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สารจากอธิการบด ี

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีความยินดี

เป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร          

การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั ้งที ่ 3 ปี 2564                 

(NCAME 2021) ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการที่มีการผสมผสานความรู้

ทางด้านวิชาการ การบริหาร และการจัดการต่าง ๆ สู ่ภาครัฐและ

ภาคเอกชน อันจะน าไปสู ่การพัฒนาทั ้งความรู ้ทางวิชาการ และ

ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม การจัดงาน

ในครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อ “การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออก

หลักในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19” เป็นการแสดงออกถึงความ

ม ุ ่ งม ั ่นท ี ่จะสร ้างช ่องทางส  าหร ับการแลกเปล ี ่ยนความร ู ้ทาง               

ด้านการบริหารและการจัดการของภาคการศึกษา ภาคเอกชน และ

หน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทในการเสริมสร้างพลังทางสังคมอย่างต่อเนื่อง 

ขอขอบคุณคณะท างานจัดงานที่สร้างสรรค์เวทีแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการบริหารและ     

การจัดการที่มีคุณภาพ และขออวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความส าเร็จ และสามารถสร้างสรรค์        

เวทีแห่งการแลกเปลี ่ยนความรู ้ทางด้านการบริหารและการจัดการได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป 

 

 

 

 

        (รองศาสตราจารย์อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ) 
         รักษาราชการแทนอธิการบดี 
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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สารผู้อำนวยการ 

 

 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้ก าหนดจัดการประชุมสัมมนา
ว ิ ช า ก า ร ร ะด ั บ ช า ต ิ  ก า ร บ ร ิ ห า ร  ก า ร จ ั ด ก า ร  ก า ร ศ ึ ก ษ า                            
และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2564 (NCAME 2021) ภายใต้หัวข้อ 
“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลักในนวัตกรรมการจัดการ
หลังโควิด-19” ขึ้น เนื่องจากโลกปัจจุบันได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
โควิด-19 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เข้ามามี
ความส าคัญในการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การประชุม
นี ้จ ึงเป็นเวทีแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ ด้านบริหารการศึกษา และศาสตร์
ด้านอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นแนวทางในการน าไป

พัฒนาส่งเสริมสังคมไทยสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 วิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อนักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปทุกท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือ
เป็นเครือข่ายการสร้างสรรค์งานวิจัยต่อไป และขออ านวยพรให้การจัดงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ
ส าเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการ 

 

 

                         (นายรพี ม่วงนนท์) 

                ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวตักรรมการจัดการ 

                                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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1. ชื่อการประชุมสัมมนาวิชาการ 
 โครงการการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยา
การศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2564 (NCAME 2021) หัวข้อ “การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลักใน
นวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19” 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันทั่วโลกต่างอยู่ในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการบริหารและพัฒนาประเทศด้วยเช่นกัน อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท า
ให้การบริหารจัดการและพัฒนาประเทศเกิดความไม่แน่นอน และไม่ชัดเจน ขาดประสิทธิภาพ และไม่สามารถ
เข้าสู่กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วได้ช้าลง ดังนั้นการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาการให้เท่าเทียมนานาประเทศ           
การคิดค้นนวัตกรรมใหม ่ๆ จึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะช่วยให้ประเทศชาติพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้  

ในการนี้ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จึงได้จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร        
การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2564 (NCAME 2021) หัวข้อ “การฟื้นคืนสภาพและ              
การสร้างใหม่ : ทางออกหลักในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19” การประชุมนี้จึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ ด้านบริหารการศึกษาและศาสตร์ด้านอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นแนวทางในการน าไปพัฒนาส่งเสริมสังคมไทยสู่การเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสอดคล้องกับการเพ่ิมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถ
และคิดอย่างสร้างสรรคใ์นการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้บุคคลทั่วไป อาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา ผู้เข้าร่วมงาน ทั้งภายในและภายนอก ได้มีเวที
ในการน าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติ  
 2. เพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและด้านการวิจัย  
 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และ      
การบริหารเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในระดับชาติ 
4. ระยะเวลา และสถานที่ในการด าเนินการ  
 ในว ันศ ุกร ์ท ี ่  17 ธ ันวาคม 2564 (1 ว ัน )  ด  า เน ินการโดยใช ้ โปรแกรมอ ิ เล ็กทรอน ิกส์                         
(โปรแกรม Zoom Meeting และโปรแกรม Google Meet) 
5. กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 200 คน ประกอบด้วย  
 บุคลทั่วไป อาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา ผู้เข้าร่วมงาน ทั้งภายในและภายนอก 
6. สถานที่จัดโครงการ 

โดยใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting และโปรแกรม Google Meet) 
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คณะกรรมการการจัดงาน 

คณะกรรมการอ านวยการ 

1. อาจารย์รพี  ม่วงนนท์   ประธาน 

2. ดร.อ านวย   บุญรัตนไมตรี   คณะท างาน 

3. ดร.อธิธัช  สิรวริศรา   คณะท างาน 

4. รศ.ดร.เพ็ญศรี  ฉิรินัง    คณะท างาน  

5. ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา   คณะท างานและเลขานุการ 

 

คณะท างาน 

1. ผศ.ดร.รุจิระ  โรจนประภายนต์   ประธานคณะท างาน 

2. ดร.จุฑามาศ  วงศ์กันทรากร   รองประธานคณะท างาน 

3. ผศ.ดร.ฐิติมา  โห้ล ายอง   คณะท างาน 

4. ดร.ดรุณี  ปัญจรัตนากร   คณะท างาน  

5. นายพรชัย   ขันทะวงค์   คณะท างาน  

6. นางสาวหฤทัย สมศักดิ์    คณะท างานและเลขานุการ 

7. นายทศพล  บัวไร่ขิง    คณะท างานและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 
คณะอนุกรรมการประเมินผลงานวิชาการ (Peer Reviewers) 

  ด้านบริหารธุรกิจ 

1. รศ.ดร.กมลพร กัลยาณมิตร คณะท างาน 
2. ผศ.ดร.กอบกูล  จันทรโคลิกา คณะท างาน 
3. ผศ.ดร.พิชิต  รัชตะพิบุลภพ คณะท างาน 
4. ผศ.ดร.ชุมพล  รอดแจ่ม คณะท างาน 
5. ผศ.ดร.รุจิภาส  โพธิ์ทองแสงอรุณ คณะท างาน 
6. ผศ.ดร.วาสุกาญจน์  งามโฉม คณะท างาน 
7. ผศ.ดร.ศรีสมร  ผ่องพุฒิ คณะท างาน 
8. ผศ.ดร.ดารารัตน์  สุขแก้ว คณะท างาน 
9. ผศ.ดร.นพนภา  จุลโลบล  คณะท างาน 
10. ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์  ทองรอด  คณะท างาน 
11. ผศ.ดร.ศักดิ์รพี   วรวัฒนปริญญา        คณะท างาน 
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12. ผศ.ดร.สูติเทพ  ศิริพิพัฒนกุล    คณะท างาน 
13. ผศ.ดร.ภาวิน  ชินโชติ   คณะท างาน 
14. ดร.คฑาวุฒิ  สังฆมาศ     คณะท างาน 
15. ดร.เพชรรัตน์  จินต์นุพงศ์    คณะท างาน 
16. ดร.ธัญนันท์   บุญอยู่                     คณะท างาน 
17. ดร.จรินทร์  จารุเสน                 คณะท างาน 
18. ดร.ดวงใจ  คงคาหลวง      คณะท างาน 
19. ดร.นรินทร  สมทอง      คณะท างาน 
20. ดร.ศิริมา  ตันติธ ารงวุฒิ    คณะท างาน 
21. ดร.สุทธิพงษ์  สุวรรณสาธิต  คณะท างาน 
22. ดร.ธัญนันท์  วรเศรษฐพงษ์  คณะท างาน 
23. ดร.จุฑามาศ  วงศ์กันทรากร  คณะท างาน 
24. ดร.สุภาพร เพ่งพิศ  คณะท างาน 
25. ดร.มาลัย  กมลสกุลชัย  คณะท างาน 
26. ดร.น าพล  ม่วงอวยพร  คณะท างาน 
27. ดร.ศศิธร  สุวรรณดี   คณะท างาน 
28. ดร.ชลลดา  สัจจานิตย์  คณะท างาน 
29. ดร.มรรษภร  เชื้อทองฮัว  คณะท างาน 
30. ดร.ศุภวัฒน์  สุขะปรเมษฐ  คณะท างาน 
31. ดร.ถนอมศักดิ์  สุวรรณน้อย  คณะท างาน 
32. ดร.เกียรติศักดิ์  สมัครสมาน  คณะท างาน 
33. ดร.ศิริพงษ์    สีใสไพร  คณะท างาน 
34. ดร.ณัฐดนัย  อลีนจิตพงศ์  คณะท างาน 
35. ดร.ก้าวไกล  วุฒิเสน  คณะท างาน  

 

ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 

1. รศ.ดร.กมลพร  กัลยาณมิตร คณะท างาน 
2. รศ.ดร.วิพร  เกตุแก้ว คณะท างาน 
3. รศ.ดร.อภินันท์  จันตนี คณะท างาน 
4. รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง คณะท างาน 
5. รศ.ดร.ศิรภัสสรศ์  วงศ์ทองดี คณะท างาน 
6. รศ.ปภาวดี  มนตรีรัต คณะท างาน 
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7. ผศ.พ.อ.ดร.วรสิทธิ์ เจริญพุฒ คณะท างาน 
8. ผศ.ดร.รัชยา  ภักดีจิตต ์ คณะท างาน 
9. ผศ.ดร.นิตยา  สินเธาว ์ คณะท างาน 
10. ผศ.ดร.พิชิต   รัชตะพิบุลภพ คณะท างาน 
11. ผศ.ดร.ชุมพล   รอดแจ่ม คณะท างาน 
12. ผศ.ดร.อัมพร   ปัญญา คณะท างาน 
13. ผศ.ดร.เสาวนารถ   เล็กเลอสินธุ์ คณะท างาน 
14. ผศ.ดร.วิชิต   บุญสนอง คณะท างาน 
15. ผศ.ดร.ฐิติมา   โห้ล ายอง คณะท างาน 
16. ผศ.ดร.ชมภูนุช   หุ่นนาค คณะท างาน 
17. ดร.ศิริวัฒน์    เปลี่ยนบางยาง คณะท างาน 

  

ด้านการบริหารการศึกษา 

1. รศ.ดร.อุดมวิทย์   ไชยสกุลเกียรติ คณะท างาน 
2. รศ.ดร.จิรศักดิ์   สุรังคพิพรรธน์ คณะท างาน 
3. รศ.ดร.พิภพ   วชังเงิน คณะท างาน 
4. รศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์    รักพรมงคล คณะท างาน 
5. รศ.ดร.สฎายุ   ธีระวณิชตระกูล คณะท างาน 
6. รศ.ดร.สุวิทย์   ภาณุจารี คณะท างาน 
7. ผศ.ดร.สถาพร   พฤฑฒิกุล คณะท างาน 
8. ผศ.ดร.พรศักดิ์    สุจริตรักษ ์ คณะท างาน 
9. ผศ.ดร.สาโรจน์    เผ่าวงศากุล คณะท างาน 
10. ผศ.ดร.จุไรรัตน์   กีบาง คณะท างาน 
11. ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์   ผกามาศ คณะท างาน 
12. ผศ.ดร.ชัยวัฒน์   ประสงค์สร้าง คณะท างาน 
13. ผศ.ดร.เจริญวิชญ์   สมพงษ์ธรรม คณะท างาน 
14. ผศ.ดร.สรายุทธ์   เศรษฐขจร คณะท างาน 
15. ผศ.ดร.วีระวัฒน์   พัฒนกุลชัย คณะท างาน 
16. ผศ.ดร.วรรณรี   ปานศิริ คณะท างาน 
17. ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์   รวมชมรัตน์ คณะท างาน 
18. ผศ.ดร.ภูมิภควัธจ์   ภูมพงศ์คชศร คณะท างาน 
19. ผศ.ดร.จ ารัส   แจ่มจันทร์ คณะท างาน 
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20. ผศ.ดร.กฤตย์ตนัย   ธารารัตนสุวรรณ คณะท างาน 
21. ดร.อมรรัตน์   พันธ์งาม คณะท างาน 
22. ดร.ประทีป   มากมิตร คณะท างาน 
23. ดร.สุทธิพจน์    จิรถิรพรสิทธิ์ คณะท างาน 
24. ดร.อุษา    งามมีศรี คณะท างาน 
25. ดร.สมใจ    สืบเสาะ คณะท างาน 
26. ดร.ดรุณี    ปัญจรัตนากร คณะท างาน 
27. ดร.วชิรา    อยู่ศุข คณะท างาน 
28. ดร.อัจฉรา    อินโต คณะท างาน 
29. ดร.สิรภัทร    จันทะมงคล คณะท างาน 
30. ดร.ชญารัตน์    บุญพุฒิกร คณะท างาน 
31. ดร.บุญธิดา     ชุนงาม คณะท างาน 
32. ดร.อ านวย    บุญรัตนไมตรี คณะท างาน 
33. ดร.ล าพอง    กลมกูล     คณะท างาน 
34. ดร.ทรงพล    เจริญค า คณะท างาน 
35. ดร.กมลทิพย์     ใจเที่ยง คณะท างาน 
36. ดร.บุษราคัม    ศรีจันทร์ คณะท างาน 
37. ดร.มิตภาณี    พุ่มกล่อม คณะท างาน 
38. ดร.ปรเมศร์    กลิ่นหอม คณะท างาน 
39. ดร.ทนง    ทองภูเบศร์ คณะท างาน 
40. ดร.อนุพงษ์    คล้องการ คณะท างาน 
41. ดร.พาที    เกศธนากร คณะท างาน 

 

ด้านสังคมศาสตร์/สหวิทยาการ 

1. ผศ.ดร.รุจิระ   โรจนประภายนต์  คณะท างาน 
2. ผศ.ดร.เชาวฤทธิ์    เชาว์แสงรัตน ์   คณะท างาน 
3. ผศ.ดร.ฐิติรัตน์    ภู่กาญจน์   คณะท างาน 
4. ดร.หัสพร     ทองแดง    คณะท างาน 
5. ดร.ชัชวาล    แสงทองล้วน   คณะท างาน 
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          คณะท างาน/กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบในกรณีมีการคัดลอก ลอกเลียนโดยมิได้มีการ

อ้างอิงที่ถูกต้อง หรือขัดกับจริยธรรมทางวิชาการ (Plagiarism) ในกรณีการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น สะกดผิด ใช้ค าผิด

ความหมาย รวมทั้งการพิมพ์ตกบกพร่อง และในกรณีใด ๆ ที่มีข้อผิดพลาดในเนื้อหา และกระบวนการการผลิตบทความ 

ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของผลงาน 

 ข้อความและบทความในรายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ 

การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2564 (NCAME 2021) เป็นแนวคิดของผู้เขียน ไม่ใช่ความคิดเห็นและ

ความรับผิดชอบของคณะท างาน/กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพ่ือประเมินโครงการสกลนครโมเดลที่ด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอวานร
นิวาสและอ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ด้านบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต และ                  
(2) เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาโครงการสกลนครโมเดลเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในพ้ืนที่
อ าเภอวานรนิวาสและอ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร การประเมินโครงการสกลนครโมเดลพื้นที่อ าเภอวานร
นิวาส และอ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ด าเนินการวิจัยโดยใช้วิธีแบบผสมผสาน การวิจัยปริมาณ ประชากร
จ านวน 140 คน ได้แก่ สมาชิกโครงการสกลนครโมเดล เก็บรวมรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถาม สถิติที่ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิจัยคุณภาพ เก็บข้อมูลจาก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน  7 คน ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมและนักวิจัย โครงการสกลนครโมเดล เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และท าการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ CIPP Model 
ผลการวิจัยประกอบด้วย (1) ด้านการประเมินผลโครงการสกลนครโมเดลพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และ (2) ด้านแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานของโครงการสกลนครโมเดล พบว่า ประกอบด้วย ( ก) 
โครงการควรมีการเผยพร่ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างของสมาชิกท่ีประสบความส าเร็จแล้วให้กับคนทั่วไปได้รับทราบ 
(ข) รัฐบาลควรให้การสนับสนุนงบประมาณในเรื่องเทคโนโลยีที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ (ค) รัฐบาลควร
สนับสนุนให้หน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพ่ือเข้าใจการท างานของโครงการและเข้าใจ
ประชาชนมากขึ้น และ (ง) หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ควรให้การสนับสนุนโครงการสกลนครโมเดลในการเพ่ิม
สมาชิกรุ่นถัดไป  
 
ค าส าคัญ: การประเมินผลการด าเนินงาน  สกลนครโมเดล  อ าเภอวานรนิวาส  อ าเภอบ้านม่วง 
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Abstract 
         The objectives of this study were (1) to evaluate Sakon Nakhon Model project in the 
districts of Wanon Niwat and Ban Muang in terms of context, imports, processes, and outputs 
in Sakon Nakhon province and (2) to provide guidelines for the Sakon Nakhon Model Project's 
development in order to alleviate poverty in the Wanon Niwat and Ban Muang districts. In 
addition, Sakon Nakhon Model Project Assessment, Wanon Niwat District and Ban Muang 
District, Sakon Nakhon Province was conducted by mixed method research and The 
quantitative research with a study population of 140 people who were members of Sakon 
Nakhon Model project. Data were collected by using questionnaires, statistical analysis using 
percentage, mean and standard deviation. The quality research section gathered information 
from seven significant informants included Head of innovative and research group of Sakon 
Nakhon Model project. Data were collected by using in-depth interview, analytic induction, 
and CIPP Model application. Results indicated that (1) In terms of the evaluation of Sakon 
Nakhon Model Project, it was discovered that it is at the top level overall , and (2) The 
guidelines for the development of the Sakon Nakhon Model Project's functioning were 
discovered to be as follows (a) The project should raise awareness of the success members to 
public (b) The government should subsidize the technologies required to carry out the project 
(c) The government should encourage local government agencies to participate in the project 
in order to gain a better understanding of how it works and how the people feel about it; and 
(d) local government agencies should assist the Sakon Nakhon Model project in recruiting the 
next generation of members. 
 
Keywords: Performance assessment, Sakon Nakhon Model project, Wanon Niwat, Ban Muang 

 
บทน า 
 จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดที่มีปัญหาความยากจนเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ เป็นอันดับ 8 ของ
จังหวัดที ่มีคนจนหนาแน่นสุดของประเทศในปี 2555 และอันดับ 11 ปี2561 สาเหตุของความยากจน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเหลื่อมล ้าทางสังคม (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561)  

นโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนที่มีก่อนหน้า ในช่วงปี 2554-2563 เช่น นโยบายพักหนี้
ครัวเรือนเกษตรรายย่อยที่มีหนี้ต ่ากว่า 500,000 บาท ปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต ่า การเพ่ิมค่าแรงขั้นต ่า การอุดหนุน
เงินผู้มีรายได้น้อย เช่น โครงการบัตรคนจน จ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือนผู้สูงอายุ ยกระดับสินค้าเกษตร เช่นการ
จ าน าข้าว การจ าน าข้าว ส่งเสริมสินค้าหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ต าบล รายงานความยากจนและความไม่เท่าเทียม
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ในประเทศไทย Taking the Pulse of Poverty and Inequality in Thailand ซึ่งได้วิเคราะห์ความยากจน
และแนวโน้มความเหลื่อมล ้าของประเทศไทยจากสถิติอย่างเป็นทางการของภาครัฐ (โดย ดร. เบอร์กิท ฮานส์ 
ผู้จัดการประจ าประเทศไทยของธนาคารโลก และ ดร.จูดี้ หยาง นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกและผู้เขียน
รายงาน) จากการประเมินสถิติอย่างเป็นทางการของภาครัฐ ระหว่างปี 2558 ถึงปี 2561 อัตราความยากจน
ของประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 2 สองครั้งในปี 2559 และปี 2561 โดยอัตราความยากจนของประเทศไทยเพ่ิมขึ้นจาก 
7.21% เป็น 9.85% ตามล าดับ และ ตามรายงานค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน ปี 2562 ของส านักงานสถิติ
แห่งชาติระบุว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน 16,552.64 บาทต่อเดือนต่อครัวเรื่อนซึ่ง
โดยเฉลี ่ย 1 ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสมาชิกในครอบครัว 4 คน นั ่นหมายถึงในปี 2562 
ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคนที่มีรายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายมากถึง ร้อยละ 47.5 ของประชากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือท้ังหมด 

ปี 2563 คณะกรรมาธิการวิทายศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก สภาผู้แทนราษฎร ได้
เห็นถึงประโยชน์ของโครงการสกลนครโมเดล ที่มีเป้าหมายแก้ปัญหาความยากจนให้ประชาชนชาวสกลนครใน
พ้ืนที่โครงการอ าเภอวานรนิวาสและอ าเภอท่าม่วงจังหวัดสกลนคร โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางสาวสกุณา 
สารนันท์ เสนอให้คณะกรรมาธิการฯ น าโครงการสกลนครโมเดลเข้ามาขับเคลื่อนภายใต้คณะกรรมาธิการ และ
เป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่น ๆ ในคณะกรรมาธิการ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นครัวเรือนละ 
10,000 บาท อย่างยั่งยืน โดยบูรณาการความร่วมมือจาก 3 มหาวิยาลัยในพื้นที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
น าความรู้งานวิจัยด้านการเกษตร การผลิต การแปรรูปส่งต่อให้ประชาชน ประสานความร่วมมือจากส่วน
จังหวัดโดยผู้ว ่าราชการจังหวัดสกลนคร สนับสนุนด้านงบประมาณบางส่วนและอ านวยความสะดวกให้
ประชาชนในการติดต่อราชการกับหน่วยงานภาครัฐเช่น สถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม แนะน าและส่ง
มอบเทคโนโลยีด้านการแปรรูป การบรรจุผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร องค์การอาหารและยากระทรวงสาธารณะ
สุข สนับสนุนการอบรมมาตรฐาน การปฏิบัติการเชิงรุกในการให้ความรู้กับประชาชนถึงวิธีการสร้างมาตรฐาน
และอ านวยความความสะดวกในขั้นตอนการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ที่ที่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงได้จริง และ
ชาวบ้านในพื้นที่เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนโครงการได้เข้าใจกระบวนการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
ประกอบอาชีพ โครงการสกลนครโมเดลมีสมาชิก 140 ครัวเรือน หลังจากเข้าร่วมโครงการ ได้รับการฝึกอบรม
สามารถน าความรู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อการเพิ่มรายได้ มีผลกระทบที่สามารถมีอาชีพรอง มี
ประประสิทธิผลจากความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีความยั่งยืนในการเชื่อมโยงการผลิต 
การตลาด การสร้างมูลค่าจากหน่วยงาน ผู้ประกอบการ และมีการส่งต่อความรู้ในพื้นที่ด้วยการก่อตั้งศูนย์การ
เรียนรู้เพื่อเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีความม่ันคงด้านการพัฒนาชุมชนอย่างไร และผลการประเมินโครงการจะ
ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาโครงการต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อประเมินโครงการสกลนครโมเดลที่ด าเนินการในพื้นที่อ าเภอวานรนิวาสและอ าเภอบ้านม่วง 
จังหวัดสกลนคร ด้านบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต 

2. เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาโครงการสกลนครโมเดลเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน
ในพ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาสและอ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 
ขอบเขตการวิจัย 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดการประเมินนโยบาย 
 การประเมินนโยบายเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการ การเปรียบเทียบผลของ การแปลง
นโยบายสู่ภาคปฏิบัติกับสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ท าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการ นโยบาย ในการประเมินผลนโยบายนั้นผู้ประเมินจะต้องทราบอย่างน้อยที่สุดใน
ประเด็นต่อไปนี้คือ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของนโยบายคืออะไร การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายก าหนดไว้
อย่างไร และผลที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานทั้งหมดเป็นอย่างไร (Anderson, 1978) 

ประชุม รอดประเสริฐ (2542, หน้า 11) การประเมินโครงการหมายถึง การเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการนั้นอย่าง
เป็นระบบ แล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นเพื่อด าเนินงานต่อไปหรือจะยุติการด าเนินโครงการนั้น
เสีย 
 วัตถุประสงค์การประเมินผล 
 พงศ์เทพ จิระโร (2556, หน้า 26) วัตถุประสงค์ของการประเมิน (Evaluation Objective) หมายถึง 
กระบวนการในการระบุความต้องการของผู้ที่ท าการประเมินว่าต้องการประเมินอะไร การก าหนดวัตถุประสงค์
ในการประเมินได้ครอบคลุม ชัดเจนและก าหนดอย่างมีเหตุผลจะท าให้ก าหนดตัวบ่งชี้ได้อย่างมีประสิท ธิภาพ 
ท าให้ผลการประเมินมีคุณค่า ตรงประเด็น ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ผลการประเมินได้เป็นอย่างดี 
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กรอบแนวคิด             

 
 
ขอบเขตการวิจัย  
 1. ขอบเขตด้านเนื ้อหา ผู ้ว ิจัยได้ศึกษาวิจัยภายใต้ขอบเขตของเนื ้อหาด้านรัฐประศาสนศาสตร์               
โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ (public policy) ในมุมมองแนวคิด ทฤษฎีการ
ประเมินนโยบาย ผู ้ว ิจ ัยได้เล ือกแนวคิดทฤษฎี ด้วยโมเดลการประเมินแบบซิปป์ หรือ CIPP Model 
ของสตัฟเฟิลบีม (Danial . L. Stufflebeam) ซึ่งประกอบด้วย 1) การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context 
evaluation) 2) การประเมินปัจจัยเน าเข้า ( Input evaluation) 3) การประเมินกระบวนการ (Process 
evaluation) และ 4) การประเมินผลผลิต (Product evaluation) 

2. ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  การวิจัยปริมาณ ประชากรจ านวน 140 คน ได้แก่ 
สมาชิกโครงการสกลนครโมเดล เก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิจัยคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 7 คน ไ ด้แก่ 
หัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมและนักวิจัย โครงการสกลนครโมเดล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และท า
การวิเคราะห์แบบอุปนัย 
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วิธีการศึกษาวิจัย  
 1. การวิจัยปริมาณ (Quantitive Study) เป็นการวิจัยแบบส ารวจ (Survey Research) เพื่อประเมิน
ปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อม, ด้านปัจจัยน าเข้า, ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต อีกทั้งศึกษาปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของสกลนครโมเดล  
 2. การวิจ ัยคุณภาพ (Qualitative Study) ศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) ข้อมูลที่
เกี ่ยวข้อง งานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง และหัวหน้ากลุ่มงานสกลนครโมเดล เพื่อประเมินปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อม , ด้านปัจจัย
น าเข้า, ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต รวมถึงศึกษาปัญหาอุปสรรคจากการขับเคลื่อนนโยบายฯ และ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงระบบ และน าข้อมูลที ่ได ้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื ่อพัฒนาเป็น
แบบสอบถามอีกท้ังใช้ในการอภิปรายผล และสรุปผลการวิจัย  
 ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
 1. การวิจัยปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ สมาชิกในโครงการสกลนครโมเดล ซึ่งปัจจุบันสมาชิก
ในโครงการทั้งหมด ณ ปัจจุบันอยู่ที่ 140 คน เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลมีจ านวนไม่มาก จึงก าหนดครัวเรือนทั้งหมด 
140 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม 
 2. การวิจัยคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ หัวหน้าของแต่ละกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
โครงการโดยตรง ประกอบด้วย 1. กลุ่มนวัตกรรมชุมชนเพ่ือปรับปรุงดิน 2. กลุ่มนวัตกรรมชุมชนเพ่ือการบริหาร
จัดการน ้า 3. กลุ่มนวัตกรรมชุมชนเพ่ือพัฒนาเกษตรกรกลุ่มคราม 4. กลุ่มนวัตกรรมชุมชนเพ่ือพัฒนาเกษตรกร
กลุ่มสมุนไพร 5. กลุ่มนวัตกรรมชุมชนเพ่ือพัฒนาเกษตรกรกลุ่มพืชสวนครัว 6. กลุ่มนวัตกรรมชุมชนเพ่ือพัฒนา
เกษตรกรกล ุ ่ มป ่ า เศรษฐก ิ จครอบคร ั ว  และ  7. ต ั วแทนจากหน ่ วยงานราชการท ี ่ เ ก ี ่ ยวข ้อง                                       
(ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร) รวมทั้งสิ้นจ านวน 7 คน เพ่ือท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)   ใน
การประเมินผลโครงการสกลนครโมเดล มีพื้นฐานปัจจัยด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และ
ด้านผลผลิต  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.แบบปริมาณเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยจะมีลักษณะ
ของแบบสอบถามที่ใช้เป็นลักษณะแบบสอบถามปลายปิด (Close Ended Question) ที่ก าหนดค าตอบไว้ให้
ผู้ตอบเลือกตอบ และค าถามปลายเปิด (Open Ended Question) ที่ให้ผู้ตอบ สามารถแสดงความคิดเห็นได้
อย่างอิสระ 
 2. แบบคุณภาพ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการสกลนครโมเดลจ านวน 1 ฉบับ ดังนี้ 
แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งงโครงสร้าง (Semi Structure) เกี่ยวกับโครงการสกลนครโมเดลในด้านบริบท (Context) 
ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Product) 
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 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   
 เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากแหล่งขอมูลโดยการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เข้าร่วม
โครงการสกลนครโมเดล ในชุมชนเป้าหมาย อ าเภอวานรนิวาส และอ าเภอบ้านม่วง และวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ       
ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยปริมาณ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และข้อมูล
เชิงคุณภาพท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) ที่ได้จากการสัมภาษณ์
เชิงลึก (in-depth interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญประเด็นตามกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ผลการศึกษาวิจัย  

การวิจัยเรื่อง การประเมินผลการด าเนินงานของโครงการสกลนครโมเดล พ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาส และ
อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร สรุปได้ดังนี้ 

1.ผลการศึกษาระดับความคิดเห ็นเก ี ่ยวกับการด าเน ินงานโครงการสกลนครโมเดล พบว่า                     
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.48 และเมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ด้านปัจจัยน าเข้า    
มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.80 รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 4.63  ด้านบริบท มีค่าเฉลี่ย 
4.39 และ ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.17 ตามล าดับ 
 2.ผลการวิเคราะห์รายด้าน พบว่า  
  2.1 ด้านบริบท พบว่า ในภาพรวมด้านบริบทมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด หาก
พิจารณาในรายข้อ พบว่า การสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา คือ การ
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขอนามัย เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย ที่สุด เนื่องจากการแนวทางการ
จัดกิจกรรมของโครงการสกลนครโมเดลก าหนดจากปัญหาของสมาชิกในการประกอบอาชีพในด้านต่าง ๆ ของ
สมาชิกเองเช่นการแก้ปัญหาความยากจน สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเศรษฐกิจชุมชน ท าให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับ ศิริพร ศิริรัตน (2557) การก าหนดวัตถุประสงค์ในภาพกว้างนั้นสามารถก าหนดแผนการด าเนิน
กิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนได้้มีความสอดคลองกับพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ของศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องของการศึกษาค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับเบญจวิถีให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของครอบครัวและชุมชน 
  2.2 ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า ในภาพรวมด้านปัจจัยน าเข้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากที่สุด หากพิจารณาในรายข้อ พบว่า อาจารย์และบุคลากรของสกลนครโมเดล มีความรู้ความสามารถตรง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ การประสานงานของสกลนครโมเดล การนัด
หมาย การบริการเป็นไปเพื่อการสนับสนุนโครงการสกลนครโมเดล  เนื่องจากที่สุด คณะอาจารย์ บุคลากร              
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รวมไปถึงความรู้ที่โครงการให้กับสมาชิก ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารท าให้การเข้าถึงได้ง่ายได้รับ
ความสนใจจากสมาชิกและเชื่อว่าจะสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพได้ 
สอดคล้องกับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2558) โครงการศึกษาภาวะหนี้สินเกษตรกรและ
แนวทางการปรับปรุงศักยภาพการด าเนินงานกองทุนในก ากับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า 
การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างยั่งยืนน่าจะอยู่ที่การเพิ่มความรู้ทางการเงินและความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้านซึ่งเป็นปัญหาพ้ืนฐานของครัวเรือนจ านวนมาก อย่างไรก็ดี การให้ความรู้คงไม่
เพียงพอ จ าเป็นต้องพัฒนาทักษะควบคู ่กันไปด้วย เพื ่อให้สามารถน าความรู ้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 
  2.3 ด้านกระบวนการ พบว่า ในภาพรวมด้านกระบวนการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
หากพิจารณาในรายข้อ พบว่า มีการการวางแผน ในการด าเนินกิจกรรม เป็นขั ้นตอนที่สมาชิกรับทราบ                  
การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้  และ มีการติดตามผลการด าเนินงานหลังจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด รองลงมา คือ มีการรายงานผลการด าเนินงาน ให้สมาชิกในโครงการรับทราบ สมาชิกในโครงการพึงพอใจ
ในรูปแบบการด าเนินงาน ที่สามารถเข้าถึงได้หลายช่องทาง การเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอจะช่วยให้มีความเข้าใจ
และเชี่ยวชาญมากขึ้น สอดคล้องกับ จรูญเกียรติ พงศ์กุลศร และคณะ (2560) ได้ท าการประเมินหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) การประเมินกระบวนการใช้หลักสูตร 
อาจารย์และนักศึกษามีผลเห็นด้วยในระดับมาก ส่วนบัณฑิตมีผลเห็นด้วยมากที่สุด เนื ่องมาจากคณะ
ศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล การจัดกระบวนการเรียนการสอน การจัดตารางเวลาการสอน การจัดโครงการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร มีความสอดคล้องกันกับเนื้อหาวิชาเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตรในวิชาเรียนส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์และทักษะที่น าไปใช้ในการปฏิบัติการได้ การวัดผลจากการท ารายงานเป็น
สิ่งจ าเป็นข้อมูลข่าวสารมีครบถ้วน 
  2.4 ด้านผลผลิต พบว่า ในภาพรวมด้านผลผลิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก หากพิจารณา
ในรายข้อ พบว่า รายได้/เดือน หลังเข้าร่วมโครงการสกลนครโมเดลเพิ่มขึ้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ 
ด้านผลกระทบ อาชีพรองที ่เกิดขึ้นหลังได้รับการฝึกอบรม (สร้างอาชีพทางเลือกที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ              
เพื่อการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด) จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ การสร้างอาชีพรอง ผลของการร่วมมือจาก
ภาครัฐและเอกชน ความยั่งยืนของอาชีพ และการส่งต่อความรู้ ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานโครงการสกลนครด้านผลผลิต พบว่า ในภาพรวมด้านผลผลิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รายได้
ของสมาชิกหลังจากที่เข้าร่วมโครงการสกลนครโมเดลเพิ่มขึ้น อาจกล่าวได้ว่า สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการนี้ 
สามารถยึดเป็นอาชีพรองได้เนื่องจากสามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และเกษตรกร
บางรายเข้าร่วมหลายกิจกรรม สอดคล้องกับ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิ จท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (2562) รายได้เฉลี่ยต่อปีในการท าเกษตร ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกร
มีรายได้เฉลี่ยต่อปี ในการท าเกษตร ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 32% โดยอ าเภอศรีบุญเรืองมีอัตราการเพิ่มขึ้น
สูงสุดถึงร้อยละ 49 การน าไปใช้ประโยชน์พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
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ภายหลังเข้าร่วมอบรมเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากท่ีสุด และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ก็อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดเช่นกัน ค่าใช้จ่ายอาหาร 
แนวทางในการพัฒนาโครงการสกลนครโมเดล 
 ด้านบริบท พบว่า โครงการสกลนครโมเดล ควรเปิดโอกาสให้ชาวบ้านที่ไม่ใช่กลุ่มสมาชิกเข้าศึกษาจาก
ผลส าเร็จของสมาชิกโครงการ ซึ่งองค์ความรู้ของโครงการมีบางส่วนที่ขัดกับความเชื่อดั้งเดิมของชาวบ้านท าให้
ชาวบ้านบางส่วนไม่กล้าที่จะลองน าไปใช้จริง ส่วนที่เข้าเป็นสมาชิกโครงการคือคนที่กล้าลอง ซึ่งท าแล้วให้ผลดี 
ดังนั้นปัญหาด้านบริบทคือความไม่เข้าใจในองค์ความรู้ของโครงการที่เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
โครงการสกลนครโมเดลควรท าการเพิ่มจ านวนสมาชิก ทั้งเพื่อกระจายความรู้ การประชาสัมพันธ์โครงการ            
อีกท้ังเป็นการให้ประชาชนในพ้ืนที่อ่ืนได้รับทราบถึงความส าคัญของทรัพยากรที่มีอยู่สามารถน ามาเปลี่ยนแปลง
เป็นอาชีพได้จากความส าเร็จของสมาชิกปัจจุบันของแต่ละพ้ืนที่ 
 ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า โครงการสกลนครโมเดลควรได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์และการจัดการ เพื่อลดข้อจ ากัด แก้ไขปัญหา ทั้งในด้านการจัดการ เทคโนโลยี และอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกในการด าเนินงานของโครงการสกลนครโมเดล สามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ 
ออฟไลน์และออนไลน์ในการเผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้นวัตกรรมของโครงการเพื่อส่งต่อให้สมาชิกได้ โดยการ
เพ่ิมกิจกรรมการเรียนรู้ได้จากพ้ืนฐาน ขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ ของโครงการสามารถเข้าดูหรือหาความรู้ได้ซ ้า
จากหลายช่องทาง และรัฐบาลควรให้การสนับสนุนงบประมาณในเรื่องเทคโนโลยีให้กับโครงการ และสนับสนุน
ปัจจัยพื้นฐานให้กับประชาชนในการเข้าถึงเทคโนโลยี 
 ด้านกระบวนการ พบว่า โครงการสกลนครโมเดลควรจัดให้มี ระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน และถ่ายทอด
ข้อมูลให้สมาชิกรับทราบอย่างทั่วถึง โดยผ่านช่องทางหลากหลาย เช่น เพจสกลนครโมเดล กลุ่มไลน์เศรษฐกิจ
ฐานรากสกลนคร โมเดล กลุ่มไลน์ของโครงการที่มีนักวิจัยทุกคน เป็นต้น และก าหนดให้มีการประชุมของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในนโยบายสกลนครโมเดล เดือนละอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อติดตามความก้าวหน้า และรายงานผล
การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด การสื่อสารไปยังเกษตรกรที่อาจยังไม่ทั่วถึง การประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการสกลนครโมเดล ยังมีอุปสรรคบ้างเพราะยังไม่เข้าใจ
รูปแบบและวิธีการท างานในรูปแบบจังหวัดโมเดล การจัดประชุมและการฝึกอบรมสม ่าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือ
สร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นพัฒนาการที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย ความสม ่าเสมอใน
การด าเนินนโยบาย การติดตามผลในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างความคุ้นเคยความเข้าใจถึงผลที่
จะได้รับจากโครงการสกลนครโมเดล ทั้งจากสมาชิกและบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรัฐบาลควร
สนับสนุนงบประมาณในการเดินทางเพ่ือให้บุคคลากรเดินทางเข้าถึงพ้ืนที่ของสมาชิกในการประเมินและแนะน า
การประกอบอาชีพ ให้หน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อเข้าใจการท างานของโครงการ
และเข้าใจประชาชนมากยิ่งขึ้น 
 ด้านผลผลิต พบว่า โครงการสกลนครโมเดล ควรมีความต่อเนื ่องในการด าเนินงาน จะส่งผลให้
เกษตรกรมีความมั่นใจในการด าเนินงาน ซึ่งโครงการควรมีระยะเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี ส่วนการเชื่อมโยง
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กับหน่วยงานภาครัฐ และตลาดสินค้าให้กับสมาชิกที่อาจเกิดปัญหา ส่งผลต่อรายได้ของสมาชิก เนื่องจากเป็น
สินค้าใหม่ ยังไม่แพร่หลายในตลาด ดังนั้น จะต้องการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและการสนับสนุนจาก
เอกชนอย่างเข้มแข็ง โดยจะต้องท าความเข้าในเรื่องของคุณภาพสินค้าและรูปแบบของสินค้า การให้ความ
ร่วมมือและมีสื ่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื ่องในการถ่ายทอดความรู ้ และเพิ ่มจ านวนศูนย์การเรียนรู้ให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 2 อ าเภอเนื่องจากจ านวนสมาชิกปัจจุบันยังมีไม่มาก ในบางพื้นที่ประชาชนยังไม่สามารถ
เข้าถึงโครงการได้ ท าให้ขาดโอกาสในการน าความรู้ไปพัฒนาอาชีพตนเอง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   1) รัฐบาลควรให้การสนับสนุนทั้งในด้านนโยบายและงบประมาณให้โครงการสกลนครโมเดล
แก้ไขจุดบกพร่องและสามารถด าเนินโครงการต่อไป เพื่อให้โครงการสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโชน์
ให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงทั้งจังหวัด 
  2) รัฐบาลควรใช้ต้นแบบจากสกลนครโมเดลกับจังหวัดอื่น ๆ ในการเข้าใจปัญหา วิจัยและ
พัฒนาแก้ปัญหาให้กับประชาชน 
  3) รัฐบาลควรมอบหมายหน้าที่ให้กับหน่วยงานในก ากับของรัฐในการด าเนินโครงการต่อไปใน
ระยะยาว 

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  1) โครงการควรท าความเข้าใจติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการเพื่อท าความเข้าใจ และอ านวยความสะดวกแก่ชาวบ้านและสมาชิก 
  2) โครงการควรเพิ่มกลุ่มงานนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้โครงการมีความหลากหลายครอบคลุม
ได้มากขึ้น และท าการประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั้งชาวบ้าน หน่วยงานภาครัฐ และสมาชิกมีความเข้าใจใน
วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
  3) โครงการควรส่งเสริมให้มีการแลกเปลี ่ยนความรู ้ระหว่างสมาชิก เพื ่อเป็นแบ่งปัน
ประสบการณ์ในการใช้องค์ความรู้ของโครงการ 
  4) โครงการควรจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้จากองค์ความรู้จากต่างพื้นที่ เพื่อน าประสบการณ์
และความรู้ใหม่ ๆ จากนอกพ้ืนที่ ให้กับสมาชิกในพื้นที ่
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ (1) เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก
ของการท่องเที่ยวตลาดน ้าในจังหวัดนครปฐม (2) เพื่อวิเคราะห์การจัดการการท่องเที่ยวตลาดน ้าในจังหวัด
นครปฐม และ (3) เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวตลาดน ้าในจังหวัดนครปฐม การวิจัยนี้
เป็นการวิจัยคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 24 คน ได้แก่ ผู ้น าชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบการ และ
นักท่องเที่ยว เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีการอุปนัย ผลการวิจัย (1) ด้านสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของการ
ท่องเที่ยวตลาดน ้าในจังหวัดนครปฐม พบว่า ประกอบด้วย (ก) จุดแข็ง มีสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมใน
ท้องถิ่นท่ีหลากหลาย (ข) จุดอ่อน ทางเดินภายในตลาดและสถานที่จอดรถคับแคบ (ค) โอกาส ตลาดได้เข้าร่วม
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ท าให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและการประชาสัมพันธ์ และ (ง) 
ภัยคุกคาม ภาวะเศรษฐกิจตกต ่าท าให้นักท่องเที่ยวลดลง (2) ด้านการจัดการการท่องเที่ยวตลาดน ้าในจังหวัด
นครปฐม พบว่า ตลาดน ้าทั้ง 2 แห่ง มีการจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยว การคมนาคมเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว การดูแลป้องกันความปลอดภัยในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว และการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และ (3) ด้านแนวทาง
การพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวตลาดน ้าในจังหวัดนครปฐม พบว่า ประกอบด้วย (ก) ควรเพิ่มกิจกรรมเพ่ือ
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว (ข) ควรจัดพื้นที่ทางเดินในตลาดและสถานที่จอดรถให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และ (ค) ควร
จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการดูแลด้านความปลอดภัย และ (ง) ควรมีการปฏิ บัติตาม
มาตรการการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด 

 
ค าส าคัญ: การจัดการการท่องเที่ยว ตลาดน ้าล าพญา ตลาดน ้าดอนหวาย จังหวัดนครปฐม 
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Abstract 
 

The three objectives of this study were (1) to analyze the internal and external 

environments of floating market tourism in Nakhon Pathom Province, (2) to analyze the 

management of floating market tourism in Nakhon Pathom Province, and (3) to offer guidelines 

for developing the management of floating market tourism in Nakhon Pathom Province. This 

study employed a qualitative approach. Data were collected from documents, non-participant 

observations, and in-depth interviews with 24 individuals, including community leaders, 

government officials, business operators, and tourists. The data were analyzed by an inductive 

analysis. Major findings: (1) on the internal and external environments of floating market 

tourism in Nakhon Pathom Province, they reportedly included (a) the strength related to 

possessing diverse local agricultural and handicraft products, (b) the weakness related to 

congested in-market walkways and parking lots, (c) the opportunity related to the markets 

participating in the OTOP Nawatwithi Tourism Community Project for financial and public 

relations support, and (d) the threat related to the economic downturn causing a decrease in 

tourists; (2) on the management of floating market tourism in Nakhon Pathom Province, the 

two floating markets reportedly had a management mechanism for tourism activities, 

transportation for facilitating access to tourist destinations, safeguarding tourist areas, and 

preparation for accommodating tourists by emphasizing participation from all relevant sectors; 

and (3) on the guidelines for developing the management of floating market tourism in Nakhon 

Pathom Province, they included (a) activities to be increased to attract more tourists, (b) market 

walkways and parking lots to be arranged to provide more spaces, (c) tourist assistance centers 

to be established to enhance the safety monitoring, and (d) disease control measures to be 

strictly followed. 

 

Keywords: Tourism management, Don Wai Floating Market, Lam Phaya Floating Market, Nakhon 

Pathom Province 
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บทน า 

 จากสถานการณ์การเกิดโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลกระทบ

ต่อการท่องเที่ยวทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก หลากหลายธุรกิจได้ปิดตัวลง

ชั่วคราวตามมาตรการของรัฐ จากรายงานขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ระบุถึง

สถานการณ์การท่องเที่ยวโลกว่า จากผลกระทบของโควิด-19 ที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี 2562 ส่งผลให้

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลกเติบโตลดลงในไตรมาสแรกของปี 2563 ด้วยจ านวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

ลดลงร้อยละ 22.7 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 และต่อเนื่องมาจนถึงเดือนเมษายน 2563 ที่จ านวน

นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเฉพาะในเดือนเมษายนลดลงมากถึงร้อยละ 97 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปี 

2562 ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการที่ทุกประเทศที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว (ร้อยละ  100) ต่างใช้มาตรการจ ากัดการ

เดินทางระหว่างกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยธุรกิจการบินและธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจใน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบในล าดับต้นๆ จนท าให้ประเทศต่างๆทั่วโลกต่างด าเนินมาตรการทุก

ด้าน โดยเฉพาะมาตรการด้านการเงิน การคลัง และการจ้างงานเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น  (ส านักงาน

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563, น. 4)  

 การท่องเที่ยวตลาดน ้าเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่งของประเทศไทยโดยการจัดกิจกรรม

การท่องเที่ยวทางน ้า และเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรูปแบบแรก ๆ ที่ใช้วัฒนธรรมเป็นสิ่งดึงดูด

นักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งของชุมชน ส าหรับวิถีชุมชนตลาดน ้าเป็นวิถีชีวิตที่ค่อนข้าง

โดดเด่นในพื้นท่ีภาคกลาง โดยส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากการเป็นตลาดซึ่งเป็นที่ชุมนุมเพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของคนในชุมชนเอง โดยเฉพาะการตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน ต่อมาจึงมีการพัฒนา

รูปแบบสินค้าและบริการให้เป็นแหล่งรองรับนักท่องเที่ยว จากเดิมที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเพื่อดูวิถีชีวิตที่

เป็นอยู่ตามปกติของชาวบ้านในพื้นที่ ก็ได้มีการสร้างกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมมาก

ขึ้น การท่องเที่ยวตลาดน ้าท าให้นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน

ริมน ้าตลาดน ้าบางแห่งเกิดขึ้นจากวิถีชีวิตของชุมชนเอง บางแห่งเกิดจากการรวมตัวกันของคนในชุมชนที่

ต้องการแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตชุมชน และตลาดน ้าบางแห่งถูกจัดตั้งขึ้น โดยองค์กรเอกชนเพื่อแสวงหาผลก าไร 

ตลาดน ้าส่วนมากตั ้งอยู ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท าให้นักท่องเที ่ยวสามารถเดินทางได้อย่าง

สะดวกสบาย  

 ส าหรับจังหวัดนครปฐมนั้น เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม 

การท าสวน ท าไร่ และสวนผลไม้ โดยเฉพาะการปลูกส้มโอ ซึ่งน าชื่อเสียงมาสู่จังหวัดนครปฐมจนได้ชื่อว่าเป็น

เมืองส้มโอหวาน จึงท าให้ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตผูกพันกับแม่น ้าตั้งแต่อดีต สะท้อนถึงวิถีชีวิตด้าน

คมนาคม แหล่งท ามาหากิน แหล่งวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ทั้งนี้แม่น ้าท่าจีนเปรียบได้กับเส้นเลือดหล่อเลี้ยง
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คนในพ้ืนที่บริเวณท่ีมีการรวมกลุ่มชุมชนขนาดใหญ่มักเกิดเป็นตลาดชุมชนริมน ้าขึ้น ซึ่งเป็นตลาดริมน ้าศูนย์รวม

ของชุมชนที่มีการขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยอาศัยเส้นทางการคมนาคมทางน ้าเป็นหลักซึ่งเป็น

ลักษณะของชุมชนตลาดน ้าที่ตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ มิใช่เพื่อการท่องเที่ยวแต่อย่างใด 

โดยชุมชนลักษณะนี้เป็นชุมชนที่มีการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บริเวณริมน ้า และในช่วงเวลาต่อมาชุมชนตลาดน ้า

ดังกล่าวก็เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าของการคมนาคมทางบกที่เกิดขึ้นอย่าง

รวดเร็วและต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามส าหรับการท่องเที่ยวตลาดน ้าในจังหวัดนครปฐมที่เปิดด าเนินการมาแล้ว

พบว่ามีทั้งที่ประสบความส าเร็จในระดับที่แตกต่างกันออกไป มีทั้งตลาดที่ปิดด าเนินการไปแล้ว และตลาดที่

ก าลังอยู่ในช่วงของการพยายามฟื้นฟูขึ ้นมาใหม่ด้วยกระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในรูปแบบของการ

ท่องเที่ยวตลาดน ้าที่ก าลังมาแรงเป็นที่นิยมและเป็นกระแสการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นดังนั้น ผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจที่จะท าการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวตลาดน ้าในจังหวัดนครปฐม โดย

เลือกพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตลาดน ้า 2 แห่ง ได้แก่ ตลาดน ้าดอนหวาย อ าเภอสามพราน และตลาดน ้าล าพญา 

อ าเภอบางเลน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของการ

ท่องเที่ยวตลาดน ้าในจังหวัดนครปฐม รวมถึงวิเคราะห์การจัดการการท่องเที่ยวตลาดน ้าในจังหวัดนครปฐม ที่จะ

ท าให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาการจัดการการท่องเที ่ยวตลาดน ้าในจังหวัดนครปฐมที ่เห มาะสมกับ

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และประเพณีของไทย  อันเป็นแนวทางที่จะน าไปสู่การพัฒนาการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของการท่องเที่ยวตลาดน ้าใน

จังหวัดนครปฐม 

 2. เพ่ือวิเคราะห์การจัดการการท่องเที่ยวตลาดน ้าในจังหวัดนครปฐม 

 3. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวตลาดน ้าในจังหวัดนครปฐม 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 จันทร์ เพชรแสงวงศ์ (2554) ที่ท าการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาตลาดริมน ้าดอนหวาย พบว่า ตลาด

ริมน ้าดอนหวาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชุมชนมีความพร้อมในด้านของชุมชนในการ

รองรับนักท่องเที่ยว รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน และส่วนผสมทางการตลาด ที่น าเข้ามาใช้เพ่ือเป็นสิ่ง

ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมบรรยากาศวิถีชีวิตของชุมชน ที่คงอนุรักษ์ความเป็นตลาดน ้าไว้ อาหารพืชผัก
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ผลไม้เป็นสิ่งดึงดูดใจ ที่ท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังตลาดริมน ้าดอนหวาย แต่อย่างไรก็ตามมีข้อจ ากัดในด้าน

ผลิตภัณฑ์และคุณภาพของสินค้า ราคา รวมถึงการส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย เนื่องจากมีอุปสรรคหลายด้านเช่น 

การขาดความร่วมมือขาดงบประมาณขาดการวางแผนเพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนาและฟื้นฟูอย่างเป็น

ระบบ เทศบาลต าบลบางกระทึกจึงได้มีแนวทางการพัฒนาตลาดริมน ้าดอนหวายให้เป็นแหล่งรวมอาหารอรอ่ย 

เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สะอาดและปลอดภัย และมีการก าหนดกลยุทธ์ เพื่อให้ตลาด

ริมน ้าดอนหวายมีการบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้า มามี

ส่วนร่วมในการพัฒนา เพ่ือเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปให้เข้ามาเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน สินค้า

และบริการรวมถึงอาหารที่หลากหลายมีคุณภาพ ท าให้ในปัจจุบันตลาดริมน ้าดอนหวายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่

มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดนครปฐมและของประเทศไทย 

 ปิ่นฤทัย คงทอง (2562) ที่ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวของ

อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ พบว่า

แนวทางการจัดการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวของอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้องเกิดจาก

ความร่วมมือที่เข้มแข็งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่นและ

นักท่องเที่ยว โดยภาครัฐมีหน้าที่ 1) บังคับใช้กฎหมายและก าหนดบทลงโทษแก่ผู ้ที ่กระท าผิดอย่างจริงจัง               

2) พัฒนาระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยว 3) ประสานงานและความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงาน 4) พัฒนาคน 5) จัดท าคู ่มือส าหรับนักท่องเที ่ยว 6) พัฒนาคุณภาพของระบบคมนาคมขนส่ง                   

7) พัฒนากลไกและช่องทางการรับแจ้งเหตุ 8) พัฒนาระบบการท างานของภาครัฐ และ 9) แก้ปัญหาการ

หลอกลวงและเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที ่ยว ภาคเอกชนมีหน้าที ่ 1) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด                

2) ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ 3) ปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานของสถานที่ท่องเที่ยวและสถานประกอบการ

4) พัฒนาคุณภาพของบุคลากร 5) สอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัย และ 6) มีจิตส านึกที่ดีต่อการท่องเที่ยว

ชุมชนมีหน้าที่ 1) ช่วยเฝ้าระวังความเสี่ยงภัยต่างๆ 2) แจ้งรายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่รัฐที่

ร ับผ ิดชอบ และ 3) ให ้ความช ่วยเหล ือน ักท ่องเท ี ่ยวเม ื ่อประสบภ ัย และน ักท ่องเท ี ่ยวม ีหน ้าที่                               

1) ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดข้ึน และ 2) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางที่จะเดินทางไปเยือน 

 ปิยาภรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง (2563) ที่ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยว

กลุ่มจังหวัดอันดามัน พบว่า กลยุทธ์เชิงรุกเน้นการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวในกลุ่มตลาดใหม่ที่มีศักยภาพและ

เสริมขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวโดยผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างเครือข่ายการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศิลปวัฒนธรรม ใช้การขับเคลื่อนการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความแตกต่างของการ
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ท่องเที่ยวและศูนย์กลางระดับ โลกรองรับการท่องเที่ยวระดับพรีเมี่ยม กลยุทธ์เชิงรับเน้นพัฒนาปรับปรุง

โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบการขนส่งผลผลิตภาคเกษตรอุตสาหกรรม และประมง 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน ใช้กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายจากภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน การพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยว กลยุทธ์เชิงแก้ไข ใช้กลยุทธ์การปรับปรุงภายในโดย

การสร้างแผนการท่องเที่ยวในรูปแบบปกติใหม่ (New Normal) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและ

รองรับการบริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจ านวนมาก  

 ชนิสรา กุลสันติวงศ (2564) ที่ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย Generation Y หลังโรคระบาดโควิด-19 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ชาวไทย Generation Y หลังโรคระบาดโควิด-19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 ได้แก่ ความปลอดภัยด้านภัยธรรมชาติ สุขอนามัย และโรคระบาด ในขณะที่ปัจจัยส่วนประสม

การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยความปลอดภัยด้านอาชญากรรมทางร่างกาย 

ทรัพย์สิน และอุบัติเหตุ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวหลังโรคระบาดโควิด-19 

 ปัทถาพร สุขใจและคณะ (2564) ที่ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาตลาดริมน ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมวิถีลุ่มน ้า กรณีศึกษา ตลาดเก่าศรีประจันต์ ตลาดเก่าท่าช้าง และตลาดเก่าสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 

ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนริมน ้าตลาดเก่าศรีประจันต์ ตลาดเก่าท่าช้าง และตลาดเก่าสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มี

ศักยภาพเชิงการท่องเที่ยวทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริการ เช่น บริการด้านการเดินทาง ที่พักแรมวิถีริมน ้า 

2) ด้านสิ่งดึงดูดใจ เช่น ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จับต้องไม่ได้ 3) ด้านการจัดการ เช่น การจัดการเส้นทาง

ท่องเที่ยวที่ปลอดภัย และ 4) ด้านขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวต่อจ านวนนักท่องเที่ยวที่

เข้าเยี่ยมชมในแต่ละวันรวมไปถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น พร้อมทั้งกิจกรรม

การท่องเที่ยวที่สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาชุมชนวิถีลุ่มน ้าสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนตลาด

เก่าริมน ้า ดังนั้น แนวทางพัฒนาตลาดเก่า ศรีประจันต์ ตลาดเก่าท่าช้างและตลาดเก่าสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีลุ่มน ้า คือ ยกระดับศักยภาพและการวางรูปแบบการบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนด้านแหล่งท่องเที่ยวและการสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชน ในด้านทักษะการน าชมและการ

บริการโดยผ่านการเรียงร้อยเรื ่องราวของสถานที่และสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับ

นักท่องเที่ยวมุ่งเน้นประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ทรัพยากรพื้นถิ่น อนุรักษ์และชะลอการเปลี่ยนแปลงทาง

กายภาพเชื่อมโยงวิถีชุมชนลุ่มน ้าสู่การท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีลุ่มน ้า

อย่างยั่งยืนต่อไป 
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 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว (2557 , น. 8) 

มาใช ้เป ็นกรอบแนวคิดในการศึกษาว ิจ ัยถ ึงการจ ัดการการท่องเที่ ยวตลาดน ้าในจ ังหว ัดนครปฐม                       

ซึ ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1. การจัดกิจกรรมการท่องเที ่ยว 2. การเข้าถึง 3. ความปลอดภัย และ                    

4. การรองรับด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นแนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวที่องค์ประกอบตรงกับบริบทของ

การจัดการการท่องเที่ยวตลาดน ้าในจังหวัดนครปฐม ดังกรอบแนวความคิดการวิจัย ดังนี้ 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวตลาดน ้าในจังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัย

เชิงคุณภาพ (qualitative research) ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสาร (documentary research) การสังเกต

แบบไม ่ม ีส ่วนร ่วม (non-participant observation) และการส ัมภาษณ์เช ิงล ึก ( in-depth interview)                 

เพื่อศึกษากระบวนการและปัญหาและอุปสรรคในการจัดการการท่องเที่ยวตลาดน ้าในจังหวัดนครปฐม เพ่ือ

น าไปสู่การเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวตลาดน ้าในจังหวัดนครปฐม โดยใช้แบบสัมภาษณ์

เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (structured interview) ผสมผสานกับการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง หรือกึ่ง
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โครงสร้าง (unstructured or semi-structured interview) ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูล จ านวน 24 คน ได้แก่ ผู้น าชมุชน 

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว 

ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 

 1) การสัมภาษณ์ ใช้แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างสร้าง (structure interview) และใช้การสัมภาษณ์

เชิงลึก (in-depth interview) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ จ านวน 1 ชุด ส าหรับผู้ให้ข้อมูล

ทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของการท่องเที่ยวตลาดน ้าใน

จังหวัดนครปฐม ส่วนที่ 2 การจัดการการท่องเที่ยวตลาดน ้าในจังหวัดนครปฐม และ ส่วนที่ 3 แนวทางการ

พัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวตลาดน ้าในจังหวัดนครปฐม  

 2) การสังเกต ใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) โดยผู้วิจัยได้ใช้การ

สังเกต สภาพแวดล้อมบริบทโดยทั่วไป วิถีชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพ โดยการเฝ้าสังเกตดูสิ ่งที่

เกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นเพื่อน ามาวิเคราะห์ ประมวลผล หาความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกับสิ่งอื่นเพื ่อใช้

สนับสนุนหรือช่วยยืนยันกับข้อมูลด้านอื่นๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

 ส่วนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยได้น าแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตไปตรวจสอบคุณภาพ 

โดยผ่านผู้เชี ่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมของเนื้อหา และน าแบบแบบ

สัมภาษณ์และแบบสังเกต ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

 การว ิ เคราะห ์ข ้ อม ูล  ผ ู ้ ว ิ จ ั ย ได ้ท  า การว ิ เคราะห ์ข ้ อม ูลด ้ วยการว ิ เคราะห ์แบบอ ุปนัย                            

(Analytic Induction) วิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นของกรอบแนวคิดการวิจัย แล้วน าข้อมูลแต่ละประเด็นมา

เชื่อมโยง เพื่อน าไปสู่การน าเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ในการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่  ใน

พ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลเกิดความชัดเจนมากขึ้น  

 ซึ่งการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภายในของการวิจัย ผู้วิจัยได้เน้นการน าเสนอค าอธิบายหรือ

ข้อสรุปจากมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งได้อธิบายทั้งในทัศนะท่ีเห็นสอดคล้องกันและแตกต่างกันอย่างครบถ้วนตาม

ข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษา โดยไม่ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งทิ้ง แต่ในขณะเดียวกันผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมูลภายนอกด้วยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) โดยการประยุกต์ใช้การ

ตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (methodological triangulation) ซึ่งเป็นการใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

ที่ต่างๆ กันเพ่ือรวบรวมข้อมูลเป็นเรื่องเดียวกัน 
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ผลการวิจัย 

 จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูล จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 4 กลุ่ม ทั้งยังสังเกตการณ์ สภาพพ้ืนที่ตาม

ประเด็นที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูล ตามขอบเขตเนื้อหาการวิจัย จนน ามาสู่การน าเสนอแนวทางในการ

พัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวตลาดน ้าในจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของการท่องเที่ยวตลาดน ้าในจังหวัด

นครปฐม 

 จุดเด่น คือ การเดินทางสะดวกอยู่ใกล้กรุงเทพและปริมณฑล มีวัฒนธรรมอาหารที่โดดเด่น โดยทาง

ตลาดน ้าจะเน้นผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและหัตถกรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่น และสินค้าที่น ามาจ าหน่ายภายในตลาด

น ้ามีความหลากหลาย ซึ ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตรธิดา จิตธิวงษ์ (2556) ได้

ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความส าเร็จของการด าเนินงานตลาดน ้าคลองลัดมะยม ถนนบางระมาด เขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร พบว่า มีสินค้าจ าหน่ายหลากหลายประเภท โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารสินค้าดีมีคุณภาพ

ได้มาตราฐาน ราคาไม่แพง การเดินทางสะดวก มีบรรยากาศความเป็นธรรมชาติ ผู้ค้ามีอัธยาศัยเป็นกันเอง 

 จุดอ่อน คือ สินค้าบางอย่างไม่โดดเด่น จึงสามารถหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไป มีคณะกรรมการไม่เพียงพอ 

ท าให้ดูแลตลาดน ้าไม่ทั่วถึง ในส่วนของการบริหารการจัดการขยะยังไม่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งทางเดินบริเวณ

ภายในตลาดบางโซนค่อนข้างแคบ ท าให้เกิดความแออัดเบียดเสียด  ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ (2561) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว

ของตลาดน ้าภาคกลางเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า ตลาดบางแห่งค่อนข้างขาด

แคลนพ่อค้าแม่ค้าที ่จะเข้ามาขาย สินค้าในตลาดเพราะจากสภาพวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันที่เกิดการ

เปลี่ยนแปลงเพราะคนรุ่นใหม่ต้องการที่จะไปท างานในอาชีพอื่นมากกว่าต้องการเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่ในตลาด 

ระบบการบริหารจัดการภายในตลาดหรือการบริหารงานของคณะกรรมการพ่อค้าแม่ค้าและหน่วยงานภาครัฐที่

ยังไม่มีการประสานที่ดี ทางเดินที่ให้นักท่องเที่ยวเดินซื้อสินค้าค่อนข้างแคบ 

 ปัจจัยภายนอกด้านโอกาส คือ ได้เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครปฐม และ

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้รับการเชิญชวนให้ไปออกบูธ ตามงานต่าง  ๆ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน ในด้านงบประมาณและประชาสัมพันธ์ มีสื ่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ 

สนับสนุนและผลักดัน จนท าให้ตลาดน ้าดอนหวายมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ปิจิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ และคณะ (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวตลาดน ้าในลุ่มน ้าภาคกลางอย่างยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่า สร้างกระแสความสนใจในการมาท่องเที่ยว

ด้วยการท าการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการบอกต่อในสื่อสังคมออนไลน์ช่วยขยาย
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เนื้อหาออกไปในพื้นที่สื่อมวลชนอ่ืนๆที่น ามาสู่การมาท่องเที่ยว และท่องเที่ยวซ ้า เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนต่อไป 

 ปัจจัยภายนอกด้านภัยคุกคาม คือ สถานการณ์การเกิดโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)               

จึงเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต ่า ท าให้นักท่องเที่ยวมีก าลังซื้อลดลง อีกทั้งมีปัญหาการเกิดอุทกภัยบริเวณลุ่มแม่

น ้าท่าจีน และปัญหาการแย่งลูกค้า เกิดการแข่งขันกันเอง ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พิม

พงา เพ็งนาเรนทร์ (2561) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของตลาดน ้า

ภาคกลางเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า ตลาดน ้าทั้ง 4 แห่งยังไม่มีสิ่งดึงดูด (จุดขาย) 

ที่ท าให้นักท่องเที่ยวประทับใจในความเป็นเอกลักษณ์ของตลาด มีสินค้าที่และบริการที่เหมือนกันอาจท าให้เกิด

การแย่งลูกค้ากันได ้

 ส่วนที่ 2 การจัดการการท่องเที่ยวตลาดน ้าในจังหวัดนครปฐม 

 กิจกรรมการท่องเที่ยว คือ มีกิจกรรมล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ริมแม่น ้าท่าจีน และทางตลาดพยายาม

สร้างเครือข่ายกับแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง โดยมีการริเริ่มที่จะจัดกิจกรรมรองรับนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุม เพ่ือ

ดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวคาดหวังและอยากให้ตลาดน ้าพัฒนากิจกรรมมากกว่านี้ ผลการวิจัยดังกล่าว

สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์ เพชรแสงวงศ์ (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาตลาดริมน ้าดอน

หวาย พบว่า เทศบาลต าบลบางกระทึกจึงได้มีแนวทางการพัฒนาตลาดริมน ้าดอนหวายให้เป็นแหล่งรวมอาหาร

อร่อย เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สะอาดและปลอดภัย และมีการก าหนดกลยุทธ์ เพื่อให้

ตลาดริมน ้าดอนหวายมีการบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้า 

มามีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปให้เข้ามาเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน 

สินค้าและบริการรวมถึงอาหารที่หลากหลายมีคุณภาพ 

 การเข้าถึง คือ เนื่องจากตลาดน ้าทั้ง 2 แห่งอยู่ใกล้กรุงเทพและปริมณฑล ท าให้มีเส้นทางคมนาคม

รองรับหลายสายจึงสะดวกต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยว และเทศบาลก าลังด าเนินการในเรื่องของการจัดสรร

เส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง  มีส านักงานศูนย์ท่องเที่ยวคอยดูแลอ านวยความ

สะดวกและให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว มีการอ านวยความสะดวกด้านคมนาคมการเดินทางมาสถานที่

ท่องเที่ยว ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตรธิดา จิตธิวงษ์ (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 

ความส าเร็จของการด าเนินงานตลาดน ้าคลองลัดมะยม ถนนบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พบว่า            

มีแผนที่ตั ้งที่ชัดเจนเข้าถึงง่าย มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ ไว้บริการ สถานที่ตั ้งตลาดอยู ่ใกล้

กรุงเทพมหานคร การคมนาคมเดินทางสะดวกสบาย มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทีวีและสื่อออนไลน์ 

 ความปลอดภัย คือ มีเรือทุกล ามีเสื้อชูชีพและห่วงยางประจ าเรือ มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมนักท่องเที่ยว

ในแพให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม และมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอ านวยความสะดวกเมื่อนักท่องเที่ยวประสบ
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ปัญหาต่างๆ ซึ่งทางตลาดควรตรวจสอบและซ่อมแซมในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  ผลการวิจัยดังกล่าว

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิ่นฤทัย คงทอง (2562) ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง แนวทางการจัดการความปลอดภัย

ทางการท่องเที่ยวของอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวต่างชาติ พบว่า ภาคเอกชนมีหน้าที่ 1) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 2) ประสานงานกับ

หน่วยงานภาครัฐ 3) ปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานของสถานที่ท่องเที่ยวและสถานประกอบการ 4) พัฒนาคุณภาพ

ของบุคลากร 5) สอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัย 

 การรองรับด้านการท่องเที ่ยว คือ มีความพร้อมในการรองรับการท่องเที ่ยว ซึ ่งทางตลาดน ้ามี

มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในเบื้องต้น รณรงค์ให้ผู้ประกอบการทุกคนฉีดวัคซีน อีกทั้งสถานที่จอดรถ

กว้างขวางมีทั้งลานจอดรถของทางวัด ทางโรงเรียน และทางเอกชน จึงรับรองนักท่องเที่ยวได้จ านวนมาก                

ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยาภรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง (2563) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง              

การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดามัน พบว่า ใช้กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายจาก

ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน การพัฒนาการท่องเที่ยวเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางด้านการ

ท่องเที่ยว 

 ส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวตลาดน ้าในจังหวัดนครปฐม  

 ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ควรจัดกิจกรรมให้เหมาะสมรองรับนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมเพื่อดึงดูด

นักท่องเที่ยวทุกรุ่นทุกวัยให้เข้ามาเยือน อาทิ กิจกรรมศิลปหัตถกรรม เช่น งานแกะสลัก เย็บปักถักร้อย                

งานจักสาน งานปั้น งานประดิษฐ์ศิลปะDIY เป็นต้น และกิจกรรมให้ความบันเทิง เช่น การละเล่นพื้นเมือง ฟ้อน

ร า เสภา ดนตรีเปิดหมวก เป็นต้น อีกทั้งควรมีพิพิธภัณฑ์หรือจัดแสดงนิทรรศการที ่เกี ่ยวกับประวัติและ

ความส าคัญของชุมชนเพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวและเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมในชุมชนให้คงอยู่       

ซึ ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทถาพร สุขใจและคณะ (2564) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 

แนวทางพัฒนาตลาดริมน ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีลุ่มน ้า กรณีศึกษา ตลาดเก่าศรีประจันต์ ตลาด

เก่าท่าช้าง และตลาดเก่าสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า มีศักยภาพเชิงการท่องเที่ยวทั้ง 4 ด้าน 

ไดแ้ก่ 1) ด้านการบริการ เช่น บริการด้านการเดินทาง ที่พักแรมวิถีริมน ้า 2) ด้านสิ่งดึงดูดใจ เช่น ทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวที่จับต้องไม่ได้ 3) ด้านการจัดการ เช่น การจัดการเส้นทางท่องเที่ยวที่ปลอดภัย และ 4) ด้านขีด

ความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวต่อจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมในแต่ละวันรวมไปถึง

ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น พร้อมทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สนับสนุนให้

นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาชุมชนวิถีลุ่มน ้าสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนตลาดเก่าริมน ้า 

 ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวตลาดน ้า ควรอ านวยความสะดวกให้มีป้ายต่าง ๆ เช่น ป้ายห้องน ้า 

ป้ายบอกทาง หรือระยะทางไปสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อรองรับ

นักท่องเที ่ยวต่างชาติ ท าให้นักท่องเที ่ยวทั ้งไทยและต่างชาติสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที ่ยว ควร
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ประชาสัมพันธ์ตลาดน ้าโดยใช้ ป้ายไวนิล แผ่นพับ สื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมาก

ยิ่งขึ้น เพ่ิมจ านวนห้องน ้าและควรให้ห้องน ้าที่มีความสะดวกและปลอดภัยส าหรับผู้ใช้บริการ เช่น ผู้สูงอายุและ

ผู้พิการ อีกทั้งควรมีทางลาดส าหรับรถวีลแชร์และควรมีทางเดินส าหรับผู้พิการทางสายตา (Braille Block) 

เพื่อให้ผู้สูงอายุหรือผู้พิการได้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวตลาดน ้าได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งควรท าป้าย

แนะน าสถานที ่ท ่องเที ่ยวใกล้เคียงเพื ่อให้ตลาดน ้ามีความเชื ่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที ่ยวต่าง  ๆ                   

ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยาภรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง  (2563) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การ

พัฒนารูปแบบกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดามัน พบว่า ใช้กลยุทธ์การปรับปรุงภายในโดย

การสร้างแผนการท่องเที่ยวในรูปแบบปกติใหม่ (New Normal) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและ

รองรับการบริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจ านวนมาก 

 ด้านความปลอดภัยตลาดน ้า ควรยกระดับความปลอดภัยโดยมีศูนย์การท่องเที ่ยวคอยรองรับ

นักท่องเที ่ยวภายในตลาดน ้าควรขยายทางเดินให้กว้างขึ้น ควรติดป้ายเตือนนักท่องเที่ยวให้ระวังศีรษะ

ตัวหนังสือใหญ่และชัดเจน ควรปรับปรุงซ่อมแซมขื่อให้กระดี่ยกสูง เพราะ เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุ

บ่อยท่ีสุด ควรมีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ควรพัฒนาและซ่อมแซมในส่วนของแพและสะพานให้มีความ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ควรท าราวกั้นให้มั ่นคงและแข็งแรง ควรมีหลังคาโดมบริเวณที่จอดรถ ควรมีมาตรการ

ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งควรปรับปรุงและซ่อมแซมตลาดน ้าทั้งภายในและภายนอกให้ดูปลอดภัยมาก

ยิ่งขึ้น ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิ่นฤทัย คงทอง (2562) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการ

จัดการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวของอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะจุดหมายปลาย

ทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ พบว่า ภาครัฐมีหน้าที่ 1) บังคับใช้กฎหมายและก าหนดบทลงโทษ

แก่ผู้ที่กระท าผิดอย่างจริงจัง 2) พัฒนาระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยว 3) ประสานงาน

และความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 4) พัฒนาคน 5) จัดท าคู่มือส าหรับนักท่องเที่ยว 6) พัฒนาคุณภาพของ

ระบบคมนาคมขนส่ง 7) พัฒนากลไกและช่องทางการรับแจ้งเหตุ 8) พัฒนาระบบการท างานของภาครัฐ และ 

9) แก้ปัญหาการหลอกลวงและเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว 

 ด้านการรับรองการท่องเที่ยวตลาดน ้า ควรพัฒนาจุดคัดกรองเข้าออกตลาดให้ทันสมัยและปลอดภัย 

ควรแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย ควรจัดพื้นที่เว้นระยะห่าง และควรปฏิบัติตาม

มาตรการการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ควรพัฒนาและเน้นเรื่องความสะอาด การก าจัดขยะที่ถูกต้อง ควร

ขยายสถานที่จอดรถและเพิ่มจ านวนห้องน ้าเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว และควรมีห้องน ้าที่มีความสะดวกและ

ปลอดภัยส าหรับผู้ใช้บริการเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ชนิสรา กุลสันติวงศ (2562) ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทาง

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย Generation Y หลังโรคระบาดโควิด-19 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผล
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ต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ชาวไทย Generation Y หลังโรคระบาดโควิด-19 อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ความปลอดภัยด้านภัยธรรมชาติ สุขอนามัย และโรคระบาด 

 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 1. ภาครัฐควรมีการก าหนดนโยบายที่เกี ่ยวกับการท่องเที่ยวตลาดน ้าอย่างชัดเจน และก าหนดใน

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม ในฉบับปัจจุบัน ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐม ระบุ

แนวทางการผลักดันและส่งเสริมอย่างชัดเจน โดยมอบนโยบายมายังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด าเนินกา ร 

เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติที่ได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

 2. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องมีการก าหนดและวางแผนอย่างเป็นระบบสรรหาบุคลากรที่มีความรู้

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยตรงจากคนในพื้นที่นครปฐม เพราะจะได้เกิดความต่อเนื่อง ง่ายต่อ

การเข้ามาขับเคลื่อนในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรการท่องเที่ยว และง่ายต่อการเข้า

พูดคุยกับผู้น าชุมชน ชาวบ้านและผู้ประกอบการในพื้นที่ เกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบความปลอดภัยของตลาด

น ้า ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ทุ กคนในพื้นที่ตระหนักเห็นถึง

ความส าคัญของธรรมชาติที่มีต่อการท่องเที่ยว โดยมีการบูรณาการในการพัฒนาและขับเคลื่อนอย่างจริงจัง 

ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

 3. การออกนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวตลาดน ้าในจังหวัด

นครปฐม รัฐควรลงพ้ืนที่และให้ความส าคัญแก่ประชาชนในท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยรัฐ

จะต้อง พยายามและเข้าถึงประชาชนในท้องถิ่นและรณรงค์ให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่เข้ามามีบทบาทใน

การ พัฒนาการท่องเที ่ยว โดยรัฐควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการ

เสนอแนะปัญหา การวางแผน การด าเนินการและการติดตามและประเมินผล ซึ่งถ้าหากรัฐได้เข้าถึงและเปิด

โอกาสเข้าใจถึงความต้องการของประชาชนแล้วจะส่งผลให้นโยบายหรือโครงการต่าง  ๆ ที ่เกี ่ยวกับการ 

พัฒนาการท่องเที่ยวประสบความส าเร็จและได้รับความร่วมมือจากประชาชน อีกท้ังรัฐต้องขอความร่วมมือกับผู้

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว ราชการ เพื่อที่จะท าให้เกิดเป็นการ

พัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตลาดน ้าในจังหวัดนครปฐม 

 4. พัฒนาตลาดน ้าทั้ง 2 แห่ง โดยปรับปรุงในด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึง ด้านความ

ปลอดภัย ด้านการรับรองด้านการท่องเที่ยว และด้านอ่ืน ๆ ให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ 

 5. พัฒนาห้องน ้าให้มีจ านวนมาก เน้นเรื ่องความสะอาดและความปลอดภัยส าห รับผู ้ใช้บริการ 

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและผู้พิการ อีกทั้งควรมีทางลาดส าหรับรถวีลแชร์และควรมีทางเดินส าหรับผู้

พิการทางสายตา (Braille Block) เพื ่อให้ผู ้สูงอายุหรือผู ้พิการได้เข้าถึงแหล่งท่องเที ่ยวตลาดน ้าได้อย่าง

สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 
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 6. ส่งเสริมสินค้าในชุมชนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้าน และเกษตรกรในท้องถิ่น

 7. จัดสรรเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในจังหวัด และระหว่างกลุ่มจังหวัด 

 

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรปรับเปลี ่ยนเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ หรือเป็นรูปแบบผสมผสานที ่มีความครอบคลุมกับ

กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ ้น เพื่อให้สอดคล้องแนวทางการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวตลาดน ้าในจังหวัด

นครปฐมมากข้ึน 

 2. ควรศึกษาตลาดน ้าอื่นที่มีลักษณ์คล้ายกัน โดยศึกษาเพื่อหาแนวทางพัฒนาในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว 

เนื่องจากแต่ละแหล่งท่องเที่ยวมีข้อจ ากัดที่แตกต่างกันออกไป ท าให้แนวทางพัฒนามีความแตกต่างกัน 

 3. ควรศึกษาการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวตลาดน ้าในจังหวัดนครปฐม และในการศึกษาครั้งนี้

เป็นการศึกษาเฉพาะพ้ืนที่ตลาดน ้าทั้ง 2 แห่ง ดังนั้นผู้ที่สนใจที่จะท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการการ

ท่องเที่ยวตลาดน ้าในจังหวัดนครปฐม ควรท าการศึกษาเชื่อมโยงกับตลาดน ้าอื่นๆ เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างกว้างขวาง 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ (1) เพื่อประเมินระดับประสิทธิผลการให้บริการของศูนย์ข้อมูล

และสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (2) เพื่อระบุปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการของ
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ และ (3) เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 359 คน ได้แก่ ประชาชนที่มารับ
บริการที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิจัยคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 10 คน ได้แก่ 
รองหัวหน้าศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ข้าราชการ พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และท าการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย (1) ด้านระดับคุณภาพการให้บริการของศูนย์ข้อมูล
และสารสนเทศ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) ด้านปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการของศูนย์ข้อมูล
และสารสนเทศ พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ คือ การสื่อสารระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่เข้าใจไม่
ตรงกัน และการให้บริการมีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ และ (3) ด้านแนวทางในการพัฒนาการ
ให้บริการของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ พบว่า ประกอบด้วย ควรมีระบบที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก
สามารถตอบปัญหาที่พบเจอบ่อยๆ ได้ และควรมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อช่วยใน
เรื่องการตอบค าถามผู้ประกอบการให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิผล การให้บริการ ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 
Abstract 

This research has 3 objectives: (1) to evaluate the level of the services at the Center for Data 
and Information, Office of Food and Drug Commission (2) to identify the problems and obstacles in 
services at the Center for Data and Information and (3) to suggest the guidelines for the development 
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of the services at the Center for Data and Information. This research used two types of research 
methods: quantitative and qualitative. In quantitative, the sample subjects were 395 citizens who 
came for services at the Center for Data and Information. The questionnaires and statistics were used 
to collect and analyze the data using percentage, mean and standard deviation. In the quality 
method, 10 informants were the Vice - Director of the Center for Data and Services, the government 
officials, and the hired staff. The data were collected by in-depth interviews, and the contents were 
thoroughly analyzed. The results of the research were as follows: (1) the level of the quality of the 
services of the Center for Data and Information, it was found that the level was high. (2) In regarding 
to the problems and obstacles in services at the Center for Data and Information, it was found that 
there were some problems. The most crucial one was the miscommunication between the citizens 
and the authorities as well as slow service due to not having enough staff. And (3) in regarding to the 
development of services at the Center for Data and Information, it was found that there should be 
a convenient system of searching for the data and information which can give answers to frequently-
asked questions. In addition, there should be regular training for the Center staff so that they can 
give services more accurately and effectively.     
 
Keywords: The Effectiveness of Services at the Center for Data and Information, Office of Food 
and Drug Commission 
 
บทน า 

ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการมีจ านวนจ ากัดดังนั้นจึงอาจเกิดปัญหาที่ท าให้

การด าเนินงานล่าช้าและประสิทธิภาพการให้บริการลดลงอาจจะยังไม่มีความทั่วถึงต่อผู้รอรับบริการจึงท าให้

เกิดการแสดงอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมขึ้นได้จึงท าให้เกิดมีข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ ซึ่งทางหน่วยงานและ

เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินต้องมีแนวทางในการพัฒนาระบบการท างานการด าเนินงานให้มีความรวดเร็วเพื่อที่จะได้

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพราะผู้รับบริการล้วนมีความคาดหวังว่าผู้ให้บริการ

จะให้การต้อนรับด้วยความอัธยาศัยดี ทั้งด้วยสีหน้า แววตา ท่าทาง และค าพูดการต้อนรับด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม

ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ส าคัญ เป็นการสร้างความรู้สึกประทับใจเมื่อแรกพบกัน เมื่อรวมเข้ากับค าพูดที่ดี มีน ้าเสียง

ไพเราะก็จะเป็นคุณสมบัติที่ดีในด้านพฤติกรรมของผู้ให้บริการ ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่ จะท าให้การปรับปรุงการ

ให้บริการของภาครัฐ ประสบความส าเร็จได้ก็คือ การมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีจิตส านึกในการให้บริการและ

ปรารถนาที่จะปรับปรุงบริการภาครัฐ ทั้งนี้เนื่องจากการบริการเป็นกระบวนการของกิจกรรมในการส่งมอบ

บริการจากรูปแบบ และท่ีส าคัญเป็นสิ่งเอ้ืออ านวยทางจิตวิทยาให้เกิดความพึงพอใจ ดังนั้นทางด้านจิตส านึกใน
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การให้บริการจึงเป็นสิ่งส าคัญในการปรับปรุงการบริการภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการบริการที่ดีโดยมุ่งหวัง

ให้งานที่รับผิดชอบนั้นประสบความส าเร็จมากท่ีสุด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, 2561, น. 26) 

จากที่กล่าวมานั้นเพื่อให้เป้าหมายข้างต้นเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมเป็นไปตามความต้องการและ

ความคาดหวังของประชาชน ที่จะต้องได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีความเสมอภาคและเป็นธรรม ผู้วิจัย

เล็งเห็นว่าควรมีการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาในการให้บริการโดยเริ่มพัฒนาจากบุคลากรในหน่วยงาน และมุ่งเน้น

พัฒนาการให้บริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของ

ผู้รับบริการ โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญในประโยชน์ของผู้รับบริการมาเป็นอันดับแรกเพื่อตอบสนองกับความ

ต้องการของประชาชนในสภาพสังคมปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็วและผลลัพธ์ในการด าเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยเล็งเห็นว่าเพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงาน ดังนั้น ศูนย์ข้อมูลและ

สารสนเทศจึงมีภารกิจและหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน โดยมีการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มา

ติดต่องานและรับบริการ จึงนับว่าเป็นวิธีการส าคัญประการหนึ่งในการเข้าถึงประชาชนได้โดยตรง และอาจ

กล่าวได้ว่าการให้บริการเป็นกลไกหรือหัวใจหลักของการปฏิบัติงานราชการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีนโยบาย

เน้นหนักให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยให้ประชาชนผู้มารับ

บริการได้รับความสะดวก ก่อให้เกิดความพึงพอใจและความเป็นธรรมแก่ประชาชน หากไม่สามารถปฏิบัติได้จะ

นับเป็นความเสียหายต่อระบบราชการโดยรวม ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบการปฏิบัติงานของราชการใน

ด้านต่าง ๆ เป็นต้นว่า เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของระบบราชการท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือศรัทธา เกิด

ทัศนคติที่ไม่ดีและขาดความไว้วางใจต่อระบบราชการ รวมทั้งก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และเกิด

ความไม่เป็นธรรมของระบบการให้บริการ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือประเมินระดับประสิทธิผลการให้บริการของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา                     

2. เพ่ือระบุปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา 

3. เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 ศุภิณญา โซวเซ็ง (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี 

สาขาคลองหลวง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิผลการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัด
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ปทุมธานี สาขาคลองหลวง 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัด

ปทุมธานี สาขาคลองหลวง 3) เปรียบเทียบประสิทธิผลการให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี          

สาขาคลองหลวง โดยวัดจากผลการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการ

ให้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง โดยรวมมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ปัจจัยที่เกี่ยวกับประสิทธิผลการบริการมากขึ้น ก็จะท าให้ประสิทธิผลการให้บริการโดยรวมของส านักงานที่ดิน

จังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวงมากขึ้นด้วย 

ศศินิภา ทิวาลัย และวศิน เหลี่ยมปรีชา (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การวัดประสิทธิผลด้านการให้บริการของ

ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรม โดยการใช้แบบจ าลองของดีลอนแอนด์แม็คคลีน และ

อีเมตริก การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพระบบ คุณภาพบริการ การใช้งาน         

ความพึงพอใจของผู้ใช้ และประสิทธิผลด้านการให้บริการของระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจ

โรงแรม นอกจากนี้เพื่อน าผลการศึกษาไป เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศและปรับปรุง

ด้านการใช้งานให้กับผู้ใช้บริการระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรม เพื่อสร้างความ        

พึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยครั้งนี้ พบว่า คุณภาพระบบ คุณภาพสารสนเทศ และคุณภาพการบริการ

มีผลเชิง บวกต่อการใช้งานและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ การใช้งานและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีผล

เชิงบวกซึ ่งกันและกัน การใช้งานและความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการมีผลเชิงบวกกับประสิทธิผลด้านการ

ให้บริการ  

ธนพล แสงจันทร์ (2556) ได้ศึกษา อิทธิพลคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานผ่านความผูกพัน

ขององค์กรของพนักงานบริษัทประกันภัย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มประชากรเป้าหมาย   ซึ่งผลจาก

การเก็บข้อมูลพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานบริษัทประกันภัย มีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันของ

พนักงานที่มีต่อองค์กรและประสิทธิผลในการท างานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และพบว่า ปัจจัยส่วน

บุคคลด้าน เพศ อายุ และต าแหน่งงาน ที่แตกต่างกัน มีประสิทธิผลในการท างานที่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ

ทางสถิติ ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และรายได้ต่อเดือนของพนักงานที่

แตกต่างกัน มีประสิทธิผลในการท างานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

รัตนาภรณ์ ศรีหาพล และนายรอปีมิง แมะเราะ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความและเปรียบเทียบ            

พึงพอใจผู้ใช้บริการ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่าง

กันคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประเภทบุคคล ใน 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านการน าเสนอข้อมูล และ                  

ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ผลการวิจัยพบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านการน าเสนอ

ข้อมูลด้านประโยชน์และการน าไปใช้อยู่ในระดับมากทุกด้าน ส าหรับการทดสอบสมมติฐานเรื่องเพศ พบว่า 
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ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาด้านประโยชน์และการน าไปใช้เพศที่

แตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกันส่วนด้านอื่นไม่มีความแตกต่าง ด้านเรื่องอายุพบว่า ด้านเนื้อหา

ผู้ที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันในด้านการ าเสนอข้อมูล ส่วนด้านอื่นไม่มีความ

แตกต่างกัน ด้านเรื่องระดับการศึกษา พบว่า ด้านการน าเสนอข้อมูล ผู้ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ

พึงพอใจแตกต่างกันส่วนด้านอื่นไม่มีความแตกต่างด้านประเภทบุคคล พบว่า ประเภทบุคคลที่แตกต่างกันมี

ระดับความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน 

ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับ

ประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               

2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น และ 3) เพ่ือระบุปัญหาและอุปสรรคของ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 4 ด้าน ประกอบด้วย การบรรลุวัตถุประสงค์ การใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสิทธิภาพในการท างาน และความพึงพอใจในการท างาน 

พบว่า ประสิทธิผลในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก 2) ปัจจัยทัศนคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มี ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย ปัจจัย

ทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลต่อประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น มากกว่าปัจจั ยทัศนคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ             

3) ปัญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่องค์กรปกครอง                 

ส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องการให้ความรู้และการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่พอเพียงและ

ไม่ ทั่วถึง และบคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เพียงพอ 

การวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องผู้วิจัยได้น าทฤษฎี Zeihaml, V. A., 

Parasuraman, A. and Berry, L. (1990) ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังที่รู้จักในชื่อ SERVQUAL เพื่อวัดความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการ ดังนี้ 1) ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ 2) ด้านความน่าเชื่อถือ 3) ด้านการตอบสนอง 4) ด้านความ

เชื่อมั่นไว้วางใจ 5)  ด้านการเอาใจใส่เนื่องจากทฤษฎีที่กล่าวมานั้นมีความครอบคลุมในการใช้เพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพของคน และเป้าหมายขององค์กรในการให้บริการจึงน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยประยุกต์ใช้

ในการศึกษาวิจัยคุณภาพการให้บริการของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

พร้อมทั้งศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 

ดังกรอบแนวความคิดการวิจัย ดังนี้ 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลในการให้บริการของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา เป็นการวิจ ัยผสานวิธ ี (Mixed Method) ประกอบด้วยการวิจ ัยปริมาณ (Quantitative 

Research) และการวิจัยคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์ระดับ

คุณภาพการให้บริการของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2) เพ่ือระบุปัญหา

อุปสรรคในการให้บริการของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 3) เพื่อเสนอ

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน ซึ่งมีประชากรกลุ่มที่ใช้ในการศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

ได้แก่ ประชากรกลุ ่มที ่ 1  ผู ้ตอบแบบสอบถามได้ก าหนดให้ประชาชนที่มารับบริการที่ ศูนย์ข้อมูลและ

สารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จ านวน 359 คน และประชากรกลุ่มที่ 2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

จ านวนทั้งสิ้น 10 คน รองหัวหน้าศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ จ านวน 1 คน ข้าราชการ จ านวน 2 คน พนักงาน

ราชการ จ านวน 4 คน และจ้างเหมาบริการ จ านวน 3 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ออกแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยข้อค าถามแต่ละข้อใน

แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ให้มีลักษณะตามความเหมาะสม 

1. การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนโดยอาศัยกระบวนการ  

และวิธีการของการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งใช้ความรู้ที่ได้จากการทบทวน

วรรณกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างค าถามในแบบสอบถาม การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 

(Content Validity) โดยให้ผู ้เชี ่ยวชาญ จ านวน 3 ท่านท าการตรวจสอบรูปแบบของค าถาม การใช้ภาษา              

ประสิทธิผลการให้บริการของศูนยข์้อมูล

และสารสนเทศส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา 

      1. ด้านสิ่งท่ีสัมผสัได ้

       2. ด้านความเชื่อถือ 

       3. ด้านการตอบสนอง 

       4. ด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจ 
      5. ด้านการเอาใจใส่ 

ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการของ 

ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา 

แนวทางในการพัฒนาการให้บริการของ 

ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ  

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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ความชัดเจนของข้อความ ความเหมาะสม และสอดคล้องของเครื่องมือวิจัย ว่าตรงกับนิยามศัพท์หรือกรอบ

แนวคิดทฤษฎีที่ต้องการวัดหรือไม่ โดยใช้ดัชนีค่า IOC (Index of item objective congruence) ซึ่งเป็นค่า

ความเที่ยงตรงของแบบสอบถามหรือค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์  

2. การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู ้ว ิจัยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

(Structed Interview) ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ โดยเนื้อหาและรายละเอียดแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 1) ข้อมูล

เกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 2) ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านความเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง 

ด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจ และด้านการเอาใจใส่ 3) แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์ข้อมูล

และสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านความ

เชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจ และด้านการเอาใจใส่ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 1) ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากรวบรวมแบบสอบถามจาก

ประชาชนที่มารับบริการที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบ

ความครบถ้วนและสมบูรณ์ของแบบสอบถาม หลังจากนั้นก าหนดรหัสให้กับตัวแปร เพื่อป้อนข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับประมวลผลทางการวิจัย ซึ่งสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ สถิติ

พรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เพื ่อใช ้ในการอธ ิบายที ่ ได ้จากการเก ็บรวบรวมมาจากกลุ ่มต ัวอย ่างตามแบบสอบถาม                              

2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้น าผลสรุปข้อมูลในประเด็นเนื้อหาที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ มาตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็นการตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบภายนอก จ าแนกและจัดระบบข้อมูล ซึ่งในการตรวจสอบ

ภายใน ผู้วิจัยน าเสนอค าอธิบาย หรือข้อสรุปจากมุมมองของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ          

โดยไม่ได้ละเลยประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หรือโน้มเอียงไปทางประเด็นใดประเด็นหนึ่ง อีกส่วนได้ท าการตรวจสอบภายนอก 

ด้วยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) โดยประยุกต์ใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล 

(methodological triangulation) ซึ่งเป็นการใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง  ๆกัน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน หลังจาก

นั้นด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผลโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอุปนัยหรือเชิงตรรกะ (inductive analysis) 

ซึ่งเป็นการตีความสร้างข้อสรุปจากการสัมภาษณ์ที่ได้ท าการบันทึกไว้โดยเนื้อหารายละเอียดมีความเกี่ยวข้องกับ

องค์ประกอบดังกล่าว 

 

ผลการวิจัย 

1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นของของประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ

ของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ ผู้วิจัยได้ท า

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ

ของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภาพรวม 

ประเด็นคุณภาพการให้บริการ 
X  SD ระดับความคิดเห็น อันดับ 

ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ 4.05 .802 มาก 5 

ด้านความน่าเชื่อถือ 4.18 .758 มาก 3 

ด้านการตอบสนอง 4.16 .780 มาก 4 

ด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจ 4.23 .733 มาก 2 

ด้านการเอาใจใส่ 4.25 .727 มาก 1 

รวม 4.17 .760 มาก  

 จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์ข้อมูลและ

สารสนเทศในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 (S.D. = 0.760) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านการเอาใจใส่อยู่ในระดับมากท่ีสุด 4.25 (S.D. = 0.727) รองลงมาคือ ด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจ 4.23 

(S.D. = 0.733) ตามมาด้วย ด้านความน่าเชื ่อถือ 4.18 (S.D. = 0.758) ด้านการตอบสนอง 4.16 (S.D. = 

0.780) และด้านสิ่งที่สัมผัสได้ 4.05 (S.D. = 0.802) 

 1) ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ 

  จากการศึกษาประสิทธิผลการให้บริการของศูนย ์ข ้อม ูลและสารสนเทศ ส  าน ักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ ระยะเวลาในการให้บริการมีความ

เหมาะสม, ป้าย/ข้อความ แสดงจุดบริการ มีความชัดเจน , มีการจัดสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม การแต่ง

กายของเจ้าหน้าที ่ม ีความเหมาะสม และเจ้าหน้าที ่ท ี ่ให ้บร ิการมีจ  านวนเพียงพอ ซึ ่งสอดคล้องกับ                     

ธีระยุทธ ชูศรีโฉม (2564) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินประสิทธิผลการให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์: กรณีศึกษา  

ฟิตเนสศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่มีการปรับปรุงขั้นตอนการ

ด าเนิน งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงาน 

เกิดความคล่องตัว จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้บริการให้มีความทันสมัย สะดวกสบาย 

จัดซื้ออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นให้เพียงพอต่อความต้องการของแต่ละชนิดกีฬา 

 จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่า ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ถือว่าเป็นส่วนส าคัญในงานบริการ เนื่องจาก

การให้บริการ เจ้าหน้าที่ถือเป็นด่านแรกที่ประชาชนหรือผู้ประกอบการจะสามารถเข้าถึงได้ รับรู้ถึงความรู้สึก

ของการให้บริการ การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกโต๊ะที่นั่งของเจ้าหน้าที่ การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ ฉะนั้นการ

พัฒนาคุณภาพการบริการจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนในองค์กรจะต้องถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันใน

การให้บริการประชาชนที่เข้ามาติดต่อ เพราะการบริการที่ดี จะส่งผลให้ผู้รับบริการมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
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ได้แก่ ความคิดและความรู้สึกทั้งต่อตัวผู้ให้บริการและหน่วยงานที่ให้บริการเป็นไปในทางบวก คือ ความชอบ 

และความพึงพอใจ  

 2) ด้านความน่าเชื่อถือ 

  จากการศึกษาประสิทธิผลการให้บริการของศูนย ์ข ้อม ูลและสารสนเทศ ส  าน ักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

รักษาข้อมูลของผู้รับบริการเป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศมีความสามารถในการแก้ไข

ปัญหาเมื่อเกิดข้อผิดพลาด งานบริการที่ส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการทุกครั้งมีความถูกต้อง เหมาะสม และมีความ

สม ่าเสมอ การให้บริการตรงตามเวลาที่สัญญาไว้กับผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศมี

ความพร้อมในการให้บริการทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ ศศินิภา ทิวาลัย และวศิน เหลี่ยมปรีชา (2555) ได้ศึกษา

เรื่อง การวัดประสิทธิผลด้านการให้บริการของระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรม 

ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการบริการมีผลเชิง บวกต่อการใช้งานและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ การใช้งาน

และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีผลเชิงบวกซึ่งกันและกัน การใช้งานและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีผล

เชิงบวกกับประสิทธิผลด้านการให้บริการ 

 จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่า ด้านความน่าเชื่อถือ ประชาชนหรือผู้ประกอบการต้องได้รับ

ความถูกต้อง เที่ยงตรง สม ่าเสมอ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน จะส่งผลต่อความพึงพอใจ 

ประทับใจ ของประชาชนที่มารับบริการ 

 3) ด้านการตอบสนอง 

  จากการศึกษาประสิทธิผลการให้บริการของศูนย ์ข ้อม ูลและสารสนเทศ ส  าน ักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก

รวดเร็ว มีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน, เจ้าหน้าที่มีความพร้อมที่จะให้บริการตลอดเวลา , การให้บริการสามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างครบถ้วน , เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็วทันต่อความ

ต้องการ และการให้บริการมีหลากหลายช่องทาง เช ่น เว ็บไซต์ โทรศัพท์ เป็นต้น ซึ ่งสอดคล้องกับ                      

ศศินิภา ทิวาลัย และวศิน เหลี่ยมปรีชา (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การวัดประสิทธิผลด้านการให้บริการของระบบ

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรม ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพระบบ คุณภาพสารสนเทศ และ

คุณภาพการบริการมีผลเชิง บวกต่อการใช้งานและความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ ด้านอินเทอร์เน็ต                     

ด้านประสบการณ์ ด้านการตลาด และด้านเทคโนโลยี ของระบบการบริหาร 

 จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่า ด้านการตอบสนอง จะสะท้อนถึงการประสบความส าเร็จในการ

ให้บริการขององค์กรนั้น ๆ โดยการให้บริการที่ดีต้องมีเป้าหมายที่ผู้รับบริการเป็นหลัก โดยผู้ให้บริการจะต้องถือ

ว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะต้องพยายามกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด สนอง

บริการที่ตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการ ซึ่งจะท าให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการเกิดความพึงพอใจ  
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 4) ด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจ 

  จากการศึกษาประสิทธิผลการให้บริการของศูนย ์ข ้อม ูลและสารสนเทศ ส  าน ักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ให้การบริการตรงตามความ

ต้องการของผู้รับบริการ, เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถามชี้แจงข้อ

สงสัย ให้ค าแนะน า และช่วยแก้ปัญหาได้, เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญในงานที่ท าเป็นอย่างดี , เจ้าหน้าที่ใช้การ

สื่อสารที่สุภาพและเข้าใจง่าย และเจ้าหน้าที ่ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส ซึ่งสอดคล้องกับ                 

ชิษณุทัศน์  พิชยประภาพัฒน์ (2558) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการของส านักงานบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่าด้านความเชื่อถือได้ ด้านความไว้วางใจ ด้านความสามารถให้บริการ และ ด้านความมีอัธยาศัยอยู่ในระดับ

มากทุกด้าน 

 จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่า ด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจ ประชาชนหรือผู้ประกอบการต้อง

ได้รับความถูกต้องของข้อมูล เจ้าหน้าที่ให้บริการตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ และให้บริการด้วยความ

สุภาพ ใช้ภาษาท่ีผู้รับบริการเข้าใจง่าย จะส่งผลต่อความพึงพอใจ ความประทับใจ ของประชาชนที่มารับบริการ 

 5) ด้านการเอาใจใส่ 

  จากการศึกษาประสิทธิผลการให้บริการของศูนย ์ข ้อม ูลและสารสนเทศ ส  าน ักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างยุติธรรม                

ไม่เลือกปฏิบัติ ยอมรับ และให้เกียรติผู้รับบริการ, เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็น

กันเอง, เจ้าหน้าที่มีน ้าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่ปัดความรับผิดชอบ, เจ้าหน้าที่กล่าวการทักทายต้อนรับอย่างสุภาพ

เสมอ และเจ้าหน้าที่เข้าใจถึงความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับ ชิษณุทัศน์  พิชยประภาพัฒน์ 

(2558) ท าการศึกษาวิจัยเรื ่อง คุณภาพการให้บริการของส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการสร้างความสัมพันธ์ และด้านความเข้าใจผู ้รับบริการ 

รองลงมาคือ  ด้านความมั่งคงปลอดภัย ด้านความพร้อมให้บริการ ด้านการสร้างความสัมผัสได้ 

 จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่า ด้านการเอาใจใส่ การให้บริการที่มีความตรงไปตรงมา ไม่เอา

เปรียบผู้รับบริการ การให้ความสนใจอย่างจริงใจของผู้รับบริการทุกระดับ และทุกคนอย่างยุติธรรมหรือเท่า

เทียมกัน การต้อนรับและให้บริการด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและท่าทีที่สุภาพอ่อนโยนของผู้ให้บริการ แสดง

ถึงความมีอัธยาศัย และบรรยากาศของการให้บริการที่เป็นมิตร อบอุ่นและเป็นกันเองจะก่อให้เกิดความพึง

พอใจในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด  

 2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
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การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์

ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา โดยผู้วิจัยได้แจกแจงประเด็นปัญหา ได้ดังนี้ 

 1) ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ 

   ปัญหาและอุปสรรคด้านสิ่งที่สัมผัสได้เป็นเรื่องของโต๊ะที่นั่งของเจ้าหน้าที่ติดกันเกินไปอาจจะ

ท าให้มีเสียงรบกวนในขณะรับสายประชาชนหรือผู้ประกอบการ ป้ายที่ แสดงชื่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 

แสดงไม่ชัดเจนท าให้ประชาชนที่มาติดต่อหาได้ยาก และการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

บางท ่านม ีการแต ่งกายที ่ ไม ่ เหมาะสม ซ ึ ่ งสอดคล ้องก ับงานว ิจ ัยของ ร ัตนาภรณ์ ศร ีหาพล และ                              

นายรอปีมิง แมะเราะ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อการใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผลการศึกษาพบว่า ด้านความพึงพอใจผู้ใช้บริการฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยะลาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านการน าเสนอขอ้มูลด้าน

ประโยชน์และการน าไปใช้ 

  2) ด้านความน่าเชื่อถือ 
  ปัญหาและอุปสรรคด้านความน่าเชื่อถือในเรื่องของระยะเวลาในการแก้ไขข้อมูล และเรื่องของ

การสื่อสารเพราะถ้าให้ข้อมูลผิดกับผู้ประกอบการไปอาจจะท าให้ความน่าเชื่อถือลดลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของชิษณุทัศน์  พิชยประภาพัฒน์ (2558) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการของส านักงานบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการมีจ านวน 

4 ด้าน คือ 1) ด้านความไว้วางใจ 2) ด้านความสามารถให้บริการ 3) ด้านความสามารถเข้าถึงบริการ                  

4) ด้านความมีอัธยาศัย 

  3) ด้านการตอบสนอง 
  ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศมีการให้บริการที่ไม่คล่องตัวอยู่บ้าง เนื่องจากเป็นส่วนของเรื่อง

ก าลังคน ที่มีอยู่ไม่พียงพอต่อการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง (2558) ได้

ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องการให้ความรู้และการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ไม่พอเพียงและไม่ ทั่วถึง และบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เพียงพอ 

  4) ด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจ 

  ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการสื่อสาร เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาด

ทักษะในการอธิบายหรือการแนะน าให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าใจได้ง่าย การสื่อสารไม่ตรงกัน ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ชิษณุทัศน์ พิชยประภาพัฒน์ (2558) ท าการศึกษาวิจัยเรื ่อง คุณภาพการให้บริการของ
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ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ

ให้บริการอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการสร้างความสัมพันธ์ และด้านความเข้าใจผู้รับบริการ  รวมไปถึง 

ด้านความไว้วางใจและด้านความสามารถให้บริการ  

  5) ด้านการเอาใจใส่ 
  เจ้าหน้าที ่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศไม่มีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ในด้านนี ้เนื ่องจาก 

เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีความเอาใจใส่และให้เกียรติผู้ประกอบการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ช านาญ ชูร ัตน์ (2561) ได้ศ ึกษาเร ื ่อง ประสิทธิผลการให้บริการของโรงพยาบาลพัทลุง อ าเภอเมือง                      

จังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยพบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสร้างความรักในงานบริการ ลด

ระยะเวลาในการรอคอยในการให้บริการแต่ละขั้นตอน 

 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ได้ให้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ได้ดังนี้ 

 1) ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ 

 ควรมีการปรับปรุงเรื่องการแต่งตัวของเจ้าหน้าที่บางท่านให้เหมาะสมกับหน่วยงานราชการ      

มีการท าฉากกั้นระหว่างโต๊ะท างานเพ่ือลดเสียงรบกวนคณะรับสาย และเรื่องป้ายของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ควรแสดงให้เห็นได้ชัดเจนเพื่ออ านวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาติดต่อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ   

ช านาญ ชูร ัตน์ (2561) ได้ศึกษาเรื ่อง ประสิทธิผลการให้บริการของโรงพยาบาลพัทลุง อ าเภอเมือง                    

จังหวัดพัทลุง พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสร้างความรักในงานบริการ ลดระยะเวลาในการ

รอคอยในการให้บริการแต่ละขั้นตอน ด้านอาคารสถานที่ควรปรับปรุงเรื่องความสะอาดของห้องน ้าสถานที่จอด

รถ ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรเพิ่มสื่อในการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการในแผนกต่างแก่ผู้รับบริการ 

 2) ด้านความน่าเชื่อถือ 

 ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศควรมีการเพิ่มระบบเพื ่ออ านวยความสะดวกให้ทั้งในส่วนของ

เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มารับบริการ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็ต้องพัฒนาทางด้านการให้ค าแนะน า เพื่อให้

ข้อมูลที ่ถ ูกต้องกับประชาชนที ่มารับบริการ ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนาภรณ์ ศรีหาพล และ                             

นายรอปีมิง แมะเราะ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อการใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผลการศึกษาพบว่า ด้านความพึงพอใจผู้ใช้บริการฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยะลาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านการน าเสนอขอ้มูลด้าน

ประโยชน์และการน าไปใช้อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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 3) ด้านการตอบสนอง  

 เจ้าหน้าที ่ของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศในส่วนที ่คอยให้ค าปรึกษากับประชาชนหรือ

ผู ้ประกอบการที ่มาติดต่อขอความช่วยเหลือ มีจ านวนน้อย จึงต้องแก้ไขโดยการท าแผนผังการท างานที่

ผู้ประกอบการติดปัญหาบ่อย ๆ มาติดไว้ที่บอร์ดหน้าศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ หรืออาจจะมีระบบเข้ามาช่วย

ในการปฏิบัติงาน เพื่ออ านวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ศศินิภา ทิวาลัย และวศิน เหลี่ยมปรีชา (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การวัดประสิทธิผลด้านการให้บริการของระบบ

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ของธุรกิจโรงแรม พบว่า คุณภาพระบบ คุณภาพสารสนเทศ และคุณภาพการ

บริการมีผลเชิง บวกต่อการใช้งานและความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ การใช้งานและความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการมีผลเชิงบวกซึ่งกันและกัน การใช้งานและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีผลเชิงบวกกับประสิทธิผล

ด้านการให้บริการ 

 4) ด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจ 

 ควรมีการอบรมบุคลากร เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในงานของตนได้อย่างแม่ย า สามารถตอบ

ปัญหาและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างตรงประเด็น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีระยุทธ ชูศรีโฉม 

(2564) ได้ศึกษาเรื ่อง การประเมินประสิทธิผลการให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์: กรณีศึก ษาฟิตเนสศูนย์

วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พบว่า เจ้าหน้าที่ในส่วน ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และทักษะที่

ถูกต้องมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการให้บริการ 

 5) ด้านการเอาใจใส่ 

 เนื่องจากการให้บริการของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศอยู่ในระดับที่ดีเพราะ เจ้าหน้ าที่มีการ

เอาใจใส่ ให้ความสนใจ รวมถึงให้ความส าคัญแก่ผู้ประกอบการเป็นอย่างดี และเจ้าหน้าที่มีความพยายามที่จะ

หาค าตอบให้ผู้ประกอบการเพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุดในการมาขอความช่วยเหลือที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

หากมีปัญหาก็จะมีการเรียกคุยเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาช่วยหาทางแก้ปัญหานั้นเพื่อรักษาระดับการให้บริการ  ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชิษณุทัศน์  พิชยประภาพัฒน์ (2558) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการ

ของส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการให้บรการด้านการ

สร้างความสัมพันธ์ และด้านความเข้าใจผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

1) เจ้าหน้าที่ควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพของการให้บริการในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากเป็นส่วนส าคัญในการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ 
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  2) ควรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ทั้งในด้านการแต่งกายรวมไป

ถึงพฤติกรรมโดยรวม 

  3) ควรส่งเสริม แนะน า การเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่ให้มีความสะดวกสบายและมี

ความเหมาะสมต่อการเข้ารับบริการให้มากยิ่งขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ โดยแบ่งเป็นรายด้าน 5 ด้าน ดังนี้ 

 1) ด้านสิ่งที่สัมผัสได้  ควรส่งเสริมและให้ความส าคัญเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ

รับบริการของผู้เข้าใช้บริการเพื่อเป็นตัวช่วยในการสร้างความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการให้มากที่สุด เช่น ป้าย/

ข้อความ ที่แสดงอย่างชัดเจนและมีความเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน ฯลฯ 

 2)  ด้านความน่าเชื่อถือ  ผู้ให้บริการหรือเจ้าหน้าที่ควรมีความเข้าใจในข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติงานของตนเพื่อที่จะสามารถให้บริการและตอบทุกข้อค าถามที่ผู้รับบริการเกิดความสงสัยได้อย่าง

ชัดเจนและมีความน่าเชื่อถือ 

 3) ด้านการตอบสนอง  ควรมีความกระตือรือร้น และความคล่องแคล่วในการให้บริการอยู่

เสมอ เพ่ือความรวดเร็วในการด าเนินงาน และเพ่ิมความพึงพอใจให้แก่ผู้เข้ารับบริการ 

 4) ด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจ เจ้าหน้าที่ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถสื่อสารได้ใน

ระดับท่ีดี และมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาตอบข้อสงสัย

ที่เกิดขึ้น 

 5)  ด้านการเอาใจใส่ เจ้าหน้าที ่ควรให้ความส าคัญ ในความเท่าเทียมเกี ่ยวกับการ

ให้บริการล าเอียง และมีความซื่อสัตย์ รวมไปถึงใส่ใจและดูแลผู้เข้ารับบริการอย่างทั่วถึง 

 

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาปัญหา อุปสรรค โอกาส ที่ส่งผลต่อการให้บริการของศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ  

 2. ควรมีการศึกษาการท างานผ่านระบบสารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อลด

การใช้กระดาษ ลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร ลดค่าใช้จ่าย ลดอัตราก าลังคน พร้อมปรับตัว เปลี่ยนแปลง เข้าสู่

สังคมในยุคปัจจุบัน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ (1) เพ่ือวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าโพ (2) เพื่อระบุปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล าโพ และ (3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าโพ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 17 คน ได้แก่ ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลล าโพ เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ และผู้น าชุมชน 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ
อุปนัย ผลการวิจัย (1) ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า (ก) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
และน าเสนอปัญหาและความต้องการผ่านการประชุมประชาคมทั ้งในระดับหมู ่บ้าน  และระดับต าบล                      
(ข) มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการอย่างทั่วถึง (ค) ได้รับประโยชน์และความคุ้มค่าจากการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และ (ง) มีส่วนร่วมในการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2) ด้านปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พบว่า ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคัญ คือ ความไม่สะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุมประชาคมตามวัน
และเวลาที่ก าหนดไว้ และ (3) ด้านแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า   
(ก) ควรส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น            
(ข) อ านวยความสะดวกให้มากขึ้นในการประชุมประชาคม (ค) สร้างความใกล้ชิดระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับชุมชน
เพ่ิมข้ึน และ (ง) สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลล าโพ  
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Abstract 
This research has 3 objectives: (1) to analyze the cooperation of the making plans for 

local progress by Lumpo Sub-District Administration Organization, Bangbuathong District, 
Nonthaburi Province (2) to identify the problems and obstacles in making plans for local 
progress and (3) to propose guidelines for the development of the cooperation in making plans 
for local progress. In this research, the qualitative approach was employed. The subjects were 
17 administrators of Lumpo Sub-District, executive staff were directly involved in making plans 
and the community leaders. The data were collected from various documents, observations 
of the people’s cooperation as well as the in-depth interviews. The technique of inference 
was used to analyze the data. The results of the research were as follows: (1) as for the aspect 
of the cooperation in making plans for local progress, it was found that (a) the participation in 
the decision making and presented the problems and the needs to the meetings; (b) the 
participation in the operation thoroughly; (c) the profited from the making plans for local 
progress and were worth doing it; and (d) the people shared in the evaluation process of the 
plans for local progress. (2) Regarding to the problems and obstacles, it was found that were 
not convenient to attend the meetings as date and time specified. And (3) regarding to 
guidelines for the development of the cooperation, it was found that (a) promoting for more 
of the knowledge and understanding as well as awareness of the importance of the making 
plans for local progress; (b) making it more convenient for the people; (c) establishing a good 
rapport between the government officials and the community and (d) creating cooperation 
from all sectors. 
  
Keywords: Cooperation, Plans for local progress, Lumpo Sub-District Administration 
Organization 
 
บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยที่ผ่านมานับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นต้นมา 
ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจประเทศไทย
ได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนา ส่วนในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมข้อได้เปรียบที่
ประเทศไทยมีคือความหลากหลายเชิงนิเวศ แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาประเทศให้ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศท่ี
พัฒนาแล้วยังเป็นเป้าหมายที่ท้าทายต่อการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2581) ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์
โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 - 11 เพื่อเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ” การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็น
รูปธรรมของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิด
ประสิทธิภาพน าไปสู ่การพัฒนาเพื ่อประโยชน์ส ุขที ่ย ั ่งยืนของสังคมไทย (https://www.nesdc.go.th,              
2 สิงหาคม 2564)  

ความส าคัญของการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นเป็นตัวก าหนดทิศทางหรือก าหนดไว้เป็นกรอบของการ
พัฒนาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่คาดหวังไว้ ทั้งในด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ซึ ่งแผนพัฒนาท้องถิ ่นเป็นเครื ่องมือที ่ใช้ในการตัดสินใจ ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานการบริหารทรัพยากรของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุดนอกจากนี้
ภายใต้กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นยังส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้น  ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน ได้เห็นถึงข้อดี และข้อจ ากัดของท้องถิ่น ปัญหาของท้องถิ่นและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม โดยสามารถก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและลงมือท างานร่วมกัน
ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น (กระทรวงมหาดไทย, 2548) นอกจากนั้น กฎหมายยังให้
ความส าคัญกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น พระราชบัญญัติการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ก าหนดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง เช่น การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชนรวมถึงส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง หรือ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ได้ให้
ความหมายของค าว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายถึง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี ่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2542) 

https://www.nesdc.go.th/
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ปัจจุบันรูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ เป็นการมีส่วนร่วม เช่น                
การแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะ หรือการเสนอความต้องการ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือ
การปฏิบัติ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนได้
ประโยชน์จากนโยบายสาธารณะ การติดตามและประเมินผลการน านโยบายไปปฏิบัติ และการสะท้อนกลับ
(Feedback) ของประชาชนต่อนโยบายสาธารณะที่เกิดขึ ้นในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชนในท้องถิ่นให้มากที่สุด ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบลล าโพ ต้องการศึกษาถึง
ประเด็นปัญหาของการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่ ให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจักได้น าผลการศึกษาวิจัยไปก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าโพ และก าหนดแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมหรือท าความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของ
ประชาชนในท้องถิ่นต่อการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างประโยชน์สาธารณะให้เกิดกับ
ท้องถิ่นของตนเองในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพื่อวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าโพ 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

2. เพื่อระบุปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าโพ 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  

3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าโพ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าโพ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยจะศึกษา ในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งหมด 
4 ด้าน ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (3) การมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ และ(4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เนื่องจากแนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมดังกล่าวสอดคล้อง
กับบริบทในการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าโพ โดยแนวความคิดเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วม 4 ประการ ของ (Cohen and Uphoff, 1981, p. 6)  

ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลล าโพ จ านวน 1 คน 
ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าโพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 3 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าโพ ในฐานะเจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณ หัวหน้าส านักปลัดฯ และ
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เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้น าท้องที่ในท้องที่ จ านวน 8 คน ซึ่งเป็น ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านทั้ง 
8 หมู่บ้าน และผู้น าชุมชน จ านวน 5 กลุ่ม ได้แก่ ประธานชมรมผู้สูงอายุต าบลล าโพ, ประธานกลุ่มสตรีต าบลล า
โพ, ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนศูนย์องค์การบริหารส่วนต าบลล า โพ (อป.พร.), ประธานกลุ่ม
ว ิสาหกิจชุมชน หมู ่ท ี ่  7 และประธานวิสาหกิจชุมชนสินค้าเกษตรและแปรรูปบ้านสามแยก หมู ่ท ี ่  8                      
จ านวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 17 คน 

ขอบเขตด้านพื้นที่ การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะหมู่บ้านจ านวน 8 หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลล าโพ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  

ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการศึกษาครั้งนี้ ท าการศึกษาในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 
 

วิธีการศึกษาวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี่เป็นการวิจัยคุณภาพ ( Qualitative Research ) โดยผู้วิจัยท าการศึกษาจากบทความ
วิชาการ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยต่างๆเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับ แนวคิดทฤษฏี และนโยบาย ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อม
ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม               
(Non - participant Observation) ในลักษณะการตีความแบบอุปนัย (Analytic Induction) โดยใช้ประเด็น
ในส่วนย่อยเพื่อเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ประเด็นในส่วนหลัก เพื่อให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ได้
ก าหนดไว้ในงานวิจัยในครั้งนี้  
 การสัมภาษณ์โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) จ านวนทั้งสิ้น 17 คน ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้ 
 1. กลุ่มผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลล าโพ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จ านวน 1 คน 
เนื่องจากเป็นผู้บริหารสูงสุดที่ก ากับดูแลโดยตรงในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลได้
อย่างชัดเจน 
 2. กลุ่มเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าโพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จ านวน 3 คน ซึ ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู ้ที ่ร ับผิดชอบเกี ่ยวกับงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ ่น ที ่ปฏิบัติหน้าที่                 
และมีความเกี่ยวข้องในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงเป็นผู้ที่มีการติดต่อประสานงานกับประชาชน
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าโพโดยตรง  
 3. กลุ่มผู้น าท้องที่ จ านวน 8 คน ซึ่งเป็น ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลล าโพ เนื่องจากเป็นผู้น าในเขตพ้ืนที่อีกทั้งยังมีส่วนเกี่ยวข้องและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรง  
 4. กลุ่มผู้น าชุมชน จ านวน 5 กลุ่ม ได้แก่ ประธานชมรมผู้สูงอายุต าบลล าโพ, ประธานอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนศูนย์องค์การบริหารส่วนต าบลล าโพ (อป.พร.), ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 7  
และประธานวิสาหกิจชุมชนสินค้าเกษตรและแปรรูปบ้านสามแยก หมู่ที่ 8 จ านวน 5 คน เนื่องจากเป็นตัวแทน
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ของประชาชนและเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารสว่น
ต าบลล าโพ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

  
กรอบแนวความคิดงานวิจัย 

จากการส ารวจองค์ความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาสามารถก าหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัยดังนี้ ผู้ศึกษาได้น าแนวความคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของโคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff, 
1981, p. 6) ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (3) การมี
ส่วนร่วมในผลประโยชน์ และ (4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เนื่องจากแนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม
ดังกล่าวสอดคล้องกับบริบทในการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าโพ มาใช้ในการ
ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ                                                ตัวแปรตาม      
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ผลการศึกษาวิจัย 
1. การมีส ่วนร ่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค ์การบร ิหารส ่วนต าบลล  าโพ           

อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยได้ดังนี้ 
ด้านที่ 1 ด้านการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและน าเสนอปัญหา

และความต้องการของชุมชนผ่านกระบวนการประชาคมทั้งในระดับหมู่บ้าน และระดับต าบล มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจจนน าไปสู่การเสนอโครงการเพื่อบรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล า โพ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดการใช้ทรัพยากรและแหล่งของทรัพยากรร่วมกัน แต่มีเพียงผู้น าท้องที่ที่ยัง
ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และองค์การบริหารส่วนต าบลล าโพมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรูปแบบของการประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล
ทุกปี สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธนิศร ยืนยง (2560) การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ในจังหวัดนครนายก ซึ่งพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัด
นครนายก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้  การมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน อยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ  

ด้านที ่ 2 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ  มีส่วนร่วมในการระดมความคิดในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และให้ความส าคัญกับกระบวนการระดมความคิดหรือระดมสมอง (brainstorm) ส าหรับ
ปัญหาโดยที่ประชาชนมีส่วนร่วม การเข้าร่วมในการท ากิจกรรมจัดท าประชาคมในระดับหมู่บ้าน  และระดับ
ต าบล ประชาชนให้ความส าคัญและเข้าร่วมประชุมประชาคมทั้ง 2 ระดับ คือทั้งระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล ใน
ทุกครั้งเพื่อน าเสนอปัญหาละความต้องการจากประชาชน กลุ่ม องค์กรภาคประชาชน และผู้น าในพื้นที่ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธนิศร ยืนยง (2560) การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ในจังหวัดนครนายก ซึ่งพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนครนายก  
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน อยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
อยู่ในระดับปานกลาง และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ  

ด้านที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ให้ความส าคัญกับระดับความรุนแรงของปัญหา
และความต้องการเป็นล าดับแรกเพื่อน ามาก าหนดแผนงานโครงการหรือกิจกรรมโดยบรรจุไว้ในแผ นพัฒนา
ท้องถิ่น โดยค านึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่ารวมถึงประสิทธิภาพของโครงการกิจกรรมที่อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่จะลงไปสู่พื้นที่ด าเนินการ รวมถึงให้ความส าคัญกับโครงการกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนส่วนมาก เช่น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค เป็นหลัก อีกทั้งยังมีการสนับสนุนงบประมาณ
หรือโครงการที่เกี ่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้มากกว่าด้านอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ              
ธนิศร ยืนยง (2560) การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ในจังหวัดนครนายก ซึ่งพบว่า
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ ่นในจังหวัดนครนายก  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก            
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับ
มาก การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน อยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่วมในการประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง 
และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู ่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ                      
สุวัตถิ์ ไกรสกุล และจุฑาภรณ์ คงรักษ์กวิน (2558) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า แผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่ อ าเภอ เมือง จังหวัดนนทบุรี ในแต่ละด้านมีภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ ในระดับมาก  

ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีส่วนร่วมของการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง
ต้องปฏิบัติตามระเบียนของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่พบว่าผู้น าท้องที่และผู้น าชุมชน ยังไม่มีส่วนร่วมใน
การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และอาจมาจากสาเหตุเรื่องของการรับรู้ รับทราบข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ
หน้าที่ หรือแม้แต่การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชญาดา นิลสุวรรณ (2560) 
การมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่ที่ 6 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรักพัฒนา 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งพบว่าระดับของการมีส่วนร่วมในการประเมินผล คือ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหมู ่ท ี ่  6 ในการจ ัดท  าแผนพัฒนาท้องถ ิ ่นของ  องค ์การบร ิหารส ่วนต  าบลบางร ักพ ัฒนา                         
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู ่ในระดับน้อย โดยมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับน้อยที่สุด รองลงมา คือ ด้านการร่วมตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติตามแผนพัฒนา 
การร่วมรับรู้ในการจัดท าแผนพัฒนา และการร่วมรับผลประโยชน์จากแผนพัฒนา อยู่ในระดับ น้อย ตามล าดับ 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าโพ    
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สามารถสรุปผลการศึกษาวิจัย ได้ดังนี้ 

ด้านที่ 1 ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เพราะว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น และไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการประชุมประชาคมทั้ง
ในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล ผลลัพธ์ที่ได้คือบางครั้งแผนงาน/โครงการจึงไม่สามารถแก้ปัญหาหรือความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัญญา เฉลียวชาติ (2560) การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการวางแผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ออก  อ าเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งพบว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาต าบลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
น้อย และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก จ านวน 1 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ และระดับน้อย จ านวน 3 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ด้านการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ตามล าดับ 
 ด้านที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ ่นน้อยมาก เนื ่องจากสาเหตุหลักๆ คือ การที ่ประชาชนไม่ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ความแตกต่างของปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
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พื้นที่ การเดินทางที่ไม่สะดวก วัน เวลา ที่จัดประชุมประชาคม และสุดท้ายการด าเนินการในการแก้ไขปัญหา
และความต้องการของประชาชนในปีที่แล้วมาล่าช้า ไม่ตรงต่อความต้องการซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปัญญา เฉลียวชาติ (2560) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งพบว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการวางแผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ออก  อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก จ านวน 1 ด้าน 
คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และระดับน้อย จ านวน 3 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ตามล าดับ 

ด้านที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ผู้น าท้องที่ และผู้น าชุมชน ที่
มองว่าปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ คือ แผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่สามารถ
ตอบสนองถึงข้อเท็จจริงของปัญหาและความต้องการของประชาชนหรือกระบวนการแก้ปัญหานั้นๆ ที่เกิดจาก
ความแตกต่างและหลากหลายในความต้องการของประชาชน หรือ  อบต.ล าโพ เพียงฝ่ายเดียวที ่ก าหนด
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ขาดความร่วมมือจากชุมชนหรือประชาชน จึงท าให้ไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชน รวมถึงผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลล าโพ เห็นว่าปัญหาและอุปสรรค คือ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่
ด าเนินการจะต้องสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตรงต่อความต้องการของประชาชน เป็นไปตามล าดับ
ความส าคัญของปัญหา แต่ในส่วนของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าโพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นมองปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ คือ ปัญหาเรื่องงบประมาณในการ
ด าเนินงานโครงการที่จะแก้ไขปัญหาหรือความต้องการของประชาชนที่มีจ ากัดและไม่เพียงพอในการด าเนินการ
ทั้งหมดจึงท าให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชญาดา 
นิลสุวรรณ (2560) การมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่ที่ 6 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่ที่ 6 ในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางรักพัฒนาอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
โดยรวมอยู่ในระดับน้อย โดยมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
รองลงมา คือ ด้านการร่วมตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติตามแผนพัฒนา การร่วมรับรู้ในการจัดท าแผนพัฒนา และ
การร่วมรับผลประโยชน์จากแผนพัฒนา อยู่ในระดับ น้อย ตามล าดับ 

ด้านที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการประเมินผล การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้อง
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการ เช่น การตรวจสอบ การติดตาม และการประเมินผล ใน
ทุกขั้นตอน และสามารถสื่อสารกับประชาชนได้ มีความโปร่งใส ในรูปแบบของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล จึงจะเห็นเป็นรูปธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชญาดา นิลสุวรรณ (2560) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหมู่ที่ 6 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัว
ทอง จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่ที่ 6 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การ



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”     
             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 51 

 

บริหารส่วนต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับน้อย โดยมีส่วนร่วม
ติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับน้อยที่สุด รองลงมา คือ  ด้านการร่วมตัดสินใจ              
การร่วมปฏิบัติตามแผนพัฒนา การร่วมรับรู ้ในการจัดท าแผนพัฒนา และการร่วมรับผลประโยชน์จาก
แผนพัฒนา อยู่ในระดับ น้อย ตามล าดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของปัญญา เฉลียวชาติ (2560) การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งพบว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาต าบลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
น้อย และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก จ านวน 1 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ และระดับน้อย จ านวน 3 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ด้านการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ตามล าดับ 

3. แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลล าโพ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สามารถสรุปผลการศึกษาวิจัย ได้ดังนี้ 

ด้านที่ 1 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ มีแนวทางการพัฒนาการมีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าโพจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้             
มีความเข้าใจรวมถึงเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เข้าในขั้นตอนการจัดท าแผน เรียนรู้
ปัญหาและอุปสรรค จนถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหรือการตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ           
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัญญา เฉลียวชาติ (2560) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนา
ต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งพบว่าปัญหา
และอุปสรรคเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล
นครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าประชาชนไม่มีเวลาเข้าร่วมในกระบวนการ
วางแผนพัฒนาต าบล รวมถึงไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาต าบล เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบ ขาดการประสานงานกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ อีกท้ังโครงการหรือกิจกรรมยังไม่ได้มา
จากปัญหาหรือความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

ด้านที่ 2 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมต้องพัฒนากระบวนการ
ส่งเสริมความรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และท าความเข้าใจให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ
ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเวทีประชาคมให้มากขึ้น ท าให้ประชาชนกล้าที่จะแสดงออก 
กล้าที่จะเสนอปัญหา เพื่อให้ประชาชนแสดงออกทางความคิดเห็น แสดงออกถึงความต้องการ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนา รวมถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มากขึ้น สร้างเครือข่ายกับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ที่ต้องการ
พัฒนา สร้างความใกล้ชิดของคนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธเนศพล อินทร์จันทร์ (2560) การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ในจังหวัดสุพรรณบุรี                   
ซึ่งพบว่า ปัญหาอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมทั้งในระดับบุคคล และในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นจึง
ควรส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจประสบการณ์และการในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”     
             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 52 

 

ให้กับประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาการมีส่วนร่วมในทุกระดับรวมทั้ง
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบ และร่วมประเมินผลในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเห็นความส าคัญของแผนพัฒนาและปฏิบัติได้จริง  

ด้านที่ 3 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลล าโพ และผู้น าท้องที่ และผู้น าชุมชน เห็นว่าประชาชนควรมีทัศนคติและพฤติกรรมทางความคิดที่ว่า
ผลประโยชน์ที่ได้เป้นของส่วนรวมทุกคนในชุมชนมีส่วนกับผลประโยชน์ที่ได้รับร่วมกัน ไม่ใช่ของคนใดหรือกลุ่ม
ใดเพียงล าพัง เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งหมด จึงเกิดเป็นความคุ้มค่ากับงบประมาณ  
โดยวัดได้จากความพึงพอใจของประชาชน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าโพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ความส าคัญกับการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนมากว่าจึงจะท าให้ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณ
และตอบสนองกับความพึงพอใจของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชญาดา นิลสุวรรณ (2560)                 
การมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่ที่ 6 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรักพัฒนา 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่ที ่ 6 ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับ
น้อย โดยมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่ น อยู ่ในระดับน้อยที ่สุด รองลงมา คือ                
ด้านการร่วมตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติตามแผนพัฒนา การร่วมรับรู้ในการจัดท าแผนพัฒนา และการร่วมรับ
ผลประโยชน์จากแผนพัฒนา อยู่ในระดับ น้อย ตามล าดับ  

ด้านที่ 4 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ควรสร้างความร่วมมือ การมีส่วนร่วม 
จากทุกภาคส่วน เช่น ภาคประชาชน ภาคราชการ ผู้เชี่ยวชาญและมีความช านาญในพ้ืนที่ เช่น ผู้น าท้องที่ ผู้น า
ชุมชน รวมถึงหน่วยงานจากภายนอกที ่มีความช านาญ เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพราะประชาชนคือผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์จากการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยตรง  
ซึ่งตรงการงานวิจัยของ ธเนศพล อินทร์จันทร์ (2560) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งพบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจัยด้านบุคคล ตัวแปรแรงจูงใจภายในประกอบด้วย
คุณลักษณะ ส่วนบุคคล และเจตคติ เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของของประชาชน  และปัจจัย               
ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยตัวแปรหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วมและหลัก
ความคุ้มค่าเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัย ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบั ติการ               
มีรายละเอียด ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลล าโพควรจัดให้มีการประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับ

คณะกรรมการชุมชนหรือคณะกรรมการบริหารกลุ่ม องค์กรภาคประชาชนต่าง ๆ ในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มากขึ้น 

2. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลล าโพ ควรสร้างความร่วมมือ การมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน เช่น 
ภาคประชาชน ภาคราชการ ผู้เชี ่ยวชาญและมีความช านาญในพื้นที ่ เช่น ผู้น าท้องที่ ผู ้น าชุมชน รวมถึง
หน่วยงานจากภายนอกที่มีความช านาญ ในเชิงบูรณาการในระดับพ้ืนที่ให้มากขึ้น 

3. ผู้บริหารควรส่งเสริมและพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าโพ
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเฉพาะต าแหน่ง อาทิ 
เจ้าหน้าที ่ว ิเคราะห์นโยบายและแผนรวมถึงเจ้าหน้าที ่ที ่เกี่ ยวข้องกับ และการเพิ ่มอัตราบุคคลากรด้าน                    
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าโพให้มากข้ึน 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. การมีส่วนร่วมในการบวนการตัดสินใจของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน

ต าบลล าโพ ควรจัดการประชุมซักซ้อมแนวทางหรืออบรมเชิงปฏิบัติการให้กับประชาชนเข้าในขั้นตอนการจัดท า
แผน เรียนรู้ปัญหาและอุปสรรค จนถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหรือการตัดสินใจให้มากขึ้น  

2. ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนกล้าที่จะแสดงออก กล้าที่จะเสนอปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาของ
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าโพให้มากข้ึน 

3. ควรมีการเพ่ิมหรืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน เช่น สถานที่ในการจัดประชุมประชาคม การ
อ านวยความสะดวกในการเดินทาง จ านวนบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ รวมถึงวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. การปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณหรือเป็นรูปแบบผสมผสานที่มีความครอบคลุมกับ

กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้มากยิ่งขึ้น  
 2. การปรับเปลี ่ยนเพิ ่มเติมรายละเอียดหัวข้อการวิจัยเป็นการวิจัยในด้านแนวทางการ ทางการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนกับหน่วยงานเจ้าของนโยบายหรือภารกิจด้านการจ าท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ในกลุ่มของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เช่น กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผนของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนนทบุรี และส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอบางบัวทอง เป็นต้น 
 3. เปลี ่ยนหัวข้องานวิจัยในรูปแบบเฉพาะเจาะจงเป็นงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ด้านการมีส่วนในการรับผลประโยชน์หรือด้านการมีส่วนในการ
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ประเมินผล ที่ผลการศึกษาพบว่าอยู่ในระดับต ่า เพ่ือเพ่ือให้ได้แนวทางของการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพฒันาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าโพ ว่าควรเป็นอย่างไร 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ประการ (1) เพ่ือวิเคราะห์การจัดการขยะของโครงการธนาคารขยะคุณธรรม 
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ (2) เพื่อระบุปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะของโครงการธนาคารขยะคุณธรรม  
และ (3) เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัดการขยะของโครงการธนาคารขยะคุณธรรม กรอบแนวคิดที่ใช้
ในการวิจัยนี้คือ แนวคิดวงจรคุณภาพ PDCA คิดค้นโดย Dr. Edwards W. Deming การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสารหลักฐานการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ บุคลากรกรุงเทพมหานคร ลูกจ้างชั่วคราวประกันสังคม 
บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการและแม่บ้านท าความสะอาดจากบริษัทภายนอก รวมทั้งหมด 18 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย ผลการวิจัยพบว่า (1) การจัดการขยะของโครงการธนาคารขยะ
คุณธรรม โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน การปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ มีการ
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และมีการน าข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อปรับปรุงให้มี
การพัฒนา (2) ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะของโครงการธนาคารขยะคุณธรรม ได้แก่ บุคลากร
บางส่วนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางแผน การขาดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และวิธีการคัดแยกขยะตามหลัก 
3Rs ไม่ได้ด าเนินการตรวจสอบตามแผนอย่างสม ่าเสมอ (3) แนวทางในการพัฒนาการจัดการขยะของโครงการ
ธนาคารขยะคุณธรรม ได้แก่ ให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการวางแผน การจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรทุก
ระดับด้านการจัดการขยะตามหลัก 3Rs รวมถึงการตรวจสอบผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 
ค าส าคัญ: การจัดการขยะ โครงการธนาคารขยะคุณธรรม โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
 
Abstract  

This research has three purposes: (1 )  to analyze the waste management of the Moral 
Waste Bank Project of Ratchaphiphat Hospital (2) to identify problems and obstacles in waste 
management of the Moral Waste Bank Project and (3 )  to propose ways to develop waste 
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management of the Moral Waste Bank Project. The conceptual framework used in this research 
was the PDCA invented by Dr. Edwards W. Deming. This research is qualitative research by 
studying from documents, non-participatory observation and in-depth interviews. The key 
informants included ordinary Bangkok metropolitan officials, Bangkok metropolitan personnel, 
temporary social security employees, outsider employees helped with government operations 
and house keepers from the outsource company, a total of 1 8  subjects. The data were 
analyzed by using inductive or inferential method. The results showed that (1 )  waste 
management of Moral Waste Bank Projects of Ratchaphiphat Hospital was a well-planned 
operation. It complied with the strategies planned and the operation has been reviewed and 
examined. The summary of the operation of the project was analyzed to pinpoint the cause 
in order to improve the development. (2 )  Problems and obstacles in waste management of 
the Moral Waste Bank Project, it was found that some personnel not involved in the planning 
lack of knowledge and understanding, skills and methods of sorting waste according to the 
principles of 3Rs and did not conduct regular inspections as planned. (3 )  Guidelines for the 
development of waste management of the Moral Waste Bank Project, this included the 
engaging of personnel at all levels in the planning, conducting training to educate personnel 
at all levels in waste management according to 3Rs principles, as well as continuous monitoring 
of performance.  
  
Keywords: Waste Management, Moral Waste Banking Project, Ratchaphiphat Hospital 
 
บทน า 

จากสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอยในปัจจุบันถือว่าเป็นปัญหาในระดับชาติที่ต้องได้รับการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน จากรายงานจ านวนขยะมูลฝอยของประเทศไทยในปี 2562 พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอย
เกิดข้ึนประมาณ 28.71 ล้านตัน/ปี หรือ 78,658 ตัน/วัน เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 3 โดยขยะมูลฝอย
ชุมชนได้ถูกคัดแยก ณ ต้นทางและน ากลับไปใช้ประโยชน์จ านวน 12.52 ล้านตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ 44 ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น) ขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยกและน าไปใช้ประโยชน์แล้วจะถูกน าไปก าจัด
อย่างถูกวิธ ี ทั ้งนี ้จากการศึกษาวัฏจักรชีว ิตของผลิตภัณฑ์พลาสติกเป้าหมายในปี 2561 จากปริมาณ                  
2.22 ล้านตัน เกิดเป็นขยะในปี 2562 จ านวน 1.91 ล้านตัน และยังพบว่าขยะที่เกิดขึ้นในทะเลสองอันดับแรก
เป็นขยะที่มาจากผลิตภัณฑ์พลาสติก พลาสติกถือเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจ าวันและ
มีแนวโน้มการใช้งานมากขึ้น เนื่องจากพลาสติกมีคุณสมบัติเบา แข็งแรง ทนทาน และราคาถูก สามารถผลิตให้
มีรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้าและทันสมัย ท าให้ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์
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พลาสติกหลากหลายรูปแบบและมีสีสันสวยงามให้เลือกใช้อย่างมากมาย ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นท าให้พลาสติก
ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว (กรมควบคุมมลพิษ,https://www.pcd.go.th/publication/8013/, 5 มิถุนายน 
2564) 

แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559-2564 ก าหนดให้หน่วยงานส่วนกลาง 
หน่วยงานระดับพื้นที่ ภาคเอกชนผู้ประกอบการ ภาคประชาชน องค์กรเอกชน หรือประชาสังคม มีความ
รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอย          
ให้ความรู้ความเข้าใจ การปลูกจิตส านึก รวมทั้งสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอย การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการจัดการขยะมูลฝอยโดยมุ่งเน้น การจัดการขยะมูล
ฝอยให้ครอบคลุมทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ก าหนดให้
เป็นอ านาจหน้าที่ของสาธารณสุข ในการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการด าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การออกกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการเก็บขน ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย โดยราชการส่วนท้องถิ่นเข้ามาบูรณาการมีส่วนร่วมในการเก็บขนและน าไปก าจัด (กรมควบคุม
มลพิษ, https://www.pcd.go.th/publication/5061/, 10 มิถุนายน 2564)  

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากท่ีสุดในประเทศไทยรวมทั้งเป็น ศูนย์กลาง
การปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร ฯลฯ ของประเทศ
ไทย นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกอีกด้วย ตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น ้า เจ้าพระยา มีแม่น ้า
ส าคัญคือ แม่น ้าเจ้าพระยาไหลผ่าน ท าให้แบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่ง คือฝั่งพระนคร และ ฝั่งธนบุรี (เดิมฝั่ง
ตะวันตกของแม่น ้าเป็นที่ตั้งของกรุงธนบุรี ซึ่งต่อมาภายหลังได้รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ กรุงเทพมหานคร)   
โดยกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ทั้งหมด 1,568.737 ตารางกิโลเมตร พื้นที่การปกครองแบ่งออกเป็น 50 เขต และ 
มีประชากรตามทะเบียนราษฎรกว่า 6 ล้านคน ท าให้กรุงเทพมหานครจัดเป็นเอกนคร (Primate City)             
มีผู้กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็น "เอกนครที่สุดในโลก" เพราะมีประชากรมากกว่านครที่มีประชากรมากเป็น
อันดับ 2 มากถึง 40 เท่า โดยมีประชากรของปี 2562 จ านวน 5 ,666,264 คน (กองยุทธศาสตร์บริหารการ
จัดการ กรุงเทพมหานคร, http://www.bangkok.go.th, 11 สิงหาคม 2564) จะเห็นได้ว่าจ านวนพลเมือง
ประชากรของกรุงเทพมหานคร ตามฐานข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ มีจ านวนประชากรที่มาก แต่ยังมีประชากร
แฝงจากประชาชนคนไทยที่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด เข้ามาเพ่ือศึกษาต่อ ค้าขาย และกลุ่มผู้ใช้แรงงานสัญชาติ
ไทยและต่างด้าวที่แฝงอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นตามมา
อย่างมหาศาลโดยมีปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี ่ยในปี 2562 จ านวน 10,564.48 ตัน/ (ส  านักสิ ่งแวดล้อม 
กรุงเทพมหานคร, http://www.bangkok.go.th, 11 สิงหาคม 2564) 

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาด 209 เตียง 
และก าลังขยายการให้บริการเป็นโรงพยาบาลขนาด 300 เตียง ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ “มหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี มหานครแห่งสิ่งแวดล้อม” มีนโยบายและสร้างจิตส านึกให้
บุคลากรมีความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบาล มีการจัดการดูแล
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สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารให้มีความสะอาด เรียบร้อย เพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
ผู้รับบริการและบุคลากรของโรงพยาบาลฯ อีกทั้งมีการรณรงค์ให้ประชาชนผู้มารั บบริการและบุคลากรของ
โรงพยาบาล ลด ละ เลิก การใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียว ผลิตภัณฑ์จากโฟม และจัดให้มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง
และทิ้งขยะให้ถูกต้องตามประเภทของขยะ โดยจัดวางถังขยะแยกประเภทไว้ตามจุดต่าง ๆ ตามนโยบาย
คุณภาพของโรงพยาบาลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ (โรงพยาบาลราช
พิพัฒน์ http://www.rpphosp.go.th, 12 สิงหาคม 2564) ทั้งนี้ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ได้ด าเนินการจัดตั้ง
ธนาคารขยะคุณธรรม หรือธนาคารขยะรีไซเคิล โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรของโรงพยาบาลฯ 
มีจิตส านึกในการคัดแยกขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลฯ สร้างรูปแบบในการจัดการขยะลด
ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วไป จากการคัดแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลหรือน ากลับมาใช้ซ ้าได้ โดยให้บุคลากรของ
โรงพยาบาลทุกคนมีส่วนร่วมและตระหนักในการคัดแยกขยะให้ถูกต้อง ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมมูลค่า
ขยะรีไซเคิลจากการคัดแยกอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ผู ้ว ิจ ัยมีความสนใจที ่จะศึกษาการจัดการขยะของธนาคารคุณธรรม โรงพยาบาลราชพิพัฒน์               
ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งขยะของธนาคารขยะคุณธรรมบางชนิดมีความซับซ้อนในการคัดแยก 
ผู้วิจัยศึกษาแบบเจาะลึกถึงภาพรวมของทุกหน่วยงาน ภายในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ว่าพบปัญหาและอุปสรรค
ในขั้นตอนใดของการจัดการขยะของธนาคารขยะคุณธรรม ตลอดจนการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้
แต่ละหน่วยงานภายในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เห็นความเชื่อมโยงภารกิจของธนาคารขยะคุณธรรม เพื่อน าผล
ที่ได้เป็นแนวทางในการพัฒนาการคัดแยกขยะของธนาคารขยะคุณธรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สามข้อ คือ (1) เพื่อวิเคราะห์การจัดการขยะของธนาคารขยะคุณธรรม 
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ (2) เพื ่อระบุปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะของธนาคารขยะคุณธรรม 
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และ (3) เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัดการขยะของธนาคารขยะคุณธรรม  
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้น ามาสรุปและเลือกแนวคิดการจัดการคุณภาพวงจร PDCA ซึ่งถูกคิดค้นโดย Dr. Edwards W. 
Deming เป็นวิธีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการด าเนินการของธนาคารขยะคุณธรรม ตั้งแต่การวางแผน การ
ด าเนิน ก าหนดนโยบายด้านการจัดการขยะ การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการขยะ จัดอบรมบุคลากร
เพ่ือปลูกผังและสร้างจิตส านึกให้เห็นความส าคัญของการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี โดยการน าหลัก 3Rs (Reduce 
Reuse Recycle) มาใช้ การนิเทศติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาต่อยอดการด าเนินกิจกรรม เพ่ือให้การจัดการขยะของธนาคารขยะคุณธรรมมีประสิทธิภาพและเกิดความ

http://www.rpphosp.go.th/
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ยั่งยืน การออกแบบกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ในการศึกษาเพื่อน าไปสู่การเสนอแนวทางที่เหมาะสมใน
การจัดการขยะของธนาคารขยะคุณธรรมโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สรุปได้ดังนี้ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั ้งนี ่เป็นการวิจัยคุณภาพ ( Qualitative Research ) ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสาร 
(documentary research) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participant observation) และการสัมภาษณ์
เชิงลึก (in-depth interview) เพื่อวิเคราะห์กระบวนการจัดการขยะของธนาคารขยะคุณธรรม โรงพยาบาล
ราชพิพัฒน์ เพ่ือระบุปัญหาและอุปสรรคการจัดการขยะของธนาคารขยะคุณธรรม โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และ
เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัดการขยะของธนาคารขยะคุณธรรม โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (structured interview) ผสมผสานกับการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง หรือ
กึ่งโครงสร้าง (unstructured or semi-structured interview) การตีความแบบอุปนัย (Analytic Induction) 
เพ่ือให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ในงานวิจัยในครั้งนี้  
 การสัมภาษณ์โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) ในการจัดการขยะของธนาคารขยะคุณธรรม โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มีจ านวนทั้งสิ้น 18 คน 
ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี ้
 1. กลุ่มข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ บุคลากรกรุงเทพมหานคร ลูกจ้างชั่วคราวประกันสังคม 
ประกอบด้วย  

   จั    ขย  ต  ห ั  PDCA 

1. Plan           

2. Do     ฏ            

3. Check            

4. Act              ้         ่        ัญห แ  อุ     ใ    จั    

ขย ขอ ธ     ขย  ุณธ    

   พย บ    ชพ พัฒ ์ 

 

3.      ็                     

แ วท  ใ    พัฒ     จั    ขย ขอ 
ธ     ขย  ุณธ     
   พย บ    ชพ พัฒ ์ 

2.              

1.                            3Rs 
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 1.1 กลุ่มข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญจ านวน 8 ราย เนื่องจากเป็นบุคลากรที่ด ารง
ต าแหน่งในระดับบริหารและระดับวิชาการ ที่มีส่วนส าคัญในการออกแบบและก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการขยะของธนาคารขยะคุณธรรม โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
 1.2 กล ุ ่มบ ุคลากรกร ุงเทพมหานคร จ  านวน 4 ราย ผ ู ้ว ิจ ัยเจาะจงเล ือกบ ุคลากร
กรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นบุคลากรในระดับปฏิบัติงาน ที่มีความส าคัญต่อการคัดแยกประเภทขยะและ
ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร 
 1.3 กลุ ่มลูกจ้างชั ่วคราวประกันสังคม จ านวน 4 ราย เนื ่องจากเป็นบุคลากรในระดับ
ปฏิบัติงานหรือกลุ่มผู ้ใช้แรงงาน ที่มีความส าคัญต่อการคัดแยกประเภทขยะและปฏิบั ติตามนโยบายของ
ผู้บริหาร 
 2. กลุ่มแม่บ้านท าความสะอาดจากบริษัทภายนอกจ านวน 2 ราย เนื่องจากเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงในการรวบรวมและการเก็บขนขยะ ไปที่โรงพักขยะ 
 
ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 การจัดการขยะของธนาคารขยะคุณธรรม โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
จากการว ิเคราะห์ข ้อม ูลการจ ัดการขยะของธนาคารขยะคุณธรรม โรงพยาบาลราชพิพัฒน ์ได ้แก่                              
ด้านการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง ดังนี้ 

ด้านการวางแผน การวางแผนการจัดการขยะของธนาคารขยะคุณธรรม มีการก าหนดเป้าหมายการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน เพื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะทั่วไปให้ลดลง และลดปริมาณขยะสะสม
ภายในหน่วยงาน มีการก าหนดรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินงานโดยให้ตัวแทนจากหน่วยงานมีส่วนร่วม
ในการเป็นคณะกรรมการ เพื่อร่วมวางแผนการด าเนินงานฯ เช่น การวางแผนก าหนดวัน เวลา เปิดท าการของ
ธนาคารขยะคุณธรรม รวมทั้งส ารวจร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล การก าหนดระยะเวลาที่จะเข้ามารับซื้อ และมีการ
วางแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs เรียนรู้ร่วมกัน
แบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะของโรงพยาบาล สอดคล้องกับ สมชาย เพชรอ าไพ , 
สุทรรศน ์สิทธิศักดิ์ (2563) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพิษณุโลก พบว่ามีการจัดท า
นโยบายของหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานย่อยในสังกัดให้มีการขับเคลื่อนการจัดการขยะทั้ง 4 ประเภท 
ตามนโยบายของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายภาพรวมของจังหวัด มีการจัดท าแผนงาน 
เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการขยะตามนโยบายของจังหวัดพิษณุโลกตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตนเอง 

ด้านการปฏิบัติตามแผน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มีการการจัดการขยะฯ ตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดย
มีการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs ประกอบด้วย 1) Reduce : ลดการใช้สิ่งของที่ไม่จ าเป็นปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยง
สิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหา เช่น งดใช้ผลิตภัณฑ์จากโฟม งดแจกถุงพลาสติกใส่ยาให้ผู้รับบริการ               
2) Reuse : การใช้ซ ้า เป็นการน าสิ่งของที่ใช้แล้วน ากลับมาใช้ใหม่ เช่น การใช้กระดาษ 2 หน้า 3) Recycle : 
การรีไซเคิล เป็นการน ากลับมาใช้ใหม่โดยต้องน าไปแปรสภาพเสียก่อน เช่น การน าผ้าห่อเซ็ทผ่าตัดน ามา
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ดัดแปลงท าเป็นถุงผ้าใส่ยาส าหรับแจกผู้รับบริการ ซึ่งบุคลากรของโรงพยาบาลส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจใน
การคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs มีการรวบรวม และเก็บขนขยะไปที่โรงพักขยะตามแผนที่ก าหนด ซึ่งซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของนันทพร สุทธิประภา และอนุชา เพียรชนะ (2562) ได้ศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เทศบาลตระการพืชผล อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า
ประชาชน ผู้น าชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยหลัก 
3Rs พบว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอย ประกอบด้วย ด้านการคัดแยกขยะ ด้านการ
ลดการใช้ ด้านการใช้ซ ้าและด้านการรีไซเคิลแตกต่างกันเนื่องมาจากชุมชนบ้านดอนใหญ่และชุมชนบ้านดอนทับ
ช้างในเทศบาลต าบลตระการพืชผลเข้าร่วมขยะเหลือศูนย์ โดยได้จัดตั้งศูนย์สาธิตการจัดการขยะเหลือศูนย์ขึ้นที่
ชุมชนบ้านดอนใหญ่และชุมชนบ้านทับช้าง ซึ่งมีความรู้ด้านการคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอย การน าขยะ
กลับมาใช้ซ ้า การน าสิ่งของมาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้ใหม่และการลดการใช้เป็นผลให้ประชาชนในแต่ละ
ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยใช้หลัก 3Rs และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เกียรติกุล ถวิล (2558) ได้ศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 
ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่าพฤติกรรมการจัดการขยะมูล
ฝอยในรูปแบบ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชลบุรีอ าเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนเห็นความส าคัญของการคัดแยกขยะ  

ด้านการตรวจสอบ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มีการประเมินและติดตามตรวจสอบความคืบหน้าการการ
ปฏิบัติงานเพื ่อวัดผลการด าเนินงาน ซึ ่งมีการตั ้งคณะท างานจากคณะกรรมการขยะคุณธรรมร่วมกับ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล เข้าตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานทั้งการแยกประเภทขยะตาม
หลัก 3Rs การรวบรวมขยะ และการเก็บขนขยะไปที่โรงพักขยะ มีการจัดท าสรุปรายงานผลการคัดแยกขยะและ
การน าฝากขยะของธนาคารขยะคุณธรรม จัดท ารวบรวมสถิติขยะรีไซเคิลของแต่ละหน่วยงานเพื่อน าข้อมูล
วิเคราะห์ความส าเร็จในการด าเนินการให้ตรงตามวัตถุประสงค์ฯ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรยา วัชโรทัย 
(2556) ท าการวิจัยเรื่องการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษาเทศบาลต าบลเมืองแกลง
จังหวัดระยอง พบว่าผู้บริหารเทศบาลยังมีการตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย
อย่างใกล้ชิดและเป็นระบบ และมีการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ผู้บริหารยังมีการคิดนอกกรอบโดย
ใช้วิธีคิดแบบบริหารองค์กรเอกชนมาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยในเทศบาลเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอยางต่อเนื่อง 

ด้านการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มีการน าข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานมา
วิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อปรับปรุงให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น จากการด าเนินฯ พบว่าขยะ ที่เก็บรวบรวม
มาจากพื้นที่ส่วนกลางของโรงพยาบาลยังไม่มีการคัดแยกที่ดีจึงมีการพัฒนาภาชนะรองรับการคัดแยกโดยการ
จัดท าตะแกรงส าหรับคัดแยกชนิดของขยะบางประเภท เช่น ขยะจ าพวกขวดพลาสติก ขวดแก้ว และขวด
อลูมิเนียม เป็นต้น ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การรับบริจาคขวดพลาสติกท่ีใช้แล้ว 
เพื่อมอบให้วัดน าไปท าผ้าจีวร การรับบริจาคฝากระป๋องอลูมิเนียม ส าหรับมอบให้ขาเทียมพระร าชทาน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิการ์ ชูขัน (2554) ได้ศึกษาเรื่องระบบการจัดการมูลฝอยเทศบาลนครปากเกร็ด 
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จังหวัดนนทบุรี พบว่าประชาชนมีการคัดแยกขยะที่ต้นทางน้อยส่งผลให้การจัดการส่งผลให้เกิดความล าบาก
ของพนักงานเก็บขนขยะในการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย และสอดคล้องกับเกียรติกุล ถวิล (2558) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) ของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่าประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชลบุรียังไม่เห็น
ความส าคัญของการคัดแยกขยะเปียกและขยะแห้งออกจากกันก่อนน าไปทิ้งในถังขยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัด
แยกขยะประเภทขวดพลาสติกกระป๋องน ้าอัดลมเพื่อน าไปทิ้งในถังขยะสีเหลืองจากพฤติกรรมของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองชลบุรีในด้านการคัดแยกขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชลบุรีควรรณรงค์ให้ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองชลบุรีเห็นความส าคัญของการแยกประเภทขยะก่อนน าไปทิ้งเพื่อความสะดวกปลอดภัยและเป็น
การประหยัดเวลาในการน าไปย่อยสลาย 
ส่วนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะของธนาคารขยะคุณธรรม โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะของธนาคารขยะคุณธรรม โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ได้แก่                
ด้านการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ปัญหาด้านการวางแผน บุคลากรบางส่วนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนหรือก าหนดนโยบายการ
จัดการขยะของธนาคารขยะคุณธรรม เนื ่องจากไม่ได้เป็นตัวแทนของหน่วยงานในการเข้าร่วมประชุม                
มีการต่อต้านเนื่องจากไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับหน่วยงานที่คัดแยกและน าส่งขยะ รวมถึงเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานรับฝากขยะของธนาคารขยะคุณธรรม กลัวการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พิศิพร ทัศนาและโชติ บดีรัฐ (2558) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลกพบว่า ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุก 
ๆ กิจกรรมอย่างแท้จริง ตั้งแต่กระบวนการร่วมรับรู้สถานการณ์ สภาพปัญหา การน าเสนอข้อคิดเห็น การร่วม
วางแผนและตัดสินใจร่วมท ากิจกรรม ร่วมตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ในทาง
ปฏิบัติได้อย่างแท้จริง  

ปัญหาด้านการปฏิบัติตามแผน ถังขยะส าหรับรองรับการคัดแยกขยะยังไม่เพียงพอ เนื่องจากช ารุด
และไม่ได้มาตรฐาน การขาดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และวิธีการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs ของบุคลากรกลุ่ม
ที่เข้ามาท างานใหม่ และกลุ ่มเจ้าหน้าที ่ปฏิบัติงานห้วงเวลา พื ้นที ่การจัดเก็บขยะภายในหน่วยงานมี                           
ความคับแคบ จากการปรับเปลี่ยนสถานที่ส าหรับรองรับผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
Covid-19 การเก็บขนขยะน าฝากที่ธนาคารขยะคุณธรรมมีความล่าช้า เนื่องจากเวลาเปิดท าการของของ
ธนาคารขยะคุณธรรมตรงกับช่วงเวลาด าเนินการจัดส่งข้าวผู ้ป ่วยของฝ่ายโภชนาการ สอดคล้องกับ              
นันทพร สุทธิประภาและอนุชา เพียรชนะ (2562) ได้ศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมสี่วนร่วม
ของชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลตระการพืชผล อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าถังขยะไม่เพียงพอไม่
มีถังขยะมูลฝอยส าหรับแยกประเภท ขยะมูลฝอยมีปริมาณมากเกินไปท าให้พื้นที่ในการจัดเก็บไม่เพียงพอและ
ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย ขั้นตอนในการคัดแยกขยะมูลฝอยส าหรับแนว
ทางการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ ติดตั้งถังขยะแยกประเภทให้เพียงพอให้ครบทุกจุดในการทิ้งขยะมูลฝอย                   
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ติดป้ายให้ชัดเจน ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นการคัดแยกขยะมูลฝอย ช่วยกันลดปริมาณขยะมูล
ฝอยชุมชนโดยใช้หลัก 3Rs เข้ามาใช้เพื่อให้ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนลดลง  

ปัญหาด้านการตรวจสอบ การตรวจสอบติดตามผลการด าเนินการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs                
การรวบรวมขยะ และการเก็บขนไปโรงพักขยะของธนาคารขยะคุณธรรม ของคณะกรรมการโรงพยาบาล
คุณธรรมร่วมกับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ด าเนินการตามแผนอย่างสม ่าเสมอ เนื่องจากสถานที่ไม่
เอ้ืออ านวย และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19    

ปัญหาด้านการการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง ประเด็นนี้ไม่พบปัญหาอุปสรรค เนื่องจากบุคลากร
ของโรงพยาบาลมีความรู้ความเข้าใจว่าเรื่องการจัดการขยะเป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากเป็นปัญหาใกลัตัวและส่งผล
กระทบโดยตรงในการด าเนินชีวิต ดังนั้นจึงปรับปรุงและพัฒนางานอยู่เสมอ 
ส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะของธนาคารขยะคุณธรรม โรงพยาบาลราชพิพัฒน์  

แนวทางการพัฒนาการจ ัดการขยะของธนาคารขยะคุณธรรม โรงพยาบาลราชพิพ ัฒน ์ ได ้แก่                      
ด้านการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ด้านการวางแผน  
(1) ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดในการวัดและประเมินผลรวมถึงก าหนดวิธีการติดตามตัวชี้วัดเกี่ยวกับขยะ      

รีไซเคิลอย่างต่อเนื่อง 
(2) ควรมีการวางแผนให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการวางแผนวิธีการด าเนินงานของธนาคารขยะ

คุณธรรม 
(3) ควรก าหนดวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับหน่วยงานที่มีการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs และน าฝาก

ธนาคารขยะคุณธรรม รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานรับฝากขยะของธนาคารขยะคุณธรรม โดยมีการก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนที่ชัดเจน 

(4) ควรวางแผนรณรงค์และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs ภายในหน่วยงาน
ของโรงพยาบาลโดยเน้นการรับรู้ของผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านการปฏิบัติตามแผน  
(1) ควรมีการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ และการจัดอบรมให้ความรู้ส าหรับบุคลากรทุกระดับของ

โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้ความรู้กลุ่มบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่จะต้องได้รับการฝึกอบรม             
ด้านการจัดการขยะตามหลัก 3Rs โดยคิดเป็นร้อยละ 100  

(2) ควรมีการปรับเปลี่ยนเวลาเปิดด าเนินการของธนาคารขยะคุณธรรม เป็นประจ าทุกวันจันทร์ -ศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) จากเดิมช่วงเวลา 15.00-16.00 น. เป็น เวลา 16.00-17.00 น. 
และประชาสัมพันธ์เวลาท าการของธนาคารอย่างสม ่าเสมอ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ เจ้าหน้าที่และเป็น
การระบายขยะที่สะสมอยู่ภายในหน่วยงานเนื่องจากสถานที่มีความคับแคบ และหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีปัญหาใน
การใช้ลิฟต์ร่วมกับการส่งข้าวผู้ป่วยของฝ่ายโภชนาการ 
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ด้านการตรวจสอบ ควรมีการก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีการด าเนินการตามแผน การคัดแยก
ขยะตามหลัก 3Rs การเก็บรวบรวมขยะ และการเก็บขนขยะไปที่โรงพักขยะ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานรายงาน
ผลการด าเนินการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานต่อคณะกรรมการธนาคารขยะคุณธรรม รวมทั้งมีการตรวจสอบ
และติดตามผลจากตัวแทนของคณะกรรมการธนาคารขยะคุณธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน  

ด้านการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง ควรสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมให้บุคลากรทุกระดับได้ร่วม
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะท าให้บุคคลากรรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งขององค์กร มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในการร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนาในองค์กร 

จากแนวทางการพัฒนาการจัดการขยะของธนาคารขยะคุณธรรม โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ข้างต้น 
สอดคล้องกับเจษฎา บริบูรณ์ (2561) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่าการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มี
ส่วนแสดงออกตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผล โดยมีการเรียนรู้ ท าความเข้าใจร่วมแสดง
ทัศนะร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ เพื่อสร้างความยั่งยืนในความสัมพันธ์ของ
ทุกฝ่าย และสอดคล้องกับเสาวนีย์ เดือนเด่น และคณะ (2558) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารกับความ
ยึดมั่นผูกพันกับองค์การของครูในสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่าการท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมี
ส่วนร่วมในทุกขั ้นตอน ร่วมคิด ร่วมมือ ร่วมปฏิบัติ ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมรับผิดชอบ เพื ่อให้เกิด การ
ด าเนินการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งของผู้บริหารที่ได้น ามาใช้เพื่อลดความขัดแย้ง 
บุคคลรู้สึกพึงพอใจ เกิดความรู้สึกมีคุณค่า ในตนเอง เกิดความมุ่งมั่นในการสร้างความส าเร็จให้กับองค์การ               
เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและผูกพันกับองค์การเพื่อน าไปสู่เป้าหมายขององค์การ และสามารถบรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการขยะของธนาคารขยะคุณธรรม โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
ในครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งเป็น 3 ส่วน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ควรจัดให้มีการจัดท าแผนการด าเนินงานของธนาคารขยะคุณธรรมร่วมกับ

หน่วยงานอื่นภายในโรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงพยาบาลให้
มากขึ้น 

2. ธนาคารขยะคุณธรรมควรจัดให้มีการเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์  ด้านการจัดการขยะ 
และการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การด าเนินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. ประเมินผลตรวจติดตามการจัดการขยะของธนาคารขยะคุณธรรม ติดตามปัญหาและอุปสรรคใน
การจัดการขยะ โดยมีการประเมินผลการจัดการขยะของอย่างต่อเนื่อง สม ่าเสมอ 
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4. สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในการคัดแยกขยะ เพ่ือให้เกิดความเต็มใจ สามารถกระตุ้นให้บุคลากรมีความ
กระตือรือร้นในการจัดการขยะของธนาคารขยะคุณธรรม เช่น มีการแบ่งรายได้จากการขายขยะมาบริหารจัดการเพ่ือ
ปันผลกลับไปให้กับหน่วยงานที่น าฝากขยะรีไซเคิล อีกส่วนหนึ่งเก็บไว้เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบาล 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. ควรมีการจัดซื้อถังขยะที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานเพื่อรองรับ

การคัดแยกขยะแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสมควรมีการวางแผนจัดซื้อถังขยะที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง              
ตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้รองรับขยะแต่ละประเภท รวมทั้งการจัดหาภาชนะรองรับชนิดพิเศษเพิ่มเติม
ส าหรับคัดแยกขยะเฉพาะ เช่น ขวดแก้ว พลาสติก และอลูมิเนียม 

2. จัดอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจการจัดการขยะตามหลัก 3 Rs ที่เหมาะสม และจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ให้ บุคลากรตระหนักถึง
ความส าคัญของการจัดการขยะ  

3. ควรส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรทุกหน่วยงานในให้ทราบถึงการคัดแยกขยะ
มูลฝอยก่อนน าไปทิ้งให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับประชาชนผู้ใช้บริการเพื่อสร้าง
จิตส านึกด้านการคัดแยกขยะ 

4. ควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เช่น 
การร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการวางแผน เสนอแนวทางการพัฒนาร่วมกัน และร่วมแก้ไขปัญหาในการด าเนินการ
จัดการขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึง รวมทั้งมีการน าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา ก าหนดนโยบายและการ
ตัดสินใจของหน่วยงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. การปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ หรือเป็นรูปแบบผสมผสานที่มีความครอบคลุมกับ

กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดการขยะของโรงพยาบาล ประกอบด้วยกลุ่มข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ บุคลากรกรุงเทพมหานคร ลูกจ้างชั่วคราวประกันสังคม แม่บ้านจากบริษัทภายนอก  
แต่ในส่วนของประชาชนนั้นยังไม่ได้เก็บข้อมูลในครั้งนี้ จึงควรมีการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนผู้มาใช้บริการด้วย 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ (Comparative Study) ระหว่างการจัดการขยะของธนาคารขยะของ
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์กับโรงพยาบาลอื่น ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในการจัดการขยะของธนาคาร
ขยะแต่ละโรงพยาบาล 
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บทคัดย่อ  

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือระบุระดับการน าหลักการความปลอดภัยในการท างานไปปฏิบัติของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล (2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการน าหลักการความปลอดภัยในการ
ท างานไปปฏิบัติของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และ (3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการน าหลักการความ
ปลอดภัยในการท างานไปปฏิบัติของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน                 
การวิจัยปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 378 คน ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา    
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ าร้อยละ ค่าเฉลี ่ย และ                 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิจัยคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 6 คน ได้แก่ ผู้บริหารและนักอาชีวอนามัย                            
ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน มหาวิทยาลัยมหิดล เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการอุปนัย  ผลการศึกษาประกอบด้วย (1) บุคลากรมี              
การน าหลักการความปลอดภัยในการท างานไปปฏิบัติในระดับมาก (2) บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีระดับ
การศึกษา สายงานและระดับปฏิบัติการ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์การฝึกอบรมเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย มีการน าหลักการความปลอดภัยในการท างานไปปฏิบัติแตกต่างกัน และ (3) การจัดสภาพแวดล้อมใน
การท างาน การให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการจัดสภาพแวดล้อมในการท างาน การจัดท าระบบตั้งแต่การ
วางแผนจนถึงการประเมินผล การประยุกต์ใช้เครื่องมือ 5ส และการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 
 
ค าส าคัญ: การน านโยบายไปปฏิบัติ ความปลอดภัยในการท างาน มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
Abstract 

The purpose of this study were (1) to analyze the level of the utilization of the 
principles for working safety of the staff at Mahidol University (2) to analyze individuals’ 
elements that affect the utilization of the principles for working safety of the staff at Mahidol 
University and (3) to promote guidelines for the Implement of the safety principles at work in 
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Mahidol University staff. This study used a combination of two types of research. In quantitative 
research, the sample subjects consisted of 378 persons in the supportive line at Mahidol 
University. The questionnaires and statistics were used to collect and analyze the data using 
percentage, mean and standard deviation. As for the qualitative research, 6 informants 
consisted of administrators and the staff at the Center for Occupational Safety and Workplace 
Environment Management, Mahidol University. The data were collected by in-depth interviews, 
and were analyzed by using the technique of inference. The results of the study were as 
follows: (1) the level was at high. (2) staff with different ages, line of work, types of work, salary, 
the accident experience, the incident experience and the experience of previous training about 
safety had different ways of their own practice for safety working. And (3) The promote 
guidelines for the Implement of the safety principles at work be reorganized. (a) The 
environment of the workplace knowledge should be applied to all staff. (b) The system from 
the planning to the evaluation stages needed to be systematically set up. (c) The 5 principles 
of management tools should be applied and (d) The environment of the workplace principles 
should be made known to all. 
 

Keywords: Implementation, Safety at work, Mahidol University 
 
บทน า 
 การที ่จะขับเคลื ่อนมหาวิทยาลัยมหิดลให้ก้าวไกลไปในระดับโลกหรือระดับสากลตามวิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยมหิดลมุ ่งมั่นจะเป็นมหาวิทยาลัยอยู ่ในอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที ่ดีที ่สุดของโลกในปี             
พ.ศ. 2573 นั้น (มหาวิทยาลัยมหิดล, https://mahidol.ac.th/th/, 18 ตุลาคม 2563) ไม่สามารถที่จะปฏิเสธ
ได้ว่านโยบายและการบริหารจัดการที่ดีย่อมเป็นผลให้มหาวิทยาลัยมหิดลก้าวเข้าใกล้วิสัยทัศน์มากขึ้น และ
ปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งในการพลักดันยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่วิสัยทัศน์ให้เป็นจริงได้นั้น คือ บุ คลากร 
จ านวน 37,344 คน โดยแบ่งเป็นสายวิชาการ 3,945 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 10.60 และสายสนับสนุน 33,399 
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 89.40 โดยเป็นสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นจ านวน 
6,866 คน (มหาวิทยาลัยมหิดล กองทรัพยากรบุคคล, https://muhr.mahidol.ac.th/statistics/, 31 มกราคม 
2564) ที่มีหน้าที่ผลักดันให้มหาวิทยาลัยมหิดลด าเนินกิจการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
เป้าหมายได้ ทั้งยังเป็นสิ่งที่องค์การจะต้องรักษาและลงทุนเพ่ิมเติมอย่างสม ่าเสมอเพ่ือพัฒนาให้มีสมรรถนะมาก
ขึ้นในการบริหารองค์การที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคและสมัย ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 ในด้านการเตรียมความพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้าง
ศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพของทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคน
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ให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้ เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดี
ทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านักที่ดีต่อสังคมส่วนรวม  
การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 
21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้าง
เสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่
ส่งผลต่อสุขภาพ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, สรุป
สาระส าคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564, 29 ธันวาคม 2559) และ
ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 โดยเหตุผลใน
การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ 
สารเคมี และสารเคมีอันตรายมาใช้ในกระบวนการผลิต การก่อสร้าง และบริการ แต่ขาดการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจควบคู่กันไป ท าให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงานในด้านความปลอดภัยในการท างาน  และก่อให้เกิด
อันตรายจากการท างาน จนถึงแก่บาดเจ็บ พิการทุพพลภาพ เสียชีวิต หรือเกิดโรคอันเนื่องจากการท างานซึ่งมี
แนวโน้มสูงขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นด้วย ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีหลักการ
ส่วนใหญ่เป็นเรื ่องการคุ ้มครองแรงงานทั่วไปและมีขอบเขตจ ากัดไม่สามารถก าหนดกลไกและมาตรการ
บริหารงานความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการวางมาตรการควบคุม ก ากับ ดูแล 
และบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการท างานอย่างเหมาะสม ส าหรับป้องกัน สงวนรักษาทรัพยากรบุคคล
อันเป็นก าลังส าคัญของชาติ สมควรมีกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานเป็นการเฉพาะ (พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน                    
พ.ศ. 2554, 2554, น. 25)  

ความปลอดภัยในการท างานจึงเป็นหนึ่งในสิ่งส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการท างานและการใช้ชีวิตของ
บุคลากรที่เสมือนทรัพยากรที่มีค่าในองค์การ การที่องค์การจะต้องสูญเสียอัตราก าลังของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยจากการท างานชั่วคราว หยุดงาน พิการ ทุคลภาค โรคจากการท างาน 
หรือเสียชีวิต นั้น ย่อมเกิดการสูญเสียทางตรง ได้แก่ การสูญเสียที่คิดเป็นเงินที่นายจ้างหรือรัฐบาลที่ต้องจ่าย
โดยตรงให้แก่ผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการท างาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินทดแทนที่ต้องจ่ายโดยรัฐหรือโรงงาน 
ค่าท าขวัญ เป็นต้น และเกิดการสูญเสียโดยทางอ้อม ได้แก่ การสูญเสียที่มักจะคิดไม่ถึงหรือไม่ค่อยคิดว่าเป็นการ
สูญเสีย เป็นลักษณะการสูญเสียที่แฝงอยู่ไม่ปรากฏเด่นชัด เช่น สูญเสียเวลาของลูกจ้างที่บาดเจ็บ  ต้องใช้เวลา
พักฟื้นจนกว่าจะหาย สูญเสียเวลาของลูกจ้างคนอื่น ๆ ซึ่งหยุดงานขณะเกิดอุบัติเหตุ  สูญเสียเวลาของหัวหน้า
งาน ผู้บริหารที่ต้องช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ การสอบสวนอุบัติเหตุ การจัดเตรียมคนงานใหม่เพื่อไม่ให้งานชะงัก 
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้ง วัตถุดิบต่าง ๆ ท าให้ปริมาณผลผลิตขาดหายไป คนงาน
เสียขวัญเกิดความกลัวท าให้ประสิทธิภาพการท างานลดลง เป็นต้น (ธรรมรักษ์ ศรีมารุต และคณะ , 2555,              
น. 25) 
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ทั้งนี ้ มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นควรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ในระดับที่ไม่ต ่ากว่าที่กฎหมายก าหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่
บุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้ก าหนดประเด็นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานไว้ในแผนยุทธศาสตร์ตลอดมา โดยได้จัดตั้งศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน (Center for Occupational Safety, Health and Workplace Environment Management; 
COSHEM) เพื่อท าหน้าที่ในการบริหาร จัดการ และขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านความปลอดภัย ในปี พ.ศ. 2561 
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งตลอดระยะเวลาการด าเนินการที่ผ่านมา มีภาพรวมของสถิติความปลอดภัยในการท างานใน
ระดับมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ดังนี้ การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 
ครั้งที่ 1 จ านวนวันท างานต่อเนื่องก่อนเกิดอุบัติเหตุ 116 วัน ครั้งที่ 2 จ านวนวันท างานต่อเนื่องก่อนเกิด
อุบัติเหตุ 69 วัน ครั้งที่ 3 จ านวนวันท างานต่อเนื่องก่อนเกิดอุบัติเหตุ 464 วัน ครั้งที่ 4 วันท างานต่อเนื่องก่อน
เกิดอุบัติเหตุ 180 วัน และครั้งที่ 5 จ านวนวันท างานต่อเนื่องก่อนเกิดอุบัติเหตุ 233 วัน 

ดังนั้นแล้ว เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็น
ก าลังหลักในการขับเคลื่อนองค์การสู่วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกในปี 
พ.ศ. 2573 และตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 ในด้านการ
เตรียมความพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย โดยมุ่งเน้นการยกระดับ
คุณภาพของทุนมนุษย์ของประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การมีสุขภาวะที่ดี การสร้างเสริมให้คนมี
สุขภาพดีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
สุขภาพ การสอดคล้องตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 
2554 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์ส่งเสริมความปลอดภัย  ด้านอาชีวอนามัยและ
สิ ่งแวดล้อม อันจะส่งผลให้การด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นไปตามนโยบายความ
ปลอดภัย ก่อให้เกิดจ านวนวันท างานต่อเนื่องก่อนเกิดอุบัติเหตุอย่างยาวนาน หรือการเกิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ 
เกิดเป็นความยั่งยืนด้านความปลอดภัยในการท างานต่อไป ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการน าหลักความปลอดภัยใน
การท างานไปปฏิบัติของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการน าหลัก
ความปลอดภัยในการท างานไปปฏิบัติของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ท าให้ทราบถึงอิทธิพลของปัจจัยส่วน
บุคคลต่อการน าหลักความปลอดภัยในการท างานไปปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นศูนย์ได้ต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.  เพ ื ่อว ิ เคราะห ์ระด ับการน  าหล ักความปลอดภ ัยในการท  างานไปปฏ ิบ ัต ิของบ ุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการน าหลักความปลอดภัยในการท างานไปปฏิบัติของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล  
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3. เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมการน าหลักความปลอดภัยในการท างานไปปฏิบัติของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการน านโยบายความปลอดภัยในการท างาน
ไปปฏิบัติ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นแนวทางใน
การศึกษา และได้น าแนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ (ปรมะ, 2546 อ้างจาก สุมลรัตน์ สินธพมหันต์, 2551,  
น. 10) แนวคิดเกี ่ยวกับปัจเจกบุคคล  ได้แก่ ประเภทของพฤติกรรม (Coon & Mitteer, 2013, น. 14) 
ประกอบด้วยพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายใน และองค์ประกอบของพฤติกรรม (สลักจิต, 2555,                  
น. 1-19) ซึ่งแสดงให้เห็นองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ ได้แก่ การรับรู้ สติปัญญา การคิด การจ า ความเชื่อ เจต
คติ อารมณ์ และการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีโดมิโนของ H.W. Heinrich (อ้างใน อาธิมา, 2557, น. 46-48) มา
ประยุกต์ใช้ซึ่งเชื่อมโยงกับการกระท าของบุคคลและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติเพ่ือ
ความปลอดภัยตามงานวิจัยของ ชูชีพ ร่มไทร (2524, น. 17-26) ประยุกต์ใช้ตัวแบบเชิงบูรณาการ (Integrative 
Model) (วรเดช, 2551, น. 144) ซึ่งแสดงตัวแปรอิสระในประเด็นภาวะผู้น าและความร่วมมือ ความสามารถ
สร้างให้สมาชิกในองค์การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และประยุกต์ใช้พระราชบัญญัติความปลอดภัย                        
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 เพื่อใช้ในการศึกษาการน านโยบายความปลอดภัย
ในการท างานไปปฏิบัติ ซึ่งผู้วิจัยสามารถก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยได้ ดังนี้ 
         ตัวแ  อ    /ตัวแ  ต้                                             ตัวแ  ต   
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แหล่งที่มา: ทฤษฎีโดมิโน (H.W. Heinrich อ้างใน อาธิมา, 2557, น. 46-48) การกระท าของบุคคล
และสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ (ชูชีพ 2524, น. 17-26) และตัวแบบเชิงบูรณาการ (Integrative Model)           
(วรเดช, 2551, น. 144)  

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 

บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ านวน 378 คน ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ และ
กลุ ่มผู ้ให้ข้อมูลหลักส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู ้บริหาร จ านวน 3 คน และนักอาชีวอนามัย                         
จ  านวน 3 คน ของศ ูนย ์บร ิหารความปลอดภ ัย อาช ีวอนาม ัย และสภาพแ วดล ้อมในการท  างาน 
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งสิ้น 6 คน 

ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1) ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามข้ึนมาจากตัวชี้วัดเกี่ยวกับปัจจัยพ้ืนฐานปัจเจกบุคคล การปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน การจัดสภาพแวดล้อมในการท างาน การใช้อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล การป้องกันอุบัติเหตุในการท างาน และด้านการเตรียมความพร้อมของตนเองในการ
ปฏิบัติงาน โดยในการก าหนดโครงสร้างของแบบสอบถามนั้น มีลักษณะเป็นทั้งค าถามปลายปิด (Closed-ended 
question) และค าถามปลายเปิด (Open-question) โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ (1) เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคล (2) เป็นค าถามเกี่ยวกับการประเมินการน าหลักความปลอดภัยในการท างานไปปฏิบัติของบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (3)   ็                ้                      ่                   
                    ฏ                                
 2) ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิดเกี่ยวกับการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการน าหลัก
ความปลอดภัยในการท างานไปปฏิบัติของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล แบบสัมภาษณ์เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ และ (2) แนวทางการพัฒนาการน าหลัก
ความปลอดภัยในการท างานไปปฏิบัติของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 
(2.1) ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี ่ยวกับความปลอดภัยในการท างานควรเป็นอย่างไร                   
(2.2) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานควรเป็นอย่างไร (2.3 ด้านการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
ควรเป็นอย่างไร (2.4) ด้านการป้องกันอุบัติเหตุในการท างานควรเป็นอย่างไร และ (2.5) ด้านการเตรียมความ
พร้อมของตนเองในการปฏิบัติงานควรเป็นอย่างไร  

การตรวจสอบข้อมูล 
ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ แบบสอบถาม มีศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในเรื่อง การน าหลักความปลอดภัยในการท างานไปปฏิบัติ จากนั้นน ามาก าหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
ก าหนดนิยาม และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และน าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
และผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบแก้ไขเพ่ือความถูกต้องและตรงตามเนื้อหา (Content validity) แล้วน ามาปรับปรุง
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แก้ไข จากนั้นตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC : Index of item Objective Congruence) โดยพบว่าค าถามทุกข้อมีค่าเฉลี่ย IOC 
เท่ากับ 1 ซึ่งมากกว่า 0.5 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่าแบบสอบถามของผู้วิจัยมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และสามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลได้ แล้วไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อหาความเชื่อมั่นกับประชากร                
ที ่มิใช่กลุ ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน ามาค านวณหาค่าความเชื ่อมั ่นโดยวิธีหาสัมประสิทธิ ์แอลฟา                   
(alpha coefficient) ผลการค านวณหาค่าความเช ื ่อม ั ่นพบว่าอยู ่ในระดับสูง ในส่วนของแบบสัมภาษณ์                                        
มีการตรวจสอบภายใน โดยเสนอค าอธิบายหรือข้อสรุปจากมุมมองที่หลากหลาย โดยผู้บริหาร และท าการ
ตรวจสอบภายนอก ด้วยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดยประยุกต์ใช้การตรวจสอบสาม
เส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีต่าง ๆ เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลเรื่องเดียวกัน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื ่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ SPSS for window (Statistical Package for Social Sciences) ซึ่งสถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลการวิจัยปริมาณ คือ สถิติเชิงอนุมาณ (Inferential Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Anova) และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างประชากรสองกลุ่ม (t-test) เพ่ือใช้ในการอธิบาย
ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างตามแบบสอบถาม ส่วนข้อมูลวิจัยคุณภาพ ผู้วิจัยได้น าผลสรุปข้อมูลในประเด็นเนื้อหา
ที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ มาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยแบ่งออกเป็นการตรวจสอบภายในและการ
ตรวจสอบภายนอก จ าแนกและจัดระบบข้อมูล ซึ่งในการตรวจสอบภายใน ผู้วิจัยน าเสนอค าอธิบาย หรือ
ข้อสรุปจากมุมมองของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการน าหลักความปลอดภัยในการท างานไปปฏิบัติของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยไม่ได้ละเลยประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หรือโน้มเอียงไปทางประเด็นใดประเด็นหนึ่ง อีก
ส่วนได้ท าการตรวจสอบภายนอก ด้วยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) โดยประยุกต์ใช้การ
ตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (methodological triangulation) ซึ่งเป็นการใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ กัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน หลังจากนั้นด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผลโดยใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลอุปนัยหรือตรรกะ (inductive analysis) ซึ่งเป็นการตีความสร้างข้อสรุปจากการสัมภาษณ์ที่ได้
ท าการบันทึกไว้ เพื่อก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาการน าหลักความปลอดภัยในการท างานไปปฏิบัติของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลให้ยั่งยืนโดยน าเสนอข้อมูลเป็นข้อความแบบบรรยาย 
 
ผลการศึกษา 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง                 
อยู ่ในช่วงอายุ 25–35 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีประเภทการจ้างงานแบบพนักงาน
มหาวิทยาลัย มีสายสนับสนุนทั่วไป ระดับปฏิบัติการ มีประสบการณ์ท างาน 6-10 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
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20,001-30,000 บาท ไม่เคยมีประสบการณ์การเกิดอบุติเหตุในการท างาน ไม่เคยมีประสบการณ์พบเห็นการ
เกิดอบุติเหตุในการท างาน และมีประสบการณ์การฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย 
 2. การน าหลักความปลอดภัยในการท างานไปปฏิบัติของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล     ่ 
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 3. จากการศึกษาความแตกต่างของการน าหลักความปลอดภัยในการท างานไปปฏิบัติของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า (1)                               ศ ่                                
        ฏ               ่    ่      (2)                                  ่                    
                    ฏ                 ่        ่           ณ   ็     ้      ่         
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   ฏ                 ่           ้   (7)                                     ณ์      ่          
                              ฏ               ่    ่      (8)                                  ้
 ฉ     ่       ่                                        ฏ                 ่        ่          ณ   ็ 
    ้      ่                                   ้ ฉ     ่       ่                                
        ฏ       ่    ่         ้                ้             (9)                             
        ณ์                            ่                                        ฏ             
    ่        ่          ณ   ็     ้      ่                                      ณ์                 
           ่                                         ฏ       ่    ่         ้      ฏ        
        ฎ          ้               ฏ                               ้                ้    
          ้                 ้                ฏ         (10)                             
        ณ์       ็                             ่                                        ฏ     
            ่        ่          ณ   ็     ้      ่                                      ณ์     
  ็                          ่                                         ฏ        ่   ่         ้     
 ฏ                ฎ          ้               ฏ                               ้        
        ้                 ้                 ้                ฏ         (11)        
                             ณ์   ฝึ                          ่                             
           ฏ                 ่        ่          ณ   ็     ้      ่                              
        ณ์   ฝึ                          ่                                        ฏ       ่
    ่         ้                ้             
 4. ข้อ ู จ  ข้อ   อแ  ขอ ผู้ตอบแบบ อบถ          ้                                 
          ้                         ่    ็     ฐ   ซึ              ่    ฏ       ้      ่    ็ 
        ซึ      ้    ้                     ณ                       ้                     
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     ้       ่  ้                  ่               ้              ้                     ้       
  ่                                    ้     ่                                           
  ่                      ่         ฏ                                          ้            
          ้                                     ็  ้  ซึ    ้                   ่         ่ ่   
 ่       ้      ้ ้              ่                                ้      ษ  ้                  
       ้  ่      ้                   ซึ                     ้      ้                      ่  
            ่       ่         ้             ้       ่    ็           ้           ้     ้      
                       ่                                 ้ ้         ซ      1  ี         3  ี 
       ้         ้                 ้                ฏ               ้                  ่                     
     ่   ้   ้                    ์      ้     ้               ้ ่   ฏ             ่      ฏ         
  ่          ่                               ้                             ้           ณ์      
                ณ์       ณ์                   ้                                  ่        
                                   ่    ่              ั              ็   ่   ่             ็  ั    
 ้            ่  ้                           ่    ่       ้                       ่                 
                 
 5. แนวทางการส่งเสริมการน าหลักความปลอดภัยในการท างานไปปฏิบ ัต ิของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล 

แนวทางที่ 1 ด้านนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติกับความปลอดภัยในการ
ท างาน ควรมีการพิจารณาจัดท าประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี ่ยวข้องด้านความปลอดภัยค านึกถึง
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับกฎหมาย หรือสูงกว่ากฎหมาย พร้อมเผยแพร่และ
สามารถปฏิบัติได้จริง มีบทลงโทษ รางวัล มีการรับฟังเสียง มีการติดตามและประเมินผล  

 แนวทางที่ 2 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมในการท างาน ควรมีการให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน
การจัดสภาพแวดล้อมในการท างาน ควรมีการจัดท าระบบตั้งแต่การวางแผนจนถึงการประเมินผล ควรมีการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือ 5ส และควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง  
  แนวทางที่ 3 ด้านการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ควรมีการน าข้อปฏิบัติของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องด้านอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลมาถือปฏิบัติ ควรมีการประเมินความเสี่ยง ควรมีการสนับสนุน
งบประมาณ ควรมีการให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติและสร้างความตระหนัก รวมถึงสร้างกลไกการศึกษาด้วยตนเอง และ
ควรมีการประมวลผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง  
  แนวทางท่ี 4 ด้านการป้องกันอุบัติเหตุในการท างาน ควรจัดให้มีนโยบายด้านป้องกันอุบัติเหตุ 
ควรมีอบรมให้ความรู้ การประเมินความเสี่ยง การป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ควรมีการส ารวจความเป็นอันตราย
ต่าง ๆ ควรมีการสอบสวนอุบัติเหตุและจัดท าเป็นบทเรียน ควรมีกิจกรรมให้เกิดส่วนร่วมด้านความปลอดภัยจน
เกิดเป็นความเคยชิน  
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  แนวทางที ่ 5 ด้านการเตรียมความพร้อมของตนเองในการปฏิบัติงาน ควรมีนโยบายใน
ระดับสูงลงมาสู่ระดับล่างเพื่อให้บุคลากรน ามาปฏิบัติ ควรมีการเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก 
และความเข้าใจในงานของผู้ปฏิบัติงาน ผ่านการให้ความรู้ความตระหนักผ่านกลไกการพัฒนาคน  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   1.1 มหาวิทยาลัยมหิดล ควรมีการก าหนดให้เรื ่องของความปลอดภัยในการท างานเป็น
นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่ส าคัญและครอบคลุม มีผลในการก ากับใช้ในทุกส่วนงาน  
   1.2 มหาวิทยาลัยมหิดล ควรให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อด าเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น 
อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการท างาน บุคลากรด้านความปลอดภัยในการท างาน เป็นต้น 
   1.3 มหาวิทยาลัยมหิดล ควรมีเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลหรือค่าตอบแทน เพ่ือเป็นแรงจูงใจ
ด้านบวกให้แก่ส่วนงานหรือบุคลากรที่ด าเนินงานด้านความปลอดภัยได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามกรอบของ
นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ และควรมีเกณฑ์ในการพิจารณาบทลงโทษหรือแรงจูงใจ            
ด้านลบ เพื่อเป็นการก ากับดูแลให้บุคลากรด าเนินตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
   ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ผู้วิจัยได้น าผลจากการศึกษาการน าหลักความปลอดภัยในการท างาน
ไปปฏิบัติในแต่ละด้านที่ได้ผลคะแนนน้อยที่สุดมาวิเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะในครั้งนี้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
  2.1 ด้านนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติกับความปลอดภัยในการท างาน            
ในประเด็นการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะด้านนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติกับ
ความปลอดภัยในการท างาน ควรให้มีการประชาวิจารณ์จากบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน โดยการจัดท าเป็น
หนังสือเวียน เพื่อให้ได้รับทราบและร่วมกันพิจารณาร่างนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติกับความ
ปลอดภัยในการท างาน เพื่อเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรที่มีความหลากหลายภารกิจและกิจกรรม
ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อความสมบูรณ์ ความสอดคล้อง และความสมัครใจต่อการปฏิบัติเมื ่อ นโยบาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติกับความปลอดภัยในการท างาน ได้ถูกน ามาประกาศใช้จริง 
  2.2 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมในการท างาน ในประเด็นหน่วยงานมีการจัดการสถานที่ท างาน
ของท่านมีระบบถ่ายเทอากาศที่ดี ควรจัดให้มีระบบระบายอากาศท่ีดีมีประสิทธิภาพ หรืออาจมีการติดตั้งระบบ
กรองอากาศ การตรวจสอบสภาพคุณภาพของอากาศ การตรวจสอบและบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้อยู่ใน
สภาพการใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพ่ือให้อากาศได้บริสุทธิ์อยู่ตลอดระยะเวลาที่มีการปฏิบัติงาน 
  2.3 ด้านการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ในประเด็นการเข้ารับการอบรมการใช้อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล ควรจัดให้มีการอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ตามประเภทของต าแหน่ง
บุคลากร เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะอบรมให้ความรู้ และสอดคล้องกับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่
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บุคลากรแต่ละประเภทมีหรือใช้ พร้อมประชาสัมพันธ์รอบของการอบรม หรือควรพิจารณาให้มีการอบรมให้กับ
บุคลากรใหม่หรือบุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงาน 
  2.4 ด้านการป้องกันอุบัติเหตุในการท างาน ในประเด็นการเข้ารับการอบรมด้านความ
ปลอดภัย หรือเข้าอบรมเพ่ือทบทวนความรู้ด้านความปลอดภัยทุก 3 หรือ 5 ปี ควรจัดให้มีการอบรมด้านความ
ปลอดภัย ตามประเภทของต าแหน่งบุคลากร เพื่อให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะอบรมให้ความรู้ และ
สอดคล้องกับความปลอดภัยที่บุคลากรแต่ละประเภทควรรู้และตระหนัก พร้อมประชาสัมพันธ์รอบของการ
อบรม หรือควรพิจารณาให้มีการอบรมให้กับบุคลากรใหม่หรือบุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงาน 
  2.5 ด้านการเตรียมความพร้อมของตนเองในการปฏิบัติงาน ในประเด็นรับประทานยาแก้แพ้ 
แก้หวัด ที่มีผลข้างเคียงให้เกิดอาการง่วงซึม หรือรู้สึกสับสน หรือมึนงง หรือกระสับกระส่าย ก่อนเข้าปฏิบัติงาน
หรือในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งอยู่ในระดับน้อยที่สุด หมายความว่า บุคลากรไม่ได้รับประทานยาแก้แพ้ แก้หวัด ที่มี
ผลข้างเคียงให้เกิดอาการง่วงซึม หรือรู้สึกสับสน หรือมึนงง หรือกระสับกระส่าย ก่อนเข้าปฏิบัติงานหรือในขณะ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการกระท าด้านการเตรียมความพร้อมของตนเองในการปฏิบัติงานที่ถูกต้ องแล้ว จึงควร
พิจารณาประเด็นที่ได้ล าดับคะแนนน้อยขึ้นมาแทน คือ ประเด็น การท างานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานโดย
ไม่ได้พัก ควรจัดให้มีการพิจารณาอัตราก าลังที่เหมาะสมกับปริมาณที่เกิดขึ้นจริง เพื่อไม่ให้เกิดภาระงานที่เกิน
อัตราก าลังที่ก าหนด ท าให้บุคลากรต้องท างานติอต่อกันเป็นระยะเวลานานโดยไม่ได้พัก และควรรณรงค์ให้
บุคลากรมีการหยุดพักจากการท างานเป็นระยะ ๆ เพื่อไม่ให้เกิดการท างานติอต่อกันเป็นระยะเวลานานเกินไป 
  3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
   3.1 ควรมีการศึกษาในขอบเขตที่แคบและลึกขึ้นในเชิงกลุ่มตัวอย่างและประเด็นค าถาม 
เนื่องจากบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มาจากหลายส่วนงานและหน่วยงาน
ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา ซึ่งมีภารกิจและกิจกรรมในการปฏิบัติงานแตกต่างกันออกไป ท าให้ ใน
ภาพรวมของการวิจัยครั ้งนี ้ เป็นบริบทรวมด้านการน าหลักการความปลอดภัยไปปฏิบัติของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดลเพียงเท่านั้น 
   3.2 ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นกลุ่ม ๆ แบ่งเป็น 
กลุ่มของผู้บริหารระดับสูง กลุ่มของผู้บริหารระดับกลาง กลุ่มของผู้บริหารระดับต้น กลุ่มของเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยระดับต่าง ๆ และกลุ่มของบุคลากรทั่วไป 
  3.3 ควรมีการศึกษาในเชิงปริมาณโดยการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้ท าแบบสอบถาม ให้เป็น
บุคลากรที่มีภารกิจและการปฏิบัติงานในลักษณะที่คล้ายคลึงกันเป็นกลุ่ม ๆ เช่น กลุ่มของการให้ บริการทาง
การแพทย์ กลุ่มของการให้บริการทางการศึกษา กลุ่มของการรับบริการท าวิจัย กลุ่มของการซ่อมบ ารุง กลุ่มของ
การบริหารงานทั่วไป กลุ่มของวิชาชีพเฉพาะ เป็นต้น  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ (1) เพื่อระบุระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (2) เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ (3) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่ อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 180 คน ได้แก่ 
บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที ่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบความแปรปรวน
แบบทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย และท าการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 
(1) ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า อยู่ในระดับ
มาก (2) ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
บุคลากรสายสนับสนุนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกันจะมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน และ (3) ด้านปัจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พบว่า ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน  
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 

Abstract 

 The purposes of this study were (1) to indicate the level of performance efficiency of 

Institute of Bunditpatanasilpa supporting staff, (2) to compare the performance efficiency of 

the supporting staffs classified by their personal factors, and (3) to analyze the work 

motivational factors affecting performance efficiency of the supporting staff. This study was 
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conducted by a quantitative approach. Data were collected from a sample group of 180 

Institute of Bunditpatanasilpa supporting staffs by using questionnaires. The data obtained were 

analyzed by percentage value, average value, standard deviation, t-test, one-way ANOVA and 

multiple regression analysis. The findings revealed that (1) the performance efficiency of 

Institute of Bunditpatanasilpa supporting staff is at high level, (2) the performance efficiency of 

the supporting staffs classified by their personal factors, namely, sex, age, level of education, 

job position, monthly income and work hours, is different depending on those personal factors, 

and (3) the work motivational factors, namely, the factor of the relationship with other people, 

the factor of job description, the factor of career stability and development, the factor of being 

respected, affect the performance efficiency of the supporting staff. 

 

Keywords: Performance efficiency, Supporting staff, Institute of Bunditpatanasilpa 

  

บทน า 

ในปัจจุบันทุกหน่วยงานและองค์กรล้วนให้ความส าคัญกับการบริหารการด าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์  

ทั้งรูปแบบและกระบวนการที่เหมาะสม ซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาการต่าง ๆ ส่งผลให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างานอยู่เสมอ การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพย่อมเป็นนโยบายจ าเป็น

อย่างยิ่ง เพราะองค์กรยุคปัจจุบันมีการแข่งขันสูง การที่องค์กรละเลยการพัฒนาคนให้ร่วมแรงร่วมใจกันท างาน

อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมจะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่เคยอยู่ องค์กรที่มุ่งให้ความส าคัญต่อ

ประสิทธิภาพในการท างาน จะด าเนินการส ารวจองค์ประกอบที่จะสามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน

เพื ่อก่อให้เกิดการเปลี ่ยนแปลง (พยอม วงศ์สารศรี , 2542, น. 82) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจึงมี

ความส าคัญต่อการท างานองค์กรในปัจจุบัน เพราะการสร้างประสิทธิภาพในการท างานเป็นการน าศักยภาพที่มี

อยู่ในตัวมนุษย์มาใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถปฏิบัติงานได้ตามที่องค์กรก าหนดเป้าหมายไว้                             

การด าเนินงานในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนจ าเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด

และความเจริญก้าวหน้าในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง หลาย ๆ องค์กร พบว่า

ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน (Competency Advantage) ที่ส าคัญมาจากประสิทธิภาพในการปฏิบัต ิของ

พนักงานในองค์กร (ปทิตตา จันทวงศ์, 2559 , น. 10) ด้วยเหตุผลนี้จึงท าให้ทุกองค์กรต่างพากันแสวงหา

บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาท างานในองค์กรของตน แต่บางครั้งองค์กรกลับต้องพบกับปัญหา

บุคลากรไม่สามารถท างานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มความคาดหวังขององค์กร หรือมีผลการปฏิบัติงานไม่ดี

เท่าที่ควร ทั้งนี้ สาเหตุอาจเกิดจากการที่องค์กรจัดบุคลากรไม่เหมาะกับงานที่ท า หรืออาจเป็นเพราะตัว
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บุคลากรเองไม่ทุ่มเทความรู้ ความสามารถในการท างานให้แก่องค์กรอย่างเต็มที่ ซึ่งอาจเกิดจากการที่องค์กร

ขาดการจูงใจให้บุคลากรในองค์กรทุ่มเทการท างานให้กับองค์กร และการให้ความส าคัญของการพัฒนา

ประสิทธิภาพในการท างาน จึงควรมุ่งพัฒนาความเจริญเติบโตให้แก่องค์กรด้วยการท าให้สมาชิกในองค์อุทิศ

แรงกาย แรงใจ ท างานด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กรที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรจึงถือเป็นสิ่งส าคัญ เพราะประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรจะเกิดขึ้นได้ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร                 

โดยปัจจัยเหล่านั้นจะเป็นสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นให้บุคลากรมีความต้องการ มีความเต็มใจที่จะท างานให้เกิด

ประสิทธิภาพในองค์กร 

ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ การบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีตั้งไว้

อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา ทรัพยากร และทุกคนพึงพอใจ โดยอาศัยทรัพยากรพื้นฐานในการบริหาร 4 

ประการ คือ คน เงิน วัสดุสิ่งของ และวิธีการจัดการ ในบรรดาทรัพยากรทั้งหมดนี้ "คน" จึงนับว่าเป็นทรัพยากร

หลักและส าคัญที ่สุด คนกับงานเป็นสิ ่งคู ่กัน แต่การที ่จะปฏิบัติงานให้มีคุณภาพย่อมอาศัยปัจจัยหลาย ๆ                    

ด ้าน ได ้แก่ ป ัจจ ัยจ ูงใจ และปัจจ ัยค  ้าจ ุน ป ัจจ ัยจ ูงใจ ประกอบด้วย 1) ความส าเร ็จในการท างาน  

2) การได้รับการยอมรับนับถือ 3) ลักษณะของงานที่สร้างสรรค์และท้าทาย 4) ความรับผิดชอบในงาน และ  

5) ความก้าวหน้าในอาชีพ ปัจจัยค ้าจุนประกอบด้วย 1) นโยบายการบริหารขององค์กร 2) การปกครองบังคับ

บัญชา 3) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ 4) ค่าจ้างและผลตอบแทน 5) สภาพในการท างาน 6) ความมั่นคง 

และ 7) ต าแหน่งงาน (Herzberg, Frederick (1979) อ้างถึงใน นลพรรณ บุญฤทธิ์, 2558, น. 24-26) ดังนั้น 

จะเห็นได้ว ่า การจูงใจจึงเป็นส่วนหนึ ่งของการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างา นพฤติกรรมต่าง ๆ  

ของมนุษย์ เป็นความเต็มใจที่จะใช้พลังความสามารถเพื่อให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย (อรุณ รักธรรม , 

2527, น. 268) การสร้างการจูงใจ จึงเป็นภาระหน้าที่ส าคัญของนักบริหารและหัวหน้างานที่จะต้องสร้างสรรค์และ

จัดให้มีขึ ้นในองค์กรหรือหน่วยงานเพื ่อเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารงานขององค์กร เพราะการจูงใจ 

จะช่วยท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีก าลังใจในการปฏิบัติงานและส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ดีต่อองค์กร 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจส าคัญในการจัดการ

เรียนการสอนและส่งเสริมวิชาการ ตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ 

และทัศนศิลป์ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ท าการสอนการแสดง  

การวิจัย และให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม ท านุ บ ารุง และเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น และเป็นอีก

องค์กรหนึ่งที่จะต้องพัฒนาประสิทธิภาพภายใต้ภารกิจดังกล่าว มีบุคลากรมากกว่า 1,000 คน ภายใต้ 19 หน่วยงาน 

โดยแบ่งประเภทบุคลากร 2 ประเภท คือ 1) บุคลากรสายวิชาการ เช่น อาจารย์ ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์                  

รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และ 2) บุคลากรสายสนับสนุน เช่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
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ราชการและลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งจะเห็นได้ว่าบุคลากรสายสนับสนุนนั้นเป็นก าลังส าคัญในการน าพาองค์กรไปสู่

เป้าหมายที่วางไว้ เพราะบทบาทหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุนเป็นการท าตามขอบเขตลักษณะหน้าที่ของ

โครงสร้างของงานที ่รับผิดชอบหรือแก้ปัญหาที่ เกิดขึ ้นในแต่ละองค์กรและพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื ่อง        

(สมศักดิ์ คงเที่ยง, 2548, น. 28) และถือว่าเป็นบุคลากรที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์              

ทั้งความส าคัญระดับนโยบายและเป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่าง ๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ส าเร็จลุล่วงตาม

วัตถุประสงค์ จากความส าคัญดังกล่าว องค์กรจึงมีนโยบายการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ                 

มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และสามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูประบบราชการและการพัฒนา

องค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อน าผลการศึกษามาเป็นข้อมูลส าหรับการ

พัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับสภาพการบริหารที่แท้จริง และเป็นข้อมูลให้ผู ้บริหารและผู้เกี ่ยวข้อง น าไป

ประยุกต์ใช้ในการวางแผนการบริหารตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สามข้อ คือ (1) เพื่อระบุระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (2) เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ (3) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 ความหมายของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 สมใจ ลักษณะ (2546 อ้างถึงใน เกรียงศักดิ ์ เตจ๊ะวงค , 2553, น. 12) ได้ให้ความหมายของ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง การมีประสิทธิภาพในการท างานของตัวบุคคล คือ การท างานให เสร็จ 

โดยสูญเสียเวลาและเสียพลังงานน้อยที่สุด ได้แก การท างานได้เร็วและได้งานที่ดี บุคคลที่มีประสิทธิภาพในการ

ท างาน เป็นบุคคลที่ตั้งใจในการปฏิบัติงานเต็มความสามารถใช้กลวิธีหรือเทคนิคการท างานที่สร้างผลงานได้มาก 

เป็นผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ โดยสิ้นเปลือง ต้นทุน คาใช้จ่าย พลังงาน และเวลาน้อยท่ีสุด เป็นบุคคลที่
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มีความสุข และพอใจในการท างานเป็นบุคคลที่มีความพอใจจะเพิ่มพูนคุณภาพและปริมาณของผลงาน คิดค้น 

ดัดแปลงวิธีการท างานใหดีขึ้นอยู่เสมอ 

 ลักษณชัย ธนะวังน้อย (2554, น. 28) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง การใช้

ความรู ้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ของพนักงานอย่างเต็มความสามารถ เพื ่อปฏิบัติงานที ่ได้รับ

มอบหมายและได้รับการสนับสนุนทรัพยากรในการท างานจากองค์การ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยใช้

ทรัพยากรต ่าที่สุด ใช้เวลาในการท างานน้อยที่สุด 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (Two Factors Theory) (อ้างถึงใน พรทิพย์ สุติยะ, 2550 น. 5) เป็น

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจที่ประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจ 2 เรื่องใหญ่ ๆ คือ ปัจจัยจูงใจที่เป็นตัวกระตุ้นในการ

ท างานและปัจจัยค ้าจุนที่รักษาสุขลักษณะจิต หรือ ปัจจัยค ้าจุนที่บ ารุงรักษาจิตใจซึ่งสองปัจจัยดังกล่าวนี้มี

อิทธิพลต่อความส าเร็จของเป็นย่างยิ่ง ซึ่งผู้บริหารองค์การควรพิจารณาเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารคน

และบริหารงานดังนี้ คือ 

1. ปัจจัยจูงใจที่เป็นตัวกระตุ้นในการท างาน (Motivation Factors หรือ Motivators) เป็นปัจจัย ที่มี

อิทธิพลในการสร้างความพึงพอใจในการท างานซึ ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายใน เป็นกลุ ่มปัจจัยที่มีสภาพเป็น

ตัวกระตุ้นจูงใจและท าให้เกิดความพอใจในการปฏิบัติงาน แต่ถ้าหากมิได้จัดให้มีขึ้นก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความไม่

พอใจในการท างานปัจจัยกลุ่มนี้ สามารถใช้เป็นตัวกระตุ้นจูงใจผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย 1) ลักษณะงานที่

ปฏิบัติ 2) ความส าเร็จของ 3) การได้รับการยอมรับนับ 4) ความรับผิดชอบ 5) ความก้าวหน้า 6) โอกาสในการ

เจริญเติบโต เป็นต้น 

2. ปัจจัยค ้าจุนบ ารุงรักษาจิตใจ (Maintenance Factors) หรือปัจจัยค ้าจุนรักษาสุขลักษณะจิตเป็น

ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการสร้างความไม่พึงพอใจในการท างาน จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีขึ้นเพ่ือเป็นสิ่งจรรโลงใจ หรือ

ส่งเสริมสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานให้คงความพอใจเป็นปกติอยู่ตลอดไป ปัจจัยบ ารุงรักษาเป็นปัจจัยที่มีผลในทาง

ป้องกนเป็นส่วนใหญ่ไม่สามารถจูงใจได้คือ ช่วยขจัดความไม่พอใจต่างๆ ได้ แต่จะไม่สามารถสร้างความพอใจได้ 

ปัจจัยกลุ่มนี้ มีดังนี้ 1) นโยบายและการบริหารของหน่วยงาน 2) ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้บังคับบัญชา 

ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 3) ความมั่นคงในงาน 4) สวัสดิการ 5) สภาพการท างาน 6) ความเป็นอยู่

ส่วนตัว เป็นต้น 

 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 Abraham and Other, (1958 อ้างถึงใน ประสาน กระแสสินธุ์ , 2543, น. 23) กล่าวว่า ในการ

ปฏิบัติงานได้ดีหรือไม่ดีนั ้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการ ตอบสนองความต้องการทั้งภายนอกและภายใน 

(External and internal needs) ซึ ่งหากได้ร ับการตอบสนองแล้วย่อมหมายถึงการปฏิบัติงานได้ อย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งความต้องการภายนอก ได้แก่ 1) รายได้หรือค่าตอบแทน 2) ความมั่นคงปลอดภัยในการ
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ปฏิบัติงาน 3) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 4) ต าแหน่งหน้าที่และความต้องการภายใน 5) ความต้องการเข้าหมู่

คณะ 6) ความต้องการแสดงความร ู ้ส ึกเก ี ่ยวกับการจงร ักภ ักด ี ความเป็นเพ่ื อน และความร ักใคร่                              

7) ความต้องการในศักดิ์ศรีของตนเอง 

 ส่วนความต้องการภายในของพนักงานที่จะท าให้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ปัจจัย

ด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน ทักษะความช านาญ การบังคับบัญชา ระบบการบริหารงาน เป็นต้น พนักงานจะ

ตอบสนองต่อปัจจัยที่ได้รับ ซึ่งมีผลต่อแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ นอกจากปัจจัยความต้องการ

ภายนอกและความต้องการภายในแล้วยังมีปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของพนักงานอีก  

2 ประการ คือ  

1. ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล (Employee personal characteristics) ได้แก่ ความเฉลี ่ยวฉลาด             

การที่มีความสามารถพิเศษ ประสบการณ์ เพศ อายุ การฝึกอบรมดูงาน เป็นต้น ซึ่งมีผลต่อ แรงจูงใจที่จะ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

 2. ปัจจัยเกี่ยวกับงาน (Employee reaction to job) เป็นสิ่งแวดล้อมของงานที่เป็นส่วนที่ท าให้เกิด

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยปัจจัย ได้แก่ 1) นโยบาย

และการบริหารขององค์การ 2) การควบคุมบังคับบัญชา 3) สภาพการท างาน 4) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

ทุกระดับในหน่วยงาน 5) ค่าตอบแทน 6) สถานภาพ 7) การกระทบกระเทือนต่อชีวิตส่วนตัว 8) ความปลอดภัย 

ธัญญา ผลอนันต์ (2552, น. 77-78) ได้แบ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ด้านบุคคล หมายถึง ลักษณะส่วนตัว ที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือ การปฏิบัติหน้าที่ เช่น เพศ อายุ ศาสนา 

การศึกษา พื้นเพ เชาวน์ปัญญา ประสบการณ์ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ความสนใจในงาน และมุมมองต่อ

ฝ่ายบริหาร 

2. ด้านงาน ได้แก่ ลักษณะของเนื้องาน เช่น งานนั้นน่าสนใจหรือไม่ มีความท้าทายแปลกใหม่มากน้อย

เพียงใด เปิดโอกาสในการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนามากน้อยเพียงใด ฐานะทางวิชาชีพ และขนาดขององค์การ 

ตลอดจนความยากง่ายของงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจของพนักงาน 

3. ด้านการจัดการ คือ ความมั่นคงในงานเป็นอย่างไร ท างานแล้วมีโอกาสก้าวหน้าหรือไม่ ได้รับอ านาจใน

การตัดสินใจมากน้อยเพียงใด ค่าตอบแทนตลอดจนสวัสดิการพอเพียงหรือไม่และยังอาจรวมถึงเพื่อนร่วมงาน

ด้วย 

Olaleke, Gift, Matthew and Daberenchi (2017, pp. 623-632) ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่ท างานให้มี

ประสิทธิภาพ ต้องประกอบด้วย 1) มีความมั่นคงในการท างาน 2) ความส าเร็จในการท างาน 3) เงินเดือน  

4) ความรับผิดชอบ 5) ความก้าวหน้า 6) สภาพการท างาน 7) นโยบายการบริหาร 8) การควบคุมดูแล  

9) ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน 10) ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 11) ชีวิตส่วนตัว 12) ความสัมพันธ์กับ

ผู้ใต้บังคับบัญชา 13) การยอมรับนับถือ 14) ลักษณะของงาน 
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องค์ประกอบของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 Peterson and Plowman (1989, p.56) ได้ให้แนวคิดใกล้เคียงกับ Harrington Emerson โดยได้ตัด

ทอนบางข้อลงและสรุปองค์ประกอบของประสิทธิภาพ ไว้ 4 ข้อด้วยกัน คือ 

 1. คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูงคือผู ้ผลิตและผู ้ใช้ได้ประโยชน์คุ ้มค่าและมี                           

ความพึงพอใจผลการท างานมีความถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว นอกจากนี้ ผลงานที่มีคุณภาพควรก่อเกิด

ประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ 

 2. ปริมาณงาน (Quantity) งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน โดยผลงาน 

ที่ปฏิบัติได้มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่ก าหนดในแผนงานหรือเป้าหมายที่บริษัทวางไว้และควรมีการวางแผน 

บริหารเวลา เพ่ือให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 3. เวลา (Time) คือเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการเหมาะสมกับ

งานและทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการท างานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น 

 4. ค่าใช้จ่าย (Costs) ในการด าเนินการทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงาน และวิธีการ คือ จะต้องลงทุน

น้อยและได้ผลก าไรมากที่สุด ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต ได้แก่ การใช้ทรัพยากร            

ด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 

ปัจจัยสว่นบุคคล 

1. เพศ  

2. อาย ุ 

3. ระดับการศึกษา  

4. ต าแหน่งงาน 

5. รายได้ต่อเดือน  

6. ระยะเวลาในการปฏบิัติงาน 

 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ได้แก่ 

1. คุณภาพของงาน 

2. ปริมาณงาน 

3. เวลาที่ใช้ในงาน 

4. ค่าใช้จ่ายในงาน 

 

 

ปัจจัยจูงใจในการปฏบิัติงาน 

1. การยอมรับนบัถือ 

2. ลักษณะของงาน  

3. ความมั่นคงก้าวหนา้ในงาน 

4. ความสัมพันธก์ับบุคคลอื่น  

5. ค่าตอบแทน 

6. สภาพแวดล้อมในการท างาน  
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ระเบียบวิธีการวิจัย 

การศึกษานี้เป็นการวิจัยปริมาณ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ จ านวน 180 คน ที่ปฏิบัติงานอยู่หน่วยงานในสังกัด 19 หน่วยงาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน 

รายได้เฉลี่ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ 

(Check List) ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่  

การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความมั่นคงก้าวหน้าในงาน ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ค่าตอบแทน และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ คุณภาพของงาน ปริมาณงาน 

เวลาที ่ใช ้ในงาน และค่าใช ้จ ่ายในงาน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า                  

(Likert Rating scale) และส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open- Ended Question) สถิติท ี ่ใช้                       

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบความ

แปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และท าการวิเคราะห์เนื้อหา  

 

ผลการศึกษาวิจัย  

 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ สรุปได้ดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีระดับประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านค่าใช้จ่ายในงานอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ 

ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน และด้านเวลาที่ใช้ในงานตามล าดับ  กล่าวคือ บุคลากรสายสนับสนุน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการปฏิบัติงานโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตระหนัก

ถึงค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับงาน ทั้งนี้  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีนโยบายรณรงค์ให้บุคลากรในหน่วยงาน

ปฏิบัติงานโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด พร้อมทั้งกระตุ้นและ

ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมมือปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยก าหนดข้อปฏิบัติในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน ้าให้ใช้อย่าง

ประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น การรณรงค์ให้ปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ และปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า  

ตามเวลาที่ก าหนด รวมถึงการน ากระดาษที่ใช้แล้วแต่ยังมีประโยชน์น ากลับมาใช้ใหม่ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ในหน่วยงาน ซึ่งบุคลากรในหน่วยงานได้ให้ความร่วมมือในการประหยัดทรัพยากรในด้านต่าง ๆ จึงส่งผล 
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ให้บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านค่าใช้จ่ายในงานอยู่ ใน

ระดับมาก ซึ ่งสอดคล้องกับ (ปทิตตา จันทวงศ์, 2559) ได้ท าการศึกษาเรื ่อง ปัจจัยที ่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน                     

การปฏิบัติงานของลูกจ้างมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผลการศึกษาพบว่าลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี

ระดับประสิทธิภาพสูงสุดคือ ค่าใช้จ่ายในงาน  

 2. จากการศึกษาความแตกต่างของประสิทธิภาพการปฏิบัต ิงานของบุคลากรสายสนับสนุน            

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาใน

การปฏิบัติงาน พบว่า บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที ่มีเพศต่างกันมีประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศชายและเพศหญิงเป็นส าคัญ และบุคลากรสายสนับสนุน สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ที่มีอายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน

มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในภาพรวมแต่ละด้าน ทั้งนี้อาจ

เป็นไปได้ว่า บุคลากรที่มีอายุมากกว่าจะมีความช านาญและเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแม่นย ามากกว่าคน

ที่มีอายุน้อยกว่า ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี อาจมีลักษณะงานที่เหมาะสมกับความรู้

ความสามารถ มีความตั้งใจและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติมีความถูกต้อง

ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้และในการคิดวิเคราะห์ขั ้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่มีความซับซ้อนมาก                 

จึงสามารถปฏิบัติงานได้ตามปริมาณท่ีก าหนดไว้ และในส่วนของต าแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาใน

การปฏิบัติงานในแต่ละระดับจะมีความสามารถ อ านาจการตัดสินใจ ทักษะ รวมถึงภาระงาน หน้าที่ความ

รับผิดชอบที่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ (อุสุมา ศักดิ์ไพศาล, 2556) ได้ท าการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานที่

ม ีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบ ัต ิงานของพนักงาน บร ิษ ัท อินเตอร ์ เร ียลตี ้  แมเนจเมันท์ จ  ากัด                          

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัย

ลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุ การศึกษา รายได้ ต าแหน่ง และอายุงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

 3. จากการวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

สายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน

ของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โดยรวมทุกด้าน โดยพบว่า ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงาน ด้านความมั่นคงก้าวหน้าในงาน และด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นส่งผล

ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โดยรวมทุกด้านอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากการเปรียบเทียบระดับการส่งผลของปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่าด้านความสัมพันธ์กับ
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บุคคลอื่น ส่งผลสูงสุดต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ด้านลักษณะของงาน ด้านความมั่นคง

ก ้าวหน ้าในงาน และด้านการยอมรับนับถือ ตามล าด ับ ในขณะที่ ป ัจจ ัยจ ูงใจในการปฏิบ ัต ิงาน ได ้แก่                          

ด้านค่าตอบแทน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โดยรวมทุกด้านอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิ

  สามารถอธิบายได้ว่า บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่มีปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน

ในด้านการยอมรับนับถือ กล่าวคือ บุคลากรการได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจากบังคับบัญชาหรือเพื่อนจาก  

ผู้มาขอรับค าปรึกษาหรือจากบุคคลในที่ท างานด้วยกัน ซี่งการยอมรับนี้อาจจะอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชย

แสดงความยินดีการให้ก าลังใจหรือการแสดงออกอื่นๆ ที่สื่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อได้รับ

มอบหมายให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและมีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่

ก าหนดไว้ เพราะการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชาและจากเพ่ือนร่วมงานจะเป็นการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การพัฒนาตนเองให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีต่อไป และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ 

ปทิตตา จันทวงศ์ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของลูกจ้าง

มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ประกอบด้วย 

ความส าเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ และโอกาสความก้าวหน้าในงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานของลูกจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาคใหญ่ โดยรวมทุกด้าน  

  ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่มีปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานในด้าน

ลักษณะงาน กล่าวคือ บุคลากรได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถและความถนัดตนเอง 

เป็นงานที่ท้าทายความสามารถในการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งจะมีความถูกต้องแม่นย า 

ลดความผิดพลาดในงาน เกิดความรวดเร็วและคล่องตัวในการปฏิบัติงานภายใต้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง

จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท าให้ผลงานที่ออกมาส าเร็จตามเป้าหมายและมีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์

ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ จนน าไปสู่การพัฒนากระบวนปฏิบัติงานให้ดีขึ้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับพนิดกา นิลอรุณ และประสพชัย พสุนนท์ (2558) ได้ท าการ ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผล

ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัต ิงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ันทา  

ผลการศึกษาพบว่า มีปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร จ านวน 5 ปัจจัย ได้แก่   

1) ด้านภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ 2) ด้านลักษณะงาน 3) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 4) ด้านสภาพแวดล้อม

ในการท างาน และ 5) ด้านนโยบายและการบริหาร  

  ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่มีปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานในดา้น

ความมั่นคงก้าวหน้าในงาน และด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน กล่าวคือ งานที่บุคลากรปฏิบัติอยู่มีความมั่นคง 

เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและช่วยส่งเสริมให้เลื่อนต าแหน่งได้อย่างชัดเจน และได้รับการสนับสนุนให้มี

ความก้าวหน้าในการท างานและสร้างความมั่นคงในชีวิตส่วนตัว อีกทั้งองค์กรให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ 
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ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ประกอบกับความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในที่

ท างานมีส่วนท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก หากเกิดปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา จะท า

ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเข้าปฏิบัติงานจึงส่งผลต่อประสิทธิการการปฏิบัติของบุคลากรโดยตรง 

ดังนั้น ความสัมพันธ์กับบุคคลในการปฏิบัติงานมีส่วนท าให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เพราะต้องมี

ความช่วยเหลือ ร่วมมือ และความไว้ใจในการท างานร่วมกัน จึงท าให้การปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับอัครเดช ไม้จันทร์ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิต 

ในจังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยในการท างานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้ง 5 ด้านมี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยพบปัจจัยที่มีอิทธิพล คือ ความมั่นคงก้าวหน้าในงาน นอกจากนี้

ยังสอดคล้องกับพรทิพย์ เพ็ชรนพรัตน์ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ คือ ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน การได้รับการยอมรับ

นับถือ และสัมพันธ์ภาพกับเพ่ือนร่วมงาน 

  ในขณะที่บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่มีปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานในด้าน

ค่าตอบแทน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมทุกด้าน ทั้งนี้ 

อาจเป็นเพราะว่าบุคลากรได้รับค่าตอบแทน/เงินเดือนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีสวัสดิการและค่าตอบแทน

พิเศษต่าง ๆ ที่ได้รับสอดคล้องกับภาระงาน รวมถึงการพิจารณาผลตอบแทนหรือการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความ

โปร่งใสและยุติธรรม ประกอบกับองค์กรมีการสนับสนุนเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นซึ่งมีความเหมาะสมและ

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ยังสร้างบรรยากาศให้เอ้ืออ านวยในการปฏิบัติงาน โดยมีการจัดการสาธารณูปโภค

ในสถานที่ท างาน และจัดระบบรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุม ซ่ึงสอดคล้องกับณัชพล งามธรรมชาติ (2559)  

ได้ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายการผลิตบริษัท XYZ จ ากัด  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการปฏิบัติงาน คือ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้าใน

ต าแหน่งหน้าที่การงาน ด้านนโยบายและการบริหารองค์กร ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านเงินเดือน

สวัสดิการ ไม่มีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายการผลิต  

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ควรจัดท าเรื ่องการวางแผนความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน  

ให้ชัดเจน ต้องมีการวางเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพของต าแหน่งงานที่เป็นต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน
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ไว้ เพื่อที่จะท าให้บุคลากรที่ท างานในต าแหน่งงานหลักเหล่านี้ได้มีเส้นทางในการเติบโตได้ในหน่วยงานตาม

ผลงาน ทักษะ ความรู้และความสามารถที่เพิ่มสูงขึ้นของบุคลากรและสนับสนุนด้านความมั่งคงในสายอาชีพอย่าง

เสมอภาคโดยด าเนินการจัดท าแผนบริหารอัตราก าลังและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่สอดคล้องกับ

ภารกิจของสถาบันตลอดจนการส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงานที่ปฏิบัติ (Career Path) 

 2) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ควรให้ความส าคัญด้านสิทธิ สวัสดิการกับบุคลากรสายสนับสนุนอย่างเท่า

เท ียมก ัน เพ ื ่อเป ็นการสร ้างแรงจ ูง ใจและเป ็นแรงบ ันดาลใจในการปฏ ิบ ัต ิ งานมากย ิ ่ งข ึ ้ น เช่น                          

การประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ภายในองค์กรและผลประโยชน์ที่จะได้รับ เช่น การเลื่อนต าแหน่ง การรับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ค่าเล่าเรียนบุตร สวัสดิการการศึกษา สุขภาพ บ าเหน็จ บ านาญ รวมถึงสวัสดิการที่เป็น

ปัจจัยความต้องการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งต าแหน่งข้าราชการ พนักงานราชการ 

และลูกจ้างประจ าอยา่งชัดเจน 

 3) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ควรปรับวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการยอมรับความคิดเห็นระหว่างกันมาก

ขึ้น ผู้บริหารควรเสริมสร้างการท างานแบบทีมไม่ใช่เพียงสนับสนุนการปฏิบัติงานเฉพาะรายบุคคล โดยให้

บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ผ่านการประชุมระดมความ

คิดเห็นภายในหน่วยงาน  

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  

 1) ด้านการยอมรับนับถือ ผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรจัดท าแผนส่งเสริมให้

บุคลากรมีการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเองอยู่เสมอ ตลอดจนควรยอมรับฟังความคิดเห็นหรือให้

ความสนใจเกี ่ยวกับข้อเสนอแนะของบุคลากร เพื ่อให้บุคลากรเกิดความรู ้ส ึกมีค วามเชื ่อมั ่นในความรู้

ความสามารถของตนเอง และรู ้ส ึกได้ร ับการยอมรับนับถือจากผู ้บังคับบัญชาและเพื ่อนร่วมงาน เช่น  

จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานดี มีระเบียบ มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต 

จิตอาสา เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อม่ันและเกิดการยอมรับนับถือของบุคลากร 

 2) ด้านลักษณะของงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ควรก าหนดขอบเขตของงาน ภาระหน้าที่                 

ความรับผิดชอบ รวมถึงโครงสร้างของการบริหารงานให้ชัดเจนตรงกับความสามารถของบุคลากร โดยสร้าง

ขั้นตอนการท างานที่ส าคัญ ๆ เช่น งานบุคลากร , งานพัสดุ, งานธุรการ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสามารถ

ด าเนินการตามข้ันตอนเป็นมาตราฐานเดียวกัน 

 3) ด้านความมั่นคงก้าวหน้าในงานงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ควรส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าและมั่ง

คงของบุคลากรอย่างเท่าเทียม เสมอภาค โดยส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมทักษะเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติเฉพาะ

ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และวางแผนความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุนให้

ชัดเจน เช่น จัดโครงการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพและการเข้าสู่ต าแหน่ง การพิจารณาสนับสนุน
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ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก แก่บุคลากรในหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 4) ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ควรให้ความส าคัญการท างานเป็นทีมกับ

เพื่อนร่วมงานและสามารถสร้างบรรยากาศในการท างานได้เป็นอย่างดี โดยจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี

และเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน เช่น การจัดโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อแลกเปลี่ยน

มุมมอง ความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โครงการกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงาน เป็นต้น  

 5) ด้านค่าตอบแทน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ควรจัดด้านสวัสดิการ เช่น การจัดหาที่พักให้กับบุคลากร  

เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เงินค่าเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่  การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลในกรณี

เจ็บป่วย รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่ดี เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการท างาน

 6) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ควรจัดหาสถานที่พักผ่อนช่วงกลางวัน 

และช่วงเย็น เช่น ห้องนั่งเล่น ห้องฟังเพลง หรือมีสถานที่ส าหรับออกก าลังกายให้กับบุคลากร เพ่ือเป็นการผ่อน

คลายและช่วยให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี สามารถปฏิบัติอย่างมีความสุข และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานได ้

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 1) ควรศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือน าผลที่ได้ไปก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 2) ควรศึกษาปัจจัยอื ่น ๆ เพิ ่มเติม ที ่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

เช่น ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร หรือในส่วนของผู้บริหาร เพื่อให้ทราบปัจจัยในการบริหาร

และน ามาบูรณาการในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป 

 3) ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยเก็บรวบรวม

ข้อมูลด้วยวิธีอื ่น เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต เป็นตัน ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลในภาพกว้างมากขึ้น ซึ่งเป็น

ประโยชน์ในการน ามาใช้ในการศึกษา และการบริหารงานภายในองค์กรต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ (1) เพื่อวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลต าบล
อ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (2) เพื่อระบุปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ และ (3) เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้
ข้อมูล จ านวน 28 คน ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุจ านวน 20 คน และกลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล กลุ่ม
ผู้น าท้องที่ และกลุ่มผู้น ากลุ่มสูงอายุ จ านวน 8 คนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีการอุปนัย ผลการวิจัย (1) ด้านคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีสุขภาพ
แข็งแรง อยู ่ในสภาพแวดล้อมที ่ด ี แต่ด้านจิตใจพบบางส่วนมีความ เครียดวิตกกังวล เศร้าและว้าเหว่                            
(2) ด้านปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ พบว่า ประกอบด้วย ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
หนี้สิน โรคประจ าตัว โรคโควิด-19 และผู้สูงอายุรู้สึกเป็นภาระของลูกหลาน และ (3) ด้านแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ พบว่า ประกอบด้วย (ก) หน่วยงานรัฐควรจัดตั้งศูนย์บริการทางสังคมและสุขภาพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ (ข) หน่วยงานรัฐควรส่งเสริมอาชีพและกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุ และ (ค) หน่วยงานรัฐ
และอาสาสมัครควรจัดเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง  

 
ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลอ้อมใหญ ่จังหวัดนครปฐม 

 

Abstract 

 This research aims to (1) study the quality of life of elderly of Aomyai Subdistrict 

Municipality, Sam Phran district, Nakhon Pathom province, (2) identify the problems and 

obstacles of improving the quality of life of elderly, and (3) to propose a guideline of 

improvement in the quality of life of the elderly. 

mailto:siririn.sj@gmail.com


การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”     
             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 97 

 

This research is Quantitative Reseash with target group of 28 informants contributed to 

the data collection: executives and the 20 individuals consisting of elderly age above 60 who 

live within Aomyai Subdistrict Municipality area ,the 8 individuals consisting officials of Aomyai 

Municipality, community leaders, elderly leaders . The data were collected through in-depth 

interviews and analyzed through analytic induction. 

The results (1) in terms of the quality of life of elderly found that the elderly show an 

overall average quality of life, (2) in terms of problems and obstacles of improving the quality 

of life of elderly, the common problems were economy, debt, medical condition, and the 

feeling of being a burden to their children, (3) in terms of the guideline of improvement in the 

quality of life of the elderly, it was concluded that the government should (a) establish a social 

and health service center for the elderly, (b) promote career and recreational activities for the 

elderly, and (c) organize a regular house visit with volunteers continuously. 

Keyword: Quality of life of elderly, Aomyai Subdistrict Municipality, Nakhon Pathom province 
 

บทน า 

 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากรเป็นอย่างมาก โดยอัตราการสูงวัย
ของประชากรทั่วโลกนั ้นมีอัตราประมาณ 929 ล้านคน หรือคิดเป็น ร้อยละ 12.5 ของประชากรทั ้งหมด              
จากสถิติของระดับประชาคมอาเซียน ในปี 2559 ประเทศไทยได้ก้ามข้ามสู่สัง คมสูงอายุแล้วพร้อมกับสอง
ประเทศคือ สิงคโปร์และเวียดนาม โดยประชากรสูงอายุในไทยคิดเป็นร้อยละ 16.5 จากประชากรทั้งหมดและ
จากสถิติปี 2558 นั้นมีประชากรสูงวัยที่อายุ 60 ปีขึ้นไป สูงสุด เป็นอันดับ 2 ของกลุ่มอาเซียน รองลงมาจาก
ประเทศอินโดนีเซีย ที่จ านวนประชากรสูงวัย 21.19 ล้านคน และเวียดนามที่มีประชากรสูงวัยอยู่ที ่ 9.61           
ล้านคน (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ (ผส.มส.), 2559, หน้า 3)  

ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงอายุมาตั้งแต่ปี 2548 และก้าวมาเป็นสังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ในปี 2564 
อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงจากระดับสูงมาสู่ระดับที่ต ่า (ประมวลสถิติด้านสังคม , 2559) ประชากร
ผู้สูงอายุของประเทศไทยมีจ านวน 10.73 ล้านคน โดยคาดการณ์จากโครงสร้างประชากรตามกลุ่ม จะพบ
แนวโน้มของประชากรวัยเด็กที่เริ่มลดลงในปี พ.ศ. 2558 โดยมีแนวโน้มประชากรวัยแรงงาน (อายุ  15-59 ปี) 
ลดลง ในปี 2573 (https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=30476, 12 พฤษภาคม 2564) 
ประชากรผู ้สูงอายุจากปี 2537-2560 ได้มีแนวโน้มเพิ ่มขึ ้นเรื ่อยๆ เพิ ่มขึ ้นจากร้อยละ 22.6 ในปี 2537              
เป็นร้อยละ 97.0 ในปี 2560 โดยมีอัตราส่วนพึ่งพิงวัยผู้สูงอายุ คือ อัตราส่วนของประชากรสูงอายุต่อประชากร
วัยท างาน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18.1 ในปี 2537 เป็น ร้อยละ 25.3 ในปี 2560 ซึ่งหมายถึงประชากรวัยท างาน 
100 คน ต้องรับภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุ 25 คน และอัตราส่วนเกื้อหนุน คืออัตราส่วนของคนวัยท างานเทียบกับ
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อัตราส่วนของผู้สูงอายุ ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเกื้อหนุนที่จ านวนคนวัยท างานสามารถดูแลเกื้อหนุน
ผู้สูงอายุ 1 คน ชี้ให้เห็นว่ามีอัตราส่วนที่ลดลง ในปี 2537 มีอัตราส่วนร้อยละ 7.0 แต่ในปี 2560  มีอัตราส่วน
เพียง 3.9 แสดงให้เห็นว่า คนที่อยู่ในวัยท างาน 4 คน จะสามารถเลี้ยงดูผู้สูงอายุได้เพียง 1 คน เป็นผลมาจาก
จ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมมากข้ึนและจ านวนวัยท างานที่ลดลง (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561, น. 2) 

รัฐบาลนั้นได้ก าหนดให้วาระผู ้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ โดยได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื ่อน
แผนปฏิบัติการผู้สูงอายุแห่งชาติ ให้มีความครอบคลุมทั้งกลุ่มก่อนวัยสูงอายุและช่วงอายุ 25- 59 ปี และในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต โดยให้ผู้สูงอายุได้รับการ
ปฏิบัติตามปฏิญญาผู้สูงอายุไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติและได้มีการน า แผน
ผู้สูงอายุแห่งชาติเข้ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ.2560-2579) เศรษฐกิจ Thailand 4.0 และเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goais ; SDGs) ไปสู่การปฏิบัติทั้งใน4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สุขภาพและสภาพแวดล้อม ตลอดจนบริการสาธารณะส าหรับผู้สูงอายุทุกกลุ่ม  

ความท้าทายของสังคมผู้สูงอายุ ณ ปัจจุบัน คือ ค าถามที่ว่าท าอย่างไรประชากรกลุ่มสูงอายุจะมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม และกลุ่มประชากรช่วงวัยก่อนสูงอายุจะ
สามารถเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุได้หรือไม่  (มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง 
สังคมผู้สูงอายุ ,2562, หน้า 1 ) โดยนโยบายภาครัฐที่ก าหนดไว้ใน พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 นั้นได้มี
การก าหนดนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุ โดยการช่วยดูแลผู้สูงอายุในเรื่องเบี้ยยังชีพและการได้สิทธิคุ้มครอง การ
ส่งเสริมและสนับสนุนต่างๆทั้งด้านการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จัดไว้ให้พิเศษและรวดเร็วส าหรับ
ผู้สูงอายุ มีการจัดประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม การพัฒนาตนเอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือ
สังคมต่างๆ การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม ผู้สูงอายุที่ถูกแสวงหาประโยชน์โดย
ไม่เป็นธรรมด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง การให้ค าแนะน า ปรึกษา ด าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดี หรือ
ในทางการแก้ปัญหาครอบครัว การจัดที ่พักอาศัย อาหาร เครื ่องนุ ่งห่มให้ตามความจ าเป็นอย่างทั ่วถึง                   
อีกทั้งยังได้มีการกล่าวไว้ในปฏิญญาผู้สูงอายุไทย ซึ่งมีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2542 ซึ่งมีการ
ประกาศเป็นปีสากลว่าด้วยผู้สูงอายุ โดยได้ประกาศเป็นพันธกรณีเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการ
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ ได้รับปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่า พึ่งพาตนเองได้และรัฐ
โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคมจะต้องมีการก าหนดนโยบายและแผนหลัก
ด้านผู้สูงอายุ ส่งเสริมและต้องประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ  

จากสถิติของผู้สูงอายุและสังคมผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นมาแล้วนั้น ท าให้เห็นถึงความส าคัญของผู้สูงอายุ
เนื่องจากเป็นประชากรที่มีอัตราจ านวนร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด อีกทั้งการเพิ่มของประชากรกลุ่ม
สูงอายุนั้นส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตในระยะยาว จึงท าให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ เพื่อก่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาประชากรภายใน
พ้ืนที่ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 
 2. เพ ื ่อระบ ุป ัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาค ุณภาพช ีว ิตของผ ู ้ส ูงอาย ุในพื ้นท ี ่ เทศบาล                        
ต าบลอ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 3.  เพ ื ่อเสนอแนวทางพ ัฒนาค ุณภาพช ีว ิตของผ ู ้ส ูงอาย ุในพ ื ้นท ี ่ เทศบาลต  าบลอ ้อมใหญ่                        
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

คุณภาพชีวิตนั้น แนวคิดของ แฮซ (Haas, 1999) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพชีวิตควรเป็น การวัดในด้าน 
อัตวิสัย (Subjective) ซึ่งครอบคลุมมิติด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคม และปัญญา นอกจากนี้ เพื่อให้
ครอบคลุมคุณภาพ ชีวิต ควรน าการวัดในด้านภาวะวิสัย (Objective) มาใช้ร่วมกันในการ วัดคุณภาพชีวิต ใน
กรณีท่ีการวัดเชิงอัตวิสัยไม่สามารถด าเนินการวัด คุณภาพชีวิตได้อย่างครบถ้วน 

องค์การยูเนสโก (Unesco, 1978) ได้ให้ความหมายของค าว่าคุณภาพชีวิตไว้ดังนี้ คุณภาพชีวิตนั้นเป็น
ความรู้สึกของการอยู่อย่างพอใจ การมีความสุข ความพอใจต่อองค์ประกอบต่างๆ ที่มีส่วนส าคัญต่อบุคคลนั้นๆ 
ได้แก่ อาหาร สุขภาพอนามัย โภชนาการ การศึกษา สิ่งแวดล้อม รายได้ ที่อยู่อาศัยและทรัพยากร โ ดยแบ่ง
ประเด็นการศึกษานั้นเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ การศึกษาด้านภาวะวิสัย ซึ่งเป็นการวัดข้อมูลที่สามารถนับได้หรือ
วัดได้ เช่น ข้อมูลทางประชากรและเศรษฐกิจ และการศึกษา ด้านอัตวิสัยเป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
ความรู้สึก และเจตคติในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการวัดโดยใช้การตอบตามความรู้สึก ความนิยม ความคิดเห็น                
การตัดสิน และความเชื่อต่อสิ่งที่ถามในแบบสอบถาม  

องค ์การย ู เนสโก  (UNESCO) ย ังได ้กล ่าวว ่า พ ื ้นฐานค ุณภาพช ีว ิตของประชากร ด ูได ้จาก                     
1) รายได้ครอบครัวที่พอเพียงแก่การเลี้ยงชีพ  
2) การมีงานท า  
3) การศึกษาและอัตราการรู้หนังสือของประชาชน  
4) โอกาสในการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
5) การมีเอกราชของประเทศโดยปราศจากการแทรกแซง จากรัฐบาลอื่น  

 ปัทมา ผ่องศิริ  กุลธิดา กุลประฑีปัญญา นันทรียา โลหะไพบูลย์กุล สะอาด มุ่งสิน พิสมัย วงศ์สง่า 

(2561) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิต ภาวะสุขภาพจิตและความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุ : 

กรณีศึกษาเขตเมือง อุบลราชธานี จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตอยู ่ในระ ดับ                 

ปานกลาง ร้อยละ 59.50 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คุณภาพชีวิตระดับดี ได้แก่ ด้านจิตใจมีค่าสูงสุดร้อยละ 

40.50 รองลงมา คือ ด้านสิ่งแวดล้อมร้อยละ 40.25 ภาวะสุขภาพจิตผู้สูงอายุนั้นพบว่า ผู้สูงอายุมีภาวะ

สุขภาพจิตดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานคนปกติ ร้อยละ 61 สุขภาพจิตต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานมีเพียงร้อยละ 5.80 ส่วน
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ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุ พบว่า ส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุเป็นกลุ่มติดสังคม ร้อยละ 97.90 

โดยมีกลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียงเท่ากัน ร้อยละ 1.05 ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สามารถน าไปเป็นแนวทางในการ

วางแผนดูแลภาวะสุขภาพด้านการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และสัมพันธภาพ 

 กาญจนา อ่อนเมือง หนึ ่งฤทัย อิ ่มกระจ่าง (2555) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตผู ้ส ูงอายุในเขตเมือง                     

จังหวัดก าแพงเพชร จากการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพง เพชร                

โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง ผู้สูงอายุภายในพื้นที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ค่อยเจ็บป่วย เป็นโรคเหมือนคนทั่วไป       

ไม่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว อาการปวดเมื่อยท่ีเป็นอยู่ไม่เป็นอุปสรรคท าให้ไม่สามารถท าสิ่งที่ต้องการได้ และ

มีความพอใจในสุขภาพทางกายในระดับปานกลาง เมื ่อพิจารณาเป็นในแต่ละด้านพบว่า ด้านที ่มีระดับ                

คุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายสูงสุดคือ ด้านสังคมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง รองลงมาคือ ด้านสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับสูง  ด้านจิตใจมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง และด้านร่างกายมี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  

 ปรางค์ทิพย์ ศรีไทย (2563) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม จากการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลอาจสามารถ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี ค่าเฉลี่ย

มากที่สุด คือ ด้านสภาพแวดล้อม รองลงมาคือ ด้านร่างกาย ด้านความสัมพันธภาพทางสังคม ส่วนด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านจิตใจ วัตถุประสงค์การประเมินผล 

 

กรอบแนวคิด              

 
ระเบียบวิธีวิจัย   

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 28 คน ได้แก่ 

ผู ้สูงอายุภายในเขตเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่นายกเทศมนตรีต าบลอ้อมใหญ่ ปลัดเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่               

รองปลัดเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ก านันต าบล
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อ้อมใหญ่ ก านันต าบลบ้านใหม่ ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่  โดยมีระยะเวลาในการวิจัย

ในช่วง กรกฎาคม – กันยายน  2564  

งานวิจัยเชิงคุณภาพนี้ได้มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth) ซึ ่งศึกษาคุณภาพชีวิตของของ

ประชากรผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ ปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร

ผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ

ภายในเขตเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลเชิงคุณภาพท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction)              
ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญประเด็นตามกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ผลการศึกษาวิจัย  

การวิจัยเรื ่อง คุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุภายในพื้นที ่เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน              

จังหวัดนครปฐม สรุปได้ดังนี้ 

1. คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

  คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านร่างกาย พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปภายในเขตเทศบาล

ต าบลอ้อมใหญ่ ส่วนใหญ่ดูแลและช่วยเหลือตนเองได้ และยังมีสุขภาพที่แข็งแรง มีภาวะโรคประจ าตัวแต่ยัง

สามารถใช้ชีวิตร่วมกับโรคประตัวตัวของตนได้อย่างไม่เป็นปัญหา มีเพียงส่วนน้อยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้หรือมี

ภาวะติดเตียง ท าให้ไม่ได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง หน่วยงานภาครัฐได้มีการจัดหาเครื่องออกก าลัง

กายกระจายตามจุดต่างๆ มีการจัดตั้งชมรมและกิจกรรมสันทนาการในการออกก าลังกาย มีการส่งเสริมและ

ฟ้ืนฟูสุขภาพของผู้สูงอายุโดยโครงการบริการรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 แก่ผู้สูงอายุและประชาชนภายในท้องที่ รวมถึงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุซึ่งประสานความร่วมมือกับ 

อสม.ภายในท้องที่ในการติดตามเยี่ยมบ้านของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ 

ปรางค์ทิพย์ ศรีไทย (2563) วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอาจ

สามารถ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่  มีสุขภาพแข็งแรง สามารถท าอะไร

ต่างๆได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา อ่อนเมือง หนึ่งฤทัย อิ่มกระจ่าง (2555) วิจัยเรื่อง 

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุภายในเขตอ าเภอเมือง 

มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ค่อยเจ็บป่วย เป็นโรคเหมือนคนทั่วไป ไม่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว อาการปวดเมื่อยที่

เป็นอยู่ไม่เป็นอุปสรรคท าให้ไม่สามารถท าสิ่งที่ต้องการได้ และมีความพอใจในสุขภาพทางกายในระดับปาน

กลาง  
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คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านจิตใจ พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ภายในพื้นที่ มีใบหน้าที่ยิ้มแย้ม 

แจ่มใส มีพระพุทธศาสนาเป็นที่พ่ึงทางใจ ส่วนใหญ่มีลูกหลานคอยดูแล แต่ผู้สูงอายุส่วนน้อยที่ไม่มีลูกหลานคอย

ดูแล ท าให้เกิดความเหงาและความเครียดรวมถึงสถานการณ์โควิดส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจในเรื่องของ

หนี ้ส ิน รายจ่าย เศรษฐกิจที ่ย  ่าแย่ การถูกเล ิกจ้าง ท าให้ส ่งผลต่อการด ารงชีพที ่เปลี ่ยนไปในภาวะ                        

new normal หน่วยงานภาครัฐภายในพื้นที่ได้มีการจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่

ระบาดยังคงมีความรุนแรงส่งผลท าให้เกิดความเครียดเนื่องจากผู้สูงอายุไม่กล้าออกไปไหนและส่งผลต่อกิจกรรม

ที่ต้องหยุดลง และผู้สูงอายุบางกลุ่มที่โทรศัพท์ยังคงเป็นรุ่นเก่าท าให้ไม่สามารถติดต่อสื่ อสารผ่านทางช่องทาง

ไลน์และเฟสบุ๊คได้ ท าให้ช่องทางในการท ากิจกรรมน้อยลง ไม่ได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุส่วนใหญ่

ส ่งผลท  าให ้ เก ิดความเคร ียดร ่วมด ้วย สอดคล ้องก ับงานว ิจ ัยของ ตวงพร จงโปร ่งกลาง (2564)                     

เรื ่อง อิทธิพลของการจัดสวัสดิการสังคมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา อ าเภอศรีสงคราม     

จังหวัดนครพนม ผลงานวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุภายในเขตมีลูกหลานคอยดูแลและเอาใจใส่  มีความสุขกับชีวิต ไม่

ค่อยรู ้สึกเหงา เศร้า หรือหดหู่ หน่วยงานในพื้นที ่ได้มีการจัดกิจกรรมเพื ่อส่งเสริมการมีบทบาทและลด

ความเครียดให้กับผู้สูงอายุในชุมชน 

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านความสัมพันธ์ทางสังคม พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหา

เรื่องความสัมพันธ์ทางสังคม เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นสังคมแบบพึ่งพาอาศัยกัน  ผู้สูงอายุจะชอบเข้าร่วม

กิจกรรม เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่เองก็ได้ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุโดยการจัดกิจกรรมทางศาสนา 

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่างๆ อีกทั้งยังจัดหาบริการทางสาธารณะต่างๆ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 

โครงการส่งเสริมอาชีพ โครงการศึกษาดูงานต่างๆ เพ่ือให้ผู ้สูงอายุได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกัน แต่

เนื่องจากโรคประจ าตัวและจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ท าให้กิจกรรมนั้นถูกยกเลิกไป สอดคล้องกับ

งานวิจัยของชุติมณฑน์ แรกข้าว (2563) เรื่อง นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต าบลหนักธรรม อ าเภอ

หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่  ผลงานวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุภายในพื้นที่ มีความพึงพอใจกับสัมพันธภาพระหว่าง

ผู้สูงอายุและครอบครัว พอใจที่จะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ สามารถให้การช่วยเหลือแก่สมาชิกใน

ครอบครัวหรือเพ่ือนบ้านและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางชุมชนนั้นจัดขึ้นได้  

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสภาพแวดล้อมภายในชุมชนยังมีความเป็น

ธรรมชาติและอุดมสมบูรณ์ ทางเทศบาลมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างสวนสาธารณะ จัดการปัญหาเรื่องขยะและ

น ้าเสียให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ปรับปรุงถนน ทางเดินต่างๆ ในด้านความปลอดภัยมีการท างานร่ วมกัน

ระหว่าง อปพร. และต ารวจในท้องที่ รวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดและร่วมมือกับผู้น าภายในท้องที่โดยการ

ส ารวจบ้านผู้สูงอายุที่มีการเดือดร้อนเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย สอดคล้องกับงานวิจัย ของ น ้าผึ้ง แซ่เอ็ง (2561) 

เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาลของอ าเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผลงานวิจัย

พบว่า ผู้สูงอายุได้มีการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย มีความปลอดภัยทางด้านทรัพย์สิน และมีสภาพแวดล้อมที่ดี  
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2. ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 

ปัญหาและอุปสรรคของคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านร่างกาย ซึ่งผู้สูงอายุมักมีปัญหาโรค

ประจ าตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หรือโรคทางกล้ามเนื้อต่าง  ๆ ซึ่งมาจากกรรมพันธ์ หรือ

เกิดจากปัจจัยภายนอก ไม่มีเวลาดูแลตนเองเนื่องจากต้องท างานหนักเพื่อหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว

เนื่องจากปัญหาเรื่องหนี้สินต่างๆ ส่งผลท าให้ร่างกายผู้สูงอายุทรุดโทรมไว อีกทั้งลูกหลานบางครอบครัวก็ไม่ได้

ใส่ใจและดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุเท่าที่ควรจึงส่งผลมายังปัญหาด้านสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัย ของ จตุพร จูเกษม (2554) ท าวิจัยเรื ่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุ เพื ่อองค์การบริหาร          

ส่วนต าบลโนนกาเล็น อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ พบปัญหาทางด้านร่างกาย

มากที่สุด โดยหัวข้อก าลังวังชาและความเหนื่อยล้าพบว่ามีปัญหามากที่สุดรองลงมาคือมีความเจ็บปวดไม่สบาย  

  ปัญหาและอุปสรรคของคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านจิตใจ สืบเนื่องจากโรคประจ าตัวของ

ผู้สูงอายุนั้นส่งผลต่อภาวะทางด้านจิตใจ รวมทั้งในช่วงภาวะโควิด -19 นั้น ผู้สูงอายุไม่กล้านั้นออกจากบ้าน 

ก่อให้เกิดความเครียด วิตกกังวลกับตัวโรคโควิด-19 ที่มีการแพร่กระจายของโรคที่รุนแรงส่งผลให้ผู้สูงอายุใน

พื้นที่เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก จึงท าให้ไม่กล้าท ากิจกรรมนอกบ้าน ในผู้สูงอายุบางกลุ่มนั้นมีความรู้สึกเหงา 

ต้องการคนดูแล รู้สึกความพึงพอใจในตัวเองลดลง ชีวิตไม่ค่อยมีความหมายเนื่องจากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

เหมือนแต่ก่อน รู้สึกว่าเป็นภาระแก่ลูกหลานและทางเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่งดจัดกิจกรรมในช่วงโควิด-19 ท า

ให้ผู้สูงอายุไม่ได้มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์ตามกิจกรรมต่างๆ ท าให้เกิดความเครียด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 

ของ รุ่งนภา ศรีวิชัยรัตน์ (2558) ท าการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง 

อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่มีความรู้สึกที่ไม่ดี เศร้า วิตกกังวล เนื่องจาก

สภาวะปัญหาต่างๆ รอบตัวที่เกิดข้ึน อาจจะมีปัญหาในด้านจิตใจ  

ปัญหาและอุปสรรคของคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุ

ส่วนใหญ่ในมีความสัมพันธ์ทางสังคมดี ผู้สูงอายุบางคนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นตัวแทนของชุมชน เป็น

ตัวแทนของคนภายในชุมชนเพ่ือน าเสนอปัญหาและความต้องการไปสู่หน่วยงานภาครัฐได้และผู้สูงอายุบางส่วน

จะมีความสัมพันธ์ทางสังคมน้อยเนื่องจากปัญหาเรื่องโรคประจ าตัวและลูกหลานไม่พามาเข้าร่วมกิจกรรมท าให้

ความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุในกลุ่มนี้น้อยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ สุนันทา ค าบุญเรือง (2558) ท า

การวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต าบลดอยฮาง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัย พบว่า 

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ผู้สูงอายุนั้นมีสัมพันธภาพที่กับครอบครัวที่ดี มีการผูกมิตรกับเพ่ือนบ้าน 

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  

ปัญหาและอุปสรรคด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา แต่จะมีส่วนน้อยที่มีความเดือดร้อน

เรื่องท่ีอยู่อาศัย จึงต้องอาศัยความร่วมมือของผู้น าท้องที่ประสานงานกับทางเทศบาลเพ่ือด าเนินการแก้ไขอีกทั้ง
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เรื่องของขยะภายในเขตพื้นที่ซึ่งเกิดจากประชากรแฝงที่มีจ านวนมาก ท าให้ปริมาณขยะมีมาก อีกทั้งพื้นที่สี

เขียวในเขตเทศบาลค่อนข้างน้อย เช่น สวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

นุชลี เฉิดสมบูรณ์ (2558) เรื ่อง คุณภาพชีวิตผู ้ส ูงอายุในเขตเทศบาลเมืองวังน ้าเย็น อ าเภอวังน ้าเย็น               

จังหวัดสระแก้ว ที่ผลของคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง โดยผู้สูงอายุนั้นต้องการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม       

ให้ห่างไกลจากมลพิษการคมนาคมที่สะดวก เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

3. แนวทางในการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านร่างกายนั้น ควรจัดให้มีศูนย์บริการทาง

สังคมส าหรับผู้สูงอายุภายในชุมชน การส่งเสริมอาชีพ หรือจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาอาชีพให้กับผู้สูงอายุภายใน

ชุมชน โดยเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่บูรณาการร่วมกับพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม เพื่อช่วยเหลือในการ

ต่อยอดด้านอาชีพให้กับผู้สูงอายุภายในชุมชน เพิ่มรายได้ ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระภายในครอบครัวของ

ผู้สูงอายุจัดให้มีการบริการให้ค าแนะน า ปรึกษา หรือให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บให้กับ

ผู้สูงอายุ ควรส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการหรือกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ จัดให้มี

สถานที่ส าหรับออกก าลังกายหรือพักผ่อนหย่อนใจที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ การบริการจัดหารถรับ -ส่ง

ส าหรับบริการเพื่อผู้สูงอายุที่เดือดร้อน ในการเดินทางไปพบแพทย์ และลงพื้นที่ส ารวจและให้ความช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือนร้อนจากภาวะโรคระบาดโควิด-19 อย่างเร่งด่วน โดยจัดการแยกกักตัว จัดหาที่พัก  

ให้ความรู้เบื้องต้น ดูแลและให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภาวะโควิด-19 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ 

แวนูรียะห์ แวสแลแม (2563) เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมุสลิมในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบลบานา อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ซึ่งผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุในเขตมีความต้องการการบริการ

ด้านสุขภาพ ให้มีหน่วย อสม.เคลื่อนที่ มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ต้องการการออกก าลังกายและความรู้ด้าน

การออกก าลังกายการร าไม้พลองซึ่งเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ เพ่ือท าให้ร่างกายมีประสิทธิภาพ สามารถท างาน

นาน ๆ ได้โดยไม่เหนื่อยง่าย  

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านจิตใจ ควรให้เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่

ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ จัดกิจกรรมตามประเพณีหรือกิจกรรมสันทนาการต่างๆ  แบบ new normal               

ในภาวะโควิด-19 ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนร่วมกับคนในชุมชน เยาวชน หรือคนในครอบครัว เพื่อให้ผู้สูงอายุไม่

เหงา ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนวัยเดียวกัน ลดความเครียด ควรให้หน่วยเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่เยี่ยมเยียนและ

ให้ก าลังใจผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย พิการหรือมีภาวะติดเตียงเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกไม่โดดเดี่ยวและ

เครียด ควรให้เทศบาลร่วมกับ อสม. ในพื้นที่ ออกตรวจผู้สูงอายุที ่มีปัญหาด้านจิตใจ พร้อมกับให้ความ

ช่วยเหลือโดยการประสานกับโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อท าการดูแลและรักษาต่อไป จัดตั้งเครือข่าย

ผู้สูงอายุในแต่ละชุมชนเพ่ือคอยเฝ้าระวัง และช่วยเหลือกันและกันภายในชุมชนเดียวกัน ให้ผู้สูงอายุรู้สึกไม่โดด

เดี่ยวหรืออยู่ตัวคนเดียว และจัดหาโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุเพิ่มรายได้ หรือเปิด
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โอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสได้ท างาน ณ หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอื่น โดยให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 

เพ ื ่อให ้ผ ู ้ส ู งอาย ุ เก ิดความภาคภ ูม ิ ในและเห ็นค ุณค ่าของตนเอง ซ ึ ่ งสอดคล ้องก ับงานว ิจ ัยของ                            

ชุติมา สินชัยวนิชกุล (2559) ปัจจัยที ่มีความสัมพันธ์ต่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะของผู ้สูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร ได้มีผลการวิจัยว่าการเห็นคุณค่าในตัวเอง รู้สึกว่าตนเองยังมีค่า มีประโยชน์ รู้สึกว่าตนเองยัง

เป็นที่พึ่งพาให้ลูกหลาน เพราะยังสามารถช่วยดูแลบุตรหลาน ดูแลความเรียบร้อยในบ้าน ให้ค าปรึกษา ท าสิ่ง

ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองได้ดีมากกว่าคนวัยเดียวกัน หรือรับบทบาทในชุมชน จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง                  

มีความรู้สึกดีต่อตนเองและรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า 

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านความสัมพันธ์ทางสังคมนั้น เทศบาลควร

จ ัดก ิจกรรม โครงการหร ือการด ูงานเพ ื ่อช ่วยส ่ง เสร ิมปฏ ิส ัมพ ันธ ์ก ันภายในกล ุ ่มของผ ู ้ส ู งอายุ                                  

จัดศูนย์บริการทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ โดยเป็นการบริการให้กับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการรวมตัว

กันและส่งเสริมกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ครอบครัวของผู้สูงอายุเห็นความส าคัญของการดูแลและการ

เอาใจใส่ของผู้สูงอายุ ส่งเสริมกับการให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุ และสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ดูแล

ผู้สูงอายุที่ยากจน จัดตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาวและเทศบาล

บูรณาการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุเดือนละ 1 ครั้งร่วมกับ อสม. ภายในชุมชนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ป่วยพิการ ยากจน หรือ

ติดเตียงที ่ไม่มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมที ่ทางเทศบาลจัดให้ได้เสมือนเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาล เช่น                         

การตรวจส ุขภาพ พูดค ุย สอบถาม ไม ่ให ้ผ ู ้ส ูงอาย ุร ู ้ส ึกโดดเด ี ่ยว ซ ึ ่ งสอดคล ้องก ับงานว ิจ ัย ของ                       

ณัฐณิชา หมื่นเทพ (2559) เรื ่อง คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุระยะติดสังคมในสถานบริการสาธารณสุขระดั บต้น 

กรณ ีศ ึกษา ศ ูนย ์บร ิการสาธารณส ุขบ ้านคลองปลาสร ้อย ต  าบลปางตาไว อ  าเภอปางศ ิลาทอง                            

จังหวัดก าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า การสนับสนุนทางสังคมนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต เนื่องจากหากได้มีการเปิดพื้นที่ทางสังคมแล้ว จะเป็นโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพ ซึ่งจะ

เป็นแนวทางท่ีส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านสิ่งแวดล้อม ทางเทศบาลควรจัดให้มีการ

อบรมในเรื่องการคัดแยกขยะ ให้กับคนในชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะภายในพื้นที่ เพื่อท าให้ประชาชนมีความ

ตระหนักและส านึกในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ประสานกับผู้น าท้องที่ ส ารวจ ตรวจสอบที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่มี

ปัญหาด้านโครงสร้าง เพื่อท าการด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 

ปลูกฝังจิตส านึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับคนภายในชุมชน ปรับภูมิทัศน์พร้อม

กับดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้สะอาดและเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของสิงหา จันทริย์วงษ์ 

(2557) การพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ล าพังในจังหวัด ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุใน

เพื้นที่นั้นมีปัญหาและความต้องการทางด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมมากที่สุดจึงควรจัดหาที่พักอาศัยและ

สิ่งแวดล้อมให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ตามล าพังอย่างเหมาะสมเพ่ือที่จะให้ผู้สูงอายุนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  1) หน่วยงานภาครัฐควรให้ความส าคัญในด้านสุขอนามัยของผู ้ส ูงอาย ุอย่างจริงจ ัง รวมถึง                  

มีหลักประกันสุขภาพและสามารถเข้าถึงการบริการด้านสุขอนามัยอย่างครบวงจรและเท่าเทียม ให้การดูแล

ผู้สูงอายุจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างสงบ 

2) หน่วยงานภาครัฐต้องก าหนดนโยบายและแผนหลักด้านสูงอายุ ก าหนดเข้าไปในแผนหลักของ

ประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริม ประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนงาน เพื่อท าให้แผนงานที่

วางไว้บรรลุเป้าหมาย 

3) ควรมีการจัดตั้งศูนย์บริการผู้สูงอายุในทุกต าบล เพ่ือกลายเป็นแหล่งบริการทางสังคมส าหรับ

ผู้สูงอายุเพื่อใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การบริการด้านสุขภาพอนามัย กายภาพบ าบัด สังคม

สงเคราะห์ กิจกรรมเสริมรายได้ กิจกรรมเสริมความรู้ นันทนาการรวมถึงกิจกรรมด้านศาสนา  

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  

1) หน่วยงานรัฐควรจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ หรือการเยี่ยมบ้านส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้าถึงการ

บริการภาครัฐได้ เช่น ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน ไม่มีก าลังทรัพย์พอที่จะจะดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึง

ผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง  

2) จัดหากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพหรือจัดหาสถานที่ออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้

ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง และได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุวัยเดียวกัน 

3) ส่งเสริมและรณรงค์ให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ และจัดหากิจกรรมหรือจัดหาอาชีพ 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตัวเอง มีรายได้ พ่ึงพาตัวเองได้ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเอง 

4) จ ัดหากิจกรรมนันทนาการ หรือจัดโครงการดูงาน ทัศนศึกษาตามแหล่งเร ียนรู ้ เพื ่อสร้าง

ความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุ 

5) ส่งเสริมให้ครอบครัวของผู ้สูงอายุเห็นความส าคัญของการดูแลและการเอาใจใส่ของผู้สูงอายุ 

ส่งเสริมกับการให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุ และสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ยากจน เช่น 

ของรางวัลหรือสิ่งของเมื่อพาผู้สูงอายุมาร่วมท ากิจกรรมที่ทางเทศบาลจัดขึ้น  

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 

1) สร้างแบบสอบถามคุณภาพชีวิตภายในเขตเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้ เพื่อครอบคลุมประเด็นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในเรื่องคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ 

2) เปลี่ยนหัวข้องานวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงผสมเพ่ือศึกษาความต้องการของประชากรผู้สูงอายุภายในเขต

เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ เพ่ือให้ได้แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาที่ครอบคลุมในทุกมิติมากยิ่งขึ้น 
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3) ท างานวิจัยคุณภาพชีวิตเฉพาะด้าน เพื่อที่จะช่วยในการเข้าใจปัญหา ความต้องการของประชากร

สูงอายุภายในชุมชน รวมถึงจะได้แนวทางการพัฒนาที่เข้าถึงประชากรผู้สูงอายุในรายด้าน 

4) ท าหัวข้องานวิจัยในบริบทของประชากรผู้สูงอายุกลุ่มที่การบริการภาครัฐยังเข้าไม่ถึงหรือยังได้รับ

การบริการที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาความต้องการของประชากรภายในชุมชนที่ยัง

ขาดการบริการจากภาครัฐอย่างไม่ทั่วถึงหรือไม่เท่าเทียม 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ (1) เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน

ปศุสัตว์ในการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (2) เพื่อระบุปัญหาและอุปสรรคการจัดการความรู้ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นด้านปศุสัตว์ในการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ และ (3) เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการการจัดการ

ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านปศุสัตว์ในการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูล จ านวน   

12 คน ได้แก่ เกษตรกร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารการสังเกตแบบไม่

มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการอุปนัย ผลการวิจัย (1) ด้านกระบวนการการจัดการ

ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านปศุสัตว์ในการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ พบว่า ประกอบด้วย (ก) การแสวงหาความรู้จาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย (ข) การสร้างความรู้ โดยการคิดค้นและพัฒนาความรู้ใหม่จากประสบการณ์ที่สั่งสมมา                 

(ค) การจัดเก็บและค้นคืนความรู้ โดยวิธีการจดจ าความรู้จากบรรพบุรุษ และถ่ายทอดให้คนรุ่นหลัง แต่ไม่มีการ

บันทึกไว้ และ (ง) การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกหลานเพื่อยึดเป็นอาชีพ

ต่อไป (2) ด้านปัญหาและอุปสรรคการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านปศุสัตว์ ในการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ที่ส าคัญ 

คือ ต้นทุนการเลี้ยงสูงส่งผลให้รายได้ไม่แน่นอน และท าให้คนรุ่นหลังสานต่ออาชีพน้อยลง จึงเป็นอุปสรรคในการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ และ (3) ด้านแนวทางการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านปศุสัตว์

ในการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ พบว่า ประกอบด้วย (ก) หน่วยงานภาครัฐควรเข้ามาส่งเสริมสร้างแหล่งแสวงหาความรู้ที่

หลากหลาย (ข) หน่วยงานภาครัฐควรเข้ามาส่งเสริมให้มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ (ค) หน่วยงานภาครัฐควรจัดท า

ฐานข้อมูลองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ และ (ง) เกษตรกรควรถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ให้ลูกหลานได้ซึม

ซับและภูมิใจในอาชีพของบรรพบุรุษ 

 
ค าส าคัญ: การจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ จังหวัดกาญจนบุรี 
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Abstract 

The objectives of this research were 3 (1) to analyze the process of local knowledge 

management on livestock in barbary duck farming. in Kanchanaburi Pro vince (2) to identify 

problems and obstacles in management of local knowledge on livestock in barbary duck 

farming, and (3) to propose guidelines for developing the process of local knowledge 

management on livestock knowledge in duck farming. Barbary This research is a quality 

research. The informants consisted of 12 people, namely farmers and officials of government 

agencies involved. collect information from documents non-participant observation and in-

depth interviews Analyze data by inductive method. The results of the research (1) on the 

process of knowledge management of local wisdom on livestock in raising Barbary ducks found 

that: (a) seeking knowledge from a variety of sources; (b) creating knowledge. by inventing and 

developing new knowledge from the accumulated experience; (c) the storage and retrieval of 

know ledge; by means of recognizing knowledge from ancestors and pass it on to the next 

generation but not recorded; and (d) knowledge transfer and use. Knowledge has been passed 

to children for future occupations. (2) Problems and obstacles in managing know ledge of local 

knowledge on livestock in raising Barbary ducks, importantly, are the high cost of raising, 

resulting in unstable income. and make the next generation to continue their career less 

Therefore, it is an obstacle in the transfer of knowledge, and (3) on the development of the 

process of knowledge management, local wisdom in the field of cattle raising Barbary ducks, 

found that: (b) government agencies should promote the creation of new knowledge; (c) 

government agencies should create a systematic knowledge base; and (d) farmers should 

transfer knowledge. And the use of the children to absorb and be proud of their ancestor's 

career 

 

Keywords: Knowledge management, Local wisdom, Barbary duck farming, Kanchanaburi province 

 

บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศทีมีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ในเขตมรสุมเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ มีสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เหมาะส าหรับการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 ด้าน คือ ด้านกสิกรรม (การเพาะปลูกพืช) เช่น การท านา การท าไร่ 
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การท าสวนผลไม้ ด้านปศุสัตว์ (การเลี ้ยงสัตว์บก) เช่น โค กระบือ สุกร แพะ แกะ เป็ด ไก่ ด้านประมง              

(การเลี้ยงสัตว์น ้า) เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ด้านป่าไม้ (การปลูกป่า) เช่น การปลูกไม้สัก มะค่าโมง แดง กฤษณา 

ตะแบก ประดู่ ยางนา เป็นต้น ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก มีการส่งออก

สินค้าทางการเกษตรไปยังหลายประเทศทั่วโลก น าเงินตราเข้าประเทศเป็นจ านวนมหาศาลในแต่ละปี ภาค

เกษตรกรรมยังมีความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม เพราะผลิตผลทางการเกษตรในด้านต่างๆ ถูกน ามาใช้เป็น

วัตถุดิบหลักของ อุตสาหกรรมอาหาร (food industry) โดยอาศัยเครื่องจักรกลอุปกรณ์ เทคโนโลยีการแปรรูป

อาหารและถนอมอาหาร หลังจากเสร็จกระบวนการแล้วจึงน าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาใส่ใน บรรจุภัณฑ์ 

(packaging) เพื่อผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพที่สม ่าเสมอ ปลอดภัย สะดวกต่อการบริโภค และเป็นการยืดอายุการ

เก็บรักษาผลิตผลจาก พืช ปศุสัตว์ และประมง (http://foodnetworksolution.com/, 16 ตุลาคม 2563)  

จากสภาพภูมิประเทศของจังหวัดกาญจนบุรี ที ่มีความเหมาะสมในประกอบอาชีพการเกษตร                    

ด้านปศุสัตว์ เช่น การเลี ้ยงสุกร โค แพะ ไก่เนื ้อ ห่าน เป็ด เป็นต้น เกษตรกรบางพื ้นที ่ในของจังหวัด                       

มีความสนใจในการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ ซึ่งมีระยะเวลาการเลี้ยงสั้นและผลตอบแทนค่อนข้างดี เป็ดบาร์บารี่เป็น

เป็ดเทศชนิดหนึ่งมีถิ่นก าเนิดในประเทศฝรั่งเศส เริ่มน าเข้ามาในประเทศไทยโดยบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

ประมาณปี พ.ศ.2534 โดยสนับสนุนสายพันธุ์ให้กับกรมปศุสัตว์ เป็นลูกเป็ดแรกเกิด จ านวน 80 ตัว แยกเป็น

เพศผู้ 30 ตัว เพศเมีย 50 ตัว กรมปศุสัตว์โดยสถานีบ ารุงพันธุ์สัตว์บางปะกงได้ท าการขยายพันธุ์ได้ดี เติบโตเร็ว 

ต้านทานต่อโรค และปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ กรมปศุสัตว์ได้เริ่มทดสอบน า

พันธุ์เป็ดเทศพันธุ์นี้ส่งเสริมโดยจ าหน่ายให้เกษตรกรทั่วไป พบว่า เกษตรกรนิยมมาก เนื่องจากโตเร็ว เลี้ยง ส่ง

ตลาดได้ในระยะเวลาสั้น 10-12 สัปดาห์ ถอนขนง่าย ขนสีขาว ตลาดต้องการมาก เนื้อมาก และราคาลูกเป็ดไม่

แพงเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าในอนาคตเป็ดเทศพันธุ์นี้จะเป็นเป็ดที่

ผลิตเพื่อบริโภคเนื้อภายในประเทศ ทดแทนเป็ดพันธุ์เนื้ออ่ืนๆ ทั้งนี้เพราะมีกล้ามเนื้อมาก ไขมันน้อย หนังบาง 

และกล้ามเนื้อมีสีแดง คอเลสเตอรอลต ่า เหมาะที่จะบริโภคเพื่อสุขภาพ (http://mdu33.rtarf.mi.th/, 22 

ตุลาคม 2563) แต่ปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ส่วนใหญ่ที่เลี้ย งแล้วไม่ประสบความส าเร็จ ประสบ

ภาวะขาดทุน คือต้นทุนการเลี้ยงสูงส่งผลให้รายได้ไม่แน่นอน และท าให้คนรุ่นหลังสานต่ออาชีพน้อยลง จึงเป็น

อุปสรรคในการถ่ายทอดองค์ความรู้  

ดังนั้น การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อเกษตรกร ตามที่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 43 (1) ก าหนดว่าบุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ

อนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี  อันดีงามทั้งของ

ท้องถิ่นและของชาติ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ มาตรา 57 (1) ก าหนดเป็นนโยบายที่รัฐจะต้องอนุรักษ์ฟื้นฟู 

ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและ

ของชาติ และจัดให้มีพื้นที่สาธารณะส าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุ นให้ประชาชน 

http://foodnetworksolution.com/
http://mdu33.rtarf.mi.th/
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ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย มาตรา 69 รัฐพึงจัดให้มี

และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และศิลปวิทยาการแขนงต่างๆ ให้เกิดความรู้               

การพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของสังคม และเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ มาตรา 73              

รัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มี

ปริมาณและคุณภาพสูง มีความปลอดภัย โดยใช้ต้นทุนต ่า และสามารถแข่งขันในตลาดได้ และพึงช่วยเหลือ

เกษตรกรผู้ยากไร้ ให้มีที่ท ากินโดยการปฏิรูปท่ีดิน หรือวิธีอื่นใด มาตรา 80 (6) ก าหนดเป็นนโยบายที่รัฐต้อง

ส่งเสริมและสนับสนุนความรู ้ร ักสามัคคี และการเรียนรู ้ ปลูกจิตส านึก และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

ข น บ ธ ร ร ม เ น ี ย ม ป ร ะ เ พ ณ ี ข อ ง ช า ต ิ  ต ล อ ด จ น ค ่ า น ิ ย ม อ ั น ด ี ง า ม แ ล ะ ภ ู ม ิ ป ั ญ ญ า ท ้ อ ง ถิ่ น 

(http://www.ratchakitcha.soc.go.th/, 22 ตุลาคม 2563) อาชีพเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่จัดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษซึ่งก าลังจะสูญหายไป กระบวนการการจัดการความรู้ท าให้เกษตรกรเกิด

ความรู้ความเข้าใจ เกิดการพัฒนาในอาชีพอยู่ตลอดเวลา ช่วยให้ผู้ประกอบอาชีพนี้ประสบความส าเร็จ เพื่อให้

ลูกหลานสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้อย่างภาคภูมิใจ ท าให้มีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น จึงเป็นที่มาที่ผู้วิจัยจะศึกษา

ในเรื่องของกระบวนการการจัดการความรู้ ปัญหาและอุปสรรคการจัดการความรู้ และแนวทางการพัฒนา

กระบวนการการจัดการความรู้ ในการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ศึกษาเพ่ือให้ได้ค าตอบ

เกี่ยวกับการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านปศุสัตว์ ในการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ เพ่ือเป็นวิธีการในการส่งเสริม

พัฒนาและต่อยอดในอาชีพและให้ลูกหลานเห็นคุณค่าและสืบทอดภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้สร้างขึ้นมาอย่าง

ยาวนาน ให้คงอยู่คู่วิถีเกษตรกรรมสืบไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1) เพื่อวิเคราะห์กระบวนการการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านปศุสัตว์ในการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่       

ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี  

 2) เพื่อระบุปัญหาและอุปสรรคการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านปศุสัตว์ในการเลี้ยงเป็ด                       

บาร์บารี่ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี  

 3) เพื่อเสนอแนวทางพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านปศุสัตว์ในการเลี้ยงเป็ด   

บาร์บารี่ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี  

 

การทบทวนวรรณกรรม 

ประจักษ์ กึกก้อง (2560) ที่ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกกล้วยไข่อย่าง

มีคุณภาพของเกษตรกรในจังหวัดก าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนเกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อการ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/
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อนุรักษ์ เกิดกลุ่มเกษตรกรรายย่อยขนาดเล็กในเครือญาติและเพื่อนบ้าน ชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ชุมชนมี

องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่สามารถไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

ฤทัยรัตน์ สงฆ์สระน้อย (2557) ที่ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากข้าวของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า การจัดเก็บความรู้เก็บไว้ในตัว

บุคคลโดยใช้วิธีการจดจ า การถ่ายทอดความรู้เป็นการถ่ายทอดระหว่างบุคคลสู่บุคคล ส่วนใหญ่ถ่ายทอดความรู้

ให้กับลูกหลานในครัวเรือน ด้วยวิธีการบอกเล่า และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในลักษณะการพัฒนารูปแบบ

ของสินค้า 

วรรณดี สุทธินรากร (2560) ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางในการประสานความร่วมมือเพื่อสร้างความ

มั่นคงในอาชีพของเกษตรกร ในภาคเกษตรกรรมตามโครงการ Smart Officer และ Smart Farme ผลการวิจัย

พบว่า เกษตรกรประสบปัญหาการผลิตที่ยังคงด้อยคุณภาพ ไม่สามารถควบคุมกลไกราคาผลผลิตได้ มีต้นทุน

การผลิตที่สูง เนื่องจากปัจจัยการผลิตมีราคาสูง ทั้งเมล็ดพันธุ์ ที่ดิน อุปกรณ์การผลิต ค่าขนส่ง รวมทั้งปัญหา

คุณภาพดิน น ้า ขาดความรู้ในการผลิต การตลาด การบริหาร จัดการที่ดี การสร้างมูลค่าเพ่ิมในผลผลิต รวมทั้ง

การเข้าถึงแหล่งทุนในการผลิต  

อุทร คิดดี (2554) ที่ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอเสื่อกกของชุมชน           

บ้านแพง จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า การจัดแสดงพื้นที่สาธิตการผลิตเสื่อกก คือ ท าในลักษณะการ

แสดงแปลงสาธิตการปลูกกก การเตรียมเส้นกก การย้อมสี การทอเสื่อกก การแปรรูปเสื่อกก ไว้ที่ศูนย์ OTOP 

บ้านแพง ให้ประชาชนที่สนใจได้เรียนรู้ การจัดกิจกรรมโฮมสเตย์ คือ การให้บริการที่พักและความรู้กับผู้ที่สนใจ

ได้พักที่บ้านของกลุ่มแม่บ้านเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน เรียนรู้การผลิตเสื่อกก และการบันทึกความรู้เป็นลาย

ลักษณ์อักษรโดยจัดพิมพ์ลงบนแผ่นพับ  

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับ กระบวนการการจัดการความรู้ ของ เจษฎา นกน้อย 

(2552, น. 43) มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยถึงกระบวนการการจัดการความรู้ในการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ 

ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. การแสวงหาความรู้ 2. การสร้างความรู้ 3. การจัดเก็บและค้นคืนความรู้ และ                

4. การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ เนื่องจากเป็นแนวคิดการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการ

ความรู้ในการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ แนวคิดเกี่ยวกับปัญหาการจัดการความรู้ ของ 

บุญส่ง หาญพาณิช (2546, น. 23)  และ ของ กานต์สุดา มาฆะศิรานน (2546,  น. 43) เพื ่อให้เกิดความ

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมบริบทของพ้ืนที่ ในการศึกษาปัญหาและอุปสรรคการจัดการความรู้ในการเลี้ยงเป็ด

บาร์บารี่ ซึ่งได้จ าแนกเป็นประเด็นปัญหาและอุปสรรค ที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1. ด้านกระบวนการ

เลี้ยง 2. ด้านสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง 3. ด้านความมั่นคงในอาชีพ 4. ด้านงบประมาณและแหล่ง

เงินทุน และ 5. ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อน าเสนอไปสู่แนวทางการพัฒนากระบวนการการจัดกา ร

ความรู้ในการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ต่อไป 
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กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล 

จากการสัมภาษณ์เช ิงล ึก ( in-depth interview) และการสังเกตแบบไม่ม ีส ่วนร่วม (non-participant 

observation) เพื่อศึกษากระบวนการการจัดการความรู้ในการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 

และปัญหาและอุปสรรคการจัดการความรู้ในการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ เพื่อน าไปสู่การน าเสนอแนวทางการพัฒนา

กระบวนการการจัดการความรู้ในการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก

แบบมีโครงสร้าง (structured interview) ผสมผสานกับการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง หรือกึ่งโครงสร้าง 

(unstructured or semi-structured interview) ควบคู่กับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participant 

observation) ซึ่งม ีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวนทั้งสิ้น 12 คน ประกอบด้วย 1) เกษตรกรที่ยังประกอบอาชีพเลี้ยง

เป็ดบาร์บารี่ และ 2) หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุน เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีความ

เกีย่วข้องโดยตรงต่อการพัฒนาในอาชีพเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 

ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 

1) การสัมภาษณ์ ใช้แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง (structure interview) และใช้การสัมภาษณ์เชิง

ลึก (in-depth interview) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ จ านวน 2 ชุด ส าหรับผู้ให้ข้อมูล

ส าคัญทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก่ ส่วนที่ 1 กระบวนการการจัดการความรู้ในการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ ส่วนที่ 2 ปัญหาและ
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อุปสรรคการจัดการความรู้ในการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ และ ส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนากระบวนการการจัดการ

ความรู้ในการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะอ่ืน ๆ 

2) การสังเกต ใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-ParticipantObservation) โดยผู้วิจัยได้ใช้การ

สังเกต สภาพแวดล้อมบริบทโดยทั่วไป วิถีชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพ โดยการเฝ้าสังเกตดูสิ ่งที่

เกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นเพื่อน ามาวิเคราะห์ ประมวลผล หาความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกับสิ่งอื่นเพื ่อใช้

สนับสนุนหรือช่วยยืนยันกับข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

ส่วนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยได้น าแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตไปตรวจสอบคุณภาพ 

โดยผ่านผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและความครอบคลุมของเนื้อหา และน าแบบแบบ

สัมภาษณ์และแบบสังเกต ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) 

วิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นของกรอบแนวคิดการวิจัย แล้วน าข้อมูลแต่ละประเด็นมาเชื่อมโยง เพื่อน าไปสู่การ

น าเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ในการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี               

ท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลเกิดความชัดเจนมากขึ้น  

ซึ่งการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภายในของการวิจัย ผู้วิจัยได้เน้นการน าเสนอค าอธิบายหรือ

ข้อสรุปจากมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งได้อธิบายทั้งในทัศนะท่ีเห็นสอดคล้องกันและแตกต่างกันอย่างครบถ้วนตาม

ข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษา โดยไม่ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งทิ้ง แต่ในขณะเดียวกันผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมูลภายนอกด้วยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) โดยการประยุกต์ใช้การ

ตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (methodological triangulation) ซึ่งเป็นการใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

ที่ต่าง ๆ กันเพ่ือรวบรวมข้อมูลเป็นเรื่องเดียวกัน 

 

ผลการวิจัย 

จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูล จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 2 กลุ่ม ทั้งยังสังเกตการณ์ สภาพพ้ืนที่ตาม

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูล ตามขอบเขตเนื้อหาการวิจัย จนน ามาสู่การน าเสนอแนวทางในการพัฒนา

กระบวนการการจัดการความรู้ในการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้โดยผู้วิจัยได้จัดล าดับ

หัวข้อในการน าเสนอ ดังนี้ 

1. กระบวนการการจัดการความรู้ในการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ น ามา

วิเคราะห์ พัฒนาให้เป็นระบบและต่อยอดเพ่ือพัฒนาอาชีพให้มีความรู้ เกิดการการพัฒนา มีกระบวนการเลี้ยงที่

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ทั้งการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บและค้นคืนความรู้  และการ

ถ่ายทอดความรู้และการน าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
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1.1 การแสวงหาความรู้ มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่อยู่เสมอ 

โดยส่วนหนึ่งได้รับความรู้จากประสบการณ์โดยตรงที่สั่งสมมา ท าให้มีความรอบรู้และเกิดความช านาญ มีการ

แสวงหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ และจากหนังสือต าราของนักวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซึ่งกันและกันจากกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ด้วยกันเอง และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประจักษ์ กึกก้อง (2560) ที่ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การปลูกกล้วยไข่อย่างมีคุณภาพของเกษตรกรในจังหวัดก าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนเกิดการรวมกลุ่ม

ของเกษตรกรเพื่อการอนุรักษ์ เกิดกลุ่มเกษตรกรรายย่อยขนาดเล็กในเครือญาติและเพื่อนบ้าน ชุมชนเกิดการ

เรียนรู้ร่วมกัน ชุมชนมีองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่สามารถไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

 1.2 การสร้างความรู้ มีการคิดค้นและสร้างสรรค์ความรู้ ได้รับความรู้เกิดขึ้นใหม่ ๆ อยู่เสมอ    
มีการสร้างความรู้จากกระบวนการเลี้ยงที่สั่งสมมานาน สร้างความรู้จากการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง 
ๆ ทั้งหน่วยงานของรัฐจัดขึ้น และหนังสือต าราวิชาการ หรือจากอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังมี การสร้างความรู้
โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และยังมีความหยั่งรู้รอบด้าน มีความคิดสร้างสรรค์เข้าใจในกระบวนการ
การจัดการความรู้ในการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่อย่างลึกซึ้ง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประจักษ์ กึกก้อง (2560) 
ที่ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกกล้วยไข่อย่างมีคุณภาพของเกษตรกรในจังหวัด
ก าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนเกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพ่ือการอนุรักษ์เกิดกลุ่มเกษตรกรรายย่อย
ขนาดเล็กในเครือญาติและเพื่อนบ้าน ชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ชุมชนมีองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่สามารถไปใช้
ประโยชน์ได้จริง  

 1.3 การจัดเก็บและค้นคืนความรู้ มีการรวบรวมกระบวนการการจัดการความรู้โดยการจัดเก็บ
ข้อมูลที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากบรรพบุรุษ ซึ่งอาศัยหลักการจดจ าและความคุ้นเคย ไม่มีการบันทึกไว้เป็น 
ลายลักษณ์อักษร ซึ่งถ้าผู้ใดสนใจค้นคืนความรู้ต้องมาอาศัยคลุกคลีหรือการมาฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมี
เกษตรกรเป็นผู้ที ่ถ่ายทอดความรู้ให้ การที่ได้ลงมือท าเองนั้นจะส่งผลให้เกิดความช านาญและเกิดความคิด
สร้างสรรค์ เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐได้มีการรวบรวม
กระบวนการการจัดการความรู้ในการจัดเก็บข้อมูล โดยจัดท าเป็นหนังสือคู่มือเกี่ยวกับกระบวนการเลี้ยงเป็ดบาร์
บารี่ ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลองค์ความรู้ได้จากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ หนังสือคู่มือการเลี้ยงสัตว์ และแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วลัยลักษณ์ อริยสัจจเวคิน (2552)           
ท าการวิจัยเรื ่อง การจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ ่น กรณีศึกษา : ผ้าจกคูบัว ต าบลคูบัว อ าเภอเมือง                       
จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า การจัดการความรู้เรื่องผ้าจก เป็นเครื่องมือในการสร้างความเป็นชุมชน มีการน า
เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดเก็บองค์ความรู้และเป็นสื่อการเรียนการสอน  

1.4 การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกหลาน โดยการ
สอนให้ลูกหลานช่วยท าตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงไปจนถึงการจัดจ าหน่าย เมื่อองค์ความรู้ถูกถ่ายทอดไปแล้ว
ลูกหลานเกิดการซึมซับ และยึดเป็นอาชีพหลักและน าไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีพ โดยเพิ่มมูลค่าจากการแปร
รูปเนื้อเป็ดบาร์บารี่ มีการจัดจ าหน่ายผ่านเฟซบุ๊ก เพ่ือน ารายได้มาจุนเจือครอบครัว แต่ยังมีลูกหลานคนรุ่นหลัง
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บางส่วนไม่ให้ความส าคัญมองว่าอาชีพนี้มีต้นทุนการเลี้ยงสูง รายได้ไม่แน่นอน ไม่มีวันหยุดเหมือนกับอาชีพอ่ืน 
จึงไม่ต้องการสืบทอดอาชีพนี้และหันไปประกอบอาชีพอ่ืนแทน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฤทัยรัตน์ สงฆ์
สระน้อย (2557) ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวของ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า มีการก าหนดความรู้จากความต้องการสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การถ่ายทอดความรู้เป็นการถ่ายทอดระหว่างบุคคลสู่บุคคล ส่วนใหญ่ถ่ายทอดความรู้ให้กับ
ลูกหลานในครัวเรือน ด้วยวิธีการบอกเล่า การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบของสินค้าให้หลากหลายมาก
ขึ้น  

2. ปัญหาและอุปสรรคการจัดการความรู้ในการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ ไม่ได้เป็นปัญหาและอุปสรรคที่จะ

ส่งผลถึงขั้นไม่อาจประกอบอาชีพนี้ได้ แต่เป็นปัญหาที่แก้ไขแล้วจะท าให้การจัดการความรู้ในการเลี้ยงเป็ดบาร์

บารี่ เกิดความยั่งยืนและมีความมั่นคงในอาชีพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

2.1 ด้านกระบวนการเลี้ยง ยังขาดความเข้าใจด้านกระบวนการเลี้ยงที่ชัดเจน การเพาะ

ขยายพันธุ์โดยให้แม่พันธุ์เป็ดบาร์บารี่กกฟักไข่เอง แม่พันธุ์มักจะทิ้งรังไม่ เข้ากกฟักไข่ การอนุบาลถ้าให้ความ

อบอุ่นไม่เพียงพอ ท าให้ลูกเป็ดนอนทับซ้อนกันตาย ในช่วงเป็ดอายุ 1 เดือนขึ้นไป ถ้าให้อาหารที่มีโปรตีนไม่

เพียงพอจะท าให้เป็ดเกิดความเครียดมีพฤติกรรมจิกกินขนกันเอง และโรคที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือโรคพาร์โว

ไวรัสซึ่งมีอัตราการตายสูง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นิสากร กล้าณรงค์ (2538) ท าการวิจัยเรื่อง  ศึกษา

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเพื่อการค้าในภาคใต้ : กรณีศึกษาอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

ผลการวิจัยพบว่า การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรยังเคยชินกับที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ดั้งเดิม คือยังปล่อยให้แพะหากินเอง 

ยังขาดการให้อาหารเสริมโปรตีน หรือแร่ธาตุมีเพียงกลุ่มเดียว นอกจากนี้ยังขาดการดูแลจัดการที่ดี ไม่มีการ

คัดเลือกสายพันธุ์และไม่มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามที่ก าหนด  

 2.2 ด้านสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง เรื่องสภาพดินฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง

ไป เช่น ช่วงฤดูฝนจะมีความชื้นสูงพ้ืนคอกแฉะท าให้เป็ดมีอาการป่วย ท าให้มีการเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ผนวกกับ

สภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบท าให้มีโรคระบาดเกิดขึ้น เช่น โรคพาร์โวไวรัส และการผัน

แปรไม่คงที่ของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกเรื่องของราคาเป็ดบาร์บารี่ขุนในท้องตลาดที่ไม่คงที่ ราคา

ขึ้นอยู่กับการตั้งราคาระหว่างผู้จ าหน่ายและความต้องการของผู ้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ   

พิพัฒน์ สมภาร และคณะ (2549) ท าการวิจัยเรื่อง ความเสี่ยงทางภูมิอากาศในการเกิดความเครียดเนื่องจาก

ความหนาวเย็นของกระบือปลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  ผลการวิจัยพบว่า ความรุนแรง

ของสภาพอากาศ ท าให้กระบือเกิดความเครียดจากความหนาวมากขึ้น ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสีย

จากโรคระบาด หรือการเสียชีวิตของกระบือในช่วงฤดูหนาวที่มีสภาพอากาศรุนแรงหรืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง

อย่างฉับพลัน เกษตรกรจึงควรเฝ้าติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างสม ่าเสมอ จัดเตรียมร่มเงาเพื่อป้องกันลม
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และฝน อาหารหยาบคุณภาพดีเพ่ือให้สัตว์มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งจะช่วยให้สัตว์สามารถรักษาผลผลิตและ

มีชีวิตรอดอยู่ได ้ 

2.3 ด้านความมั่นคงในอาชีพ เป็นอาชีพที่มีรายได้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ไม่ล าบาก แต่
ยังมีปัญหาด้านความมั่นคงในอาชีพ เพราะเป็นอาชีพที่มีต้นทุนการเลี้ยงสูง รายได้ไม่แน่นอน ไม่มีวันหยุด
เหมือนกับอาชีพอ่ืน ท าให้คนไม่นิยมประกอบอาชีพนี้มากนัก อาจท าให้อาชีพนี้สูญหายไปโดยไม่มีผู้สืบทอดสาน
ต่อ และที่ส าคัญเกษตรกรบางส่วนพบเจอปัญหาข้อร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญจากการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ 
เช่น กลิ่นมูลสัตว์และแมลงวันรบกวนในชุมชน อาจต้องเลิกเลี้ยงในที่สุด ยังมีปัญหาการจ าหน่ายเป็ดบาร์บารี่ขุน
ในช่วงเกิดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดท าให้เกิดความเดือดร้อนจากการขาดรายได้ เป็นอย่าง
มาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรรณดี สุทธินรากร  (2560) ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางในการประสาน
ความร่วมมือเพ่ือสร้างความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกร ในภาคเกษตรกรรมตามโครงการ Smart Officer และ 
Smart Farme ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรประสบปัญหาการผลิตที่ยังคงด้อยคุณภาพ ไม่สามารถควบคุมกลไก
ราคาผลผลิตได้ มีต้นทุนการผลิตที่สูง เนื่องจากปัจจัยการผลิตมีราคาสูง ทั้งเมล็ดพันธุ์  ที่ดิน อุปกรณ์การผลิต 
ค่าขนส่ง รวมทั้งปัญหาคุณภาพดิน น ้า ขาดความรู้ในการผลิต การตลาด การบริหาร  จัดการที่ดี การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในผลผลิต รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งทุนในการผลิต  

2.4 ด้านงบประมาณและแหล่งเงินทุน โดยแรกเริ่มประกอบอาชีพยังคงประสบปัญหาด้าน

งบประมาณ ขาดความน่าเชื่อถือจากสถาบันหรือแหล่งเงินทุน การต้องลงทุนตั้งแต่การสร้างโรงเรือนเลี้ยงเป็ด 

การซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงเป็ด การซื้อลูกพันธุ์เป็ดบาร์บารี่จากฟาร์มที่น่าเชื่อถือ ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เงินใน

การลงทุนทั้งสิ้น และเกษตรกรบางคนไม่มีที่ดินหรือพื้นที่สร้างโรงเรือนเพาะขยายลูกพันธุ์เป็ดบาร์บารี่ได้เอง 

ต้องไปซื้อพันธุ์ลูกเป็ดบาร์บารี่จากที่อ่ืนแทนในราคาที่สูงจึงท าให้ได้ก าไรน้อยลงเพราะต้นทุนในการเลี้ยงที่สูงขึ้น 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรรณดี สุทธินรากร (2560) ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางในการประสานความ

ร่วมมือเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกร ในภาคเกษตรกรรมตามโครงการ Smart Officer และ 

Smart Farme ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรประสบปัญหาการผลิตที่ยังคงด้อยคุณภาพ ไม่สามารถควบคุมกลไก

ราคาผลผลิตได้ มีต้นทุนการผลิตที่สูง เนื่องจากปัจจัยการผลิตมีราคาสูง ทั้งเมล็ดพันธุ์ ที่ดิน อุปกรณ์การผลิต 

ค่าขนส่ง รวมทั้งปัญหาคุณภาพดิน น ้า ขาดความรู้ในการผลิต การตลาด การบริหาร  จัดการที่ดี การสร้าง

มูลค่าเพ่ิมในผลผลิต รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งทุนในการผลิต  

2.5 ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้วยองค์ความรู้ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษจากรุ่น

สู่รุ่น เนื่องด้วยเป็นอาชีพที่มีรายได้มากแต่ต้นทุนการเลี้ยงสูง รายได้ไม่แน่นอน ไม่มีวันหยุดเหมือนกับอาชีพอ่ืน 

ลูกหลานจึงไม่ค่อยมีใครอยากสานต่อหรือรับช่วงต่ออาชีพนี้ ประกอบกับการที่ลูกหลานได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น   

จึงหันไปประกอบอาชีพอื่นแทน โดยไม่ทราบว่าการประกอบอาชีพเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่นี้ เป็นอาชีพที่สร้างรายได้

สามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างไม่ล าบากอีกอาชีพหนึ่ง แต่ก าลังจะสูญหายไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

อัญชลี ยิ้มสมบูรณ์ (2554) ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร อ าเภอบางคนที 
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จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการจ าหน่ายออกสู่ตลาดมากกว่าที่จะ

สนใจความปลอดภัยทั้งรุ่นเก่ารุ ่นใหม่ จะเห็นได้ว่าเกษตรกรรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจภูมิปัญญาชาวบ้านที่เป็นภูมิ

ปัญญาดั้งเดิม สนใจเศรษฐกิจทางการตลาดเป็นหลัก ส่วนการถ่ายทอดภูมิปัญญาก็จะมีเฉพาะบางกลุ่มที่ยังคงมี

ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ยังคงส านึกในความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกษตรอินทรีย์  

 3. แนวทางการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ในการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่  มาจากการที่ผู้ให้

ข้อมูลส าคัญ ทั ้ง 2 กลุ ่ม เล็งเห็นความส าคัญที ่จะพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ ่นในอาชีพเลี ้ยงเป็ดบาร์บารี่                            

ให้ลูกหลานเกิดความตระหนัก ห่วงแหนในมรดกทางภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษสั่งสมมาให้คงอยู่ซึ่งจะส่งผลให้การ

จัดการความรู้ในการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ เกิดการต่อยอดและพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป ดังนี้ 

3.1 กระบวนการการจัดการความรู้ในการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ จะต้องอาศัยความร่วมมือและ
ช่วยเหลือกันทั้งเกษตรกร และหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ความรู้และส่งเสริมเพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้ความเข้าใจมากขึ้น เข้ามาช่วยส่งเสริมวิธีการเพ่ิมช่องทางทางการตลาด การแปรรูปเพ่ือการจัดจ าหน่าย 
ต้องมีกระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยเปิดให้ผู้สนใจได้มา
ท่องเที่ยวและศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตการประกอบอาชีพเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ หรือมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
เป็ดบาร์บารี่ในลักษณะต่าง ๆ จึงเป็นส่วนสนับสนุนท าให้สามารถตั้งราคาสินค้าได้เอง จ าหน่ายเอง โดยไม่ต้อง
ผ่านพ่อค้าคนกลาง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อุทร คิดดี (2554) ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นการทอเสื่อกกของชุมชนบ้านแพง จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า การจัดแสดงพ้ืนที่สาธิต
การผลิตเสื่อกก คือ ท าในลักษณะการแสดงแปลงสาธิตการปลูกกก การเตรียมเส้นกก การย้อมสี การทอเสื่อกก 
การแปรรูปเสื่อกก ไว้ที ่ศูนย์ OTOP บ้านแพง ให้ประชาชนที่สนใจได้เรียนรู้ การจัดกิจกรรมโฮมสเตย์ คือ              
การให้บริการที่พักและความรู้กับผู้ที่สนใจได้พักที่บ้านของกลุ่มแม่บ้านเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน เรียนรู้การผลิต
เสื่อกก และการบันทึกความรู้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยจัดพิมพ์ลงบนแผ่นพับ            
  3.2 แนวทางการพัฒนาด้านการแสวงหาความรู้ มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างแหล่ง

แสวงหาความรู้ให้กับเกษตรกรอย่างชัดเจนและหลากหลาย เพื่อให้เกิดการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ โดยง่าย              

มีการสอนการใช้อินเทอร์เน็ต การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ต่าง ๆ สอนวิธีการแปรรูปเป็ดบาร์บารี่ที่หลากหลาย การ

ท าการตลาดและการจัดจ าหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เพ็ญนภา นันทกุล (2560) ท าการวิจัยเรื่อง 

การจัดการความรู ้ของหน่วยงานราชการ :  กรณีศึกษา กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน 

ผลการวิจัยพบว่า การน าหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการฝึกอบรมและพัฒนามาใช้ในการบริหาร

จัดการหน่วยงาน เช่น การจัดหลักสูตรการอบรมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการจัดการความรู้  การตั้งทีมข้าม                

สายงาน การน าระบบพี ่เลี ้ยงมาใช้ หรือการสับเปลี ่ยนงาน เพื ่อกระตุ ้นให้เกิดการแลกเปลี ่ยนเรียนรู้                      

การถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ร่วมกันมากยิ่งขึ้น การสร้างและแสวงหาความรู้ เริ่มจาก

ด าเนินการรวบรวมความรู้ โดยศึกษาค้นคว้าจากต ารา คู่มือ ทฤษฎี และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น  
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  3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างความรู้ โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้ามา

ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ความรู้กับเกษตรมีการสร้างองค์ความรู้ความช านาญในรอบด้านและมากขึ้น จากแหล่ง

แสวงหาความรู้ต่าง ๆ ที่รัฐจัดขึ้น หรือโดยรอบต่าง ๆ จากการที่เกษตรกรเองมีการสั่งสมประสบการณ์ คิดค้น

และสร้างสรรค์ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่อยู่เสมอ มีการสร้างความรู้จากกระบวนการเลี้ยงที่สั่งสมและน่าเชื่อถื อมา

เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน มีความหยั่งรู้รอบด้านด้วยเหตุผล เข้าใจถึงกระบวนการการจัดการความรู้ในการเลี้ยง

เป็ดบาร์บารี่อย่างลึกซึ้ง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุริโย กัณหา (2558) ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการ

ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาโรงงานผู้ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร ผลการวิจัยพบว่า 

การจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถน ามาใช้ในองค์กรอย่างได้ผล ถึงแม้ว่าองค์กรจะมีปัญหา

การเข้าออกของพนักงาน แต่ยังคงรักษาความรู้ขององค์กรไว้ได้และไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพขององค์กร 

ผู้ปฏิบัติงานมี ความพึงพอใจในการใช้งานระบบการจัดการความรู้ที่ได้น าไปประยุกต์ใช้เพิ่มขึ้น ผลจากการ

จัดการ ความรู้ท าให้ประสิทธิภาพการท างานดีขึ้นได้ชัดเจน และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรอุตสาหกรรมใหม่ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้  

  3.4 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดเก็บและค้นคืนความรู้ โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

เข้ามาส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ความรู้กับเกษตรกร โดยการจัดท าฐานข้อมูลด้านการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ในระดับ

จังหวัด เพื่อการจัดเก็บให้เป็นระบบ ทั้งยังสามารถค้นคืนองค์ความรู้ได้โดยง่าย โดยการน าองค์ความรู้จากการ

สั่งสมประสบการณ์ของเกษตรกรมาบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน และจัดเก็บให้เป็นระบบ เพื่อให้ง่าย

ต่อการค้นคว้าและศึกษาเรียนรู้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ อรอุมา มูลวัตร (2554) ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ชุมชนของกลุ่มแม่บ้าน : กรณีศึกษา 

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองระดับ 4 ดาว จังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่า การบันทึกความรู้ ความรู้ส่วนใหญ่เป็นความรู้

แบบฝังลึก สมาชิกส่วนใหญ่มักจะไม่ได้บันทึกข้อมูล ท าให้ความรู้บางอย่างอาจสูญหายไป เช่น ลวดลายผ้า             

เป็นต้น ซึ่งบางกลุ่มไม่ได้มีการบันทึกไว้เลย แต่สามารถขึ้นลวดลายได้จากประสบการณ์ แต่การบันทึกข้อมูล

ส่วนใหญ่เป็นการบันทึกด้วยลายมือ ยังไม่ได้จัดพิมพ์เป็นเอกสาร และยังไม่ได้เผยแพร่ให้กับสมาชิกทุกคนใน

กลุ่ม และสมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ จึงมีการบันทึกโดยทางกลุ่มทอผ้าเป็นเอกสาร

คู่มือน้อยมาก เอกสารคู่มือต่าง ๆ ที่มีที่กลุ่ม จะเป็นเอกสารที่ได้รับจากการอบรม 

  3.5 แนวทางการพัฒนาด้านการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ โดยเน้นการถ่ายทอด

ความรู้ที่อาศัยความรู้จากประสบการณ์โดยตรงและความซึมซับของลูกหลาน ปลูกฝังลูกหลานให้มีใจรัก มีความ

ภูมิใจในอาชีพการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ ท าให้ลูกหลานสืบทอดและยึดเป็นอาชีพได้นั้น เกษตรกรจะต้องมีการ

ปลูกฝังจิตส านึกให้ลูกหลานได้เกิดการเรียนรู้ และเกิดความซึมซับ จะต้องมีการพัฒนาตั้งแต่กระบวนการเลี้ยง

เป็ดบาร์บารี่ เปลี่ยนมุมมองของลุกหลานให้หันมาสนใจ และใส่ใจอาชีพ มีแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ หรือ

สมัยก่อนอาจจะเป็นการจ าหน่ายแบบออฟไลน์ แต่ในปัจจุบันเปลี่ยนมาจ าหน่ายแบบออนไลน์ สามารถตอบ



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”     
             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 120 

 

โจทย์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความต้องการของตลาดและผู้บริโภค หรือมีการเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้

เกี่ยวกับวิถีชีวิตเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ กนกกร จีนา และคณะ (2561) ท าการวิจัยเรื่อง กระบวนการถ่ายทอดความรู้จากมหาวิทยาลัย

สู่ชุมชน : กรณีศึกษาโครงการอนุรักษ์วิหารพระเจ้าพันองค์ วัดปงสนุก จังหวัดล าปาง ผลการวิจัยพบว่า                 

การเดินทางของความรู้จากที่อยู่ในตัวผู้เชี่ยวชาญในองค์ความรู้  นั้นๆ น าไปถ่ายทอดโดยตรงให้แก่ผู้รับการ

ถ่ายทอด ผ่านทางการ กระบวนการถ่ายทอดความรู้ สื่อสารด้วยการพูด การบรรยาย การใช้สื่อประกอบ และ

การทดลองลงมือปฏิบัติ เมื่อรับความรู้มาแล้วก็น าไปใช้ ส่งผลให้เกิดกระบวนการ “รับเข้า-น าไปใช้” เกิดขึ้นซ ้า 

แล้วซ ้าอีก ระหว่างนั้นเมื่อมีความรู้บางอย่างที่เกิดขึ้นในกระบวนการชัดเจนขึ้น จึงก่อให้เกิด  การรวมความรู้ที่

ชัดแจ้งเหล่านั้นเข้าด้วยกัน กลายเป็นองค์ความรู้ที่ถูกค้นพบใหม่  

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะการวิจัย 

1.1 ภาครัฐควรมีการก าหนดนโยบายที่เกี ่ยวกับการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่อย่าง

ชัดเจน และก าหนดในแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี ในฉบับปัจจุบัน โดยก าหนด

เป็นกรอบแนวคิดในยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี ระบุแนวทางการผลักดันและส่งเสริมอย่างชัดเจน โดยมอบ

นโยบายมายังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด าเนินการ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติที่ได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  

1.2 หน่วยงานภาครัฐที่เกี ่ยวข้องสนองนโยบายภาครัฐ และน ามาด าเนินการ ควรก าหนด

แนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีการบู รณาการด าเนินการ

ขับเคลื่อนร่วมกันจากทุกภาคส่วนจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันของเกษตรกร ส่งเสริมให้

ความรู้ สร้างตลาด สร้างผลิตภัณฑ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย น านวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาช่วย

เกษตรกรสร้างศูนย์เรียนรู้เชิงการเกษตรวิถีใหม่อย่างครบวงจร 

1.3 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกันในการก าหนดนโยบายการขึ้นทะเบียน

พันธุ ์สัตว์ เพื ่อการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและสามารถค้นคืนความรู ้ได้โดยง่าย และร่วมกันจัดท า

แผนพัฒนาเกษตรกรในด้านการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ (Value Added) โดยจัด

ฝึกอบรมกระบวนการผลิตในการแปรรูปที่มีความหลากหลายทุกขั้นตอน ตลอดจนการสร้างแบรนด์สินค้า และ

การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ จดทะเบียนอาหาร ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากเป็ดบาร์

บารี่ให้ได้มาตรฐาน สามารถจัดจ าหน่ายได้ท่ัวประเทศ 
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2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาถึงกระบวนการการจัดการความรู้ ทุกขั้นตอนอย่างละเอียด ทั้งในแง่ของ

การลงมือปฏิบัติตลอดจนการน าไปใช้ประโยชน์ ลักษณะของการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ในแต่ละขั้นตอน ระยะเวลา

การเลี้ยงแต่ละช่วงวัย ตลอดจนการพิจารณาถึงความยั่งยืนในอาชีพเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ 

2.2 ควรมีการศึกษาถึงสาเหตุโดยแท้จริงของการสืบทอดว่าเกิดจากอะไรที่ลูกหลานคนรุ่นหลัง

ถึงไม่สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบรรพบุรุษ และปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น      

ด้านปศุสัตว์ในการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ของเกษตรกรให้กับลูกหลาน 

2.3 ควรท าการศึกษาเกี ่ยวกับเรื ่อง แนวทางการพัฒนาอาชีพทางภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน          

ปศุสัตว์ในการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ โดยศึกษาจากจังหวัดที่ประสบผลส าเร็จในอาชีพเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ ที่อยู่ใน

จังหวัดใกล้เคียงหรือภูมิภาคอ่ืน ที่ประกอบอาชีพเช่นเดียวกัน เพ่ือเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับผลการศึกษาครั้งนี้ 

และจะท าให้เห็นภาพรวมของแนวทางในการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ในการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ใน

พ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของผู้ สูงอายุในเทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ                
(2) เพื่อระบุปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ และ (3) เพื่อเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูล 
จ านวน 20 คน ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้น าท้องที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐาน การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการอุปนัย ผลการวิจัย (1) คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ พบว่า 
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ (ก) ด้านร่างกาย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรง ท าให้ไม่
เป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพ (ข) ด้านจิตใจ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่รู้จักปรับตัวและปรับความคิด เอาหลักธรรม
มาใช้ในการด าเนินชีวิต (ค) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนในบาง
โอกาส (ง) ด้านสิ่งแวดล้อม บริเวณโดยรอบชุมชนที่ผู้สูงอายุอยู่อาศัยมีการจัดการขยะ การรักษาสิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัย (2) ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ส าคัญ คือ ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน
น้อยลง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ (3) แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ พบว่า ประกอบด้วย (ก) ควรส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกเดือน             
(ข) ควรส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพ่ิมขึ้น (ค) ควรจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพ่ือเป็นสถานที่
ในการท ากิจกรรมร่วมกัน และ (ง) ควรจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ 
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Abstract 

The objectives of this research were (1) to analyze the quality of life of the elderly in 

Somdej Charoen Sub-District Municipality, (2) to identify the problems of the quality of life of 

the elderly in Somdej Charoen Sub-District Municipality,  and (3) to propose ways to improve 

the quality of life of the elderly in Somdej Charoen Sub-District Municipality. This research was 

a qualitative research. The subjects in the study were 20 informants including the elderly, local 

leaders, health workers and public health volunteers, executives and operating staff. The data 

from documents were collected as well as non-participatory observations and in-depth 

interviews. In analysis of data, an inductive or inference method was employed. The results of 

the research indicated that (1) the quality of life of the elderly in Somdej Charoen Sub-District 

Municipality consisted of 4 areas: (a) Physical aspects, most elderly were healthy; as a result, 

it did not hinder the earning of their living. (b) Mentally, most elderly knew how to adapt and 

adjust their thoughts by applying the principles of morality to their living. (c) In social relations, 

most elderly occasionally participated in community activities. (d) Environmentally, the garbage 

around the elderly living quarters was collected plus environment and safety were attended 

to. (2) The main problem with the quality of life of the elderly was that they less attended 

community activities due to the corona virus 2019 outbreak. And (3) guidelines for improving 

the quality of life of the elderly, it was found that it consisted of (a) encouraging the elderly 

to receive regular health check-ups on a monthly basis. (b) Appropriate occupations should be 

promoted so that the elderly would earn more. (c) The school for the elderly should be 

established as a place to do joint activities. And (d) a group of volunteers should be established 

in order to take care of the elderly. 

  

Keywords: Quality of Life, Elderly, Somdej Charoen Sub-District Municipality 

 

บทน า 

เมื่อโลกมีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะสาขาการแพทย์และสาธารณสุขที่มี

ความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก จึงส่งผลให้อัตราการเกิดลดลง ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น และสัดส่วนของ

ผู้สูงอายุมีมากขึ้นตามไปด้วย (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์, 2553, น. 1) ซึ่งนับแต่ปี พ.ศ.2549 (ค.ศ. 2006) โลกมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงขึ้นร้อยละ 
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12 หลังจากนั้นประชากรโลกได้มีจ านวนผู้สูงวัยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ประชากรรวมช่วงอายุอ่ืนๆ ของโลก

เพิ่มช้าลงในอัตราเพิ่มเพียงร้อยละ 1.1 ต่อปีแนวโน้มการเพิ่มจ านวนของประชากรผู้สูงอายุในโลกจึงมีเพิ่มขึ้น

เรื่อย ๆ รวมถึงประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีแนวโน้มของการเพ่ิมตัวประชากรผู้สูงอายุในทิศทางเดียวกัน 

ส าหรับประเทศไทยได้กลายเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” (ageing society) อย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปี 

พ.ศ.2548 โดยพบว่าร้อยละของผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.0 ในปี พ.ศ.2493 

เป็นร้อยละ 8.4 ในปี พ.ศ. 2543 และประมาณการว่าจะเพิ ่มขึ ้นเป็นร้อยละ 27.1 ในปี พ.ศ.2593 ซึ่ง

หมายความว่าประเทศไทยต้องกลายเป็น “สังคมสูงอายุอย่างเต็มที่”(super-aged society) ในอีก 30 ปี 

ข้างหน้า ในการประมาณการนี ้คาดว่าในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู ่ส ังคมผู ้ส ูงอายุอย่างสมบูรณ์                     

(เพ็ญณี กันตะวงษ์ แนรอท และณรงค์ เกียรติคุณวงศ์, 2562, น. 1-2) การที่ประเทศไทยต้องก้าวสู่สังคม

ผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วจะส่งผลให้วิถีชีวิตในสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยเฉพาะภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีมาตรการออกมารองรับเพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ม.ป., น. 1) การเพิ่มขนาดและสัดส่วนประชากรสูงอายุในประเทศ

ไทยยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุผลในหลายประการ เช่น ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของวิทยาศาสตร์ ประชากรผู้สูงอายุควรได้รับการวิจัยท าความรู้จักมากขึ้นเพราะเมื่อใดก็ตามที่ผู้สูงอายุถูก

เรียกว่าเป็น “คนแก่” ก็มักจะถูกทอดทิ้งได้ง่ายเสมอ แท้ที่จริงแล้วผู้สูงอายุควรได้รับการฟื้นฟูดูแลด้วยเหตุผล

อย่างน้อย 3 ประการ คือในฐานะกลุ่มประชากรที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เป็นคลังปัญญาของกลุ่มชนเป็นเรื่องของ

วัฒนธรรมไทย ประชากรผู้สูงอายุ และประเทศไทยก าลังประสบปัญหาประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว 

เทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก มีจ านวนประชากรทั้งหมด 

6,666 คน มีจ านวน 7 หมู่บ้าน จ านวนผู้สูงอายุ 965 คน ซึ่งในพื้นที่เทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ เป็นพื้นที่

การเกษตรประชาชนส่วนใหญ่ท าอาชีพเกษตรกร แม้แต่ผู ้สูงอายุที ่เป็นวัยพักผ่อนวางจากภาระหน้าที่              

ที่หนักหน่วง แต่กลับมีวิถีการด ารงชีวิตด้วยการเกษตรท าพืชไร่ พืชสวนเพื่อการเลี้ยงชีพ บางครอบครัวทิ้งให้

ผู้สูงอายุอยู่เพียงล าพัง บุตรหลานไปท างานต่างถิ่น บางรายมีภาวะพึ่งพิงขาดคนดูแล หรือเจ็บป่วยด้วยโรค

เรื้อรัง ท าให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพชีวิต แม้เทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ มีโครงการที่แก้ไขหรือรองรับปัญหาของ

ผู้สูงอายุไว้อย่างชัดเจนอาจดูแลไม่ทั่วถึงเพราะผู้สูงอายุนับวันยิ่งมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นท าให้ประสบปัญหาใน

หลายด้านเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 

ยังไม่สามารถเข้าไปแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตได้เท่าที่ควร สืบเนื่องจากประชากรที่อาศัยในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังมี

ปัญหาในการเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุ รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้สูงอายุเกี่ยวกับปัญหาด้าน

ต่างๆ ยังไม่ครอบคลุมหรือทั่วถึง การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่เป็นเพียงกลุ่มก้อนเล็ก ๆ การจัด

ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิตหรือจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เพ่ือที่จะรองรับให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม พบปะ 

พูดคุย แสดงความรู้ความสามารถที่เคยสั่งสมประสบการณ์มาถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังได้อย่างเต็มที่ให้ได้สร้าง
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คุณค่าแก่ตนเองมากขึ้น และสามารถด ารงอยู่ได้ด้วยความสุขกาย สบายสุขใจ เป็นสิ่งส าคัญ น าพาซึ่งความ

ร่วมมือระหว่างตัวผู้สูงอายุเองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เป็นอย่างดี 

ดังนั้นคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องร่วมมือกัน

อย่างจริงจังในการน าพา ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด การพัฒนา การเสริมสร้างปัจจัยด้านต่าง  ๆ เพื่อให้รับกับ

บริบทแวดล้อมของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพได้แท้จริง 

ผู ้ว ิจ ัยจึงมีความสนใจในการศึกษาคุณภาพชีว ิตของผู ้ส ูงอาย ุในเทศบาลต าบลสมเด็จเจริ ญ                  

อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่มุ ่งหวังในการหาค าตอบของคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ นโยบายในการดูแลส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ          

โดยการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ พร้อมทั้งหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผู้สูงอายุดังกล่าว และผลที่ได้รับน ามาปรับใช้กับประชากรผู้สูงอายุในพื้นที่และชุมชนต าบลอื ่นได้    

หวังใจว่าคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสิ่งที่จะบอกให้ทราบว่าคุณภาพ

ผู้สูงอายุที่ดี คือการที่ผู้สูงอายุในพื้นที่มีสุขภาพที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมสามารถ

ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีความสุขและได้รับความคุ้มครองจากสังคม  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

การวิจัยนี ้มีว ัตถุประสงค์สามข้อ คือ (1) เพื ่อวิเคราะห์คุณภาพชีว ิตของผู ้ส ูงอายุในเทศบาล                   

ต าบลสมเด็จเจริญ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี (2) เพ่ือระบุปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน

เทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี และ (3) เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 อุสาสันต์ กอธวัช (2554) ท าวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความปลอดภัยและสะดวกสบาย

ในการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน ผลการวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีสิทธิใน

การเข้ารับการรักษา การปรับปรุง สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ต้องปรับปรุงโดยเร็ว ได้แก่ ห้องน ้า ประตูบั นได 

ขณะเดียวกันสมาชิกในครอบครัว ควรมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนร่วมดูแลความปลอดภัยและสะดวกสบายในการ

อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน 

ศาสน์ สุขประเสริฐ (2558) ท าวิจัย เรื่อง มาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุในที่พัก

อาศัยและสถานที่สาธารณะ ได้สรุปผลการศึกษาว่า ความต้องการได้รับมาตรฐานความต้องการสิ่งอ านวยความ

สะดวกรวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและความสะดวกต่อผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมาในแต่ละด้านโดย

ภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก กล่าวคือหากผู้สูงอายุได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกที่ดีมีความปลอดภัย 
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จะท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าสภาพร่างกายในวัยสูงอายุจะมีความเสื่อมมากกว่าการ

เติบโต การจัดท ามาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่ส าคัญ เพราะผู้สูงอายุควรจะได้รับสิทธิ

ในการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู ้สูงอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรือการ

บริการสาธารณะอ่ืน ตามสิทธิผู้สูงอายุในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ที่ควรจะได้รับ 

ธันวา บัวมี (2559) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบล

หนองน้อย อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุในเขต

เทศบาลต าบลหนองน้อย อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท มีดังนี้ ด้านความต้องการออกก าลังกายในรอบหนึ่ง

สัปดาห์อย่างสม ่าเสมอให้มีการจัดอุปกรณ์และสถานที่ และบุคลากร ในการส่งเสริมการออกก าลังกายที่

เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยใช้ที่ว่างบริเวณศาลาอเนกประสงค์ของทุกหมู่บ้าน และจัดให้มีกีฬาผู้สูงอายุปีละครั้ง 

ด้านการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกเดือน ให้มีการตรวจสุขภาพแบบเชิงรุก เช่น การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และ

ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านความรู้ในการดูแลสุขภาพโดยกลุ่มผู้สูงอายุเอง และการได้เข้าร่ วม

กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ให้มีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ ร่วมกับชนชนเพื่อเพ่ิม

บทบาทผู้สูงอายุในสังคม 

ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ (2559-2560) ท าวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุของ

กรุงเทพมหานคร จากผลวิจัย พบว่า ปัญหาส าคัญ ที่ผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครต้องเผชิญ คือ ปัญหาด้าน

รายได้ และขาดผู้ดูแลในการท ากิจวัตรประจ าวัน 

กิตติวงค์ สาสวด (2560) ท าวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดภาคตะวันออก 

ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยด้านจิตลักษณะ และปัจจัยด้านความต้องการของผู้สูงอายุมี

ความสัมพันธ์กัน หากร่างกายป่วยจิตใจก็ป่วยด้วย 2) ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมาจากครอบครัวที่มีความรัก

ความอบอุ่น สมาชิกในครอบครัวด ารงชีวิต อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ดูแลซึ ่งกันและกันและดูแลผู ้สูงอายุอย่างดี ที ่สุดเท่าที ่จะท าได้โดยเฉพาะในด้านอาหารและโภชนาการ               

3) รูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการดูแลผู้สูงอายุคือ สมาชิกครอบครัวเป็นบุคลากรหลักในการดูแล ผู้สูงอายุ 

นอกจากนั้น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการดูแลผู้สูงอายุ โดยเน้นสุข

ภาวะของผู้สูงอายุในทุกด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์และจิตวิญญาณ 

ชัยรัตน์  วงศ์กิจรุ่งเรือง (2560) ได้ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมชนบท กรณีศึกษา 

ผู้สูงอายุในจังหวัดราชบุรี” จากผลการศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ พบว่า ด้านร่างกาย ผู้สูงอายุส่วนมาก

ประสบปัญหาสุขภาพ ตามความเสื่อมของร่างกาย เช่น พละก าลังถดถอย ปวดร่างกายส่วนต่าง  ๆ ความดัน     

ไขข้อ เบาหวาน คอลเรสเตอรอล เก๊าท์ ส่วนหนึ่งมาจากการท างานหนัก และส่วนหนึ่งมาจากการรับประทาน

อาหาร บางส่วนประสบอุบัติเหตุในช่วงท างาน เช่น ตกจากที่สูง ตกน ้า ถูกรถชน ท าให้ต้องผ่าตัด หรืออาการ

ก าเริบเมื่ออายุมากขึ้น เป็นปัญหาการเคลื่อนไหวหรือพิการ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการตรวจสุขภาพเป็นประจ า 
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บางส่วนมี อสม. มาตรวจที่บ้าน บางส่วนไปตรวจที่สถานีอนามัย บางส่วนไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชน ขึ้นอยู่

กับอาการป่วยและฐานะทางการเงิน ผู้สูงอายุส่วนมากท างาน ท ากิจวัตรประจ าวัน ท าสวน หรือเดินไปสถานที่

ต่าง ๆ เป็นการออกก าลังกายไปในตัว ผู้สูงอายุรับประทานอาหารน้อยลง เลือกรับประทานที่เหมาะสมกับ

สุขภาพของตนเอง เช่น ไม่หวาน ไม่มัน รับประทานอาหารพื้นบ้าน ผัก ปลา สมุนไพร คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ 

พบว่า ผู้สูงอายุส่วนมากสุขภาพจิตดี ยึดหลักพุทธศาสนา ท าดีดี ท าชั่วได้ชั่ว มีความเชื่อว่าท าดีมาตลอดชีวิต   

ถึงตายก็ไม่เสียดาย ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งท างานช่วยเหลือส่วนรวม เช่นดูแลพิพิธภัณฑ์ เป็นผู้น าในพิธีกรรมหรือ

สอนภาษามอญให้นักเรียน ท าให้จิตใจเป็นสุข บางส่วนมีการรวมกลุ่มเพ่ือสวดมนต์เป็นประจ าในตอนเย็นทุกวัน

เป็นกุศโลบายท าให้จิตใจสงบ มีสมาธิ นอกจากนี้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่สามารถยอมรับสภาพความเปลี่ยนแปลง

ทางร่างกายเมื่ออายุมากขึ้นได้ มีการท ากิจกรรมที่ท าให้ชีวิตมีความหมาย ผู้สูงอายุบางส่วนมีปัญหาความเครียด

จากปัญหาในอดีต ปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาของลูกหลาน ต้องพยายามท าใจให้

สงบ คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ ร่างกายยังแข็งแรงหรือพอจะ

ท างานได้ ดูแลตัวเองได้ บางส่วนไม่ต้องท างาน ลูกส่งเงินมาเลี้ยงดู หรือมีท่ีนาให้คนอ่ืนเช่า ให้มีรายได้ และชีวิต

เป็นสุข แต่ผู้สูงอายุบางส่วนมีปัญหาหนี้สินต้องดูแลคนในครอบครัว บางส่วนมีปัญหาร่างกายพิการ ไม่สามารถ

ท างานได้ มีรายได้ไม่เพียงพอมีรายได้ส่วนหนึ่งมาจาก เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คุณภาพชีวิตด้านสังคม พบว่า

ผู้สูงอายุส่วนมากมาท าบุญตักบาตรทุกวันพระ ท าให้ได้พบปะพูดคุยกัน และประเพณีของชาวมอญเป็นกรอบที่

ส าคัญในก าหนดความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้ผูกพันกัน การร่วมงานประเพณีอย่างสม ่าเสมอ บางส่วนมี

บทบาทในการเป็นผู้น าชุมชนในองค์กรหรือเป็นมัคทายก เป็นผู้น าสวดมนต์ในงานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ 

สอนหนังสือ ถ่ายทอดภูมิปัญญาในด้านการทอผ้าพื้นเมือง การท าอาหารมอญ การสอนภาษามอญ เป็นต้น 

คุณภาพชีวิตด้านวัฒนธรรม พบว่าคุณภาพชีวิตดี ผู้สูงอายุให้ความส าคัญไปตักบาตรตอนเช้าทุกวันพระ และ

ร่วมงานประเพณีวัฒนธรรมที่ส าคัญโดยตลอด 

ปัจจัยภายในที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ได้แก่ สุขภาพร่างกายรองลงมา ได้แก่ 

สภาพเศรษฐกิจ ครอบครัว และความสามารถในการปรับตัวของผู้สูงอายุทั้งทางด้านสุขภาพร่างกาย ด้านจิตใจ 

ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม เพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม 

ปัจจัยภายนอกที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ที่สงผลกระทบต่อความรู้สึกของ

ผู้สูงอายุที่มีความผูกพันกับประเพณีวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของความเป็นมอญที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาศัย

ในชุมชนบ้านม่วงในระยะยาวต่อไป หน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนบ้าน

ม่วงมากที่สุด ได้แก่ วัดม่วง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย คือ ผู ้สูงอายุควรให้ความส าคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย         

ให้แข็งแรง ควรให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมส าหรับวัยสูงอายุในด้านต่าง  ๆ ล่วงหน้าตามศักยภาพ
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ของตนเอง มีการปรับพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสม ดูแลอาหารที ่รับประทานและออกก าลังกายอย่าง

สม ่าเสมอ มีการวางแผนทางการเงินในระยะยาว ผู ้ส ูงอายุควรเลือกด ารงชีว ิตและท ากิจกรรมต่าง ๆ              

ในชีวิตประจ าวันให้เหมาะสมกับสุขภาพร่างกายและฐานะทางการเงินมีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งกิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว กิจกรรมเพื่อสังคม รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒนธรรมของ

ชุมชนต่าง ๆ และ ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ มีภูมิปัญญาหรือมีบทบาทในชุมชน ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ ควรรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของชาวมอญในรูปแบบต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมทางประเพณี

วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

กฤษกร สมานทรัพย์ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ศึกษากรณี ชมรมผู้สูงอายุบ้าน

หนองตาพุด  ต าบลธรรมเสน อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ

ส่วนมากมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ มีการดูแลป้องกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ อาศัยใน

สภาพแวดล้อมที่ดี และมีการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนเป็นประจ า 2) ปัญหาการพัฒนาคุณภาพชี วิตผู้สูงอายุที่

พบ คือ หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการสนับสนุนโครงการชมรมผู้สูงอายุไม่ได้บูรณาการการท างานร่วมกัน 

และผู ้สูงอายุไม่ได้น าความรู ้ที ่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันเท่าที ่ควร                        

3) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐต้องร่วมมือกันจัดกิจกรรม และ

ด าเนินโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับชมรมผู้สูงอายุให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ผู ้สูงอายุมีบทบาทด้านการ

ถ่ายทอดภูมิปัญญาและประสบการณ์ท่ีมีอยู่ไปสู่คนรุ่นหลัง 

เกศกนก จงรัตน์ และคณะ (2562) ท าวิจัย เรื่อง ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะ

พึ่งพิง ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัย ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม เมื่อเข้าสู่วัย

ชราจากสภาพร่างกายที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการประกอบอาชีพ อาจมีปัญหาในการเข้าร่วมสังคมบ้าง จนถึงขั้น    

ไม่เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเลย 

ชมภูนุช หุ่นนาค และปภาวดี มนตรีวัต (2564) ท าวิจัย เรื่อง การบริการสาธารณะส าหรับพลเมือง

ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาอุปสรรคในการบริการสาธารณะส าหรับ

พลเมืองผู้สูงอายุที่ส าคัญ ได้แก่ ทรัพยากรมีไม่เพียงพอในการให้บริการ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การบริการสาธารณะขาดความต่อเนื่อง  

นงนุช วงศ์สว่าง (2564) ท าวิจัย เรื่อง การจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ : บทบาท

ของพยาบาลอนามัยชุมชน ได้อธิบายว่า การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมจะมีผลกระทบต่อผู้สูงอายุ ทั้งผลกระทบ

ทางกายภาพและทางด้านจิตใจ การเกิดขึ้นของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพทางกายของผู้สูงอายุ

ส่วนใหญ่จะใช้เวลานานท าให้ผู้สูงอายุหรือผู้ดูแลไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการปรับเปลี่ยน สิ่งแวดล้อม ความเคย

ชิน ท าให้การยอมรับการปรับเลี่ยนสิ่งแวดล้อม เป็นไปได้ค่อนข้างยาก 
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นโยบายและกฎหมายเก่ียวกับผูสู้งอาย ุ

ในบริบทของพื้นที่เทศบาลต าบล      

สมเด็จเจริญ 
 

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเทศบาล

ต าบลสมเด็จเจริญ  

 1. ด้านร่างกาย 

 2. ด้านจิตใจ 

3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม 

 ั              ณ             ้         

  ศ           ็       

1.  ้   ่               2.   ้       

3.  ้             ์         

4.  ้          ้   

 

การว ิจ ัยคร ั ้งน ี ้  ผ ู ้ว ิจ ัยได ้ศ ึกษาแนวค ิดทฤษฎีและงานว ิจ ัยท ี ่ เก ี ่ยวข ้องโดยน าแนวคิดของ                       

สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ (2540 , น. 6) ที่ได้น าเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตจากองค์การอนามัยโลกมา

ปรับปรุงและพัฒนา โดยมีชื ่อว่าเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตชุดย่อฉบับภาษาไทยหรือ WHOQOL-THAI-BREF 

เพื ่อให้เหมาะสมกับประชากรประเทศไทยและสามารถแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ               

ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม มาใช้เป็นแนวทางก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง “คุณภาพ

ชีวิตของผู้สูงอายุในเทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี” โดยได้ก าหนดกรอบเพ่ือ

ประโยชน์ในวิจัย ดังนี้ 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ประยุกต์จากสุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ (2540, น. 6) 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุในเทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ อ าเภอหนองปรือ          

จ ังหวัดกาญจนบุร ี เป็นการวิจ ัยเช ิงคุณภาพ (qualitative research) ได้ศ ึกษาค้นคว้าข ้อมูลเอกสาร 

(documentary research) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participant observation) และการสัมภาษณ์

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชวีิตของ

ผู้สูงอายุในเทศบาลต าบลสมเดจ็เจริญ 

1. ด้านร่างกาย          2. ดา้นจิตใจ 

3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”     
             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 131 

 

เช ิงล ึก ( in-depth interview) เพื ่อว ิเคราะห์คุณภาพชีว ิตของผู ้ส ูงอาย ุในเทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ                

อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยระบุปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและน า ไปสู่การเสนอ

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพช ีว ิตของผ ู ้ส ูงอาย ุในเทศบาลต าบลสมเด ็จเจร ิญ อ าเภอหนองปรือ                    

จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (structured interview) ผสมผสานกับการ

สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง หรือกึ่งโครงสร้าง (unstructured or semi-structured interview) ควบคู่กับ

การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participant observation) ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวนทั้งสิ ้น 20 คน 

ประกอบด้วย ผู้สูงอายุที่มีอายุตั ้งแต่ 60 ปีขึ ้นไป ผู้น าท้องที่  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้บริหารของเทศบาล                

ต าบลสมเด็จเจริญ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้  

1) การสัมภาษณ์ ใช้แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างสร้าง (structure interview) และใช้การสัมภาษณ์

เชิงลึก (in-depth interview) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมประเด็นการศึกษา

ถึงสิ่งที่ต้องการทราบทั้งหมด ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ จ านวน 1 ชุด ส าหรับผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

รวมทั้งสิ้นจ านวน 20 คน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ส่วนที่ 2 ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุ ส่วนที่ 3 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะอ่ืน ๆ 

2) การสังเกต ใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) โดยผู้วิจัยได้ใช้การ

สังเกตสภาพแวดล้อมบริบทโดยทั่วไป วิถีชีวิตความเป็นอยู่การด าเนินชีวิตประจ าวันและสิทธิสวัสดิการสังคม

จากหน่วยงานภาครัฐของผู ้ส ูงอายุ โดยการเฝ้าสังเกตดูสิ ่งที ่เกิดขึ ้นหรือปรากฏขึ ้นเพื ่อน ามาวิเคราะห์ 

ประมวลผลหาความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกับสิ่งอื่น เพื่อใช้สนับสนุนหรือช่วยยืนยันกับข้อมูลด้านอื่น ๆ              

ที่ได้จากการสัมภาษณ์หรือจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 ส่วนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยได้น าแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตไปตรวจสอบคุณภาพ 

โดยผ่านผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาของเนื้อหา และน าแบบ

สัมภาษณ์และแบบสังเกตที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป  

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู ้ว ิจ ัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์แบบอุปนัย ( Analytic 

Induction) วิเคราะห์ประเด็นตามกรอบแนวคิดการวิจัย แล้วน าข้อมูลแต่ละประเด็นมาเชื่อมโยงกับการค้นคว้า

เอกสาร (documentary research) ที่เก่ียวข้อง เพ่ือน าไปสู่การน าเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลเกิดความชัดเจนมากขึ้น คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนาให้ดีขึ้น 

ส าหรับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภายในของการวิจัยนั ้น ผู ้ว ิจัยได้เน้นการน าเสนอ

ค าอธิบายหรือข้อสรุปจากมุมมองที่หลากหลาย ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งได้อธิบายทั้งในทัศนะที่เห็น

สอดคล้องกันและแตกต่างกันอย่างครบถ้วนตามข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษา โดยไม่ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
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ทิ้ง อันจะส่งผลให้ผลของการวิจัยที่ได้ไม่โน้มเอียงไปทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันผู้วิจัยได้ท าการ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภายนอกด้วยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ( triangulation) โดยการ

ประยุกต์ใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (methodological triangulation) ซึ่งเป็นการใช้วิธี

เก็บรวบรวมข้อมูลที่ต่าง ๆ กัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน 

 

ผลการวิจัย 

จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูล จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 4 กลุ่ม ทั้งการสังเกตการณ์ สภาพพื้นที่

ตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามขอบเขตเนื้อหาการวิจัย จนน ามาสู่การน าเสนอแนวทางการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้

จัดล าดับหัวข้อในการน าเสนอ ดังนี้ 

1. คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี  

ด้านที่ 1 : คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านร่างกาย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังมีสุขภาพแข็งแรงดี             

แม้บางคนจะมีโรคประจ าตัวบ้างแต่ไม่ส่งผลต่อการด ารงชีพมากนัก ยังคงประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพ

และคนในครอบครัว หน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องมีการส่งเสริมกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพของผู ้ส ูงอายุ                       

ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กฤษกร สมานทรัพย์ (2561) ท าวิจัย เรื่อง คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ศึกษากรณี 

ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองตาพุด ต าบลธรรมเสน อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุใน

ชมรมผู้สูงอายุส่วนมากมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ มีการดูแลป้องกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บ

ต่างๆ อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดี และมีการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนเป็นประจ า และสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ กิตติวงค์ สาสวด (2560) ท าวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดภาคตะวันออก 

ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการดูแลผู้สูงอายุคือ สมาชิกครอบครัวเป็นบุคลากรหลักในการ

ดูแล ผู้สูงอายุ นอกจากนั้น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการดูแลผู้สูงอายุ 

โดยเน้นสุขภาวะของผู้สูงอายุในทุกด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์และจิตวิญญาณ  

ด้านที่ 2 : คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านจิตใจ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ รู ้จักปรับตัวและปรับ

ความคิด เอาหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิต และมีหน่วยงานส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุในด้านการพัฒนาจิตใจ 

สร้างจิตส านึกให้กับลูกหลานให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของผู้สูงอายุ ซึ ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ                

ชัยรัตน์  วงศ์กิจรุ่งเรือง (2560) ท าการวิจัย เรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมชนบท กรณีศึกษา ผู้สูงอายุ

ในจังหวัดราชบุรี ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ ผู้สูงอายุส่วนมากสุขภาพจิตดี ยึดหลักพุทธศาสนา 

ท าดีดี ท าชั่วได้ชั่ว มีความเชื่อว่าท าดีมาตลอดชีวิต ถึงตายก็ไม่เสียดาย  ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งท างานช่วยเหลือ

ส่วนรวม เช่น ดูแลพิพิธภัณฑ์ เป็นผู้น าในพิธีกรรมหรือสอนภาษามอญให้นักเรียน ท าให้จิตใจเป็นสุข บางส่วนมี

การรวมกลุ่มเพื่อสวดมนต์เป็นประจ าในตอนเย็นทุกวันเป็นกุศโลบายท าให้จิตใจสงบ มีสมาธิ นอกจากนี้ 
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ผู้สูงอายุส่วนใหญ่สามารถยอมรับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเมื่ออายุมากขึ้นได้ มีการท ากิจกรรมที่ท า

ให้ชีวิตมีความหมาย ผู้สูงอายุบางส่วนมีปัญหาความเครียดจากปัญหาในอดีต ปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย ปัญหา

เศรษฐกิจ และปัญหาของลูกหลาน ต้องพยายามท าใจให้สงบ  

ด้านที่ 3 : คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังมี

บทบาทในสังคมและมีการเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนาหรือในโอกาสส าคัญต่างๆ ตามศักยภาพของ

ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง (2560) ท าวิจัย เรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ในสังคมชนบท กรณีศึกษา ผู้สูงอายุในจังหวัดราชบุรี ผลการวิจัย คุณภาพชีวิตด้านสังคม พบว่า ผู้สูงอายุ

ส่วนมากมาท าบุญตักบาตรทุกวันพระ ท าให้ได้พบปะพูดคุยกัน และประเพณีของชาวมอญเป็นกรอบที่ส าคัญใน

ก าหนดความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้ผูกพันกัน การร่วมงานประเพณีอย่างสม ่าเสมอ บางส่วนมีบทบาทใน

การเป็นผู้น าชุมชนในองค์กรหรือเป็นมัคทายก เป็นผู้น าสวดมนต์ในงานประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ สอนหนังสือ 

ถ่ายทอดภูมิปัญญาในด้านการทอผ้าพื้นเมือง การท าอาหารมอญ การสอนภาษามอญ เป็นต้น 

ด้านที่ 4 : คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยมี ความ

มั่นคงปลอดภัย มีการส่งเสริมดูแลรักษาความสะอาดภายในหมู่บ้านและจัดการเรื่องขยะ ส่งเสริมการดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศาสน์ สุขประเสริฐ (2558) ท าวิจัย เรื่อง 

มาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุในที่พักอาศัยและสถานที่สาธารณะ ได้สรุปผลการศึกษาว่า 

ความต้องการได้รับมาตรฐานความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกรวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและความ

สะดวกต่อผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา ในแต่ละด้านโดยภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ

หากผู้สูงอายุได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกที่ดีมีความปลอดภัย จะท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ผลการศึกษาครั้งนี้

ชี้ให้เห็นว่าสภาพร่างกายในวัยสูงอายุจะมีความเสื่อมมากกว่าการเติบโต การจัดท ามาตรฐานสิ่งอ านวยความ

สะดวกให้แก่ผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่ส าคัญ เพราะผู้สูงอายุควรจะได้รับสิทธิในการอ านวยความสะดวกและความ

ปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอื่น ตามสิทธิผู้สูงอายุใน

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ที่ควรจะได้รับ 

2. ปัญหาเกี ่ยวกับคุณภาพชีว ิตของผู ้ส ูงอายุในเทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ อ าเภอหนองปรือ                 

จังหวัดกาญจนบุรี  

ด้านที่ 1 : คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านร่างกาย ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพ คือ โรคประจ าตัว 

ขาดเรื่องรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ ผู้สูงอายุขาดการดูแลใส่ใจในสุขภาพของตนเองและจากคนใน

ครอบครัวที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ (2559 -2560) ท าวิจัย เรื่อง   

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร จากผลวิจัย พบว่า ปัญหาส าคัญ ที่ผู้สูงอายุ

ของกรุงเทพมหานครต้องเผชิญ คือ ปัญหาด้านรายได้ และขาดผู้ดูแลในการท ากิจวัตรประจ าวัน และสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง (2560) ท าการวิจัย เรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมชนบท 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”     
             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 134 

 

กรณีศึกษา ผู้สูงอายุในจังหวัดราชบุรี ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านร่างกาย ผู้สูงอายุ

ส่วนมากประสบปัญหาสุขภาพ ตามความเสื่อมของร่างกาย เช่น พละก าลังถดถอย ปวดร่างกายส่วนต่าง  ๆ 

ความดัน ไขข้อ เบาหวาน คอลเรสเตอรอล เก๊าท์ ส่วนหนึ่งมาจากการท างานหนัก และส่วนหนึ่งมาจากการ

รับประทานอาหาร บางส่วนประสบอุบัติเหตุในช่วงท างาน เช่น ตกจากที่สูง ตกน ้า ถูกรถชน ท าให้ต้องผ่าตัด 

หรืออาการก าเริบเมื่ออายุมากขึ้น เป็นปัญหาการเคลื่อนไหวหรือ 

ด้านที่ 2 : คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านจิตใจ ผู้สูงอายุมีความเครียด จากปัญหาสุขภาพ 

ปัญหาหนี้สิน ลูกหลานไม่ได้อยู่ด้วยท าให้เกิดความเหงา และสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง (2560) ท าการวิจัย เรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน

สังคมชนบท กรณีศึกษา ผู้สูงอายุในจังหวัดราชบุรี ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ พบว่า ผู้สูงอายุ

บางส่วนมีปัญหาความเครียดจากปัญหาในอดีต ปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาของ

ลูกหลาน ต้องพยายามท าใจให้สงบ  

ด้านที ่ 3 : คุณภาพชีว ิตของผู ้ส ูงอายุด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ผู ้ส ูงอายุส่วนใหญ่                       

มีความสัมพันธ์ทางสังคมดี ยังคงมีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน แต่มีเรื่องการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมโครงการแก่ผู ้สูงอายุและการเข้าร่วม

กิจกรรมของผู้สูงอายุน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชมภูนุช  หุ่นนาค และ ปภาวดี มนตรีวัต (2564) 

ท าวิจัย เรื่อง การบริการสาธารณะส าหรับพลเมืองผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ผลการวิจัย 

พบว่า ปัญหาอุปสรรคในการบริการสาธารณะส าหรับพลเมืองผู้สูงอายุที่ส าคัญ ได้แก่ ทรัพยากรมีไม่เพียงพอใน

การให้บริการ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การบริการสาธารณะ

ขาดความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เกศกนก จงรัตน์ และคณะ (2562) ท าวิจัย เรื่อง ภาวะ

สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที ่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตเทศบาลเมืองทุ ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผลการวิจัย ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม เมื่อเข้าสู่วัยชราจากสภาพร่างกายที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการประกอบ

อาชีพ อาจมีปัญหาในการเข้าร่วมสังคมบ้าง จนถึงขั้นไม่เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเลย  

ด้านที่ 4 : คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านสิ่งแวดล้อม มีผู้สูงอายุบางครอบครัวที่มีปัญหาที่อยู่

อาศัยไม่ม่ันคง เนื่องจากผู้สูงอายุไม่พร้อมทางด้านการเงินและการเคยชินกับสภาพที่อยู่อาศัยเดิม ท าให้ยากต่อ

การยอมเปลี่ยนแปลงหรือปรับสภาพแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นงนุช ว งศ์สว่าง และคณะ

(2564) ท าวิจัย เรื่อง การจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ : บทบาทของพยาบาลอนามัยชุมชน 

ได้อธิบายว่า การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมจะมีผลกระทบต่อผู้สูงอายุ ทั้งผลกระทบทางกายภาพและทางด้าน

จิตใจ การเกิดขึ้นของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพทางกายของผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะใช้เวลานาน

ท าให้ผู้สูงอายุหรือผู้ดูแลไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการปรับเปลี่ยน สิ่งแวดล้อม ความเคยชิน ท าให้การยอมรับ

การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม เป็นไปได้ค่อนข้างยาก 
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3. แนวทางในการพัฒนาการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ อ าเภอหนองปรือ 

จังหวัดกาญจนบุรี  

ด้านที่ 1 : คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านร่างกาย ควรมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทั่วไปได้รับการ

ตรวจสุขภาพในทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ควรมีการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุโดยส ารวจความต้องการฝึก

อาชีพเสริมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ควรส่งเสริมกิจกรรมการออกก าลังกาย จัดให้มีส่วนสาธารณะส าหรับวิ่งออก

ก าลังกายหรือสถานที่พักผ่อน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่เชิงรุกทุกหมู่บ้านในการสร้างองค์ความรู้และการใช้

ชีวิตวิถีใหม่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่สูงอายุในพื้นที่  ซึ ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ ธันวา บัวมี (2559) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

ต าบลหนองน้อย อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ

ในเขตเทศบาลต าบลหนองน้อย อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท มีดังนี้ ด้านความต้องการออกก าลังกายในรอบ

หนึ่งสัปดาห์อย่างสม ่าเสมอให้มีการจัดอุปกรณ์และสถานที่ และบุคลากร ในการส่งเสริมการออกก าลังกายที่

เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยใช้ที่ว่างบริเวณศาลาอเนกประสงค์ของทุกหมู่บ้าน และจัดให้มีกีฬาผู้สูงอายุปีละครั้ง 

ด้านการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกเดือน ให้มีการตรวจสุขภาพแบบเชิงรุก เช่น การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และ

ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านความรู้ในการดูแลสุขภาพโดยกลุ่มผู้สูงอายุเอง และการได้เข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ให้มีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและด าเนินกิจกรรมต่ าง ๆ ร่วมกับชนชนเพื่อเพ่ิม

บทบาทผู้สูงอายุในสังคม  

ด้านที่ 2 : คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านจิตใจ ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อพบปะพูดคุย

กับผู้สูงอายุอยู่เสมอ และควรส่งเสริมการสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวระหว่างผู้สูงอายุและคนดูแล 

สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีให้เข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกดีเพราะได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากคนรอบข้าง 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กิตติวงค์ สาสวด (2560) ท าวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน

จังหวัดภาคตะวันออก” ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยด้านจิตลักษณะ และปัจจัยด้านความ

ต้องการของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กัน หากร่างกายป่วยจิตใจก็ป่วยด้วย 2) ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมาจาก

ครอบครัวที่มีความรักความอบอุ่น สมาชิกในครอบครัวด ารงชีวิต อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกัน 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดูแลซึ่งกันและกันและดูแลผู้สูงอายุอย่างดีที่สุดเท่าที่จะท าได้โดยเฉพาะในด้านอาหาร

และโภชนาการ 3) รูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการดูแลผู้สูงอายุคือ สมาชิกครอบครัวเป็นบุคลากรหลักในการ

ดูแล ผู้สูงอายุ นอกจากนั้น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการดูแลผู้สูงอายุ 

โดยเน้นสุขภาวะของผู้สูงอายุในทุกด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์และจิตวิญญาณ  

ด้านที่ 3 : คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ควรจัดกิจกรรมเชิงรุกให้

ผู้สูงอายุในพื้นที่ที่ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม จัดให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุ สร้างกลุ่มผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง ท าให้มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันรู้จักการปรับตัวในสังคมได้ดีขึ้น และจัดตั้งกลุ่ม
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อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุด าเนินกิจกรรมที่เป็นวิธีการสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุในชุมชนให้ได้ผ่อนคลายและมี

ความสุข ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กฤษกร สมานทรัพย์ (2561) ท าวิจัย เรื่อง คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

ศึกษากรณี ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองตาพุด ต าบลธรรมเสน อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัย พบว่า 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐต้องร่วมมือกันจัดกิจกรรม และ

ด าเนินโครงการต่างๆ เกี่ยวกับชมรมผู้สูงอายุให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ผู้สูงอายุ มีบทบาทด้านการ

ถ่ายทอดภูมิปัญญาและประสบการณ์ท่ีมีอยู่ไปสู่คนรุ่นหลัง  

ด้านที่ 4 : คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านสิ่งแวดล้อม ควรจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการ

ปรับสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุให้แก่บุคคลในครอบครัว เพื่อให้ผู ้ดูแลได้ใส่ใจและให้ความส าคัญในเรื่อง          

ที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมให้มีความมั่นคงและปลอดภัย สร้างความร่วมระหว่างหน่วยงาน

เทศบาลและผู้น าท้องที่ในการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุในชุมชน ปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้มีความ

มั่นคงขึ้น และจัดกิจกรรมเพื่อช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมีการจัดการขยะที่ดีและยั่งยืนและส่งเสริมให้มี

สวนสาธารณะไว้พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อุสาสันต์ กอธวัช (2554) ท าวิจัย เรื่อง 

ปัจจัยที่เกี ่ยวข้องกับการรับรู้ความปลอดภัยและสะดวกสบายในการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่อยู ่ในชุมชน 

ผลการวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรสนับสนุนให้ผู ้สูงอายุมีสิทธิในการเข้ารับการรักษา การปรับปรุง 

สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ต้องปรับปรุงโดยเร็ว ได้แก่ ห้องน ้า ประตูบันได ขณะเดียวกันสมาชิกในครอบครัว 

ควรมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนร่วมดูแลความปลอดภัยและสะดวกสบายในการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ภาครัฐควรมีการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างจริงจัง

และปรับให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความส้มพันธ์ทางสังคม 

และด้านสิ่งแวดล้อม โดยระบุแนวทางการผลักดันและส่งเสริมอย่างชัดเจน ควรมีการบูรณาการร่วมกันทุกภาค

ส่วนโดยมีงบประมาณที่เหมาะสมในการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมมาก

ขึ้น เพราะการพัฒนาการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเพ่ือที่จะรองรับกับสังคมผู้สูงอายุให้เป็นผู้สูงอายุ

ที่อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและสามารถปรับตัวในสถานการณ์ปัจจุบันได้  

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 การปรับเปลี่ยนเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ หรือเป็นรูปแบบผสมผสานที่มีความครอบคลุม

กับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุรวมถึงนโยบายแนวทางการ

ด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้ามาดูแลส่งเสริมมากข้ึน  
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2.2 การเปลี่ยนหัวข้องานวิจัยในรูปแบบเฉพาะเจาะจง เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุในแต่ละด้าน เช่น ในด้านการส่งเสริมด้านร่างกายของผู้สูงอายุ การส่งเสริมด้านจิตใจของผู้สูงอายุ 

การส่งเสริมด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่ด้านมีรายละเอียดที่แสดงถึงการ

ด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุในลักษณะหลากหลายและมีส่วนที่น่าสนใจควรศึกษา 
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บทคัดย่อ 
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อระบุระดับการจัดการความรู้ของบุคลากรส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
(2) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง และ (3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ          
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยปริมาณ ประชากร 
คือ บุคลากรปฏิบัติงานในส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง จ านวน 67 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
ส่วนการวิจัยคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 คน ได้แก่ ผู้อ านวยการและบุคลากรส านักงานจัดรูปที่ดิน
กลาง ประธานและคณะท างานจัดการความรู้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยสัมภาษณ์เชิงลึก และวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย
วิธีการอุปนัย ผลวิจัย (1) การจัดการความรู้ของบุคลากรส านักงานจัดรูปที่ดินกลางมีการปฏิบัติอยู่ระดับมาก              
(2) ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
ด้านการบ่งชี้ความรู้กับด้านคุณภาพของการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับค่อนข้างสูง และ               
(3) แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน จัดรูป
ที่ดินกลาง พบว่า ต้องสร้างความตระหนักรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรมีการน าเครื่องมือการ
จัดการความรู้มาประยุกต์ใช้กับการท างานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ค าส าคัญ: การจัดการความรู้ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
 

Abstract 

 The purposes of this study were (1) to identify the level of knowledge management of 

Personnel in Bureau of Central Land Consolidation (2) to analyses of relationship between the 

knowledge management and Personnel’ performance efficiency in Bureau of Central Land 
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Consolidation and (3) to development suggestions for knowledge management to increase of 

Personnel’ performance efficiency in Bureau of Central Land Consolidation. The research uses 

mixed-methods with 67 people are Personnel in Bureau of Central Land Consolidation. The 

Collection method was collected by questionnaire. The answers were analyzed by percentage, 

mean, standard deviation and Correlation Coefficient of Pearson. and qualitative data collected 

by key informants with 8 individuals are Director Office of Central Land Consolidation, 

Personnel in Bureau of Central Land Consolidation and Knowledge Management Team. The 

Collection method was collected by In-depth Interviews. and analyzed using inductive analysis. 

Findings revealed that (1) the level of knowledge management of Personnel’ performance 

efficiency in Bureau of Central Land Consolidation was at the high level (2) the relationship 

between the knowledge management and Personnel’ performance efficiency in Bureau of 

Central Land Consolidation was at in The Knowledge Identification and The Quality of 

Operation have a positive correlation at the high level and (3) guidelines for the development 

of the knowledge management to increase operational of personnel’ performance efficiency 

in Bureau of Central Land Consolidation. that create knowledge and must raise awareness for 

the personnel in Bureau of Central Land Consolidation by Implementing knowledge 

management tools to be more efficient applied to work. 

 

Keywords: Knowledge Management, Performance Efficiency, Bureau of Central Land 

Consolidation 

 

บทน า 

ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านต่างๆ ท าให้โลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย  

ไม่ว่าจะเป็นการเปลี ่ยนแปลงกลยุทธ์การแข่งขัน การเปลี ่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคการเปลี ่ยนแปลง

ภูมิศาสตร์นวัตกรรมของโลก โดยเฉพาะด้านข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ ที่ถูกเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วดว้ย

เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคการศึกษา ต้องส่งเสริม

สนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้มากยิ่งขึ้น เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าว่าโลกก าลังเข้าสู่ “ยุคเศรษฐกิจ

ฐานความรู้” ที่ให้ความส าคัญกับการสร้าง การกระจาย และการใช้ความรู้เป็นตัวขับเคลื่อนที่ท าให้เกิดการ

เติบโต สร้างความมั่งคั่ง และเป็นการสร้างงานในอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ ซึ่งมองความรู้เป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่า

ทรัพย์สิน ที่ดิน หรือทรัพยากรอื่นๆ หน่วยบริการสาธารณะ หรือที่เรียกว่าหน่วยงานราชการจึงต้องมีกา ร
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ปรับตัว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ และเปลี่ยนวิธีการท างานใหม่ โดยให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ

ของทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยก้าวเขา้สู่

สภาพการเป็นเศรษฐกิจฐานความรู้ เพื่อให้สังคมไทยสามารถที่จะแข่งขันในสังคมโลกได้ การที่ภาคราชการจะ

สร้างผลสัมฤทธิ์หรือผลกระทบแก่สังคมและประชาชนได้นั้น หน่วยงานราชการต้องเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีท างาน ไป

เน้นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม ดังนั้น 

ความรู้จึงถือเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาขององค์กรที่สร้างคุณค่าได้อย่างไม่มีขอบเขต โดยสามารถเข้าถึง แบ่งปัน 

ใช้ประโยชน์ และสร้างความรู้ที่ต้องการได้รวดเร็ว ที่เรียกว่า การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management 

(KM) จึงเป็นรากฐานส าคัญของระบบการเรียนรู้ขององค์กรที่จะน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งเป็นกลไก

ส าคัญในการปรับปรุงและพัฒนา เชื ่อมโยงกับนวัตกรรม ที ่องค์กรจ าเป็นต้องมีหรือต้องมีการพัฒนา                  

เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และยกระดับความสามารถและศักยภาพขององค์กรให้แข่งขันได้                    

(บุญดี บุญญากิจ, https://www.trisacademy.com/index.php/articles/km_Articles, 10 ตุลาคม 2563) 

จากความเจริญก้าวหน้าดังกล่าว ท าให้ภาคราชการไทยได้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทและแนวทางปฏิบัติ

ราชการเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์รอบด้าน และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจของ

ประเทศให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางการบริหารราชการแนวใหม่ โดยมุ ่งที ่จะ

เปลี ่ยนแปลงมุมมองต่อระบบบริหารข้าราชการจากเดิมที ่เน้นการพัฒนาข้าราชการให้มีความเชี ่ยวชาญ                

เฉพาะด้าน ยึดกระบวนการท างานและประสิทธิภาพเฉพาะส่วน เปลี่ยนเป็นเน้นให้ข้าราชการเป็นผู้รู้ และเป็น

แรงผลักดันที่ส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่งข้าราชการจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายก าหนดหน่วยงานราชการมักประสบปัญหาในการ

จัดเก็บข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ภายในองค์กร หรือแม้กระทั้งจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน    

เมื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวออกไปจากองค์กรไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ความรู้และความเชี่ยวชาญเหล่านี้ก็มักถูกหายไป

พร้อม ๆ กัน การที่หน่วยงานราชการมีรูปแบบที่ชัดเจนในการรวบรวมฐานความรู้ที่มีอยู่มาพัฒนาให้เป็นองค์

ความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้ และแบ่งปันความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ 

และมีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ สามารถน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนา

ส่วนราชการเข้าสู่รูปแบบขององค์การแห่งการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง การจัดการความรู้จึงเป็นเครื่องมือที่ถูก

ก าหนดขึ ้น โดยกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี            

พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ที่ได้ก าหนดเป็นหลักการไว้ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้

มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ โดยต้องมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถที ่จะ

ประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ

เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์      
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ในการปฏิบ ัต ิราชการของส ่วนราชการให ้สอดคล้องกับการบร ิหารราชการให ้เก ิดผลสัมฤทธ ิ ์ตาม                            

พระราชกฤษฎีกานี้” โดยมีการก าหนดแนวทางในการบริหารการเปลี่ยนแปลงส าหรับหน่วยงานราชการของ

ไทย ประกอบด้วยมีตัวชี้วัด 4 ด้าน ดังนี้ 1) ประสิทธิภาพ 2) คุณภาพ 3) ขีดสมรรถนะ และ 4) ประสิทธิผล                               

(พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546, น. 4) ดังนั้น ความรู้ที่มี

อยู่ในแต่ละองค์กร หากไม่ได้น ามาจัดการให้เป็นระบบก็จะมีแต่วันที่สูญสลายหายไป ซึ่งการจัดการความรู้ใน

องค์กรนั้นควรได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารตั้งแต่ระดับบนลงมาจนถึงผู้ปฏิบัติ ท าให้การบริหารความรู้เป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนการท างาน สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างาน เพ่ือการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง มีการชื่นชม ให้รางวัลแก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้หรือการบริหารให้บุคลากรในองค์กรสามารถ

เข้าถึงความรู้ที่เก่ียวข้องได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว  

การจัดการความรู้จึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญอย่างหนึ่งในหน่วยงานราชการของไทยที่น ามาเป็นส่วน

หนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เป็นการจัดการการบริหารความรู้ของบุคลากรหรือองค์กร เป็นเครื่องมือ

ทางการบริหาร และก าหนดไว้ในค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ, 2552, น. 83-87) ซึ่งประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่า

องค์กร มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคืออะไร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ต้องใช้อะไร ปัจจุบันมีความรู้

อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด และอยู่ที ่ใคร 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ เป็นการสร้าง แสวงหา รวบรวม

ความร ู ้ท ั ้ งภายใน และภายนอก โดยร ักษาความร ู ้ เด ิมท ี ่ม ีอย ู ่  ก  าจ ัดความร ู ้ท ี ่ ไม ่ ใช ้แล ้วออกไป                                

3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการก าหนดโครงสร้างความรู้ แบ่งชนิด ประเภท เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการ

เก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคตให้สืบค้น เรียกคืน และใช้งานได้ง่าย 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

เป็นการปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้ครบถ้วนสมบูรณ์             

5) การเข้าถึงความรู้ เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นการแบ่งปัน สามารถท าได้

หลายวิธีการ โดยกรณีท่ีเป็นความรู้ชัดแจ้งอาจจัดท าเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีที่

เป็นความรู้ฝังลึก จัดท าเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น และ 7) การเรียนรู้ เป็นการน า

ความรู้มาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา และท าให้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จาก

สร้างองค์ความรู้ การน าความรู้ในไปใช้ให้เกิดการเรียนรู้ เกิดประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการด้วย

การสะสมองค์ความรู้ต่างๆ ทักษะ ประสบการณ์ของบุคลากรที่กระจายอยู่ทั ่วทั้งองค์กร รวมไปถึงความรู้            

ที่ฝั่งอยู่ในตัวบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้น ไม่ได้ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างชัดเจน ขาดการปรับปรุง

ข้อมูลองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบันและการบูรณาการร่วมกัน บางหน่วยงานมีความคิดว่าการจัดการความรู้เป็นการ
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เพิ่มภาระ เพราะปัจจุบันมีภารกิจงานค่อนข้างมาก จึงไม่อยากท า ไม่มีการน านวัตกรรมไปเผยแพร่หรือ          

ต่อยอด ขาดบุคลากรในการจัดท าระบบการจัดการความรู้ การจัดเก็บความรู้แต่ละองค์กรไม่มีแนวทางการ

ปฏิบัติที่ชัดเจน การน าความรู้ที่มีอยู่ในระบบมาใช้น้อย ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่มีแรงจูงใจในการท าการ

จัดการความรู้ ไม่มีสิ่งกระตุ้นที่มากพอ อีกทั้งไม่เห็นความส าคัญในการจัดการความรู้ มองว่าเป็นเรื่องไกลตัว 

และมองไม่เห็นถึงประโยชน์ที่ชัดเจน  

อย่างไรก็ตาม การจัดการความรู้ภายในองค์กร บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ก็จะรู้เฉพาะ

คณะทีมงานที่ด าเนินการในเรื่องของการจัดการความรู้เท่านั้น บุคลากรบางคนอาจขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่อง

ของการจัดการความรู ้ ไม่เห็นถึงความส าคัญของการจัดการความรู ้ คิดว่าการจัดการความรู ้เป็นภาระ                             

ไม่อยากที่จะท า เนื่องจากปัจจุบันมีภาระงานค่อนข้างมาก ไม่มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน อีกทั้ง ปัจจุบัน

ข้อมูลองค์ความรู้ไม่ค่อยเป็นปัจจุบันและสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เกรงว่าจะมีผลกระทบต่อองค์

ความรู้เดิมที่มีอยู่ แต่แท้ที่จริงแล้วการจัดการความรู้ภายในองค์กรบุคลากรทุกท่านมีความส าคัญกับองค์กรมาก 

มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ไม่ได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นองค์ความรู้ บุคลากรบางท่านไม่อยาก          

ที่จะถ่ายทอดความรู้ทีม่ีอยู่ให้กับคนรุ่นใหม่ เพราะด้วยเหตุบางอย่าง รวมทั้งองค์กรยังขาดคู่มือในการปฏิบัติงาน

บางส่วนงาน ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ จึงต้องมีการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้ให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการจัดการความรู้ ทั้งนี้ เนื่องจาก

บุคลากรเป็นผู้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้น ามาช่วยสนับสนุนการท างาน และเป็นส่วนส าคัญที่จะขับเคลื่อน

องค์กรให้ไปสู่องค์กรอัจฉริยะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นแหล่งเก็บรวบรวมและสังเคราะห์ความรู้ใน

รูปแบบความรู้ที่ฝังลึก (Tacit Knowledge) รวมถึงถ่ายโอนความรู้ที ่มีคุณค่าเหล่านั้นออกมาเป็นความรู้ที่

เห็นชัดแจ้ง โดยผ่านช่องทาง หรือวิธีการต่างๆ เพ่ือน ามาเก็บรวบรวมเป็นสินทรัพย์ความรู้ พร้อมกับน าไปสู่การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยายวงการพัฒนาความรู้ออกไปให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย 

ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ เริ่มตั้งแต่

เรื่องของการบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้จากภายนอกองค์กร โดยน าความรู้เหล่านี้มาจัดระบบ 

การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ การเรียนรู้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน

องค์กร เช่น เงิน คน วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี เป็นต้น ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือน ามาสนับสนุน หรือปรับปรุง

การท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยวิเคราะห์จากต้นทุนของการด าเนินงาน คุณภาพของการปฏิบัติงาน 

ปริมาณงาน เวลาของการปฏิบัติงาน รวมถึงวิธีการและกระบวนการด าเนินงาน เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถ สร้างขวัญก าลังใจในการท างาน สามารถที่จะเก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ถ่ายทอด

ผ่านคู่มือต่างๆ รวมไปถึงสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้บุคลากรเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน

องค์กรให้ไปสู่องค์กรอัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง เป็นหน่วยงานหลักในสังกัดกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โดยแบ่งเป็นส่วนกลางประกอบด้วย 5 ส่วนงาน และส่วนภูมิภาค 35 หน่วยงาน ได้สนับสนุนนโยบายกรม

ชลประทาน ตามแผนยุทธศาสตร ์การจ ัดการความร ู ้  กรมชลประทาน ต ั ้งแต ่ป ี 2548 มีว ิส ัยทัศน์                         

“กรมชลประทานจัดการความรู้ มุ่งสู่องค์กรอัจฉริยะ” มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานเป็นประจ าทุกปี มีการด าเนิน

กระบวนการจัดการความรู้ที่ครอบคลุม เพ่ือพัฒนากรมชลประทานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสนับสนุน

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะท างาน ทีมงานจัดการความรู้ (KM Team)  

โดยมีผู้บริหารส านักงาน เป็นประธาน KM (Chief Knowledge Officer หรือ CKO) ให้บุคลากรมีการเรียนรู้

ร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่หลากหลาย เสริมสร้างการท างานเป็นทีม ถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น

อย่างต่อเนื่อง เน้นการท างานร่วมกันอย่างบูรณาการของทุกภาคส่วน โดยยึดหลัก “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม

แก้ปัญหา” ระดมความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์เสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่  ๆ ให้เกิดขึ้น 

เพ่ือให้งานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน ้าเพื่อเกษตรกรรมมีความเข้มแข็ง มีความพร้อมที่จะท างานให้ส าเร็จ เพ่ือ

ผลสัมฤทธิ์ของงานชลประทานให้เป็นที่ประจักษ์อย่างแท้จริง และสนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรู้ของกรม

ชลประทานให้เป็นองค์กรอัจฉริยะที่ประสบผลส าเร็จต่อไป 

จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู้กับประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง เพ่ือศึกษาว่าบุคลากรมีการจัดการความรู้ในส านักงานจัด

รูปที่ดินกลางอยู่ในระดับใด การจัดการความรู้กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุ คลากรส านักงานจัดรูป

ที่ดินกลางมีความสัมพันธ์กันอย่างไร และมีแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัดรูปที่ดินกลางอย่างไร เพื่อน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปเพิ่มพูนความรู้และ

ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถขับเคลื่อนองค์กรก้าวไปสู่

องค์กรอัจฉริยะต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สามข้อ คือ (1) เพื่อระบุระดับการจัดการความรู้ของบุคลากรส านักงานจัดรูป

ที่ดินกลาง (2) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง และ (3) เสนอแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิ

ภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552, น. 83-87) ได้กล่าวถึงขั ้นตอนที่ท าให้เกิด

กระบวนการจัดการความรู้หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์การ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
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(1) การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) เป็นการค้นหาว่ามีความรู้อะไรบ้างที่อยู่ในองค์การ ที่มี

ผู้เกี่ยวข้องต้องการทราบ แล้วพิจารณาว่าความรู้นั้นเป็นรูปแบบใด อยู่ที่ใคร หรือความรู้อะไรบ้างที่องค์การ

จ าเป็นต้องมีโดยการจัดล าดับความส าคัญของความรู้เหล่านั้น เพ่ือให้องค์การวางขอบเขตของการจัดการความรู้ 

และสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 

(Knowledge Creation and Acquisition) เป็นการก าหนดวิธีการในการดึงความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่กระจัด

กระจายมารวมไว้ มีการจัดท าเนื้อหาให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการหรือลักษณะการเรียนรู้ของผู้ใช้              

โดยมีการสร้างความรู้ขึ้นจากความรู้เดิมท่ีมีอยู่หรือน าความรู้จากภายนอกองค์การมาใช้ เพ่ือให้องค์การมีความรู้

ที่จ าเป็นต้องมีแต่ยังไม่มี (3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เป็นการจัดความรู้ให้

เป็นระบบ เพื่อให้การเก็บรวบรวม การค้นหา ให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาได้ง่าย รวดเร็ว และน าความรู้ดังกล่า ว

ไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การจัดท าสารบัญ และจัดเก็บความรู้ประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้ การแบ่งชนิดหรือประเภทของ

ความรู้ ต้องค านึงถึงว่าผู้ใช้จะน าไปใช้ได้อย่างไร และลักษณะการท างานของบุคลากรเป็นแบบใด เช่น แบ่งตาม

ความช  านาญหร ือความเช ี ่ยวชาญของบ ุคลากร ตามห ัวข ้อ ตามหน ้าท ี ่  หร ือตามกระบวนการ                                    

(4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) ให้อยู่ในรูปแบบและ

ภาษาที่เข้าใจง่าย ซึ่งสามารถท าได้หลายลักษณะ เช่น จัดท าหรือปรับปรุงรูปแบบของเอกสารให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกันทั่วทั้งองค์การ ท าให้การป้อนข้อมูล การจัดเก็บ การค้นหา และการใช้ข้อมูลท าได้รวดเร็วและสะดวก

ต่อการใช้งาน โดยจัดท าค าจ ากัดความของความหมายต่างๆ ที่แต่ละหน่วยงานใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มี

ความเข้าใจตรงกัน ทั้งนี้ ต้องเรียบเรียง ตัดต่อ และปรับปรุงเนื้อหาให้มีคุณภาพดีในแง่ ต่างๆ เช่น ครบถ้วน 

เที่ยงตรง ทันสมัย สอดคล้อง และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

วิธีการในการจัดเก็บและกระจายความรู้ เพื่อให้ผู ้อื ่นใช้ประโยชน์ได้ โดยมีการกระจายความรู้ให้ผู้ใช้ทั้ง 2 

ลักษณะ คือ 1) การป้อนความรู้ (Push) คือ การส่งข้อมูล หรือความรู้ให้ผู ้รับโดยไม่ได้ร้องขอ เช่น การส่ง

หนังสือเวียนแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ และ 2) การให้โอกาสเลือกใช้ความรู้ (Pull) คือ การที่ผู้รับ

สามารถเลือกรับหรือใช้แต่เฉพาะข้อมูล หรือความรู้ที่ต้องการเท่านั้น ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการได้รับข้อมูล หรือ

ความรู้ที่ไม่ต้องการมากเกินไป (6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) การแบ่งปันความรู้

สามารถแบ่งตามประเภทของความรู้ ได้แก่ ความรู้ที่ชัดแจ้ง โดยวิธีต่างๆ เช่น การจัดท าเอกสาร การจัดท า

ฐานความรู้ หรือการจัดท าสมุดหน้าเหลือง โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และความรู้ที่ฝังอยู่ในคน ซึ่งอาจ

ใช้วิธีผสมผสานเพื่อผู้ใช้ข้อมูลสามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวก และ (7) การเรียนรู้ (Learning) การที่

บุคลากรเกิดการเรียนรู้ ซึ่งอาจสังเกตได้จากความสามารถในการท างานที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถ

แก้ปัญหาในงานได้ดีขึ้น และเกิดความรู้ใหม่ ๆ ขึ้น เป็นส่วนช่วยให้เพิ่มพูนองค์ความรู้ขององค์การที่มีอยู่แล้วให้

มากขึ้นไปเรื่อยๆ และน าไปสู่การท าให้องค์การมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในที่สุด 
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 ปีเตอร์สัน และ พลอแมน (Peterson and Plowman) (1953, อ้างถึงใน ปทิตตา จันทวงศ์ (2559,  

น. 20) ที่กล่าวถึง ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 5 ประการ ดังนี้ (1) คุณภาพของงาน คือ 

การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ต้องการ โดยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้                

(2) ปริมาณงาน คือ จ านวนงานที่ปฏิบัติที่เกิดขึ้น จะต้องเป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงานซึ่งท าให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดต่อปริมาณงานที่ปฏิบัติ (3) เวลา คือ เวลาที่ใช้ในการด าเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่

ถูกต้องตามหลักการ เหมาะสมกับงาน และมีความทันสมัย โดยใช้เวลาน้อยที่สุดแต่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

(4) วิธ ีการ คือ กระบวนการ ขั ้นตอนการปฏิบัติงานเพื ่อให้บรรลุว ัตถุประสงค์ และ (5) ค่าใช้จ่าย คือ 

งบประมาณต่างๆ ในการด าเนินงานจะต้องเหมาะสมกับงาน เนื่องจากแนวคิดและทฤษฎีกระบวนการจัดการ

ความรู้ข้างต้นเป็นแนวคิดที่ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาการ

จัดการความรู้ของบุคลากร  

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ประกอบไปด้วย 

 การวิจัยปริมาณ ประชากรในการวิจัย จ านวน 67 คน ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานจัดรูป

ที่ดินกลาง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นลักษณะค าถามแบบตรวจสอบรายการ 

(Check list) ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการ

ท างานต าแหน่งปัจจุบัน ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ในบทบาทใด จ านวน 6 ข้อ โดยเป็นชนิดตอบ

แบบตามความเป็นจริง ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของบุคลากรส านักงานจัดรูปที่ดิน

               ้ 
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กลาง (Knowledge Management) โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 7 ด้าน ดังนี้ 1) การบ่งชี้ความรู้ 2) การสร้าง

และแสวงหาความรู้ 3) การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5) การเข้าถึง

ความรู้ 6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ 7) การเรียนรู้ ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1) ต้นทุนของ

การด าเนินงาน 2) คุณภาพของการปฏิบัติงาน 3) ปริมาณงาน 4) เวลาของการปฏิบัติงาน และ 5) วิธีการ/

กระบวนการด าเนินงาน และตอนที่ 4  เป็นค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา การจัดการความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน

จัดรูปที่ดินกลาง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

 การวิจัยคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที ่มีความรู้ ความสามารถ                   

มีประสบการณ์ และเป็นผู ้ปฏิบัติงานเกี ่ยวข้องกับการจัดการความรู ้ภายในส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง คือ 

ผู้อ านวยการส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง จ านวน 1 ท่าน ประธานและคณะท างานจัดการความรู้ จ านวน 2 ท่าน 

และบุคลากรของส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง จ านวน 5 ท่าน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก และ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการอุปนัย ส าหรับประเด็นในการสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างาน (ปี) ระดับการศึกษาสูงสุด 

วันที่สัมภาษณ์ เวลาสัมภาษณ์ และสถานที่ให้สัมภาษณ์ และตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการ

จัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง จ านวน 7 ด้าน ได้แก่       

1) การบ่งชี้ความรู้ 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 3) การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ 4) การประมวลและ

กลั่นกรองความรู้ 5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ 7) การเรียนรู้  

 

ผลการศึกษาวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 

สรุปได้ดังนี้ 

 1) ระดับการจัดการความรู้ของบุคลากรส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทั้ง

ภาพรวมและทุกด้าน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยด้านการสร้างและแสวงหาความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด

เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ ด้านการบ่งชี้ความรู้ ด้านการเรียนรู้ ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ ด้าน

การเข้าถึงความรู้ ด้านการจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ และด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ตามล าดับ 

เนื่องจากบุคลากรส านักงานจัดรูปที่ดินกลางเมื่อความรู้ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ได้มีการแสวงหาความรู้หรือสืบค้น

เพ่ิมเติม โดยรวบรวมความรู้ที่กระจัดกระจายทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาจัดท าเป็นองค์ความรู้ของตนเอง

ให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด รวมไปถึงการน าความรู้ ทฤษฎี และประสบการณ์ที่มีอยู่มาพัฒนา และเป็น
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แนวทางในการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น ทั้งนี้ บุคลากรส านักงานจัดรู ป

ที่ดินกลางอาจขาดแรงจูงใจในการถ่ายทอด แบ่งปันความรู้จากประสบการณ์ที ่มีอยู ่ให้แก่บุคคลอื่น และ                

การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน หรือผู้บังคับบัญชา รวมถึงขาดพี่เลี้ยงที่คอยช่วยเหลือในการ

ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวคิดการจัดท าแผนการจัดการความรู้ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (2552) ที ่น าเสนอไว้ว่า กระบวนการจัดการความรู ้ เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที ่ท าให้เกิดการ

พัฒนาการของความรู้ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การบ่งชี้ความรู้ 2) การสร้างและ

แสวงหาความรู้ 3) การจัดความรู้ ให้เป็นระบบ 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5) การเข้าถึงความรู้         

6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ 7) การเรียนรู้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของประเสริฐ เพ็ชร์สิงห์ (2557) 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบว่า การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการจัดการความรู้ด้านการแสวงหาความรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของครู 

บุคลากรในสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการแสวงหาความรู้ที่สามารถแสวงหาได้จากแหล่งต่างๆ ทั้งจาก

ภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งการแสวงหาความรู้จากภายในสถานศึกษาสามารถท าได้โดยการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ตรง และการลงมือปฏิบัติด้วยการฝึกอบรม สัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนแปลงหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ในการปฏิบัติงาน ส่วนการแสวงหาความรู้จากภายนอกสถานศึกษาสามารถท าได้ด้วยการจ้างที่ปรึกษา การรับ

ข่าวสารจากสื่อต่างๆ ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ สื่อ สิ่งพิมพ์  

 2) ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัด

รูปที่ดินกลาง โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวก อยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่พบว่า คู่ที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด คือ ด้านการบ่งชี้ความรู้กับด้ านคุณภาพของ

การปฏิบัติงาน คู ่ที ่มีความสัมพันธ์รองลงมา คือ ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้กับด้านวิธีการ/

กระบวนการด าเนินงาน ส่วนคู่ที ่มีความสัมพันธ์ต ่าที่สุด คือ ด้านการเข้าถึงความรู้กับด้านต้นทุนของการ

ด าเนินงาน ทั้งนี้ เนื่องมาจากการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ท าให้บุคลากรสามารถค้นหาองค์ความรู้

ที่ขาดหายไปจากองค์กร ดังนั้น ส านักงานจัดรูปที่ดินกลางสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้น ามาพัฒนา หรือก าหนด

สิ่งที่ต้องเรียนรู้ เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บุคลากรสามารถมีส่วนร่วมใน

การจัดการความรู้ภายในองค์กร รวมถึงการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 

ท าให้บุคลากรมีการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่สม ่าเสมอ เกิดทักษะ ประสบการณ์ ในการปรับวิธีการ

ปฏิบัติงานให้เกิดความส าเร็จ โดยยึดหลักความถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และตรงตามเป้าหมาย

ของส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของภาวิณี ดีสุข รสริน เจิมไธสง และพรทิพย์ สุริยาชัย

วัฒนะ (2558) ศึกษาการจัดการความรู้กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ ่น จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี มีความสัมพันธ์กันสูง อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ เพราะการจัดการความรู้เป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การจัดการ

ความรู้เกิดขึ้นเพราะมีความเชื่อว่าจะช่วยสร้างความมีชีวิตชีวาและความส าเร็จให้แก่องค์การ และการเรียนรู้

ของบุคคล ท าให้องค์การสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ของบุคคลจะเกิดขึ้นอย่างมี

ประสิทธิภาพ ถ้าองค์การมีการจัดการความรู้ที่ดี โดยส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเอง 

เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผล

ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมต่อ

สถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติดของ

ข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  

 3) แนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง ซึ่งสามารถสรุปได้ 7 แนวทาง ดังนี้   

 แนวทางที่ 1 ด้านการบ่งชี้ความรู้ ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน

ปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมในการเชื ่อมโยงกับรูปแบบต่าง  ๆ ที ่เคยท าในอดีต 

พัฒนาการจัดการความรู้และปรับรูปแบบองค์ความรู้ต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น  

 แนวทางที่ 2 ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ ควรมีการผลักดันบุคลากรให้มีการพัฒนาตัวเองก่อน 

โดยการศึกษาแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม เรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนไม่ควรรอให้คนอ่ืนมาสอนงานเพียงอย่างเดียว และ

ยอมรับในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ควรน าองค์ความรู้ที่ได้จากการบ่งชี้

ความรู้น ามาพัฒนาต่อ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาภายในองค์กร โดยการเชิญบุคลากรที่มีความรู้ 

ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ หรือบุคคลที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ทั้งภายในหรือภายนอก

องค์กร มาร่วมประชุมหารือหรือท างานร่วมกัน เพ่ือร่วมกันพิจารณาว่าความรู้ที่องค์กรมีอยู่นั้นสามารถน ามาใช้

ได้หรือไม่ มีส่วนใดที่ต้องก าจัดออกไป องค์กรควรมีนโยบายให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมหรือเรียนรู้จาก

หน่วยงานภายนอก โดยหลักสูตรจะต้องมีความสอดคล้องกับภารกิจงานของตนเอง และองค์กร ซึ่งสามารถที่จะ

น าความรู้เหล่านี้มาพัฒนาการท างาน พัฒนาองค์กร และต้องเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในเชิงรูปธรรม  

 แนวทางท่ี 3 ด้านการจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ ควรน าองค์ความรู้ที่ได้จากการบ่งชี้ความรู้น ามาจัดท า

ให้เป็นระบบ ทุกอย่างจะต้องเก็บในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด ควรมีการสร้างระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บองค์

ความรู้ หรือควรมีคลังความรู้ของ KM โดยเฉพาะ ให้บุคลากรสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว มีการ

จัดท าแผนผังแต่ละองค์ความรู้ให้ชัดเจน หากข้อมูลส่วนใดที่ไม่สามารถเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกได้ต้องมี

การใส่รหัสในการเข้าถึง โดยรูปแบบที่จัดเก็บต้องไม่เป็นตัวอักษรที่มากจนเกินไป มีความทันสมัยและควรมีการ

จัดเก็บองค์ความรู ้แต่ละด้านในช่องทางที ่หลากหลาย เช ่น Facebook Line Youtube Website หรือ
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แม้กระทั่งในห้องสมุด โดยรูปแบบจะต้องมีความน่าสนใจและเข้าใจง่าย อาจท าเป็นรูปภาพ ภาพ Infographic 

วิดีโอการ์ตูนกราฟิก 

 แนวทางที่ 4 ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ ควรมีการปรับปรุงองค์ความรู้ภายในองค์กรอยู่

สม ่าเสมอ มีการทบทวนคู่มือต่างๆ ระเบียบ เอกสาร รายงาน หรือองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการท างาน ให้เป็น

มาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร มีความชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจง่าย ข้อมูลและรูปแบบมีความทันสมัย โดยผ่านการ

พิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญในงานแต่ละด้าน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันระดมสมอง ร่วมกันทบทวน

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือประมวลผลออกมาให้เป็นที่ยอมรับ หาวิธีหรือค าตอบที่ดีที่สุด  

 แนวทางท่ี 5 ด้านการเข้าถึงความรู้ น าองค์ความรู้ที่ได้กลั่นกรองความถูกต้องเรียบร้อยแล้วไปวางไว้ใน

แหล่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น ห้องสมุด และน าเข้าสู่ระบบออนไลน์ในรูปแบบต่าง  ๆ เช่น เว็บไซต์ 

แอพพลิเคชั่น สื่อออนไลน์ต่างๆ Facebook ทวิตเตอร์ เพื่อให้บุคลากรค้นหาองค์ความรู้ที่ต้องการตามความ

ถนัดของแต่ละบุคคล ซึ่งจะต้องใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง และเป็นข้อมูล

ปัจจุบัน และมีการเปิดช่องทางให้สามารถที่จะติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม หรือแสดงความคิดเห็นได้  

 แนวทางที่ 6 ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ องค์กรต้องมีการกระตุ้น มีสิ่งจูงใจให้กับบุคลากร          

ที่ยินดีมาแลกเปลี ่ยนความรู้ อาจมอบเป็นรางวัล เกียรติบัตร หรือจัดท าท าเนียบบุคคลไว้ โดยการสร้าง

บรรยากาศให้กล้าคิด กล้าพูด มีโอกาสได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีอยู่ทั้งด้านที่ประสบความส าเร็จ หรือปัญหา 

ที่เกิดขึ้นจากการท างาน วิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้ที่หลากหลายรูปแบบ 

เช่น การแลกเปลี่ยนรูปแบบออนไลน์ การระดมสมองออนไลน์ สามารถเลือกใช้ได้ตามที่ต้องการ และท าให้การ

แลกเปลี่ยนความรู้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากมีหลาย ๆ คน องค์กรก็จะมีการขับเคลื่อน

เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกิดเป็นองค์ความรู้แบบมีชีวิตท าให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดขึ้นเป็นประจ า  

 แนวทางที่ 7 ด้านการเรียนรู้ ควรสร้างความตระหนักรู้ของบุคลากรในองค์กรให้เห็นถึงความส าคัญ        

ในการใช้เครื่องมือของ KM มาพัฒนาการท างาน ควรมีการเปรียบเทียบวิธีการท างานแบบเดิมและท างานแบบ

ใหม่จะได้ผลลัพธ์แบบใด มีผลดีกว่าเดิมอย่างไรบ้าง ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้จากประสบการณ์    

จากองค์ความรู้ที่หลากหลาย มีการเรียนรู้ต่างสายงาน ไม่ควรเรียนรู้เฉพาะภายในองค์กรเท่านั้น แล้วน าเอา

ข้อดีข้อเสีย มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน และการท างาน รวมถึงปัญหาในการท างานว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งบุคลากรที่

ได้รับฟังควรน าวิธีการ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ที่สามารถจะน ามาประยุกต์ใช้กับการท า งานของตนเองได้ น ามา

จัดท าเป็นองค์ความรู้เฉพาะตน องค์กรก็จะได้องค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาไหลเวียน (Flow) ภายในองค์กรต่อไป          

ท าให้มีองค์ความรู้หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา เรียกว่า เกลียวความรู้ ก็จะท าให้องค์กรเกิดการพัฒนาการท างาน

และสร้างสรรค์นวัตกรรมในการท างาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 

 จากแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ส านักงานจัดรูปที่ดินกลางดังกล่าว สอดคล้องกับประภาพรรณ อุ่นอบ และพรธิดา วิเศษศิลปานนท์ (2555) ได้
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กล่าวถึงขั้นตอนหลักของการจัดการความรู้ในองค์กร โดยมีการปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ

ของแต่ละองค์กรและวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ ดังนี้ มีการสร้างทีมงานจัดการองค์ความรู้ในองค์กร 

เพื่อให้เป็นผู้ริเริ่ม ขับเคลื่อน และสร้างความร่วมมือในการจัดการความรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร เป็นหลักในการ

ร่วมคิดร่วมตัดสินใจในการด าเนินงานขององค์กร มีการก าหนดกลยุทธ์การจัดการความรู้ขององค์กรว่ามี

สาระส าคัญเรื่องอะไรบ้าง วิเคราะห์โอกาสและองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร โดย

พิจารณาจากทุกส่วน ทั้งทางด้านภารกิจหลักขององค์กร ด าเนินการส ารวจระบบที่จะใช้ในการจัดการองค์

ความรู ้ที ่มีอยู ่แล้วในองค์กรที ่เอื ้อต่อการจัดการความรู ้อยู ่แล้ว เพื ่อต่อยอดการท างานและน ามาใช้เป็น

องค์ประกอบหนึ่งของการจัดการความรู้โดยไม่ต้องเสียเวลาสร้างขึ้นมาใหม่ หรือเสียทรัพยากรเพิ่มมากนัก 

เนื่องจากการจัดการความรู้ให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ที ่อยู่ในตัวคนที่จะน ามาสู่ความรู้ภายนอก        

ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการต่อยอดความรู้ หรือการสร้างความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางาน 

พัฒนาคน และพัฒนาองค์กรต่อไป ทั้งนี้ ต้องสร้างโครงสร้างการจัดการความรู้ในองค์กรที่ได้รับการสนับสนุน

จากผู้น าองค์กร และผู้เชี ่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อสร้างองค์ความรู้แลกเปลี่ยน และใช้องค์ความรู้ให้เกิด

ประโยชน์ เชื ่อมโยงองค์ความรู ้ในองค์กรจ าเป็นต้องมีระบบพื้นฐาน และเครือข่ายการเชื ่อมโยงข้อมูล                 

ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายที่เกี ่ยวข้องกับคนที่จะเข้ามาใช้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อาจใช้วิธีการชุมชน           

นักปฏิบัติ การประชุมกลุ่มรายเดือน มุมจัดการความรู้  อย่างไรตาม องค์กรไม่ควรให้ความส าคัญกับโครงสร้าง

เครือข่ายสารสนเทศเป็นอันดับแรก แม้ว่าองค์กรจะมีระบบโครงสร้างเพื ่อการสื่อสารที่ดีเพียงใดหากคน         

ในองค์กรไม่เข้าไปใช้งานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ระบบโครงสร้างนั้นก็ไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด 

นอกจากนี้ วิธีบริหารการเปลี่ยนแปลง เพ่ือปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ และสร้างวัฒนธรรม

การเรียนรู้ที่เป็นเนื้อเดียวกับการปฏิบัติงานประจ าไม่ใช่เป็นงานที่เพิ่มหรือแยกออกจากงานประจ าเหล่านี้จะ

ช่วยให้บุคลากรมีความสุขในการเข้าร่วมในการจัดการความรู้ มีการก าหนดระบบสนับสนุนการจัดการความรู้ 

ตั ้งแต่การจัดเก็บ การจัดระบบ การสืบค้น และการค้นหาองค์ความรู้ที ่ต้องการใช้ประโยชน์ ดังนั้น ระบบ

สารสนเทศและเครือข่ายจึงมีส่วนส าคัญในการสนับสนุนการจัดการความรู้ ทั้งอยู่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

และระบบสื่อสารอื่น ๆ รวมทั้งระบบการจัดเก็บความรู้ที่อยู่ในรูปชุดความรู้ แนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจ

จัดเก็บในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงและสืบค้นได้ง่าย 

ทั้งนี้ ควรบรรจุเรื่องการจัดการความรู้ให้อยู่ในแผนปฏิบัติการขององค์กร หรืออาจก าหนดเป็นนโยบายของ

องค์กร รวมทั้งจัดท าแผนการจัดการความรู้ เพื่อน านโยบายการจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติ และปฏิบัติตาม

แผนการจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งควรเป็นไปตามกระบวนการเริ่มตั้งแต่การก าหนดองค์ความรู้ที่ส าคัญ

กับองค์กรสร้างความรู้นั้นให้เกิดขึ้นในองค์กรโดยใช้เครื่องมือ การจัดการความรู้ที่หลากหลายและเป็นความรู้ที่

สร้างได้ภายในองค์กร รวมทั้งความรู้ที่หาได้จากภายนอกองค์กร การจัดเก็บความรู้เข้าสู่ระบบการจัดการความรู้
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ที่ก าหนดการน าความรู้นั้นไปใช้งานการปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอและการย้อนกลับไปดูว่าความรู้ที่

สร้างและใช้งานนั้นยังคงสอดคล้องกับความรู้ที่ส าคัญขององค์กรหรือไม่  

 

ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

1) ควรมีการสื่อสารให้กับบุคลากรเข้าใจในเรื่องของการน า KM มาใช้ในการท างาน โดยไม่ท าให้รู้สึกว่า

เป็นการเพ่ิมภาระงาน ก าหนดแนวทางให้บุคลากรแต่ละส่วนงานน าการจัดการความรู้ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน

การท างาน เพ่ือให้องค์ความรู้ไม่หายไปจากองค์กร และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น  

2) สนับสนุนให้บุคลากรสามารถที่จะไปฝึกอบรม เรียนรู้กับองค์กรภายนอกได้ สามารถที่จะเลือก

หลักสูตรที่ตนเองสนใจ โดยหลักสูตรนั้นๆ ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจของตนเอง สอดคล้องกับภารกิจของ

ส านักงาน และหลังจากการฝึกอบรมสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน และต้องเป็นประโยชน์ต่อองค์กร  

3) ควรมีการใช้เทคโนโลยีและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเก็บองค์ความรู้ต่างๆ โดยมีรูปแบบทันสมัย                  

มีความน่าสนใจ สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้

บุคลากรมีความสนใจที่จะเรียนรู้มากยิ่งข้ึน 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  

1) ด้านการบ่งชี้ความรู้ ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในการรับรู้และมีความเข้าใจใน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง  

2) ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ ควรมีการส่งเสริมบุคลากรในการน าความรู ้ ทฤษฎี และ

ประสบการณ์ที ่มีอยู ่มาพัฒนา ให้เป็นแนวคิดวิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ ที ่สามารถพัฒนาระบบงานให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น  

3) ด้านการจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ ควรมีวิธีการหรือแนวทางให้กับบุคลากรในการสรุปผลการ

ปฏิบัติงานที่ประสบความส าเร็จไว้ในรูปแบบต่างๆ เช่น แฟ้มสะสมผลงาน ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  

4) ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ ควรมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในต าแหน่งต่างๆ ไว้อย่าง

ชัดเจน เข้าใจง่าย และข้อมูลเป็นปัจจุบัน  

5) ด้านการเข้าถึงความรู้ ควรมีแหล่งข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง เพ่ือให้บุคลากร

สามารถค้นหาความรู้ได ้ 

6) ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ในการปฏิบัติงานควรมีพ่ีเลี้ยงในการช่วยเหลือ และสอนงาน  

7) ด้านการเรียนรู้ ควรมีการจัดระบบการเรียนรู้ให้กับบุคลากรทุกคน และทุกด้าน 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

1) ควรศึกษาปัญหา อุปสรรค โอกาส ที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ภายในส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง  

 2) การศึกษาครั้งนี ้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู ้กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรส านักงานจัดรูปที่ดินกลางเท่านั้น ควรมีการศึกษาการจัดการความรู้กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในองค์กรอื่นที่เป็นต้นแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานและเป็นประโยชน์                

ในการก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของส านักงานจัดรูปที่ดินกลางต่อไป  

3) ควรมีการศึกษาการน าเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม มาประยุกต์ใช ้ใ นการจัดการความรู ้กับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
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แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อวิเคราะห์กระบวนการการมีส่วนร่วมในจัดการขยะมูลฝอย 
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย (2) เพ่ือระบุปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมจัดการขยะมูลฝอย
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย และ (3) เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการ 
ขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย  โดยการวิจัยนี้เป็นการวิจัยคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลจ านวน  
17 คน ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และ
นักวิชาการ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยวิธีการอุปนัย ผลการวิจัย (1) ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า ประกอบด้วย  
(ก) การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ เน้นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและแนวทาง
ในการตัดสินใจ (ข) การมีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินการ เน้นการประชุมหารือ แบบบูรณาการการท างานกับ
ทุกภาคส่วน (ค) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ เน้นการสร้างการรับรู้การรักษาผลประโยชน์ส่วนตน และ
ผลประโยชน์ส่วนร่วม และ (ง) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เน้นการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื ่อง   
(2) ด้านปัญหา อุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า มีปัญหาที่ส าคัญ คือ คนในชุมชน
ขาดความรู้เกี ่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย และ (3) ด้านแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมในจัดการขยะมูลฝอย 
พบว่า ประกอบด้วย (ก) ควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นก่อนการตัดสินใจ และ (ข) ควรสร้าง
แรงจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม การจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย 
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Abstract 

 This research aimed to 1) analyze participation process of solid waste management of 
Salalai Sub-district Administrative Organization. 2) identify problem and obstacles of public 
participation in of solid waste management of Salalai Sub-district Administrative Organization. 
and 3) present the development guidelines of participation in solid waste management of 
Salalai Sub-district Administrative Organization. This is a qualitative research, the 17 informants 
were Sub-district Administrative Organization officer, government officers, village health 
volunteers and technical officers. The research methodology were collecting of documented 
information, non participative observation and in-depth interviewing. Data analysis was 
inductive method. The research results aspects were 1) participation in solid waste 
management composed of i) decision making process emphasized giving a chance to all sectors 
to analyze problems and provide guideline to decision making ii) public participation 
manifested meeting and integration working with all sectors iii) participation in taking benefit of 
contribution for personal and gaining public benefit and iiii) participation in evaluation process 
marked tracking and continuous evaluation. 2) problem and obstacles participation had the 
important issue of people in community that lacked of knowledge in waste management and 
3) development guideline of participation in solid waste management composed of the major 
issues of i) giving a chance to all sectors for accessibility to public opinions prior decision making 
and ii) contribution of people motive in tracking and evaluating the work performance in 
conjunction with government officers. 
 
Keywords: participation, solid waste management, Salalai Subdistrict Administrative Organization 

 
บทน า 

 ปัจจุบันขยะมูลฝอยได้กลายเป็นปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้นในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ที่นับวันปริมาณ

ขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื ่อง จากการเพิ่มขึ ้นของจ านวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ               

การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตทางสังคม ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมท าให้การด าเนินชีวิตประจ าวัน

เปลี่ยนแปลง ซึ่งก่อให้เกิดปริมาณของเหลือทิ้งเป็นจ านวนมากจากการอุปโภคและบริโภค และกิจกรรมต่าง ๆ  

ทั้งจากภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคครัวเรือนที่เป็นสาเหตุให้มีจ านวนขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น และมี

แนวโน้มเพิ ่มขึ ้นทุกปีเป็นต้นเหตุส าคัญที ่ก่อให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ เช่น  มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน ้า  

เป็นแหล่งพาหะน าโรค อีกทั้งยังท าให้ทัศนียภาพไม่สวยงาม จากข้อมูลการประเมินปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของ
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ประเทศไทย พบว่าในปี พ.ศ. 2559 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของประเทศไทย 27.06 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก  

พ.ศ. 2558 ส่งผลให้อัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคนเพ่ิมจาก 1.13 เป็น 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 

(กรมควบคุมมลพิษ, http://infofile.pcd.go.th/waste/wsthaz_annual59.pdf?CFID=53927&CFTOKEN=86581531) 

 จากสถานการณ์ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของประเทศไทยท าให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยถูกก าหนดให้

เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก าหนดกรอบ

และทิศทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาขยะ เริ่มจากการลดขยะมูลฝอยหรือขยะอันตรายที่

แหล่งก าเนิด การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ซ ้าและใช้ประโยชน์ใหม่ การเก็บขนขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ การ

ก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และการส่งเสริมภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแปรรูป

ขยะมูลฝอยเป็นพลังงานหรือเชื้อเพลิง โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานหลักท่ี

รับผิดชอบขยะมูลฝอยชุมชน และเป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการ

ขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ (ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพ้ื นที่ขนาดใหญ่

ประมาณ 191.39 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม โรงงานอุตสาหกรรม (องค์การบริหารส่วนต าบล

ศาลาลัย, http://www.salalai.go.th/site/) ท าให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องจาก

ความเจริญที่เข้าในพื้นที่ ท าให้ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเ ร็ว มีประชากรแฝงที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่

จ านวนมาก ท าให้มีปริมาณของเหลือใช้การอุปโภคและบริโภคในกิจกรรมต่างๆ สูงขึ้น ส่งผลปริมาณ

ขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในพื้นที่มากขึ้น มีการลักลอบทิ้ง

ขยะมูลฝอยในพื้นที่สาธารณะ รวมถึงการเผาขยะมู ลฝอยในที่ โล่งแจ้ง ที่อาจส่งผลกระทบต่อการ

ด ารงชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้ ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน ้า เป็นแหล่งพาหะน าโรค และ

ท าให้ทัศนียภาพในพื้นที ่ ไม่สวยงามไม่น่าอยู ่  (ส านักงานคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ , 

https://www.nationalhealth.or.th/occasion_agenda/559) อีกทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย ไม่มี

การด าเนินการเก็บขนขยะในพื้นที่ ท าให้ประชาชนต้องจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนด้วยตนเอง (ส านักงาน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 2563, หน้า 7) อาจท าให้มีการจัดการขยะมูลฝอยไม่ถูกวิธีส่งผลให้ปริมาณขยะตกค้าง

สะสมในพ้ืนที่ได้ 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว การจัดการการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที ่องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย  

จึงจ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที ่ ซึ ่งผู ้ว ิจัยสนใจศึกษาแนวทาง

พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย เพื่อน าไปสู่การ

http://infofile.pcd.go.th/waste/wsthaz_annual59.pdf?CFID=53927&CFTOKEN=86581531
https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422
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ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่สามารถจัดการขยะ

มูลฝอยในครัวเรือนอย่างถูกต้องตารมหลักวิชาการได้ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ (1) เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการการมีส่วนร่วมในจัดการขยะมูลฝอย

ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2) เพ่ือระบุปัญหาและ

อุปสรรคในการม ีส ่วนร ่วมจ ัดการขยะมูลฝอยในพื ้นที ่องค ์การบร ิหารส ่วนต าบ ลศาลาลัย อ  าเภอ 

สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ (3) เพ่ือเสนอแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย

ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ขอบเขตการวิจัย 
 1) ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษามุ่งไปที่กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน ตามแนวคิดและ

ทฤษฎีของ Cohen & Uphoff ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าควรท าอะไรและ

ท าอย่างไร 2) การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนารวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการ

แบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงาน และ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 2) กลุ ่มผ ู ้ให้ข ้อมูลส าคัญ (Key Informants) การวิจ ัยครั ้งนี ้  เป็นการวิจ ัยคุณภาพ โดยใช้ว ิธี

เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ประกอบด้วย ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ พนักงานส่วนต าบล ผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งเคล็ด ผู้อ านวยการสถานศึกษาในเขตพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุข

ชุมชน รวมถึงนักวิชาการ ทั้งสิ้น 17 คน  

 3) ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ที่ศึกษา คือ พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย อ าเภอสามร้อยยอด 

จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 

 4) ขอบเขตด้านระยะเวลา การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลวิจัย

ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2564 รวม 3 เดือน 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

 การมีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนเข้ามาร่วมมีบทบาท ตั้งแต่ก าหนดปัญหาความ

ต้องการ ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ การร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมติดตาม

และประเมินผล เพื่อให้การด าเนินการต่างๆ บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และปฏิบัติตามแผนการหรือ

โครงการต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การให้โอกาสประชาชนเป็นฝ่ายตัดสินใจ ก าหนด

ปัญหาความต้องการของตนเอง โดย Cohen & Uphoff (1980, pp 324 - 328) ได้กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วม 
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หมายถึง การที่สมาชิกในชุมชนต้องเข้ามามีส่วนใน 4 มิติ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรท าอะไร 

ท าอย่างไร 2) การมีส่วนร่วมที่จะเสียสละในการพัฒนาและลงมือปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วม

ในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากผลการด าเนินงาน 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  

 

กรอบแนวคิด 

 ส าหรับกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้มาจากการวิเคราะห์กระบวนการการมีส่วนร่วมในการของ
สมาชิกชุมชนใน 4 มิติ ของ Cohen & Uphoff สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ที่มา: ประยุกต์จากทฤษฎีของ Cohen & Uphoff (1980, pp 324 - 328) 
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การศึกษานี้เป็นการวิจัยคุณภาพ (qualitative study) ใช้วิธีวิจัยแบบกรณีศึกษา (Case study Approach) โดย

ศึกษาจากเอกสาร (documentary study) ข้อมูลที่เกี ่ยวของ แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี ่ยวข้องและการ

สัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) รวมถึงการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participant observation) 

ทั้งนี้ หน่วยในการวิเคราะห์เป็นหน่วยระดับบุคคล เนื่องจากหลักการวิจัยคุณภาพในทางรัฐประศาสนศาสตร  

หน่วยในการศึกษา หรือหน่วยในการวิเคราะห์มักจ ากัดอยู่ที่บุคคล (จุมพล หนิม, 2551, น. 224-227) ประกอบ

กับการศึกษาประเด็นดังกล่าวมีบุคคลที่เก่ียวข้องจ านวนมาก จึงเนนการศึกษาระดับตัวบุคคลที่สามารถใหข้อมูล

ส าหรับที่สามารถใชตอบค าถามการวิจัยได้อย่างครบถวน โดยประชากรที่ศึกษาจึงเป็นตัวบุคคลที่มีบทบาทใน

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 

ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ  และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่บ้าน ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ รวมถึงนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้

ความเข้าใจบริบทของพื้นที่เป็นอย่างดี โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น ใช้วิธีการเลือก

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive selection) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสม สมบูรณ์และครอบคลุมตาม

กรอบแนวคิดในการวิจัยรวมมีผู้ใหข้อมูลส าคัญท้ังสิ้น 17 คน  

 

ผลการศึกษา 

 1. กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย 

อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยได้ดังนี้ 

 ด้านที่ 1 การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ มุ่งเน้นไปที่ การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ในการแสดงความคิดเห็น ร่วมหาปัญหา และร่วมหาแนวทางเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจก่อนการ

ด าเนินการ ซึ ่งสอดคล้องกับ ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป์ (2550, หน้า 35 - 37 ) ที่มองว่า การเปิดโอกาสให้

ประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาท ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ การด าเนินกิจกรรม การติดตาม

ตรวจสอบ และการประเมินผลร่วมกัน เพ่ือมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้น โดย Vroom 

and Deci (1970) ที่กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วม คือ ปริมาณอิทธิพลที่แต่ละบุคคลรู้สึกว่าตนเองได้เข้าไปร่วมใน

การตัดสินใจ ได้รับความพึงพอใจจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถพัฒนาความผูกพันที่มีต่องาน

สามารถท างานได้ดีและขยายเป้าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดการควบคุมตนเองมิใช่

ควบคุมองค์การ ซึ่งตรงกับแนวคิดของ William Erwin (1976) ที่กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการด าเนินงานด้านการพัฒนา การร่วมคิด การร่วมตัดสินใจ รวมถึงการแก้ปัญหา

ของตนเอง ติดตามการปฏิบัติงานขององค์การ ในท านองเดียวกัน Denhardt and Denhardt (2011, p 96) 

กล่าวไว้ว่า รัฐไม่ใช่ผู้ก ากับ สั่งการ ตัดสินใจ หรือศูนย์กลางอ านาจในการบริการสาธารณะเหมือนดังเดิม แต่ต้อง

เป็นผู้รับใช้ประชาชน กล่าวคือ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิด ร่วมตัดสนิใจ 
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ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมตรวจสอบ ซึ่งต้องสามารถเชื่อมโยงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา

สังคม ที่ประชาชนจะไม่ใช่เป็นเพียงผู้รับบริการ แต่เป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ ร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวทาง

ต่อไป 

 ด้านที่ 2 การมีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินการ มุ่งเน้นไปที่ การประชุมพูดคุย แสดงความคิดเห็น
ในการวางแผน ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย
ในพ้ืนที่ ซึ่งสอดคล้องกับ พีระ พรนวม (2544, น. 21 - 23) ที่กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมเป็นการกระจายอ านาจ
ให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาปัญหา ความต้องการและการตัดสินใจร่วมกันในการ
วางแผนด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาร่วมกัน การด าเนินการหรือปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนรับรู้ผลดี เสีย จน
เก ิดความภาคภ ูม ิ ใจร ่ วมก ัน ซ ึ ่ งสอดคล ้องก ับ  Coakes, Amar, และ Granados (2010) ท ี ่ มองว่ า  
การด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมโดยกลุ่มคนที่ท างานร่วมกันหรือทีมงาน ย่อมก่อให้เกิดความส าเร็จได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2560, น. 11) ที่กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน คือ กระบวนการที่ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนการหรือขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การรับรู้ข้อมูล 
การปฏิบัติงาน การร่วมแสดงทัศนะความคิดเห็น การร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
การร่วมคิดแนวทางการแก้ไขปัญหา การร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การร่วมในการด า เนินการ และการร่วม
ติดตามประเมินผล รวมทั้งการร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
 ด้านที่ 3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ มุ่งเน้นไปที่ การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในการรักษาผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับ สมบูรณ์ อ าพนพนารัตน์ (2542, 
น. 85) ที่มองว่า ขั้นการใช้ประโยชน์ (Utilization) ประชาชนจะเข้ามามีบทบาทในลักษณะของการควบคุมและ
เป็นการเพิ่มระดับของการพึ่งพาตัวเอง และขั้นการได้รับผลประโยชน์ (Obtaining Benefits) โดยประชาชน
จะต้องได้รับการแจกจ่ายผลประโยชน์จากชุมชนในพื้นฐานที่ท าให้เกิดความเสมอภาคกัน และสามารถติดตาม
ประเมินผล นอกจากนี้ Cohen and Uphoff (1980) ที่มองว่า การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ นอกจาก
ผลประโยชน์เชิงปริมาณและคุณภาพแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ ่มทั้ง
ผลประโยชน์ในทางบวกและทางลบที่เกิดข้ึน 
 ด้านที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล มุ่งเน้นไปที่ การติดตาม และประเมินผลการด าเนินการว่า
มีปัญหา อุปสรรคหรือไม่ เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ  จิราภรณ์ ศรีค า (2547,             
น. 55 - 58) ที่อธิบายไว้ว่า การที่บุคคลที่ส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องเดียวกันเข้ามาร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน 
การด าเนินงาน การรับทราบผลการด าเนินงาน การติดตาม ประเมินผล เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตกลงกันไว้ 
ซึ่งสอดคล้องกับ อภิญญา กังสนารักษ์ (2544, น. 67) ได้น าเสนอขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
โครงการ เพื่อให้รู ้ว่าผลจากการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยสามารถก าหนดการ
ประเมินผลเป็นระยะต่อเนื่องหรือประเมินผลในคราวเดียวก็ได้ 

 2. ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลลาลัย 

อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยได้ดังนี้ 
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 ด้านที่ 1 ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ยังขาดการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ

ปัญหา อุปสรรค แนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที ่ เนื ่องจากการขาดการสื ่อสาร 

ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่  

ซึ่งสอดคล้องกับ อรทัย ก๊กผล (2552, น. 17) ที่อธิบายไว้ว่า กระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี

โอกาสได้เข้ามามีส่วนในการแสดงทัศนะ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือกร่วมกัน

ในการตัดสินใจที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจสามารถ

ปรับเปลี่ยนกิจกรรมร่วมกันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกับ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และพรรณทิพย์ 

เพชรมาก (2551, น. 72 - 95) ที ่มองว่า การรับรู ้ข่าวสาร (Public Information) บุคคลหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดการด าเนินการรวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้

การแจ้งข่าวสารจะต้องเป็นการแจ้งก่อนที่จะมีการตัดสินใจด าเนินการผ่านการประชุมรับฟังความคิดเห็น 

เพื่อให้ประชาชนและฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจสามารถใช้เวทีสาธารณะในการท าความ

เข้าใจ 

 ด้านที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินการ  ในการด าเนินการ

ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ยังขาดการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ เนื่องจากยังขาดความรู้  

ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่เหมาะสมกับพื้นที่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนด้วยวิธีการคัดแยกขยะ เพ่ือน าขยะมาใช้ประโยชน์ที่ช่วยในการลดปริมาณขยะใน

พื้นที่ อีกทั้งการด าเนินการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ยังขาดความต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ กาญจนา โคกทอง (2553) ได้วิจัยเรื่อง แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต

เทศบาลต าบลเนินกุ่ม อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ที่พบว่า ประชาชนยังขาดความเอาใจใส่ในการดูแล 

และร่วมมือกันก าจัดขยะมูลฝอย ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ พัชรี สินเจริญ (2562) ที่พบว่า ปัญหาในการจัดการขยะที่พบ ได้แก่ ประชาชนขาดความเข้าใจ

และทัศนคติที่ดีต่อการจัดการขยะมูลฝอย ไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ รวมถึง ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ 

และศิวพันธุ์ ชูอินทร์ (2560, น. 72 – 75) ที่มองว่า การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยการ

สร้างความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย การบริการ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การประสานงานความร่วมมือทั้งของ

หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน และการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสม 

 ด้านที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  ปัญหาเรื่องผลประโยชน์ 

ที่ได้รับเป็นเพียงผลประโยชน์ทางอ้อม ท าให้ประชาชนไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน เนื่องจากมองว่า

ตนไม่ได้รับประโยชน์ส่วนบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Cohen and Uphoff (1980) ที่อธิบายไว้ว่า การ

มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ในส่วนที ่เกี ่ยวกับผลประโยชน์ นอกจากความส าคัญของ
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ผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและคุณภาพแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ของโครงการ รวมทั้ง

ผลประโยชน์ในทางบวกและทางลบของโครงการ  

 ด้านที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ในการติดตามและประเมินผลการ

ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการในการตรวจติดตามและ

ประเมินผล เช่น การลงพ้ืนที่ตรวจติดตามไม่สามารถประเมินผลการคัดแยกขยะในครัวเรือนได้ เนื่องจากไม่พบ

ผู้เข้าร่วมโครงการท าให้ไม่ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นหลังจากได้ด าเนินการ หรือการลงพื้นตรวจ

ติดตามไม่ได้รับความร่วมมือในการตรวจติดตาม รวมถึงข้อมูลการติดตามและประเมินผลที่ได้รับจากเครือข่าย

ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง เช่น ในบางครัวเรือนไม่มีการคัดแยกขยะแต่ให้

ข้อมูลว่ามีการคัดแยกเรียบร้อย เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์  (2547, น. 2) ได้อธิบายไว้ว่า 

การประเมิน คือ กระบวนการแสวงหาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์

และข้ันตอนต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคอะไร และบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่ มี

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการหรือไม่  

 3. แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมในจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย 

อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยได้ดังนี้ 

 ด้านที่ 1 การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมในกระบวนการ

ตัดสินใจ ให้ความส าคัญกับ การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมวิเคราะห์

ปัญหา ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของปัญหา และหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง  ๆ ร่วมกัน โดยให้ทุกภาคส่วน

เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกว่าอะไรควรท าและท าอย่างไร รวมถึงการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน

การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี ่ยวกับการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่อย่างเป็น

รูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Herbert Simon (1946) อ้างอิงใน ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, 2555, 

น. 130 - 133; พิทยา บวรวัฒนา, 2556, น. 104 - 111) ได้อธิบายไว้ว่า การตัดสินใจของมนุษย์เป็นการหา

เหตุผลที ่น ามาใช้ในการตัดสินใจ ดังนั ้น หน่วยวิเคราะห์ที ่ต้องน ามาพิจารณา คือ เหตุผลหรือหลักฐาน   

เชื่อว่า คนมีเหตุผลและไม่มีเหตุผลไปพร้อมๆ กัน ดังนั้น การตรึกตรองว่าอะไรคือเป้าหมายที่ส าคัญที่ต้องการจะ

บรรลุเป้าหมาย เป็นความพยายามในการใช้เหตุผล ในทางกลับกันข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น คือ คนไม่สามารถใช้เหตุ

ผลได้อย่างเต็มที่สมบูรณ์แบบ เนื่องจากมีข้อจ ากัดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจิตใจ สภาพแวดล้อมทางสังคม ขาดความรู้

และข้อมูลในการตัดสินใจ รวมถึงไม่สามารถพอที่จะคาดคะเนได้ว่าการตัดสินใจจะส่งผลให้เกิดความพอใจได้

มากน้อยเพียงใดในอนาคต ตลอดจนผู้ตัดสินใจไม่สามารถรู้แนวทางปฏิบัติได้ทุกแนวทางที่จะน ามาใช้ได้ 

 ด้านที่ 2 การมีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินการ แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมในกระบวนการ

ด าเนินการ ให้ความส าคัญกับ การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ร่วมวางแผน ร่วมก าหนดเป้าหมายหรือทิศทาง และการน าเสนอความส าเร็จของการด าเนินการที่ผ่านมา
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ว่ามีปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการหรือไม่อย่างไร ก่อนการตัดสินใจการด าเนินการ เพื ่อพัฒนาการ

ด าเนินการให้มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ โดยผ่านการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย

ในครัวเรือน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ

ส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และติดตาม ประเมินผล เพื่อพัฒนากา ร

ด าเนินการที่มีอยู่ให้ดีขึ ้น ซึ่งสอดคล้องกับ โกวิทย์ พวงงาม (2555, น. 11) ที่มองว่า การมีส่วนร่วมในการ

วางแผนด าเนินงาน เป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้ประชาชนรู้จักวิธีการคิดการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักการน าเอา

ปัจจัยข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ถ้าหากการ

ติดตามงาน และประเมินผลงานขาดการมีส่วนร่วมแล้ว ประชาชนย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานที่ท าไปนั้น

ได ้ร ับผลด ี  ได ้ร ับประโยชน ์หร ือไม ่อย ่างใด การด  าเน ินก ิจกรรมอย ่างเด ียวก ันในโอกาสต ่อไป  

จึงอาจจะประสบความยากล าบาก ซึ่งสอดคล้องผลการวิจัยของ ศิลปวิชญ์ น้อยสมมิตร และโชติกา แก่นธิยา 

(2562) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อนโยบายสาธารณะ น าเสนอมุมมองที่ต้องการให้ภาค

ประชาชนมีโอกาสเสนอความต้องการในฐานะพลเมืองหรือผู้เสียภาษีให้กับประเทศ ที่ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพใน

การร่วมกันเสนอความคิดเห็น เพ่ือวางแผนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการประเมินผลและการมี

ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะนั้นๆ อย่างเท่าเทียมกัน มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมรับฟังปัญหาต่างๆ 

เพื่อส่งเสริมภาคประชาชนให้ออกความคิดเห็นต่อระบบการบริหารกิจการในนโยบายสาธารณะปรับปรุงภาระ

งานต่าง ๆ ให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป 

 ด้านที่ 3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์

ข้างต้น ให้ความส าคัญกับ การน าเสนอผลส าเร็จและประโยชน์ที ่ได้รับจากการขับเคลื ่อการการจัดการ  

ขยะมูลฝอยในพื้นท่ี และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ เช่น การ

จัดกิจกรรมขยะแลกไข่ ธนาคารขยะ ครัวเรือนต้นแบบ รวมถึงการส่งเสริมให้ชุมชนร่วมรักษาผลประโยชน์

ส่วนรวม ซึ ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Maslow (1987) อ้างอิงในสัมฤทธิ ์ ยศสมศักดิ ์ (2549, น. 245)  

ที่อธิบายไว้ว่า พฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวกับความต้องการพื้นฐานที่เกิดขึ้นจากความพึงพอใจ เชื่อว่ามนุษยม์ี

ความต้องการตลอดเวลา และไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดได้รับการตอบสนองความต้องการนั้นๆ แล้ว สิ่งนั้นจะไม่ใช่

แรงจูงใจ แต่ถ้าความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองถึงจะสามารถมีอิทธิพลต่อการจูงใจได้ ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ สุภัคชัย บดิการ (2561) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล

ต าบลนาเหรง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า แนวทางการจัดการขยะมูลลฝอยควรมีการรณรงค์ 

ท าความเข้าใจ ในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดยให้แต่ละครัวเรือนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยภายใน

ครัวเรือนของตนเองก่อน และน าขยะที่แยกได้เข้าสู่กระบวนการต่าง ๆ เช่น ขยะอินทรีย์ที่น าไปสู่กระบวนการ

ปุ๋ยหมักชีวภาพ ขยะรีไซเคิล ให้แต่ละชุมชนจัดตั้งธนาคารเพื่อน าขยะไปขาย เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน และ

ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อให้ประชาชนตระหนักในการคัดแยกขยะมูล
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ฝอย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พัชรี สินเจริญ (2562) พบว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ 

ได้แก่ ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการจัดการขยะ เปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม สนับสนุนการ

แปรรูปขยะเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย  

 ด้านที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์

ข้างต้น ให้ความส าคัญกับ การรับฟังความคิดเห็น และส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการ

ขยะมูลฝอยในพื ้นที ่ โดยประเมินผลจากการข้อมูลที ่ได ้ว ่าเป ็นไปตามวัตถ ุประสงค์ท ี ่ต ั ้งไว ้หร ือไม่  

การด าเนินการมีปัญหา อุปสรรค หรือมีความต้องการอะไร เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการ รวมถึง

การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี จากผู้เชี่ยวชาญหรือมี ประสบการณ์ด้านการ

จัดการขยะเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประเมินผลได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

Cohen & Uphoff (1980, pp. 324 - 328) ที่อธิบายไว้ว่า การประเมินผล คือ การควบคุมและตรวจสอบการ

ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมี

ส่วนร่วมประเมินผลว่ามีผู้เห็นด้วยกับโครงการหรือไม่ ผู้ที่มีส่วนร่วมได้แก่ใครบ้าง มีส่วนร่วมโดยวิธีใด มีการ

แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่าง ๆ หรือผ่านตัวแทนที่เลือกเข้าไปอย่างไร และด าเนินการอย่างไร มีความคิ ดเห็น

อย่างไรบ้าง เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1) หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้อง ควรสนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดโครงการหรือกิจกรรม โดยให้อ านาจประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจด าเนินการ โดยภาครัฐเป็นเพียงหน่วยงาน
ที่สนับสนุนด้านทรัพยากร และให้ค าปรึกษา 
 2) หน่วยงานภาครัฐควรก าหนดนโยบายที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนอย่างชัดเจน เพื่อให้มีแนวทางให้เกิดการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน เพื่อให้การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ที่จะส่งผลดีต่อการ
ลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในประเทศ 
 3) หน่วยงานภาครัฐควรก าหนดนโยบายส่งเสริมให้เกิดการลดการเกิดขยะมูลฝอยทุกวิถีทาง ตั้งแต่การ

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า มุ่งเน้นการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม และซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยส่งเสริมการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก 3Rs หรือ 3 ช. คือ 

3Rs : Reduce Reuse และ Recycle หรือ 3 ช: ใช้น้อย ใช้ซ ้า และน ากลับมาใช้ใหม่  
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 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

 1) ควรน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการติดตาม ประเมินผลการด าเนินการการขับเคลื่อนการ

จัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ เช่น การจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจผ่านทางออนไลน์ให้กับผู้ที ่เข้าร่วม

โครงการเพื่อให้กระตุ้นให้มีการขับเคลื่อนการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง และสามารถน าข้อมู ลที่ได้มาวิเคราะห์

เป็นข้อมูลเชิงสถิติ เพ่ือให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

 2) ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยให้กับเครือข่ายคณะท างานขับเคลื่อน

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 3) ควรบูรณการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย

ในพื้นที่ ตั้งแต่วิธีการคัดแยกตามหลัก 3ช ใช้น้อย ใช้ซ ้า น ากลับมาใช้ใหม่ หรือการลดการใช้ถุงพลาสติก และ

กล่องโฟมบรรจุอาหาร โดยมีการสอดแทรกวิธีการจัดการขยะรูปแบบต่างๆ ในกิจกรรมของแต่ละภาคส่วน เพ่ือ

เป็นการกระตุ้นให้ทุกคนเห็นถึงความส าคัญของการจัดการขยะมูลฝอยด้วยตนเอง 

 

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป  

 1) ควรมีการศึกษาระดับความมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล

ศาลาลัย เพื่อน าข้อมูลไปพัฒนาการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ต่อไป 

 2) ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลศาลาลัย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 3) ควรศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ไม่มีการเก็บขนขยะเช่นเดียวกัน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ พัฒนารูปแบบการจัดการ

ขยะมูลฝอยในพื้นท่ีใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ (1) เพื่อพรรณนาลักษณะการจัดการชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัด
ไชยชุมพลชนะสงคราม ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (2) เพื่อระบุปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดการชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดไชยชุมพลชนะสงคราม และ (3) เพื่อเสนอแนวทางกา ร
พัฒนาการจัดการชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดไชยชุมพลชนะสงคราม การวิจัยนี้เป็นการวิจัยคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูล 
จ านวน 12 คน ได้แก่ คณะกรรมการด าเนินงานชุมชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้น าชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีการอุปนัย ผลการวิจัย (1) ด้านการจัดการชุมชน พบว่า (ก) มีการน าปัญหามาก าหนดเป็นแผนการ
ด าเนินงาน (ข) การจัดองค์การมีคณะกรรมการด าเนินงาน ผู้น าชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ ด าเนินงานร่วมกัน
ตามแผนการด าเนินงาน (ค) การน า คณะกรรมการด าเนินงาน และผู้น าชุมชน เป็นผู้น าในการด าเนินงาน 
หน่วยงานภาครัฐร่วมส่งเสริมและสนับสนุน และ (ง) การควบคุม มีการติดตามประเมินผลในบางกิจกรรม      
(2) ด้านปัญหาและอุปสรรค พบว่าขาดการติดตามประเมินผลและขาดแคลนงบประมาณ และ (3) ด้านแนวทาง
การพัฒนา (ก) ส่งเสริมบูรณาการการด าเนินงาน (ข) สนับสนุนจัดอบรมให้ความรู้วิธีการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน และการติดตามประเมินผล และ (ค) หน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายควรสนับสนุนงบประมาณ 
 
ค าส าคัญ: การจัดการ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี 
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Abstract 
 This research was aimed at three purposes (1) to describe the management of the 
prototype virtue community, Wat Chai Chumphon Chanasongkhram,Tumbol Ban Tai, Amphoe 
Mueang Kanchanaburi, Kanchanaburi Province (2) to identify problems and obstacles of the 
management of the prototype virtue community, Wat Chai Chumphon Chanasongkhram, and 
(3)to propose ways to develop the management of the prototype virtue community, Wat Chai 
Chumphon Chanasongkhram, This research was a qualitative research.  The subjects were 12 
informants, namely, the Community Operations Committee, Executives and officials of relevant 
government agencies, and community leaders. The data from documents were collected as 
well as non-participatory observations and in-depth interviews. In analysis of data, an inductive 
or inference method was employed. Findings (1) the management of the community, it was 
found that it (a) in the problems of the community were brought in to determine the 
operational plan. (b) organizing, there was an operating committee, community leaders and 
government agencies perform tasks together according to the implementation plan. (c) 
Regarding implementation, the operating committee and community leaders conduct the 
operation promoted and supported by government agencies and (d) there was a follow-up 
evaluation in some activities. (2) On the issues of problems and obstacles It was found that 
there was a lack of monitoring and evaluation and a lack of budget, and (3) guidelines for the 
development (a) promoting the integration operations, (b) supporting the training on the 
process and the method of preparing an operational plan and monitoring the evaluation, and 
(c) government agencies and networks should support the budget. 
 
Keywords: Management, Wat Chai Chumphon Chanasongkhram, Prototype Virtue Community,   
Kanchanaburi Province  
 
บทน า 
 ในปัจจุบันได้มียุทธศาสตร์ส าคัญคือ “ประเทศไทย 4.0” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย “ปัญญา” 
สร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่โลกด้วยความสมดุล ด้วยการสร้างคนไทยเป็น 
“มนุษย์ที่สมบูรณ์” สร้างสังคมไทยเป็น “สังคมที่เก้ือกูลและแบ่งปัน” ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เน ้นการพึ ่งพาตนเอง พึ ่งพากันเอง และรวมกลุ ่มอย ่างมีพล ังเพื ่อปรับเปล ี ่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ                          
บนความหลากหลายทางชีวภาพ และทางวัฒนธรรม มุ่งเน้นการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ก ากับทิศทางการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างมีดุลยภาพ ค านึงถึงรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว      
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คนในชาติได้รับการพัฒนา และมีจิตส านึกค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ ประกอบด้วยความรู้ในข้อ
ปฏิบัติหลัก 3 ประการ 1) การมีหลักธรรมทางศาสนาทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ซึ่งคุณธรรมส าคัญ 
ที่ด ารงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 2) การมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิตให้มีคุณภาพ คือ 
สอนให้รู้จัก วางแผนชีวิตที่ถูกต้อง มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันรู้จักป้องกันเหตุอันไม่พึงประสงค์ที่
จะเกิดขึ้น มีความรู้ควบคู่คุณธรรม 3) การรักษาสืบสานวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่มีมาคู่กับสังคมไทย เป็นความ
ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ ความเป็นไทย แสดงถึงเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรีของคนไทย ท าให้คนไทยมีจิตส านึกที่ดีงาม มี
ความรับผิดชอบ รู้จักรักษาระเบียบวินัย รู้จักพัฒนาตนเอง มีความเอื้ออาทร รู้รักสามัคคีมีความรักในสถาบัน  
ของชาติคือ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (หนังสือแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงวัฒนธรรม  
(2562) 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สามข้อ คือ (1) เพื่อพรรณนาลักษณะการจัดการชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัด
ไชยชุมพลชนะสงคราม ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (2) เพื่อระบุปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดการชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี และ (3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดไชยชุมพลชนะ
สงคราม ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ 
 Ernest  Dale (1968) (อ้างถึงใน ศิริอร ขันธหัตถ์ , 2541, น. 53) ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดการ 
7 ขั้นตอน เรียกว่า “POSDCIR” คือ 1. Planning การวางแผน 2. Organizing การจัดองค์การ 3. Staffing 
การบริหารงานบุคคล 4. Directing การอ านวยการ 5. Controlling การควบคุมการท างาน 6. Innovation 
การน านวัตกรรมมาใช้ 7. Representation การเป็นตัวแทนขององค์การ  
 James A.F.Stoner ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของการจัดการ ไว้ 4 ประการดังนี้ 1. การวางแผน 
(Planning) เป็นกระบวนการก าหนดเป้าหมายและวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมไว้ล่วงหน้า เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ มีสิ ่งที่ต้องตระหนักถึง คือ การตัดสินใจเลือกที่ถูกต้องและเหมาะสมในการแก้ปัญหา       
2. การจัดองค์การ (Organizing) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันด าเนินงาน
ภายใต้วิธีการต่าง ๆ เพื ่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย และใช้ทรัพยากรที ่มีอยู ่ ในการก าหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาคนให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น  3. การ
น า (Leading) เป็นกระบวนการก ากับ โน้มน้าว และกระตุ้นให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันท างานเน้นการประสานงาน
ความร่วมมือของทุกฝ่ายให้สามารถเข้ากันได้ เพื่อให้การท างานนั้นได้ผลสูงสุด  4. การควบคุม (Controlling) 
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เป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดความมั่นใจได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการ มีความสอดคล้องกับกิจกรรมตามที่
ก าหนดไว้ในแผน โดยการควบคุมประกอบด้วย การก าหนดมาตรฐาน การปฏิบัติการ การตรวจสอบการปฏิบัติ 
การเปรียบเทียบการปฏิบัติกับมาตรฐาน และการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 
 
กรอบแนวความคิดงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา แนวคิดและทฤษฎีที่ประยุกต์ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
การจ ัดการของ James A.F.Stoner ได ้แก่ 1.การวางแผน (Planning) 2.การจ ัดองค์การ (Organizing)          
3.การน า (Leading) 4.การควบคุม (Controlling) และเนื ้อหาขอบเขตแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียง, ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร,  
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อน าไปสู่การเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
  
วิธีการศึกษาวิจัย 
  การวิจ ัยครั ้งนี ้ เป ็นการวิจัยคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู ้ว ิจ ัยท าการศึกษา 
จากบทความวิชาการ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยต่างๆเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฏี และนโยบาย ที่เกี่ยวข้อง 
กับการจัดการ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ( Interview Form) เพื ่อศึกษาการจัดการชุมชน
คุณธรรมต้นแบบวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ ร่วมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วม (Non-Participant Observation) ผู้วิจัยท าการสังเกตบริบทและปรากฏการต่างๆ รอบชุมชนคุณธรรม
ต้นแบบวัดไชยชุมพลชนะสงคราม และพฤติกรรมของคนในชุมชน เช่น สังเกตอากับกิริยา สีหน้า ท่าทาง       
แววตา น ้าเสียงของผู้ให้สัมภาษณ์ บรรยากาศโดยรอบชุมชน วัดไชยชุมพลชนะสงคราม โรงเรียนในพื้นที่     
และตลาดนัดภายในชุมชน เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการสรุปเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้นโดยการจดบันทึก 
หาความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกับสิ่งอื่นเพื่อใช้สนับสนุนหรือช่วยยืนยันกับข้อมูลด้านอื่นๆ ที่ได้จากการ
สัมภาษณ์หรือจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และตีความแบบอุปนัย (Analytic Induction)  
 
ผลการศึกษาวิจัย 
1. การจัดการชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี สามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยได้ดังนี้ 
 ด้านที่ 1 : การก าหนดแผนการด าเนินงานของชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 

มีการวางแผนการด าเนินงานของชุมชน ด้วยการประชุมร่วมกัน น าเอาปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนที่
อยากแก้ไขและสิ่งที่อยากจะพัฒนามาก าหนดเป็นแผนการด าเนินงาน แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนา โดยคน
ในชุมชนและพลัง บวร (บ้าน/วัด/โรงเรียน,ราชการ) เป็นผู้ด าเนินการร่วมกัน หน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรม โครงการของชุมชน เพื่อให้ เกิดความเข้มแข็ง มีความมั่นคง และเกิดการ
พัฒนาที่ยั ่งยืน ซึ ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ว่าที ่ร้อยตรี ยนตรการ จินค าปา (2559) ท าวิจัย เรื ่อง 
กระบวนการพัฒนาต้นแบบชุมชนบริหารจัดการต้นเอง :กรณีของต าบลชมภู อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
ผลการวิจัยพบว่า มีการจัดท าแผนของชุมชน โดยใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นประเด็นส าคัญในการวางแผน
แก้ไข พัฒนาและติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นางสาว
สุภาพร ภู่ไพบูลย์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านโพธิ์ศรี 
อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 12 ผู้ช่วย หัวหน้ากลุ่มอาชีพ 
ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการวางแผนด้านการบริหารจัดการภารกิจของชุมชนโดยสมาชิกชุมชนจะมีการร่วมกัน
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หารือถึงแนวทางการด าเนินกิจกรรม ทุกคนจะค านึงถึงสภาพแวดล้อมวิ ถีความเป็นอยู่ รวมถึงการได้รับ
ประโยชน์จากกิจกรรมที่จัดขึ้น  
 ด้านที่ 2 : การด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆของชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดไชยชุมพลชนะ
สงคราม 

คณะกรรมการด าเนินงานชุมชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้น าชุมชน         
มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ คณะกรรมการด าเนินงาน และผู้น าชุมชน เป็นผู้น าในการ
ด าเนินงานจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ และมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมก าหนด
แผนการด าเนินงานกิจกรรม โครงการ แนวทาง รูปแบบ วิธีการในการจัดกิจกรรมโครงการ การประสานงาน 
สนับสนุนบุคลากร งบประมาณ องค์ความรู้ ทรัพยากรด้านต่างๆ ด้วยรูปแบบ วิธีการและแนวทางที่เหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทชุมชน มีการประสานงานและบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันมุ่งเน้นการใช้พลัง บวร เข้า
มามีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระมหาสมศักดิ์ ธีรวโส (แหวนค า)  (2561) ได้ศึกษาเรื่อง 
กระบวนการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบทสู่ความยั่งยืน ในอ าเภอเชียงค า  จังหวัดพะเยา พบว่า การพัฒนา
ชุมชนจะประสบความส าเร็จได้ ต้องเกิดจากการร่วมมือกันระหว่างรัฐกับประชาชน เพราะทั้งรัฐบาลและ
ประชาชนในชุมชนต่างก็มีขีดความสามารถที่จ ากัดไม่สามารถด าเนินการพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพได้การ
ร่วมมือระหว่างรัฐบาลและประชาชนนี้ต้องตั้งอยู่บนปรัชญาและแนวความคิดของการพัฒนาชุมชนตามแนว
ทางการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง การใช้ทรัพยากรในชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน และการ
สนับสนุนส่งเสริมของรัฐบาลอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ว่าที่ร้อยตรี ยนตรการ จินค าปา 
(2559) ท าวิจัย เรื่อง กระบวนการพัฒนาต้นแบบชุมชนบริหารจัดการต้นเอง:กรณีของต าบลชมภู อ าเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่ ได้อธิบายว่า การพัฒนาชุมชนเป็นการสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนทุกด้าน โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนและมีผู้เกี่ยวข้องโดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชนให้
ด าเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรในชุมชนที่มีอยู่ให้มากที่สุด 
 ด้านที่ 3 : การด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดไชยชุมพลชนะ
สงคราม 

คณะกรรมการด าเนินงานชุมชน และผู้น าชุมชน มีส่วนร่วมในการเป็นผู้น าชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัด
ไชยชุมพลชนะสงคราม โดยเป็นผู้ที่ก ากับ ดูแล และประสานงาน ขอความร่วมมือฝ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรม
หรือโครงการเพื่อให้กิจกรรมและโครงการต่างๆประสบผลส าเร็จ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องถ้าไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมหรือโครงการเอง ไม่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้น าชุมชน แต่มีส่วนร่วมในการ
ให้ความร่วมมือ ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน งบประมาณ บุคลากร องค์ความรู้ ทรัพยากรด้านต่างๆ และ
เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นายณัฏฐ์นภันต์ ทองกล่อมสี  (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ผู้น า
ชุมชนที่พึงประสงค์ของประชาชนกับการพัฒนาท้องถิ่นในระบอบประชาธิปไตย :กรณีศึกษาชุมชนซอย 39 
เทศบาลนครรังสิต ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบว่า ผู้น าชุมชนจะต้องมีลักษณะเป็น
นักพัฒนา เป็นผู้ริเริ่มบุกเบิก ฉลาดมีความรู้ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละและมีความตั้งใจจริง
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ในทางที่เป็นที่เป็นผู้น า ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตัวและพรรคพวก กระท าเพื่อส่วนรวมเป็นหลัก มีมนุษย์สัมพนัธ์ดี
กับคนในชุมชนและคนภายนอกชุมชน มีบทบาทหน้าที่ในการประสานกับหน่วยงานในท้องถิ่น และนอกท้องถิ่น
ได้เป็นอย่างดี และสอดคล้องกับผลการศึกษาของนางซูเรียนา บางปู ที่ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าและการจัดการ
ความขัดแย้งในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาอ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้อธิบายว่า ภาวะผู้น าในทัศนะ
ของชุมชนทั้งสิ ้น 7 ประเด็น ได้แก่ การควบคุมดูแล สั ่งการผู ้ตาม , การเป็นแบบอยางที ่ดี, การมีความรู้,                
การเข้าใจผู้อื่น, การให้ความเป็นธรรม, การมีจิตอาสาและการน าชุมชนไปสู่เป้าหมาย 
 ด้านที่ 4 : การติดตามประเมินผลการท ากิจกรรมของชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดไชยชุมพลชนะ
สงคราม 

การจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆของชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดไชยชุมพลชนะสงคราม มีการติดตาม
ประเมินผลการจัดกิจจกรมและโครงการ โดยคณะกรรมการด าเนินงาน และผู้น าชุมชน อาจเป็นเพราะมีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ จึงท าให้ทราบว่าภายหลังจากการจัดกิจกรรมมีผลเป็นอย่างไร
ต่อคนในชุมชนและผลส าเร็จของการจัดกิจกรรมเป็นอย่างไร ส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครฐัที่
เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมเฉพาะกิจกรรมที่เป็นผู้ร่ วมสนับสนุนงบประมาณ
หรือเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระมหาสมศักดิ์ ธีรวโส (แหวนค า) (2561) ได้
ศึกษาเรื่อง กระบวนการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบทสู่ความยั่งยืน ในอ าเภอเชียงค า  จังหวัดพะเยา พบว่า 
ประชาชนได้มีส่วนร่วมติดตามตามการด าเนินงานในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนา
ความเป็นเมืองและชนบทของ ชุมชนของเทศบาลต าบลเชียงค าและองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าแวน และ
ร่วมกันสรุปผล ท าประชาคม เพ่ือวิเคราะห์ถึงผลที่ได้แล้วน ามารายงาน เพ่ือแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในการ
จัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ครั้งต่อไป 
2. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ต าบลบ้านใต้ อ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สามารถสรุปผลการศึกษาวิจัย ได้ดังนี้ 
 ด้านที่ 1 : การก าหนดแผนการด าเนินงานของชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
 การจัดเรียงและก าหนดล าดับความส าคัญของกิจกรรมเป็นปัญหาและอุปสรรคในการก าหนดแผนการ
ด าเนินงาน และแผนการด าเนินงานยังขาดความครอบคลุมในหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนและพัฒนา
ชุมชน ชุมชนต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการด าเนินงานเพื่อให้การก าหนด
แผนการด าเนินงานของชุมชนมีความเหมาะสมครอบคลุมบริบทของชุมชนในทุกมิติทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นายพายัพ  บ้านสระ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดท าแผน
ชุมชนเพื่อรองรับระบบงบประมาณเชิงพื้นที่ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการท าแผนชุมชนคือประชาชนยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในการท าแผนชุมชน ความเข้าใจในกระบวนการประสานแผนในระดับต่าง ๆ รวมทั้ง
ระบบงบประมาณในเชิงพ้ืนที่ ท าให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้ ดังนั้นการตัดสินใจจัดล าดับความส าคัญให้
แต่ละโครงการจึงเป็นการรับฟังกลุ่มผู้น าแล้วยกมือให้ในสิ่งที่ผู้น าต้องการ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
นางสาวภัทรธิดา ไพศาลจิตร (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนการพัฒนา
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ประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบว่า ควรจัดล าดับ 
ความส าคัญ ความเร่งด่วนของปัญหาให้ถูกต้องและตรงประเด็นเพื่อให้โครงการเกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับ
ทรัพยากรที่ทุ่มเทลงไป ภาครัฐควรมีบทบาทในการน าเสนอข้อมูลเพื่อให้เกิดทางเลือกที่หลากหลาย มีความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 ด้านที่ 2 : การด าเนินงานของชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีผลต่อการด าเนินงานของ
ชุมชน ท าให้ชุมชนไม่สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆได้ตามที่วางแผนไว้  และการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ด าเนินงานขับคลื่อนชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดไชยชุมพลชนะสงคราม มีปัญหาขาดแคลนงบประมาณในการจัด
กิจกรรม อีกท้ังคนในชุมชนบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาและขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัด
ไชยชุมพลชนะสงคราม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระมหาสมศักดิ์ ธีรวโส (แหวนค า)  (2561) ได้ศึกษา
เรื่อง กระบวนการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบทสู่ความยั่งยืน ในอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา พบว่า ประชาชน
ในชุมชนยังมีบางส่วนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในด้านการจัดกิจกรรมภายในชุมชน ขาดความพร้อมที่จะอุทิศตน
เพ่ือชุมชน 
 ด้านที่ 3 : การด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดไชยชุมพลชนะ
สงคราม 

ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน อาจเป็นเพราะคณะกรรมการด า เนินงานมี พระเทพปริยัติ
โสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีและเป็นเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เป็นธานคณะกรรมการ ซึ่งท่าน
เป็นที่เคารพ ศรัทธาและเป็นศูนย์รวมใจของคนในชุมชน จึงท าให้คณะกรรมการด าเนินงานสามารถด าเนินงาน
ขับเคลื่อนชุมชนได้เพราะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างให้ความร่วมมือ  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ว่าที่ร้อยตรี 
ยนตรการ จินค าปา (2559) ท าวิจัย เรื่อง กระบวนการพัฒนาต้นแบบชุมชนบริหารจัดการต้นเอง :กรณีของ
ต าบลชมภู อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้น าทางศาสนาที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่าง
มากดังเช่นที่พบในการบริหารจัดการตนเองของต าบลชมภู จะเห็นได้ว่ามีประชาชนในชุมชนมีความนับถือต่อ
ผู้น าทางศาสนา โดยเฉพาะเกจิอาจารย์ดังท่านครูบาน้อยฯ เป็นจ านวนมากท่านจึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งใน
การพัฒนาชุมชน 
 ด้านที่ 4 : การติดตามประเมินผลการท ากิจกรรมของชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดไชยชุมพลชนะ
สงคราม 

มีการติดตามประเมินผลการท ากิจกรรมในรูปแบบวิธีการสังเกตุจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส าหรับการ
ติดตามประเมินผลในรูปแบบของการจัดท าเป็นเอกสารแบบสอบถามประเมินผลมีจ านวนน้อยหรือแทบจะไม่มี
การจัดเก็บเลย นอกจากมีหน่วยงานราชการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมจึงมีการติดตามประเมินผลใน
รูปแบบของเอกสาร ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรรณิลัย นิติโรจน์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร: ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองเขตวัง
ทองหลาง พบว่า ภาครัฐไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการคิดเกณฑ์ในการประเมิน
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โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ได้เลย ดังนั้น ผลที่ออกมาจากการประเมินโดยภาครัฐ (ส านักงานเขต ส านักพัฒนา
สังคม กรุงเทพมหานคร) จึงเป็นผลการประเมินที่มาจากมุมมองด้านเดียวว่าโครงการฯนี้ประสบความส าเร็จ 
หรือล้มเหลวเพียงใด และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นางสาวภัทรธิดา ไพศาลจิตร (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต าบลประชาธิปัตย์ 
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบว่า ชุมชนได้ใช้การประเมินผลโดยการแต่งตั้งคณะกรรมติดตาม ทั้งก่อนการ
ด าเนินการ ระหว่างการดาเนินการ และหลังเสร็จสิ้นโครงการ แต่ไม่มีรายละเอียดที่แน่ชัดว่า ผลการประเมิน
โครงการเมื่อเทียบกับความคุ้มค่าแล้วผลเป็นประการใด เพียงเป็นการคาดเดาว่า หากมีผู้ชื่นชม นั่นหมายถึง
ประสบผลส าเร็จ หากมีค าติเตียนว่ากล่าวนั่นคือความล้มเหลว 
3. แนวทางการพัฒนาการจัดการชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ต าบลบ้านใต้ อ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สามารถสรุปผลการศึกษาวิจัย ได้ดังนี้ 
 ด้านที่ 1 : แนวทางการพัฒนาการก าหนดแผนการด าเนินงานของชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดไชย
ชุมพลชนะสงคราม 

ควรมีการก าหนดแผนการด าเนินงานของชุมชนให้ครอบคลุมทุกมิติมีทั ้งการแก้ไขปัญหา ส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้คนในชุมชน และควรมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามา
เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการ วิธ ีการและขั ้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานให้กับ
คณะกรรมการด าเนินงาน ผู้น าชุมชนและคนในชุมชน ควรจัดให้มีเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของคน
ในชุมชนในการร่วมกันก าหนดแผนการด าเนินงาน และควรมีการน าคณะกรรมการด าเนินงานและผู้น าชุมชนไป
ศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นายพายัพ บ้านสระ (2560) ได้ศึกษา
เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดท าแผนชุมชนเพื่อรองรับระบบงบประมาณเชิงพื้นที่  ผลการวิจัยได้ให้
ข้อเสนอแนะว่า จัดตั้งหน่วยงานหลักในการจัดท าแผนท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการบูรณาการการจัดท าและ
เชื่อมโยงแผนทุกชนิด และในทุกระดับ รวมถึงกระตุ้นการมีส่วนร่วมและตรวจสอบโดยภาคประชาชนและ
ประชาสังคมต่าง ๆ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นางสาวสุภาพร ภู ่ไพบูลย์ (2558) ได้ศึกษาเรื ่อง                 
การจัดการชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านโพธิ์ศรี อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
พบว่า การวางแผนการด าเนินงานของชุมชนผู้ใหญ่บ้านใช้ทักษะ และประสบการณ์ในการวางแผนงานกิจกรรม
โครงการ มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านเกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากภายนอกชุมชนด้วยการไปศึกษาดูงานชุมชนที่
ประสบความส าเร็จ น าแนวทางการบริหารจัดการชุมชนอย่างพอเพียง แนวทางการแบ่งสันปันส่วน หลักการให้
ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
 ด้านที่ 2 : แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดไชยชุมพลชนะ
สงคราม 
 ควรมุ่งเน้นการบูรณาการด าเนินงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมตามหลัก บวร (บ้าน/วัด/โรงเรียน 
ราชการ) และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนชุมชน เพื่อร่วมส่งเสริม สนับสนุน 
ขอมูลองคความรู ทรัพยากร บุคลากรและงบประมาณ ในการด าเนินงาน และควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด
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กิจกรรมโดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้เป็นแนวทางด าเนินงานและใช้ทุน
ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในวิถีชีวิตและมีอยู๋ในชุมชนมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชนและชุมชน สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ นางสาวสุภาพร ภู่ไพบูลย์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนบ้านโพธิ์ศรี อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า การบริหารร่วมกัน
ระหว่างท่านเจ้าอาวาส ผู้น าชุมชน ผู้ช่วย หัวหน้ากลุ่มอาชีพ รวมทั้งชาวบ้านต่างร่วมกันบริหารจัดการชุมชนให้
สามารถขับเคลื่อนการท างานไปสู่เป้าหมายได้อย่างส าเร็จเป็นชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ นายพายัพ  บ้านสระ  (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดท าแผนชุมชนเพ่ือ
รองรับระบบงบประมาณเชิงพ้ืนที่ ผลการวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า สร้างเครือข่าย องค์กรที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ เช่น บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาที่ใช้ 3 สถาบันหลัก ได้แก่ บ้าน ซึ่งหมายถึงคน 
เป็นผู้ลงมือปฏิบัติ วัด อบรมบ่มเพาะจิตใจ และโรงเรียนน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ มาใช้เพื่อให้ร่วมกัน
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของชุมชนเป็นแนวทางพัฒนาเพื่อน าชุมชนไปสู่ความเข้มแข็ง และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ใน
อนาคต 
 ด้านที่ 3 : แนวทางการพัฒนาคณะกรรมการด าเนินงานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดไชยชุมพลชนะ 
สงคราม 

ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนทักษะความเป็นผู้น า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน และควรมีการด าเนินการจัดให้มีการอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในแนวทาง และ
วิธีการด าเนินงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม และควรมีการน าคณะกรรมการด าเนินงานและผู้น าชุมชนศึกษาดู
งานในชุมชนที่ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานพัฒนาชุมชน เพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินงาน รูปแบบ 
วิธีการแล้วน ามาปรับใช้กับชุมชน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นายอุดร หลักทอง (2558) ได้ศึกษาเรื่อง               
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนพหุวัฒนธรรม ผลการวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า  การพัฒนาศักยภาพ
ของผู้น าชุมชน ผู้น าชุมชนต้องมีการศึกษาหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการชุมชน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้น าชุมชนเอง และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน การศึกษาบริบทความแตกต่างทางเชื้อ
ชาติ ศาสนา สังคม และวัฒนนธรรมของชุมชนในความดูแลของตนอย่างเป็นระบบ เรียนรู้ที่จะเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองได้โดยการศึกษาหาความรู้จากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ตรงตามความต้องการที่จะพัฒนาตนเองของผู้น าหรือลักษณะการ
เรียนรู้จากชุมชนต้นแบบที่มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  
 ด้านที่ 4 : แนวทางการพัฒนาการติดตามประเมินผลการท ากิจกรรมของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 

หน่วยงานภาครัฐควรมีการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ แนวทาง วิธีการในการ
ติดตามประเมินผลกิจกรรมและร่วมด าเนินการ เพื่อให้เกิดกระบวนการในการติดตามประเมินผลการท า
กิจกรรมที่มีคุณภาพ และควรมีการก าหนดแนวทาง เครื่องมือ เปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการในการติดตาม
ประเมินผลกิจกรรม เพื่อให้ได้ผลที่มีความน่าเชื่อถือสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนาหรือด าเนินงาน
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กิจกรรมและโครงการต่างๆของชุมชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรรณิลัย นิติโรจน์ 
(2557) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร: ศึกษาเฉพาะกรณี
การจัดท าแผนชุมชนพึ่งตนเองเขตวังทองหลาง ผลการวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการติดตามประเมินผล
และสรุปบทเรียนโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยเสริมระบบสื่อสารสารสนเทศ หรือข้อมูลที่เอื้อต่อการปรับปรุง 
บริหารจัดการแผนชุมชนพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง และหากเกิดปัญหาก็
สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่มีได้อย่างรวดเร็ว หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเสนอแนะข้างต้นได้ 
ก็อาจใช้แนวทางการชะลอโครงการ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นายพายัพ  บ้านสระ  (2560) ได้ศึกษา
เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดท าแผนชุมชนเพื่อรองรับระบบงบประมาณเชิงพื้นที่  ผลการวิจัยได้ให้
ข้อเสนอแนะว่า สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา โดยมีการทา MOU ของแต่ละหน่วยงานกับ
สถาบันการศึกษา คอยอ านวยการการจัดท าแผนและเชื่อมโยงแผนในระดับพ้ืนที่ (ชุมชน ต าบล อ าเภอ จังหวัด) 
จัดท าหลักสูตรและคู่มือการจัดท าและเชื่อมโยงแผน รวมถึงกลไกและระเบียบ/กฎเกณฑ์เบื้องต้น ตั้งแต่การเริ่ม
จัดท า ขับเคลื่อน รวมถึงการติตามประเมินผลจากกรอบการด าเนินงานที่วางไว้ โดยพัฒนาให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ทุกภาคส่วนในสังคมควรมีส่วนร่วมกับชุมชนในการด าเนินงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม

ต้นแบบวัดไชยชุมพลชนะสงคราม โดยส่งเสริม สนับสนุนร่วมบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในทุกกระบวนการ เพื่อให้การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดไชยชุมพลชนะสงครามเกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจฐานรากชุมชนมั่งคั่ง คนได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตด้วยความมั่นคง               
ในรูปแบบของการ “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์” น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทุนทาง
วัฒนธรรมที่มีในวิถีชีวิตและในชุมชนมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมวัฒนธรรม และ
ด้านความมั่นคง เพ่ือประโยชน์และคนในชุมชนมีความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคต   

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ควรมีการก าหนดนโยบายที่ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของ

ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดไชยชุมพลชนะสงครามอย่างชัดเจน เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดการบูรณาร่วมกันอย่าง
เป็นรูปธรรม  

 2. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ควรส่งเสริม สนับสนุนใช้พลัง “บวร” มาเป็นแกน
น าในการขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดไชยชุมพลชนะ
สงคราม ด้วยการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
ส่งเสริมให้มีการน าทุนทางวัฒนธรรม และความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้ อม 
มาเสริมสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน  
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 3. ภาครัฐต้องให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชนแก่คณะกรรมการด าเนินงานชุมชน
คุณธรรมต้นแบบวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ผู้น าชุมชน และประชาชน เพื่อให้การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม
ต้นแบบวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เป็นไปอย่างมีระบบแบบแผน ส่งเสริมให้การด าเนินงานขับเคลื่อนประสบ
ผลส าเร็จและเกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1. หน่วยงานภาครัฐควรมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ในการจัดท าแผน จัดท าเวทีประชาคมให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการตั้งแต่ระดับการวางแผน การปฏิบัติหรื อด าเนินการตามกิจกรรม
โครงการ และการติดตามประเมินผลกิจกรรมโครงการ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้น 
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

 2. การก าหนดแผนการด าเนินงานควรมีความครอบคลุมทุกมิติมีทั้งการแก้ไขปัญหา ส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้คนในชุมชน โดยการค านึงถึงบริบทพื้นที่และใช้
ทรัพยากรที่มีในพ้ืนที่อย่างคุ้มค่า  

 3. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ควรจัดกิจกรรมให้ความรู ้ในการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมด าเนินงานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดไชย
ชุมพลชนะสงคราม และผู้น าชุมชน เพื่อให้การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับชุมชนคุณธรรมอื่น ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อน าผลที่
ได้มาหาข้อสรุป จะได้น ามาปรับปรุงแก้ไขและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมให้เข้มแข็งและเกิด
ความยั่งยืน 
  2. การเปลี่ยนหัวข้อการวิจัยเป็นปัจจัยของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อน
ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจัยที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจน ความคิดเห็นต่อแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในกา ร
ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดไชยชุมพลชนะสงคราม   
  3. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัด
ไชยชุมพลชนะสงคราม เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจน ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมหน่วยงานภาครัฐ ในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม
ต้นแบบวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพ่ือพรรณนาสภาพการจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง (2) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง และ (3) เพื่อเสนอรูปแบบการจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง ด าเนินการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากประธานและกรรมการของ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ และนักวิชาการด้านเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 13 
คน โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
ผลการวิจัยประกอบด้วย (1) ด้านสภาพการจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การเรียนรู้บ้านทุ่ง
กระโปรง พบว่า ชุมชนมีการจัดการความรู้โดยอาศัยสภาพแวดล้อมและปราชญ์ชุมชนเป็นตัวก าหนดการจัดการ
ความรู้ (2) ด้านปัญหาและอุปสรรค พบว่า ประกอบด้วย บุคลากรยังขาดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
และการเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทัล และ (3) ด้านรูปแบบการจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง พบว่า ประกอบด้วย (ก) การก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ เพื่อเก็บ
ความรู้ เผยแพร่ความรู้ ต่อยอดความรู้ และรักษาอัตลักษณ์ของชุมชน (ข) การแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันความรู้ 
ด้วยการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิก หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง รวมถึงบุคคลภายนอก และ            
(ค) การจัดเก็บความรู้ ด้วยการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ในการจัดเก็บข้อมูลและความรู้ของชุมชน และเผยแพร่สู่
สาธารณะ 
 
ค าส าคัญ: การจัดการความรู ้ เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู ้ชุมชนบ้านทุ ่งกระโปรง ต าบลป่าขะ                         
อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
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Abstract 

 The purposes of this study were (1) to describe the condition of knowledge 

management for sufficiency economy of the community learning center of Thung Kraprong 

Village, (2) to analyze problems and obstacles in the knowledge management for sufficiency 

economy of the community learning center of Thung Kraprong Village, and (3) to offer a 

knowledge management model for sufficiency economy of the community learning center of 

Thung Kraprong Village. This study was conducted by qualitative approach. Data were collected 

from 13 individuals, including chairpersons and committees of the community learning center 

of Thung Kraprong Village, public officers, and scholars in the sufficiency economy field by 

using in-depth interviews and non-participant observations. The data obtained were analyzed 

by content analysis. Findings revealed that (1) on the condition of knowledge management for 

sufficiency economy of the community learning center of Thung Kraprong Village, the 

community reportedly maintained the knowledge management by relying on environmental 

conditions and community philosophers in determining the knowledge management; (2) on 

the problems and obstacles, they included officers lacking the knowledge of sufficiency 

economy and digital transformation; and (3) on the knowledge management model for 

sufficiency economy of the community learning center of Thung Kraprong Village, it included 

(a) knowledge management goals to be determined to store knowledge, transfer knowledge, 

expand on knowledge, and maintain community identities, (b) knowledge to be exchanged 

through knowledge exchange meetings between members, relevant agencies, and third parties, 

and (c) knowledge to be stored through the application of online media to store and publicize 

community information and knowledge. 

 

Keywords: Knowledge management, Sufficiency economy, Community learning center of 

Thung Kraprong Village, Pa Kha Subdistrict, Ban Na District, Nakhon Nayok Province 

 

บทน า 

 ประเทศไทยหลังจากที่ได้เปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยใน

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 และเป็นจุดเริ่มต้นแนวคิดการพัฒนาประเทศอย่างเต็มก าลัง และเป็นไปอย่าง

รวดเร็วและเร่งด่วน เค้าโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรือที่เรียกว่า สมุดปกเหลืองถูกกล่าวถึงไปใน
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หมู่ชนเป็นอันมากอย่างกว้างขวางมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและผู้เห็นต่าง (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม, (ปรีดี พนมยงค์), 

2542, น. 4) แต่ในท้ายที่สุดแล้วแนวคิดดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อจะพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

ก้าวหน้าทันอารยประเทศ และให้ประชาชนมีสิทธิเท่าเทียมกัน เค้าโครงเศรษฐกิจจึงเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นที่เป็น

แม่บทแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกจนกระทั่งมาถึงฉบับปัจจุบันเป็นต้นมา มีหั วใจของการก าหนดทิศทาง

แผนพัฒนากระจายตัวไปสู่องค์กรหน่วยงานต่าง ๆ แนวคิดการพัฒนานั้นได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น

โดยตรง โดยเฉพาะเศรษฐกิจ ท าให้ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจหลายครั้งหลายครา อันมีสาเหตุมา

จากความไม่สามารถในการปรับตัวของสังคมไทยเองที่ไม่รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โหยหา

ความก้าวหน้าในการพัฒนาที่ไปอย่างรวดเร็วเร่งรีบ จนมิได้ดูหน้าดูหลัง จนน าไปสู่ความล้มเหลวทางเศรษฐกิจที่

ไทยประสบมาแล้วเมื่อปี 2540 และน าไปสู่การพยายามปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนากันอีกมาก (วิมล กลาง

ประพันธ์ และคณะ, 2553, น. 1-2) ผลพวงของวิกฤตครั้งนั้นมาจากการไม่เข้าใจในวัฒนธรรมของตัวตนที่มีอยู่

แล้วในสังคมไทย และรับวัฒนธรรมใหม่อันเป็นกระแสของสังคมในเวลานั้น ละทิ้งวัฒนธรรมเกษตรกรรมไปสู่

วัฒนธรรมอุตสาหกรรม ละทิ้งทุนทางวัฒนธรรมอันเป็นทรัพยากรประจ าท้องถิ่นของชุมชนนั้น ไปสู่การสมาทาน

รับเอาลัทธิทุนนิยมและบริโภคนิยม ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของการเลียนแบบที่ไม่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย 

และน าไปสู่ปัญหาความเป็นอยู่ (well-being) ในที่สุด 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของ

ไทยที่ต้องประสบกับปัญหา และน าไปสู่การเห็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอันเป็นที่รับรู้กันในภายหลังว่า 

“เศรษฐกิจพอเพียง” (Thailand Consensus) อันจะเป็นความอยู ่รอดในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของ

สังคมไทย ความพอเพียงนั้นเป็นการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ เป็นทางสายกลางที่เตรียมพร้อมรับสิ่ง

ที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551,  

น. 53) พระองค์ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้น าไปเผยแพร่ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 เพ่ือจะ

เป็นแนวทางในการพัฒนาบริหารของทุกฝ่าย ที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะและความสามารถในการ

แข่งขันเศรษฐกิจของไทยภายใต้บริบทของสังคมไทย อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืน (อดิศร์ อิศรางกูร 

ณ อยุธยา, ม.ป.ป., น. 1)         

 ท่ามกลางกระแสสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีความเชี่ยวกราด ทุกสิ่งทุกอย่างเดินไปในบาทวิถีอย่าง

รวดเร็ว การกลับมาตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของสังคมไทยที่มีมาแต่อดีต และก าลังเป็นอยู่นี้ เพื่อเป็น

ทิศทางก าหนดอนาคตข้างหน้า ทางออกของสังคมไทย ณ เวลานั้นคือการกลับไปสู่จุดที่เรามีเราเป็น จุดที่เรา

ได้เปรียบมากกว่าการเดินตามกระแสสังคม ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาทวนกระแสสังคมโลกที่พัฒนาในระบบ

ทุนนิยม บริโภคนิยม การกลับมาตื่นตัวในการใช้ทุนความรู้อันเป็นเสมือนรากแก้วของสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นทุน

ทางวัฒนธรรม ทุนทางทรัพยากร ทุนทางทรัพยากรผู้รู้ การเล็งเห็นโอกาสในการใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่แล้ว

น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน อยู่กินอย่างพอเพียงจึงเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมไทยภายใน
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นโยบายการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อน าไปสู่การจัดการความรู้อันช่วยท าให้กระจ่างแจ้งบนเส้นทางที่

ก าลังจะเดินร่วมกันนี้ 

 การจะพัฒนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามสิ่งที่มีความจ าเป็นอันดับแรกคือการจัดการความรู้ เป็นการเก็บ

ข้อมูลเชิงลึกเพ่ือให้มองเห็นความเป็นมาในเชิงประวัติศาสตร์ และในทางตรงกันข้ามยังช่วยให้ส ารวจและศึกษา

องค์กรนั้น ๆ ได้ (Maier, R., 2007, p. 21) การจะพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจะน ามา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง จึงต้องอาศัยการจัดการความรู้เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลเชิง

ลึก และน าไปสู่ความเข้าใจและความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในชุมชนอย่างสมดุล เพราะ

ชุมชนมีทุนทางสังคมที่เป็นอยู่ และการจะน าไปสู่การพึ่งพาตนเองของชุมชน เพราะการจัดการเรียนรู้ด้าน

เศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีหลายระดับ การจัดการการเรียนรู้ในระดับชุมชนนั้น เป็นการประยุกต์ใช้แสวงหาองค์

ความรู้พื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เกิดจากบุคคลและครอบครัวในชุมชนนั้น ๆ เข้ามารวมตัวกัน มี

สถานที่พบปะกันในเชิงพื้นที่และอาจก่อให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนา และอื่น ๆ ขึ้นมาในภายหลัง เพื่อมี

วัตถุประสงค์ในการท ากิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานภาพทางบริบทของแต่ละชุมชน และมีการค้นหา

ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลที่

หลากหลายสถานภาพอันเป็นภาคีเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงจึงเป็นจุดเริ่มต้นของในกระบวนการจัดการเรียนรู้ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ, 2550, น. 6) 

 การจัดการความรู้เป็นองค์ประกอบส าคัญก่อนการจะน าสิ่งนั้นมาใช้ ความส าคัญของการจัดการ

ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงก็เช่นกัน คือกระบวนการในการพัฒนางาน พัฒนาคน ให้มีศักยภาพกว่าเดิม โดย

ผ่านกระบวนการบริหารและจัดการความรู้อย่างเป็นแบบแผนเป็นขั้นเป็นตอน ในรูปแบบความตื่นรู ้ทาง

ความคิด และน ามาจัดการให้เป็นหมวดหมู่ มีการเผยแพร่ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างองค์ความ รู้

ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดก็ตาม ก็ต้องอาศัยการจัดการความรู้ทั้งนั้น ชุมชนในฐานะที่เป็นองค์กร

หนึ่งที่ท าหน้าที่ในการก ากับสมาชิกในชุมชน การจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัย

การรวมตัวของคนในลักษณะการบริหารคน พัฒนาคนให้มีองค์ความรู้อย่างกระจ่างชัด (ส านักงานจัดการความรู้

, 2558, น. 3) อันจะน าไปสู่การพัฒนาชุมชนนั้นที่มีคนเป็นทรัพยากรที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพื่อที่จะ

น าไปสู่การบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อยอดองค์ความรู้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการท างานชุมชน อันเป็นจุดหมาย

ร่วมกัน การจัดการเรียนรู้ในลักษณะศูนย์เป็นผลผลิตจากการจัดการบริหารคน จัดการความรู้อย่างหนึ่ง กว่าจะ

ก่อร่างสร้างขึ้นมาได้นั้นจ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลักนั่นก็คือคน พัฒนาคนนั่นเอง ดังเช่นชุมชนบ้านทุ่ง

กระโปรงที ่มีการจัดการความรู ้จนน าไปสู ่ศูนย์การเรียนรู ้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพี ยงที ่เป็นทฤษฎีที ่เข้ามา

ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของสมาชิกในชุมชน ในการมีความสามารถพัฒนาชุมชนและพึ่งพาตนเองได้มาตามล าดับ
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ภายใต้บริบทของชุมชนในอดีต ที่เต็มไปด้วยปัญหาของสมาชิกในชุมชนก่อตัวเป็นความทุกข์ของชุมชน กลับมา

อยู่กินอย่างพอเพียงจากพฤติกรรมของตนด้วย (ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์, ม.ป.ป., น. 1) 

 ภายใต้สภาพบริบทของชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง ต าบลป่าขะ อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เป็น

ชุมชนที่ท าการเกษตรเชิงเดี่ยวมาโดยตลอด สภาพพื้นดินเป็นดินร่วนไม่สามารถเก็บกักน ้าไว้ใช้ในยามแล้งได้ 

และมีคลองห้วยถ่านที่ไหลผ่านหมู่บ้านเพียงแห่งเดียวซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้น ้าในฤดูแล้ง การท าการเกษตรจึง

อาศัยน ้าในฤดูกาล เนื่องจากการท าเกษตรเชิงเดี่ยวผลผลิตที่ได้จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด จึงมี

การเพิ่มผลผลิตโดยใช้สารเคมี ส่งผลให้ในฤดูเก็บเกี่ยวหลังจากหักค่าใช้จ่ายหลักได้แก่ ปุ๋ย ยาฆ่าแมงต่าง ๆ ท า

ให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพมากนัก ประกอบกับบางครอบครัวกู้หนี้ยืมสิน ทั้งในและนอกระบบเพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยและสารเคมี เมื่อผลผลิตในปีนั้นราคาตกต ่า ซึ่งแทนที่จะได้เงินจากการขายผลผลิตมา

ปลดหนี้ ยังต้องเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้น เพราะหวังว่าในฤดูกาลหน้าจะขายผลิตทางการเกษตรได้ จากการพึ่งพิง

ตลาดและพ่อค้าคนกลางท าให้ประชาชนในหมู่บ้านไม่สามารถต่อรองราคาผลผลิตของตนได้ บางคนจึงต้องไป

หางานรับจ้างท า ประกอบกับสังคมเมืองเริ่มขยายตัวเข้ามาในชุมชนมากขึ้น สังคมที่เคยเป็นสังคมการเกษตร

พึ่งพาอาศัยกัน เริ่มห่างเหินกันขาดความสามัคคีในชุมชน โดยเฉพาะเมื่อมีการเลือกตั้งท้องถิ่น ท าให้ผู้คนใน

ชุมชนแบ่งเป็นฝักฝ่ายไม่สามารถที่จะร่วมมือกันท ากิจกรรมประเพณีในชุมชนได้ ปัญหาที่ส าคัญอีกประการคือ 

การท าเกษตรโดยใช้สารเคมีส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชนเกิดการเจ็บป่วยจากสารเคมีที่ได้รับมากขึ้น อีกทั้ง

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการท าการเกษตร คนรุ่นใหม่เข้าไปหางานท าในเมืองที่เจริญ ในชุมชนจึงเหลือ

เพียงเด็กและผู้สูงอายุ จนเมื่อปี พ.ศ. 2536 ได้มีการรวมกลุ่มครอบครัวกันในชุมชนเพ่ือหาทางออกจากปัญหาที่

ประสบอยู่ โดยมีสมาชิกในการรวมกลุ่มเพียง 7 หลังคาเรือน โดยได้ตกลงกันหาความรู้ในการท าเกษตรตาม

แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ มีการน าเรื่องจัดการน ้ามาใช้ในชุมชนโดยการสร้างฝายชะลอน ้าในคลองห้วยถ่าน 

และขุดบ่อน ้าเพิ่มในพื้นที่เพาะปลูก ตลอดจนการท าเกษตรผสมผสาน โดยปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคใน

ครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น จากปี พ.ศ.2536 – 2541 สมาชิกในกลุ่ม 7 หลังคาเรือน สามารถมีน ้า

ใช้ในการท าเกษตรได้ตลอดปี ผลผลิตจากการท าเกษตรผสมผสานสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน 

ปัญหาหนี้สินลดลง พึ่งพาตนเองได้ จึงท าให้ผู้คนในชุมชนเริ่มสนใจในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่มากขึ้น และ

เชื่อมั่นว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน ามาใช้ได้จริง จึงได้มีการประชุมกันเพื่อวางแผนชุมชนในการจัดการ

ชุมชน โดยมองว่าชุมชนเป็นของทุกคนไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง มีการน าภูมิปัญญาชาวบ้านของคนในชุมชน 

มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และหาความรู้ในด้านการเกษตรการแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าจากชุมชน

ใกล้เคียง และการสนับสนุนจากภาครัฐ ตลอดจนฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่เลือนรางให้กลับมาคุณค่า

อีกครั้ง จนกระทั่งปี พ.ศ.2551 จึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งกระโปรง เพื่อให้คนใน

ชุมชนตลอดจนชุมชนใกล้เคียง ภาคีเครือข่ายทั ้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งกระโปรง 
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จากสภาพบริบทของชุมชนดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของศูนย์การ

เรียนรู้ของชุมชนที่กว่าจะมาเป็นศูนย์ การรวบรวมคน รวบรวมองค์ความรู้ การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้

ชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะท าการศึกษาในประเด็น ดังนี้ คือรูปแบบของการจัดการ

การเรียนรู ้จนกลายมาเป็นศูนย์โดยเป็นการน าเอาองค์ความรู ้ด ้านเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน รวมไปถึงความส าเร็จจากการรวมตัวกันในการเดินตามแนวทางทฤษฎีใหม่ส่งผลกระทบอย่างไร

ต่อวิถีชีวิต ณ ปัจจุบัน การจัดการความรู้ของชุมชนด าเนินการไปอย่างไร การน าองค์ความรู้ด้านปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชุมชน การจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและใช้แหล่งเรียนรู้ การจัดการ

เศรษฐกิจชุมชน ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยที่ส่งเสริมให้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน 

รวมทั้งแนวทางการพัฒนาของศูนย์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ก่อให้เกิดสังคมแห่งการ

เรียนเรียนรู้ และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการวิจัยครั้งนี้จะเป็นการสานต่อในการเรียน

ของรู้ชุมชนที่มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เสริมสร้างชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันจะน าไปสู่การ

พัฒนาต่อยอดปรับปรุงพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถของชีวิตคนในชุมชน และแนวทางในการจัดการการ

เรียนรู้ในรูปแบบที่ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง รวมไปถึงข้อเสนอแนะแนวทางใน

การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบ และมีความสามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวันได้ 

สมาชิกภายในชุมชนพ่ึงพาองค์ความรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ  

 

ค าถามในการวิจัย 

1. สภาพการจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรงเป็น

อย่างไร? 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การเรียนรู้บ้านทุ่งกระโปรง 

มีอะไรบ้าง  

3. รูปแบบการจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การเรียนรู้ บ้านทุ่งกระโปรง มีลักษณะ

อย่างไร? 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะห์สภาพการจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่ง

กระโปรง 

2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์การเรียนรู้

ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง 
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3. เพื่อน าเสนอรูปแบบการจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่ง

กระโปรง 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1. ทราบถึงสภาพการจัดการความรู ้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์การเรียนรู ้ชุมชนบ้านทุ่ง

กระโปรงในปัจจุบัน 

 2. ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์การเรียนรู้

ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง 

 3. เสนอรูปแบบการจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่ง

กระโปรง เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้และพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  

 ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาที่จะท าการศึกษาโดยใช้รูปแบบการจัดการความรู้เรียนรู้

ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง โดยประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ของ Nonaka 

และ Takeuchi หรือที่เรียกว่า SECI Model (Nonaka, I. and H. Takeuchi, 1995) เพื่อจัดการความรู้ด้าน

เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

 2. ขอบเขตด้านประชากร 

 การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการวิจัยมี

ทั้งหมด 13 ท่าน ประกอบด้วย 

  2.1 ประธานและสมาชิกของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง หมู่ 12 ต าบลป่าขะ 

อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) จ านวน 8 ท่าน  

  2.2 บุคลากรภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง จ านวน 

4 ท่าน 

   2.3 นักวิชาการด้านการจัดการความรู้ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 1 ท่าน 

 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ 

 ผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ในการศึกษาวิจัย คือ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง              

หมู่ 12 ต าบลป่าขะ อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เป็นพื้นที่ในการศึกษาตามรูปแบบการจัดการความรู้ด้าน

เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบ SECI Model 
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4. ขอบเขตด้านระยะเวลา  

ในการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 

2563  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

 1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

ที่ทรงชี้แนะในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานที่มาจากวิถีชีวิตของสังคมไทย อันผ่านการน ามาประยุกต์ใช้

ท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีวัตถุประสงค์ให้รอดพ้นจากวิกฤต เพื่อความมั่นคงยั่งยืนของการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยผ่านกระบวนการที่เป็นขั้นเป็นตอน ประกอบด้วย คุณลักษณะ 3 ประการ คือ               

1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล 3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และ 2 เงื ่อนไขคือ 1) เงื ่อนไขความรู้              

2) เงื่อนไขคุณธรรม 

 2. ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรงและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

ความรู้  

 3. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมายถึง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง 

ต าบลป่าขะ อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

 4. สภาพการจัดการความรู ้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง ลักษณะการจัดการความรู้ด้าน

เศรษฐกิจพอเพียงที่ด าเนินการอยู่ ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง ประกอบด้วย 1) การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน (Socialization) 2) การสกัดความรู้ออกจากตัวตน (Externalization) 3) การรวบรวมหรือ

ผนวกความรู้ (Combination) 4) การฝังหรือผนึกความรู้ (Internationalization)  

   (1) การแลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ้ซ ึ ่งก ันและกัน (Socialization) ได้แก่ การแลกเปล ี ่ยน

ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ความเชื่อ วิธีการ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ฝั งลึกอยู่ในตัวบุคคล ระหว่างบุคคล

ภายในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรงด้วยกันเอง และบุคคลภายนอกที่สนใจแบบตัวต่อตัว  

   (2) การสกัดความรู้ออกจากตัวตน (Externalization)  ได้แก่ การแลกเปลี่ยนความรู้ที่ฝึก

ลึกอยู่ในตัวบุคคลของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรงให้กลายเป็นความรู้ที่กระจ่างแจ้งที่ผู้อื่นสามารถ

เข้าถึงได้   

   (3) การรวบรวมหรือผนวกความรู้ (Combination) ได้แก่ การน าเอาความรู้ที่กระจ่างแจ้ง

ที่มีอยู่มากหมายของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรงมารวบรวมบันทึกและจัดกลุ่มจัดหมวดหมู่ ซึ่งจะได้

เป็นความรู้ที่กระจ่างแจ้งที่ยกระดับเพิ่มมากข้ึนความรู้ในขั้นนี้จะอยู่ในรูปแบบที่แพร่ได้กว้างขวาง 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”     
             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 189 

 

   (4) การฝังหรือผนึกความรู้ (Internationalization) ได้แก่ การเอาน าความรู้ที่ชัดแจ้งของ

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง ไปปฏิบัติและประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ กระบวนการ วิธีการใหม่หรือ

ปรับปรุงของเก่าให้เกิดคุณค่าและมูลค่าและในกระบวนการนั้นเองก็จะเกิดการเรียนรู้เป็นความรู้ฝังลึกที่

ยกระดับขึ้นไปอีกในตัวบุคคล   

5. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง สิ่งผิดปกติ ข้อผิดพลาด 

หรือความยุ่งยากซับซ้อน ที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้าน

ทุ่งกระโปรงประกอบด้วย1) ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) การมีส่วนร่วมของสมาชิก

ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 3) เทคโนโลยีในการจัดการความรู้  

6. รูปแบบการจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวคิดในการจัดการความรู้ที ่แสดง

ความสัมพันธ์เชื ่อมโยงกัน โดยพัฒนาจากแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ น ามาบูรณาการเป็นรูปแบบที่สอดคล้อง 

เหมาะสม และสามารถประยุกต์เพื่อใช้กับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง ต าบลป่าขะ อ าเภอบ้านนา 

จังหวัดนครนายก 

 

สรุปผล 

1. สภาพการจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง 

      ชุมชนมีการจัดท าฐานการเรียนรู้เริ่ม มีแผนชุมชน มีการท าประชาคมหมู่บ้าน มีแหล่งภูมิปัญญา

ท้องถิ่นชุมชน มีการจัดท าฐานเรียนรู้ คือ 1) ฐานกระท้อนสามรส 2) ฐานการปลูกผักปลอดสารพิษ 3) ฐานการ

ท าปุ ๋ยอินทรีย์ และ 4) ฐานการท าสวนกระท้อน ส่วนด้านการศึกษาตามอัธยาศัยได้ถอดบทเรียนท าเป็น

หลักสูตรการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม และมีการถ่ายทอดลงไปในหลักสูตรการเรียนรู้ตามอัธยาศัย มีการเปิดเวที

เสวนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้ 

1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  

 ชุมชนมีการเปิดเวทีเสวนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน โดยจัดขึ้นวันที่ 

12 ของทุกเดือน ซึ ่งเป็นเครื ่องมือเรียกว่าปฏิทินชุมชน โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู ้ประสานงาน 

ด าเนินการ และรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ โดยคณะกรรมการหมู่บ้านจะเป็นผู้ก าหนดและเพ่ิมเติมความรู้ ตลอดจน

จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกเกิดการตระหนักรู้จากกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง เพื่อให้เห็นจริง

และเกิดการเรียนรู้ในตัวเอง และมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของ

สมาชิกในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรงอีกด้วย นอกจากเวทีเสวนาแล้ว ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่ง

กระโปรงยังเปิดให้ผู้สนใจเข้าศึกษาหาความรู้ ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานต่างทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาศึกษาดูงาน

อย่างต่อเนื่อง 
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 2) การสกัดความรู้ออกจากตัวตน  

ที่ผ่านมาการจัดการความรู้และการถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกถูกจ ากัดในกลุ่มแกนน าไม่กี่คน 

แต่ถ้าหากเกิดกรณีที่ผู้น ากลุ่มติดภารกิจ สมาชิกท่านอ่ืน ๆ จะสามารถเข้ามาท าบทบาทหน้าที่แทน ดังนั้น การ

ถ่ายทอดความรู้ของชุมชนบ้านทุ่งกระโปรงจึงไม่กระจายเท่าที่ควร เพราะมีเพียงสมาชิกบางท่านที่มีองค์ความรู้ 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการหมู่บ้านได้พยายามหาวิธีสกัดความรู้เพื่อที่จะกระจายความรู้สู่สมาชิกอย่างเป็น

ระบบ ซึ ่งด าเนินการ 2 ลักษณะ คือ 1) การสกัดจากครูภูมิปัญญา และ 2) การอบรมสัมมนาจากองค์กร

ภายนอก 

3) การรวบรวมหรือผนวกความรู้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลหรือการผนวกความรู้นั้น ทางชุมชนน าความรู้ที่สกัดจัดท าในรูปแบบ

เอกสารและน าลงสู่ฐานการศึกษาในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง โดยมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ของแต่

ละคนในแต่ละฐาน เพื่อลงไปสลับสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กับการบรรยาย อีกทั้งยังใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้ามาช่วยด้วยการเก็บบันทึกในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล ทั้งไฟล์ภาพและเสียงจากครูภูมิปัญญาและการอบรม

สัมมนาจากองค์กรภายนอก เพื่อให้สามารถอยู่ได้นาน นอกจากนี้ทางชุมชนยังมีการเผยแพร่ความรู้บนโลก

ออนไลน์ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) และบทความในสื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คอีกด้วย 

4) การฝังหรือผนึกความรู้  

การฝังความรู้หรือผนึกความรู้ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรงอยู่ในลักษณะฐาน

เรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ฐานแปรรูป ฐานการท าทฤษฎีใหม่ เป็นต้น โดยมีการจัดการในเชิงท่องเที่ยว ในเชิงการสอน 

และการวัดประเมิน ที่ข้ึนอยู่กับผู้ที่ต้องการเข้ามาเรียนรู้จะเรียนรู้ 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง 

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง มีรายละเอียดในแต่

ละด้านดังนี ้

1) ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบ้านอยู่ในระดับที่ยังต้องต่อยอด

เพิ่มพูน เนื่องจากการกระจายความรู้เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สมาชิกยังไม่ทั่วถึง สมาชิกที่เข้าใจในระดับดีถูก

จ ากัดไว้ที่สมาชิกแกนน าไม่กี่คน คือ ความรู้กระจุกอยู่เพียงต้นน ้า ส่วนกลางน ้า และปลายน ้ามีระดับความรู้

ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลดน้อยลงไป ซึ่งถือเป็นอุปสรรคในการพัฒนาที่เกิดขึ้นภายในศูนย์

การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง 
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2) การมีส่วนร่วมของสมาชิกในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรงและบุคคลภายนอก

ที่เกี่ยวข้อง 

การมีส่วนร่วมของสมาชิกในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรงไม่มีปัญหาและอุปสรรค 

เนื่องจากการส่วนร่วมของสมาชิกเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นน ้า กลางน ้า ไปจนถึงปลายน ้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสนับสนุน

กิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน กิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง รวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือ

ส่งเสริมความสามัคคี ซื่อสัตย์ สุจริต มีความส านึกรักษ์ในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง เพื่อรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและประกอบอาชีพโดยชอบนั่นเอง 

3) เทคโนโลยีในการจัดการความรู้ 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรงมีการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการข้อมูลและใช้ใน

การประชาสัมพันธ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ ซึ่งปัญหาด้านเทคโนโลยีใน

การจัดการความรู้คือ ขาดการน าเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบจัดการความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจของศูนย์ฯ 

โดยตรง เช่น การจัดท าระบบฐานข้อมูล เพื ่อวิเคราะห์และท านายสภาพการตลาดในอนาคต ขาดการ

ประสานงานกับทางภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องท าให้ขาดความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน ขาดการจัดการเก็บ

รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นอย่างเป็นระบบ และบุคลากรที่เกี ่ยวข้องไม่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ การใช้งาน

เทคโนโลยีที่จ าเป็น 

4. รูปแบบการจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง 

    รูปแบบการจัดการความรู ้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การเรียนรู ้ชุมชนบ้านทุ ่งกระโปรง

ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) การก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ 2) การแลกเปลี่ยนหรือ

แบ่งปันความรู้ และ 3) การจัดเก็บความรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้  

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรงมีการก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู ้เพ่ือ

รักษาอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อเก็บความรู้ของสมาชิกในชุมชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้สมาชิกและบุคคลทั่วไป 

และเพ่ือต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ 

2) การแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันความรู้ 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรงมีการเปิดเวทีเสวนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแลกเปลี่ยน

ความรู ้ซึ ่งกันและกัน โดยจัดขึ ้นวันที ่ 12 ของทุกเดือน โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู ้ประสานงาน 

ด าเนินการ และรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ โดยคณะกรรมการหมู่บ้านจะเป็นผู้ก าหนดและเพ่ิมเติมความรู้ตลอดจน

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และมีการจัดห้องเรียนตามหมวดความรู้และความสนใจ นอกจากการแลกเปลี่ยนความรู้

ซึ่งกันและกันแล้ว ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรงยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานและบุคคลภายนอกเข้ามา
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ศึกษาดูงาน และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างการศึกษาดูงานด้วย นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานภายนอกเข้ามา

บรรยายให้ความแก่สมาชิกในด้านต่างๆ ด้วย 

3) การจัดเก็บความรู้ 

  การเรียนรู้บ้านทุ่งกระทุ่งโปรงมีการน าสื่อออนไลน์เฟสบุ๊คและยูทูปมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล

และความรู้ที่มีอยู่ และยังเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ นอกจากนี้ ยังได้รับความช่วยเหลือ

จากส านักงานเกษตรในการท าฐานข้อมูลลงเว็บไซต์ของส านักงานเกษตร 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

   1) ควรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่

สมาชิกในชุมชน เพื่อให้มีความเข้าใจลึกซึ้งและสอดคล้องกันมากขึ้น เพื่อรักษาวิถีของชุมชนให้ด าเนินต่อไป

อย่างยั่งยืน ภายใต้บริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

  2) ควรมีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในระบบฐานข้อมูล เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ของศูนย์

การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงได้สะดวก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการน าไปปฏิบัติ

และสร้างแนวทางการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนนั้น ๆ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

   1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีการจัดการความรู้ที่มีความเหมาะสมกับบริบทในเชิง

พ้ืนที่นั้น ๆ เพื่อท าการวัดประสิทธิผลให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมนั้น ๆ  

  2) ควรมีการใช้วิธีวิทยาการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาการจัดการความรู้

ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อให้ได้ผลการศึกษาท่ีชัดเจนขึ้นต่อไป 
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รูปที่ 1 รูปแบบการจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อระบุความส าเร็จของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
และ (2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส าเร็จของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  ของเขต
หนองแขม ด าเนินการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับลงทะเบียนเพ่ือรับสวัสดิการแห่งรัฐ
ของเขตหนองแขม จ านวน 40 คน โดยวิธีตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค ่าส ่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และค่าส ัมประสิทธิ ์สหส ัมพันธ์ของเพียร ์ส ัน ผลการว ิจ ัยประกอบด้วย                   
(1) ด้านความส าเร็จของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ พบว่า ความส าเร็จในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และ (2) ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส าเร็จของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของเขตหนองแขม 
พบว่า มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก โดยมีระดับความสัมพันธ์ในระดับสูง 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เขตหนองแขม 
 

Abstract 

The two objectives of this study were (1)  to identify the success of the state welfare 
registration program, and (2)  to analyze factors related to the success of the state welfare 
registration program in Nong Khaem District. 
 This study employed a quantitative approach. Data were collected from questionnaires 
administered with 40 officers involved in the registration for state welfare in Nong Khaem 
District.  The data were statistically analyzed by frequency, percentage, mean, standard 
deviation, and Pearson’s product moment correlation coefficient. 
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 Major results were (1)  on the success of the state welfare registration program, it was 
rated high overall, and (2) on the factors related to the success of the state welfare registration 
program in Nong Khaem District, the relationship was highly positive. 
 

Keywords: Success factors, State welfare registration program, Nong Khaem District 
 

บทน า 
“ สัดส่วนคนจน ” จาก 77 จังหวัด ของประเทศไทย จากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ

ครัวเร ือน ส านักงานสถิต ิแห่งชาติ TerraBKK Research พบว่า ส ัดส่วนคนจน ในประเทศไทย ช่วงปี                 
พ.ศ. 2557-2559 ปรับตัวอยู่ในกรอบ ร้อยละ 7.5-10.5 ของประชากรไทย เฉลี่ยราว 5.8 - 7.06 ล้านคน               
ซึ่งเส้นความยากจน (ด้านรายจ่าย) เฉลี่ยทั่วไทย 2,653 บาท/คน/เดือน โดยพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีเส้น
ความยากจน (ด้านรายจ่าย) สูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย 3,137 บาท/คน/เดือน ซึ่ง 10 จังหวัด ที่มีสัดส่วนคนจน 
สูงสุด ปี พ.ศ. 2559 TerraBKK Research พบว่า แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มี สัดส่วนคนจน สูงสุดในประเทศ
ไทยและตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2559 มีตัวเลขอยู่ที่ร้อยละ 39.21 และหากแยกเป็นรายภูมิภาค พบว่า 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภูมิภาคที่มีสัดส่วนคนจน จ านวนมากที่สุด เพราะติดอันดับถึง 4 จังหวัด คือ 
กาฬสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ ภาคเหนือ 2 จังหวัด คือ แม่ฮ่องสอน และน่าน ภาคใต้ 3 จังหวัด คือ 
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา นอกจากนี้ยังมี ชัยนาท (ภาคกลาง) อีกด้วย ส่วน 10 จังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนน้อยสุด 
ในปี พ.ศ. 2559 คือ ชลบุรี เป็นจังหวัดที่ไม่เคยมีตัวเลขเกินร้อยละ 1 ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ภาคกลาง
ยังคงเป็นภูมิภาคท่ีมี สัดส่วนคนจน ค่อนข้างต ่า เพราะ 5 จังหวัดปริมณฑลซึ่งอยู่ใกล้กรุงเทพฯ อย่างสมุทรสาคร 
นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี มีสัดส่วนคนจน ไม่เกินร้อยละ 2 ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังรวมถึง 
พิจิตร (ภาคเหนือ) และสุราษฎร์ธานี ภูเก็ต (ภาคใต้) รวมทั ้งกรุงเทพมหานครด้วย (TerraBKK.com-
https://www.terrabkk.com/news/192127) 
 จากข้อมูลสัดส่วนของคนจน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างอัตราการว่างงานกับอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจไปในทิศทางเดยีวกันหรือไม่  ซึ่ง รศ.ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผอ.ส านักวิจัยการพัฒนาแรงงาน (T.D.R.I) 
ได้ให้ความเห็นกับเรื่องนี้ไว้ว่า มีประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าการว่างงานของประเทศไทยไม่สูงและไม่เป็นปัญหา 
แต่ระยะหลังเมื่อได้ฟังหรือได้อ่านเกี่ยวกับตัวเลขจ านวนและอัตราการว่างงาน เช่น ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2560 
ที่เผยแพร่โดยส านักงานสถิติแห่งชาติรายงานว่ามีคนว่างงาน 463,319 คน หรือร้อยละ 1.21 ของก าลังแรงงาน 
38.21 ล้านคน ดูเหมือนจะไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนหรือในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์
แรงงาน ถือว่าประเทศไทยมีการจ้างงานเต็มที่ (Full Employment) จึงไม่น่าห่วงแต่อย่างใดในภาพรวมแต่ถ้า
จะวิเคราะห์ลึกลงไปสักนิดโดยน าตัวเลขการว่างงานของปี พ.ศ. 2560 ไปเทียบกับไตรมาสเดียวกัน ของปี พ.ศ. 
2557 จะพบว่า มีสิ่งที่เหมือนกันคือ อัตราการว่างงานสูงสุดเมื่อแรงงานมีอายุ 35 -39 ปี ทั้งในปี พ.ศ. 2557 
และปี พ.ศ. 2560 โดยปี พ.ศ. 2560 มีจ านวนคนว่างงาน 463,379 คน ซึ่งสูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปี พ .ศ. 
2557 (จ านวน 341,117 คน) หรือเพิ่ม 122,162 คน เช่นเดียวกับอัตราการว่างงานในปี พ.ศ. 2560 สูงกว่าปี 
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พ.ศ. 2557 ในไตรมาสเดียวกัน และถ้าพิจารณาให้ลึกลงไปอีกพบว่าอัตราการว่างงานในช่วงอายุ 15-39 ปีของ
ไตรมาสแรกปี พ.ศ. 2560 สูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปี พ.ศ. 2557 ในทุกกลุ่มอายุและถ้าดูอัตราการว่างงาน
จากทุกช่วงอายุจะพบว่าปี พ.ศ. 2560 นั้นสูงกว่าปี พ.ศ. 2557 เกือบทุกช่วงอายุ 
 อัตราและจ านวนการว่างงานในปีปัจจุบันที่สูงกว่าปี พ.ศ. 2557 เป็นผลมาจากความสามารถในการดูด
ซับแรงงาน(ทั้งเก่าและใหม่)ในตลาดแรงงานอันเนื่องมาจากความพยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้พ้นจากความ
ตกต ่าอาจจะยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควรเทียบกับตัวเลขของ เอ ดี บี ประมาณการการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (GDP) ของประเทศไทยใน ปี พ.ศ. 2560 ต ่ากว่าทุกประเทศในอาเซียน จากการ
พิจารณาเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจ 4 ตัวคือ การบริโภคภาคประชาชน (C) การลงทุนของภาคเอกชน (I) การใช้
จ่ายของภาครัฐ (G) และการส่งออกสุทธิ (X-M) ซึ่งเครื่องยนต์ตัวสุดท้ายนี้ถูกมรสุมของวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์จาก
ซีกประเทศตะวันตกเล่นงานตลอดจนปัญหาราคาน ้ามันตกต ่า ท าให้เกิดปัญหาการส่งออกตกต ่าต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน การส่งออกสุทธินี้เคยมีสัดส่วนมากกว่า 65% ของ GDP จริงอยู่การขยายตัวของ GDP ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2557 จนถึงปี พ.ศ. 2559 ถึงจะเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ ตั้งแต่ไม่ถึง ร้อยละ 1 เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องจนมาถึงประมาณ ร้อย
ละ 2.3 ในปี พ.ศ. 2558 และคาดว่าจะเติบโตไม่ต ่ากว่า ร้อยละ 3.5 ในปี พ .ศ. 2560 คงจะส่งผลให้อัตราการ
ขยายตัวของ GDP น่าจะมากกว่า ร้อยละ 3.5 จากการพยากรณ์ของหลายส านักทางเศรษฐกิจ 

ในทางกลับกัน อัตราการว่างงานของแรงงานที่มีภูมิหลังทางการศึกษามากกว่ามัธยมต้นขึ้นไปกลับ
ตรงกันข้ามคือ อัตราการว่างงานของผู้มีภูมิหลังการศึกษากลุ่มนี้ เช่น ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 สูงเกินกว่า
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 1.2 จนถึง 3.3 โดยเฉพาะตัวเลขของการว่างงานของภูมิหลังการศึกษาอนุปริญญาตรีสูงถึงร้อย
ละ 3.2 และ 3.3 เพื่อให้เกิดความเข้าใจจึงขอยกตัวอย่าง ข้อมูลการมีงานท าของส านักงานสถิติแห่งชาติ เดือน
กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2560 จากจ านวนผู้ว่างงานทั้งหมด 4.76 แสนคน มีผู ้ว่างงานตั้งแต่ ม.ต้น ถึงป.ตรี ถึง 
426,000 คน หรือ ร้อยละ 87 ของผู้ว่างงานทั้งหมด ภาพที่มองเห็นก็คือ สถานประกอบการนับตั้งแต่รัฐบาล
ก่อนหน้านั้นจนถึงรัฐบาลปัจจุบันเข้ามาบริหารยังไม่สามารถปรับโครงสร้างภาคการผลิตของประเทศไทยให้
สามารถจ้างแรงงานที่มีความรู้ความสามารถมีการศึกษาดีเข้ามาท างานได้หมด ถ้าสังเกตตัวเลขการว่างงานของ
ผู้จบมัธยมปลายซึ่งรวมเอาผู้จบสายอาชีพเข้าไว้ด้วยพบว่า สามารถจ้างงานได้ดีแต่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากยังมีผู้
ว่างงานในระดับเดียวกันค่าเฉลี่ยคือ ร้อยละ 1.2 ที่น่าตระหนักคือเรื่องผู้จบปริญญาตรีที่ว่างงานมากกว่า 2.5 
แสนคน โดยมีสัดส่วนผู้จบสายวิชาการตกงานมากกว่าสายอาชีพมากกว่า 2 เท่า (https://www.prachachat. 
net/economy/news-53021) 
 เมื่อทราบสัดส่วนคนจนและการว่างงานของคนในประเทศไทยแล้ว รัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือ
อย่างไร เมื่อศึกษาจากการให้สวัสดิการต่างๆ ในประเทศแถบเอเชีย ซึ่งคนเอเชียจ านวนมาก เชื่อว่าสวัสดิการที่
รัฐจัดให้ประชาชนนั้น จะท าให้ประชาชนพึ่งพิงรัฐจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ แต่ในปัจจุบันประเทศต่างๆ ในเอเชีย
เริ่มจัดสวัสดิการให้ประชาชนอย่างกว้างขวาง รายงานชิ้นนี้จะพาไปดูว่า ประเทศใดในเอเชียจัดสวัสดิการให้
ประชาชนมากที่สุด เดิมทีภูมิภาคเอเชียเป็นภูมิภาคที่รัฐบาลจัดสวัสดิการให้ประชาชนน้อย เป็นแนวคิดที่ว่า รัฐ
ต้องจัดสวัสดิการดูแลประชาชนนั้น ถูกมองว่าเป็นแนวคิดที่จะท าให้คนขี้เกียจ และเคยชินกับการพึ่งพิงรัฐ จน

https://www/
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ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง ประเทศในเอเชียที่เคยเชื่อว่ารัฐไม่มีหน้าที่ต้องค ้าจุนประชาชนที่ตกยาก ก็เริ่ม
ปฏิเสธแนวคิดนี้ แล้วเริ่มสร้างระบบสวัสดิการให้ประชาชนอย่างไม่เคยมีมาก่อน เมื่อหลายปีที่ผ่านมา เกาหลีใต้
เริ่มจัดสวัสดิการให้ผู้เกษียณอายุทั่วประเทศทุกคน โดยไม่จ ากัดเฉพาะข้าราชการ ส่วนจีนขยายระบบประกัน
สุขภาพส าหรับชาวชนบท จากที่เมื่อ 10 ปีก่อน เคยครอบคลุมประชากรเพียงร้อยละ 3 จนขณะนี้ครอบคลุม
ประชากรถึงร้อยละ 97.5 อินเดียขยายระบบประกันสุขภาพจนครอบคลุมประชาชนกว่า 110 ล้านคนแล้ว 
ในขณะที่ฟิลิปปินส์ก็ขยายระบบประกันสุขภาพอย่างรวดเร็ว จากเดิมที่ครอบคลุมประชากรเพียงร้อยละ 62 
กลายเป็นร้อยละ 85 ภายในระยะเวลาเพียง 3 ปี อินโดนีเซียออกกฎหมายที่ก าหนดว่า รัฐบาลต้องขยายระบบ
ประกันสุขภาพให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศภายในต้นปีหน้า ซึ่งจะท าให้ระบบประกันสุขภาพของ
อินโดนีเซีย เป็นระบบที่ครอบคลุมจ านวนคนมากที่สุดในโลก  กฎหมายอินโดนีเซียฉบับนี้ ยังก าหนดให้รัฐบาล
ขยายเงินสวัสดิการผู้เกษียณอายุ และเพิ่มจ านวนผู้ที่จะได้รับเงินชดเชยอุบัติเหตุจากการท างาน ภายในกลางปี 
พ.ศ. 2558 
 หากพิจารณาที่สัดส่วนของประชากรที่ได้รับสวัสดิการจากรัฐแล้ว ประเทศที่จัดสวัสดิการครอบคลุม
ประชากรมากที ่ส ุดคือ ญี ่ปุ ่น รองลงมาคือเกาหลีใต้ ตามมาด้วยสิงคโปร์ จีน และไทย อย่างไรก็ตาม                     
การพิจารณาระดับการจัดสวัสดิการนั้นต้องพิจารณาจ านวนเงินที่รัฐใช้จัดสวัสดิการต่อหัวประชากรด้วย                
แม้ระบบสวัสดิการของจีน และไทยจะครอบคลุมประชากรจ านวนมาก แต่สวัสดิการที่จัดให้ต่อหัวก็ค่อนข้างต ่า
เมื่อเทียบกับประเทศอย่างญี่ปุ่นและมาเลเซีย 
 ธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชียสร้างดัชนีชี้วัดระดับการให้สวัสดิการประชาชนโดยรัฐ โดยคิดจากจ านวน
เงินที่รัฐใช้ในการจัดสวัสดิการ และสัดส่วนประชากรที่ได้รับสวัสดิการจากรัฐ ผลปรากฏว่า ภูมิภาคในเอเชียที่ได้
คะแนนสูงสุดคือเอเชียตะวันออก ซึ ่งประกอบด้วยจีน ญี ่ปุ ่น เกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ และมองโกเลีย                     
ส่วนภูมิภาคที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ เอเชียใต้ ซึ่งประกอบด้วย อินเดีย เนปาล ภูฏาน บังคลาเทศ ศรีลังกา มัล
ดีฟส์ และปากีสถาน 
  เมื ่อจัดอันดับประเทศ ปรากฏว่า ญี ่ปุ ่น เป็นประเทศที่มีระดับการให้สวัสดิการประชาชนสูงสุด  
รองลงมาคือ อุซเบกิสถาน มองโกเลีย และเกาหลีใต้ ที่น่าสนใจคือ เอเชียกลาง และเอเชียตะวันตก แม้จะเป็น
ภูมิภาคที่ยากจนเช่นเดียวกับเอเชียใต้ แต่ก็จัดสวัสดิการให้ประชาชนสูงกว่าเอเชียใต้อย่างมาก ส่วนหนึ่งก็เพราะ
ประเทศเหล่านี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต จึงมีระบบสวัสดิการซึ่งเป็นมรดกจากแนวคิดคอมมิวนิสต์ 
ในหมู่ประเทศอาเซียน ประเทศท่ีมีระดับการจัดสวัสดิการให้ประชาชนสูงสุดคือ สิงคโปร์ รองลงมาคือมาเลเซีย  
เวียดนามเป็นอันดับ 3 ไทยเป็นอันดับ 4 และฟิลิปปินส์เป็นอันดับ 5 
 จะเห็นได้ว่า ประเทศในแถบเอเชีย ไม่ว่าจะในภูมิภาคไหน เริ่มให้ความส าคัญกับการจัดสวัสดิการ
ให้กับประชาชนในประเทศของตน ซึ่งประเทศไทยก็มีการจัดสวัสดิการของรัฐมานานแล้ว โดยแตกต่างกัน
ตามแต่ละยุคสมัย ว่าผู ้น าประเทศเน้นนโยบายในทิศทางใด และประชาชนในยุคนั้นๆ ต้องการหรือขาด
สวัสดิการในด้านใด ทางรัฐบาลก็จะมีนโยบายหรือโครงการเพ่ือตอบสนองหรือช่วยเหลือตามความต้องการของ
ประชาชน ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 จึงมีโครงการโครงการหนึ่งที่ท าขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนจนหรือผู้ว่างงานหรือผู้มี
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รายได้น้อย คือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีผู้มาลงทะเบียนทั้งสิ้น 8,375,383 คน แต่ได้รับการช่วยเหลือ 7,525,363 คน 
เนื่องจากผู้ลงทะเบียนที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือนั้นเป็นผู้ที่ไม่เป็นตามเงื่อนไขก าหนดหรือไม่มีบัญชีเงินฝากกับทาง
ธนาคาร ซึ่งผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือปี พ .ศ. 2559 นั้น จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ จ านวน 3,000 และ 
1,500 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 3,000 บาท ส าหรับผู้ที่มีรายไม่เกิน 3,000 บาทต่อปี และ 1,500 
ส าหรับผู้ที่มีรายได้ 30,001 – 100,000 บาทต่อปี ซึ่งถือว่าประชาชนได้ให้ความสนใจต่อโครงการนี้เป็นอย่าง
มาก และผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจส าหรับผู้ที่ผ่านการลงทะเบียน 
 ปี พ.ศ. 2560 นั้น ได้มีการท าโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2559 โดย
มีว ัตถุประสงค์ในการยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคมและการช่วยเหลือของภาครัฐ             
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั ่งยืน ซึ่งได้มีการลงทะเบียนไปเมื่อวันที่ 3 เมษายน – 15 
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และได้ก าหนดการช่วยเหลือส าหรับผู ้มีรายได้น้อยที ่ผ่านเกณฑ์ที ่ก าหนดไว้คือ            
บัตรสวัสดิการ คือบัตรที่รัฐได้ใส่วงเงินไว้ให้ใช้ส าหรับลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดย
ก าหนดวงเงินในบัตรส าหรับการลดค่าใช้จ่าย คือวงเงินในการซื้อสินค้าในการอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น สินค้าเพ่ือ
การศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งสามารถใช้บัตรซื้อสินค้าได้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านอื่น  ๆ ที่
กระทรวงพาณิชย์ก าหนด ซึงผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินในบัตร 200 บาทต่อเดือน 
และผู้ที่มีรายได้ 0 – 30,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินในบัตร 300 บาทต่อเดือน และทุกคนที่ได้รับบัตรจะ
ได้รับวงเงินในการน าไปเป็นส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานก าหนด ในวงเงิน 45 บาท/
คน/3เดือน ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทางนั้น ทุกคนที่ได้รับบัตรจะได้รับวงเงินไว้ใช้ในการเดินทาง ส าหรับ
โดยสาร รถเมล์ รถไฟฟ้า บขส. ในวงเงินอย่างละ 500 บาท ต่อเดือน 
 โดยมีหน่วยงานที่รับลงทะเบียนประกอบไปด้วย 5 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลังจังหวัดทั่วประเทศ (สังกัดกรมบัญชีกลาง) และส านักงาน
เขตกรุงเทพมหานครทุกเขต ส านักงานเขตหนองแขมเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ท าการรับลงทะเบียนเพ่ือออกบัตร
สวัสดิการให้แก่ผู้มีสิทธิ โดยเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะท าการรับลงทะเบียนประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือรวบรวบ
ข้อมูล ส่งให้กับกรมบัญชีกลางตรวจสอบข้อมูลและออกบัตรให้กับผู้มีสิทธิ จากนั้นจึงส่งบัตรสวัสดิการกลับคืน
มาให้ส านักงานเขตหนองแขม เพ่ือท าการมอบให้กับผู้มีสิทธิ ได้น าไปใช้รับสวัสดิการต่างๆที่ก าหนดไว้  
 โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี พ .ศ. 2560 เป็นโครงการที่ประชาชนให้ความสนใจเป็น
อย่างมากโครงการหนึ่งของนโยบายประชารัฐ จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจถึงความส าเ ร็จของโครงการนี้ ว่ามีปัจจัย
ใดบ้างท่ีส่งผลให้โครงการนี้ประสบความส าเร็จ เพราะความส าเร็จของโครงการย่อมแสดงให้เห็นว่าโครงการเป็น
ที่ยอมรับของประชาชน 

 
 
 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”     
             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 200 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สองข้อ คือ (1) เพื่อระบุความส าเร็จของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ
แห่งรัฐ และ (2) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส าเร็จของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

 ทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
Ira Sharkansky and Robart Linburry ได้ให้ความหมายนโยบายสาธารณะไว้ว่า 
นโยบายสาธารณะคือ กิจกรรมที่กระท าโดยรัฐบาล ที่ต้องมีวัตถุประสงค์ก าหนดไว้แน่นอน ประกอบ 

ด้วยล าดับชั้นพฤติกรรมต่างๆ แผนตามเป้าหมาย สามารเลือกมาปฏิบัติ จะต้องประกาศให้ประชาชนทราบ
ล่วงหน้า และจะต้องปฏิบัติตามล าดับขั้นตอนท่ีได้ตัดสินใจแล้ว  

James Anderson ได้ให้ความหมายนโยบายสาธารณะไว้ว่า นโยบายสาธารณะ คือชุดของข้อเสนอ
ของการกระท าซึ่งมีองค์ประกอบหลายประการคือ 

1. จะต้องเชื่อมโยงระหว่างนโยบายกับการกระท าให้บรรลุเป้าหมาย  
2. ประกอบด้วยจ านวนชุด (courses) หรือแบบแผน (patterns) ของการกระท าด าเนินการโดยรัฐ

อย่างต่อเนื่อง  
3. เกิดข้ึนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการนโยบายประชาชน (policy demands)  
4. เกี่ยวข้องกับสิ่งที่รัฐบาลจะต้องกระท าจริงๆมิใช่แต่เพียงเรื่องที่ตั้งใจจะกระท า หรือสิ่งที่พูดว่าจะ

กระท าเท่านั้น  
5. นโยบายสาธารณะอาจมีลักษณะทางบวก หรือลบก็ได้ เป็นแนวทางที่จะท าให้สังคมโดยรวมมีความ

สงบสุข ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ มีคุณภาพท่ีดี  
6. นโยบายสาธารณะที่เป็นนโยบาย 
Thomas R. Dye ได้ให้ความหมายนโยบายสาธารณะไว้ว่า นโยบายสาธารณะคือ สิ่งที่รัฐบาลเลือกที่

จะกระท าหรือไม่กระท า สิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท าจึงครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดของรัฐบาลทั้ง
กิจกรรมที่เป็นกิจวัตร และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบางโอกาส ในส่วนของการเลือกที่จะไม่กระท านั้น Dye ก็ถือว่า
เป็นนโยบายสาธารณะเช่นเดียวกัน 

David Easton ได้ให้ความหมายนโยบายสาธารณะไว ้ว ่า นโยบายสาธารณะ คือ การจัดสรร
ผลประโยชน์หรือคุณค่าแก่สังคม ซึ่งกิจกรรมของระบบการเมืองนี้จะกระท าโดยบุคคลผู้มีอ านาจสั่งการ ซึ่งสิ่งที่
รัฐบาลตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่กระท าเป็นผลมาจาก “การจัดสรรค่านิยมของสังคม” ทั้งนี้ Easton ได้
ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตัดสินใจนโยบายกับประชาชนในสังคมว่า การตัดสินในนโยบายใด ๆ ของ
รัฐบาลจะต้อค านึงถึงค่านิยมและระบบความเชื่อของประชาชนในสังคมเป็นส าคัญ 
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วงจรนโยบาย 
องค์ประกอบของวงจรนโยบายสาธารณะ ได้แก่ (1) การก่อตัวนโยบาย (Policy formation) เกิดอะไร

ขึ ้นบ้าง (2) การก าหนดนโยบาย (Policy formulation) มีแนวทางอย่างไรบ้าง (3) การตัดสินนโยบาย                
(Policy decision) จะเลือกแนวทางใดดี (4) การน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy implementation) จะน า
แนวทางที่ได้ไปด าเนินการอย่างไร (5) การประเมินผลนโยบาย (Policy evaluation) การด าเนินการตาม
แนวทางได้ผลหรือไม่ 

แนวคิดและตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติ 
การสังเคราะห์แนวคิดจากการศึกษาและการพัฒนาตัวแบบของซาบาเตียรแ์ละแมซมาเนีย 
โดยสรุปแล้ว จากการน ากรอบการศึกษาของซาบาเตียร์และแมซมาเนียนไปประยุกต์ใช้ให้ประสบ

ผลส าเร็จจะต้องด าเนินการตามเงื่อนไขต่อไปนี้  
1. วัตถุประสงค์ของนโยบายจะต้องก าหนดให้ชัดเจนและมีความแน่นอน  
2. นโยบายจะต้องมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีที่เหมาะสม ที่จะไปใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญของการน าไป

ปฏิบัติ และมีการเชื ่อมโยงของเหตุและผลที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของนโยบายและขณะเดียวกันการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายและเงื่อนไขต่าง ๆ จะต้องสนองตอบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย 

3. จะต้องมีการให้อ านาจแก่หน่วยปฏิบัติอย่างเพียงพอในการดาเนินการกับกลุ่มเป้าหมายและการใช้
มาตรการแทรกซ้อนอื่นๆรวมถึงก าหนดโครงสร้างของการน านโยบายไปปฏิบัติที่จะท าให้กลุ่มเป้าหมายปฏิบัติ
ตามได้มากที่สุด 

4. ผู้นาของหน่วยปฏิบัติมีความสามารถทางการบริหารและทักษะทางการเมือง และมุ่งมั่นในการบรรลุ
เป้าหมายของนโยบาย 

5. นโยบายต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากประชาชนและผู้นาคนส าคัญทางฝ่ายนิติบัญญัติ และ
ฝ่ายบริหาร ตลอดทั้งกระบวนการในการนานโยบายไปปฏิบัติ ในขณะที่ฝ่ายตุลาการอาจจะทาตัวเป็นกลางหรือ
ให้การสนับสนุนก็ได้ 

6. วัตถุประสงค์ของนโยบายจะต้องไม่ถูกยกเลิกจากสาเหตุของความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมแม้ว่าทฤษฎีที่รองรับนโยบายหรือการสนับสนุนจากฝ่ายการเมืองจะถูกทาลายไปก็ตาม 

การสังเคราะห์แนวคิดจากการศึกษาและการพัฒนาตัวแบบของ แวนมีเตอร์ และแวน ฮอร์น  
โดยสรุป แวน มีเตอร์ และแวน ฮอร์น ได้ตั้งข้อสังเกตในการน าตัวแบบไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ 

ในการน านโยบายไปปฏิบัติไว้ 3 ประการ คือ (1) กระบวนการสื่อสาร ถือได้ว่าเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่าง
มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย การสื่อสารระหว่างหน่วยงานและกิจกรรมการส่งเสริม ลักษณะของ
หน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ และการยอมรับในตัวผู้ปฏิบัติ (2) ปัญหาด้านความสามารถ แวน มีเตอร์ และ
แวน ฮอร์น ได้กล่าวว่าความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติเกี่ยวข้องกับความสามารถของหน่วยงานที่นา
นโยบายไปปฏิบัติว่าสามารถปฏิบัติตามนโยบายได้หรือไม่ ปัญหาด้านความสามารถนี้เกี่ยวข้องกับตัวแปร 4 
ประการ ได้แก่ ทรัพยากรของนโยบายการสื่อสารและกิจกรรมส่งเสริม ลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไป
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ปฏิบัติ และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง โดยทั้งสองได้ยกตัวอย่างการศึกษาของเดอร์ธิค 
(Derthick, 1972) ในนโยบายการสร้างเมืองใหม่ของประธานาธิบดีจอห์นสัน ซึ่งจากการศึกษาของเดอร์ธิค 
พบว่าหน่วยงานไม่สามารถที่จะน าที่ดินที่เหลือไปขายในราคาถูกได้เนื่องจากขัดต่อกฎหมาย และยัง ไม่สามารถ
น าทรัพยากรและแรงสนับสนุนที่มีอยู่มาด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จได้ (3) ความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากผู้ปฏิบัติไม่ยอมรับในสิ่งที่ต้องท า ปัญหานี้จะเกี่ยวข้องกับตัวแปรต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรของนโยบาย 
การสื่อสารและกิจกรรมการส่งเสริม ลักษณะของหน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบัติ และสภาพเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง โดย แวน มีเตอร์ และแวน ฮอร์น ได้ยกตัวอย่างในกรณีของความขัดแย้งระหว่างประธานาธิบดี
เคนเนดี้และกองทัพเรือ เกี่ยวกับวิกฤตการณ์ด้านอาวุธในคิวบาซึ่งเกิดความล้มเหลวในการน านโยบายไปปฏิบัติ
เพราะผู้ปฏิบัติ (กองทัพเรือ) ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของประธานาธิบดี (Allison, 1971) 

การสังเคราะห์แนวคิดจากการศึกษาและการพัฒนาตัวแบบของ วรเดช  จันทรศร 
โดยสรุป วรเดช จันทรศร ได้พัฒนาตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติทั้งสิ้น 6 ตัวแบบด้วยกัน 

ได ้แก่ ต ัวแบบที ่ย ึดหลักเหตุผล ต ัวแบบทางด้านการจ ัดการ ต ัวแบบทางด้านการพัฒนาองค ์การ                           
ตัวแบบทางด้านกระบวนการของระบบราชการ ตัวแบบทางการเมือง และตัวแบบเชิงบูรณาการ ซึ่งในการ
พัฒนาตัวแบบทั้ง 6 ตัวแบบนี้เป็นการศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดจากผลงานของนักวิชาการต่าง  ๆ และ
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น การพัฒนาตัวแบบเหล่านี้จึงเป็นการใช้ทฤษฏีนิรนัย (deductive theory)                    
เพ่ือใช้ส าหรับพิสูจน์กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 
กรอบแนวคิด 

จากการศึกษาทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้อง ปัจจัยและความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง  ๆ ตามกรอบผู้วิจ ัยได้
ท าการศึกษาทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยใช้ตัวแบบตัวแบบด้านการจัดการของวรเดช จันทรศร และวัด
ความส าเร็จของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยกรอบแนวคิด
แสดงดังรูป 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 

การว ิจ ัยน ี ้ เป ็นการว ิจ ัยเช ิงปร ิมาณ (Quantitative Research) เก ็บข ้อมูลโดยใช ้ว ิธ ีการตอบ
แบบสอบถาม และการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มุมมองที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อความส าเร็จ
ของโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตหนอง
แขม การศึกษาวิจัยครั้งนี้ด าเนินการศึกษา 2 แบบ กล่าวคือ การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary 
Research) ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ หนังสือ บทความ สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์
ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการ และการส ารวจ (Survey Research) เก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรับลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการ
แห่งรัฐ ในส านักงานเขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 40 ชุด 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสอบถาม
เจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้องกับการรับลงทะเบียนเพื ่อรับสวัสดิการแห่งรัฐของส านักงานเขตหนองแขม จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 40 คน  
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ผลการศึกษา 
  การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อความส าเร็จของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 

แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ

ของส านักงานเขตหนองแขมเกี่ยวกับความส าเร็จของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ในภาพรวม อยู่ใน

ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่าง

ยั่งยืนต่อไปอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.10) รองลงมาคือ ด้านการจัดท าฐานข้อมูลเชิงลึก ได้ครบถ้วน และ

ต่อเนื ่อง (ค่าเฉลี ่ย=4.00) ด้านความเป็นประโยชน์ในการออกแบบนโยบายหรือมาตรการในการยกระดับ

ประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการสังคมและการช่วยเหลือของภาครัฐ (ค่าเฉลี่ย=3.94) และด้านความสามารถออก

บัตรสวัสดิการให้แก่ผู้มีสิทธิ (ค่าเฉลี่ย=3.83) ตามล าดับ 

 ซึ่งด้านการจัดท าฐานข้อมูลเชิงลึก ได้ครบถ้วน และต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.00) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า โครงการฯ ช่วยให้ท าให้ได้ข้อมูลของผู้มีรายได้น้อยที่ครบถ้วน อยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย=4.08)  ด้านความสามารถออกบัตรสวัสดิการให้แก่ผู ้มีสิทธิ  อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.83) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ที่มาลงทะเบียนที่ผ่านหลักเกณฑ์ จะได้รับบัตรสวัสดิการ  อยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย=3.90) ด้านความเป็นประโยชน์ในการออกแบบนโยบายหรือมาตรการในการยกระดับประสิทธิภาพ
การจัดสวัสดิการสังคมและการช่วยเหลือของภาครัฐ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า โครงการฯ เป็นต้นแบบของนโยบายสวัสดิการสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.00)  ด้านการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า โครงการฯ มีส่วนช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.15)  

การวิเคราะหค์วามคิดเห็นต่อปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส าเร็จของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ง

รัฐ และความสัมพันธ์ระหว่างความส าเร็จของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และปัจจัยที่สัมพันธ์กับ

ความส าเร็จของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 

แสดงผลการวิเคราะห์ความคดิเห็นของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการรับลงทะเบียนเพ่ือรับสวัสดิการแห่ง

รัฐของส านักงานเขตหนองแขมเกี่ยวกับความส าเร็จของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ในภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการวางแผนและการควบคุมอยู่ในระดับ

มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=3.98) รองลงมาคือ ด้านการสนับสนุนจากการเมืองและประชาชน (ค่าเฉลี่ย= 3. 97) ด้าน

หน่วยงานและบุคลากรที่ปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย=3.95) ด้านวัตถุประสงค์ของนโยบาย (ค่าเฉลี่ย=3.89) และด้าน

ทรัพยากร (ค่าเฉลี่ย=3.74) ตามล าดับ 

ซึ่งความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐของส านักงาน

เขตหนองแขมเกี ่ยวกับด้านวัตถุประสงค์ของนโยบาย ในภาพรวม อยู ่ในระดับมาก (ค่าเฉลี ่ย=3.89) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า หน่วยงานมีการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ให้แก่

ผู้ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย=3.98) ด้านทรัพยากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.74) 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า โครงการฯ มีการจัดการที่เหมาะสมในการด าเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด 

(ค่าเฉลี ่ย=3.77) ด้านหน่วยงานและบุคลากรที ่ปฏิบัติ ในภาพรวม อยู ่ในระดับมาก (ค่าเฉลี ่ย=3.95) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานโครงการฯ ให้ส าเร็จได้  อยู่ในระดับมากที่สุด 

(ค่าเฉลี่ย=4.05) ด้านการวางแผนและการควบคุม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.98) เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า หน่วยงานมีการจัดล าดับ ขั ้นตอน ในการปฏิบัติงานที ่ชัดเจน  อยู ่ในระดับมากที ่สุด 

(ค่าเฉลี่ย=4.02) ด้านการสนับสนุนจากการเมืองและประชาชน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.97) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบกับโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย=4.03)  

 

สรุป 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนเพ่ือรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีต่อ
ปัจจัยที ่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการลงทะเบียนเพื ่อสวัสดิการแห่งรัฐ พบว่า ความส าเร็จของโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากด้านการจัดท าฐานข้อมูลเชิงลึก ได้
ครบถ้วน และต่อเนื่อง พบว่าเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ได้รับลงทะเบียนเพื่อออก
บัตรนั้น ในแบบฟอร์มการรับลงทะเบียนนั้น มีการสอบถามข้อมูลเชิงลึก เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและเป็น
ฐานข้อมูลให้กับหน่วยงานหน่วยงานต่างๆของรัฐ ส าหรับการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่อง ด้าน
ความสามารถออกบัตรสวัสดิการให้แก่ผู้มีสิทธิ พบว่า เจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ได้รับลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วนและส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบการออกบัตร
เพื่อออกบัตรให้กับผู้ที่มาลงทะเบียน เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว มีคุณสมบัติครบถ้วนก็สามรถออกบัตรได้ 
ด้านความเป็นประโยชน์ในการออกแบบนโยบายหรือมาตรการในการยกระดับประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการ
สังคมและการช่วยเหลือของภาครัฐ พบว่า เจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเป็นส่วน
หนึ่งในการน าไปออกแบบบนโยบาย เพ่ือจัดสวัสดิการให้แก่ผู้มีรายได้น้อยต่อไป ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป พบว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนี้เป็นการได้รับข้อมูลของผู้มี
รายได้น้อยของประเทศท าให้ภาครัฐมีข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือได้ตรงกับความต้องการ จึงท าให้คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้นและเป็นไปอย่างยั่งยืนซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ง
รัฐ ปี พ.ศ. 2560 โดยการรับลงทะเบียนโดยเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้องของส านักงานเขตหนองแขมนั้น เห็นว่า
กระบวนการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่โครงการฯก าหนดไว้  

2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส าเร็จของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ
แห่งรัฐ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก ด้านวัตถุประสงค์ของนโยบาย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่าเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่าหน่วยงานมีการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
อยู่ในระดับมากที่สุด เพราะเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯและวัตถุประสงค์ของ
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โครงการฯ เพื่อด าเนินการรับลงทะเบียนให้ถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ รองลงมาโครงการฯ มีแนวทางการ
ด าเนินงาน วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสามารถน าไปปฏิบัติได้ ตามล าดับ ด้านทรัพยากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
พบว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่า โครงการฯ มีการจัดการที่เหมาะสมในการด าเนินงาน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด เพราะการรับลงทะเบียนนั้นหากการจัดการในการด าเนินงานนั้นมีความเหมาะสม ปฏิบัติตามขั้นตอน ตามที่
วางแผนไว้ โครงการฯย่อมประสบผลส าเร็จ รองลงมาคือ หน่วยงานที่ด าเนินการสามารถด าเนินโครงการฯ ให้ส าเร็จได้ 
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ในหลักเกณฑ์ของโครงการฯเพื่อให้ค าปรึกษาแก่ประชาชน และหน่วยงานที่ด าเนินการมีความ
เหมาะสมในการด าเนินโครงการฯ ตามล าดับ ด้านการวางแผนและการควบคุม  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่า หน่วยงานมีการจัดล าดับ ขั้นตอน ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อยู่ในระดับ
มากที่สุด เพราะการจัดล าดับ ขั้นตอน ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นกระบวนการที่ท าให้การรับลงทะเบียนประสบ
ความส าเร็จ เพราะการวางแผนที่ดีท าให้การด าเนินงานลุล่วงไปได้ด้วยดี รองลงมาคือ หน่วยงานมีการมีการก าหนด 
วัน เวลา ในการรับลงทะเบียนที่ชัดเจน หน่วยงานมีการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และ
หน่วยงานมีการประชุมวางแผนก่อนปฏิบัติงาน ตามล าดับ ด้านการสนับสนุนจากการเมืองและประชาชน ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก พบว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบกับโครงการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ อยู่ในระดับมากที่สุด เพราะมีประชาชนให้ความสนใจและมาลงทะเบียนเป็นจ านวนมาก 
รองลงมาคือ โครงการฯ นี้ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน  ฝ่ายการเมืองเห็นชอบกับโครงการลงทะเบียนเพ่ือ
สวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายการเมือง  ตามล าดับ  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้องกับการลงทะเบียนโครงการฯ
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ  ด้านความสามารถออกบัตรสวัสดิการให้แก่ผู้มีสิทธิมีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ซึ่งข้ันตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ท าให้ผู้มีสิทธิรับบัตรได้ตรงตามก าหนดหรือไม่ ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้หน่วยงานที่
มีอ านาจในการออกแบบนโยบาย สร้างรูปแบบในการลงทะเบียนให้ง่ายและตรวจสอบได้รวดเร็ว เพ่ือที่จะท าให้
หน่วยงานที่รับลงทะเบียนส่งข้อมูลให้กับผู้ออกบัตรได้งายเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการส่งต่อบัตรให้กับผู้ที่
ลงทะเบียนที่มีสิทธิได้รับบัตร  

2. จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้องกับการลงทะเบียนโครงการฯ
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป                 
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้หน่วยงานที่มีอ านาจในการออกแบบนโยบาย ต่อยอดนโยบายนี้เพ่ือ
ความยั่งยืนของการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย 

3. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส าเร็จของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  ในภาพรวม ด้านการ
วางแผนและการควบคุมมีค่ามากที่สุดแสดงให้เห็นว่าความส าเร็จของโครงการเกิดจากการวางแผนและการ
ควบคุมการลงทะเบียน ผู้วิจัยจึงเสนอแนะ ว่าการปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส าเร็จคือ
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การวางแผนและควบคุม จึงต้องมีการวางแผนโครงการให้ดีก่อนที่จะลงมือปฏิบัติและระว่างปฏิบัติให้มีการ
ควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. กระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีช่องทางการลงทะเบียนที่ส านักงานเขต ที่ท าการ
อ าเภอ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน ซึ่งผู้ที่ต้องการ
ลงทะเบียนต้องเดินทางมาลงทะเบียนเองเป็นหลัก แลผู้วิจัยจึง เสนอแนะว่าถ้ามีโครงการในครั้งต่อไป ควรมี
ช่องทางในการรับลงทะเบียนมากกว่าการมาลงทะเบียนที่จุดบริการอย่างเดียว ควรมีการรับลงทะเบียนออนไลน์ 
เพื ่อเพิ ่มช่องทางในการรับลงทะเบียน และความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ท าให้การออกบัตรให้แก่ผู้
ลงทะเบียนที่มีสิทธิได้รับบัตร ได้อย่างรวดเร็ว ตามเวลาที่ก าหนด 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ (1) เพื่อระบุสภาพการใช้งานและปัญหาอุปสรรคในการ ใช้

เทคโนโลยี GPS ของผู้ประกอบการรถโดยสารประจ าทางสาธารณะในปัจจุบัน (2) เพื่อพรรณนาการยอมรับ
เทคโนโลยี GPS ของผู้ประกอบการรถโดยสารประจ าทางสาธารณะ (3) เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิผลเทคโนโลยี 
GPS และ (4) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี GPS ในการก ากับดูแลรถโดยสารประจ าทางสาธารณะ
การวิจัยนี ้เป็นการวิจัยคุณภาพ ผู ้ให้ข้อมูล จ านวน 20 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที ่ของกรมการขนส่งทางบก
ผู้ประกอบการผู้ให้บริการ และประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางสาธารณะ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสาร หลักฐาน และการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการอุปนัย ผลการวิจัย (1) สภาพการใช้งาน
เทคโนโลยี GPS พบว่าน ามาใช้เพื่อแสดงต าแหน่งที่ตั้งของรถในขณะปฏิบัติงานตลอดเวลาส าหรับปัญหาที่
ส าคัญคือต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 2) ด้านการยอมรับเทคโนโลยี GPS พบว่า ผู้ประกอบการรถโดยสารประจ าทาง
สาธารณะยอมรับการใช้งานเทคโนโลยี GPS 3) ด้านประสิทธิผลการใช้งานเทคโนโลยี GPS พบว่าประกอบด้วย 
การตรวจสอบเส้นทางการเดินรถ การระบุต าแหน่งปัจจุบันของยานพาหนะแบบทันทีทันใด การให้บริการที่มี
ค ุณภาพ และการสร้างภาพลักษณ์ที ่ด ีให ้องค์กร และ 4) แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี GPS พบว่า 
ประกอบด้วย การก าหนดนโยบายและมาตรฐานของเทคโนโลยี GPS ให้มีความชัดเจน การพัฒนาเทคโนโลยี 
GPS ให้มีความหลากหลาย และการฝึกอบรมความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี GPS 
อย่างต่อเนื่อง 
 
ค าส าคัญ: การก ากับดูแลเทคโนโลยี GPSการยอมรับเทคโนโลยี รถโดยสารประจ าทางสาธารณะ  
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Abstract 
The four objectives of this study were (1) to identify current utilization conditions and 

obstacles of fixed-route public bus operators in implementing GPS technology, (2) to describe 
fixed-route public bus operators’ technology acceptance of the GPS technology, (3) to analyze 
the effectiveness of the GPS technology, and (4) to offer guidelines for developing GPS 
technology to control fixed-route public buses. This study employed a qualitative approach. 
Data were collected from documents, evidence, and in-depth interviews with 20 individuals, 
including officers of the Department of Land Transport, business operators, service providers, 
and public bus service users. The data were analyzed by an inductive analysis. Major 
findingswere (1) on the utilization conditions of the GPS technology, the technology was 
implemented to report real-time locations of vehicles while in operation, whereas the 
important problem includedincreased cost, 2) on the technology acceptance of the GPS 
technology,fixed-route public bus operators accepted the use of the GPS technology, 3) on 
the effectiveness in utilizing the GPS technology,it included route checking, instant 
identification of vehicles’ current locations, quality services, and image enhancement for 
organizations; and 4) on the guidelines for developing GPS technology, they included policies 
and standards of GPS technology to be clearly established, GPS technology to be developed 
with diversification, and ongoing knowledge training to be provided for operating officers and 
parties related to GPS technology. 
 
Keywords: Governance, GPS technology, Technology acceptance, Fixed-route public bus 

 

บทน า 

ปัจจุบันสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องท าให้เกิดความสูญเสียทั้ง

ชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอุบัติเหตุที ่ เกิดจากรถโดยสารประจ าทาง สาธารณะที่มี

ประชาชนใช้บริการจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเทศกาลส าคัญต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องพยายามหามาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อป้องกันและบรรเทา

ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ประกอบกับรัฐบาลประกาศให้ปี พ.ศ. 2554 - 2563 ให้เป็นทศวรรษความปลอดภัย

ทางถนน ม ี เป ้าหมายท ี ่จะลดอ ัตราการเส ียช ีว ิตจากอ ุบ ัต ิ เหต ุทางถนนให ้ ได ้คร ึ ่ งหน ึ ่ งภายในปี                                 

พ.ศ. 2563 หรือมีอ ัตราการตายไม่เก ิน 10 คนต่อประชากร 100,000 คน ซึ ่งสอดคล้องกับองค์การ

สหประชาชาติที่ได้ก าหนดว่าอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาระดับโลก  
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กรมการขนส่งทางบกในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับ ดูแลการขนส่งทางถนนมี

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและ

ปลอดภัย มียุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งทางถนน ให้มีประสิทธิภาพและแข่งขันได้ และ

พัฒนาระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศ 

ด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ท าการศึกษาแนวทางและมาตรการในการน า

เทคโนโลยีระบบการก าหนดต าแหน่งบนโลก GPS มาติดตั้งในรถโดยสารประจ าทางสาธารณะ และผลจาก

การศึกษาได้แนวทางว่า เทคโนโลยี GPS เป็นระบบพื้นฐานหลักที่มีความเหมาะสมที่สุด ที่จะน ามาใช้ในการ

ควบคุม ก ากับ ดูแล รถโดยสารประจ าทางสาธารณะ ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาจึ งมอบหมายให้ผู ้เสนอผลงาน

ด าเนินการจัดท าโครงการมั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS ติดตั้งศูนยบ์ริหารจัดการเดินรถด้วยระบบก าหนดต าแหน่งบน

โลก GPSเพื่อใช้ก ากับดูแลความปลอดภัยส าหรับรถสาธารณะ ซึ่งเมื่อได้มีการติดตั้งศูนย์บริหารจัดการเดินรถ

ด้วยระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก GPS เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ก าหนดมาตรการการบังคับใช้เบื้องต้นกับรถที่

น  ามาใช ้ ในการขนส ่งว ัตถ ุอ ันตราย  และรถโดยสารประจ าทางในเส ้นทางหมวด 2 ท ี ่ เป ็นรถของ  

บริษัท ขนส่ง จ ากัด ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ต้องติดตั้งระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก GPS 

ในรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่ง รวมทั้งรายงานข้อมูลตามที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด 

กรมการขนส่งทางบกได้น าเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั ้งที่ 

11/2555 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานบริการในการประกอบการ

ขนส่ง ตามมาตรา 31 (10) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในอนุญาตประกอบการขนส่ง 

โดยให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ต้องติดตั้งระบบ

ก าหนดต าแหน่งบนโลก GPS ในรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่ง รวมทั้งรายงานข้อมูลตามที่กรมการขนส่งทาง

บกก าหนด โดยก าหนดเวลาการใช้บังคับส าหรับรถโดยสารประจ าทางในเส้นทางหมวด 2 ที ่เป็นของ 

บริษัท ขนส่ง จ ากัด เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป  

 จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี 

GPS เพื ่อการก ากับ ดูแล รถโดยสารประจ าทางสาธารณะ เพื ่อลดอุบัติเหตุทางถนนของส านักการขนส่ง

ผู้โดยสารเพื่อแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการใช้เทคโนโลยี GPSที่สามารถใช้ได้กับการท างานทั้งในรูปแบบ

ทั่ว ๆ ไป การน าระบบเทคโนโลยี GPS ไปใช้ให้เกิดการเสริมศักยภาพซึ่งกันและกัน มีกลไกลการขับเคลื่อน

ระดับพื้นที่โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการพนักงานขับและประชาชนเพื่อสร้างความยั่งยืนในการ

แก้ปัญหาและสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตั่งไว้ การผลักดันให้การแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนน

จะต้องปรากฏอยู่ในแผนการบริหารราชการแผ่นดินในทุกแผน และมีโครงสร้างการสนับสนุนด้านงบประมาณที่

ชัดเจนต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบติดตามประเมินผลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน การสร้างความรู้ใหม่

ที่จ าเป็นต่อการแก้ไขปัญหาในระยะยาวที่สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือวิเคราะห์สภาพการใช้งาน ปัญหาอุปสรรค เทคโนโลยี GPS ของผู้ประกอบการรถโดยสาร

ประจ าทางสาธารณะในปัจจุบัน 

2) เพ่ือวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยี GPS เพ่ือการ ก ากับ ดูแลรถโดยสารประจ าทางสาธารณะ 

3) เพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิผลเทคโนโลยี GPS เพ่ือการ ก ากับ ดูแลรถโดยสารประจ าทางสาธารณะ 
4) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเทคโนโลย ีGPS เพ่ือการ ก ากับ ดูแลรถโดยสารประจ าทางสาธารณะ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งสิ้นจ านวน 20 คน โดยจ าแนก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 
 1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กรมการขนส่งทางบก จ านวน 5 คน 
 2.ผู้ประกอบการรถโดยสารประจ าทางสาธารณะทั้ง 5เส้นทางจ านวนทั้งสิ้น5 คน 
 3.ผู้ให้บริการขับรถโดยสารประจ าทางสาธารณะทั้ง 5 เส้นทางจ านวนทั้งสิ้น 5 คน  
 4. ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางสาธารณะทั้ง 5 เส้นทางจ านวนทั้งสิ้น 5 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth-Interview) เพื่อเก็บข้อมูล
โดยท าการส ัมภาษณ์จากกล ุ ่มผ ู ้ ให ้ข ้อม ูลส  าค ัญ โดยแบบส ัมภาษณ์จ  าแนกออกเป ็น 2 ช ุด ด ังนี้  
แบบสัมภาษณ์ชุดที่1 ส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกรมการขนส่งทางบกผู้ประกอบการรถโดยสาร
ประจ าทางสาธารณะทั้ง 5 เส้นทาง และผู ้ให้บริการขับรถโดยสารประจ าทางสาธารณะทั ้ง 5 เส้นทาง 
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 สภาพการใช้งาน และปัญหาอุปสรรคในเทคโนโลยี GPS  เพ่ือการก ากับ ดูแล รถโดยสาร
ประจ าทางสาธารณะในปัจจุบัน ส่วนที่ 2 การยอมรับเทคโนโลยี GPS เพื่อการ ก ากับ ดูแล รถโดยสารประจ า
ทางสาธารณะ ส่วนที่ 3 ประสิทธิผลเทคโนโลยี GPS เพ่ือการ ก ากับ ดูแล รถโดยสารประจ าทางสาธารณะ และ
ส่วนที่ 4 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี GPS เพื่อการ ก ากับ ดูแล รถโดยสารประจ าทางสาธารณะ แบบ
สัมภาษณ์ชุดที่ 2 ส าหรับประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางสาธารณะทั้ง 5 เส้นทาง ประกอบด้วย ส่วน
ที่ 1 ประสิทธิผลเทคโนโลยี GPS เพื่อการ ก ากับ ดูแล รถโดยสารประจ าทางสาธารณะ และส่วนที่ 2 แนว
ทางการพัฒนาเทคโนโลยี GPS เพ่ือการ ก ากับ ดูแล รถโดยสารประจ าทางสาธารณะ 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 การตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ออกแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามที่ประกอบด้วยข้อ

ค าถามให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย และกรอบแนวคิด ในการวิจัยครั้งนี้ โดย

ค าถามแต่ละข้อในแบบสัมภาษณ์ มีลักษณะตามความเหมาะสม ในส่วนของผู้วิจัยได้ท าการตรวจแบบสัมภาษณ์ 

ตามขั้นตอนดังนี้ 1.น าแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู ้เชี ่ยวชาญตรวจสอบแนะน าในรายละเอียด โดยให้ผู ้เ ชี ่ยวชาญ 
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ตรวจสอบครอบคลุมของแบบสอบถามในด้านเนื้อหา (Content Vality) ด้านโครงสร้างรูปแบบ (Structure 

and format)และด้านการใช้ภาษา (Wording) 2. น าแบบสัมภาษณ์ไปปรับปรุงแก้ไขน าเสนอต่ออาจารย์ที่

ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 3. น าแบบสัมภาษณ์ที่ตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อย เสนออาจารย์ที่ปรึกษา

เพ่ือปรับปรุงแก้ไขจนสมบูรณ์ก่อนน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากตัวอย่าง 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ดังนั้น ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก

มาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยพิจารณาประเด็นที่พบในข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ทั้งหมด จากนั้น

จึงน าประเด็นหลักมาพิจารณาแบ่งแยกออกเป็นประเด็นย่อย และหัวข้อย่อย อันเป็นกระบวนการวิเคราะห์ โดย

เริ่มต้นวิเคราะห์ภาพรวมไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นย่อยในรูปแบบการพรรณนา และความเรียงตามวัตถุประสงค์

ของการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ สามารถน าเสนอผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 1. สภาพการใช้งาน ปัญหาอุปสรรคของเทคโนโลยี GPS เพื่อการ ก ากับ ดูแล รถโดยสารประจ า

ทางสาธารณะในปัจจุบัน 

 สภาพการใช้งานของระบบการท างาน GPS พบว่า การท างานของระบบ GPS เป็นการค้นหาต าแหน่ง

และน าทาง โดยกรมการขนส่งได้น ามาประยุกต์ใช้กับรถโดยสารประจ าทาง ระบบมีอุปกรณ์ GPS ติดตั้งอยู่กับ

ตัวรถ เพื่อแสดงต าแหน่งที่ตั ้งของรถในขณะปฏิบัติงาน โดยอุปกรณ์จะท าการส่งสัญญาณติดต่อกับ ระบบ

ดาวเทียมและสถานีควบคุมเพื่อแสดงต าแหน่งของรถ ท าให้สามารถทราบข้อมูลส าคัญ  ๆ เช่น ต าแหน่งพิกัด

ที่ตั้งของรถ ระยะทาง และเวลาที่ใช้ในการเดินทาง แต่ถึงอย่างนั้นการท างานของระบบ GPS จะมีประสิทธิภาพ

สูง ท าให้ประชาชนหรือผู้ใช้บริการมีความปลอดภัย ในระบบการท างานของ GPS เป็นการติดตามความ

ปลอดภัยของรถประจ าทางสาธารณะที่ขึ้นตรงกับส านักงานขนส่ง ที่มีการก าหนดทั้งเส้นทางที่วิ่ง จ านวนเที่ยว 

เวลาในการออกรถให้บริการประชาชน ความเร็วในการขับรถของพนักงานขับรถ ระยะทางในการปฏิบัติหน้าที่

ต่อคัน เพ่ือช่วยให้มีการควบคุมและลดข้อผิดพลาดของการท างานได้อย่างประสิทธิภาพ  

ปัญหาและอุปสรรคของระบบการท างาน GPS พบว่า ในการท างานของระบบมีต้นทุนในการ

ประกอบการขนส่งที ่เพิ ่มขึ ้น เนื ่องจากมีการเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั ้ง และค่าบริการรายเดือน ท าให้

ผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อน เครื่องรับสัญญาณ GPS มีหลายยี่ห้อ ท าให้การขอขึ้นทะเบียนรับรอง

ตัวเครื่องยังไม่เคร่งครัดมากเท่าท่ีควร และมีการเพ่ิมภาระงานและค่าใช้จ่ายให้กรมการขนส่งทางบก เพราะต้อง

มีเจ้าหน้าที่ควบคุม ก ากับ ดูแล และบังคับใช้กฎหมายกับผู้มารับการรับรองตัวเครื่อง GPS และในการท างาน
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ของระบบที่ติดตั้งกับตัวรถโดยสารประจ าทาง จะเกิดข้อผิดพลาดจากระบบสัญญาณจากดาวเทียมมาช้า ท าให้

การบอกเวลาของรถที่จะมาถึงจุดที่ประชาชนรอคอยไม่ตรง คาดเคลื่อนประมาณ 3-5 นาที ซึ่งสถานที่บางแห่ง

มีจุดอับสัญญาณ GPS เช่น ภูเขา ทางลอดอุโมงค์ เป็นต้นท าให้สัญญาณขาดหายเป็นบางช่วงเวลา ส่งผลท าให้

การบังคับใช้กฎหมายต้องตรวจสอบให้รอบคอบว่าช่วงที่สัญญาณหายเกิดจากสาเหตุอะไร และข้อมูลระบบ 

GPS เป็นระบบการควบคุมท่ีกว้างท าให้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพ่ิมสูงขึ้น 

 2. การยอมรับเทคโนโลยี GPS เพื่อการ ก ากับ ดูแล รถโดยสารประจ าทางสาธารณะ  

 พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี GPS ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกิดจากระบบการท างานของ GPS เป็น

ระบบรับสัญญาณดาวเทียมจึงมีความแม่นย าและมีประสิทธิภาพสูง เมื่อน ามาใช้งานกับรถโดยสารประจ าทาง

สาธารณะ ท าให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีการรับรู้ของระบบตรวจจับความเร็วในการขับขี่ ระบบตรวจจับ

รถโดยสารขับออกนอกเส้นทาง หรือ จอดไว้ตรงป้าย ระบบควบคุมและจัดตารางเวลาปล่อยรถแบบทันกาล 

ระบบสารสนเทศบนตัวรถ เป็นระบบแสดงข้อมูลบนจอสลับข้อความบนรถโดยสาร และระบบสารสนเทศ         

ณ ป้าย ซึ่งก็ถือว่าเป็นระบบที่เสถียรของการรับ-ส่งข้อมูลของรถประจ าทางสาธารณะ ส่วนผู้ประกอบการมีการ

ยอมรับในเรื่องของระบบของ GPS มีการท างานที่สามารถควบคุมได้ง่าย ท าให้ข้อมูลมีประโยชน์ในการลด

อุบัติเหตุ การแจ้งรถเข้าช้า การท างานของพนักงานที่ล่าช้า ส่งผลให้การขนส่งผู้โดยสารมีความไม่รวดเร็ว สร้าง

ข้อผิดพลาดให้กับการบริการ GPS มีการวางแผนที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีให้มากขึ้น มีความทันสมัยในการเข้ามา

ประยุกต์ใช้กับระบบขนส่ง ท าให้ทางเราต้องมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยี GPS เพื่อที่จะน าไป

ปรับใช้งานการบริการประชาชนให้ได้คุณภาพต่อไป และพนักงานมีการยอมรับของการควบคุมทางขนส่งผลต่อ

การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด สามารถบอกต าแหน่งให้เพื่อช่วยเหลือในยามฉุกเฉินได้ดี มีการบริก ารของ

ขนส่ง และมีการดูแลอย่างมีคุณภาพ มั่นใจกับระบบความปลอดภัย และท าให้การท างานที่ง่ายและสะดวกมาก

ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ยอมรับระบบการท างาน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้มีคุณภาพได้

ในอนาคต 

 3.ประสิทธิผลเทคโนโลยี GPS เพื่อการ ก ากับ ดูแล รถโดยสารประจ าทางสาธารณะ 

 พบว่า การท างานในองค์กรผู้บริหารและพนักงานตรวจสอบเส้นทางการเดินรถ มีการทราบถึงต าแหน่ง

ปัจจุบันของรถโดยสารประจ าทางแบบทันทีทันใด และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลในการท างานเพื่อเพิ่มความ

มั่นใจในการท างานสาธารณะ ระบบจะมีการแจ้งระยะทางหรือต าแหน่งอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังสามารถเข้าถึง

ข้อมูลส าหรับเช็คเส้นทางการเดินรถได้ทันที ซึ่งท าให้ระบบสามารถเพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการรถโดยสาร

สาธารณะ ซึ่งผู้บริหารส านักงานขนส่งได้เห็นถึงประสิทธิภาพการท างานของเทคโนโลยี GPS รวมถึงศักยภาพใน

การจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ในส่วนของพนักงานเห็นถึงศักยภาพของรถโดยสารสาธารณะ
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ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยในการให้บริการแก่ประชาชน เช่น เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนโดย

ประชาชนจะรู้เวลารถออกและเวลารถจะมาถึงจุดจอดการให้บริการ ลดเวลารอคอยรถโดยสารสาธารณะ มี

ระบบตรวจจับความเร็วของพนักงานขับรถ มีการก ากับดูแลให้พนักงานขับรถพักผ่อนอย่างเพียงพอ และไม่ขับ

รถเกินชั่วโมงการท างานที่กฎหมายก าหนด เป็นต้น ระบบ GPS สามารถจัดการเรื่องระยะเวลาในการขนส่งให้

ถ ึ ง จ ุ ดหมาย ได ้ ต ร ง เ วล า  จ ั ด เ ก ็ บ ข ้ อม ู ล ม ี ค ว าม เหมาะสมและ ง ่ า ยต ่ อ ก า ร เ ร ี ย ก ใ ช ้ ข ้ อมู ล  

มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการท างานของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นเทคโนโลยีที่ง่ายต่อการมองเห็นข้อมูล

รายละเอียดเส้นทางการเดินรถ อีกทั้งยังน าระบบมาให้บริการช่วยลดระยะ เวลาในการท างาน และช่วยลด

ขั้นตอนการท างานองพนักงานและผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดีของผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ใช้บริการยัง

เข้าใจถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ระบบการท างานในตัวรถมีคุณภาพและความ

ปลอดภัยของการปฏิบัติงาน ให้ความเชื่อมั่นของการท างาน และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ อีก

ทั้งผู้ใช้บริการมีความไว้ใจของการท างานตลอดเวลาในการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 

 4. ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี GPS เพื่อการ ก ากับ ดูแล รถโดยสารประจ าทาง

สาธารณะ   

 พบว่า แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี GPS เพ่ือการ ก ากับ ดูแล รถโดยสารประจ าทางสาธารณะได้แก่ 

1) การก าหนดนโยบายและมาตรฐานของเทคโนโลยี GPS ให้มีความชัดเจน ในการใช้งานและการ

ติดตั้งกับรถโดยสารประจ าทางสาธารณะทุกคัน เพื่อความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบข้อมูลการขับขี่ได้

แบบเรียวไทม ์

2) การพัฒนาเทคโนโลยี GPS ให้มีความหลากหลาย รองรับการใช้งานส าหรับรถโดยสารประจ าทาง

สาธารณะทุกประเภท เช่น รถตู้ รถโดยสารสองแถว เป็นต้น เพ่ือการเดินทางท่ีปลอดภัยแก่ประชาชน 

3) การฝึกอบรมความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี ่ยวข้องกับเทคโนโลยี GPS อย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือให้เจ้าหน้าทีเ่กิดความช านาญในการใช้งานและเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี GPS 

 
สรุปและอภิปรายผล 

วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 เพื่อวิเคราะห์สภาพการใช้งาน ปัญหาอุปสรรค เทคโนโลยี GPS ของ

ผู้ประกอบการรถโดยสารประจ าทางสาธารณะในปัจจุบัน 

พบว่า สภาพการใช้งานของเทคโนโลยี GPS เป็นการค้นหาต าแหน่งและน าทางเพ่ือแสดงต าแหน่งที่ตั้ง

ของรถในขณะปฏิบัติงาน โดยอุปกรณ์จะท าการส่งสัญญาณติดต่อกับระบบดาวเทียมและสถานีควบคุมในการ

แสดงต าแหน่งของรถอยู่ตลอดเวลา ในส่วนปัญหาที่พบจากเพ่ิมต้นทุนในการประกอบการขนส่ง เนื่องจากมีการ

เสียค่าใช้จ่ายในการติดตั ้งและค่าบริการที ่สูง ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวณีย์ แก้วมณี (2561)  
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ได้ท าการศึกษาเรื่อง การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน กรณีศึกษา : ระบบการบริหารการเดินรถโดยสาธารณะที่

ติดตั้งระบบ GPS ผลการศึกษาพบว่าด้านผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเห็นด้วยกับการติดตั้งระบบ GPS บน

รถโดยสารสาธารณะ เพราะเป็นมาตรการควบคุมและจ ากัดอัตราความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ ให้อยู่ใน

กรอบของกฎหมายและกรอบความเร็วที่ก าหนด เพ่ือการลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น อีกท้ังยังสามารถระบุต าแหน่ง

ของรถ และตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถ พนักงานขับรถก็ต้องมีความพร้อมในการ

ให้บริการด้วย และไม่ประมาทไม่คึกคะนอง การคุยโทรศัพท์ขณะขับรถ เช่น การพักผ่อนต้องเพียงพอต่อการ

บริการ การไม่ดื่มแอลกอฮอล์ หรือการกินยาที่มีผลต่อระบบประสาท เช่น ยานอนหลับ ยาแก้หวัด เป็นต้น โดย

ใช้ระบบ GPS ควบคู่ไปด้วยโดยรถสารสาธารณะซึ่งจะเชื่อมต่อกับระบบของกรมการขนส่งทางบกได้ และปัญหา

อุปสรรคของเทคโนโลยี GPS เพื่อการก ากับ ดูแล รถโดยสารประจ าทางสาธารณะในปัจจุบันการท างานของ

ระบบ GPS ปัญหาอุปสรรคของการใช้งานยังมีต้นทุนในการประกอบการขนส่งที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการเสีย

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และค่าบริการรายเดือนท าให้ผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อนเครื่องรับสัญญาณ GPS 

มีหลายยี่ห้อ ท าให้การขอขึ้นทะเบียนรับรองตัวเครื่องยังไม่เคร่งครัดมากเท่าทีควร ซึ่งเทคโนโลยี GPS ที่มี

ประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลได้ดี แต่ยังพบเจอปัญหาของพื้นที่บางพื้นที่มีอากาศแปรปรวน หรือสัญญาณ

ดาวเทียมไม่สามารถอ่านค่าของความถี่คลื่นสัญญาณได้ และ เทคโนโลยี GPS เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งท าให้

การใช้จ่ายในการติดตั้งมีราคาที่สูง ท าให้ส านักงานขนส่งได้เล็ งเห็นความส าคัญของเทคโนโลยีนี้ แต่ก็ยังไม่มี

งบประมาณที่จะติดให้กับรถทุกประเภทได้ จึงเลือกให้บริการเฉพาะรถที่มีการขนส่งหรือบริการผู้คนที่มีจ านวน

มาก เช่น รถประจ าทางสาธารณะ เพื่อผลประโยชน์ส่วนร่วมที่มีผู้ใช้บริการมาก นั้นก็เป็นปัจจัยในการแก้ไข

ปัญหาของส านักงานขนส่งเบื้องต้นก่อน และหากมีงบประมาณหรือรัฐบาลสนับสนุนก็คงมีการน ามาใช้งาน

ได้มากขึ้นและลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับรายงานของกระทรวงคมนาคม

และกรมการขนส่งทางบก (2559) ที่พบปัญหาที่เกิดขึ้นกับการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร จึงได้มีการติดตาม 

ควบคุม และประเมินผลการเดินรถโดยสารสาธารณะด้วยระบบการก าหนดต าแหน่งบนโลก GPS พบว่ามีเพียง

ภาคเอกชนจ านวนไม่มากได้ติดตั้งระบบ GPS ส าหรับรถโดยสารเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมความเร็วใน

การเดินรถที่ ส่วนรถโดยสารที่เป็นของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นรถบัสโดยสารสาธารณะหรือรถตู้โดยสารสาธารณะ 

ที่อยู่ความดูแลของบริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) หรือขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  ส่วนใหญ่ยังไม่

มีการน าระบบ GPS มาใช้ในการติดตามควบคุมการเดินรถ หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเดินรถ เพ่ือช่วย

ลดอุบัติเหตุ ซึ่งหากปล่อยให้รถโดยสารเหล่านี้ยังคงไม่ติดตั้งระบบ GPS มีความเป็นไปได้ว่าการเกิดอุบัติเหตุใน

รถโดยสารสาธารณะอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ และยังคงจะก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก 

กระทรวงคมนาคมจึงได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกด าเนินโครงการศึกษาแนวทางและมาตรการในการ
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น าเทคโนโลยีระบบการก าหนดต าแหน่งบนโลก GPS มาติดตั้งในรถสาธารณะ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

เสาวณีย์ แก้วมณี (2561) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน กรณีศึกษา : ระบบการบริหาร

การเดินรถโดยสาธารณะที่ติดตั้งระบบ GPS ผลการศึกษาพบว่าปัญหาความเร็วของยานพาหนะและความ

เหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ เป็นสาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุ ส่วนปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรง พบว่า เกิดจาก

โครงสร้างของตัวรถ การขับรถเร็วกว่ากฎหมายก าหนดของตัวผู้ให้บริการหรือผู้รับบริการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 

และอีกปัจจัยหนึ่งคือ กีดขวางบนท้องถนนเช่น ต้นไม้ หรือสิ่งก่อสร้าง ท าให้เกิดความรุนแรงของการเกิด

อุบัติเหตุที่เป็นปัญหาส าคัญของการเดินรถโดยสาธารณะ 

วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เพื่อวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยี GPS เพื่อการ ก ากับ ดูแลรถ

โดยสารประจ าทางสาธารณะ 

พบว่า ผู้ประกอบการรถโดยสารประจ าทางสาธารณะยอมรับการใช้งานเทคโนโลยี GPS เนื่องจาก

ความง่ายในการใช้งาน และการรับรู ้ถ ึงประโยชน์จากเทคโนโลยี GPSซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ                       

อภิวิชญ์ กัมมารังกูร (2560) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจที่มีต่อระบบติดตามรถ (GPS Tracking) 

ของผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี GPSของผู้ประกอบการด้าน             

โลจิสติกส์ อยู่ในระดับมาก เนื่องจากการปฏิบัติงานในองค์กรมีความรู้และการยอมรับที่เข้าใจระบบการท างาน

ได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติงานในด้านโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ และประเด็นเกี่ยวกับความง่าย

ในการใช้งานของการยอมรับเทคโนโลยี GPS เพื่อการ ก ากับ ดูแล รถโดยสารประจ าทางสาธารณะเนื่องด้วย

การท างานของ GPS ที่เป็นระบบรับสัญญาณดาวเทียมท าให้การใช้งานมีความแม่นย าและมีประสิทธิภาพสูง 

เมื่อน ามาใช้กับรถโดยสารประจ าทางสาธารณะ เกิดการยอมรับของการควบคุมทางขนส่งผลต่อการปฏิบัติตาม

เง ื ่อนไขตามที ่ก  าหนด และท าให้การท างานที ่ง ่ายและสะดวกในปัจจุบ ัน สอดคล้องกับแนวคิดของ                     

Davis, (1989) ได้อธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีเป็นการรับรู้ถึง

ความมีประโยชน์ที ่แสดงถึงระดับผู ้ที ่ใช ้สามารถรับรู ้ได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการท างานการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ที่แสดงถึงระดับที่ผู้ใช้เชื่อว่าไม่ต้องอาศัยความพยายามใน

การใช้งานระบบ และทัศนคติที่มีต่อการใช้งานได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีและ

การรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งานที่สามารถส่งผลถึงการยอมรับเทคโนโลยี GPS เพ่ือการ ก ากับ ดูแล รถ

โดยสารประจ าทางสาธารณะของผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของกุลปริยา นกดี (2557) ได้

ศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยี GPS Tracking ของบริษัท พี.ที. ทรานส์ เอ็กซ์เพรส จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี GPS Tracking ของบริษัท ได้แก่ การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน 

และคุณภาพการให้บริการ ด้านการเข้าถึงการให้บริการ โดยร่วมกัน และในขณะที่ปัจจัยด้านการรับรู ้ถึง
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ประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี ทัศนคติต่อเทคโนโลยี คุณภาพการให้บริการด้านการตอบสนองความต้องการ

ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี GPS Tracking ของบริษัท พี.ที. ทรานส์ 

เอ็กซ์เพรส จ ากัด 

วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิผลเทคโนโลยี GPS เพื่อการ ก ากับ ดูแลรถ

โดยสารประจ าทางสาธารณะ 

พบว่า ประสิทธิผลของโครงการเทคโนโลยี GPS ประกอบด้วย การตรวจสอบเส้นทางการเดินรถทราบ

ต าแหน่งปัจจุบันของยานพาหนะแบบทันทีทันใด การให้บริการที่มีคุณภาพ และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้

องค์กรซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2560) ได้

ท าการศึกษาวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถด้วยระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (GPS) 

ส าหรับพัฒนาการเดินรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกเพ่ือความปลอดภัย พบว่า ผู้วิจัยได้พัฒนา Standard 

Service ในรูปแบบของ Web Service ซึ่งเป็นรูปแบบการเชื่อมต่อข้อมูลมาตรฐานที่มีเสถียรภาพ ปลอดภัย 

และใช้งานกันอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยผู้วิจัยจะท าการก าหนดรูปแบบของข้อมูลที่จ าเป็นที่ผู้ให้บริการ 

GPS จะต้องส่งมา และรูปแบบของ Service Spec เพื่อให้ผู้ให้บริการ GPS สามารถน าไปพัฒนาให้สามารถใช้

ในการพัฒนาระบบเชื่อมต่อของตนเองและสามารถน าส่งข้อมูลเข้ามายังระบบบริหารจัดการเดินรถด้ วย GPS 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประเด็นเกี่ยวกับการสร้างความมั่นใจผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อที่จะช่วยให้ผู้ใช้บริการ

ปลอดภัยและเกิดความมั่นในกับการให้บริการที่ผู้ใช้บริการได้ผลประโยชน์มากที่สุด เนื่องด้วยการน าเทคโนโลยี 

GPS ท าให้เห็นถึงศักยภาพของรถโดยสารสาธารณะที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยในการให้บริการแก่

ประชาชน ซึ่งการท างานของพนักงานมีความรวดเร็ว สะดวกสบาย และไม่ยุ่งยากในการท างาน อีกทั้งยังเป็น

ระบบอัตโนมัติแบบ Real time ซึ่งก็ทันสมัยในยุคปัจจุบันแบบเร่งรีบในการรับรู้ข่าวสาร หรือข้อมูลการโดยสาร

ของผู้ประกอบการได้รวดเร็วด้วย ในการให้บริการผู้ใช้บริการยังเข้าใจถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถใช้งานได้

ง่าย ไม่ซับซ้อน ระบบการท างานในตัวรถมีคุณภาพและปลอดภัยช่วยความปลอดภัยของการปฏิบัติงาน ให้

ความเชื่อมั่นของการท างาน และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ เนื่องด้วยการบริการที่ดีก็ส่งผลต่อ

การเข้าใจได้ดีเช่นกัน โดยผู้บริการก็เชื่อถือระบบนี้กันอย่างแพร่หลายในการโดยสารสาธารณะสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ กุลปริยา นกดี (2557) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยี GPS Tracking ของบริษัท 

พี.ที. ทรานส์ เอ็กซ์เพรส จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการมีความน่าเชื่อถือในระบบเทคโนโลยี GPS 

Tracking อยู่ในระดับมาก เนื่องจากการปฏิบัติงานให้มีความน่าเชื่อถือจะสามารถสร้างความม่ันใจในการขนส่ง

ของบริษัทได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมากเช่นกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพงษ์ เปียมาลัย 

(2562) ได้ศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยี GPS Tracking ของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในเขตกรุงเทพ
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ปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า เจ้าของธุรกิจเล็งเห็นความส าคัญของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และมีการ

ด าเนินงานด้านการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของเทคโนโลยี GPS Tracking จึงสรุปได้ว่า การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

เป็นช่องทางที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับกับลูกค้า จึงเป็นสื่อที่เหมาะส าหรับเจ้าของธุรกิจ 

แต่ที่เจ้าของธุรกิจจ าเป็นต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจออนไลน์ เช่น หลักการตลาด

ออนไลน์การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับช่องทางออนไลน์ของตนเอง 

วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 4 เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี GPS เพื่อการ ก ากับ 

ดูแลรถโดยสารประจ าทางสาธารณะ 

พบว่า แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี GPS เพื่อการ ก ากับ ดูแล รถโดยสารประจ าทางสาธารณะ 

ประกอบด้วย การก าหนดนโยบายและมาตรฐานของเทคโนโลยี GPS ให้มีความชัดเจน การพัฒนาเทคโนโลยี 

GPS ให้มีความหลากหลาย และการฝึกอบรมความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี GPS 

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กรมการขนส่งทางบก (2559) ได้พิจารณาแล้วว่าการน าเทคโนโลยี 

GPS เพื่อการก ากับดูแลรถโดยสารสาธารณะ เป็นนโยบายที่ดีมีประโยชน์ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน จึง

ได้จัดท าโครงการเทคโนโลยี GPS เพ่ือการก ากับดูแล รถโดยสารประจ าทางสาธารณะเพ่ือสอดคล้องกับนโยบาย

ของกรมการขนส่งทางและมีจุดประสงค์ตามโครงการได้แก่ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย และสร้างความ

มั่นใจผู้ใช้รถใช้ถนน เป็นต้น ผู้ใช้บริการรถสาธารณะและจากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารประจ า

ทางท่ีติดตั้ง GPS ของบริษัท ขนส่ง จ ากัด ในปี พ.ศ. 2557 และ ปี พ.ศ. 2558 พบว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุของ

รถโดยสารประจ าทางในปี พ.ศ. 2558 ลดลงถึงร้อยละ 13.89 เมื่อเทียบกับสถิติปี พ.ศ. 2557 แสดงให้เห็นว่า

การติดตั้ง GPS ในรถโดยสารประจ าทางท าให้มีการควบคุมความเร็วของพนักงานขับรถส่งผลท าให้การเกิด

อุบัติเหตุลดลงได้ในระดับหนึ่ง ท าให้การพัฒนาเทคโนโลยี GPS เพื่อการ ก ากับ ดูแล รถโดยสารประจ าทาง

สาธารณะมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ผลจริง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2560) ได้ท าการศึกษาวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถ

ด้วยระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (GPS) ส าหรับพัฒนาการเดินรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกเพื่อความ

ปลอดภัย พบว่า แนวทางในการพัฒนาความสามารถน าไปใช้ในการควบคุมความเร็วของผู้ขับขี่ได้จะต้อง

สามารถดึงข้อมูล GPS ได้ในแบบ Real-time และถูกต้องที ่สุด ท าให้มีการพัฒนา Standard Service ใน

รูปแบบของ Web Service ซึ่งเป็นรูปแบบการเชื่อมต่อข้อมูลมาตรฐานที่มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และใช้งาน 

โดยมีการก าหนดรูปแบบของข้อมูลที่จ าเป็นที่ผู้ให้บริการ GPS จะต้องส่งมา และรูปแบบของ Service Spec 

เพื่อให้ผู้ให้บริการ GPS สามารถน าไปพัฒนาให้สามารถใช้ในการพัฒนาระบบเชื่อมต่อของตนเองและสามารถ

น าส่งข้อมูลเข้ามายังระบบบริหารจัดการเดินรถด้วย GPS ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ควรปรบัปรุงระบบให้มีความเสถียรในการท างาน หรือลดความขัดข้องจากการท างานของเทคโนโลยี GPS 

2. ควรจัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี GPS 

3. ควรมีการประเมินการท างานของระบบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี GPS เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือรับรู้ภาพรวมในการใช้เทคโนโลยี GPS ในการให้บริการขนส่งสาธารณะ 

2. ควรท าการส ารวจและเก็บข้อมูลกับบริษัทเอกชน หรือบริษัทท่ีใช้เทคโนโลยีGPS ในการควบคุมดูแล

รถโดยสารประจ าทางเพ่ือให้เข้าถึงระบบการท างานของเทคโนโลยี GPS ที่มีความแตกต่างกันตามพ้ืนที่และการ

ใช้งานมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อประเมินความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการธุรการ 
ส านักงานอัยการสูงสุด (2) เพื่อประเมินสมรรถนะของข้าราชการธุรการ  ส านักงานอัยการสูงสุด (3) เพื่อเสนอ
แนวทางในการพัฒนาตนเองของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด ผลการวิจัยพบว่า (1) ความต้องการ
พัฒนาตนเองของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (2) สมรรถนะ
ของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (3) แนวทางในการพัฒนา
ตนเองของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด จ าเป็นต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถของตัวเองโดยการ
จัดล าดับความส าคัญของงาน วิเคราะห์เป้าหมายของงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้/พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อน ามาพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิผล มีการสื่อสารที่ชัดเจน 
หน่วยงานควรให้การสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการท างาน ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อโดยมี
ทุนการศึกษาให้ มีการปลูกฝังให้บุคลากรรักในงานที่ท า มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รู้จักแก้ปัญหาและพร้อมเผชิญกับ
ปัญหาทุก จนไปถึงความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาและน ามาพัฒนาปรับปรุงตนเองเพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
และที่ส าคัญบุคลากรควรปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับของเพ่ือ
ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
 
ค าส าคัญ: ความต้องการพัฒนาตนเอง ข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด 
 
Abstract 
 The objectives of this research were 3 (1) to analyze the need for self-improvement of 

administrative officials. Office of the Attorney General (2) to analyze the competence of 

administrative officials Office of the Attorney General (3) to propose guidelines for self-

development of administrative officials Attorney General's Office, Research results                                

(1) Self-development needs of administrative officials The Office of the Attorney General found 

mailto:koomeesook@gmail.com


การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”     
             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 222 

 

that the overall picture was at a high level. The Office of the Attorney General found that the 

overall picture was at a high level and (3) guidelines for self-development of administrative 

officials. The Attorney General's Office found that administrative officer need to develop 

knowledge their ability to keep up with the changing situation in the present by prioritizing 

tasks and analyzing tasks goals Including being creative and using technology to seek 

knowledge and develop digital skills for organizational effectiveness Have clear and accurate 

communication, In addition, agencies should support additional learning in areas such as 

organizing trainings/seminars. In order to increase working skills for personnel And most 

importantly, personnel should work with moral and ethical principles to be credible and 

accepted by their colleagues. supervisor and people who come to contact the government. 

 

Keywords: Self-Improvement Needs, Administrative Officers, Office of the Attorney General 

 

บทน า 

 ทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยที่มีค่ายิ่งของสังคมและประเทศชาติ ประเทศใดที่มีทรัพยากรมนุษย์ 

ที ่ม ีศ ักยภาพสูงประเทศนั ้นก ็เจร ิญก้าวหน้า มีความมั ่งคั ่งและมั ่นคงทั ้งในทางเศรษฐกิจ การเมือง  

และทางสังคม แต่ถ้าหากประเทศใดขาดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าแต่ไม่สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ตอป

ระเทศชาติได้ ประเทศก็จะพัฒนาไปได้ยาก ความเจริญหรือความล้าหลังของประเทศจึงขึ้นอยู่ปัจจัยทรัพยากร

มนุษย์เป็นส าคัญ เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการพัฒนา ปัจจัยอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดการ

พัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมก็มาจากทรัพยากรมนุษย์ทั้งสิ ้น ประเทศต่า ง ๆ  

จึงมุ่งหวังที่จะมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพและมีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีและก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งกลายเป็นผลผลิต หรือ

การบริการตามแต่ละประเภทขององค์การ ซึ่งจะน าไปสู่ความส า เร็จและการสร้างภาพลักษณ์แก่องค์การ 

โดยทั ่วไปมนุษย์แต่ละคนมีลักษณะหลากหลายแตกต่างกันในด้านความรู้  ทักษะ ทัศนคติ ซึ ่งจะเป็น

องค์ประกอบที่ท าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ให้องค์การบรรลุตามเป้าหมาย ดังนั้น ผู้บริหารองค์การทุก

คนควรต้องมีความรู ้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ ้งถึงหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื ่อให้สามารถบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่องค์การ (เพ็ญศรี ฉิรินัง , 

2563, น. 1) 
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 การพัฒนาบุคลากรขององค์กรภาคร ัฐให ้ม ีความร ู ้  ความสามารถ ความเข ้าใจ เท ่าทันต่อ  
การเปลี่ยนแปลง ถือเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะและการท างานของบุคลากร ทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถ และเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานที่ตนรับผิดชอบและที่ได้รับมอบหมายมีคุณภาพ เป็น
ที ่น่าพอใจ และเป็นไปตามเป้าหมายเป้าหมายที่องค์การตั ้งไว้ การที ่บุคลากรจะมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้นั้น จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้ สมรรถนะ และทักษะในการศึกษาและการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ รวมถึงการพัฒนาทัศนคติ แนวคิด และวิธีการท า งานที่มีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ความ
ทันสมัย และให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน 
 การพัฒนาบุคลากรของส านักงานอัยการสูง เพื ่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจส าเร็จลุล่วงได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานให้ได้รับความรู้ ประสบการณ์ และทักษะใหม่ ๆ ที่ทันสมัยและเท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง เพื่อน าสิ่งที่ได้มาพัฒนาองค์การ แต่ในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานอัยการสูงสุด  
ยังมีบุคลากรบางส่วนที่ยังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติงานที่ไม่ชัดเจน ท าให้เกิดความเข้าใจ  
ที่แตกต่าง การท างานยังยึดติดกับกรอบความคิดหรือรูปแบบการท างานแบบเดิม บุคลากรบางส่วนยังขาดการ
กระตือรือร้น ยังขาดการเอาใจใส่ในการพัฒนาตนเองเพื่อเรียนรู้สิ ่งใหม่ ๆ และองค์การยังขาดการสื่อสาร  
สร้างความเข้าใจแก่บุคลากร เช่น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบการท างานภายในองค์ การมักจะมีแค่การ
ประชาสัมพันธ์มากกว่าการจัดฝึกอบรมชี้แจงท าความเข้าใจ แต่ให้ความเข้าใจด้วยตนเอง ซึ่งในความเป็นจริง
แล้ว การรับรู้และความเข้าใจของบุคลากรแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน จึงอาจเกิดผลกระทบต่อกระบวนการ
ท างาน และในด้านการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถให้แก่ข้าราชการธุรการยังมีหลักสูตร
ฝึกอบรมที่น้อยเกินไปและมิได้มีการส ารวจความต้องการของข้าราชการธุรการว่าต้องการที่จะพัฒนาด้านใด 
หลักสูตรใด เห็นได้ว่าองค์การยังขาดแนวทางการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง   

จากเหตุผลและความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความต้องการพัฒนา

ตนเองของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด เพราะข้าราชการธุรการถือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่เป็นก าลังส าคัญใน

การท าให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจของส านักงานอัยการสูงสุด  ซึ ่งต้องมีความพร้อม               

ด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะรอบด้าน และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรเกิด

การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ท าให้ส านักงานอัยการสูงสุดเป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ขององค์การต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เพื่อวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด  
 2) เพื่อวิเคราะห์สมรรถนะของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด  
 3) เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 บุญส่ง ลีละชาต (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่องความต้องการในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บุคลากรสายสนับสนุนของคณะแพทยศาสตร์ มีความต้องการใน
การพัฒนาบุคลากร ในทุก ๆ ด้าน และรายด้านอยู่ในระดับมาก ข้อเสนอแนะอื่น ๆ พบว่า ควรจะมีการจัด
ประชุมแต่ละหน่วยงานต่าง ๆ น าความคิดเห็นมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่อยากให้
มีการท างานหรือมีความสามัคคีพูดคุยกัน ควรมีการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างสม ่าเสมอ ควรเป็นการอบรม
ในเชิงปฏิบัติการให้มาก เน้นในเรื่องการปฏิบัติงาน เช่น การอบรมการใช้โปรแกรม เป็นต้น  
 ผกามาศ เอ็มประโคน (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรเทศบาล
ต าบล ในเขตอ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากและรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสูงไปหาต ่าได้ ดังนี้ ด้านการศึกษาต่อ ด้านการ
ฝึกอบรมและค้านการพัฒนาตนเอง ตามส าดับ ส าหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่มีจ านวนมากที่สุด 
คือ ควรมีการจัดสรรงบประมาณในค้านการศึกษาต่อไป เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้ซึ่งการพัฒนาตนเอง 
รองลงมา คือ ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื ่อง และควรจัดฝึกอบรมให้ครอบคลุม 
ทุก ๆ ต าแหน่ง และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงตามล าดับ 
 พิไลวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลัง ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยผลการวิจัย
พบว่า มีระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานโดยภาพรวมทุกรายด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานในต าแหน่งอยู่ในระดับมากท่ีสุดจ านวน 2 ด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ ด้านทัศนคติการปฏิบัติงาน และทัศนคติมนุษย์สัมพันธ์ ซึ่งนับว่าเป็นสมรรถนะที่เป็นความรู้สึก
นึกคิดที่มีส่วนต่อการปฏิบัติงาน และความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงาน และระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งที่อยู่ในระดับมากมีจ านวน 2 ด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 
และด้านความรู้ทั่วไปเฉพาะต าแหน่ง ตามล าดับ  
 ศตวรรษ กล ่าดิษฐ์ (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง สมรรถนะที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่าย

ผลิตที ่ปฏิบัติงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตสายไฟฟ้า บริษัท สายไฟฟ้าไทย - ยาซากิ จ ากัด”  

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต และเพื่อเปรียบเทียบความ

คิดเห็น ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางด้านสมรรถนะของพนักงานฝ่ายผลิตในบริษัท สายไฟฟ้าไทย  - 

ยาซากิ จ ากัด จากการศึกษาพบว่าสมรรถนะที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท สายไฟฟ้า

ไทย-ยาซากิ จ ากัด ภาพรวมในทุกด้านมีสมรรถนะที ่ส ่งผลต่อการปฏิบัติงานอยู ่ในระดับที ่ส ่งผลมาก  

เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ในด้านความรู้ และในด้านคุณลักษณะพึงประสงค์ มีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการ

ปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่ส่งผลมากเท่ากัน ในด้านทักษะ มีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ 

ที่ส่งผลมากที่สุด และในด้านทัศนคติ มีสมรรถนะท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่ส่งผลปานกลาง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการสัมภาษณ์เช ิงลึก  

(in-depth interview) โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)  

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยเชิงปริมาณ  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด อาคารถนน
รัชดาภิเษก จ านวน 160 คน โดยการศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากทุก ๆ หน่วยในประชากรที่จะศึกษา 
โดยมีขั ้นตอนการก าหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่างค านวณจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973)  
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 5% ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 114 คน 

แนวทางในการพัฒนาตนเองของข้าราชการธุรการ 

ส านักงานอัยการสูงสุด 

ตัวแปรตาม 
สมรรถนะของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด 

1. ด้านความรู้เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงาน 
2. ด้านการจัดการงานเพื่อมุ่งสูก่ารสร้างนวตักรรม 
3. ด้านการสื่อสารในองค์กร 
4. ด้านการแก้ปัญหา 
5. ด้านการท างานร่วมกับผู้อื่น 
6. ด้านการปฏิบตัิงานด้วยหลักคุณธรรมภายใต้กรอบ 
    ของกฎหมาย 

ตัวแปรอิสระ 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. วุฒิการศึกษา 
5. ประเภทต าแหน่ง 
6. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการธุรการ 

ส านักงานอัยการสูงสุด 
1. ด้านความรู้ที่เก่ียวกับหลักในการปฏิบัติงาน 
2. ด้านการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน 
3. ด้า           ้ ้        
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การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การศึกษาวิจัย เรื ่อง ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด  
ในครั้งนี้ ผู ้วิจัยเก็บข้อมูลจากสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ผู ้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informant)  
โดยใช้ว ิธ ีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ได้แก่ ผู้อ  านวยการส านักอ านวยการที ่ เป็น 
ผู ้ควบคุมดูแลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการภายในสังกัดส านักงานอัยการสูงสุด อาคารถนน
รัชดาภิเษก ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบายและการน านโยบายด้านการบริหารข้าราชธุรการของ
หน่วยงาน จ านวน 10 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเพื่อสอบถามในเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ วุฒิการศึกษา ประเภทต าแหน่ง และระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 ส่วนที ่ 2 เพื ่อประเมินความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด  
เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ที่เกี่ยวกับหลักในการปฏิบัติงาน 
2) ด้านการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน 3) ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ส่วนที่ 3 เพ่ือประเมินสมรรถนะของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด เป็นมาตราส่วนประเมิน
ค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 6 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงาน 2) ด้านการจัดการงานเพ่ือ
มุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม 3) ด้านการสื่อสารในองค์กร 4) ด้านการแก้ปัญหา 5) ด้านการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
6) การปฏิบัติงานด้วยหลักคุณธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง รองลงมา
เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31–40 ปี รองลงมามีอายุระหว่าง 41–50 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป และน้อย
ที่สุดอายุระหว่าง 20–30 ปี สถานภาพ โสด สมรส และหย่าร้าง/ม่าย ตามล าดับ ระดับการศึกษาส่วนมากมี
การศึกษาระดับปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี และต ่ากว่าปริญญาตรี ตามล าดับ และมีประเภทต าแหน่ง
ส่วนมากเป็นประเภทวิชาการ และรองลงมาคือต าแหน่งประเภททั่วไป ด้านระยะเวลาการปฏิบัติงาน ส่วนมากมี
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระหว่าง 6–10 ปี รองลงมาระยะเวลาการปฏิบัติงาน 16 ปีขึ้นไป ระยะเวลาการ
ปฏ ิบ ัต ิงาน 1–5 ป ี ระยะเวลาการปฏ ิบ ัต ิงาน 11–15 ป ี และระยะเวลาการปฏ ิบ ัต ิงานน ้อยกว่า  
1 ปี ตามล าดับ 

1. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อประเมินความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการธุรการ 
ส านักงานอัยการสูงสุด พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการธุรการ 
ส านักงานอัยการสูงสุด ภาพรวมภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง มีระดับการแปลผลอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านความรู้ที่เกี่ยวกับหลักปฏิบัติงาน มีระดับการแปล
ผลอยู ่ในระดับมาก และล าดับสุดท้าย คือ ด้านการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน มีระดับการแปลผล  
อยู่ในระดับมาก และเม่ือวิเคราะห์เป็นรายด้าน ทั้ง 3 ด้าน พบว่า 
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 1) ด้านความรู้ที่เกี ่ยวกับหลักปฏิบัติงาน ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ย 4.18 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ล าดับแรก คือ 
ข้าราชการธุรการต้องการพัฒนาตนเองโดยตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามของสังคม ล าดับ
รองลงมา คือ ข้าราชการธุรการมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการท างานให้ทันสมัยอยู่เสมอ ข้าราชการธุรการ
ต้องการพัฒนาตนเองเพ่ือช่วยให้สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ ข้าราชการธุรการต้องการน าเทคโนโลยี
มาประยุกต์ในการปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และล าดับสุดท้าย คือ ข้าราชการธุรการมีความ
ต้องการพัฒนาตนเองเพ่ือให้ได้ความรู้ในการปฏิบัติงานและเพ่ือความส าเร็จขององค์การ  

 2) ด้านความรู้ที่เกี่ยวกับหลักในการปฏิบัติงาน ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงจากมากไปหาน้อย ล าดับแรก คือ ข้าราชการ
ธุรการต้องการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี ่ยวข้องกับหน้าที่ที ่รับผิดชอบเพื่อเพิ่มทักษะในการ  ล าดับ
รองลงมา คือ ข้าราชการธุรการต้องการต้องการให้มีการจัดอบรม/สัมมนา เพ่ือเพ่ิมทักษะในการท างานอยู่เสมอ 
ข้าราชการธุรการต้องการต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเมื่อมีโอกาสเสมอ ข้าราชการธุรการต้องการให้
องค์การหมุนเวียนให้มีการฝึกอบรมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และล าดับสุดท้าย คือ ข้าราชการธุรการมี
ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในงาน  
  3) ด้านการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ล าดับแรก คือ ข้าราชการ
ธุรการต้องการศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถท าหน้าที่ตามบทบาทของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 
ล าดับรองลงมา คือ ข้าราชการธุรการต้องการศึกษาต่อเพื่อให้มีวิทยฐานะที่ดีขึ้น ข้าราชการธุรการต้องการมี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อร่วมงาน ข้าราชการธุรการต้องการให้องค์การส่งเสริมให้มี
การแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองเพื่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน และล าดับสุดท้าย คือ ข้าราชการธุรการ
ต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองด้วยการอ่านหนังสือ และเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยการค้นคว้าทาง
อินเตอร์เน็ตหรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ  

2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อประเมินสมรรถนะของข้าราชการธุรการ  ส านักงานอัยการ
สูงสุด ตามความคิดเห็นของบุคลากร ผลการศึกษาวิเคราะห์ พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับสมรถนะ
ของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ทักษะด้านการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ล าดับรองลงมา คือ ทักษะด้านการสื่อสารในองค์กร ทักษะด้านการแก้ปัญหา 
ด ้ านการปฏ ิบ ัต ิ งานด ้วยหล ักค ุณธรรมภายใต ้กรอบของก ฎหมาย ด ้ านท ักษะความร ู ้ เก ี ่ ยวกับ 
หลักปฏิบัติงาน และล าดับสุดท้าย คือ ด้านการจัดการงานเพื่อมุ่งสู่นวัตกรรม วิเคราะห์เป็นรายด้าน ทั้ง 6 ด้าน 
พบว่า  

  1)  ด้านความรู้เกี ่ยวกับหลักปฏิบัติงาน ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ล าดับแรก คือ ข้าราชการธุรการ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์การปฏิบัติงาน ล าดับรองลงมา คือ 
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ข้าราชการธุรการมีความแน่ใจว่า ถ้าได้ลงมือท าสิ่งใดอย่างเต็มที่แล้ว สิ่งนั้นย่อมประสบความส าเร็จ ข้าราชการ
ธุรการมั่นใจว่าจะสามารถท างานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี ข้าราชการธุรการสามารถรับรู้ว่าตนเอง 
มีความสามารถในการวางแผนการท างานได้อย่างเป็นระบบ และล าดับสุดท้าย คือ ข้าราชการธุรการมีความเชื่อ
ว่าตนมีความสามารถพอที่จะจัดการกับปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการท างานได้  

  2) ด้านการจัดการงานเพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ล าดับแรก คือ ข้าราชการ
ธุรการมีการวางแผน จัดล าดับความส าคัญของงาน และติดตามประเมินผลในการท างานเพื่อให้งานขององค์กร
เกิดประสิทธิผล ส่วนล าดับรองลงมา คือ ข้าราชการสามารถคิด วิเคราะห์ เป้าหมายของงาน เพ่ือน าไปสู่ผลลัพธ์
ที่ต้องการ ข้าราชการธุรการได้ประมวลความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
ข้าราชการธุรการสามารถเรียนรู้และพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร และล าดับสุดท้าย คือ 
ข้าราชการธุรการมีความคิดโดยอาศัยความรู้ริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้เทคโนโลยี ในการแสวงหาความรู้ สืบค้น
ข้อมูลต่าง ๆ   
  3) ด้านการสื่อสารในองค์กร ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด บุคลากร
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย ล าดับแรก คือ ข้าราชการธุรการเชื่อว่าบุคลากรจะเกิดการเรียนรู้ร่วมกันได้ ถ้าการสื่อสารใน
องค์กรมีประสิทธิภาพ  ส่วนล าดับรองลงมา คือ การสื่อสารภายในหน่วยงานของมีประสิทธิภาพและเพียง
พอที่จะท าให้งานบรรลุเป้าหมาย ข้าราชการธุรการได้รับค าสั่งในการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจนและถูกต้อง 
ข้าราชการธุรการยอมรับ และพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงในการท างาน และล าดับสุดท้าย คือผู้บังคับบัญชา
ได้สื่อสารนโยบาย หรือเป้าหมายขององค์กรให้ทราบอย่างชัดเจน  

  4) ด้านการแก้ปัญหา ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น  
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ล าดับแรก คือ ข้าราชการธุรการมีความคิด 
โดยอาศัยความรู้ในการไตร่ตรองการท างานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อมั่นในตนเอง  และยอมรับการตัดสินใจ
ของผู้อื่น ล าดับรองลงมา คือ ข้าราชการธุรการสามารถแก้ปัญหาการท างานในลักษะการมองภาพรวมและ
แก้ไขอย่างเป็นระบบ ข้าราชการธุรการสามารถอดทนต่อความกดดัน ความขัดแย้งในบางสถานการณ์ได้ 
ข้าราชการธุรการมีความมั ่นใจว่าจะสามารถควบคุมอารมณ์ของตนได้ หากงานที่ท าเกิดความล้มเหลว  
และล าดับสุดท้าย คือ ข้าราชการธุรการสามารถน าความผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่ที ่เกิดขึ้น ในอดีต 
น าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต 

  5) ด้านการท างานร่วมกับผู้อื่น ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ล าดับแรก คือ ผู้บังคับบัญชาช่วยเหลือ
ให้ค าปรึกษาอย่างจริงใจเมื่อมีปัญหา ล าดับรองลงมา คือ สามารถพูดชักจูงให้เพื่อนร่วมงาน เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจ กันท างานจนประสบความส าเร็จ เพื่อนร่วมงานให้เกียรติ และเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของกันและกัน 
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ข้าราชการธุรการมั่นใจว่าจะพัฒนาทักษะทางสังคม เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
และล าดับสุดท้าย คือ ได้รับความช่วยเหลือในการท างานและการสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงานเป็นอย่างดี 

  6) ด้านการปฏิบัติงานด้วยหลักคุณธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย ระดับความคิดเห็นโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ล าดับแรก คือ ข้าราชการธุรการปฏิบัติงานด้วยการยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย 
ล าดับรองลงมา คือ รักษามาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ ข้าราชการธุรการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีจิตส านึกที่ดี และรับผิดชอบ ข้าราชการธุรการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน การให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนอย่างถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และล าดับสุดท้าย คือ 
ความรอบคอบในการปฏิบัติงาน  

3. วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองของข้าราชการธุรการ  ส านักงานอัยการ  

6 ด้าน เพื่อน าไปสู่แนวทางในการพัฒนาตนเองของข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด ผลจากการ

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ สรุปได้ดังนี้  

1) ด้านความรู ้เกี ่ยวกับหลักการปฏิบัติงาน มีข้อเสนอแนะ คือ ข้าราชการธุรการควรมี
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นแนวทางและวิธีปฏิบัติงานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรจึงควรมีการก าหนดทิศทางหรือหลักการในการปฏิบัติงานให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับคู ่มือสมรรถนะหลักของส านักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (ส านักงาน
ข้าราชการพลเรือน, น. 17) ที่กล่าวว่า การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพเป็นสมรรถนะในกลุ่มกระบวนการคิด 
(Cognitive) หรือความฉลาด เป็นการวัดแนวโน้มของการที ่ผู ้ด ารงต าแหน่งจะใช้ความฉลาดของตนให้มี
ประโยชน์ในการท างานให้ประสบความส าเร็จ เช่น การแสดงความสนใจใคร่รู้ความรู้ที่นอกเหนือจากอาชีพ
โดยตรง การใช้ความรู้นั้นในการท างาน อาสาให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนแก้ไขปัญหา หรือหารเข้าอบรม/เรียน หรือ
เรียนรู้ด้วยตนเองเก่ียวกับความรู้ใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน  

2) ด้านการจัดการงานเพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม มีข้อเสนอแนะคือ เห็นควรมีการฝึกอบรม
ด้านการใช้เทคโนโลยีให้ตรงกับลักษณะงานของแต่ละบุคคล เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมในองค์กร และเพื่อให้
องค์กรก้าวทันเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรควรมีการวางแผน วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญ
ของงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
ต่อองค์กร เพ่ือให้การท างานสามารถรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับ Adair (1996 อ้างถึงใน สมบัติ นามบุรี, 2562 ) ได้กล่าวถึง นวัตกรรมและการบริหารจัดการภายใต้
องค์ประกอบขององค์การที่มีการสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรม ดังนี้ 1) ผู้บริหารจะต้องมีความมุ่งมั่นในการ
สร้างนวัตกรรม เนื่องจากผู้บริหารมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ บุคลากรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 2) มีบรรยากาศในการท างานที่สนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรม บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมสร้างบรรยากาศในองค์การที่เอื้อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
3) การยอมรับความผิดพลาดหรือความล้มเหลวอันเป็นผลจากความกล้าเสี่ยง องค์การต้องท าให้พนักงานรับรู้
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ว่าความผิดพลาดหรือล้มเหลวเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้เสมอในการสร้างนวัตกรรมและไม่ใช้สิ่งที่น่ากลัว 
ความผิดพลาดหรือล้มเหลวจะกลายเป็นบทเรียนที่มี ประโยชน์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของบุคลากร   

3) ด้านการสื่อสารในองค์กร มีข้อเสนอแนะ คือ บุคลากรควรมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
ข่าวสาร ความคิดหรือทัศนคติ เพื ่อสร้างความเข้าใจต่อกัน เพื ่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน รวมถึงการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงานให้ชัดเจน  
รับฟังความคิดเห็นและเต็มใจเรียนรู้จากผู้ร่วมงาน และพร้อมเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน ถ้าการสื่อสารไม่ดี  
ไม่ชัดเจน ไม่ว่าจะเกิดจากการส่งสารหรือการรับสารก็ตาม ย่อมก่อให้เกิดปัญหามากมายตามมา ซึ่งเป็นเหตุของ
ความผิดพลาดและความล้มเหลวได้ สอดคล้องกับ Brown and Moberg (1980 อ้างถึงในณฐอร กีรติลาภิน, 
2560) ให้ความหมายว่า การสื่อสารองค์กรคือกลุ่มของลักษณะต่างๆ ภายในองค์กร ที่สมาชิกรับรู้โดยลักษณะ
ดังกล่าวประกอบด้วยบรรยากาศหรือสภาพขององค์กร เป็นเครื่องที่ชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างองค์กรหนึ่ง
กับอีกองค์กรหนึ่งเป็นลักษณะที่คงทน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกริช สืบสนธิ์ 
(2538 อ้างถึงในณฐอร กีรติลาภิน, 2560) ที่กล่าวว่า การสื่อสารในองค์กรมีความส าคัญกับทั้งในผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานอยู่ภายในองค์กร ดังนี้ 1. เป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารเพราะการสื่อสารเป็นเหมือนเครื่องมือชว่ย
ตรวจสอบ ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ผลการประเมินงานและอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  2. เป็น
เครื่องมือช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การสื่อสารท าให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 3. 
ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ดีร่วมกัน และเกิดความกล้าที่จะสื่อสารและแสดงความคิดเห็น  ซักถามและท้วงติงจน
ท  า ใ ห ้ เ ก ิ ด ค ว าม เ ข ้ า ใ จท ี ่ ถ ู ก ต ้ อ ง ต ร ง ก ั น ม า ก ข ึ ้ น  4. ช ่ ว ย ให ้ ก า รปฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ข อ ง ท ุ ก ฝ ่ า ย  
ทุกแผนกสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  
5. ช่วยให้เกิดการพัฒนาในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นท าให้บุคลากรขององค์กรทุกระดับสามารถ
ติดต่อสื่อสารกัดได้อย่างอิสระก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์น าไปสู่การท างานที่ดี 

4) ด้านการแก้ปัญหา มีข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อติดตามงานและ
สอบถามปัญหาหรืออุปสรรคในการท างาน เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันโดย มีการไตร่ตรองการท างานให้มี
ความถูกต้อง มีแก้ปัญหาการท างานในลักษะการมองภาพรวมและแก้ไขอย่างเป็นระบบ สามารถน าความ
ผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกิดขึ้นในอดีตน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตได้ ซึ่งสอดคล้องกับวรพล 
สุพรรณอ่วม (2554 อ้างถึงใน นิธิธร ทรัพย์อัคร, 2560, น. 8) กล่าวถึงการแก้ปัญหา ว่า ควรมีการร่วมกัน
ก าหนดเป้าหมายของงาน มีการประชุม อภิปรายเพื่อก าหนดนโยบายหรือแนวทางการท างานร่วมกัน ปรับปรุง
สัมพันธ์ภาพเพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในองค์กร มีความเข้าในในสภานการณ์ ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจ
ร่วมกันเพราะความต้องการของบุคคลจะเป็นตัวอิทธิพลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมการท างาน 

5) ด้านการท างานร่วมกับผู ้อื ่น มีข้อเสนอแนะ คือ ข้าราชการธุรการควรมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ของงานให้ชัดเจน มีความกระตือรือร้นท างานในส่วนที่ต้องรับผิดชอบและช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน 
รวมไปถึงรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและเพื่อนร่วมงาน มีความส านึก
ผูกพันที่จะร่วมกันปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับพรรณพิตรา 
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เสริมศรี (2559, น. 12) ที่มีทัศนะเกี่ยวกับการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพว่า ควรมีบรรยากาศในการท างาน
ที่เป็นกันเอง มีการอภิปรายร่วมกันโดยที่สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายออกความคิดเห็น สมาชิกทุก
คนยอมรับและเข้าใจในวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  

6) ด้านการปฏิบัติงานด้วยหลักคุณธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย มีข้อเสนอแนะ คือ  

การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามหลักกฎหมาย มีระเบียบวินัย ยึดมั่นในหลักการและ

จรรยาบรรณของวิชาชีพ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือประโยชน์ส่วนตน และตระหนักถึงหลักคุณธรรมในการ

ปฏิบัติงาน ภายใต้กรอบของและปฏิบัติงานด้วยการยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย 

โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมข้าราชการ

ฝ่ายอัยการและบุคลากรของส านักงานอัยการสูงสุด (ประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของ

ส านักงานอัยการสูงสุด, หมวด 3, น. 1- 6) ดังนี้ ข้อ 3 ข้าราชการฝ่ายอัยการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ข้อ 4 ข้าราชการฝ่ายอัยการต้องยึดมันในคุณธรรมและ

จร ิยธรรม ข ้อ 5 ข ้ าราชการฝ ่ ายอ ัยการต ้องม ีจ ิ ตส  าน ึกท ี ่ ด ี  ซ ื ่ อส ัตย ์ส ุ จร ิ ต  และร ับผ ิดชอบ  

ข้อ 6 ข้าราชการฝ่ายอัยการต้องยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มี

ผลประโยชน์ทับช้อน ข้อ 7 ข้าราชการฝ่ายอัยการต้องยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  

ข้อ 8 ข้าราชการฝ่ายอัยการต้องให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ ข้อ 9 

ข้าราชการฝ่ายอัยการต้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ทั้งนี้

ตามที่กฎหมายบัญญัติ ข้อ 10 ข้าราชการฝ้ายอัยการต้องมุ่งผสสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส 

และตรวจสอบได้ ข้อ 11 ข้าราชการฝ่ายอัยการต้องยืดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร ข้อ 12 ข้าราชการ

ฝ้ายอัยการต้องไม่รับทรัพย์สินของก านัลหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ

หน้าที่ และจะต้องดูแลให้บุคคลในครอบครัวปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วยการรับทรัพย์สินของก านัลหรือประโยชน์

อื่นใดที่พึงให้กันตามอัธยาศัยและประเพณีต้องมีมูลค่าไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในระเบียบแบบแผนของทาง

ราชการ ข้อ 13 ข้าราชการฝ่ายอัยการจะต้องไม่ยินยอมให้บุคคลในครอบครัวก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของตน

หรือของผู้อื่น และจะต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์อันมิชอบ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ ได้น าเสนอเนื้อหาสาระที่เชื่อมโยงกับข้อค้นพบในการวิจัยข้างต้น  

โดยข้อเสนอแนะในภาพรวม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการวิจัย

ครั้งต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
  1. ส านักงานอัยการสูงสุด ควรมีการก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสม และ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ เพื่อให้บุคลากรน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และองค์การได้น าไปใช้เพื่อปรับปรุง
แผนพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
  2. ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ตลอดจนมีการให้บุคลากรแต่ละหน่วยงานได้มีการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ 
และประสบการณ์การท างาน นอกจากนี้ ผู้บริหารควรมีการก าหนดนโยบายในการท างานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อผลการปฏิบัติงานที่ออกมาเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
1. ควรมีการศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการธุรการในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม    

เพ่ือท าให้การศึกษาวิจัยมีความหลากหลาย และเพ่ือน าผลวิจัยที่ได้มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาข้าราชการธุรการ
ในองค์การต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาสมรรถนะที ่จ  าเป ็นของข้าราชการธุรการในด้านอื ่น ๆ เพิ ่มเติม  
เพ่ือน าผลวิจัยที ่ได้ไปพัฒนาให้ข้าราชการธุรการมีความรู ้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน   
เพ่ือใหผลการปฏิบัติงานที่ออกมาเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ (1) เพื่อประเมินระดับประสิทธิผลการให้บริการของส านักงาน

อัยการจังหวัดสมุทรสาคร ในยุคประเทศไทย 4.0 (2) เพื่อระบุสภาพปัญหาการให้บริการของส านักงานอัยการ
จังหวัดสมุทรสาคร ในยุคประเทศไทย 4.0 (3) เพื ่อเสนอแนวทางในการพัฒนาการให้บริการเพื ่อให้เกิด
ประสิทธิผลของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร ในยุคประเทศไทย 4.0 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบ
ผสมผสาน การวิจัยปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 222 คน เครื่องมือในการวิจัยใช้แบบสอบถาม สถิติใช้ ค่า 
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิจัยคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือใน
การวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย (1) ระดับประสิทธิผลการให้บริการของส านักงาน
อัยการจังหวัดสมุทรสาคร ในยุคประเทศไทย 4.0 พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) สภาพปัญหาการบริการ
ของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร ยุคประเทศไทย 4.0 พบว่า ปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ด้าน
ขั้นตอนและวิธีการให้บริการยัง ปัญหาด้านความเสมอภาคและความเป็นธรรม  ด้านข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี 
และนว ั ตกรรมการ ให ้ บร ิ การ  และป ัญหาด ้ านส ิ ่ ง อ  านวยความสะดวกและสภาพแวดล ้ อม                                         
(3) แนวทางในการพัฒนาการให้บริการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร ในยุค
ประเทศไทย 4.0 พบว่า ควรมีแผนการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  ตลอดจนการพัฒนาให้บุคลากรได้รับการศึกษา ให้ความเป็นธรรมกับผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ ยวข้องทุก
ฝ่าย ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่และสิ่งแวดล้อมและการให้บริการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีเพียงพอ และเครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการให้บริการ 

 
ค าส าคัญ: ประสิทธิผลการให้บริการ ส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร  
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Abstract  

The objectives of this research were 3 (1) to assess the level of service efficiency of the 

Samut Sakhon Provincial Prosecutor's Office. In the Thailand 4.0 era (2) to identify the problem 

condition of the Samut Sakhon Provincial Prosecutor's Office in the age of Thailand 4.0 

Inadequate staff issues in terms of procedures and methods of providing services also Issues 

of equality and fairness information, technology and service innovation and problems of 

facilities and environment. (3) Guidelines for the development of services for the effectiveness 

of the Samut Sakhon Provincial Prosecutor's Office. In Thailand 4.0 era, it was found that There 

should be a plan for procurement and management of limited resources for maximum benefit. 

as well as the development of personnel to receive education Provide fairness to service 

recipients and all related parties. no discrimination There should be development and 

improvement of the facility and the environment and the provision of services to provide 

adequate materials and equipment. and modern technology communication tools used in the 

service 

 

Keywords: service efficiency Samut Sakhon Provincial Prosecutor's Office 

 

บทน า 

ปัจจุบันประเทศไทยต้องอยู่ในท่ามกลางความท้าทายในกระแสโลกาภิวัตน์เพื่อเปลี่ยนแปลงให้ประเทศ

ก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 หรือไทยแลนด์ 4.0 ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งเป็นโมเดล ในการน าพาประเทศให้มี

ขีดความสามารถทัดเทียมกับนานาประเทศ ด้วยการมีวิสัยทัศน์ที่ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับทิศทางการบริหาร ประเทศ ภาครัฐหรือระบบข้าราชการซึ่งเปรียบเสมือนกลไก

หลักที่ต้องขับเคลื่อนในการพัฒนา ประเทศ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนมุมมอง วิธีคิด และรูปแบบการท างานใหม่ 

เช่น ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ และวิธีการใหม่ ๆ ที่มีความทันสมัย สามารถน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุก

ขั้นตอน โดยเน้นการปรับเปลี่ยนให้เป็นระบบราชการ 4.0 ที่ภาครัฐหรือระบบราชการต้องสามารถปรับตัว และ

อ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัลท่ามกลาง การเปลี่ยนแปลงอย่ าง

รวดเร็ว ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยการท างานมีการเน้นความคล่องตัวเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ

พิเศษ (Agenda - Based) และน าเทคโนโลยีดิจิตอล และนวัตกรรมมาใช้ปรับรูปแบบสู่ Government 4.0 จาก

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 หรือ 

ไทยแลนด์ 4.0 และระบบราชการไทยกับการปรับมุมมองและทัศนคติในการท างาน เพ่ือตอบสนองความต้องการที่
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หลากหลายของประชาชนให้องค์กรมีความก้าวหน้าและสามารถท างานได้อย่างเต็มที่ เมื่อประชาชนมีความสุข             

อยู่ดีกินดี  

ส านักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนราชการที ่มีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและการ

ด าเนินการอื่นและเป็นนิติบุคคล โดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชาและเป็นผู้แทนนิติบุคคล เป็นหน่วยงานที่มี

หน้าที่ในการอานวยความยุติธรรมทางอาญา รักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน ให้ความช่วยเหลือประชาชน

ในการด าเนินการตามกฎหมาย ตลอดทั้งการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้

ทางกฎหมายแก่ประชาชน การสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและหน่วยงานผู้มีส่วนได้เสียต่อการปฏิบัติราชการ

ของสานักงานอัยการสูงสุด การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทางกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ        

ซึ่งในการด าเนินงานจะต้องมีการประสานงานความร่วมมือกับทุกฝ่าย 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

 1. เพื่อประเมินระดับประสิทธิผลการให้บริการของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร ในยุคประเทศ

ไทย 4.0 

2. เพ่ือระบุสภาพปัญหาการให้บริการของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร ในยุคประเทศไทย 4.0 

 3. เพื ่อเสนอแนวทางในการพัฒนาการให้บริการเพื ่อให้เกิดประสิทธิผลของส านักงานอัยก าร               

จังหวัดสมุทรสาคร ในยุคประเทศไทย 4.0 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้รับบริการ ส านักงานอัยการ

จังหวัดสมุทรสาคร ต าบลมหาชัย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งผู้วิจัยได้น า แนวคิด ทฤษฎี 

เอกสาร ต ารา และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ มาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล 

                      Peterson และ Plowman (อ้างถึงในมารวยวิชาญยุทธนากูล 2560, น. 20) ให้แนวคิดด้าน

องค์ประกอบในการวัดประสิทธิผลการปฏิบัติงาน จ าแนกออกเป็น 4 องค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่  

1. คุณภาพของงาน (Quality) หมายถึง การที่ผู้ผลิตหรือผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้ได้ประโยชน์ 

คุ้มค่า และได้รับความพึงพอใจทั้ง 2 ฝ่าย โดยที่ผลการท างานถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มีความรวดเร็ว และ

ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่องค์กร 

2. ปริมาณของงาน (Quantity) เป็นปริมาณงานที่ผู้ปฏิบัติสามารถท าได้จริงและอยู่บนพื้นฐาน

ของความเป็นไปได้ 
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3. เวลา (Time) เป็นสิ่งส าคัญและเป็นหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องวางแผนและบริหารเวลา

ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ  เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ภายใน

ระยะเวลาที่เหมาะสม  

4. ค่าใช้จ่าย (Cost) ทุกองค์กรคาดหวังเป็นพื้นฐานเดียวกันว่า ต้นทุนการด าเนินงาน หรือการ

ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ  ควรน้อยที่สุด ในขณะที่ได้ผลก าไรมากที่สุด แต่ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ องค์กรจึงต้องค านึงถึง

ความเป็นไปได้ ดังนั้น เพ่ือให้มีประสิทธิผลในการด าเนินงานสูงสุด องค์กรจึงจ าเป็นต้องหาจุดที่เหมาะสมมาก

ที่สุด และอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (Optimum) ซึ่งประสิทธิภาพในแง่ของค่าใช้จ่ายคือ

การใช้ทรัพยากรขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น แรงงาน เงิน วัสดุหรือวัตถุดิบต่าง ๆ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่าง

คุ้มค่า เกิดประโยชน์มากท่ีสุด และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 

แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ 

ความหมายของการบริการได้มีผู้ให้ความหมายของการบริการไว้หลายท่าน ดังนี้ 

การให้บริการที่ดี การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพจ าเป็นต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ของการ จัดการ

งานบริการที่มีประสิทธิภาพการศึกษาท าความเข้าใจลักษณะของการบริการจึง เป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นอย่าง

ยิ่งส าหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริการทุกระดับรวมทั้งองค์การหรือหน่วยการบริการทุกประเภทเพ่ือที่จะท า

ให ้การ บร ิการสามารถบรรล ุ เป ้าหมายและสร ้างความพ ึงพอใจส ูงส ุดแก ่ผ ู ้ซ ื ้ อหร ือผ ู ้ ใช ้บร ิการ                               

(มนทิรา อ าภาวงษ์)  

 การบริการ หมายความถึง การให้ความช่วยเหลือ ด าเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ ความสุขกาย สบาย

ใจ ความสะดวกสบายของผู้รับบริการ  นอกจากนี้การบริการยังครอบคลุมถึงการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า และ

การกระท าทุกอย่างเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด และยิ่งไปกว่านั้นถ้าแบรนด์ธุรกิจบริการใดสามารถท า

ให้ลูกค้าเกิดอาการปลื้มปิติ (Delight) ได้นั่นคือสุดยอดแห่งการบริการ(เสริมยศ  ธรรมรักษ์ ) 

การบริการสาธารณะเป็นสิ่งที่หน่วยราชการที่มีอ านาจหน้าที่จัดท าบริการในการตอบสนองต่อความ

ต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของหน่วยราชการความหมายของค าว่า 

บริการสาธารณะ มีนักวิชาการต่าง ๆ ได้ให้ค านิยามไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้ 

Leon Duguit (1928) ได้ให้ค าจ ากัดความของบริการสาธารณะว่า คือกิจกรรมทุกประเภทที่ผู้ปกครอง

จะต้องก่อให้เกิดขึ้นจริงโดยประกันหรือรับรอง ตลอดจนจัดระบบระเบียบและการควบคุมเนื่องจากการเกิดขึ้น

ของกิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการก่อให้เกิดและพัฒนาสังคมแห่งการพ่ึงพาอาศัยกันในความเป็นจริง 

และท่ีส าคัญที่สุดกิจกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อมีการแทรกแซงเข้ามาจัดการของผู้ปกครอง 

Gaston Jeze (1928, p. 16) ได้กล่าวเอาไว้ว่า บริการสาธารณะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เฉพาะเมื่อมีความ

ต้องการของส่วนรวมหรือมีผลประโยชน์สาธารณะที่จะต้องด าเนินการและผู้ปกครองของประเทศนั้น 

ได้ตัดสินใจด าเนินการในขณะนั้น โดยวิธีการของบริการสาธารณะ 
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Rene Chapus (2000) ได้ให้ค าจ ากัดความของบริการสาธารณะว่ากิจกรรมอย่างหนึ่ง อย่างใดจะเป็น

กิ จกรรมสาธารณะได้ ก็ ต่ อ เมื ่ อนิ ติ บุ คคลมหาชน เป็นผู ้ ด า เนิ นการหรื อดู แลกิ จกรรมนั้ น เพื ่ อ

สาธารณะประโยชน์ 

อ านวย บุญรัตนไมตรี (2559, บทคัดย่อ) ได้อธิบายไว้เกี่ยวกับแนวคิดการจัดท าบริการสาธารณะของ

รัฐและองค์กรปกครองท้องถิ่นว่าต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมถึงขอบข่ายและความหมายของการจัดท าบริการ

สาธารณะ หลักเกณฑ์การจัดท าบริหารสาธารณะ องค์กรจัดท าบริการสาธารณะ การจัดสรรอ านาจหน้าที่

ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การแบ่งความรับผิดชอบการจัดท าบริการสาธารณะและทางเลือก

การจัดท าบริการสาธารณะ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องของนักวิชาการของไทยและต่างประเทศ การ

จัดท าบริการสาธารณะต้องมีความร่วมมือกันในระดับรัฐกับองค์กรปกครองท้องถิ่น รวมทั้งควรมีความร่วมมือ

กันรัฐกับองค์กรปกครองท้องถิ่นและการจัดท าบริการสาธารณะด้วยวิธีการที่รัฐหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นมอบ

ให้เอกชนด าเนินการแทน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

สรุปได้ว่า รูปแบบบริการสาธารณะ หมายถึง การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเลือกรูปแบบการ

จัดบริการสาธารณะด้วยรูปแบบใด ตั้งแต่รูปแบบการด าเนินงานด้วยตนเอง รูปแบบการว่าจ้าง รูปแบบการ

ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รูปแบบสหการหรือรูปแบบกิจการพาณิชย์และกิจการเพื่อสังคม 

หลักจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการ 

ประมวลจริยธรรม ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของส านักงานอัยการสูงสุดได้ก าหนดให้

ข้าราชการฝ่ายอัยการ ของส านักงานอัยการสูงสุด ต้องมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. ต้องยึดมั่นในจริยธรรม และคุณธรรม 

2. อ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนด้วยความเที่ยงธรรม เสมอภาค 

3. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

4. มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐ 

และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

5. ให้บริการแก่ประชาชนและผู้มาติดต่อราชการให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วมีอัธยาศัยที่ดีในการ 

ให้บริการ และให้บริการด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ 

6. ข้าราชการฝ่ายอัยการ ต้องให้ข้อมูลข่าวสาร รายละเอียด ค าแนะน า แก่ประชาชนและผู้มาติดต่อ

ราชการอย่างถูกต้องครบถ้วน และต้องไม่บิดเบือนจากข้อเท็จจริง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ 

7. ข้าราชการฝ่ายอัยการ ต้องไม่มีผลประ โยชน์ทับซ้อน และต้องยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติ 

มาก่อนผลประโยชน์ส่วนตน 

8. รักษามาตรฐาน มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

9. ต้องยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
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10. ต้องไม่รับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นที่ไม่ควรได้ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่และต้องให้

บุคคลในครอบครัวต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย 

11. ต้องไม่ยินยอมให้ผู ้อื ่นใช้ต าแหน่งหน้าที่ตนเองไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบและต้องไม่

ยินยอมให้บุคคลในครอบครัวมาก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่งานของตนเองหรือคนอ่ืน 

12. จะต้องเก็บรักษาความลับของทางราชการ และไม่เปิดเผยความลับให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ได้มีหน้าที่

ตามกฎหมายในการที่จะได้รู้ความลับนั้น 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 อรอุมา สมบูรณ์(2558) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการท าบัตรประชาชน การ

บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ส านักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร พบว่าภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก เรียงล าดับ ดังนี้ ด้านการให้บริการที่ตรงเวลาด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคด้านการให้บริการ

อย่างเพียงพอ และด้านการให้บริการอย่างรวดเร็ว ตามล าดับ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ

ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการท าบัตรประชาชน การบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ส านักงานเขต

สายไหมกรุงเทพมหานคร พบว่าเพศและอายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจ สถานภาพทาง

ครอบครัวระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจของประชาชน

ที่มาใช้บริการท าบัตรประชาชน การบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ส านักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

 นันท์นภัส วงษ์พาณิทอักษร (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ

ให้บริการของสถานีต ารวจตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน : ศึกษากรณีสถานีต ารวจบางบัวทอง นนทบุรี 

พบว่าการปฏิบัติตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชนของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจบางบัวทอง นนทบุรี             

ในภาพรวม มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับสูง เรียงล าดับ ดังนี้ ด้านการอ านวยความยุติธรรมทางอาญา ด้านการ

ประชาสัมพันธ์ และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ด้านการควบคุมและจัดการจราจร ด้านการปรับปรุง

สถานที่ท าการและสภาพแวดล้อม ด้านการบริการทั่วไป และด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ตามล าดับ ส่วนความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสถานีต ารวจบางบัวทอง นนทบุรี ตาม

โครงการโรงพักเพ่ือประชาชน ในภาพรวม อยู่ในระดับสูง เรียงล าดับ ดังนี้ ด้านความสะดวกรวดเร็ว ด้านการมี

ส่วนร่วมของประชาชน ด้านความเสมอภาคและเป็นธรรม และด้านอัธยาศัยไมตรีของเจ้าหน้าที ่ต ารวจ 

ตามล าดับ ส่วนปัจจัยเกี่ยวกับ เพศ และการศึกษา มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ

ให้บริการของสถานีต ารวจบางบัวทอง นนทบุรี 

จากการศึกษางานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง ท าให้ทราบถึงความหมายที่แท้จริงของการบริการ นั ่นก็คือ                 

การท าให้ประชาชนหรือผู ้ร ับบริการ มีความพึงพอใจในการบริการด้านต่างๆ เนื ่องจากเจ้าหน้าที ่หรือ                 

ผู้ให้บริการสามารถบริการได้ตรงหรือเหนือความคาดหวังของประชาชนหรือผู้รับบริการ เกิดความเชื่อมั่นใน
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องค์กรผู้ให้บริการ งานวิจัยข้างต้นส่วนมากเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริงโดยการแจก

แบบสอบถาม จากนั้นก็ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

          การศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริการของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครในยุคประเทศไทย 4.0 

ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ Peterson and Plowman (1991, p. 290) และได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีที่เกี ่ยวข้องกับ

ประสิทธิผลการให้บริการในยุคไทยแลนด์ 4.0 น ามาบูรณาการร่วมกัน โดยก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาวิจัย เรื่องประสิทธิผลการบริการของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร ในยุคประเทศ

ไทย 4.0 มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือประเมินระดับประสิทธิผลความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงาน

อัยการจังหวัดสมุทรสาคร ในยุคประเทศไทย 4.0  และศึกษาสภาพปัญหาการให้บริการของส านักงานอัยการ

จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อน าผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้เกิด

ประสิทธิผลของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

แนวทางในการพัฒ     ให้บ     ขอ  ำ ั    อัย   จั หวั 

  ุท      ใ ยุ     ทศไทย 4.0 

 
 

 ั     ่        

1.   ศ    

2.      

3.         ศึ ษ  

4.       

5.       ้ฉ     ่       

ตัวแ  อ     

     ทธ ผ    ใหบ้     ขอ  ำ ั    อัย   จั หวั   ุท      

ใ ยุ     ทศไทย 4.0 

1.  ้    ้   ้         ่      ฤ     

2.  ้                          ้       

3.  ้   ้     ่                                ้       

4   ้                      ็      

5.  ้                               ้         ้       

ตัวแ  ต   

 ภ พ ัญห    ให้บ     ขอ  ำ ั    อัย   จั หวั   ุท      

ใ ยุ     ทศไทย 4.0 
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  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

  4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิผลการบริการของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครในยุคประเทศไทย 4.0  

เป็นการวิจ ัย แบบ 3 ว ิธ ี ซ ึ ่งมีการวิจ ัย โดยใช้ว ิธ ีการวิจ ัยเช ิงปริมาณ (Quantitative) โดยวิธ ีการส ารวจ                       

โดยใช้แบบสอบถาม และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลโดยผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ตอน ตามล าดับดังนี้ 

ตอนที่ 1   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยวิธีแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ 

ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลการให้บริการของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครยุค

ประเทศไทย 4.0 

ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์เพ่ือระบุสภาพปัญหาการบริการของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครในยุค

ประเทศไทย 4.0 

ตอนที ่ 4  สรุปแนวทางการพัฒนาการให้บริการเพื ่อให้เกิดประสิทธิผลของส านักงานอัยการ                   

จังหวัดสมุทรสาคร ในยุคประเทศไทย 4.0 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 222 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 51.80 
เป็นเพศชาย จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 48.20 เมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 34.23 รองลงมา คือ อายุ 41 – 50 ปี จ านวน 58 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.13 อายุ 20 - 30 ปี จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 24.77 และอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 27 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.16 เมื ่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 47.75 รองลงมา คือ ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท 
จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 27.03 และต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 25.23 เมื่อ
พิจารณาตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 64 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.83 รองลงมา คือ ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 27.93 ประกอบอาชีพใน
หน่วยงานภาคเอกชน จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 23.87 และประกอบอาชีพในหน่วยงานภาคการศึกษา 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 11.71 และอาชีพเกษตรกร จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.66 
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ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลการให้บริการของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร

ยุคประเทศไทย 4.0 

 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลการให้บริการของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครยุคประเทศ

ไทย 4.0 

ความคิดเห็น 
�̅� S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
ล าดับ 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3.92 0.52 มาก 3 
2. ด้านขั้นตอนและวิธีการในการให้บริการ 4.00 0.55 มาก 2 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและ  
สภาพแวดล้อมในการให้บริการ 

3.39 0.35 ปานกลาง 5 

4. ด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี 3.77 0.47 มาก 4 
5. ด้านความเสมอภาคและความเป็นธรรม 4.05 0.60 มาก 1 

รวม 3.83 0.41 มาก 5 
 

 จากตารางที ่ 1 ระดับความคิดเห็นในการบริการของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครจาก 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 222 คน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( �̅� = 3.83)  เมื่อพิจารณา

รายละเอียด พบว่า ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านความเสมอภาคและความเป็นธรรม (  �̅� = 4.05) 

รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนและวิธีการในการให้บริการ ( �̅� = 4.00) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( �̅� = 3.92) 

ด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี ( �̅� = 3.77) และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมในการ

ให้บริการ (�̅� = 3.39) ตามล าดับ 

ตอนท ี ่  3  ผลการว ิ เคราะห ์ เพ ื ่ อระบ ุสภาพป ัญหา การบร ิการของส  าน ักงานอ ั ยการ                      

จังหวัดสมุทรสาคร ยุคประเทศไทย 4.0  

        ผลการวิเคราะห์เพื ่อระบุสภาพปัญหาการบริการของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร                  

ยุคประเทศไทย 4.0 

                  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการวิเคราะห์เพื่อระบุ

สภาพปัญหาการบริการของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร ยุคประเทศไทย 4.0  แยกเป็นในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร มีอัตราก าลังน้อย เมื่อเทียบกับ

ปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในภารกิจงานส าคัญของหน่วยงาน เช่น งานคดี ซึ่งจะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้

ความช านาญในการปฏิบัติงาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเจ้าหน้าที่ของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร 
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สรุปได้ดังนี้ ปัญหาด้านอัตราก าลังมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยอัตราก าลังไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่

เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้การให้บริการประชาชนไม่ทั่วถึงรวดเร็ว   

2. ด้านขั้นตอนและวิธีการให้บริการ การด าเนินงานของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร  

มีกระบวนการขั้นตอนและวิธีการในการให้บริการหลายขั้นตอน และมีความซ ้าซ้อนในบางกระบวนงาน โดยใช้

เอกสารจ านวนมากเพื่อประกอบการด าเนินงาน ซึ่งบางงานสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานได้                        

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านขั้นตอนและวิธีการให้บริการของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร สรุปได้ดังนี้   

ขั้นตอนกระบวนงานยังมีความซ ้าซ้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน จึงท าให้การให้บริการ

ประชาชนล่าช้า เนื่องจากยังไม่ได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  

3. ด้านความเสมอภาคและความเป็นธรรม การให้บริการของส านักงานอัยการจังหวัด

สมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ได้ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มเต็มใจและให้ค าปรึกษาแนะน ากับผู้มาใช้บริการที่ถูกต้อ ง 

ไม่เลือกปฏิบัติ ประเด็นด้านความเสมอภาคและความเป็นธรรม ซึ่งยังมีปัญหาอยู่เล็กน้อยในการให้บริการของ

ส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครในยุคประเทศไทย 4.0 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความเสมอภาคและ            

เป็นธรรมของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร สรุปได้ดังนี้ มีการจัดล าดับการให้บริการก่อน – หลัง                

ให้ค าแนะน าปรึกษาในการให้บริการอย่างเต็มใจและแต่ยังมีปัญหาในการให้บริการกับผลประโยชน์บางกลุ่ม  

                   4. ด้านข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี และนวัตกรรมการให้บริการ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร ยังมีการน าเทคโนโลยีมาใช้น้อยในการให้บริการประชาชน และ           

ไม่ค่อยมีนวัตกรรมใหม่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี และนวัตกรรมการให้บริการของ

ส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร สรุปได้ดังนี้ ปัญหาด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ขาดการน าเทคโนโลยีมา

ใช้ในการให้บริการประชาชน 

                    5. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมในการให้บริการส านักงานอัยการจังหวัด

สมุทรสาครตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร มีพื้นที่จ ากัด  จึงท าให้สถานที่คับแคบ บริเวณที่จอดรถมีไม่

เพียงพอ และไม่สะดวกในการติดต่อขอรับบริการได้เท่าที่ควร ตลอดจนขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือหรือ                     

สิ่งอ านวยความสะดวกภายในส านักงานมีไม่เพียงพอและมีการเสื่อมสภาพดังผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ผลการวิเคราะห์

ข้อมูลด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมในการให้บริการของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร 

สรุปได้ดังนี้ ปัญหาด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม ของส านักงานอัยการจั งหวัดสมุทรสาครมี

พ้ืนที่จ ากัด ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกและวัสดุอุปกรณ์เสื่อมสภาพ 

               ตอนที่ 4 สรุปแนวทางการพัฒนาการให้บริการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลของส านักงานอัยการจังหวัด
สมุทรสาคร ในยุคประเทศไทย 4.0  
    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการให้บริการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลของ
ส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร ในยุคประเทศไทย 4.0 
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                      แนวทางในการพัฒนาการให้บริการเพื ่อให้เกิดประสิทธิผลของส านักงานอัยการจังหวัด

สมุทรสาครในยุคประเทศไทย 4.0 การมุ่งเน้นประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ด้าน (ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  

ด้านขั้นตอนและวิธีการให้บริการ ด้านความเสมอภาคและความเป็นธรรม ด้านข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมการให้บริการ  และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมในการให้บริการ) สรุปได้ ดังนี้ 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ ควรมีแผนการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรได้รับการศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ

ส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้มีการพัฒนาขีดความสามารถและมีประสบการณ์ที่หลากหลาย  

ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถมีความรู้ทักษะด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็น  ด้านการน าเทคโนโลยีการ

สื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ในขั้นตอนและวิธีการในการให้บริการ  เพื่อที่สามารถสร้างสรรค์นวั ตกรรมในการ

ให้บริการได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ ้นและบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค์กร  ส าหรับประเด็นด้านเจ้าหน้าที ่ผู้

ให้บริการ มีแนวทางในการพัฒนาการให้บริการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร

ในยุคประเทศไทย 4.0  

2. ด้านขั้นตอนและวิธีการให้บริการ ด้านขั้นตอนและวิธีการให้บริการ ควรมีการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทันสมัยต่าง ๆ เพื่อให้มีความรวดเร็วมากขึ้น และ

วางแผนการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพ่ือให้เป็นระบบ และน าผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมทักษะเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับ

เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับประเด็นด้านขั้นตอนและวิธีการให้บริการมีแนวทางในการให้บริการ

เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครในยุคประเทศไทย 4.0  

3. ด้านความเสมอภาคและความเป็นธรรม ด้านความเสมอภาคและความเป็นธรรม ควรให้

ความเป็นธรรมกับผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่มีการเลือกปฏิบัติ และเปิดให้ผู้รับบริการสามารถ

สอบถามและตรวจสอบได้ เจ้าหน้าที่ให้มีความเสมอภาค และเหมาะสมทั้งในด้านปริมาณงานและความสามารถ

สร้างความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว ส าหรับประเด็นด้านความเสมอภาคและ

ความเป็นธรรม มีแนวทางในการให้บริการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครในยุค

ประเทศไทย 4.0  

4. ด้านข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี และนวัตกรรมการให้บริการ ด้านข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมการให้บริการควรน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนเพื่อให้มีความสะดวก 

รวดเร็วในการให้บริการ ทั้งด้านข้อมูลข่าวสาร และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้อย่าง

รวดเร็ว รวมถึงการใช้อินเทอร์เน็ต ไลน์ เฟสบุ๊ก เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว สะดวก ตลอดจนส่งเสริม

ให้บุคลากร มีการท างานผ่านระบบดิจิทัล แลกเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องการคิดนวัตกรรมมาใช้ในปัจจุบัน  ส าหรับ

ประเด็นด้านข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี และนวัตกรรมการให้บริการมีแนวทางในการให้บริการเพื่อให้เกิด

ประสิทธิผลของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครในยุคประเทศไทย 4.0  
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5. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมในการให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก

และสภาพแวดล้อมในการให้บริการ ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่และสิ่งแวดล้อมในการให้บริการ 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ และเครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการให้บริการ เพ่ือให้สามารถส่ง

มอบบริการและให้ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ส าหรับ

ประเด็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมในการให้บริการมีแนวทางในการให้บริการเพื่อให้เกิด

ประสิทธิผลของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครในยุคประเทศไทย 4.0  

 

สรุปและอภิปรายผล 

          ผลการศึกษาวิจัย เรื ่อง “ประสิทธิผลการให้บริการของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครในยุค

ประเทศไทย  4.0 ในครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลการบริการของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครในยุคประเทศ

ไทย  4.0 พบว่า ประสิทธิผลการบริการของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครในยุคประเทศไทย 4.0 อยู่ใน

ระดับมาก และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านความเสมอภาคและ

ความเป็นธรรม รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนและวิธีการในการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านข้อมูล

ข่าวสารและเทคโนโลยี และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมในการให้บริการ ตามล าดับ ทั้งนี้

เนื่องจากหน่วยงานเป็นหน่วยบริการสาธารณะ เจ้าหน้าที่มีจิตในการให้บริการที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติ ยินดี

ให้บริการกับผู้มาติดต่อด้วยความเต็มใจ สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนกระบวนการ มี

การจัดล าดับก่อนและหลัง ท าให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองการให้บริการประชาชน

อย่างสูงสุด สอดคล้องกับนันท์นภัส วงษ์พาณิทอักษร ที่ว่าผลการศึกษาประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการของสถานีต ารวจบางบัวทอง ตามโครงการโรงพักเพ่ือประชาชน ด้านความเสมอภาคและเป็นธรรมอยู่

ในระดับสูง  ส าหรับด้านขั้นตอนและวิธีการให้บริการ  มีการแจ้งกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการที่

ชัดเจน เอกสารหลักฐานที่ใช้ มีการให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มีการอธิบายชี้แจงในขั้นตอน

ต่าง ๆ  เพื่อให้ประชาชนสามารถด าเนินการได้ถูกต้องและไม่เสียเวลาในการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน  

ส าหรับด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย พูดจาไพเราะ มีความกระตือรือร้น  ส าหรับ

ด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการ

ปฏิบัติงานในยุคปัจจุบัน ที่ต้องมีความสะดวกรวดเร็ว มีช่องทางในการให้บริการที่ทันสมัย ดังนั้น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นสิ ่งจ าเป็นส าหรับองค์กรและเจ้าหน้าที ่ เพื ่อเป็นการเพิ ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น  ส าหรับด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมในการให้บริการ เนื่องจาก

ส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นหน่วยงานบริการสาธารณะ มุ่งเน้นการให้บริการประชาชนเป็นหลัก 
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ดังนั้น สถานที่ราชการยังมีเรื่องเก่ียวกับงบประมาณท่ีมีอยู่จ ากัด ท าให้การจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกและการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ของส านักงานอาจไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนมากนัก 

2. สภาพปัญหาการบริการของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร ยุคประเทศไทย 4.0 ได้แก่                  

ด้านเจ้าหน้าที่ ด้านขั้นตอนและวิธีการในการให้บริการ ด้านความเสมอภาคและความเป็นธรรม และด้านสิ่ง

อ านวยความสะดวก โดยมีแนวทางในการพัฒนาการให้บริการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลของส านักงานอัยการ

จังหวัดสมุทรสาครในยุคประเทศไทย 4.0 เพื่อการมุ่งเน้นประสิทธิผล มุ่งเน้นคุณภาพและความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ และความรับผิดชอบรายงานต่อสาธารณะ 1) ด้านเจ้าหน้าที่ ควรมีแผนการจัดหาและบริหาร

จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรได้รับการศึกษาอบรม

ในหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร 2) ด้านขั้นตอนและวิธีการให้บริการ 

ควรมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทันสมัยต่าง ๆ เพื่อให้ มี

ความรวดเร็วมากขึ้น  และวางแผนการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อให้เป็นระบบ และน าผู้เชี่ยวชาญมา

ฝึกอบรมทักษะเพิ่มความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ด้านความเสมอภาคและความเป็นธรรม 

ให้ความเป็นธรรมกับผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่มีการเลือกปฏิบัติ และเปิดให้ผู้รับบริการสามารถ

สอบถามและตรวจสอบได้ เจ้าหน้าที่ให้มีความเสมอภาค และเหมาะสมทั้งในด้านปริมาณงานและความสามารถ

สร้างความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว 4) ด้านข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมการให้บริการ ควรน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนเพื่อให้มีความสะดวก 

รวดเร็วในการให้บริการ ทั้งด้านข้อมูลข่าวสาร และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้

อย่างรวดเร็ว รวมถึงการใช้อินเทอร์เน็ต  ไลน์ เฟสบุ๊ก เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว สะดวก ตลอดจน

ส่งเสริมให้บุคลากร มีการท างานผ่านระบบดิจิทัล แลกเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องการคิดนวัตกรรมมาใช้ในปจัจุบัน 

5) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมในการให้บริการ ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่และ

สิ่งแวดล้อมในการให้บริการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ และเครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการ

ให้บริการ เพ่ือให้สามารถส่งมอบบริการและให้ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา

ประเทศไทย 4.0  

3. แนวทางในการให้บริการของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

ไทย 4.0 ส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร ควรปลูกฝังให้บุคลากรมีจิตใจของผู้ให้บริการที่ดี มีความรักความ

สามัคคีในหน่วยงาน ไม่แบ่งแยกแบ่งพรรคแบ่งพวก อาจแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามเขตท้องที่สถานีต ารวจ

ในเขตอ านาจและควรสับเปลี่ยนกันอยู่เสมอ ควรมีโครงการจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีใน การ

ปฏิบัติงานและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ราชมงคลกรุงเทพ (ม.ป.ป.) กล่าวว่า การบริการ อันเป็นการให้

ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นนั้น จะต้องมีหลักยึดถือปฏิบัติ มิใช่ว่าการให้ความ

ช่วยเหลือ หรือการท าประโยชน์ต่อผู้อื่น จะเป็นไปตามใจของเราผู้ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแม้ว่าจะเป็นการให้ความ
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ช่วยเหลือ หรือการท าประโยชน์ต่อผู้อ่ืน จะเป็นไปตามใจของเราผู้ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโดยทั่วไปหลักการให้บริการ

มีข้อควรค านึง ดังนี้ 

1. สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ การให้บริการต้องค านึงถึงผู้รับบริการเป็นหลัก

จะต้องน าความต้องการของผู้รับบริการ มาเป็นข้อก าหนดในการให้บริการแม้ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือที่

เราเห็นว่าดีและเหมาะสมแก่ผู้รับบริการเพียงใด แต่ถ้าผู้รับบริการไม่สนใจไม่ให้ความส าคัญ การบริการนั้นก็

อาจจะไร้ค่า 

2. ท าให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ คุณภาพ คือ ความพอใจของลูกค้าเป็นหลักเบื้องต้น เพราะฉะนั้น

การบริการจะต้องมุ่งให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจและถือเป็นหลักส าคัญในการประเมินผลการให้บริการไม่ว่า

เราจะตั้งใจให้บริการมากมายเพียงใด แต่ก็เป็นเพียงด้านปริมาณ แต่คุณภาพของบริการวัดได้ด้วยความพอใจ

ของลูกค้า 

3. ปฏิบัติโดยถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน การให้บริการซึ่งจะสนองตอบความต้องการและความพอใจของ

ผู้รับบริการที่เห็นได้ชัดคือการปฏิบัติที่ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ครบถ้วน เพราะหากมี

ข้อผิดพลาดขาดตกบกพร่องแล้ว ก็ยากที่จะให้ลูกค้าพอใจ แม้จะมีค าขอโทษขออภัยก็ได้รับเพียงความเมตตา 

4. เหมาะสมแก่สถานการณ์ การให้บริการที่รวดเร็ว ส่งสินค้าหรือให้บริการตรงตามก าหนดเวลาเป็นสิ่ง

ส าคัญความล่าช้าไม่ทันก าหนด ท าให้เป็นการบริการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ นอกจากการส่งสินค้าทัน

ก าหนดเวลาแล้วยังจะต้องพิจารณาถึงความเร่งรีบของลูกค้าและสนองตอบให้รวดเร็วก่อนก าหนดด้วย 

5. ไม่ก่อผลเสียหายแก่บุคคลอ่ืน ๆ การให้บริการในลักษณะใดก็ตามจะต้องพิจารณาโดยรอบคอบรอบ

ด้านจะมุ่งแต่ประโยชน์ที่จะเกิดแก่ลูกค้าและของเราเท่านั้นไม่เป็นการเพียงพอจะต้องค านึงถึงผู้เกี่ยวข้องหลาย

ฝ่าย รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงควรยึดหลักในการให้บริการว่าจะระมัดระวังไม่ท าให้เกิดผลกระทบท าให้

เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน ๆ ด้วย 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

           1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค 4.0 ของส านักงานอัยการ

จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กรบรรลุผล

สัมฤทธิ์ 

 2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนเพื่อที่จะได้ทราบ

ปัจจัยที่เก่ียวข้อง และน ามาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทคัดย่อ 
           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อประเมินระดับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหารชั้น
ประทวน กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม (2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความผูกพันของข้าราชการทหาร
ชั ้นประทวน กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (3) เพื ่อวิเคราะห์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการท างาน กับความผูกพันในการท างานของข้าราชการทหารชั้นประทวน  
กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
ได้แก่ ข้าราชการทหารชั้นประทวน กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม จ านวน 165 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
ค ่ าคว ามถี่  (Frequency) ร ้ อยละ  (Percentage) ค ่ า เ ฉล ี ่ ย ( Mean) และค ่ า เ บ ี ่ ย ง เ บนมาต ร ฐ าน                         
(Standard deviation) และ  สถ ิ ต ิ อน ุ ม าน ( Inferential Statistics) ไ ด ้ แ ก ่  ว ิ เ ค ร า ะห ์ โ ด ย ห า ค ่ า ที                                 
(T-test for independent sample) ว ิ เคราะห ์ความแปรปรวนทางเด ียว (One-Way ANOVA) โดยใช้
คอมพิวเตอร์โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS ผลการวิจัยพบว่า (1) ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ
ทหารชั้นประทวน กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับมาก (2) ข้าราชการทหารชั้นประทวนที่มี
ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม ต่างกัน (3) ปัจจัยใน
การท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกด้านความเต็มใจความทุ่มเทในการท างานเพื่อองค์การ มีสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .990 ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
ค าส าคัญ: ข้าราชการทหารชั้นประทวน กรมการสัตว์ทหารบก ความผูกพันต่อองค์การ 
 
Abstract 
 This research is aimed at three purposes: (1) to assess the level of the organizational 
commitment of the non-commissioned officers at the Veterinary & Remount Department, 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”     
             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 250 

 

Nakhon Pathom Province (2) to compare the level of the organizational commitment of the 
non-commissioned officers at the Veterinary & Remount Department, Nakhon Pathom Province 
classified by personal factors and (3) to analyze the relationship between work factors 
and work commitments of the non-commissioned officers  at the Veterinary & Remount 
Department, Nakhon Pathom Province. This research is quantitative research.  The subjects 
were 165 non-commissioned officers, at the Veterinary & Remount Department, Nakhon 
Pathom Province. Descriptive statistics was used in the analysis of the data, namely, frequency, 
percentage, mean, standard deviation. T-test for independent and One-Way 
ANOVA using SPSS statistical analysis program. The results showed that (1) The level of the 
organizational commitment of the non-commissioned officers at the Veterinary & Remount 
Department, Nakhon Pathom Province was high. (2) Non-commissioned officers with different 
personal factors had different commitments for the organization. (3) Work factors related to 
the willingness and devotion to work for the organization was positive having a correlation 
coefficient (r) equal to. 990 and the two variables were related in the same direction, in line 
with the assumed hypothesis.  

 
Keywords: Non-Commissioned officers, veterinary & Remount Department, organizational 
Commitment     
 

บทน า 

            การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคมในปัจจุบันท าให้องค์การต่าง ๆ  ต้องปรับตัว
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของตนให้สอดรับการสถานการณ์ ปัญหาวิกฤติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น วิกฤติต้ม
ย ากุ้งในปีพ.ศ. 2540 วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ในปลายปีพ.ศ. 2551 เกิดมาจากระบบการตั้งเป้าหมายการท างานใน
ระยะสั ้น การจ่ายผลตอบแทนสูงเกินจริง และการจ้างพนักงาน ที่ขาดการพิจารณาด้านจริยธรรมและ
อุดมการณ์ หลังจากวิกฤติดังกล่าว องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ต่างให้
ความส าคัญกับประเด็นเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์  

 ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลและองค์การเป็น  ทัศนคติหรือ
ความรู้สึกที่สมาชิกมีต่อองค์การ รู้สึกว่าตนได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวพันและเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ มีการยอมรับ
ในองค์การ จึงมีความศรัทธา รวมถึงความจงรักภักดีและตั้งใจที่จะใช้ความพยายามที่มีอยู่ท างานเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย และต้องการที่จะด ารงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์การ จากการกล่าวข้างต้น บุคลากรหรือคนใน
องค์การจึงถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด ต่อการบริหาร  องค์การให้บรรลุผลส าเร็จ  หากองค์การสามารถท าให้
บุคลากรก้าวไปถึงในเป้าหมายที่ต้องการได้ เขาก็จะปฏิบัติงานใน  องค์การนั้นต่อไป เกิดเป็นความจงรักภักดี
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และความผูกพัน (Commitment) ต่อองค์การ จะเห็นได้ว่าความผูกพันต่อองค์การ เป็นตัวชี้วัดที่จะบ่งบอกถึง
ความส าเร็จ หรือความล้มเหลวขององค์การ จึงท าให้ผู ้บริหารให้ความสนใจ เรื ่องความผูกพันต่อองค์การ  
(Organizational Commitment) เพราะเรื ่องดังกล่าวนี ้เกี ่ยวข้องโดยตรงกับการลาออก การเปลี ่ยนงาน              
การขาดงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากรนั่นเอง ในปัจจุบันเรื่อง “ความผูกพันต่อองค์การ” ยังคงเป็นเรื่อง
ที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นจากทั้ง นักบริหารและนักวิเคราะห์องค์การ เนื่องจากการศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อ
องค์การเป็นแนวคิดหนึ่งใน การพัฒนาองค์การให้ประสบผลส าเร็จ ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่า ความผูกพันต่อองค์การ
เป็นเรื่อง ที่น่าสนใจศึกษา เพราะเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการยึดเหนี่ยวจิตใจบุคลากรในองค์การ ให้เป็น
หนึ ่งเดียวกันให้มีความรู ้ส ึกร ่วมกันในการเป็นเจ้าขององค์การร่วมกัน พร้อมใจในการทุ ่มเทก าลัง                            
ในการปฏิบัติงานให้เต็มศักยภาพ พัฒนาให้องค์การเจริญก้าวหน้าหรือบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 

 กองทัพบกถือว่าเป็นองค์การๆหนึ่ง เป็นหน่วยงานราชการที่เกี ่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติมี
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จาก
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 มาตรา 19 ได้ก าหนดให้ กองทัพบกมีหน้าที่
เตรียมก าลังพลกองทัพบก การป้องกัน ราชอาณาจักร กรมการสัตว์ทหารบก เป็นฝ่ายยุทธบริการ มีหน้าที่  
วางแผน อ านวยการ ประสานงาน แนะน า ก ากับการ ด าเนินการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต จัดหา             
ส่งก าลัง ซ่อมบ ารุง บริการ สุขาภิบาล เวชกรรมป้องกัน รักษาพยาบาล บ ารุงรักษา และผสมพันธุ์สัตว์ การ
เสบียงสัตว์ สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารด้วยการใช้สัตว์ และการเกษตรของกองทัพบก ก าหนดหลักนิยม
และท าต ารา ตลอดทั้งการฝึกและศึกษา ทั้งนี้เกี่ยวกับกิจการและสิ่งอุปกรณ์ของเหล่าทหารการสัตว์  มีเจ้ากรม
การสัตว์ทหารบก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ มีก าลังพล นายทหารสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน และ
พลทหาร ตามล าดับ 

 การปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นประทวนจึงมีความส าคัญอย่างมากตอความส าเร็จในการ 
ด าเนินงานขององค การทหาร หากข้าราชการทหารชั ้นประทวนมี ความผูกพันต่อองค์การ มีความ  
พึงพอใจ มีความรูความสามารถและสามารถพัฒนา ตนเองได้อยู่ตลอดเวลา ท าให้ข้าราชการทหารชั้นประทวน 
มีความผูกพันต่อองค์การที่ดีขึ้น และสามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สงผลต่อองคการให
บรรลุวัตถุประสงคที่วางไว ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษา ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหารชั้น
ประทวน กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม  ผลการศึกษาจะเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความผูกพันใน
องค์การของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ (1) เพ่ือประเมินระดับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหาร

ชั้นประทวน กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม (2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความผูกพันของข้าราชการ

ทหารชั้นประทวน กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (3) เพื่อวิเคราะห์ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการท างาน กับความผูกพันในการท างานของข้าราชการทหารชั้นประทวน  

กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม 

 
ทบทวนวรรณกรรม 
            ทฤษฎีการบริหารองค์กรอย่างเป็นทางการของบาร์นาร์ด (Barnard) 

  บาร์นาร์ด (Barnard, 1972) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจคือสิ่งที่หน่วยงานหรือผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือใน 
การกระตุ ้นให้บุคลากรเกิดความพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) สิ ่งจูงใจที่
เฉพาะเจาะจง และ 2) สิ่งจูงใจที่ไม่เฉพาะเจาะจง ไม่สามารถให้กับใครได้ ประกอบด้วย  1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ 
(material inducement) หมายถึง เงิน สิ่งของ หรือสภาพทางกายภาพ ที่สามารถมอบให้กับบุคคลได้เป็นการ
ตอบแทนในการปฏิบัติงาน 2. สิ่งจูงใจที่เกี่ยวกับโอกาสของบุคคล (personal non-material opportunity) 
หมายถึง โอกาสที่บุคคลจะได้รับแตกต่างไปจากบุคคลอื่น เช่น ได้รับเกียรติยศ ได้รับอ านาจพิเศษ และโอกาส
ก้าวหน้า 3. สิ ่งจูงใจด้านสภาพทางกายภาพที ่พึงปรารถนา (desirable physical conditions) หมายถึง 
สภาพแวดล้อมในการท างาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน  4. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal 
benefactions) หมายถึง สมรรถภาพของหน่วยงานซึ่ง ตอบสนองความต้องการของบุคคลในด้านความภูมิใจที่
ได้แสดงความสามารถในการท างาน 5. ความดึงดูดใจทางสังคม (association attractiveness) หมายถึง 
สัมพันธภาพที่ดีในการท างาน ความผูกพัน และความพอใจในหน่วยงาน 6. สิ่งจูงใจเกี่ยวกับสภาพการท างาน 
โดยปรับสภาพการท างานให้เหมาะสมตรงความสามารถ ของบุคคล และทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานแต่ละบุคคล 
(adaptation of habitual methods and attitudes) 7. โอกาสที่มีส่วนร่วมในการท างานอย่างกว้างขวาง 
(opportunity of enlarged particupation) หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในแสดงความ
คิดเห็น ความรู้สึกว่าตนเป็นคนส าคัญคนหนึ่งของหน่วยงาน เท่าเทียมกันในหมู่ผู ้ร่วมงาน 8. สภาพการอยู่
ร่วมกัน (the condition of community) หมายถึง ความสัมพันธ์หรือความสามัคคีในการท างาน 
           แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ 

 Buchanan (1974, pp. 533-546) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นความผูกพันที ่มีต่อเป้าหมายและ

ค่านิยมขององค์กร และการปฏิบัติตามบทบาทของตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร

ประกอบด้วย 1. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวขององค์กร ( Identification) หมายถึง การยอมรับในค่านิยม 

ตลอดจนวัตถุประสงค์ขององค์กรว่าเป็นไปในทางเดียวกับตน 2. ความเกี่ยวพันกับองค์กร (Involvement) 

หมายถึง ความเต็มใจที่ท างานเพื่อความก้าวหน้าและผลประโยชน์ขององค์กร  3. ความจงรักภักดีต่อองค์กร 

(Loyalty) หมายถึง การยึดมั่นในองค์กร และปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป 

 Buchanan (1974, pp. 533-546) ชี้ให้เห็นว่าความผูกพันต่อองค์การมีความส าคัญ ดังนี้คือ 

 1. ความผูกพันต่อองค์กร สามารถใช้ท านายอัตราการเข้า-ออกจากงานของสมาชิกองค์กร ได้ดีกว่าตัว

แปร “ความพึงพอใจในงาน” เนื่องจากความผูกพันต่อองค์กรเป็นทัศนคติของสมาชิกองค์กรโดยส่วนรวม 
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ขณะที่ความพึงพอใจในงานสะท้อนถึงทัศนคติของบุคคลต่องานหรือเฉพาะแง่ใดแง่หนึ่ง ของงานที่เกี่ยวข้องกับ

หน้าที่ของพนักงานเท่านั้น 2. ความผูกพันต่อองค์กร เป็นแรงผลักดันให้พนักงานในองค์กรมีการปฏิบัติงานได้ดี

ยิ ่งขึ ้น 3. ความผูกพันต่อองค์กร เป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างความต้องการของบุคคลให้  สอดคล้องกับ

เป้าหมายขององค์กร ซึ่งบุคคลที่มีความรู้สึกผูกพันดังกล่าว มักมีความผูกพันอย่างมากต่องาน 4. บุคคลที่มี

ความผูกพันกับองค์กรสูง จะเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างมากในการท างานให้กับองค์กร ซึ่งในหลายกรณี

ความพยายามดังกล่าวจะมีผลให้การปฏิบัติอยู่ในระดับดี เหนือคนอื่น 5. ความผูกพันต่อองค์กรช่วยขจัดการ

ควบคุมจากภายนอก ซึ่งเป็นผลมาจากที่สมาชิกใน องค์กรมีความรักและความผูกพันต่อองค์กรของตนเองมาก

นั่นเอง 6. ความผูกพันต่อองค์กรเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 

 

กรอบแนวคิด 

ส าหรับกรอบแนวความคิดท่ีใช้ในการวิจัยนี้ได้พัฒนามาจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยในการ

ท างานของ Barnard, C, I (1972).สามารถสรุปได้ ดังนี้  
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ที่มา: Barnard, C. I. (1972) และ Buchanan (1974)  
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
          การวิจัยเรื ่อง ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหารชั ้นประทวน กรมการสัตว์ทหารบก               
จ ังหวัดนครปฐม เป็นการวิจ ัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม               
มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุระดับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหารชั้นประทวน กรมการสัตว์ทหารบก 
จังหวัดนครปฐม การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกๆหน่วยในประชากรที่จะศึกษา ในสังกัดกรมการสัตว์
ทหารบก จังหวัดนครปฐม จ านวนประชากรทั ้งส ิ ้น  165 คน (ข้อมูลก าล ังพล กรมการสัตว ์ทหารบก                    
ปี พ.ศ. 2564) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)ในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ
ด้วยวิธีการส ารวจ สร้างขึ้นโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยโครงสร้างแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามลักษณะแบบตรวจสอบ รายการ 
(Check List) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ส่วนที่ 2 ปัจจัยในการ
ท างาน เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ เห็นด้วยมากที่สุด  เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปาน
กลาง เห็นด้วยน้อย และ เห็นด้วยน้อยที่สุด ส่วนที่ 3 ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหารชั้นประทวน 
กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ  เห็นด้วยมาก
ที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และ เห็นด้วยน้อยที่สุด ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล 1.
ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ออกหนังสือแจ้ง เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เพื่อการลง
พื้นที่ในการวิจัย 2.ผู ้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการแจกแบบสอบถามกับ
ข้าราชการทหารชั้นประทวนด้วยตนเอง จ านวน 165 คน และการวิเคราะห์ข้อมูลโดย (1) การวิเคราะห์ข้อมูล
จากวิจัยเอกสาร การศึกษาและวิเคราะห์ ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหารชั้นประทวน กรมการสัตว์
ทหารบก จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีการวิจัยเอกสารเบื้องต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับความ
ผูกพันต่อองค์การ และ ข้อมูลก าลังพล กรมการสัตว์ทหารบก โดยด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) (2)การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ในการวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลที่ได้จากการ
ตอบแบบสอบถาม หลังจากนั้นน ามาแปลผลข้อมูล และน าเสนอเป็นรายงานวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านปัจจัยในการท างาน 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ  ปัจจัยในการท างาน ในภาพรวม 

ปัจจัยในการท างาน x̄ S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.สภาพแวดล้อมในการท างาน   3.83 0.869 เห็นด้วยมาก 

2.ค่าตอบแทน 3.80 0.957 เห็นด้วยมาก 

3.โอกาสก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ   3.69 0.965 เห็นด้วยมาก 
4.สัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน   3.68 0.992 เห็นด้วยมาก 

ภาพรวมด้านปัจจัยในการท างาน 3.75 0.945 เห็นด้วยมาก 
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จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นของ ข้าราชการทหารชั้นประทวน กรมการสัตว์ทหารบก 

จังหวัดนครปฐม มีความคิดเห็น ต่อปัจจัยในการท างานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x̄ = 3.75, S.D. 
= 0.945) หากพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าทุกปัจจัยอยู่ในระดับ เห็น

ด้วยมาก ดังนี้ สภาพแวดล้อมในการท างาน  (x̄ = 3.83, S.D. = 0.869) รองลงมาคือ ค่าตอบแทน (x̄ = 3.80, 

S.D. = 0.957) และ โอกาสก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ  (x̄= 3.69, S.D. = 0.965) และสัมพันธภาพกับ

บุคคลอื่น (x̄= 3.68, S.D.= 0.992) ตามล าดับ 
 

2.การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหารชั้นประทวน 

กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม 

 

ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ  ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหารชั้นประทวน

กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐมในภาพรวม 

ความผูกพันต่อองค์การของ 
ข้าราชการทหารชั้นประทวน 

กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม 

x̄ S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.ความเต็มใจความทุ่มเทในการท างานเพ่ือองค์การ 3.59 1.036 เห็นด้วยมาก 
2.ความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 3.64 0.888 เห็นด้วยมาก 

3.ความต้องการที่จะด ารงความเป็นสมาชิกภาพของ
องค์การ 

3.29 0.941 เห็นด้วยปานกลาง 

4.ความจงรักภักดีต่อองค์การ 3.78 0.771 เห็นด้วยมาก 

5.ความเสียสละเพ่ือองค์การ 3.57 0.806 เห็นด้วยมาก 
รวม 3.57 0.888 เห็นด้วยมาก 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า ข้าราชการทหารชั้นประทวน กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม มีความ

คิดเห็น ต่อ ระดับความผูกพันต่อองค์การ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก ( x̄= 3.57, S.D. = 

0.888) หากพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก 

และเห็นด้วยปานกลาง  ดังนี้ ความจงรักภักดีต่อองค์การ(x̄= 3.78, S.D.= 0.771) รองลงมาคือความภูมิใจใน

การเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ(x̄ = 3.64, S.D.= 0.888) และความเต็มใจความทุ่มเทในการท างานเพื่อองค์การ 

(x̄= 3.59, S.D.= 1.036) และความเสียสละเพื่อองค์การ(x̄= 3.57, S.D.= 0.806) และความต้องการที่จะด ารง

ความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ(x̄= 3.29, S.D.= 0.941) ตามล าดับ 
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สรุป 

           การวิจัยเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหารชั้นประทวน กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัด

นครปฐม สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

          1. ระดับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหารชั้นประทวน กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัด

นครปฐม พบว่า ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหารชั้นประทวน  กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัด

นครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄= 3.57, S.D. = 0.888) และเมื่อพิจารณาความผูกพันต่อองค์การในแต่ละ

ด้าน พบว่า ความจงรักภักดีต่อองค์การ  ความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ  ความเต็มใจความทุ่มเท

ในการท างาน และความเสียสละเพื่อองค์การ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 , 3.64, 3.59  

และ 3.57 ตามล าดับ และความต้องการที่จะด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถอธิบายได้ด้วยแนวคิดของ Steers ที่ได้ศึกษาถึงปัจจัยเบื้องต้น

ของความผูกพันต่อองค์กรพบว่า มีองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่   ลักษณะ

ส่วนบุคคล เพศ อายุ การศึกษา ระดับต าแหน่ง ระยะเวลาปฏิบัติงาน ส าหรับปัจจัยลักษณะงานที่ปฏิบัติ สภาพ

ของงานที่แต่ละบุคคล รับผิดชอบ ความมีอิสระในการท างาน งานที่มีคุณค่า  ความประจักษ์ในงาน ความ

หลากหลายในงาน งานที่มีโอกาสพบปะกับ ผู้อื่น และประสบการณ์ในการท างาน ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงาน 

ทัศนคติของกลุ่มต่อองค์กร การพึ่งพาได้จากองค์กร ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ  ผลการศึกษา

สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรวัฒน์ ถนอมธรรม (2559) ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ 

ส านักงานเลขานุการ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการมีความผูกพันต่อองค์การใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก หากพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้านโอกาสในการเรียนรู้

และความก้าวหน้าในงาน ด้านสัมพันธภาพ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ  ด้านค่านิยมและความรับผิดชอบ 

และด้านความส าเร็จและการยอมรับนับถือ  

2. เปรียบเทียบระดับความผูกพันของข้าราชการทหารชั้นประทวน กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัด

นครปฐม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

2.1 ข้าราชการทหารชั้นประทวน ที่มีเพศต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การ กรมการสัตว์ทหารบก 

จังหวัดนครปฐม ต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณฐพรรณ ชาญธัญกรรม 

(2560) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกรมชลประทาน  (สามเสน) ผลการวิจัย

พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  และรายได้ต่อเดือนต่างกันมี

ความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

2.2 ข้าราชการทหารชั้นประทวน กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม ที่มีอายุต่างกัน มีความผูกพัน

ต่อองค์การ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม ต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ณฐพรรณ ชาญธัญกรรม (2560) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
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กรมชลประทาน (สามเสน) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน และรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 

2.3 ข้าราชการทหารชั้นประทวน กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  

มีความผูกพันต่อองค์การ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม ต่างกัน  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิระพร จันทภาโส (2557) ได้ศึกษาเรื่องความผูกพัน

ต่อองค์การของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน ต าแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่าง

กันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

2.4 ข้าราชการทหารชั้นประทวน กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม ที่มีต าแหน่งงานต่างกัน มี

ความผูกพันต่อองค์การ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม ต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศักดิ์สิทธิ์ เจริญพจน์ (2546) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของนักบิน 

กองบิน 6  กองทัพอากาศ พบว่า นักบินกองบิน 6 มีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง นักบินกองบิน 6 ที่มี

คุณสมบัติส่วนบุคคลที่ต่างกันด้านอายุงาน ชั้นยศ ต าแหน่งทางการบิน สถานภาพสมรส และรายได้ต่อเดือน  มี

ความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

2.5 ข้าราชการทหารชั้นประทวน กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม ที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม ต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง

ไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิระพร จันทภาโส (2557) ได้ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ

ครูและ บุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน  ระดับ

การศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน ต าแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อ  ความผูกพันต่อ

องค์กรที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

3. วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการท างาน กับความผูกพันในการท างานของ

ข้าราชการทหารชั้นประทวน กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม 

ปัจจัยในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันในการท างาน ด้านความเต็มใจความทุ่มเท

ในการท างานเพ่ือองค์การ มากที่สุด มีสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .990 ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน

ในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  ตอบประเด็นนี้สามารถอภิปรายได้ด้วย แนวคิดที่ว่า ความ

ภาคภูมิใจต่อองค์การ เป็นทัศนคติหรือความรู้สึกที่สมาชิกมีต่อองค์กร รู้สึกว่าตนได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวพันและ

เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีการยอมรับในองค์กร จึงมีความศรัทธารวมถึงความจงรักภักดีและตั้งใจที่จะใช้ความ

พยายามที่มีอยู่ท างานเพื่อบรรลุเป้าหมาย และต้องการที่จะด ารงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์กรนั้นต่อไป 

ตลอดจนมีการแสดงพฤติกรรม ที่บ่งชี้ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรพร้อมที่จะทุ่มเท แรงกายแรงใจเพื่อให้
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องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บุคคลที่มีความผูกพันกับองค์กรสูง จะเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างมากใน

การท างานให้ก ับองค์กร  (Buchanan, Bruce, 1974.)ผลการศึกษาคร ั ้งน ี ้สอดคล้องกับงานว ิจ ัยของ                         

ศิริวรรณ แม้นศิริ (2558) ที่ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ คือ 

ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  
ข้อเสนอแนะ 
        ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
           (1) ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่แต่ละแผนกได้ท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์การร่วมกันกัน  เพื่อให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของเจ้าหน้าที่ภายในองค์การ และเป็นการสร้างความผูกพันอันดี  ระหว่างเจ้าหน้าที่กับ
องค์การ (2) ควรก าหนดนโยบายในการฝึกอบรม สัมมนาร่วมกันระหว่างกลุ่มเจ้าหน้าที่ภายในองค์การ เพื่อให้
แต่ละกลุ่มมีความรู้ ความเข้าใจในลักษณะงานของกันและกันซึ่งจะเป็นการ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
และช่วยให้การติดต่อประสานกันเป็นไปด้วยดี (3) กรมการสัตว์ทหารบก  ควรมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา
ข้าราชการทหารชั ้นประทวนให้เหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที ่ และส่งเสริมหรือสนับสนุนให้
ข้าราชการทหารชั้นประทวนมีการพัฒนาความรู้ ที่สามารถน ามาปรับใช้ในการท างานและขับเคลื่อนองค์กรใน
ยุค 4.0 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
           (1) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัจจัยในการท างาน ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
ข้าราชการทหารชั้นประทวน กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม โดยการส ารวจความคิดเห็นในเชิงลึก เช่น 
การสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depth interview) และการสนทนากลุ ่ม (focus group discussion) การศึกษา
เอกสารหลักฐานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานวิจัยมี
ความสมบูรณ์ 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาและการป้องกันมลพิษ
ชุมชน ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือระบุสภาพปัญหามลพิษของชุมชน ต าบลทุ่งคอก 
อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และเพื ่อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาและการป้ องกันมลพิษชุมชน           
ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ แล้วน าข้อมูลมาท า
การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหามลพิษชุมชนจัดอยู่ใน
ระดับด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลมาก โดยวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่สอดคล้องกับ ปัญหาด้าน
เวลาที่จะเข้าร่วมประชุมตัดสินใจ ประชาชนไม่เข้าใจรายละเอียดที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
มลพิษ ประชาชนขาดความเข้าใจในการมี่ส่วนร่วมในรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการ งบประมาณที่มีไม่
เพียงพอต่อโครงการต่างๆ ท าให้โครงการต่าง ๆ ด าเนินการล่าช้า ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรด้าน
ต่าง ๆ ประชาชนไม่เข้าใจเกี่ยวกับด้านการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหาและการป้องกัน
มลพิษชุมชนพบว่า แนวทางการเพิ่มบทบาทในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องด าเนินการควบคู่กัน แนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมภายใต้บทบาทภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเต็มศักยภาพ แนวทางการจัดท านโยบายและแผนด าเนินการ
การแก้ปัญหามลพิษในโครงการต่าง ๆ 

 
ค าส าคัญ: แนวทาง การแก้ปัญหา มลพิษ ชุมชน 
 
Abstract 

This research aims to assess community participation in problem solving and 
community pollution prevention, Thung Kok Sub-district, Song Phi Nong District Suphanburi 
Province To identify the condition of pollution problems in the community, Thung Khok Sub-
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district, Song Phi Nong District Suphanburi Province and to propose solutions to problems and 
prevention of community pollution, Thung Kok Sub-district, Song Phi Nong District Suphanburi 
Province by interviewing key informants Then bring the data to analyze the content. The results 
showed that the level of people's participation in solving community pollution problems was 
in the high level of participation in the assessment. By the way, the participation of the people 
is inconsistent with Problems with timing to attend decision-making meetings People do not 
understand the details of their participation in tackling pollution. People's lack of understanding 
of participation in the details of the operation. The budget is insufficient for various projects. 
Make projects delay Lack of promotion and support of various resources People do not 
understand the aspect of participation in problem solving. approaches to solving problems and 
preventing community pollution found that Approaches to increase the role in solving 
environmental problems for local government organizations, which must be carried out in 
parallel Approaches to solving environmental problems under the role and mission of local 
government organizations can drive to its full potential Guidelines for creating policies and 
action plans to solve pollution problems  
in various projects 
 
Keywords: Guidelines, solution, pollution, communities. 
 
บทน า 

ในหลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไป
มากส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง และยังส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพและวิถีการด ารงชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้างและรุนแรงขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีการด าเนินงานอย่างไม่เป็น
เอกภาพและขาดการบูรณาการ ดังนั้น ในการปฏิรูประบบราชการ โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 จึงได้จัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นใหม่ ให้มีอ านาจ
หน้าเกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ก าหนดนโยบายการด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน ที ่จะ
ด าเนินการให้ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายของประเทศได้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป รวมทั้งประชาชนได้มี
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การด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 
2559) 
 ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศก าลังพัฒนา ได้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเร่งรัด
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยขาดความระมัดระวังโดยตลอด จึงมีผลท าให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจนเห็นได้อย่างชัดเจนใน
ปัจจุบัน อาทิเช่น พื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุก ท าลาย จนมีสัดส่วนไม่เหมาะสมกับการรักษาสภาพความสมดุลของ
ระบบธรรมชาติหรือระบบนิเวศ หรือภาวะน ้าเน่าเสียในแม่น ้าสายหลัก และเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาประเทศ
มีสภาพที่พร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไปนั้น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการ จึงเป็นวิธีการที่จ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการ ทั้งนี้ เพื่อที่จะสงวน
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ให้มนุษย์ได้พึ่งพาอาศัยอย่างยาวนานต่อไป (ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ, 2556) 
 ปัญหามลพิษทางสภาวะแวดล้อม เป็นปัญหาที่เห็นชัดเจนทั้งในเขตชุมชนขนาดใหญ่ และพ้ืนที่พัฒนาที่
มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของกิจกรรมอุตสาหกรรม การคมนาคม การจราจร และการก่อสร้าง รวมทั้งพ้ืนที่ ที่
เป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้า สารมลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหาหลักและเกินมาตรฐาน ซึ่ งจะยังคงเป็นปัญหาในอนาคตท่ี
ส าคัญนั้น ได้แก่ ฝุ่นละอองและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ โดยเฉพาะฝุ่นละอองในแหล่งชุมชนที่มีการจราจรคับ
คั ่ง สารมลพิษทางอากาศเหล่านี ้จะระบายออกจากแหล่งก าเนิดต่างๆ ในเขตชุมชน ทั ้งจากยานพาหนะ                   
การก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน การจุดเผาซากอ้อย การเกษตร การก่อสร้างปรับปรุงถนนและผิวจราจรตลอดจน
โรงอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ ซึ่งสารมลพิษเหล่านี้ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั้งปัจจุบันและอนาคต การกระท าดังกล่าวส่งผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็น
อย่างมากจึงมีความจ าเป็นที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน (นภดล อิงควัชรกุล, 2556)   
 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่เกิดจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ มีผลต่อความเป็นอยู่
ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลก นอกจากนี้ส่งผลเสียให้เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อมโดยตรง ซึ่งอาจท าให้เกิดการ
สูญเสียสิ่งมีชีวิต หรือน าไปสู่สภาวะที่พืชและสัตว์บางชนิด รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านทางสังคม                       
จนส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ และเกิดผลเสียต่อชีวิตทุกชนิด ทั้งในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ เนื่องจากการกระท าของมนุษย์ ขอบเขตของปัญหาสิ่งแวดล้อมสามารถพิจารณาได้จากความรุนแรง
ของปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ระดับประเทศ ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค และ ปัญหาสิ่งแวดระดับโลกเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกประเทศ  
 ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต าบลที่ตั ้งอยู่ในอ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรีในปัจจุบัน มีประชากรทั้งสิ้น12,625 คน และจ านวนครัวเรือน 4,314 ครัวเรือน เป็นต าบลที่ได้รับ
ผลกระทบ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน ้า มลพิษทางกลิ่น มลพิษทางดิน ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เนื่องจากมี
เกษตรกรท าการเกษตร ท าฟาร์ม เลี ้ยงสัตว์ ดังเช่นข้อมูลสรุปรายงาน ของประชาชน ประกอบอาชีพ                   
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ท าเกษตรกร ทั้งเกษตรกรด้านปศุสัตว์ และเกษตรพืชไร่ รวมถึงเกษตรกรที่เกี่ยงกับ พืช ผัก ผลไม้ ส่งผลกระทบ
ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ทางด้านสังคม ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนใน
ชุมชน ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ท าให้ในชุมชนและ
ชุมชนใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
 ดังนั้น ผู้ศึกษาวิจัยครั้งนี้ สนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและป้องกันมลพิษชุมชน 
ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และศึกษาปัญหามลพิษชุมชน เพ่ือน าข้อมูลที่ศึกษาไปศึกษา
ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาและการป้องกันมลพิษชุมชน ต าบลทุ่งคอก อ าเภอ
สองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย  

1. เพื่อประเมินการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาและการป้องกันมลพิษชุมชน ต าบลทุ่งคอก 
อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  

2. เพ่ือระบุสภาพปัญหามลพิษของชุมชน ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  
3. เพื่อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาและการป้องกันมลพิษชุมชน ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ขอบเขตการวิจัย  
การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ในการวิจัยเฉพาะชุมชนต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพ่ีน้อง 

จ ังหว ัดส ุพรรณบุร ี ผ ู ้ว ิจ ัยได ้ก  าหนดประชาชนในเขตพ้ืนที ่ช ุมชนต  าบลทุ ่ งคอก อ าเภอสองพี ่น ้อง                
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวนทั้งสิ ้น 400 คน และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant) ได้แก่ ข้าราชการฝ่าย
การเมือง ข้าราชการฝ่ายประจ า องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และ 
ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน ประชาชน จ านวน 10 คน ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน 
มีนาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 5 เดือน 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยเรื่อง แนวทางการแก้ปัญหามลพิษชุมชน ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี น าแนวคิด ทฤษฎีเกี ่ยวกับ Cohen and Uphoff 1981 ซึ ่งผู ้วิจัยสามารถน ามาใช้เป็น
แนวทางสร้างกรอบแนวคิดการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้ 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการส าคัญของวิธีการที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย

ของการท างาน ซึ่งได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายกระบวนการมีส่วนร่วม ระดับการมีส่วนร่วม เทคนิคการมี
ส่วนร่วม ไว้อย่างหลากหลายโดยผู้วิจัยได้รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ
แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  

พิเชฐ โสภณแพทย์ (2555, น . 8) ได ้ให ้ความหมายของการมีส ่วนร ่วมของประชาชนว ่า  เป็น
กระบวนการที่ประชาชนได้มีโอกาสในการแสดงทัศนะ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การแสวงหาแนวทางต่าง ๆ 
รวมถึงการร่วมตัดสินใจตั้งแต่เริ่มต้นโครงการที่เป็นโครงการของรัฐหรือเอกชนที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน
ในพ้ืนที ่หรือเพ่ือจัดสรรทรัพยากรเพ่ือชุมชนของตนเองน าไปสู่การสร้างประโยชน์ให้แก่ทุกฝ่าย 
 Cohen and Uphoff (1981, p. 6) ได้ให้ความหมาย การมีส่วนร่วมของชุมชนว่าสมาชิกของชุมชน
ต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 มิติ ได้แก่ 
 1) การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรท าอะไรและท าอย่างไร 
 2) การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ 

ตัวแปรต้น 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายได ้

ตัวแปรตาม 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหามลพิษชุมชน ต าบลทุ่งคอก 

อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  

1. ด้านการมสี่วนร่วมในการตดัสินใจ 

2. ด้านการมสี่วนร่วมในการด าเนินการ 

3. ด้านการมสี่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

4. ด้านการมสี่วนร่วมในการประเมินผล 

ปัญหามลพิษของชุมชน ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง 

จังหวัดสุพรรณบรุ ี

  
 

           ้ ั          ้         ษ            ่     

            ้               ณ     
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 3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงาน 
 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ 
โดยสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือและเข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ด าเนินกิจกรรมในการพัฒนา รวมถึงได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนานั้นอย่างเสมอภาค 
 Creighton (2005, p. 7) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ความกังวล ความต้องการ และคุณค่าของประชาชน ได้รับการบูรณาการใน
กระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ ผ่านกระบวนการสื่อสารแบบสองทาง โดยมีเป้าหมายโดยรวมเพื่อที่จะท าให้
เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากประชาชน 
  World Health Organization (1978: 4-8) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วม 
คือ การที่กลุ่มของประชาชนก่อให้เกิดการรวมตัวที่สามารถจะกระท าการตัดสินใจใช้ทรัพยากร และมีความ
รับผิดชอบในกิจกรรมที่กระท าในกลุ่ม  

แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบและสิ่งแวดล้อม 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการใช้หลักวิชาการในการท านายหรือคาดการณ์เกี่ยวกับผลกระทบ

ทั ้งในทางบวกและทางลบ ของการด าเน ินโครงการพัฒนาที ่จะมีต ่อสิ ่งแวดล้อมทุกๆ ด้าน ทั ้งทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและทางเศรษฐกิจสังคม เพ่ือหาทางป้องกันผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันก็
มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถฟื้นกลับมาได้อย่างมีประโยชน์ มีประสิทธิภาพสูงสุดและ
คุ้มค่าที่สุด ตลอดจนการเสนอแนะมาตรการในการแก้ไขผลกระทบ (Mitigation Measure) และแผนการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring Plan) ทั้งในระหว่างการก่อสร้างและด าเนินการโครงการ 
  กล้า มณีโชติ และไกรชาติ ตันตระการอาภา (2557, น. 1) ได้ให้ความหมายของการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมว่า เป็นการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในทางบวกและทางลบจาก
โครงการพัฒนาหรือกิจการ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งก าหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ส านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (2558, น. 56) ได้ให้ความหมายของการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมว่า เป็นการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในทางบวกและทางลบ จากการพัฒนา
โครงการหรือกิจการที ่ส าคัญ เพื ่อก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และใช้ใน                  
การประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการหรือกิจการ 
  Wather (1988) ได้ให้ความหมายของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมว่า เป็นกระบวนการที่
จ าแนกความเป็นไปได้ท่ีเกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ กายภาพ และสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ อัน
เนื่องจากการด าเนินกิจกรรมโครงการ รวมทั้งสื่อเสนอข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง ณ เวลาที่มีผลต่อการตัดสินใจใด ๆ 
เกี่ยวกับโครงการ เพ่ือหาแนวทางควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการต่อไป 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื ่อง แนวทางการแก้ปัญหามลพิษชุมชน ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด

สุพรรณบุรี  เป็นการวิจัยเชิงผสานวิธี (Mixed Method) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อประเมินการมี
ส ่วนร ่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาและการป้องกันมลพิษชุมชน ต  าบลทุ ่งคอก อ าเภอสองพี ่น ้อง                      
จ ังหว ัดส ุพรรณบุร ี  (2) เพ ื ่อระบ ุสภาพปัญหามลพิษของช ุมชน ต  าบลทุ ่ งคอก อ  าเภอสองพี ่น ้อง                 
จังหวัดสุพรรณบุรี (3) เพ่ือเสนอแนวทางการแก้ปัญหาและการป้องกันมลพิษชุมชน ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพ่ี
น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผู ้ว ิจ ัยด าเนินการแจกแบบสอบถามกับประชาชนด้วยตนเอง จ านวน 400 คน                   
เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท าการศึกษา และความเป็นอิสระในการให้ข้อมูลรายละเอียดของแบบสอบถาม
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามเกิดความเข้าใจตรงกัน และให้ความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถามอย่างถูกต้องและครบถ้วน และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์                     
ซึ่งเป็นค าถามแบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ส าหรับผู้บริหารข้าราชการฝ่ายการเมือง ผู้บริหาร
ข้าราชการฝ่ายประจ า เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้แก่ ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 
10 คน โดยผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์เอง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท าการศึกษา และความเป็นอิสระใน
การให้ข้อมูลรายละเอียดอย่างถูกต้อง  

 

ผลการวิจัย 
ผลการศ ึกษาเร ื ่องแนวทางการแก ้ป ัญหามลพิษช ุมชน ต  าบลทุ ่ งคอก อ  าเภอสองพ ี ่น ้อง                      

จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถสรุปตามประเด็น ดังนี้  
1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 

1) เพศ กลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษาในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.00รองลงมา คือ เพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 49.00 ตามล าดับ 2) อายุ กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มี อายุ
ระหว่าง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.50 รองลงมา คือ กลุ่มท่ีมี อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.80 
อายุต ่ากว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.50 และกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 9.20 ตามล าดับ 3
) ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีการศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 62.20 รองลงมา คือ กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 27.00 กลุ่มที่การศึกษา
ระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 7.80 กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 3.00  ตามล าดับ 4) 
อาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 42.30 รองลงมา คือ 
กลุ่มค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 20.80 กลุ่มข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 19.80 กลุ่มรับจ้าง 
คิดเป็นร้อยละ 13.00 และกลุ่มอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 4.10 ตามล าดับและ 5) รายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างที่
ท าการศึกษาในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีรายได้10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.30 รองลงมา คือ 
กลุ่มที่มีรายได้5,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.30 กลุ่มที่มีรายได้20,001 – 30,000 บาทคิดเป็นร้อย
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ละ 12.80 บาท กลุ่มที่มีรายได้น้อยกว่า 5,000บาท คิดเป็นร้อยละ 7.50 และกลุ่มที่ มีรายได้ 30,000 บาท ขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ 7.10 ตามล าดับ 
 2. ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหามลพิษชุมชน ต าบลทุ่งคอก 
อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีโดยรวมพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (�̅� = 4.01, S.D. = 0.76) แยกเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย โดยล าดับแรก คือ 

ด้านการมีส ่วนร่วมในการประเมินผล อยู ่ในระดับมาก ( �̅� = 4.07, S.D. = 0.63) ล  าดับรองลงมา คือ                       

ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.01, S.D. = 0.80) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ

ผลประโยชน์อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.99, S.D. = 0.79) และด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก 

(�̅� = 3.95, S.D.=0.81) 
 3. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหามลพิษชุมชนต าบลทุ่ง
คอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีพบว่า 1) ปัญหาการไม่เข้าใจในรายละเอียดด้านการมีส่วนร่วมของ
การแก้ปัญหามลพิษชุมชน 2) ปัญหาด้านเวลาของประชาชนในการมีส่วนร่วม ในการวางแผน ในการตัดสินใจ 
3) ปัญหาด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก และขาดการสนับสนุน ท าให้
งบประมาณด าเนินการอย่างไม่มีประสิทธิพล 4) ปัญหาการด าเนินการของโครงการล่าช้า เนื่องจากประชาชนไม่
เข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหามลพิษ และ 5) ปัญหาการด าเนินงานล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์
การระบาดของโควิด 19 
 4. ผลการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหามลพิษชุมชนต าบลทุ ่งคอก 
อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า แนวทางการส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยการเชิญ
ชวนให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมแลประชาคมผ่านทางผู้น าหมู่บ้านและตัวแทน การออกหนังสือเชิญชวน การให้
ประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ การออกแบบส ารวจ การท าหนังสือแจ้งเข้าร่วมประชุม การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเห็นความส าคัญการเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาเขียนค าร้องเรียนในเรื่องที่
ต้องการ แนวทางการส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมในด าเนินการ โดยการจัดหางบประมาณเพื่อจัดท าโครงการ 
ประกาศเชิญชวนให้เข้าร่วมด าเนินการผ่านผู้น าโดยแจ้งข้อมูลการท ากิจกรรมผ่านตัวแทนและผู้น าชุมชน      
แนวทางการส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เป็นคณะกรรมการโครงการต่าง ๆ และ แนวทางการส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยการ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดล าดับความส าคัญและประเมินผลตามโครงการต่าง ๆ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื ่อง แนวทางการแก้ปัญหามลพิษชุมชน ต าบลทุ ่งคอก อ าเภอสองพี ่น้อง                         
จังหวัดสุพรรณบุรี  สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. ผลสรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 

51.00 มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี ร้อยละ 40.50 ระดับการศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 62.20 ส่วน
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ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 42.30 และมีรายได้ต่อเดือน 10 ,001 – 20,000 บาทคิดเป็นร้อย

ละ 41.30 

2. ผลสรุประดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหามลพิษชุมชน ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพ่ี
น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ล าดับแรกคือ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล คิดเป็นร้อยละ 4.07 ล าดับรองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ            
คิดเป็นร้อยละ 4.01 ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 3.99 และล าดับสุดท้ายด้าน              
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจคิดเป็นร้อยละ 3.95 
  จากสรุปผลการศึกษา พบว่า สามารถน าเสนอแนวทางการมีส่ วนร่วมของประชาชนในการ
แก้ปัญหามลพิษชุมชนต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้หลายประเด็น ดังนี้ การให้ความรู้
แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยการจัดอบรมเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ เพื่อให้ ประชาชนได้เห็นถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เกิดความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการท าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของโครงการ รวมทั้งควรสนับสนุนให้มีที ่ปรึกษาทางวิชาการแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยศึกษา ข้อมูล
โครงการและอธิบายรายละเอียดให้ประชาชนในพื้นท่ีได้เข้าใจข้อมูลของโครงการมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ประชาชนใน
พ้ืนที่สามารถให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการได้ ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ มานิ
ดา เฟ่ืองชูนุช (2559) ที่กล่าวว่า หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นควร สนับสนุนให้มีการก าหนดระบบการแต่งตั้ง
ที่ปรึกษาทางวิชาการของชุมชนซึ่งชุมชนเป็นผู้ให้ความ เห็นชอบ เพ่ือท าหน้าที่ในการช่วยเหลือทางด้านวิชาการ
แก่ชุมชน ช่วยอ่านวิเคราะห์เอกสารรายงาน และเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นในขั ้นตอนต่าง ๆ ของ
กระบวนการศึกษา รวมทั้งควรมีการเสริมขีด ความสามารถของชุมชนในด้านวิชาการ เพื่อให้ชุมชนมีพื้นฐาน
ความเข้าใจด้านวิชาการ สามารถ วิเคราะห์เอกสารต่าง ๆ ได้ร่วมกับการใช้วิจารณญาณส่วนบุคคล ซึ่งจะ
สามารถสร้างความเข้าใจที่ ถูกต้องต่อกันทั้งสองฝ่าย การให้ข้อมูลโครงการแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างครบถว้น
และครอบคลุมพ้ืนที่ที่คาดว่าจะ ได้รับผลกระทบ โดยเลือกใช้วิธีการให้ข้อมูลที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน 
รวมทั้งรูปแบบในการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการรับฟังความคิดเห็น ควรใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมที่หลาย
หลาย เพื่อให้ เข้าถึงประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิเช ฐ โสภณแพทย์ (2555)                        
ที่กล่าวว่า รูปแบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนควรเริ่มจากระดับที่เล็กที่สุดแล้วจึงขยายขนาดให้ใหญ่
ขึ้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลของโครงการอย่างทั่วถึงมากที่สุด และท าให้ผู้ด าเนิน โครงการ
ได้รับข้อวิตกกังวลและข้อเสนอแนะจากประชาชนเพิ่มข้ึน 
 
อภิปรายผล  
 ผลการอภิปรายครั้งนี้สามารถอภิปรายได้ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหามลพิษชุมชน      
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการแก้ปัญหามลพิษชุมชน ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  
อยู่ในระดับมากสามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
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 ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาและการป้องกันมลพิษชุมชน ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสอง
พี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จากการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหามลพิษชุมชน
ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า โดยภาพรวมระดับของการมีส่วนร่วมของชุมชนต าบล
ทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับมาก ประเด็นนี้ผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหา ร
ส่วนต าบลทุ่งคอก ฝ่ายข้าราชการประจ า ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ที่แสดงความคิดเห็นว่า 
ในการมีส่วนร่วมของประชาชนของชุมชนการแก้ปัญหาในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวไว้ว่า 
ความส าคัญในการระบุผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงต้อง
บริหารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมและแต่ละกลุ่มอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกัน อย่างไร
ก็ตามทางอบต. มีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ยังได้มีการก าหนดทิศทางที่ชัดเจน เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ แม้กระทั่งมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดการพัฒนา
ท้องถิ่น (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564) เป็นที่น่าพึงพอใจ แต่ขาดงบประมาณ และขาดและขาดการ
ประชาสัมพันธ์ด้านการให้ความรู ้เกี ่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และประชาชนบางกลุ ่มไม่เห็ น
ความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิลัยจิตร เสนาราช (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนกลาง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง อาจ
เป็นสาเหตุจากประชาชนไม่ตระหนักและไม่เล็งเห็นความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร 
เพราะคิดว่าเป็นเรื่องของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนยังไม่เข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คิดว่าเป็นการจัดท าแผนพัฒนาของท้องถิ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐปราย์ ชัย
สินคุณานนท์ (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสานตม อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็น
สาเหตุจากการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสานตม แม้ว่าได้เปิดโอกาสและส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนามากขึ้น และในปัจจุบันประชาชนให้ความร่วมมือในการมีส่วน
ร่วมมากกว่าอดีต แต่ก็เป็นเพียงประชาชนบางกลุ่มที่เข้ามามีส่วนร่วม หรือเข้ามามีส่วนร่วมเพียงบางขั้นตอน
ของการพัฒนาเท่านั้น 

ผลจากการศึกษาเสนอแนวทางการแก้ปัญหา และป้องกันมลพิษชุมชนต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพ่ีน้อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  จากการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาและป้องกันมลพิษชุมชน พบว่า แนวทางการแก้ปัญหา
และหาแนวทางที่ดีที่สุดในการน าไปปฏิบัติประชาชนผู้น าจะได้เห็นว่าการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนั้นเป็นสิ่ง
ส าคัญและจะได้ให้ความส าคัญมากขึ้น ท าให้ประชาชนรู้สึกกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเพื่อให้เข้าร่วม
ประชุมตามวาระทีมีการแจ้งไป ส่งเสริมให้เห็นถึงบทบาทและความส าคัญในท ากิจกรรมและร่วมรับผิดชอบใน
การแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ มีการส่งเสริมในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การเป็นคณะกรรมการโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการท างานของภาครัฐซึ่งเป็น
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ผลประโยชน์ทั้งข้าราชการฝ่ายปกครองและประชาชน มีการประเมินผลของประชาชนโดยน าผลที่ได้จากแบบ
ส ารวจประเมินประจ าปี ตามโครงการต่างๆที ่มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมในการท างานตามก าหนด ซึ ่งผล
การศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนา สวายพล (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ ่นของเทศบาลต าบลละหานทราย อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุร ีร ัมย์                  
ผลการศึกษาพบว่า เทศบาลต้องส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู ้แก่ประชาชน ชี ้แจงให้
ประชาชนเข้าร่วมประชุมรับฟังเกี ่ยวกับระเบียบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ ่น เพื่อให้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาของประชาชนมากยิ่งขึ้น 
และน าไปสู่การพัฒนาที่ตรงต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนั้นผลการศึกษา สอดคล้อง
กับ มานิดา เฟื่องชูนุช (2559) ด้านแนวทางในการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมฯ ของโครงการให้ประสบ
ความส าเร็จ ภาครัฐควรพิจารณาปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและก าหนดบทลงโทษของกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้
ชัดเจน พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพ มีความโปร่งใสในการด าเนินงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ตั้งแต่เริ่มกระบวนการ เพื่อให้ทราบความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ เสริมขีดความสามารถของ
ชุมชนในด้านวิชาการ ในส่วนของภาคประชาชนนั้นควรเปิดใจรับข้อมูลทั้งด้านบวกและด้านลบของโครงการ
อย่างไม่มีอคติ ซึ่งผู้วิจัยอภิปรายเป็นรายด้านไว้ 

ส าหรับผลการศึกษาครั้งนี้ที ่เสนอแนวทางในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมภาครัฐและภาคเอกชน       
ในการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องที่เป็น
ประโยชน์ และเปิดช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ตรวจสอบความโปร่งใสด้านการด าเนินงาน 
การใช้งบประมาณ และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา โดยจัดท าวารสารเทศบาลรายไตรมาส 
การประชุมรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน วารสารประจ าปี สอดคล้องกับงานวิจัยของปวีณา วีรยางกูร 
(2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่ วน
ต าบลอ้อมเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่สรุปผลการศึกษาว่า ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยจัดให้มี
การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น และควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร งาน และ
กิจกรรมของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนทราบ และเน้นให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการเข้า
ร่วมกิจกรรม โดยอาจเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ อัน
เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตามและประเมินผลมากยิ่งข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
 1) เทศบาลควรบูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นกับประชาชนและหน่วยงานอื่น เพื่อหา

แนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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 2) ควรมีการก าหนดนโยบายอย่างชัดเจนในเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะว่าการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนามีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนารากฐานของชุมชน 

 3) ผู้บริหารควรก าหนดนโยบายการติดตามประเมินผลการด าเนินงานทุกรายไตรมาส และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ 
 1) อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 

เพ่ือประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญในการจัด 
 2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการ หรือการด าเนินการต่าง ๆ ของ

เทศบาลต าบลทุ่งคอก โดยการประชาสัมพันธ์ความส าคัญ เป้าหมาย และประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม/โครงการ 

 3) เพิ่มกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อสร้างความน่าสนใจให้ประชาชนอยากเข้ามามีส่วน
ร่วมเพ่ิมมากข้ึน เช่น การโครงการเทศบาลสัญจร 
  4) เจ้าหน้าที่ต้องมีความใส่ใจในการศึกษาระบบสารสนเทศใหม่ ๆ เพื่อใช้งานได้อย่าง
เต็มที่ เป็นประโยชน์ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบในเรื่องลักษณะเดียวกันในพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพ่ือเปรียบเทียบผลการวิจัย
ที่เกิดขึ้นและเพ่ือใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาวางแผนก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์ต าบลทุ่งคอก 
  2) ควรศึกษาถึงบทบาทของกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ความเข้มแข็งของกลุ่มที่ส่งผลต่อชุมชน และ
การพึ่งตนเองของกลุ่มดังกล่าวมีมากน้อยอย่างไรหรือการวัดผลการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ใน
หมู่บ้าน/ชุมชนว่าประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงไร 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อประเมินประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะของเทศบาล
ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (2) เพ่ือระบุสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ
เทศบาลต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (3) เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาการให้บริการ
สาธารณะเพื่อให้เกิดประสิทธิผลของเทศบาลต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย
พบว่า (1) ระดับประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะโดยรวมและรายด้านพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (2) สภาพปัญหาที่เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ ได้แก่ (ก) อาคารสถานที่ไม่
อ านวยความสะดวกต่อการให้บริการ (ข) ด้านเจ้าหน้าที่การให้บริการไม่เพียงพอต่อการให้บริการ (ค) จุดพัก
คอยบริเวณด้านหน้าไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกและ (3) แนวทางในการพัฒนาการให้บริการสาธารณะ ได้แก่ 
(ก) ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่การให้บริการให้เพียงพอต่อจ านวนของประชาชนที่เข้ามาขอรับบริการ (ข) เทศบาลควรมี
การลดขั้นตอนในการขอรับบริการ (ค) ควรมีการปรับปรุงสถานที่และฟื้นฟูสถานที่การบริการ (ง) เทศบาลควร
จัดท าคู่มือการให้บริการประชาชนตาม พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 (จ) เทศบาลควรน าเทคโนโลยีและสารสนเทศในการสื่อสารใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และการให้บริการประชาชน 

 
ค าส าคัญ: บริการสาธารณะ ความพึงพอใจในการบริการ เทศบาลต าบลคลองโยง 
 
Abstract 
 This research has three objectives; (1) to analyze the effectiveness of public service of 
Khlong Yong Subdistrict Municipality Phuttamonthon Nakhon Pathom Province (2) to identify 
the condition of public service in Khlong Yong Subdistrict Municipality Phuttamonthon 
NakhonPathom Province (3) to propose guidelines for the development of public services of 
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Khlong Yong Subdistrict Municipality Phuttamonthon Nakhon Pathom Province. Finding 
Showed that; The results showed that (1) The level of effectiveness of public service in general 
and each aspect found that Most of the people have a high level of overall opinion. (2) The 
condition of problems related to the provision of public services, such as: (a) the building that 
does not facilitate the service; (b) the service staff is insufficient to provide the service (c) the 
front waiting area has no facilities and (3) Guidelines for the development of public services, 
namely: (a) should increase the number of service personnel sufficient to meet the number of 
people who come to request services; (b) Municipalities should simplify procedures for 
obtaining services. (c) There should be improvements to the place and the rehabilitation of 
the service place. (d) The municipality should prepare a manual for serving the people in 
accordance with The Facilitation of Government Approval Act, B.E. 2558 (E) Municipalities 
should apply new technology and information to communicate in their work and services to 
the people. 

 
Keywords: public service, service satisfaction, Khlong Yong Subdistrict Municipality 
 

บทน า 
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงเห็นความส าคัญที่จะให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นได้มีการดูแลกิจการสาธารณะในท้องถิ่นของตนเอง จึงได้ตั้งสุขาภิบาลขึ้นครั้งแรกที่สุขาภิบาลท่าฉลอม 
จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อปี พศ. 2440 เพื่อให้การบริการสาธารณะกับประชาชน แม้ว่ากิจการนี้ยังไม่มีลักษณะ
เป็นการปกครองตนเองก็ตามแต่ก็นับให้ประขาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาจัดการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
มีการจัดตั้งกระทรวงต่าง ๆ ขึ้นมาและมีหลายกระทรวงที่ท าหน้ที่บริการสธารณะ เช่น กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง สาธารณสุข หรือกระทรวงกลาโหมเป็นต้น ซึ่งวิธีการจัดท าบริการสธารณะของ
ไทยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการจัดท าในระบบราชการ คือ ส่วนราชการทั้งหลายจะมีหน้ที่ในการจัดท าบริกร
สาธารณะและผูกขาดไว้แต่พียงผู้เดียว รัฐมีภรกิจที่ต้องจัดท าบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์แห่มหาชนหรือ
ประโยชน์สาธารณะ เพ่ือตอบแทนการเสียภาษีอากรของประชาชน ซึ่งต้องตอบสนองความต้องการส่วนรวมโดย
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึงต่อเนื่องและเท่าเทียม(สิทธิศักดิ์ สถิตย์, 2552 น. 8) 

การให้บริการประชาชนของเทศบาลต าบลคลองโยง ถือเป็นภารกิจที่ส าคัญที่จะมุ่งเน้นพัฒนาให้มี
มาตรฐานการบริการสาธารณะ การพัฒนาคุณภาพการบริหารและการบริการที่มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและ
การให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  (วารสารเทศบาล
ต าบลคลองโยง, รายงานประจ าปี 2562, น. 4) 
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เทศบาลต าบลคลองโยง ได้มีนโยบายด้านการให้บริการประชาชน โดยเน้นการให้บริการแก่ประชาชนทุก
คนที่ติดต่อราชการจะต้องได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที ่ของรัฐด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว และ            
เป็นธรรม เพื่อลดเงื่อนไขระหว่างส่วนราชการกับประชาชน เทศบาลต าบลคลองโยงมีความห่วงใยประชาชนทุก
คนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลและมุ่งที่จะให้ได้รับการบริการในด้านต่าง ๆที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่าง
สะดวกและทั่วถึงจึงได้ออกหน่วยบริการประชาขนเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนรับทราบปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการบ าบัด
ทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง(วารสารเทศบาลต าบลคลองโยง,รายงานประจ าปี 2562, น. 27) 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล          
จังหวัดนครปฐม 
 2. เพื ่อระบุสภาพปัญหาการให้บริการสาธารณะเทศบาลต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล                           
จังหวัดนครปฐม 
 3. เพ ื ่อเสนอแนวทางในการพัฒนาการให้บร ิการสาธารณะของเทศบาลต  าบลคลองโยง                 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ 
 นันทวัฒน์ บรมานันท์ (2547 , น. 21-34) ให้ความหมายไว้ว่า การบริการสาธารณะ (Public 
Service) หมายถึง บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่ฝ่ายปกครองจัดท าขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ โดย
พิจารณาองค์ประกอบด้านโครงสร้างการบริการสาธารณะที่ต้องค านึกถึง "การมีส่วนร่วม" ของฝ่ายปกครองใน
การจัดท าบริการสาธารณะโดยกิจการที่จะเป็น "บริการสาธารณะ" ต้องด าเนินการจัดท าโดยตรงหรือโดยอ้อม
ของฝ่ายปกครองกล่าวคือเป็นกิจกรรมที่นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนเป็นผู้ด าเนินการจัดท าด้วยตนเอง หรือ
มอบภารกิจในการจัดท าบริการสาธารณะนั้นไปให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการจัดท าแทนโดยฝ่ายปกครองยังมี
ความสัมพันธ์กับบริการสาธารณะนั้น อยู่ในลักษณะผู้ก ากับดูแลและองค์ประกอบด้านวัตถุของบริการสาธารณะ 
กล่าวคือ ต้องพิจารณาถึงเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของกิจการนั้นว่าจะต้องเป็นกิจการที่ ฝ่ายปกครองจัดท าขึ้น
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ  

สอดคล้องกับ อรทัย ก๊กผล (2552, น. 4) ให้ความหมายไว้ว่า การบริการสาธารณะ (Public Service) 
หมายถึง เป็นกิจกรรมหรือบริการที่รัฐจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชนโดยส่วนรวม ซึ่งเป็นกิจการที่อยู่ในความอ านวยหรืออยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครองที่จัดท าขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองความต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ต่อมา อ านวย บุญรัตนไมตรี (2559, น. 4) ให้ความหมายไว้ว ่า การให้บริการสาธารณะเป็น
กระบวนการที่เคลื่อนไหวเป็นพลวัต การให้บริการเกิดขึ้นเมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบใช้ทรัพยากรและผลิตการ
บริการได้เป็นไปตามแผนงานและการเข้าถึงการรับบริการ 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ 
Parasuraman, et al., (1988) ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ (Service Quality Satisfaction) 

หมายถึง เป็นคุณภาพการให้บริการที ่มีการพัฒนามาจากการดูแลเอาใจใส่ ความไว้เนื ้อเชื ่อใจ และการ
ตอบสนองตามความต้องการของนักท่องเที่ยว ที่สามารถส่งผลกระทบต่อกระบวนการการกลับมาใช้บริการซ ้า 
(Repurchase) โดยองค์ประกอบของคุณภาพของการบริการสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 มิติ ด ังนี ้คือ                       
(1) ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) (2) ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) (3) การตอบสนองต่อ
ลูกค้าท่ีรวดเร็ว (Responsiveness)  (4) การประกันคุณภาพหรือการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า(Assurance)และ 
(5) การเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (Empathy) 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับริการ 
 ศิริพร ตันติพูลวินัย, 2538 (อ้างถึงใน ภาณุเดช เพียรความสุข และคณะ, 2558, น. 11-12 ) ปัจจัยที่มี
ผลต่อความพึงพอใจของผู้บริการว่าความพึงพอใจผู้รับบริการเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของทาง
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ ของผู้รับบริการที่ส าคัญดังนี้  
 1.สถานที่บริการ การเข้าถึงการบริการได้สะดวกเมื่อลูกค้ามีความต้องการย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจ
ต่อการบริการ ท าเลที่ตั้งและกระจายสถานที่บริการให้ทั่วถึงเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าจึงเป็นเรื่องส าคัญ   
  2.การส่งเสริมการแนะน าการบริการความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดขึ้นได้ จากการได้ยินข้อมูล
ข่าวสาร หรือบุคคลอืน่กล่าวขานถึงของการบริการไปในทางบวกซึ่งหากตรงกันกับ ความเชื่อถือก็จะมีความรู้สึก
ดีกับการบริการดังกล่าวอันเป็นแรงจูงใจผลักดัน ให้ความต้องการบริการตามมา   

3.ผู้บริการและผู้ปฏิบัติการ ล้วนเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญต่อการ ปฏิบัติงานบริการให้ผู้บริการเกิด
ความพึงพอใจทั้งสิ้น ผู้บริการบริการที่วางนโยบายการบริการ โดยค านึงถึงความส าคัญของลูกค้าเป็นหลักย่อม
สามารถตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าให้เกิดความ พึงพอใจได้ง่าย เช่น เดียวกับผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงาน
ที่ตระหนักถึงลูกค้าส าคัญ แสดงพฤติกรรมการ บริการและสนองที่ลูกค้าต้องการความสนใจเอาใจใส่อย่างเต็มที่
ด้วยจิตส านักของบริการ   

4.สภาพแวดล้อมของการบริการ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการ บริการที่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจของลูกค้า ล ูกค้าช ื ่นมื ่นชมสภาพแวดล้อมของการบริการเกี ่ยวข้อง กับการออกแบบสถานที่                   
ความสวยงามการตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์และการให้สีสันการ จัดแบ่ง พื้นที่สัดส่วน ตลอดจนการ
ออกแบบวัสดุเครื่องใช้บริการ เช่น ถุงการดาษหิ้วใส่ของซองจดหมาย ฉลากสินค้า   

5.ขบวนการบริการ มีวิธีการน าเสนอขบวนการบริการเป็นส่วนส าคัญในการ สร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้า ประสิทธิภาพของการจัดระบบบริการส่งผลให้กับการปฏิบัติการ แก่ ลูกค้ามีความคล่องตัวและสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพ เช่น การน า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดระบบข้อมูล
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ส ารองห้องพักโรงแรมหรือสายการบินการใช้เครื่องฝาก – ถอนอัตโนมัติ การใช้ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติในการ
รับ – โอน สาย ในการติดต่อองค์การต่างๆ เป็น ต้น หรือการให้ข้อมูลอย่างสม ่าเสมอและเพียงพอ 

แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทินพันธุ์ นาคะตะ(2552, น. 11-13) สรุปเป็นหลักการปกครองท้องถิ่นท่ีเป็นสาระส าคัญ ดังนี้ 
1.การปกครองท้องถิ ่นน ั ้นเป ็นองค์กรปกครองท้องถิ ่นจะต้องม ีอ  านาจอิสระ  (Autonomy)                       

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม แต่ไม่กระทบกับอ านาจอธิปไตยของประเทศ โดยมีสิทธิตามกฎหมาย 
2.เป็นหน่วยการปกครองต่าง ๆ จัดตั้งขึ้น และควบคุมโดยรัฐบาลกลาง  
3. เป็นหน่วยการปกครองตนเองในท้องถิ่น ที่มีสภาท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบส าคัญ  
4.การปกครองท้องถิ่น เป็นผลมาจากการกระจายอ านาจทางการปกครองจากรัฐบาลกลาง โดยไม่ขึ้นกับ

การบังคับจากรัฐบาลส่วนกลาง แต่มีอ านาจก าหนดนโยบาย ตัดสินใจในการด าเนินงานต่าง ๆ ของตนเอง 
5.เป็นหน่วยการปกครองตนเอง ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ เพื่อให้บริการต่าง  ๆ ตาม

ความต้องการของท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล ราษฎรเลือกตั้งเข้ามา และมีงบประมาณของตนเอง โดยเกิดขึ้น
ตามหลักการการกระจายอ านาจภายใต้กรอบของกฎหมาย 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ในการศึกษาครั้งนี้ได้บูรณาการที่เกี่ยวข้องกับการบริการของแนวคิดของ Parasuraman 
et al. (1988) และการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
เพ่ือพัฒนาเป็นกรอบแนวความคิดดังต่อไปนี้ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยเรื ่อง ประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาลต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม เป็นการวิจัยเชิงผสานวิธี (Mixed Method) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และการว ิจ ัยเช ิงค ุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยว ิธ ีการส ัมภาษณ์เช ิงล ึก ( In-dep 
interview) 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยเชิงปริมาณ 

การวิจัยครั้งนี้ประชากรได้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 10,306 คน โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างค านวณ
จากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane,1973)ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 
5% ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 400 คน โดยแจกแบบสอบถามจากผู้ที่เข้ามารับบริการที่
เทศบาลต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
การวิจัยเชิงคุณภาพ 

ใช้การวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลส าคัญเพื่อศึกษาสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับการ
ให้บริการสาธารณะ และ เสนอแนวทางในการพัฒนาการให้บริการสาธารณะเพื่อให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งเป็นผู้ที่
มีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนและกลุ่มประชาชนเทศบาลต าบลคลองโยง ผู้วิจัย
ก าหนดเลือกผู ้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ 1) ผู ้บริหารเทศบาลฝ่ายการเมือง 2) ฝ่ายข้าราชการประจ า และ              
3)ประชาชนที่เข้ามารับบริการจากเทศบาลคลองโยง(key Informants) รวมทั้งสิ้น 10 คน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งแบ่งเครื่องมือในการศึกษาวิจัยออกเป็น 2 ชุด 
ดังนี้ 
 ชุดที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถามประเมินประสิทธิผลการให้บริการ
สาธารณะ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย จ านวน 400 คน และแจกแบบสอบถามจากผู้ที่เข้ามา
รับบริการที่เทศบาลต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ชุดที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการในการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างใช้ส าหรับการเก็บ
ข้อมูล โดยค าถามได้จากวัตถุประสงค์เพ่ือระบุสภาพปัญหาและเสนอแนวทางการพัฒนาการให้บริการสาธารณะ
ของเทศบาลต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารเทศบาลฝ่ายการเมือง 
ฝ่ายข้าราชการประจ า และประชาชนที่มารับบริการ รวมทั้งสิ้น 10 คน 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัย ผู้วิจัยได้
น าเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า 
1. เพศ กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.8 รองลงมา คือ 

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 43.2 
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2. อายุ กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มี อายุระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 32.2 รองลงมา คือ กลุ่มท่ีมี อายุต ่ากว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.0 อายุระหว่าง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 
22.0 และกลุ่มที่มี อายุ 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 17.8 ตามล าดับ 

3. ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 41.0 รองลงมา คือ กลุ ่มที ่มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 30.0 และ                   
กลุ่มท่ีการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ สูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 29.0 ตามล าดับ 

4. อาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจคิดเป็นร้อยละ 
22.0 รองลงมา คือ กลุ่มธุรกิจส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 19.5 กลุ่มค้าขายคิดเป็นร้อยละ 18.0 กลุ่มเกษตรกร              
คิดเป็นร้อยละ 16.0 กลุ่มรับจ้างคิดเป็นร้อยละ 13.0 และพ่อบ้านแม่บ้านคิดเป็นร้อยละ 11.5 ตามล าดับ 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีรายได้10,000 – 
20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.7 รองลงมา คือ กลุ่มที่มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 25.3 
กลุ่มที่มรายได้น้อยกว่า 10,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 24.2 และกลุ่มที่มีรายได้ 30,000 บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 21.8 ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะของเทศบาล
ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ผลการว ิ เคราะห ์ระด ับประส ิทธ ิผลการให ้บร ิการสาธารณะของเทศบาลต  าบลคลองโยง                            
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมโดยรวมและรายด้านพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.96, S.D. = 0.64) แยกเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย โดย
ล าดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก (X = 4.09, S.D. 0.62) ล าดับรองลงมา คือ ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก (X = 3.97, S.D.=0.64) ด้านขั้นตอนและวิธีการให้บริการ อยู่ในระดับมาก 
(X = 3.94, S.D.=0.66) ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก (X = 3.94, S.D.=0.65) และล าดับ
สุดท้าย คือ ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมาก (X = 3.87,S.D. = 0.64)และเมื่อวิเคราะห์
เป็นรายด้านพบว่า 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.09 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ล าดั บแรก 
คือ เจ้าหน้าที่มีความกระฉับกระเฉงและกระตือรือร้นในการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ส่วนล าดับรองลงมา 
คือ เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่ดีแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเอาใจใส่
ต่อผู้ใช้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และล าดับสุดท้าย คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 

2. ด้านขั้นตอนและวิธีการให้บริการ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล า ดับจากมากไปหาน้อย 
ล าดับแรก คือ เทศบาลมีขั ้นตอนการให้บริการไม่ยุ ่งยากซับซ้อนและรวดเร็ว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99ล าดับ
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รองลงมา คือ เทศบาลมีบุคลากรที่คอยให้ค าแนะน าอย่างชัดเจนรวมทั้งชี้แจงขั้นตอนในการให้บริการค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.99 เทศบาลมีการก าหนดขั้นตอนและเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91และล าดับ
สุดท้าย คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 

3. ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ล าดับแรก คือ อาคารสถานที่จุดที่ให้บริการประชาชนมีการแบ่งสัดส่วนอย่างเป็นระบบและมีป้ายบอกอย่าง
ชัดเจน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ส่วนล าดับรองลงมา คือ มีความเพียงพอและความสะดวกของที่จอดรถ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.88 สถานที่โดยรอบของเทศบาลสภาพแวดล้อมมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.83 และล าดับสุดท้าย คือ สถานที่ตั้งของเทศบาลสะดวกแก่การใช้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ล าดับแรก คือ มีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารของเทศบาล มีป้าย และการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เกี่ยวกับการให้บริการของเทศบาลของเทศบาล  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ส่วนล าดับรองลงมา คือ การเตรียม
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์เพ่ืออ านวยความสะดวก มีความเพียงพอ เช่น ปากกา หนังสือพิมพ์ ทีวี เครื่องปรับอากาศ 
ฯลฯ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 มีเจ้าหน้าที่ช่วยแนะน าข้อมูลด้านการบริการต่างๆ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และล าดับ
สุดท้าย คือ มีแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการและการติดต่อไว้อย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 

5. ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ล าดับแรก คือ เทศบาลมีการบริการสาธารณะ เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97)ส่วนล าดับ
รองลงมา คือ ทางเทศบาลมีการน าเอาเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ เช่น คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 เทศบาลต าบลมีการจัดท าสื่อในการ เผยแพร่ความรู้ที่รวดเร็วและ
ทันสมัย ทั้งสื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และล าดับสุดท้าย คือ เทศบาลมีช่องทางการ
ติดต่อหรือสอบถามข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วเช่น เว็บไซต์ โทรศัพท์ เป็นต้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 
 ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญประกอบด้วย สัมภาษณ์ผู้บริหาร
เทศบาลฝ่ายการเมือง ฝ่ายข้าราชการประจ า และ ประชาชนที่เข้ามารับบริการ เพื่อระบุสภาพปัญหาและ
เสนอแนวทางการพัฒนาการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

1. สภาพปัญหาการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม โดยสรุปสภาพปัญหาการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม ประกอบด้วยปัญหาที่ส าคัญดังนี้  
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 1.1 ปัญหาในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลคลองโยงคือ อาคารสถานที่ไม่อ านวยความ
สะดวกต่อการให้บริการ เนื่องมาจากอาคารสถานที่ในการให้บริการไม่มีความทันสมัยและไม่ได้มีการปรับปรุงให้
สวยงามและสะดวกสบาย และสถานที่จอดยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการรองรับประชาชนที่มาใช้บริการ  

 1.2 ในด้านเจ้าหน้าที่การให้บริการไม่เพียงพอต่อการให้บริการ เนื่องจากปัญหาโครงสร้างด้าน
บุคลากรเจ้าหน้าทีย่ังไม่มีความเหมาะสม และมีสาเหตุมาจากการดูแลไม่ทั่วถึงของบุคลากรและเจ้าหน้าที่       

 1.3 จุดพักคอยบริเวรด้านหน้าไม่มีสิ ่งอ านวยความสะดวก เนื ่องจากจุดพักรอรับการ
ให้บริการบริเวรด้านหน้าไม่มีพ้ืนที่เพียงพอต่อประชาชนที่เข้ามาขอรับบริการ 

2. สาเหตุของปัญหาการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม ในปัจจุบัน โดยสรุปสาเหตุของปัญหาการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลคลองโยง 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในปัจจุบันประกอบด้วยปัญหาที่ส าคัญดังนี้  

 2.1 งบประมาณในการจัดสรรก่อสร้างในการบริหารไม่เพียงพอและค่อนข้างมีจ ากัด 
 2.2 การจ้างบุคลากรในเทศบาลไม่เพียงพอและมีจ ากัดจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนได้เพียงพอ      
 2.3 สภาพแวดล้อมไม่อ านวยความสะดวก เนื่องจากเทศบาลฯ มีสถานที่ไม่เพียงพอ มีสถานที่

ในการจอดรถไม่เพียงพอ 
3. ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญสามารถสรุปเป็นเนื้อหาเพื่อน าไปสู่การเสนอ

แนวทางในการพัฒนาการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม สามารถสรุปเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการสาธารณะเพื่อให้เกิดประสิทธิผลของ
เทศบาลต าบลคลองโยงได้ดังนี้ 

 3.1 แนวทางในการพัฒนาสาธารณะ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1.1 มีการเพิ่มอัตราก าลังเจ้าหน้าที่การให้บริการให้เพียงพอต่อประชาชนที่เข้ามา

ขอรับบริการ 
 3.1.2 การส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านการให้บริการสาธารณะ 

  3.1.3 การสร้างความส านึกในการให้บริการประชาชน 
 3.2 แนวทางในการพัฒนาสาธารณะ ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีรายละเอียดดังนี้  
  3.2.1 การลดขั้นตอนในการขอรับบริการ 
  3.2.2 การเพ่ิมช่องทางในการขอรับบริการ โดยมีการเพิ่มช่องทางการติดต่อ 
  3.2.3 การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ควบคู่กับการขอรับบริการเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่าง

รวดเร็ว 
 3.3) แนวทางในการพัฒนาสาธารณะ ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้  
  3.3.1 การปรับปรุงสถานที่การบริการ  
  3.3.2 มีการฟื้นฟูสถานที่การให้บริการให้มีความสวยงามและทันสมัย 
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  3.3.3 การเพ่ิมสถานที่ถอดรถ 
 3.4) แนวทางในการพัฒนาสาธารณะ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีรายละเอียดดังนี้ 
  3.4.1 มีการควรจัดท าคู่มือการให้บริการประชาชนตาม พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกใน

การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
  3.4.2 มีวิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา

อนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ และจะก าหนดให้ยื่นค าขอ
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นค าขอด้วยตนเองก็ได้ เพื่อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน 

  3.4.3 การเพ่ิมหลังคากันแดดกันฝนในพื้นที่ลานจอดรถ 
 3.5) แนวทางในการพัฒนาสาธารณะ ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี มีรายละเอียดดังนี้  
  3.5.1 การน าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสารใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน 
  3.5.2 การเพ่ิมเทคโนโลยีในการป้องกันความปลอดภัย 
  3.5.3 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ทันสมัยเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการให้บริการต่อ

ประชาชน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีนั้นยังขาดการน าเข้ามาร่วมในการบริการสาธารณะ ดังนั้นภาครัฐควร
เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสนับสนุนให้มีการน าเข้ามาร่วมในการบริการสาธารณะและด้านอื่น ๆ 

2. จากสาเหตุของการบริการสาธารณะ คือ งบประมาณในการจัดสรรก่อสร้างและการจ้างบุคลากรใน
เทศบาลไม่เพียงพอและมีจ ากัด จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เพียงพอ ดังนั้นภาครัฐ
ควรจัดสรร งบประมาณในการดูแลสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อองค์กรการปกครองเพื่อด าเนินการจัดการท า
บริการสาธารณะให้กับผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1.ควรท าการศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนเทศบาลต าบล
คลองโยงเพื่อจะได้ทราบความต้องการและระดับ ของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลคลองโยง 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการให้บริการสาธารณะที่เหมือนกันระหว่างเทศบาลด้วยกันในอ าเภอ
หรือจังหวัดเดียวกัน เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ามารับบริการในเขตพื้นที่เดียวกัน ท าให้
ทราบจุดเด่นจุดด้อยและสิ่งที่ควรพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานบริการสาธารณะให้กับผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  
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บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินระดับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในสังกัดส านัก

การศึกษา กรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือประเมินระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในสังกัดส านักการศึกษา 
กร ุงเทพมหานคร (3) เพื ่อเปร ียบเทียบคุณภาพชีว ิตการท างานของบุคลากรในสังก ัดส  าน ักการศ ึกษา 
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ (4) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างาน 
กับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย
นี้คือ แนวคิดคุณภาพชีวิตการท างานของวอลตัน และแนวคิดความผูกพันต่อองค์การของสเตียร์ การวิจัยนี้เป็น
การวิจ ัยเชิงปริมาณ โดยวิธ ีเก ็บข้อมูลจากแบบสอบถามจาก  กลุ ่มตัวอย่างบุคลากรส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น 169 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติที ่ใช้ใน การ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าความแปรปรวนทางเดียว 
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยประกอบด้วย (1) บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่
ในระดับมาก (2) บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การในระดับมาก (3) บุคลากรที่มีเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส อายุราชการและอัตราเงินเดือนที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน ส่วนบุคลากรที่ มี
อายุ และระดับต าแหน่งปัจจุบันที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และ (4) คุณภาพชีว ิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตการท างาน ความผูกพันต่อองค์การ บุคลากรส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
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Abstract 
This research has 4 objectives: (1) to analyze the level of the work life quality of the 

personnel in the department of Education, Bangkok Metropolis. (2) to analyze the level of the 
organizational commitment of the personnel in the department of Education, Bangkok 
Metropolis. (3) to compare the work life quality of the personnel in the department of 
Education, Bangkok Metropolis classified by individual’s characteristics and (4) to analyze the 
relationship between work life quality and the organizational commitment of the personnel in 
the department of Education, Bangkok Metropolis. The concept for this research was based on 
Walton’s principles of the work life quality and on Streers’s principles of the organizational 
commitment. The quantitative method was used in this research. The data were collected 
using the questionnaires answered by 169 subjects who were personnel in the department of 
Education, Bangkok Metropolis. The data were analyzed by using the statistics program SPSS-X 
to find the frequency, percentage, mean, standard deviation, T-score, and one-way variance 
and Pearson’s correlation and coefficient. The results of the research were as follows: (1) the 
personnel have high level of work life quality. (2) The personnel have high organizational 
commitment. (3) The personnel with different sexes, background of education, marriage status, 
length of civil service and salary have no differences in work life quality. For those with different 
ages and different current positions have different work life quality at the statistics significance 
level of .05 and (4) the relationship of the work life quality and the organizational commitment 
of the personnel in the department of Education, Bangkok Metropolis is positive and rather 
high at statistics significance level of .01  

 
Keywords: Work life quality, Organizational commitment, Personnel in the department of 
Education, Bangkok Metropolis 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”     
             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 290 

 

บทน า 
ปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการด าเนิน

ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันสูง และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลปริมาณมหาศาล
ผ่านโลกออนไลน์มากขึ้น ดังนั้น องค์การในยุคปัจจุบันจ าเป็นต้องปรับตัวให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลง และ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา ผู้บริหารองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน จึงมุ่งแสวงหาเทคนิคใน
การบริหาร มาปรับใช้กับองค์การเพื ่อความอยู ่รอดและพัฒนาองค์การไปสู ่ความเป็นเลิศ (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) และการบริหารองค์การจะประสบผลส าเร็จและ
บรรลุตามจุดหมายปลายทางที ่ก าหนดให้ได้นั ้น  ต้องใช้ทรัพยากรมีอยู ่ในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม คนหรือที่เรียกว่าทรัพยากร
มนุษย์ก็ยังคงเป็นปัจจัยส าคัญระดับแนวหน้าที่น าความส าเร็จมาสู่องค์การทุกองค์การ ผู้บริหารจึงต้องน า
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั ้งกระตุ ้นให้มีการเพิ ่มพูน
ประสิทธิภาพในการท างาน โดยเริ่มจากการได้บุคลากรที ่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท างานกับองค์การ             
การสร ้างขว ัญและก าล ังใจที ่ด ี  ปล ูกฝ ังความจงรักภ ักด ีและลดปัญหาความขัดแย้งภายในองค์การ                       
(วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2561, น. 3) 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตามหลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคล โดยยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต
และ สุขภาวะที่ด ีส  าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีว ินัย ใฝ่ร ู ้ มีความรู ้ มีทักษะ               
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม ประกอบกับ พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 34 ก าหนดว่า การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนต้องเป็นไป
เพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่ า โดยให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่าง           
มีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

คุณภาพชีวิต เป็นแนวคิดหลายมิติที่มีการผสมผสานทั้งการรับรู้ของบุคคลในด้านร่างกายและจิตใจ          
มีความเป็นอิสระ มีความสัมพันธ์ทางสังคมสิ่งแวดล้อม และด้านความเชื่อส่วนบุคคลภายใต้วัฒนธรรม ค่านิยม 
และเป้าหมายในชีวิตของแต่ละบุคคล (World Health Organization, 1994) ส าหรับองค์การเมื่อบุคลากรใน
องค์การมีคุณภาพชีวิตที่ดี จะส่งผลต่อองค์การ 3 ประการ คือ ประการแรก ช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์การ 
ประการที่ 2 ช่วยเพิ่มขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้แก่พวกเขาในการท างาน 
ประการสุดท้าย คุณภาพชีวิตการท างานจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานด้วย (Huse & Cummings, 
1985, pp. 198 - 199) ดังนั้นคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of work life) จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการ
ท างานปัจจุบัน เพราะคนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ เป็นต้นทุนทางสังคมที่มีคุณค่า องค์การจึงควรมีสภาวะที่
เหมาะสม ท าให้เกิดความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความรู้สึกมั่นคงทั้งสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุข
ภาวะทางจิตวิญญาณ และสุขภาวะทางสังคม (กองสวัสดิการแรงงาน, 2547, น. 18) 
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ความผูกพันต่อองค์การ คือ ความรู้สึกโดยรวมถึงความสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่นของความเป็นอันหนึ่ง          
อันเดียวกันของสมาชิกในการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การและมีการแสดงออกถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าใน
การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อเป้าหมายโดยรวมที่องค์การก าหนด
(Steers, 1977) โดยเมื่อบุคลากรมีความผูกพันกับองค์การจะไม่ลาออกจากองค์การ และมีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย มีความพยายามตั ้งใจที ่จะพัฒนากระบวนการด าเนินงานเพื ่อให้องค์การประสบ
ความส าเร็จ แต่ในทางกลับกัน ถ้าบุคลากรไม่มีความผูกพันต่อองค์การก็จะท างานเพียงเพ่ือแลกกับค่าตอบแทน
เท่านั้น โดยไม่มีความตั้งใจหรือไม่ใช้ความพยายามในการท างาน เพิกเฉยต่องาน ที่นอกเหนือจากงานในหน้าที่ที่
ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งท าให้ประสิทธิภาพขององค์การลดลง ฉะนั้น การเสริมสร้างความผูกพันจึงมีความจ าเป็น
เพื่อจูงใจให้บุคลากรในองค์การเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการท างานมากยิ่งขึ้น (รัชมงคล ค ้าชู ,  
2556, น. 2-3) 

ส านักการศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีอ านาจหน้าที่เกี ่ยวกับงานด้านการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทสามัญศึกษา ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งอ านาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ถือเป็น
ภาระหน้าที่ที ่ส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย มีการด าเนินงานที่มี ก าหนดระยะเวลาชัดเจน และต้อง
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์  กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และอาจเสี่ยงกับการถูกฟ้องร้องในเรื่องของ
สิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบกับกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลง ท าให้การท างานต้องกระท าให้
ลักษณะเร่งด่วน เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ส านักการศึกษา จึงจ าเป็นต้องดึงดูดคนดี คนเก่ง และคน
ที่เหมาะสมเข้ามาปฏิบัติงาน ตลอดทั้งการหามาตรการจูงใจที่มีประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อธ ารงรักษาคนเอาไว้ 
ไม่เช่นนั ้นอาจจะเสียบุคลากรที ่มีทักษะและประสบการณ์ที ่ซ ึ ่งเป็นทรัพยากรหลักและมีความส าคัญต่ อ            
การด าเนินงานตามภาระงานต่าง ๆ รวมถึงปัจจัยพื้นฐานหลาย ๆ อย่างที่ยังส่งผลกระทบต่อบุคลากรทั้งในด้าน
ร่างกายและด้านจิตใจ สร้างสภาวะความเครียดเพิ่มขึ้นและความพึงพอใจในการท างานลดลง ในท้ายที่สุด             
ก็ส่งผลมาถึงคุณภาพชีวิตของการท างานลดลงไปด้วยตามล าดับ ในทางกลับกัน ถ้าบุคลากรมีความพึงพอใจ          
ในชีวิตการท างานมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีย่อมส่งผลที่ดีต่อองค์การ และท าให้สามารถขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานไปได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า คุณภาพชีวิตการท างาน เป็นประเด็นที่ส าคัญของ
บุคลากรในสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่ควรมีการสนับสนุนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างาน 
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อส่งผลให้บุคลากรมีความสุขสนุกกับการท างาน มีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา มีความเชื่อมั่นในองค์กร ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจต่อการท างานและสร้างความผูกพัน ในองค์การและ
ป้องกันไม่ให้บุคลากรเกิดความรู้สึกว่ามีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ไม่ดีจนท าให้ไม่อยากท างาน และเกิดปัญหา 
การโอนย้ายหรือปัญหาการขาดแคลนผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเสนอเป็นแนวทางส าหรับ
ผู ้บริหารในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีว ิตการท างาน เพื ่อให้บุคลากรในสังกัดส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ (1) เพื่อวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรใน

สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อวิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในสังกัด
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (3) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในสังกัดส านัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ (4) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
ชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรใน สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
วอลตัน (Walton, 1974) เป็นบุคคลที่ได้ท าการศึกษา เรื ่องคุณภาพชีวิตในการท างานอย่างจริงจัง          

โดยพิจารณา จากคุณลักษณะของบุคคลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต เน้นแนวทางความเป็นมนุษย์ (humanistic) 
ศึกษาสภาพแวดล้อมตัวบุคคลและสังคมที่ส่งผลท าให้การท างานประสบความส าเร็จผลผลิตที่ได้รับตอบสนอง            
ความต้องการและความ พึงพอใจของบุคคลในการท างาน โดย Walton ได้ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อการสร้าง
คุณภาพชีวิตในการท างานนั้นว่า ประกอบไปด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ 8 ประการ ดังนี้ 

(1) การได้รับค่าตอบแทนในการท างานที่เพียงพอและยุติธรรม คือ ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติงานนั้น จะต้องมีความเพียงพอในการด ารงชีวิตตามมาตรฐานการครองชีพที่สมเหตุสมผลในสังคมนั้น ๆ 
ส าหรับค่าตอบแทนที่มีความยุติธรรมก็เกิดจากการเปรียบเทียบ ค่าตอบแทนจากการท างานในต าแหน่งหน้าที่  
และความรับผิดชอบที่คล้ายคลึงกัน หรือเปรียบเทียบจากผลการปฏิบัติงานที่เท่าเทียมกัน 

(2) สภาพการท างานที ่ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ผู ้ปฏิบัติงานไม่ควรอยู ่ ใน
สภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ทั้งต่อร่างกายและการท างาน ควรจะมีการก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งรวมถึงการควบคุมเก่ียวกับเสียง การรบกวนทางสายตา 

(3) ความมั ่นคงและความก้าวหน้าในงาน ควรให้ความสนใจการให้พนักงานได้ร ักษาหรือเพ่ิม
ความสามารถในการท างานของเขามากกว่าที่จะคอยเป็นผู้น าให้เขาท าตาม จะต้องมี การมอบหมายงานใหม่
หรืองานที่ต้องใช้ความรู้และทักษะที่เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต จะต้องเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาภายในองค์การใน
สายงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวด้วย 

(4) โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล คือ โอกาสในการพัฒนาและการใช้ความสามารถของ
พนักงานในการปฏิบัติงานตามทักษะและความรู้ที่มี ซึ่งจะท าให้พนักงานรู้สึกว่าตนมีคุณค่าและรู้สึกท้าทายใน
การท างาน ได้ใช้ความสามารถในการท างานเต็มที่ รวมทั้งความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

(5) การบูรณาการทางสังคม หรือการท างานร่วมกัน คือ การที่ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่ามีคุณค่าได้รับการ
ยอมรับ และร่วมมือกันท างานจากกลุ่มเพื่อนร่วมงาน รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อนร่วมงาน มีการ
เปิดเผยตนเอง  มีบรรยากาศในการท างานที่ดี ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะในหน่วยงาน ปราศจากการมีอคติและ          
การท าลายซึ่งกันและกัน  



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”     
             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 293 

 

(6) ประชาธิปไตยในองค์การ คือ พนักงานมีสิทธิและความเสมอภาค เคารพในสิทธิส่วนบุคคลยอมรับ
ในความขัดแย้งทางความคิด รวมทั้งมาตรฐานการให้ผลตอบแทนที่ยุติธรรมแก่พนักงาน 

(7) ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว คือ บุคคลจะต้องจัดความสมดุลให้เกิดขึ้นในชีวิต โดยจะต้อง 
จัดสรรบทบาทให้สมดุล ได้แก่ การแบ่งเวลา อาชีพ การเดินทาง ซึ่งจะต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างการใช้ 
เวลาว่างของตนเองและครอบครัว รวมทั้งความก้าวหน้าในอาชีพ 

(8) ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม คือ การที่พนักงานมีความรู้สึกว่า กิจกรรมหรืองานที่ท านั้น           
เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งองค์การของตนได้ท าประโยชน์ให้สังคม เป็นการเพ่ิม
คุณค่าความส าคัญของอาชีพและเกิดความรู้สึกภูมิใจในองค์การของตนเอง เช่น ความรู้สึกของพนักงานที่รับรู้ว่า
หน่วยงานของตนมีความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการผลิต วิธีการด้านการตลาด การมีส่วนร่วมในการรณรงค์
ด้านการเมืองและอ่ืน ๆ  

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ 
สเตียร์ (Steers, 1977, p.46) ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์กรว่า หมายถึง ความรู้สึกของ

บุคลากรที่แสดงตนเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กร มีค่านิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกองค์กรคนอื่นและเต็มใจที่จะอุทิศ
ก าลังกายและก าลังใจเพื่อปฏิบัติภารกิจขององค์กร ความผูกพันขององค์กรจะประกอบด้วยลักษณะที่ส าคัญ          
3 ประการ คือ  

(1) ความเชื่อมั่นและการยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร เป็นเจตคติทางบวกที่บุคคลมีต่อ
องค์การ คือ มีความเชื่อว่าองค์การนี้เป็นองค์การที่ดีที่สุดที่จะท างานด้วย มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
องค์การ มีค่านิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกคนอื่นๆ ขององค์การ และมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การ  

(2) ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อองค์การ โดยบุคคลจะอุทิศก าลังกาย ก าลังใจ            
เพ่ือปฏิบัติภารกิจขององค์การอย่างเต็มที่ในฐานะตัวแทนขององค์การ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ  

(3) ความปรารถนาที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ คือ บุคคลมีความจงรักภักดีต่อองค์การ 
 

กรอบแนวคิด 
 ส าหรับกรอบแนวคิดที ่ ใช ้ในการวิจ ัยนี ้ได ้พัฒนามาจากแนวคิดที ่ เก ี ่ยวกับคุณภาพชีว ิตของ                  
Walton (1974) ที่สรุปถึงองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างานและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ
ของ Streers (1977) สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
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 ัจจัย ่ว บุ    

1.   ศ  
2.       
3.         ศึ ษ  
4.              
5.             
6.                 
7.           ่  ั       
 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 

ที่มา: พัฒนาจาก (Walton, 1974) และ (Streers, 1977) 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการที่
ปฏิบัติงานในส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ทั้งหมดจ านวน 293 คน กลุ่มตัวอย่างค านวณจากสูตรของทาโร่         
ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน 169 กลุ่มตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
ตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling)  จากจ านวนบุคลากรแต่ละส่วนราชการภายในสังกัด
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ใช้ส าหรับเก็บข้อมูล
คุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ 

 ว  ผู พั ต่ออ  ์    
1.                          ้        

 ่           ์    
2.       ็          ่               ่  

  ็            ์    
3.                    ษ   ้ซึ        ็  

              ์    

 ุณภ พชีว ต   ทำ    
1.  ่            ็                
2.         ้           ษณ            
3.               ้           

           
4.      ้    ้                 
5.       ณ              
6.                 ์    
7.              ่                   

    ่       
8.            ้       ็        ์ ่       
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ส่วนที ่  1 เป ็นแบบสอบถามข้อมูลปัจจ ัยส ่วนบุคคลของบุคลากรในสังก ัดส  าน ักการศ ึกษา 
กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check-list) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสถานภาพ
สมรส อายุราชการ อัตราเงินเดือน และระดับต าแหน่งปัจจุบัน 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในสังกัดส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร จ านวน 32 ข้อ 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในสังกัดส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 15 ข้อ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้ งนี้เป็นแบบสอบถาม และหาความเที ่ยง (Reliability )            

เพื ่อว ิเคราะห์หาความเช ื ่อมั ่นและว ิเคราะห์ค ุณภาพของแบบสอบถาม ใช้ส ูตรสัมประสิทธิ ์แอลฟ่า               
ของครอนบาค (Alpha Cronbach’ Coefficient) ได ้ค ่าความเที ่ยงตรงของแบบสอบถาม ในภาพรวม
แบบสอบถามทั้งชุดมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าคือ .948 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งหลังจากการเก็บ

รวบรวมจนครบ 169 ชุดแล้ว จึงได้น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิธีการวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ           

ค านวณค่าความถี ่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (T test) ค่าความแปรปรวนทางเดียว             
(One Way ANOWA) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
 
ผลการศึกษา 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
บุคลากรส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 133 คน   

คิดเป็นร้อยละ 78.7 มีอายุระหว่าง 31- 40 ปี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 40.2 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  
หรือเทียบเท่า จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 มีสถานภาพโสด จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5            
มีอายุราชการมากกว่า 20 ปีขึ้นไป จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 26.6 มีเงินเดือนระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท   
จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 26.6 และมีต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ จ านวน 53 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.4 
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2. ข้อมูลคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
คุณภาพชีว ิตการท างานของบุคลากรส าน ักการศึกษา กร ุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า           

คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม มีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่

ในระดับมาก (X̅ = 3.70 S.D. = 50) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานที่อยู่ใน ระดับ
มาก 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้านการพัฒนา ความรู้ความสามารถ ของ
บุคลากร ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ด้านการบูรณาการทางสังคม ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการ
ท างานโดยส่วนร่วม ด้านประชาธิปไตยในองค์การ และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เป็น
ธรรมและเพียงพอ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย 

3. ข้อมูลความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า              

ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม มีความผูกพันต่อองค์การ              

อยู ่ในระดับมาก (X̅ = 4.11 S.D. = .53) เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู ่ในระดับมากที ่ส ุด  1 ด้าน              
ได้แก่ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเท ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อองค์การ และอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความเชื่อมั่น การยอมรับเป้าหมายและ ค่านิยมขององค์การ และด้านความปรารถนา ที่จะรักษาไว้ซึ่งความ
เป็นสมาชิกภาพในองค์การ  

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรในสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน 

มีคุณภาพชีวิตการท างานที่แตกต่างกัน 
บุคลากรที่มี เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อายุราชการ และอัตราเงินเดือนที่แตกต่างกัน             

มีคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน ส่วนบุคลากรที่มีอายุ และระดับต าแหน่งปัจจุบันที่แตกต่างกัน                 
มีคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สมมติฐานที่ 2 คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในสังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร                     
มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ 

คุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร                  
มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
อภิปรายผล 

1. คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า คุณภาพ

ชีวิตการท างานของบุคลากรส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม มีคุณภาพชีวิตการท างาน อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานที่อยู่ในระดับมาก 6 ด้าน ได้แก่  ด้านความ
เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านความก้าวหน้าและ
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มั ่นคงในงาน ด้านการบูรณาการทางสังคม ด้านความสมดุลระหว่างชีว ิตการท างาน  โดยส่วนร่วมด้าน
ประชาธิปไตยในองค์การ และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และเพียงพอ ด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภชาดา คงเกษม (2557) ที่ได้ท าการศึกษา
คุณภาพชีวิตการท างานมีผลต่อความผูกพันองค์การของเจ้าหน้าที่ส านักงานโยธาธิการ  และ ผังเมืองจังหวัด 
ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชัย บังหมัด (2558) ที่ได้ท าการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างาน
และความผูกพันต่อองค์การของพนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ผลการวิจัย พบว่า 
ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  

2. ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า                    

ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม มีความผูกพันต่อองค์การ            
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน  ได้แก่ ด้านความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเท ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อองค์การ และอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความเชื่อมั่นการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ และด้านความปรารถนาที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชัย บังหมัด (2558) ที่ได้ท าการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานและความผูกพัน
ต่อองค์การของพนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ผลการวิจัยพบว่า ระดับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิพงศ์ อ่อนจันทร์อบ (2558) ที่ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
ชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมทรัพยากรน ้า (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรกรมทรัพยากรน ้า (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร มีความผูกพันต่อองค์กร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

3. คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 

คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัย          
ส่วนบุคคล จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อายุราชการ  และ
อัตราเงินเดือนที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ  และ
ระดับต าแหน่งปัจจุบันที ่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการท างานที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ              
ที่ระดับ .05 แสดงได้ว่า บุคลากรของส านักการศึกษาส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายในการท างานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเองที่คล้ายคลึงกันและต้องการประสบความส าเร็จในหน้าที่ การงานและสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต
เหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรนภา บุษมงคล (2556) ที่ได้ท าการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างาน
ของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน
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เพศ สถานภาพสมรส และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีคุณภาพการท างานไม่แตกต่างกัน  และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กมลวรรณ พันธุ์ (2557) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานของเจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย สังกัดส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า อายุ
ราชการที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในสังกัด
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานครคุณภาพชีวิตการท างาน พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับค่อนข้างสูง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงได้ว่า เมื่อบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีจะน าไปซึ่งความพึงพอใจใน
การท างาน และปฏิบัติงานด้วยความสุขและเต็มใจ ดังนั้น เมื่อบุคลากรมีความสุขในการท างาน ย่อมท าให้
บุคลากรเกิดความผูกพันต่อหน่วยงาน มีความเสียสละและยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการท าประโยชน์ต่อองค์การ 
และบุคลากรเต็มใจและทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Dorethea Lyonne Walter (2017) ที่ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
ชีวิตและความผูกพันต่อองค์การของผู้เข้าร่วมการบินในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพ
ชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรโดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation) พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตในการท างานสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การของผู ้เข้าร่วมการบินในประเทศสหรัฐอเมริกา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ                      
พิชัย บังหมัด (2558) ที่ได้ท าการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานที่
ปฏิบัติงานในธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ผลการวิจัย พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต
ในการท างาน โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานที่
ปฏิบัติงานในธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปใช้ 
จากการวิจัยคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า บุคลากรมี

คุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับมากทุกด้าน ยกเว้นคุณภาพชีวิตการท างานด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและ
เพียงพอ และด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัยที่อยู่ในระดับปานกลาง ผู้วิจัยจึงเสนอแนะ ดังนี้ 
  1) ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ หน่วยงานควรพิจารณาในเรื่องของการปรับปรุง
โครงสร้างอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือสวัสดิการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับค่าครองชีพและสภาพเศรษฐกิจ       
ในปัจจุบัน เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 
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  2) ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย หน่วยงานควรปรับปรุงเครื่องมือ และอุปกรณ์
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และมีจ านวนเพียงพอต่อการใช้งาน ตลอดจน 
การจัดสถานที่ท างานให้มีบรรยากาศท่ีดีและเกิดความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ การจัดห้องท างานรวมถึง
ตัวอาคารส านักงานให้น่าท างาน และควรมีการให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในที่ท างาน เป็น
ประจ าทุกปี เพ่ือให้บุคลากรท างานได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรส านักการศึกษา กรุงเทพมหานครทุกประเภท ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ชั่วคราว และลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากรส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ให้ดีขึ้นทั้งองค์การ 
  2) ควรมีการศึกษาวิจัยความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร            
ในเชิงวิจัยคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลมาพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรได้อย่างครอบคลุมและชัดเจน         
มากยิ่งขึ้น 
  3) ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้แนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และรักษาบุคลากรให้คงอยู่กับ
องค์การ 
  4) การศึกษาวิจัยนี ้เป็นการศึกษาวิจัยเพียงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั ้น ดังนั ้น จึงควร
ท าการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพราะความคิดเห็นของบุคลากรและความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของบุคลากรมี
โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจส่งผลให้ความผูกพันต่อองค์การเปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งการศึกษาวิจัย อย่าง
ต่อเนื่องจะช่วยให้องค์การสามารถแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ได้ทัน 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ (1) เพื ่อวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาศักยภาพคนเร่ร ่อน                 
เพ่ือกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนในนิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี ในปัจจุบัน (2) เพ่ือวิเคราะห์
สภาพปัญหาการพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อน เพื่อกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนในนิคมสร้างตนเองกระเสียว 
จังหวัดสุพรรณบุรี ในปัจจุบัน และ (3) เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อน เพ่ือกลับคืนสู่ครอบครัว
และชุมชนในนิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี ในปัจจุบัน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยคุณภาพ  โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังกล่าว (1) พบว่า การพัฒนาศักยภาพดว้ย
วิธีการพัฒนา 4 ด้าน เป็นการต่อยอดและพัฒนากระบวนการในการปฏิบัติงานจริง มีการวางแผนพัฒนาที่
ครอบคลุมทุกมิติเน้นการท างานแบบบูรณาการ มีทุนทางพื้นที่ในการให้บริการตามหลักธรรมชาติบ าบัด                
(2) พบว่า คนเร่ร่อนส่วนใหญ่มีปัญหาด้านจิตเวช มีข้อจ ากัดในการรับการพัฒนาคนเร่ร่อนต้องได้รับการดูแล
อย่างต่อเนื่อง และ (3) พบว่า มีการด าเนินงานตามแผนงานและเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมของคนเร่ร่อนใน
การก าหนดกิจกรรมตามกรอบการพัฒนาศักยภาพทั้ง 4 ด้าน และเป็นการสร้างแรงจูงใจ ในการกลับไปใชช้ีวิต
กับครอบครัวและชุมชน ด้วยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการเข้ามาบูรณาการ
ช่วยเหลือ โดยมีการติดตามประเมินผลการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและชุมชนด้วยเครือข่ายในพื้นที่ เป็นระยะ
ตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันการกลับไปเร่ร่อนซ ้าอีก 
 
ค าส าคัญ: กระบวนการพัฒนา ศักยภาพ คนเร่รอน 
 
Abstract 

This research has three objectives (1) to analyze the process of developing the potential 
of homeless people. to return to the family and community in the Krasiao self-establishing 
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estate Suphan Buri Province at present (2) to analyze the problem of the development of 
homelessness potential to return to the family and community in the Krasiao self-establishing 
estate Suphan Buri Province at present and (3) to propose guidelines for developing the 
potential of homeless people to return to the family and community in the Krasiao self-
establishing estate Suphanburi Province. At present, this research is a quality research. by 
collecting information and analyze the content the research results according to the stated 
objectives (1) found that the development of potential through four development methods is 
an extension and development of the process in actual practice. There is a development plan 
that covers all dimensions. Emphasis on integrated work There is a local capital to provide 
services according to the principles of natural therapy (2) It was found that most of the 
homeless people had psychiatric problems. There are limitations to the development of 
homelessness, the need for continued care, and (3) it was found that the program was 
implemented and opened up opportunities for homeless people to participate in defining 
activities in accordance with the capacity development framework. in all 4 areas and is 
motivating to return to life with family and community with the participation of the public, 
private and public sectors to integrate assistance by monitoring and evaluating living with family 
and community through local networks periodically as appropriate to prevent recurrence of 
homelessness. 

 
Keywords: Development process, potential, homeless people 

 
บทน า 

จากสถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ที่ถูกบังคับให้หนีจากบ้านอย่างน้อย 79.5 ล้านคน ในจ านวนนี้ เกือบ 26 
ล้านคนเป็นผู้ลี้ภัย และเกือบครึ่งคือเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี นอกจากนี้ยังมีบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติอีกหลายล้านคน
ที่ไม่ได้รับการพิจารณาสถานะโดยกฎหมายจากรัฐใดว่าเป็นคนของรัฐนั้น บ่อยครั้งที่พวกเขาจะไม่สามารถเข้าถึง
สิทธิขั้นพ้ืนฐาน เช่น การศึกษา การรักษาพยาบาล การจ้างงาน หรือแม้กระทั่งเสรีภาพในการโยกย้าย เมื่อร้อย
ละ 1 ของประชากรโลกต้องพลัดถิ่น (Unhcr, 2563) สภาพครอบครัวไทยในปัจจุบัน ขนาดครอบครัวเล็กลง 
ความสัมพันธ์ในครอบครัวเปราะบาง การหย่าร้างสูง ปัญหาเศรษฐกิจส่งผลกระทบให้ครอบครัวยากจน หนี้สิน
มาก ต้องไปประกอบอาชีพ ห่างไกลจากภูมิล าเนาเดิม ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตเพ่ือให้อยู่รอด จนสภาพครอบครัวอยู่
ในภาวะอ่อนแอ ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพ
หลักในการจัดระเบียบคนขอทานให้เป็นรูปธรรม ตลอดจนก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการขอทานแบบยั่งยืน 
ตั้งแต่ต้นเหตุถึงปลายเหตุ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เน้นกระบวนการป้องกัน
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และแก้ไขปัญหาการขอทาน ครบวงจร ตามกระบวนการ 3P ประกอบด้วย Policy Protection Prevention 
โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการขอทาน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้จัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาคนขอทานและคนเร่ร่อน เป็นหน่วยแรกที่ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ คัดกรอง และประสานส่งต่อ
กลุ่มเป้าหมายไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พร้อมด าเนินการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนขอทาน คนเร่ร่อน 
ให้มีอาชีพและมีรายได้ ไม่ให้กลับมาขอทานและเร่ร่อนซ ้า รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาคนขอทาน คน
เร่ร่อน และส่งเสริมการท าทานถูกวิธี เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
คนขอทานและคนเร่ร่อน (ส านักงานส่งเสริมและสนับสนับสนุนวิชาการ 10, 2560)  

โดยปัจจุบันกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้
ด าเนินภารกิจส าหรับการบริการสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายคนไร้ที่พึ่ง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้า              
ถึงบริการ ทางสังคมได้อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อน และความจ าเป็นอย่างเหมาะสม            
ซึ่งหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลและมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนไร้ที ่พ่ึง         
ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ ่ง พ.ศ.2557 ประกอบด้วย สถานคุ ้มครองคนไร้ที่พึ ่ง 11 แห่ง            
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต 3 แห่ง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 77 แห่ง จัดตั้งขึ้นเพ่ือจัดบริการ และให้
การสงเคราะห์แก่บุคคลที่ประสบปัญหาความยากจน ไม่มีที ่อยู่อาศัย ขาดผู้อุปการะ ไม่มีอาชีพหรือขาด
ความสามารถในการประกอบอาชีพ ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีจ านวนผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงทั้ง 11 แห่ง
ทั่วประเทศ จ านวน 4,429 คน (กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ, 2563) และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น จากการที่รัฐออก พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
พ.ศ. 2557 นั้น ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พ่ึงได้ โดยมีสถิติการใช้บริการในเดือน กันยายน พ.ศ.2563 ณ 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ 77 แห่ง มีผู้ใช้บริการพักค้างคงเหลือ 108 คน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะชีวิต 3 แห่ง มีจ านวนผู้ใช้บริการรวม 193 คน และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 11 แห่ง มีจ านวนผู้ใช้บริการ
รวม 4,429 คน เข้าร่วมโครงการ “บ้านน้อยในนิคมฯ” จ านวน 244 คน จึงท าให้มองย้อนกลับไปว่า จ านวนคน
ไร้ที่พ่ึง มีเพ่ิมข้ึน แต่การแก้ปัญหายังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการพัฒนาศักยภาพ และประสานความร่วมมือ
ระหว่าง นักวิจัย หน่วยงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ ผู ้น าในชุ มชน รวมทั้ง
ประชาชน  ในพื้นที่ ซึ่งรูปแบบ และแนวทางการด าเนินงานหลังจากสิ้นสุดการวิจัยครั้งนี้ จะได้น าไปสู่การ
พัฒนากระบวนการพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อน โดยให้เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ ไม่เป็นภาระ
และสร้างปัญหา สุดท้ายคือไม่กลับมาเร่ร่อนซ ้าอีก ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ (1) เพื่อวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อน เพ่ือ
กลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนในนิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี (2) เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา
การพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อน เพื ่อกลับคืนสู ่ครอบครัวและชุมชนในนิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัด
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สุพรรณบุรี และ (3) เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อน เพ่ือกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนในนิคม
สร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี ในปัจจุบัน   
 
ขอบเขตการวิจัย  
 การวิจัยนี้มีขอบเขตการวิจัยทั้งหมด 4 ด้าน คือ (1) ขอบเขตด้านเนื้อหา (2) ขอบเขตด้านประชากร          
และกลุ่มตัวอย่าง (3) ขอบเขตด้านพ้ืนที่ และ (4) ขอบเขตด้านระยะเวลา   
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีล าดับความต้องการของ Maslow  
ทฤษฎีล าดับความต้องการของ Maslow (ประภัสสร วัฒนา, 2560, น. 17) ได้กล่าวถึงทฤษฎีล าดับ

ความต้องการ 5 ขั้น (Hierarchy of Need Theory) ของ Maslow ไว้ว่าเป็นทฤษฎีจัดอยู่ในประเภททฤษฎีการ
จ ูงใจ (Motivation Theory) ซ ึ ่ งเป ็นทฤษฎ ีในการสร ้างแรงจ ูงใจให ้ก ับคนในโรงงานอ ุตสา หกรรม                   

- วิธ ีการปฏิบัติงานของนิคมสร้างตนเองกระเส ียว 

จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้กรอบของกรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ 

 

- กระบวนการพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อนเพื่อกลับคืนสู่

ครอบครัวและชุมชน ในปัจจุบัน 4 ด้าน 

 1.ด้านการพัฒนาสมรรถภาพทางรา่งกาย 

2.ด้านการพัฒนาสภาวะจติใจและอารมณ ์

3.ด้านการพัฒนาการใช้ชีวิตในสังคม 

4.ด้านการพัฒนาความเหมาะสมในอาชีพ 
 

- ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อน

เพื่อกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนในนิคมสร้างตนเอง

กระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี ในปัจจุบัน 

 

- แนวทางการพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อนเพื่อ

กลับคืนสู ่ครอบครัวและชุมชนในนิคมสร้าง

ตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี ในปัจจุบัน 
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เพื่อกระตุ้นให้มีก าลังใจในการท างาน ซึ่งทฤษฎีดังกล่าว เป็นทฤษฎีที่แสดงให้เห็นถึงระดับความต้องการ ตาม
แรงจูงใจของมนุษย์  5 ขั้น ซึ่งเรียงล าดับตั้งแต่ขั้นที่ต ่าที่สุดไปจนถึงขั้นที่สูงที่สุดโดยระดับความ ต้องการทั้ง 5 
ขั้นนี้ จะสามารถพัฒนามนุษย์ให้ไปถึงความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ (Self-actualization) อันเป็นเป้าหมาย
สูงสุดตามแนวคิดของ Maslow ส าหรับคนเร่ร่อนพวกเขาต้องการโอกาสจากสังคมที่จะหยิบยื่นโอกาสให้เขาได้
แสดงศักยภาพความสามารถที่มีอยู่ในตนเอง ให้เขาได้แสดงออกโดยการได้ประกอบอาชีพเพื่อการดูแลตนเอง 
พ่ึงพาอาศัยตนเองได้ เพ่ือเพ่ิมคุณค่า   ในตัวเอง 

แนวคิดเกี่ยวกับการฟื้นฟูสรรถภาพคนเร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง 
 คนเร่ร่อน ถือว่าเป็นความพิการทางสังคมอย่างหนึ่ง ดังนั้น ในวิจัยนี้จะน าแนวความคิดเกี่ยวกับการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาดังนี้ (กิตติยา รัตนากร , 2531, น. 22-23) ประเภท

และสาเหตุของความพิการ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ (1) ความพิการทางร่างกาย (Physical 

Disability) (2) ความพิการทางด้านจิตใจ (Mental Disability) และ (3) ความพิการทางด้านสังคม (Social 

Disability) จะพบว่าในการช่วยเหลือผู้รับบริการ จะมีการให้ความช่วยเหลือทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็นการ

สงเคราะห์และพัฒนาในลักษณะของการสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย กรณีในระยะยาว คือ การท าให้ผู้รับบริการ

มีความสามารถพัฒนาตนเอง ช่วยเหลือตนเองไม่เป็นภาระแก่ผู ้อื ่น ลดการพึ่งพิง โดยท าให้ผู ้รับบริการมี

ความสามารถในด้านต่างๆ กลับคืนมา ถึงแม้ว่าจะไม่ดีเท่าเดิม แต่ก็ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยการฟ้ืนฟูมรรถภาพ

ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยพื้นฐาน ด้านอาชีพ และด้านจิตใจ เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถช่วยเหลือตนเองได้แบบ

ยั่งยืนต่อไป การสงเคราะห์ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือทั้งในแง่ของรูปธรรมและนามธรรม เช่น การให้เงิน 

สิ่งของอุปโภคบริโภค ค าปรึกษาหารือ ในเรื่องต่างๆ ตลอดทั้ง บริการผู้รับบริการให้ได้รับการให้ความช่วยเหลือ 

เป้าหมายของการสงเคราะห์ที ่ตามหลักของการให้ความช่วยเหลือ คือ การช่วยให้ผู ้รับบริการได้พัฒนา

ความสามารถของตัวเอง จนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่น และยังสามารถให้ความช่วยเหลือ

แก่ผู้อื่นได้ แม้ว่าการให้การสงเคราะห์ด้วยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการให้สิ่งของนั้น อาจจะต้องกระท าบ้าง

ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่เป้าหมายหลักของการสงเคราะห์ (สุชาดา สาครเสถียร , 2530, น. 15) ได้ให้

ความหมายของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพว่าคือการเสริมสร้างหรือพัฒนาการของร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ หรือให้

เกิดการเรียนรู้การพัฒนาการเดิมท่ีจ าเป็น อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้ได้ใช้ความสามารถท่ีเหลืออยู่ได้อย่างเต็มที่ ในการ

แสดงออกด้านอารมณ์ การเคลื่อนไหวร่างกาย การวางตัวในสังคม การหาเลี้ยงชีพ โดยก าหนดให้ผู้ป่วย ท า

กิจกรรมภายใต้การแนะน าของผู้มีความรู้ทางด้านนี้ โดยเฉพาะการฟื้นฟูสมรรถภาพจะท าให้ผู ้ป่วยจิตเวช

สามารถก าหนดแนวทางของชีวิตใหม่ และท าให้รู ้สึกว่า การด ารงชีวิต การท างาน การพักผ่อนหย่อนใจ 

ก่อให้เกิดความสบายใจและความหวังใหม่ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับภาวะเดิม

และพ่ึงตนเองให้ได้มากที่สุด 
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แนวทางการปฏิบัติงานบ้านน้อยในนิคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

จากการพัฒนาฟื้นฟูตามตามกระบวนการ ผู้ที ่ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูโดยสถานคุ้มครอง  คนไร้ที ่พ่ึง              

มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม และมีศักยภาพในการ

ประกอบอาชีพด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามพบว่ายังมีข้อจ้ากัดในเรื่องการกลับคืนสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคม       

ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสุดท้ายของกระบวนการด าเนินงาน เนื่องจากการใช้ชีวิตในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนั้น       

เป็นการอยู่ร่วมกันภายใต้การก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด และต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบ ที่จะต้องปฏิบัติร่วมกับ

ผู้รับบริการจ านวนมาก จึงมีความแตกต่างจากการใช้ชีวิตอย่างอิสระในสังคมภายนอก ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้

ผู้รับบริการที่ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู ได้มีโอกาสใช้ชีวิตอย่างอิสระ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างแท้จริง 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้ขยายผลโดยได้

คัดเลือกผู้ที่ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูแล้ว ก่อนจะด าเนินการส่งกลับคืนสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคม ได้ทดลอง

ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตอยู่อย่างอิสระในบ้านพักที่จัดให้ในพื้นที่ ของนิคมสร้างตนเอง กว่า 24 แห่ง ทั่ว

ประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านพื้นที่ ตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง และ

คนขอทาน หรือโครงการบ้านน้อยในนิคมฯ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้มีโอกาสเข้าถึงบริการสวัสดิการจากทางภาครัฐ 

มีอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ตามอัตภาพ และ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างยืน โดยมีความมุ่งหวัง

ว่ากลุ่มผู้รับบริการนั้น จะมีที่พักอาศัยที่ถูกสุขลักษณะ มีอาชีพที่มั่งคง มีรายได้ที่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้และ

สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข รวมถึงสามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการจากรัฐในด้านต่างๆ อย่างมี

เกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ตลอดจนการ  ได้รับการยอมรับจากครอบครัว ชุมชน และ

สังคม (ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์, 2560) บุคคลกลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ (1) คนขอทาน หมายถึง บุคคลที่กระท าผิด

พระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพุทธศักราช 2559 ซึ่งปัจจุบันมีทั้งคนไทยและคนต่างด้าว ในกรณีเป็นคน

ต่างด้าวหลังจากได้รับการฟ้ืนฟู ปรับสภาพ  ระยะหนึ่งแล้ว จะประสานส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเพ่ือผลักดัน

กลับประเทศ (2) คนเร่ร่อน หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ขาดผู้อุปการะอาจมีร่างกายพิการไม่สมประกอบ 

หรือจิตฟั่นเฟือน หรือมีสภาพจิตไม่ปกติ เช่น พิการทางสมอง มีอาการทางจิต หรือร่างกายอ่อนแอจากสาเหตุ

อื่น จนไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ อาศัยกินอยู่หลับนอนในที่สาธารณะก่อความเดือดร้อนร าคาญ 

แก่ประชาชนผู้สัญจรไปมา และเป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพของตนเองจากอุบัติเหตุต่าง ๆ รวมทั้งความอดอยาก 

โรคภัยไข้เจ็บ โดยพลเมืองดี เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่เทศกิจ มูลนิธิ น าส่ง

เข้ารับการสงเคราะห์ และ (3) คนไร้ที่พ่ึง หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ประสบปัญหาเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัย

และผู้ให้การอุปการะ มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรง ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ และสมัครเข้ารับการ

สงเคราะห์ตนเอง หรือบุคคลที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ต ารวจ โรงพยาบาลต่างๆ รวมทั้งองค์กร

เอกชน หรือ บิดา มารดา ญาติพ่ีน้อง น าส่ง 
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การจัดสวัสดิการบุคคลไร้ที่พึ่งในประเทศไทย 

พรพิมล พลเวียง (2545, น. 160-164) กล่าวถึงแนวคิดและรูแบบการจัดสวัสดิการคนไร้ท ี ่ พ่ึง                          

ดังนี้ (1) แนวคิดการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์ รัฐบาลตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาคนเร่ร่อนขอทาน                

จึงได้ตราพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2484 และมอบหมายให้กรมประชาสงเคราะห์จัดตั้งสถาน

สงเคราะห์คนขอทานขึ้น เพ่ืออุปการะคนขอทาน ทั้งชายและหญิง และสกัดก้ันไม่ให้คนเร่ร่อนขอทาน ไร้อาชีพ

อพยพเข้าสู่เมือง (2) แนวคิดการฟื้นฟูสมรรถภาพ คนไร้ที่พึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่ยังมีคุณค่า หากได้รับการ

พัฒนาที่เหมาะสม จะสามารถท าประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติได้ และเป็นก าลังผลิตที่ส าคัญของ

ประเทศ (3) แนวคิดสิทธิมนุษยชน องค์การสหประชาชาติได้ประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน      

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2491 เพื่อแสดงเจตจ านงอันแน่วแน่ของประเทศสมาชิกที่จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้

เกิดผลตามเจตนารมณ์ที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ สิทธิมนุษยชน (4) แนวคิดตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติมาตรา 80 วรรค 2 “รัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการ 

หรือทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาสให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพ่ึงตนเองได้” คนไร้ที่พ่ึง คนเร่ร่อน และคนขอทาน 

เป็นคนด้อยโอกาสกลุ่มหนึ่ง ดังนั้นจึงมีสิทธิที่จะได้รับการสงเคราะห์จากรัฐเช่นกัน ปัจจุบันคนเร่ร่อน ขอทาน 

และไร้ที่พ่ึงมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น บางคนไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอก เนื่องจากปัญหาบางประการ 

เช่น ขาดญาติพ่ีน้อง ที่จะอุปการะเลี้ยงดู ความพิการทุพพลภาพ มีปัญหาทางจิต เจ็บป่วยเรื้อรัง ชราภาพ ฯลฯ 

จ าเป็นต้องเข้ารับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์ จึงต้องสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญ ตลอดจนอยู่บนพ้ืนฐานแห่งศักดิ์ศรี และคุณค่าความเป็นมนุษย์ เพ่ือให้คนเร่ร่อน ขอทาน และไร้ที่

พ่ึงได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในที่สุด 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 ส าหรับการศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อน เพื่อกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชน             

ในนิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บ

ข้อมูลใน 3 รูปแบบ คือ (1) การสังเกตการณ์ (Observation) (2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)                     

และ (3) การสนทนากลุ่ม (Focus Group)  

 
ผลการวิจัย 
 กระบวนการพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อน เพ่ือกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนในนิคมสร้างตนเองกระเสียว 

จังหวัดสุพรรณบุรี ในปัจจุบัน ด าเนินการตามวิธีการปฏิบัติงานตามโครงการ “บ้านน้อยในนิคม” ของ นิคม

สร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้กรอบ ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้วยวิธีการพัฒนา 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย 
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(2) การพัฒนาสภาวะจิตใจและอารมณ์ (3) การพัฒนาการใช้ชีวิตในสังคม และ (4) การพัฒนาความเหมาะสม

ในอาชีพ โดยเป็นการต่อยอดและพัฒนากระบวนการในการปฏิบัติงานจริงในหน่วยงาน มีการวางแผนพัฒนาที่

ครอบคลุมทุกมิติ เน้นการท างานแบบบูรณาการในด้านต่างๆ มีทุนทางพ้ืนที่ในการให้บริการตามหลักธรรมชาติ

บ าบัด แต่ยังขาดในส่วนของบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ตามความ

จ าเป็น แต่ยังขาดการมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพ ในการเข้ามาร่วมด าเนินการพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อน 

 สภาพปัญหาการพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อน เพื่อกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนในนิคมสร้างตนเอง          

กระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี ในปัจจุบัน สภาพปัญหาหลักของคนเร่ร่อน คือคนเร่ร่อนส่วนใหญ่มีปัญหาด้านจิต

เวช ต้องทานยาเป็นประจ า ขาดยาไม่ได้ และมีข้อจ ากัด ในการรับการพัฒนาในหลายเรื่องอาทิเช่น การสื่อสาร       

การคิด วิเคราะห์ และปัญหาการใช้ชีวิตในสังคม คนเร่ร่อนต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลานาน 

จึงจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ดังเดิม การดูแลและพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อน ที่มีสภาพปัญหาด้าน        

จิตเวช โดยน าหลักการฟื้นฟูสรรถภาพคนเร่ร่อน ไร้ที ่พึ ่ง เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาการพัฒนา

ศักยภาพคนเร่ร่อน รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ในการกลับคืนสู่ครอบครัว

และชุมชนของคนเร่ร่อน 

 แนวทางการพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อน เพ่ือกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนในนิคมสร้างตนเองกระเสียว 

จังหวัดสุพรรณบุรี ในปัจจุบัน มีการด าเนินงานตามแผนงานที่วางเอาไว้ และเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมของคน

เร่ร่อนในการก าหนดกิจกรรม ตามกรอบการพัฒนาศักยภาพทั้ง 4 ด้าน และเป็นการสร้างแรงจูงใจ ตามทฤษฎี

การจูงใจของ Maslow ในการกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวและชุมชน โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการเข้ามาบูรณาการช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ทั้งการพัฒนาศักยภาพ จนถึง

การกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชน โดยมีการติดตามประเมินผลการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและชุมชน ในระยะ 

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี (แรก) ด้วยการประสานเครือข่ายในพื้นที่ เฝ้าระวัง ติดตามช่วยเหลือ เป็น

ระยะตามความเหมาะสม เพ่ือป้องกันการกลับไปเร่ร่อนซ ้าอีก 
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ผ่านกระบวนการพัฒนา 4 ด้าน  
1.ด้านการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย
2.ด้านการพัฒนาสภาวะจิตใจและอารมณ์ 
3.ด้านการพัฒนาการใช้ชีวิตในสังคม 
4.ด้านการพัฒนาความเหมาะสมในอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รูปที่ 2 แนวทางการพัฒนาคนเร่ร่อน นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
จากผลการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปเป็น 
 กระบวนการพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อน เพ่ือกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนในนิคมสร้างตนเองกระเสียว 

จังหวัดสุพรรณบุรี ในปัจจุบัน ที ่มุ ่งเน้นการพัฒนา 4  ด้าน คือ ด้านการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย                   

ด้านการพัฒนาสภาวะจิตใจและอารมณ์ ด้านการพัฒนาการใช้ชีวิตในสังคม และด้านการพัฒนาความเหมาะสม

ในอาชีพ ดังนี้ (1) ด้านการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย (1.1) การสนับสนุนการออกก าลังกาย ที่มีความ

หลากหลายตามความถนัดและเหมาะสม เนื่องจากผู้ป่วยทางจิตเวชและมีสภาพร่างกายที่ไม่ แข็งแรง เป็นปกติ

เหมือนคนอื่นทั่วไป (1.2) การส่งเสริมสุขภาพ อนามัย การตัดผม ตัดเล็บ และรักษาความสะอาดของร่างกาย    

มีการบูรณาการ กับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (2) ด้านการพัฒนาสภาวะจิตใจและอารมณ์ (2.1) การส่งเสริมการจัด

กิจกรรมนันทนาการ สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู ้ และพัฒนาสภาวะจิตใจและอารมณ์ ตามความ

เหมาะสม โดยค านึกถึงข้อจ ากัดของคนเร่ร่อน (2.2) การประเมินสภาวะจิตใจ และอารมณ์ (3) ด้านการ

พัฒนาการใช้ชีวิตในสังคม (3.1) การส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมจิตอาสา ในการสร้าง

สัมพันธภาพ และการสร้างความยอมรับจากสังคม (3.2) การฝึกกิจวัตรประจ าวันและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

ภายใต้กฎ กติกา มารยาททางสังคม (3.3) การสร้างความเข้าใจทั้งตัวคนเร่ร่อนเอง และครอบครัว ชุมชน สังคม 

ในการใช้ชีวิตและการได้รับการยอมรับทางสังคม โดยมีการทดลองให้คนเร่ร่อน ได้กลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัว 

และ (4) ด้านการพัฒนาความเหมาะสมในอาชีพ (4.1) การพัฒนาด้านอาชีพต้องมีความหลากหลาย เพ่ือ

คนเร่ร่อน 

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 

นิคมสร้างตนเองกระเสียว 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

เจ้าหน้าท่ี นิคมฯร่วมคดัเลือก 
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ตอบสนองต่อความต้องการ โดยการพัฒนาอาชีพต้องไม่มีความซับซ้อนจนเกินไป ง่ายต่อการศึกษาเรียนรู้ (4.2) 

การประเมินศักยภาพด้านการส่งเสริมอาชีพของ   คนเร่ร่อน  

 สภาพแวดล้อมภายในนิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติตามหลัก

ธรรมชาติบ าบัด มีพื ้นที ่สามารถส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรกรรม มีความพร้อมด้านที ่อยู ่อาศัย          

โดยมีการจัดบ้านให้คนละ 1 หลัง และมีสาธารณูประโภคครบครัน เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่คนเร่ร่อนในนิคม 

เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน แต่สิ่งที่ยังเป็นปัญหา อุปสรรค คือ (1) เจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้เฉพาะด้าน    

ในการให้บริการคนเร่ร่อน เช่น นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา (2) งบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการ

พัฒนาการด าเนินงาน (3) การบริหารจัดการยังมีข้อจ ากัดเนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานนอกเหนือภารกิจหลัก                    

และ (4) มีวัสดุอุปกรณ์บางอย่างที่ต้องขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง  

 การวางแผนให้ครอบคลุมทุกมิติ และควรมีการประสานทีมสหวิชาชีพ เข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณา

การหน่วยงาน ชุมชน จัดการดูแล ช่วยเหลือ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ ในการด าเนินงาน เพื ่อให้เกิด

กระบวนการร ่วมก ันแบบครอบคลุมทุกด ้าน  และการจ ัดการเพ ื ่อการพัฒนาศักยภาพคนเร ่ร ่อนมี

กระบวนการพัฒนาศักยภาพที่ดี เหมาะสม ส่งผลให้คนเร่ร่อนมีศักยภาพเป็นที่ต้องการของนายจ้างในการจ้าง

งานภายนอก มีระบบการดูแลทุกคนดังคนในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของ

คนเร่ร่อน แต่ควรมีการจัดประชุมทีมสหวิชาชีพ ในการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อน 

 สภาพปัญหาการพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อน เพื่อกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนในนิคมสร้างตนเองกระ

เสียว จังหวัดสุพรรณบุรี ในปัจจุบัน คนเร่ร่อนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีสภาวะทางจิต ต้องทานยาเป็นประจ า

ทุกวัน อย่างต่อเนื่อง และมีข้อจ ากัดที่แตกต่างกันไป ความสนใจก็แตกต่างกันด้วย การพัฒนาจึงต้องมีความ

หลากหลาย เพื ่อตอบสนองความต้องการพัฒนาให้กับคนเร่ร่อน  การให้ความร่วมมือของคนเร่ร่อนและ

เจ้าหน้าที่ ในการพัฒนาควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ประเด็นปัญหาที่ส าคัญคือ  คนเร่ร่อนเมื่อกลับคืนสู่

ครอบครัวและชุมชนแล้ว จะไม่ทานยาเนื่องมาจากตัวคนเร่ร่อนเองที่เป็นผู้ป่วยทางจิตเวช และการที่คนใน

ครอบครัวขาดการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องการทานยาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อนจะพบปัญหาใน

ส่วนของการคิด การรับรู้ การสื่อสาร เนื่องจากคนเร่ร่อนส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยจิตเวช คนเร่ร่อนจะรับรู้ได้เฉพาะ

ข้อมูลที่ไม่มีความซับซ้อน และไม่ยุ่งยาก    มีขั้นตอนน้อย   

 แนวทางการพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อน เพ่ือกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนในนิคมสร้างตนเองกระเสียว 

จังหวัดสุพรรณบุรี ในปัจจุบัน การวางแผนบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา               

เปิดโอกาสให้คนเร่ร่อนได้ร่วมเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาศักยภาพ ตามกรอบการพัฒนาศักยภาพทั้ง 4 

ด้าน และการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาที่พบ เช่น เรื่องการสื่อสารของคนเร่ร่อน การฝึกอาชีพตาม

ศักยภาพ และความถนัดของแต่ละคน โดยให้มีความต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความช านาญ ประสานครอบครัวเตรียม

ความพร้อมในการรับคนเร่ร่อนในนิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี กลับไปอยู่กับครอบครัว โดยท า
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ความเข้าใจและแจ้งข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้ครอบครัวสามารถป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

มีการติดตามประเมินผลการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและชุมชน ในระยะ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 1  ปี 

(แรก) น าเสนอข้อมูลคนเร่ร่อนกรณีตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาในทุกด้านให้เห็นเป็นรูปธรรม 

 
อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง “กระบวนการพัฒนาศักยภาพคนเร่รอน เพื่อกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนใน

นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี” ครั้งนี้ได้ท าการอภิปรายผลตามวัตุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้  

 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อนเพ่ือกลับคืนสู่ครอบครัว

และชุมชนในนิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี ในปัจจุบัน  ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการพัฒนา

ศักยภาพคนเร่ร่อน ในนิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี มีการด าเนินการตามวิธีการปฏิบัติงานตาม

โครงการ “บ้านน้อยในนิคม” ภายใต้กรอบของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ ด้วยวิธีการพัฒนาศักยภาพสมาชิกบ้านน้อยในนิคม โดยนิคมสร้างตนเองกระเสียว 

จังหวัดสุพรรณบุรี ใช้การต่อยอดและพัฒนากระบวนการในการปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานด้วยการเน้นการ

พัฒนา 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย (2) การพัฒนาสภาวะจิตใจและอารมณ์ (3) 

การพัฒนาการใช้ชีวิตในสังคม และ (4) การพัฒนาความเหมาะสมในอาชีพ จากการต่อยอดพัฒนากระบวนการ

ดังกล่าวปรากฎว่า 1) การพัฒนาสมรรถภาพด้านร่างกาย มีการสนับสนุนการออกก าลังกายที ่มีความ

หลากหลายตามความถนัดและเหมาะสม มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและร่วมบูรณาการหน่วยงาน ส่งผลให้คน

เร่ร่อน มีร่างกาย ที่แข็งแรง มีสุขภาพที่ดี เพ่ือความพร้อมที่จะพัฒนา ด้านอื่น ๆ 2) การพัฒนาสภาวะจิตใจและ

อารมณ์ มีการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ พัฒนาสภาวะจิตใจและอารมณ์ โดยค านึกถึงข้อจ ากัดของ

คนเร่ร่อน พร้อมประเมินสภาวะจิตใจ และอารมณ์ เป็นระยะ  3) การพัฒนาการใช้ชีวิตในสังคม มีการสร้าง

ความเข้าใจในตัวคนเร่ร่อนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม การใช้ชีวิตและการได้รับการยอมรับทางสังคม และ 

4) การพัฒนาความเหมาะสมในอาชีพ อาชีพต้องมีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคน

เร่ร่อน โดยการพัฒนาอาชีพต้องไม่มีความซับซ้อนจนเกินไปง่ายต่อการศึกษาเรียนรู้และพัฒนา พร้อมประเมิน

ศักยภาพการส่งเสริมอาชีพ ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์ และงานวิจัยของ (สาลินี วงศ์ทอง , 2543) ที ่ได้

ท าการศึกษา เรื่อง “แนวทางการใช้อาชีวบ าบัด (กิจกรรมบ าบัด) ในกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคคลไร้ที่พ่ึง

ในหน่วยงานด้านการสงเคราะห์ คนไร้ที่พึ่ง กรมประชาสงเคราะห์” ผลการศึกษา ระบุว่าอาชีวบ าบัดช่วยให้

บุคคลไร้ที่พึ่งได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และกระตุ้นพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ

สังคม ช่วยพัฒนาปรับปรุง เสริมสร้างทักษะต่างๆ  
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 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาการพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อนเพื่อกลับคืนสู่

ครอบครัวและชุมชนในนิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี ในปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหา

การพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อน ปัญหาหลัก คือ คนเร่ร่อนส่วนใหญ่ มีปัญหาด้านจิตเวช ต้องทานยาเป็นประจ า 

ขาดยาไม่ได้ และมีข้อจ ากัด ในการรับการพัฒนาในหลายเรื่องอาทิเช่น การสื่อสาร การคิด วิเคราะห์ และ

ปัญหาการใช้ชีวิตในสังคม คนเร่ร่อนต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลานาน จึงจะสามารถกลับมา

ใช้ชีวิตเป็นปกติได้ดังเดิม ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ (วสันต์ ณ ถลาง , 2549) ที่ได้ท าการศึกษา 

เรื่อง “สาเหตุของการกลับมาเป็นคนเร่ร่อน ขอทานในสถานแรกรับคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน อ าเภอแม่แตง จังหวัด

เชียงใหม่” ผลการศึกษา ระบุว่าร้อยละ 74.50 คิดว่าสุขภาพเป็นปัญหาของการมาเร่ร่อนขอทาน ร้อยละ 64.80 

คิดว่าเงินที่ได้รับจากการขอทาน ไม่เพียงพอกับความต้องการ คิดว่าเหตุผลส าคัญที่ท าให้กลับมาเป็นคนเร่ร่อน

ขอทาน  

 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อนเพื่อกลับคืนสู่ครอบครัว       

และชุมชนในนิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี ในปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนา

ศักยภาพคนเร่ร่อนมีการด าเนินงานตามแผนงาน และเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมของคนเร่ร่อนในการก าหนด

กิจกรรมตามกรอบการพัฒนาศักยภาพ ทั้ง 4 ด้าน และเป็นการสร้างแรงจูงใจ สามารถอภิปรายได้ด้วยทฤษฎี 

ล าดับความต้องการของ Maslow (ประภัสสร วัฒนา, 2560, น. 17) การกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวและชุมชน  

โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการเข้ามาบูรณาการช่วยเหลือ              

ในเรื่องต่าง ๆ ทั้งการพัฒนาศักยภาพ จนถึงการกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชน โดยมีการติดตามประเมินผลการ

ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและชุมชน ในระยะ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี (แรก) ด้วยการประสาน

เครือข่ายในพ้ืนที่ เฝ้าระวัง ติดตามช่วยเหลือ เป็นระยะตามความเหมาะสม เพ่ือป้องกันการกลับไปเร่ร่อนซ ้าอีก 

ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ (กัลป์ยานี ศรีสันต์, 2541) ที่ได้ท าการศึกษา เรื่อง “ประสิทธิผล

ของมาตรการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนเร่ร่อนจากชนบท” ผลการศึกษา ระบุว่า การด าเนินมาตรการการฟื้นฟูสร

รถภาพคนเร่ร่อนมีประสิทธิผลไม่เท่ากันทุกด้าน จะสูงในด้านการสงเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

กรมประชาสงเคราะห์ (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) สามารถให้การช่วยเหลือทางด้านวัตถุแก่คนเร่ร่อนได้

และผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และเข้าใจในการจัดบริการขั้นพ้ืนฐานเพ่ือตอบสนองความต้องการให้แก่ผู้รับบริการได้ 

แต่มีประสิทธิผลปานกลางในการพัฒนาด้านอาชีพ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะใน

การวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ (1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงกระบวนการ

ให้ครอบคลุมทุกมิติ ควรมีการสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู ้ความช านาญเฉพาะ จัดสรรงบประมาณ  ในส่วน
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ค่าใช้จ่ายและการพัฒนาศักยภาพให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน ควรมีการด าเนินงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และควร

มีการร่วมมือแบบบูรณาการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาศักยภาพถึงการกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชน (2) 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษากรณีตัวอย่าง (โมเดล) การพัฒนาศักยภาพที่ประสบความส าเร็จและควร

มีการศึกษาการกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชน ตลอดจนการใช้ชีวิตในสังคม และผลกระทบในทุกมิติ 
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บทคัดย่อ 
           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อวิเคราะห์การบริหารงบประมาณของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนในปัจจุบัน (2) เพื่อระบุปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน (3) เพื่อเสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของกรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน การวิจัยแบบผสมผสาน วิจัยเอกสารและเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบเจาะจง 
จ านวน 15 คน ผลการวิจัย พบว่า (1) การบริหารงบประมาณของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนใน
ปัจจุบันเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (2) ปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร
งบประมาณของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ขาดการทบทวน เป้าหมาย ตัวชี้วัดขาดระบบเทคโนโลยี
มาใช้ในการวิเคราะห์ และบุคลากรขาดทักษะความรู ้ (3) แนวทางในการเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน การทบทวน เป้าหมาย ตัวชี้วัด การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ และการพัฒนาบุคลากร 
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
 
Abstract 

 The objectives of the research were (1) to analyse the budget management of 
Department of Juvenile Observation and Protection at present (2) to identify the problem and 
obstacle of the budget management of Department of Juvenile Observation and Protection 
and (3) to propose the approaches for enhancing the management efficiency in budget of 
Department of Juvenile Observation and Protection.This study was a Qualitative Research by 
documentary study and  the in-depth interview with target group of 15 informants,                         
The results of research have been found that (1) the budget management of Department of 
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Juvenile Observation and Protection at present was the budget management in the pattern of 
Strategic Performance Based Budgeting. (2) The problem and obstacle of the budget 
management of Department of Juvenile Observation and Protection were composed of for 
aspect of budget planning, there were the lacks of review of objective, indicator to be in line 
with the current situation, the lack of technology system used for analysis. The pesonnel had 
no skill and knowledge about strategic result assessment and work plan. (3) The Approaches 
for Enhancing the Management Efficiency in Budget consisted of Review of objective, work 
plan, and success indicator , Implementation of information technology to be used in budget 
management for planning procedures, ,development of officials who performed work about 
budget management to have knowledge, skills, and expertise in budget management of 
Department of Juvenile Observation and Protection. 
 
Keywords: Budget Management Efficiency, Department of Juvenile Observation, protection 
 
 บทน า 
 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เป็นองค์กรที่มีภารกิจหลักในการพิทักษ์
คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้เยาว์และครอบครัวที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยส่งเสริมการใช้
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและมาตรการอื่นๆ ด าเนินการด้านคดี ด้านการป้องกัน การบ าบัด แก้ไข ฟื้นฟู
และสงเคราะห์ เพื ่อให้เด็กและเยาวชนสามารถกลับคืนสู ่ครอบครัวและชุมชนได้อย่างปกติสุขผ่านการ
ด าเนินงานแยกตามค าพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวแบ่งออกเป็นก่อนศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษาจะ
เป็นหน้าที่ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจ านวน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ส่วนภายหลังศาลมีค า
พิพากษาให้ควบคุมที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ 20 แห่ง และมีหน่วยงานส่วนกลางที่เป็น
หน่วยงานสนับสนุน จ านวน 10 หน่วยงาน ภายใต้การปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามตามหลักการคุ้มครองสิทธิ
เด็กและเยาวชน และเพื่อยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ให้มีมาตรฐานสากล ภารกิจกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจึงต้องมีเป้าหมายและกลยุทธ์ในการก าหนดทิศทางเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการจัดท า
งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting) ตามที่ส านักงบประมาณให้
ส่วนราชการทุกหน่วยน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.2554 -2564 ปี
ปัจจุบัน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พบว่า การบริหารงบประมาณขาดการเชื่อมต่อของแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง(หน่วยงบประมาณ) และหน่วยงานในสว่น
ภูมิภาค (หน่วยรับงบประมาณ) อย่างแท้จริง ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การจัดท าค าของบประมาณที่เป็นการ
จัดท าของหน่วยงานภายในส่วนกลางขาดการมีส่วนร่วมของมิติพื้นที ่ (หน่วยรับงบประมาณ) การบริหาร
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งบประมาณท่ีไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สาเหตุเกิดจากการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายสอดคล้องกับสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (GFMIS) ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ไตรมาสที่ 3              
(1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564 ) ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมทั้งสิ้น 1,436,119,734.08 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 66.47 ต ่ากว่าเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี (ร้อยละ 77) คิดเป็นร้อยละ 10.53 ส่งผลเสียถึงการขาด
วินัยทางการเงินการคลังและการติดตามประเมินผลที่ยังขาดการประเมินผลแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ไม่มี
ความจ าเป็นหรือส่งผลต่อความส าเร็จของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน การใช้จ่ายงบประมาณ
มากกว่ามุ่งผลส าเร็จตามเป้าหมายการให้บริการตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานท าให้งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร
ในแต่ละปีไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและไม่สอดคล้องกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
ประกอบกับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 -2564 ทั่วโลก มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ส่งผล
กระทบต่อทั ้งประเทศไทยรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐด้วยคือกรมพินิจและคุ ้มครองเด็กและเยาวชนตั้งแต่
กระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องมีการโอนเปลี่ยนแปลงในประเภทรายจ่ายงบลงทุน การทิ้งงานของ
รายการสิ่งก่อสร้าง การจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การปรับปรุงห้องควบคุมเด็กและเยาวชนเพื่อใช้กักโรค
การปรับรูปแบบการบ าบัดเด็กและเยาวชนให้มีระยะเวลาที่เหมาะสมและการเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการ
ภายในของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เช่น การประชุมออนไลน์ การลดต้นทุนกระดาษ โดยการ
จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ การน าเทคโนโลยีมาใช้รองรับการท างานให้มากข้ึน 
มีการปรับวิธีการ กระบวนการท างานต่าง ๆ ภายใต้ข้อจ ากัดมากมาย ซึ่งหลักการบริหารระบบงบประมาณ
ยังคงต้องยึดหลักการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การบริหารงบประมาณท่ามกลางสภาพ
ปัญหาและข้อจ ากัดตั้งแต่ด้านบุคลากรด้านงบประมาณ เครื่องมือที่สนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยี และ
สภาพเศรษฐกิจของบริบทโลกและของประเทศไทยรวมทั้งปัญหาทางสังคมที่เกิดจากปัญหาการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ตั้งแต่ปีพ.ศ.2563-2564 ปัจจุบัน จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจยิ่ง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาถึงแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดย
ศึกษาถึงการบริหารงบประมาณของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในปัจจุบันและศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหารงบประมาณของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะ
เป็นข้อมูลส าคัญที่ท าให้กรมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาที่แท้จริงเพ่ือ
น าไปสู่การปรับปรุงระบบการบริหารงบประมาณของกรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สามข้อ คือ (1) เพ่ือวิเคราะห์การบริหารงบประมาณของกรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนในปัจจุบัน (2) เพื่อระบุปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน (3) เพื่อเสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของกรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
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ทบทวนวรรณกรรม 
         ผู้วิจัยได้ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของกรมพินิจและคุ ้มครองเด็กและเยาวชนซึ่ง 
ประกอบด้วย ศึกษาเกี่ยวกับ แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ แนวคิดประสิทธิภาพ กระบวนการ
งบประมาณ แยกเปน็ประเด็นได้แนวคิด ทฤษฎี ดังนี้ 
       แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
       ประภัสสร เจร ิญนาม (2561) ได ้ให ้ความหมายว ่า การจ ัดการภาคร ัฐแนวใหม่ (New public 
management: NPM) เป็นการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานภาครัฐไปสู่การบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
(Result) เพื่อผลประโยชน์สาธารณะของประชาชนเป็นจุดมุ่งว่าสูงสุด โดยใช้การบริหารจัดการ การปรับ
บทบาท ภารกิจ การมุ่งเน้นผลงาน เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานขององค์กร และใช้หลักการบริหาร    
แบบเอกชนที่มุ่งเน้น ลูกค้า คุณภาพการบริการ และเพิ่มผลผลิต เพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงานขององค์กรให้
สูงขึ้น และใช้หลักการแข่งขันเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที ่มี
ผลสัมฤทธิ์สูง 
       แนวคิดประสิทธิภาพ 
       ปีเตอร์ ดรักเกอร์ (Peter Drucker, 1967, p. 5) ได้ให้ความหมายเกี ่ยวกับประสิทธิภาพ หมายถึง
ความสามารถในการใช้ทรัพยากรในกระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุจุดว่าขององค์การได้ดีการใช้คนน้อย
กว่างาน แต่สามารถท างานให้ส าเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการบรรลุความส าเร็จในรูปแบบของภารกิจ เป้าหมายนโยบาย 
หรือวัตถุประสงค์ก็แล้วแต่ ผลงานที่ส าเร็จได้ใช้คนและทุนพอดีกับงาน และยิ่งผลงานที่ส าเร็จได้ใช้คนและทุนต ่า
มาก ถือว่าเกิดประสิทธิภาพในการท างานได้มาก มานพ เนียรภาค (2556, น. 13) ได้นิยามว่าประสิทธิภาพ ว่า
ถึงความสามารถในการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้บรรลุความมุ่งว่า โดยให้ได้
ผลผลิตระดับมากที่สุดแต่ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2555, น. 130) ให้ความหมายว่า 
ประสิทธิภาพ หมายถึงการสนับสนุนให้มีวิธีการบริหารที่จะได้รับผลดีมากที่สุดโดยสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 
นั่นคือ การลดค่าใช้จ่ายทางด้านวัตถุประสงค์ และบุคลากรในขณะที่พยายามเพิ่มความแม่นย า และความเร็ว
ของการบริหารใหม่มากที่สุด ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2541) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ 
หมายถึง การท างานที่ประหยัดได้ผลงานที่รวดเร็ว มีคุณภาพ คุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากร เช่น การเงิน คน 
อุปกรณ ์เวลา ประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่สร้างได้และสามารถวัดได้ จากปัจจัยน าเข้า กระบวนการ หรือผลผลิต โดย 
การวัดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือวัดหลายๆอย่างประกอบกัน เช่น การวัดประสิทธิภาพในมิติ ด้านปัจจัยน าเข้า 
(Input) หรือทรัพยากร เช่น เงิน คน วัตถุดิบ เทคโนโลยีเป็นต้นซึ่งจะต้องมีการใช้อย่างประหยัด คุ้มค่าลดการ
สูญเสียให้น้อยที่สุด หรือการวัดประสิทธิภาพในมิติด้านกระบวนการ (Process) เช่น กระบวนการท างานที่มี
มาตรฐาน รวดเร็ว สะดวกคล่องตัว หรือการวัดประสิทธิภาพในมิติของผลลัพธ์  เช่น ผลที่ได้จากการท างานมี
ก าไรเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ เป็นต้น 
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         ระบบงบประมาณของประเทศไทย 
         ภูมิรักษ์ ชมแสง (2555, น. 18 -25) งบประมาณ เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีมาตรการในการควบคุมการใช้จ่ายอย่าง
ไดผล โดยมีระบบงบประมาณเป็นรูปแบบของกระบวนการงบประมาณ การจะน าระบบงบประมาณระบบใดไป
ใช้จึงต้องพิจารณาถึงเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งจุดมุ่งหมายว่าที่ต้องการให้ระบบงบประมาณนั้นเป็นมาตรการส าคัญ
ในด้านใดมากที่สุดหรือท าหน้าที่เน้นหนักในด้านใด Allen Schick (1990) ไดจัดแบ่งงบประมาณออกตาม
หน้าที่หลักของระบบงบประมาณออกไดเป็น 3 ระบบ คือ 1. ระบบงบประมาณแบบเน้นการควบคุม (Control 
orientation budget) เป็นระบบงบประมาณที่ท าหน้าที่ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อให้ การใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว เพ่ือให้การตรวจสอบเป็นไปได้ง่ายระบบงบประมาณแบบนี้ก็จะ
ไดแก ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ (Line-item budget) 2. ระบบงบประมาณแบบเน้นการจัดการ 
(Management orientation budget)เป็นระบบงบประมาณที่เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารโดยชี้ให้เห็นถึง
แผนงานและกิจกรรมต่างๆที่หน่วยงานนั้นรับผิดชอบท าให้ทราบว่าหน่วยงานนั้น  ๆ มีงานกิจกรรม ตลอดจน
ผลงานต่างๆ อะไรบ้าง ระบบงบประมาณแบบนี้ไดแก ระบบงบประมาณแบบแสดงผลงาน (Performance 
budget) 3. ระบบงบประมาณแบบเน้นการวางแผน (Planning Orientation budget) เป็นระบบประมาณที่
เป็นเครื่องช่วยในการวางแผน โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรตลอดจนแผนงานโครงการที่ต้องมีเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นงบประมาณแบบนี้จะรวมถึงระบบงบประมาณแบบแผนงาน (Program budget) 
ตลอดจนระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance-based budget) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของระบบ
งบประมาณแบบแผนงานซึ่งระบบงบประมาณทั้ง 3 ระบบ ของประเทศไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการ
พัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองทั้งภายใน
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อภาพรวมงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทยปัจจุบันเป็นระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ หลักการและกรอบแนวคิดของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting: SPBB) เน้นการใช้ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย
รัฐบาลเป็นหลักในการจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิผลคุ้มค่าและสอดคล้องกับความ ต้องการของประชาชน 
โดยเพิ่มบทบาทและความรับผิดชอบของกระทรวง ทบวงกรมในการบริหารจัดการงบประมาณ และค านึงถึง
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประกอบด้วยเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ เป็นผลลัพธ์ที่รัฐบาลคาดหวังจะให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติรัฐบาลทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศจะมีกรอบนโยบาย
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการประเทศโดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและกรอบเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ระดับชาติของรัฐบาล เป็นการก าหนดเป้าหมายในช่วงอายุของแต่ละรัฐบาล และสามารถก าหนดเป้าหมายเป็น
รายปีได้ ส านักงบประมาณจึงมีบทบาทส าคัญในการถ่ายทอด เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติของรัฐบาลให้
เป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ประจ าปีและแปลงเป็นยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป้าหมายการให้บริการกระทรวง จะต้องเชื่อมโยงและ
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ค านึงถึงผลส าเร็จตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ระดับชาติ ซึ่งเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติอาจด าเนินการโดย
กระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง หรือต้องร่วมกันด าเนินการโดยหลายกระทรวงในลักษณะบูรณาการเพื่อให้เกิด
ผลส าเร็จแก่ชุมชนหรือสังคม ซึ่งเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวงโดยมีการก าหนดผลผลิตของหน่วยงาน และอาจเป็นบริการหรือสิ่งของที่ให้บริการแก่
ประชาชน และมีตัวชี้วัดผลส าเร็จที่แสดงในหลายมิติทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และค่าใช้จ่าย 

จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิดในวิจัยได้ดังนี้ 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
วิธีการศึกษาวิจัย 
        การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method) โดยมีการวิจัยเอกสาร(Documentary 
Research) และมีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) โดยกลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูลส าคัญในครั้งนี้ จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)   
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเก่ียวข้องในการบริหารงบประมาณของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ในประเด็นที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์กรอบแนวคิดในการวิจัย จ านวน 15 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้แก่  รองปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หัวหน้าผู้ตรวจกรม
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้อ านวยการกองบริหารการคลัง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้มอบนโยบาย ก ากับ 
ดูแลและควบคุม การบริหารงบประมาณของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจ านวน 5 คน กลุ่มที่ 2
ผู้อ านวยการหน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้องกับการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
งบประมาณของหน่วยงาน จ านวน 10 คน 

ว      ห์   บ  ห   บ     ณขอ    

พ   จแ   ุ้   อ   ็ แ   ย วช ใ 

 ัจจุบั  

 ัญห แ  อุ     ใ    บ  ห  

 บ     ณขอ    พ   จแ   ุ้   อ   ็ 

แ   ย วช ใ  ัจจุบั  

แ วท  ใ     พ ่      ทธ ภ พ   บ  ห  

 บ     ณขอ    พ   จแ   ุ้   อ   ็  

แ   ย วช ใ  ัจจุบั  
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ผลการวิจัย 
         1.การบริหารงบประมาณของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน 
          ผลการวิจัยพบว่า ในการบริหารงบประมาณของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในปัจจุบันมีการ
น ากรอบแนวคิดของส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการก าหนดทิศทางกระบวนการ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของทั้งประเทศมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารกระบวนการจัดท างบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มุ่งเน้นการด าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ซึ่ง
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะจัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณพ.ศ. 2564 
เพื ่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีโดยก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน  
โครงการในลักษณะที่สนับสนุนต่อความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ในการลดการกระท าผิดของเด็กและ
เยาวชน การรายงานแผน/ผลการปฏิบัติราชการ เป็นรายไตรมาส เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือปรับเปลี ่ยน
แผนการด าเนินงานเมื่อประสบปัญหาได้ โดยการบริหารงบประมาณต้องน าข้อสังเกตกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องกับกรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนมาใช้ประกอบการบริหารงบประมาณ 
         2. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการงบประมาณของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน       
         ผลการวิจัย พบว่า 1) การวางแผนการจัดท าค าของบประมาณ ขาดการวางแผน การทบทวน นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ภารกิจ ตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตั้งแต่ภาพรวมระดับประเทศ 
กระทรวงและกรม ท าให้การจัดท าค าของประมาณในแต่ละปีไม่สะท้อนกับภารกิจของกรม  การขาดการมีส่วน
ร่วมของหน่วยงานในสังกัด(มิติของพ้ืนที่) ซึ่งส่วนกลางที่เป็นผู้ด าเนินการวางแผนใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานในระดับพ้ืนที่ในปีที่ผ่านมาเป็นหลักซ่ึงในแต่ละปีบริบทการท างานจะแตกต่างกันไปไม่สะท้อนถึงภาพ
ความเป็นจริง และบุคลากรขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ 2) การจัดท าค าของบประมาณ ค าของบประมาณ
เป็นงบประจ ามากกว่างบยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
สาเหตุจากการจัดท าแผนปฏิบัติราชการที่ยังขาดมิติความเชื่อมโยงแผนงานยุทธศาสตร์ชาติ  3) การบริหาร
จัดการงบประมาณการจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน (มิติพื ้นที่)และ ไม่ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน ไม่มีระบบการบริหารงบประมาณการควบคุมดูแลการใช้จ่ายงบไม่เข้มแข็งไม่มีแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน 4) การติดตามและประเมินผล ระบบการติดตามยังไม่ชัดเจนขาดความเข้มแข็งทั้งระบบขาด
ข้อมูลที่ชัดเจนครบถ้วนตามความเป็นจริงท าให้ไม่สามารถคิดต้นทุนการด าเนินงานที่แท้จริงของหน่วยงาน ขาด
ระบบการประเมินผล    
        3. แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน ผลการวิจัย สรุปแนวทางและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
          1) การวางแผนจัดท าค าของบประมาณ ควรมีการทบทวน ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แผนงาน ผลผลิต 
โครงการ กิจกรรมและตัวชี ้ว ัดความส าเร็จ ซึ ่งถือเป็นหลักการบริหารงบประมาณแบบมุ ่งเน้นผลงาน                          
ตามยุทธศาสตร์ จะต้องมีการทบทวนยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค จุดแข็งจุดอ่อนในการบริหารจัดการ
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งบประมาณ ทบทวนเป้าหมาย ประเมินผลแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม รวมถึงปัจจัยความส าเร็จเพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ภารกิจ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
         2) การจัดท าค าของบประมาณ ควรมีการก าหนดกรอบนโยบายในการจัดท าค าขอที่ชัดเจนครบถ้วนซึ่ง
เป็นกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหาร การตัดสินใจช่วยให้ผู้บริหารทราบว่าจะท าอะไร เมื่อใด  ใช้ทรัพยากร
อย่างไร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีประสิทธิภาพเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานและเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการองค์การให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล  
        3) จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการบริหารจัดการงบประมาณของกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน แต่งตั้งโดยอธิบดี มีอ านาจหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง ตั้งแต่การจัดเตรียมค าของบประมาณ การ
ก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ จนถึงกระบวนการติดตามและประเมินผล
งบประมาณ  
         4) การให้ความส าคัญกับแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  ตั้งแต่การวาง
กรอบนโยบายในการจัดท าแผน จนถึงการติดตามแผน โดยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ
จัดสรรโดยรายการจัดสรรเชื ่อมต่อกับข้อมูลที ่เป็นปัจจุบันใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดสรรเพื ่อลดขั ้นตอน 
ประหยัดเวลา สามารถตรวจสอบได้ง่ายและมีมาตรฐาน 
         5) การติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการสร้าง
ระบบในการติดตามรายงานผล และการใช้กระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพตามวงจรของเดมิ่ง 
(Demming) หรือที ่เรียกว่า วงจร PDCA (Plan –Do –Check -action) ซึ ่งกรมพินิจและคุ ้มครองเด็กและ
เยาวชนไม่มีในส่วนมิติของการประเมินผล ท าให้การติดตามประเมินผลไม่สามารถด าเนินการได้ครบวงจรตาม
หลักวิชาการตั้งแต่ก่อน ก าลังด าเนินการ และหลังด าเนินแผน/โครงการเสร็จสิ้น  
         6) การสื ่อสารให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน             
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคนในองค์การตั้งแต่ระดับบนลงล่างและ
ล่างขึ้นบน ซึ่งเป็นขั้นตอนกระบวนการที่ส าคัญในการถ่ายทอดนโยบายลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         7) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ คือ (1) กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณผู้บริหารควรเข้ามามีบทบาทใน
การก ากับดูแลหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณเพื่อให้นโยบายน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
แท้จริง (2) ก าหนดให้หน่วยงานใช้เครื่องมือ PDCA (Plan –Do –Check -action) เข้ามาติดตามประเมินผลทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (3) ส่งเสริมให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณร่วมกับ
ส่วนกลาง (4) การส่งเสริม สนับสนุน ศักยภาพของพลังเครือข่าย โดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภาครัฐ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานตามแผนงานโครงการทั้งในเรื่องงบประมาณและการ
ด าเนินกิจกรรมก่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล (5) การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและทัศนคติใน
การปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์นโยบายและแผนงานงบประมาณ และมีความหลากหลายมี
ประสบการณ์ในงานหลายด้าน เช่น การถ่ายทอดนโยบายลงสู่หน่วยปฏิบัติ การจัดการความรู้   (6) การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้มีความทันสมัย สามารถตอบสนองต่อการบริหาร
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งบประมาณ เพื่อลดภาระขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประหยัดงบประมาณ และเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรกรม
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพ 
 
อภิปรายผล 
 1.การบริหารงบประมาณของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน 
 จากผลการวิจัยการบริหารงบประมาณของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในปัจจุบันได้ดังนี้   
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ถึงแม้จะมีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ของกรมให้มีความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงยุติธรรม แต่ขาดการทบทวน เป้าหมาย ตัวชี ้ว ัดความส าเร็จ การจัดท าค าขอ
งบประมาณภาพรวมส่วนใหญ่เป็นงบประมาณในภารกิจประจ า งบประมาณเชิงยุทธศาสตร์มีค่อนข้างน้อยและ
ผลการด าเนินงานยังไม่สะท้อนเป้าหมายการให้บริการกรม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
คณะรัฐมนตรี สอดคล้องกับข้อสังเกตของกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ผลการศึกษาครั้งนี้ยังสอดคล้องกับรชิตา วรัตถ์ธนพิตญ์ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า กระบวนการบริหาร
งบประมาณ ด้านการวางแผน และด้านการบริหารส่วนราชการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นโยบายที่
กรุงเทพมหานครก าหนด ส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านกระบวนการเบิกจ่ายเงินมีประสิทธิภาพน้อย และยัง
สอดคล้องกับ อรสา จุลสุคนธ์และคณะ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยความส าเร็จของการใช้งบประมาณใน
การวิจ ัยในกรมวิชาการเกษตร พบว่า การบริหารจัดการงบประมาณที ่ม ีประสิทธิภาพประกอบด้วย                
1. การวางแผน  2. การใช้งบประมาณ 3.การบริหารจัดการงบประมาณ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัจจัยความส าเร็จ
การใช้งบประมาณ และรวมถึงการก าหนดนโยบาย การจัดระบบการจัดสรรงบประมาณให้ได้ตามมาตรฐานการ
จัดระบบการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งหน่วยงานต้นสังกัดที่เป็นหน่วยหลักต้องสนับสนุน
เครื่องมืออุปกรณ์และการใช้งบประมาณตามวัตถุประสงค์ให้นักวิจัยด าเนินงานวิจัยได้ส าเร็จ  
       2. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของกรมพินิจและคุ ้มครองเด็กและเยาวชน                    
 จากผลการศึกษา ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของกรมพินิจและคุ ้มครองเด็ก                    
และเยาวชน พบว่า กรมขาดการวางแผนจัดท าค าของบประมาณ ไม่มีการทบทวน วิเคราะห์ นโยบาย เป้าหมาย
การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ขาดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัด
(มิติของพ้ืนที่) ส่วนกลางที่เป็นผู้ด าเนินการวางแผนใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ ซึ่งใน
แต่ละปีบริบทการท างานจะแตกต่างกันไปไม่สะท้อนถึงภาพความเป็นจริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ                  

John Ugoani (2019) วิจัยเรื่อง “Budget Management and Organizational Effectiveness in Nigeria” 
การศึกษาวิจัยชี้ให้เห็นว่า ฝ่ายบริหารในทุกระดับต้องพิจารณาการใช้งบประมาณให้ตรงกับความต้องการ  เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการบริหารจัดการที่ผิดพลาด และก่อให้เกิดความล้มเหลวขององค์กร ส่วนในเรื่องของบุคลากรของ
กรมในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ธีรเมธ ปล้องเจริญ (2561) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดการ

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1941185
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ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ ปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับการท างานด้านนโยบาย
และบริหารองค์กร มีความสัมพันธ์กับด้านความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การจัดท าค าขอ
งบประมาณขาดมิติความเชื่อมโยงแผนงานยุทธศาสตร์ชาติ การบริหารจัดการงบประมาณไม่เป็นระบบรวมถึง
ปัญหาของระบบในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการงบประมาณ สอดคล้องกับ  Jiachao Rong, Yang 
Zhang (2018) ศ ึกษาหัวข ้องานว ิจ ัยเร ื ่อง “Research on the Construction of an Enterprise Total 
Budget Management System Based on EVA” พบว่า การบริหารจัดการงบประมาณเป็นวิธีการที่ส าคัญ
แบบหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ ระบบบริหารงบประมาณแบบองค์รวม พบว่ามีปัญหาในการ
ก าหนดกลยุทธ์ระยะยาว และระยะสั้น ระบบองค์กร งบประมาณ สภาพแวดล้อมการจัดการงบประมาณ และ
ระบบการประเมิน ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงในการจัดการตามสถานการณ์เฉพาะขององค์กร รวมถึง
ความพยายามสร้างวิธีการใหม่ๆ ในการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรให้มีความ
เข้มแข็ง สอดคล้องกับ Guo-Liang Dua and Dan Xiab (2019) ศึกษาหัวข้องานวิจัยเรื ่อง “Research on 
University Budget Management from the Perspective of Internal Control” พบว ่ า  ร ูปแบบการ
ด าเนินงานของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหัวใจหลักของการควบคุมภายในของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย คือ
การควบคุมภายในด้านงบประมาณ การด าเนินการตามมาตรการควบคุมภายในเพื่อบริหารความเสี่ยงทาง
การเงิน การบริหารจัดการงบประมาณของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย และการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งส าคัญ 
      3. แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
        กรมพินิจและคุ ้มครองเด็กและเยาวชนควรให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพตั้งแต่ การทบทวน ภารกิจ เป้าหมาย แผนงบประมาณ ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงยุติธรรม และเป้าหมายการให้บริการให้กรมอย่างแท้จริง การจัดท ากรอบนโยบาย
ในการจัดท าค าของบประมาณในแต่ละปีงบที่ชัดเจน สอดคล้องกับ Emmanuel Ikechukwu Okoye (2011) 
ศ ึกษาห ัวข ้องานว ิจ ัยเร ื ่อง “Budgeting as a Management Tool for Improving Effectiveness of an 
Organization” พบว่า ปัญหาส าคัญที่พบได้บ่อยของผู้บริหาร คือ การวางแผนอนาคตในการรับมือกับโลกที่มี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกือบทุกวัน ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารยังต้อง
ตัดสินใจเพื ่อผลประโยชน์ในอนาคต กระบวนการทั ้งหมดในการจัดท าแผนนี้ เรียกว่ าการบริหารจัดการ
งบประมาณเพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ ความหมายและบทบาทใน
การบริหารจัดการงบประมาณ หน้าที่ความรับผิดชอบในการการจัดเตรียมงบประมาณให้เกิดประโยชน์รวมถึง
วัตถุประสงค์ในการจัดท างบประมาณ และวิธีการใช้งบประมาณต้องค านึ งถึงการควบคุมบริหารจัดการ
งบประมาณและผลประโยชน์ ที่จะได้รับสูงสุด ในงานวิจัยนี้สรุปได้ว่าส าหรับการบริหารงบประมาณเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการต้องท าควบคู่ไปกับการจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิผล ให้บรรลุเป้าหมาย
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และวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ ซึ ่งศึกษาสอดคล้องกับสมใจ ลักษณะ (2552) พบว่า ประสิทธิภาพในการท างาน
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ คือ 1) ประสิทธิภาพระดับบุคคล คือ การที่บุคคลที่มีประสิทธิภาพในการ
ท างานต้องมีความตั้งใจรู้จักใช้กลวิธีหรือเทคนิคใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ท างานอย่างเต็มความสามารถ         
จึงได้เป็นผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจในการท างาน รู้จักคิดค้น ดัดแปลงวิธีการท างานนั้นให้ดูอยู่เสมอ                 
2) ประสิทธิภาพขององค์กร คือ การที่องค์กรด าเนินงานต่างๆ ตามภารกิจ ไปสู่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ โดยมีใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรให้มีความคุ้มค่าและมีการสูญเสียน้อยที่สุด มีลักษณะของการ
ด าเนินงานการด าเนินงานไปสู่วัตถุประสงค์ด้วยดี ซึ ่งสามารถประหยัด  ทั้งเวลา ก าลังคน และทรัพยากร                   
มีความสามารถในการใช้วิธีการ เทคนิควิธีและเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ส่งผลท าให้เกิดวิธีการด าเนินงานที่
เหมาะสม มีความราบรื่นในการท างาน มีอุปสรรคในการท างาน น้อยที่สุด และส่งผลให้บุคลากรมีก าลังใจที่ดี
และมีความสุขกับการท างาน สอดคล้องกับ ประภัสสรเจริญนาม (2561) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ (New public management: NPM) เป็นการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานภาครัฐไปสู่การบริหารแบบ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Result) เพื่อผลประโยชน์สาธารณะของประชาชนเป็นจุดมุ่งว่าสูงสุด โดยใช้การบริหาร
จัดการ การปรับบทบาท ภารกิจ การมุ่งเน้นผลงาน เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานขององค์กร และใช้
หลักการบริหารแบบเอกชนที่มุ่งเน้น ลูกค้า คุณภาพการบริการและเพ่ิมผลผลิต เพ่ือยกระดับผลการปฏิบัติงาน
ขององค์กรให้สูงขึ้น และใช้หลักการแข่งขันเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง มานพ เนียรภาค (2556) ได้นิยามว่าประสิทธิภาพ ว่าถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน
หรือการด าเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือให้บรรลุความมุ่งหมายโดยให้ได้ผลผลิตระดับมากที่สุดแต่ใช้เวลาและ
ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดทั้งนี้ ยังพบว่ากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาบริหารจัดการงบประมาณทั้งระบบควรจัดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณโดยมี
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นประธาน ท าหน้าที่ตั้งแต่ วิเคราะห์ ทบทวน เป้าหมายการ
ให้บริการกรมแผนงบประมาณ ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม ที ่กรมจะต้องเสนอรายละเอียดจัดท าค าขอ
งบประมาณไปยังกระทรวงยุติธรรมและส านักงบประมาณ ตลอดจนการก ากับ ดูแลงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจ าปีโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
ตามวงจรของเดมิ่ง (Demming) หรือที่เรียกว่า วงจร PDCA (Plan –Do –Check -action) เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบตามกระบวนการงบประมาณอีกทางหนึ่ง สอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(2541) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การท างานที่ประหยัดได้ผลงานที่รวดเร็ว มีคุณภาพ คุ้มค่ากับการใช้
ทรัพยากร เช่น การเงิน คน อุปกรณ์ เวลา ประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่สร้างได้และสามารถวัดได้  จากปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ หรือผลผลิต โดย การวัดอย่างใดอย่างหนึ ่งหรือวัดหลายๆอย่าง ประกอบกัน เช่น การวัด
ประสิทธิภาพในมิติ ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) หรือทรัพยากร เช่น เงิน คน วัตถุดิบ เทคโนโลยีเป็นต้น ซ่ึงจะต้อง
มีการใช้อย่างประหยัด คุ้มค่าลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด หรือการวัดประสิทธิภาพในมิติด้านกระบวนการ 
(Process) เช่น กระบวนการท างานที่มีมาตรฐาน รวดเร็ว สะดวกคล่องตัว หรือการวัดประสิทธิภาพในมิติของ
ผลลัพธ์ เช่น ผลที่ได้จากการท างานมีก าไรเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะสอดคล้องกับงานวิจัยของส านักงาน
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ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2559)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบกระบวนการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ”พบว่า ภาพรวมของการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารงบประมาณ 
และกระบวนงานย่อยส่วนใหญ่ ไม่ผ่านเกณฑ์การปฏิบัติงาน และผลการพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหาร
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้กรอบมาตรฐานการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานภาครัฐ พบว่าทุกกระบวนงานและรายละเอียดขั้นตอนเกือบทุกรายการ  มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงพัฒนาการด า เนินงานด้านงบประมาณ ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นควรน ารูปแบบกระบวนการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดท าเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้
หน่วยงานน าไปปรับใช้เป็นส่วนหนึ ่งของกระบวนการปฏิบั ต ิงานปกติ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่วยงานและควรท าการศึกษาสภาพการด าเนินงานเพื ่อพัฒนารูปแบบ
กระบวนการบริหารงบประมาณให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง  
 
ข้อเสนอแนะ 
        จากการศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 (1) ผู้บริหารระดับสูงของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนควรก ากับ ตรวจสอบดูความเหมาะสม
ในการก าหนดเป็นนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เหมาะสมกับมิติของพ้ืนที่ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค  
 (2) นโยบายอธิบดี ควรค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานและความเหมาะสมตามสัดส่วนในการจัดสรร
ทรัพยากร บุคลากรของกรมในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง 
  (3) การบริหารงบประมาณของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ควรมีการบริหารในรูปแบบของ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยมีอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน เป็นประธานและมีผู ้อ านวยการของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นคณะกรรมการ โดยมี
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นกรรมการและเลขานุการ  
 (4) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กรมควรจัดประชุม
ชี้แจงแนวทางและการด าเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนให้กับบุคลากรในองค์กรได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติไปในแนวทางและหลักเกณฑ์เดียวกัน  
 ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ 
 (1) ส่งเสริมหรือสนับสนุนจัดหาให้มีการน าเครื่องมือ อุปกรณ์หรือน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
 (2) การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงบประมาณ 
 (3) การบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ 
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 (4) ส่งเสริมศักยภาพของพลังเครือข่ายโดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานตามแผนงานโครงการทั้งในเรื่องงบประมาณและการด าเนินกิจกรรม
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการป้องกัน บ าบัด ดูแลแก้ไขเด็กและเยาวชน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้                     
          (1) ควรศึกษาประเมินผลแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน เพื่อเป็นทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน 
         (2) ควรศึกษาเรื่องการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐที่มีการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 
        (3) ควรศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงบประมาณและการติดตาม
ประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
 
บรรณานุกรม 
ประภัสสร เจริญนาม. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนในเขตบริการ 
 สุขภาพที่ 3-6. (ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยบูรพา,ชลบุรี. 
มานพ เนียรภาค. (2556). ประสิทธิภาพในการด าเนินการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานี
 ต ารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัย                
 มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, พระนครศรีอยุธยา. 
รชิตา วรัตถ์ธนพิตญ์ (2559 ).ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส านักการศึกษา
 กรุงเทพมหานคร. (ค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, นครปฐม. 
สมใจ ลักษณะ. (2552). การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน. กรุงเทพฯ : เพ่ิมทรัพย์ การพิมพ์. 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2541). การปฏิรูประบบราชการ : ยุทธศาสตร์ส าคัญของการ
 เปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ: ส านักงาน. 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.(2559).งานวิจัยรูปแบบกระบวนการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้กรอบมาตรฐานการควบคุมภายในของหน่วยงาน    
 ภาคร ัฐ .กร ุงเทพมหานคร : กลุ ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงส  าน ักงานปลัดกระทรวง  
 กระทรวงศึกษาธิการ. 
อรสา จุลสุคนธ์ และคณะ.(2555). ปัจจัยความส าเร็จของการใช้งบประมาณในการวิจัยของนักวิจัยในกรม
 ว ิชาการเกษตร. (ปร ิญญาเกษตรศาสตร ์มหาบัณฑิต ). สาขาว ิชาเกษตรศาสตร ์และสหกรณ์ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี. 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”     
             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 327 

 

Boston, J. (1996). Origins and destinations: New Zealand’s model of public management 
 and the international transfer of ideas’ In P. Weller & G. Davis (Eds), New ideas, 
 better government. Sydney: Allen & Unwin. 
Drucker, Peter F. (1967). The Effective Executive. New York : Harper & Row.  
Emmanuel Ikechukwu Okoye. (2011).Budgeting as a Management Tool for Improving 
 Effectiveness of an Organization. Retrieve From 
 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1804251July 
Guo-Liang Dua and Dan Xiab. (2019). Research on University Budget Management from the 
 Perspective of Internal Control. Retrieve From https://dx.doi.org/10.2991/icmesd-   
 19.2019.57 
Jiachao Rong, Yang Zhang. (2018). Research on the Construction of an Enterprise Total Budget 

 Management System Based on EVA. Retrieve From https://iopscience.iop.org/article 

 /10.1088/1757-899X/394/5/052078/pdf  

John Ugoani. (2019). Budget Management and Organizational Effectiveness in Nigeria.  
                Retrieve From https://ssrn.com/abstract=3368912  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1804251
https://dx.doi.org/10.2991/icmesd-%20%20%20%0919.2019.57
https://dx.doi.org/10.2991/icmesd-%20%20%20%0919.2019.57
https://iopscience.iop.org/article%09/10.1088/1757-899X/394/5/052078/pdf
https://iopscience.iop.org/article%09/10.1088/1757-899X/394/5/052078/pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1941185
https://ssrn.com/abstract=3368912


การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”     
             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 328 

 

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรในพื้นที่ส านักงานอัยการภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา 
Development of Digital Skills of Personnel in the District Attorney's Office Region 3, 

Nakhon Ratchasima Province 
อารีรัตน์ อาษาไชย1 และรัชยา  ภักดีจิตต์2 

Areerat Arsachai 1 and Rachaya Pakdeejit2 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต1 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต2 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม 

E–mail: areerat.a27@gmail.com 
 

บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ (1) เพื่อประเมินความพร้อมในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ

บุคลากรในพื้นที่ส านักงานอัยการภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา (2)  เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมในการพัฒนา

ทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรในพื้นที่ส านักงานอัยการภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา              ็            

                     ณ               203      ้  ่  ้                                        3 

  ้           ็                                ้             ์ ้       ้  ่  ่          ่  ้      ่  ฉ     

 ่  ่               ฐ    ่        ่               ่            ณ      ้  ้ ้           8      ้  ่ 

  ้                                   3   ้        ษณ์  ็                              ์ ้     ้     

        ์                   (1)                ้   ่            ษ  ้             ่                           

(2)               ศ                 ณ์              ษ  ้           ่    ่       ่               

        ศึ ษ           ่       ษ  ้             ่      (3)                    ษ  ้            

                                  3                      ้  ่    ษ       ้        ้                  ้

           ์             ้              ้  ่               ้                      ฏ          ้  ่  

     ้                   
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Abstract 

 This research has 3 objectives: (1) to analyze the digital skills of personnel in the 

District Attorney's Office Region 3, Nakhon Ratchasima Province; (2) to compare the digital skills 

of personnel in the District Attorney's Office Region 3, Nakhon Ratchasima Province. Classified 
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by personal factors (3) to propose guidelines for developing digital skills of personnel in the 

District Attorney's Office Region 3, Nakhon Ratchasima Province. This research is a blended 

research. A population research of 203 people, namely administrative officials in the area of 

the Prosecutor's Office Region 3, used a questionnaire as a research tool. The statistics used in 

the data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-value, and variance. 

As for the quality research, 8 informants, namely the Director of the Public Prosecutor's Office 

Region 3, used the interview form as a research tool. Analyze data with content analysis. 

Research results (1) Personnel are ready for digital skills development. At a high level (2) 

Personnel with gender, age and work experience have(3) Guidelines for developing digital skills 

of personnel in the District Attorney's Office Region 3, Nakhon Ratchasima Province, such as 

understanding and using digital technology for maximum benefits. Creating and developing 

people to be up-to-date and able to use digital technology in their work wisely. and effective. 
 

Keywords: Digital skills, technology, Prosecutor's office 
 
บทน า 

ปัจจุบันการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สืบเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ

อย่างต่อเนื่อง ท าให้ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใดก็สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันท่วงที ท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึ่งตามมติความเห็นชอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  26 

กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาครัฐมีก าลังคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมที่จะเป็นกลไกขับ

เคลื่อนที่ส าคัญในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล และให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถ

ปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่

คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด แนวทางดังกล่าวครอบคลุมการด าเนินการระหว่างปี พ.ศ.2561–2565 และครอบคลุมข้าราชการพล

เรือนสามัญและผู้ปฏิบัติงานในกระทรวง กรม และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตลอดจน

ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทั้งหมด นั้น (วารสารส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2560) 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 1. เพ่ือวิเคราะห์ทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรในพ้ืนที่ส านักงานอัยการภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรในพื้นที่ส านักงานอัยการภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา 

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 3. เพื ่อเสนอแนวทางในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรในพื ้นที ่ส  านักงานอัยการภาค 3                

จังหวัดนครราชสีมา 

 
ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 
 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ที่มุ่งสู่ ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงาน
ภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึงหลักความคุ้มค่า 
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality 

Award : PMQA)  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร) ได้อธิบายว่า การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จ ัดการภาคร ัฐ  (Public Sector Management Quality Award : PMQA) เป ็นกรอบการบร ิหารจ ัดการ
องค์การที่ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการน าไปใช้ในการประเมินองค์การด้วยตนเองที่
ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล  โดยมุ่งเน้นให้
หน่วยงานราชการปรับปรุงองค์การอย่างรอบด้านและ อย่างต่อเนื่อง 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับข้าราชการ 4.0 

 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) ได้อธิบายว่า การปฎิรูปประเทศเพ่ือไปสู่ 

การเป็นประเทศไทย 4.0 ถือเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลและทุกภาคส่วนต่างให้ความส าคัญ และ “ข้าราชการ”  

ซึ่งถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต้องเร่งปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาตนเองรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้อื่นให้มีขีดความสามารถเหมาะสมในการท างานเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ คือ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั้งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนา

แล้วด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 

 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) ได้อธิบายว่า แนวทางการพัฒนาทักษะ

ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามท่ีส านักงาน ก.พ. เสนอ 
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โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาครัฐมีก าลังคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนที่ส าคัญใน

การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล และเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวให้เท่าทัน

กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบท

ของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลและสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 รุ่งนภา จันทร์อ่อน (2562) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์

สู่การเปลี่ยนเป็นหน่วยงานดิจิทัล พบว่า การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงขีดความสามารถ ด้านทักษะดิจิทัลมีความ

สอดคล้องกับแนวคิดบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ในด้านการสร้างระบบการพัฒนา  สนับสนุนด้านบุคลากร 

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ E-learning และน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการด าเนินงานของ

หน่วยงานสามารถท างานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ 

  ภาพิมล ชัยขันธ (2560) ศึกษาเรื่อง การบริหารงานด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ตามแนวนโยบาย 

Thailand 4.0 พบว่า 1. การบริหารงานด้านเทคโนโลยีของกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลางมีการน าเอา

เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน 2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจที่

ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีของกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

ทางด้านเทคโนโลยีขาดการฝึกอบรม,เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่ทันสมัยและไม่เพียงพอกับจ านวน

ผู้ปฏิบัติงาน 3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน พัฒนาฐานข้อมูลรวม ศูนย์ข้อมูลของส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติให้เป็นไปในทิศทาง 4. แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานด้านเทคโนโลยี จัดตั้งกองก ากับ

เกี่ยวกับ เทคโนโลยีขึ้นภายในกองบัญชาการสอบสวน  

พีระ จิรโสภณและคณะ (2559) ศึกษาเรื่องความรู้เท่าทันการสื่อสารยุคดิจิทัลกับบทบาทในการ

ก าหนดแนวทางการปฏิรูปการสื่อสารสังคมไทย พบว่า ระดับการรู้เท่าทันการสื่อสารแตกต่างกันไปตามลักษณะ

ทางประชากรและพฤติกรรมการเปิดรับและการใช้สื ่อ ปรากฏว่าเป็นตามสมมติฐานเพียงบางส่วนนั ่นคือ

แตกต่างกันตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ เฉพาะด้านอายุที่กลุ่มผู้สูงอายุมากกว่ามักมีระดับการรู้เท่าทัน

มากกว่า แต่ก็ไม่เป็นแบบแผนที่สอดคล้องกันทุกกลุ่ม  

 พงษ์วัตร บุญสนองโชคยิ ่ง (2563) ท าการวิจัยเรื ่อง การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัลของบุคลากร ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ พบว่า ผู้บริหารให้ความส าคัญ

กับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัลของบุคลากรมีการก าหนดให้การ

พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 4 ปีมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการ
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ปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัล แจ้งให้บุคลากรทราบถึงวิสัยทัศน์และทิศทางการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

เพ่ือปรับ Mindset ของบุคลากรให้ไปในทิศทางเดียวกัน  

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ใช้แนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรในพื้นที่ส านักงานอัยการภาค 3 จังหวัด

นครราชสีมา บูรณาการจากส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีการศึกษาวิจัย 

งานวิจัยเรื ่อง การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรในพื้นที่ส านักงานอัยการภาค 3 จังหวัด

นครราชสีมา เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 

  

   พัฒ  ทั ษ  ้    จ ทั ขอ บุ     ใ พื้ ที่ ำ ั    

อัย   ภ   3 จั หวั      ช ี   

1.                     ้        ฐ   

2.                  ษ  ้          

ตัวแ  อ     

 ัจจัย ่ว บุ    

1.   ศ 

2.      

3.         ศึ ษ  

4.      ่  

5.         ณ์         

 

 

 

 

ตัวแ  ต   

 ว  พ ้อ ต่อ   พัฒ  ทั ษ  ้    จ ทั  

1.            ้       ้        ้                 

2.            ้                             ฏ        

 ฏ                 ฐ            ้          

3.            ้                              ศ      

   ์   

4.            ้                          

  ้       ้              

5.            ้                 ์                 

6.            ้    ้          

7.            ้                              ้          
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

    การวิจัยครั้งนี้ใช้ประชากรในเขตพื้นที่ส านักงานอัยการภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 409 คน 

เมื่อใช้สูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ซึ่งมีความเชื่อถือที่ 95% และมีความคลาดเคลื่อนของ

ข้อมูลเพียง 0.05 เท่านั้น ได้ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 202.47 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับเป็นจ านวน 203 คน 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นค าถามแบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูล

ส าคัญ คือ ผู ้อ านวยการส านักอ านวยการ จ านวน 8 คน โดยผู ้ว ิจัยด าเนินการสัมภาษณ์เอง เพื ่อชี ้แจง

วัตถุประสงค์ของการท าการศึกษา และความเป็นอิสระในการให้ข้อมูลรายละเอียดของอย่างถูกต้อง 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

 เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งเครื่องมือในการศึกษาวิจัยออกเป็น 2 ชุด ดังนี้  

ชุดที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถามการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล โดยเก็บ

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 400 คน และแจกแบบสอบถามจากข้าราชการธุรการส านักงาน

อัยการภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา 

ชุดที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการในการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างใช้ส าหรับการเก็บ

ข้อมูล โดยค าถามได้จากวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเสนอแนวทางการพัฒนาการในการ

พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของส านักงานอัยการภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา โดยสัมภาษณ์ผู้อ านวยการส านัก

อ านวยการ รวมทั้งสิ้น 8 คน  

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัย ผู้วิจัยได้

น าเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า 

 1. เพศ กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 73.4 รองลงมา คือ 

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 26.6  

2. อายุ กลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษาในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 32 – 38 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 36.0 รองลงมา คือ กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 39 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.5 กลุ่มที่มีอายุ 46 ปีขึ้นไป คิดเป็น

ร้อยละ 20.7 กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 25 - 31 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.8 และกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 18 - 24 ปี ไม่มีผู้

ปฎิบัติงานอยู่ในช่วงอายุนี้ ตามล าดับ  
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3. ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริญญา

ตรีคิดเป็นร้อยละ 54.7 รองลงมา คือ กลุ ่มที ่มีการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 31 .0 กลุ ่มที ่มี

การศึกษาระดับ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 11.8 และกลุ่มท่ีมีการศึกษาระดับ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดับ  

4. ต าแหน่ง กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 

37.4 รองลงมา คือ ต าแหน่งนิติกร คิดเป็นร้อยละ 30.5 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ คิดเป็นร้อยละ 24.6 ต าแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี คิดเป็นร้อยละ 4.9 และต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ คิดเป็น ร้อยละ 2.5 ตามล าดับ  

5. ประสบการณ์การท างาน กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์

การท างานระหว่าง 1 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.9 รองลงมา คือ กลุ่มที่มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 

ระหว่าง 5 – 10 ปีคิดเป็นร้อยละ 22.7 กลุ่มที่มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 10 – 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 

18.7 กลุ่มที่มีประสบการณ์การท างาน 15 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 17.2 และกลุ่มที่มีประสบการณ์การท างาน

น้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับด้านความพร้อมต่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และ การพัฒนา

ทักษะด้านดิจิทัล (แนวการพัฒนาความรู้ขั้นพื้นฐาน แนวงทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล) 

ผลการวิเคราะห์ความพร้อมต่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล โดยรวมและรายด้าน พบว่า บุคลากรสว่น

ใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄= 3.94, S.D. = 0.49) แยกเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อย โดยล าดับแรก คือ ความสามารถด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล อยู่ในระดับมาก 

(x̄= 4.23, S.D. = 0.46) รองลงมาคือ ความสามารถด้านการควบคุมก ากับ ดูแล และการปฏิบัติตามกฎหมาย

นโยบายและมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.19, S.D. = 0.46) ความสามารถด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.18, S.D. = 0.54) ความสามารถด้านผู้น า

ดิจิทัล อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.06, S.D. = 0.41) ความสามารถด้านการเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อยู่ในระดับ

มาก (x̄= 4.06, S.D. = 0.62) ความสามารถด้านการออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัล 

อยู่ในระดับมาก (x̄= 3.72, S.D. = 0.45) และล าดับสุดท้าย คือ ความสามารถด้านการบริหารกลยุทธ์และการจัด

โครงการ อยู่ในระดับปานกลาง (x̄= 3.17, S.D. = 0.51) และเม่ือวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า 

1. ด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล โดยรวมและรายด้าน พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.23 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย

ล าดับแรกคือ สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล ค่าเฉลี่ย  4.29 ส่วนล าดับรองลงมา 

คือ ยอมรับและปฏิบัติตามในนโยบายการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล ค่าเฉลี่ย   4.25และล าดับสุดท้าย คือ 

สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ข้าราชการดิจิทัล ค่าเฉลี่ย 4.16 

2. ความสามารถด้านการควบคุมก ากับ ดูแล และการปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายและมาตรฐานการ

จัดการด้านดิจิทัล พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย  4.19เมื่อพิจารณา
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เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ล าดับแรกคือ ทราบถึงพระราชบัญญัติ

และกฎหมายเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์,เครือข่าย,สื่อดิจิทัล ค่าเฉลี่ย 4.20 ส่วนล าดับรองลงมา คือ ทราบ

ถึงแนวทางการปฏิบัติ รวมถึงมารยาท ในการใช้สื่อดิจิทัลสาธารณะ ค่าเฉลี่ย  4.19และล าดับสุดท้าย คือ ทราบ

ถึงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรและมาตรการวัดความโปร่งใส ค่าเฉลี่ย 4.18 

3. ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความ

คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.14 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับ

จากมากไปหาน้อย ล าดับแรกคือ สามารถปฏิบัติงาน และให้บริการแก่ผู้รับบริการตามแนวทางสู่องค์กรดิจิทัล 

ค่าเฉลี่ย 4.23 ส่วนล าดับรองลงมา คือ สามารถเรียนรู้และพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร 

ค่าเฉลี่ย 4.23 และล าดับสุดท้าย คือ สามารถใช้ระบบงานภายใน (Intranet) ผ่านแพลตฟอร์มสื่อดิจิทัลขององค์กร 

ค่าเฉลี่ย 4.07 

4. ด้านผู้น าดิจิทัล พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย  4.06 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ล าดับแรกคือ สามารถเข้า

ฝึกอบรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อน ามาเผยแพร่ต่อภายในหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย  4.13 ส่วนล าดับรองลงมา คือ 

สามารถท างานร่วมกับบุคคลภายในหน่วยงานได้อย่างสมดุล ค่าเฉลี่ย 4.13 และล าดับสุดท้าย สามารถฝึกอบรม

การใช้ระบบงานภายใน (Intranet) ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ ค่าเฉลี่ย 3.92 

5. ด้านความสามารถด้านการเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รายด้าน พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความ

คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.06 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยล าดับ

แรกคือ ทักษะในการท างานแบบออนไลน์ และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ อยู่ในระดับมาก (Social Network) 

ค่าเฉลี่ย 4.24 ส่วนล าดับรองลงมา คือ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรเพ่ือการปฏิบัติงานและ

การสื่อสาร ค่าเฉลี่ย 3.98 และล าดับสุดท้าย คือ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตเพื่อการปฏิบัติงาน

และการสื่อสาร ค่าเฉลี่ย 3.97 

6. ด้านการออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัล พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความ

คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.72เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับ

จากมากไปหาน้อย ล าดับแรกคือ สามารถเรียนรู้การปรับเปลี่ยนเป็นการบริหารภาครัฐและการท างานในบริบท

ใหม่ ค่าเฉลี่ย 3.95 ส่วนล าดับรองลงมา คือ สามารถเรียนรู้การออกแบบด้วยเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนา

องค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล ค่าเฉลี่ย 3.62และล าดับสุดท้าย สามารถเรียนรู้การใช้นวัตกรรมเพ่ือการขับเคลื่อนองค์กร

เข้าสู่ข้าราชการยุคดิจิทัล ค่าเฉลี่ย 3.61 

7. ด้านการบริหารกลยุทธ์และการจัดโครงการ พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.16 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงล าดับจากมาก

ไปหาน้อย ล าดับแรกคือ ความสามารถด้านการวางแผนและการควบคุมโครงการของหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 3.17
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ส่วนล าดับรองลงมา คือ ความสามารถด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย  3.17และ

ล าดับสุดท้าย ความสามารถด้านการวิเคราะห์แผนและโครงการของหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 3.16 

 ผลการเปรียบเทียบความพร้อมในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภายในเขตพื้นที่

ส านักงานอัยการภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา  

1. เพศที่แตกต่างกัน มีระดับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 

0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

2. อายุที่แตกต่างกัน มีระดับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนั ยส าคัญทางสถิติที่ 

0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

3. ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีระดับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

4. ต าแหน่งที่แตกต่างกัน มีระดับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ 

0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

5. ประสบการณ์ที่แตกต่างกันมีระดับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ

บุคลากรภายในเขตพื้นที่ส านักงานอัยการภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา 

1. สามารถก าหนดทิศทางนโยบายและขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นองค์การดิจิทัล 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารภายในเขตพื้นที่ส านักงานอัยการภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา โดยสรุป การขับเคลื่อน

การด าเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นองค์การดิจิทัล สามารถขับเคลื่อนได้โดยให้บุคลากรปฏิบัติตามนโยบายของ

ส านักงานอัยการสูงสุด ซึ่งเป็นการน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบงานของส านักงานอัยการสูงสุด 

2. ในปัจจุบันบุคลากรภายในหน่วยงานมีความพร้อมทั้งในด้านทัศนคติ ความรู้ ความสามารถ

ทักษะดิจิทัล ในการปฏิบัติงาน หรือไม่อย่างไร จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารภายในเขตพื้นที่ส านักงานอัยการ

ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา โดยสรุป บุคลากรในหน่วยงานบางช่วงอายุ มีความพร้อมทั ้งด้าน ความรู้ 

ความสามารถทักษะดิจิทัลในการปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากรมีหลากหลายช่วงอายุและพื้นฐานของแต่ละคน

ในด้านดิจิทัลไม่เท่ากัน แต่บุคลากรทุกคนรวมทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ หากปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการ

ท างานเป็นระบบดิจิทัลทั้งหมดจะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภายในหน่วยงาน จากการ

สัมภาษณ์ผู้บริหารภายในเขตพื้นที่ส านักงานอัยการภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา โดยสรุป ควรให้บุคลากรเรียนรู้

ผ่านระบบงานต่าง ๆ ขององค์กร ในรูปแบบดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่บุคลากร 
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4.เตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภายในหน่วยงาน จากการ

สัมภาษณ์ผู้บริหารภายในเขตพื้นที่ส านักงานอัยการภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา โดยสรุป ให้บุคลากรศึกษาและ

เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการท างานและชีวิตประจ าวัน และส่งบุคลากร เข้ารับการอบรมด้านดิจิทัลทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ 

5. แนวทางในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภายในหน่วยงาน จากการสัมภาษณ์

ผู้บริหารภายในเขตพื้นที่ส านักงานอัยการภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา โดยสรุป เปิดโอกาสให้บุคลากรใน

หน่วยงานน าเสนอระบบงานด้านดิจิทัลที่เป็นประโยชน์เพื่อน ามาพัฒนาองค์กร 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรในพื้นที่ส านักงาน

อัยการภาค 3  จังหวัดนครราชสีมา 

 แนวทางการพัฒนาความรู้ขั้นพื้นฐาน  การก าหนดทิศทาง นโยบายและขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือ

ปรับเปลี่ยนเป็นองค์การดิจิทัล ผู้บริหารมีบทบาทต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อปรับเปลี่ ยนเป็นองค์การ

ดิจิทัลสามารถขับเคลื่อนได้โดยให้บุคลากรปฏิบัติตามนโยบายของส านักงานอัยการสูงสุด ซึ่งเป็นการน าเอา

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบงานของส านักงานอัยการสูงสุด 

 แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล  การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างและพัฒนาระบบดิจิทัลภายใน

หน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีกรอบการด าเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล  ที่จะส่งเสริม

สนับสนุนการให้เกิดการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้น าเสนอเนื้อหาสาระที่เชื่อมโยงข้อค้นพบในการศึกษาวิจัย

ข้างต้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญและจริงจังในการน าระบบดิจิทัลมาใช้ในองค์กร และควรมีส่วนช่วย

ในการผลักดันให้หน่วยงานปฏิบัติตามนโยบาย  

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาถึงความต้องการการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร  ในแต่ละ

ต าแหน่ง ระดับ ความเหมาะสมต่อการพัฒนาที่ตรงตามเป้าหมาย 

2. ควรส ารวจปัญหาที่เก่ียวข้องกับการน าระบบดิจิทัลมาใช้ในองค์กร  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อวิเคราะห์การจัดการของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์
หมู่บ้านยะสุข (2) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์หมู่บ้านยะสุข และ (3) เพื่อเสนอแนวทางในการจัดการของกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์หมู่บ้านยะ
สุขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป การวิจัยนี้เป็นการวิจัยคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 23 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุ่มเกษตรกรฯ และปราชญ์ชาวบ้าน เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์แก่นสาระ 
ผลการวิจ ัย (1) ด้านการจัดการของกลุ ่มเกษตรกรผู ้ผล ิตข้าวหอมมะลิอินทรีย ์หมู ่บ ้านยะสุข  พบว่า                
(ก) มีการวางแผนการผลิตและการวางการตลาด (ข) มีการจัดตั้งองค์การขึ้นในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน            
(ค) ผู้ที่เป็นประธานมีความเสียสละและรับผิดชอบในกลุ่ม และ (ง) มีการก าหนดกฏระเบียบร่วมกันกับสมาชิก
กกลุ่มฯ (2) ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์
หมู่บ้านยะสุข พบว่า (ก) ประธานกลุ่มฯ มีภาวะความเป็นผู้น าสูง (ข) การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรฯ 
และร่วมกลุ่มเครือข่ายเกษตรกลุ่มอื่นๆ (ค) มีการจัดการแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินการของกลุ่มฯ และ                 
(3) ด้านแนวทางในการจัดการของกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์หมู่บ้านยะสุข  พบว่า (ก) ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องต้องมีการ บูรณาการท างานร่วมกัน (ข) ควรมีการสร้างความเข้มแข็งในด้านการตลาด (ค) ควรศึกษา
องค์ความรู้เพิ่มเติมในด้านการท าเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร และ (ง) ควรรักษามาตรฐานคุณภาพในการท า
เกษตรแบบอินทรีย์ให้มีมาตรฐานตามก าหนดอย่างต่อเนื่องและให้ดีที่สุด 
    
ค าส าคัญ: การจัดการ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์หมู่บ้านยะสุข จังหวัดสุรินทร์ 
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Abstract 

 The objectives of this research were (1) to analyze the management of the Yasuk village 

organic jasmine rice farmers group, (2) to analyze the factors affecting the management success 

of the Yasuk village organic jasmine rice farmers group, and (3) to propose guidelines for better 

management of the Yasuk Village organic jasmine rice producers. The study was a qualitative 

research. Key informant 23 persons which were including government officials, community 

enterprise board farmers' group, members and local philosophers. The data were obtained 

from documents, non-participant observations and in-depth interviews. Data were analyzed by 

thematic analysis. The findings revealed that, first, the management of organic jasmine rice 

farmers in Yasuk village could be described as follows: (a) production planning and marketing 

were planned, (b) an organization was established in the form of a community enterprise group, 

(c) the chairman is selfless and responsible for the group, and (d) has established rules jointly 

with the members of the group. Second, the factors affecting the success of the management 

of the Yasuk village organic jasmine rice farmers group could be described as follows: (a) the 

group chairman had high leadership qualities, (b) participation in the agricultural extension 

project and join other agricultural network groups, and (c) have participatory management in 

the group's operations, and third the management guidelines of the Yasuk village organic 

jasmine rice producer group consisting of (a) all relevant sectors must have Integrate work 

together, (b) should be strengthened in marketing, (c) should study more knowledge on 

integrated organic farming, and (d) should maintain quality standards in organic farming organic 

to meet the standards continuously and to the best. 

 

Keywords: Management, Yasuk village organic jasmine rice farmers group, Surin province 

 

บทน า 

ประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีหลากหลายปัญหาในเชิงโครงสร้าง ที่รัฐบาลหลายรัฐบาล พยายาม

แก้ไขปัญหาและปัญหาหนึ่งในนั้นคือ ความยากจน ซึ่งในแต่ละรัฐบาลมีนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหา

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรภายในประเทศ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรซึ่ง

เป็นอาชีพหลักโดยส่วนใหญ่ของประชากรในประเทศ ส่วนใหญ่มีภาระหนี้สิน รายรับไม่เพียงพอต่อรายจ่าย แต่

ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลหลายรัฐบาล ผลที่เกิดจากการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ที่กล่าวมาค่อนข้างไม่
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ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากมีข้อจ ากัดหลากหลายองค์ประกอบ ทั้งในด้านงบประมาณ เศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง และระยะเวลาความต่อเนื่อง และหลายรัฐบาลมีความจ าเป็นต้องเลือกแก้ปัญหาที่มีความส าคัญ 

และส่งผลกระทบในวงกว้าง มาด าเนินการแก้ไขก่อนตามล าดับตามความเหมาะสมจ าเป็นและเร่งด่วน  การ

ด าเนินการแก้ไขในหลายรัฐบาลที่ผ่านมา ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญในปัญหาดังกล่าว จึงมีนโยบาย

และแนวทางมาตรการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรภายในประเทศ  ให้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ ้น เช่นมีนโยบายการลดรายจ่าย สร้างรายได้สร้างอาชีพ เพิ่มเม็ดเงินให้กับประชาชน เพื่อ การมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เป็นต้น 

ในสถานการณ์ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและหนี้สินของเกษตรกรถือว่าเป็นปัญหามาช้านาน  และ

เกษตรกรในอดีตที่ผ่านมาที่เป็นชาวนาในชนบทนั้น เพาะปลูกข้าวได้เฉพาะนาปี โดยอาศัยสภาพฝนฟ้าอากาศ

ตามฤดูกาลเป็นส าคัญ ประจวบกับปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเริ่มเข้าไปมี บทบาท

ส าคัญในชีวิตประจ าวันของเกษตรกรในชนบทมากขึ้น จึงท าให้เกษตรกรเริ่มรู้จักใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการหา

ช่องทางในการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรได้ในระดับหนึ่งโดยการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐและด้าน

หน่วยงานการบริการวิชาการเป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้สามารถท าให้คุณภาพชีวิ ตความเป็นอยู่ของเกษตรกรใน

ชนบทดีขึ้นมาในระดับหนึ่ง สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของล้นเกล้าฯพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีการ

อธิบายถึง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารเศรษฐกิจ ได้แยกออกเป็น 4 ส่วน คือ          

การพัฒนาคนของประเทศไทย คิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงในภาคปฏิบัติ และเศรษฐกิจ

พอเพียงกับหนทางข้างหน้า ในเนื้อหาส าคัญส่วนหนึ่งของ เศรษฐกิจพอเพียงในภาคปฏิบัติ ได้ระบุไว้ว่า                            

นักเศรษฐศาสตร์แสดงให้เห็นเช่นกันว่า หลักการของ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการบริหาร

เศรษฐกิจ การออกแบบนโยบายและการวาง แผนการพัฒนาประเทศได้ ในช่วงการฟื้นตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจใน

ปี พ.ศ. 2540 หลักการของเศรษฐกิจ พอเพียง ในเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันจากผลกระทบ ท าให้เกิดมาตรการ

และเครื่องมือในการจัดการกับ ความเสี่ยง และความผันผวนในระบบเศรษฐกิจมหภาคข้ึนหลายอย่าง การจัดท า

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ก็ยึดแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหลักที่ให้

คนเป็นเป้าหมาย หลักของการพัฒนา และมีแนวคิดที่จะทบทวนวิธีการใช้ทรัพยากรและงบประมาณทั้งหมด

ของประเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่มีความสมดุล ความยั่งยืน และการเติบโตที่เสมอภาคยิ่งข้ึน  

 ข้าวถือว่าเป็นอาหารหลักในการบริโภคที่ส าคัญในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ในปัจจุบันเกษตรกรมีทั้ง

การใช้สารเคมีในการดูแลรักษาบ ารุงควบคุม ซึ่งเราไม่สามารถรับรู้ได้ถึงกระบวนการผลิตหรือการใช้ปุ๋ยสารเคมี 

ได้อย่างชัดเจนหรืออย่างแน่ชัดในแต่ละรายในแต่ละพื้นที่ ประกอบกับปัจจุบันด้วยวิถีชีวิตของเกษตรกร

เปลี่ยนแปลงไปคือเน้นการเพาะปลูกเพ่ือการค้าขายจึงจ าเป็นต้องมีการเร่งและเพ่ิมผลผลิต และเราปฏิเสธไม่ได้

ว่ามีการใช้สารเคมีบ้างในอัตราส่วนที่ไม่มากหรือน้อย และปัจจัยนี้เป็นหนึ่งในต้นทุนในการผลิตข้าว จึงท า

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจึงต้องลงทุนในการซื้อปุ๋ยเคมี หรือการกู้หนี้ยืมสินมาลงทุน และท าให้ผลก าไรจากก าร
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จ าหน่ายลดลงไปด้วย ปัจจัยนี้จึงเป็นปัญหาของเกษตรกรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และอีกประการหนึ่งคือเกษตรกร

ผู้ปลูกข้าวส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยนึกถึงประเด็นในการพัฒนาคุณภาพ หรือสร้างคุณสมบัติเฉพาะให้กับผลผลิต

ทางการเกษตร ตัวอย่างเช่นการผลิตข้าวปลอดสารเคมี 100 เปอร์เซ็น และการหาช่องทางในการสร้าง

มูลค่าเพ่ิม ตลอดจนในการจัดจ าหน่ายด้วยตนเอง ประกอบกับปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยส่วน

ใหญ่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก่อนวัยอันควร ตัวอย่างการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน เป็นต้น เพราะฉะนั้นข้าวหอม

มะลิอินทรีย์ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการรักษาสุขภาพหรือป้องกันปัญหาสุขภาพต่างๆในอนาคต ที่มีสาเหตุ

หลักมาจากการบริโภคข้าวหรืออาหาร เป็นต้น จะเห็นโดยรวมว่าการท านาปลูกข้าวของเกษตรกรส่วนใหญ่ ยัง

พึ่งเครื่องจักรกรหรือการท านาแบบสมัยใหม่ กล่าวคือการท านาปลูกข้าวเพื ่อการจ าหน่ายโดยตรงให้กับ

ผู้ประกอบการจึงท าให้มีปัญหาดังที่กล่าวมา แต่ถ้าเกษตรกรหันมาใช้วิธีการแบบดั้งเดิมคือแบบอินทรีย์หรือแบบ

ไม่พ่ึงพาเครื่องจักรและไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือลดน้อยลง และสิ่งเหล่านี้ท าให้ลดต้นทุนและสามารถท าให้คุณภาพชีวิต

ของเกษตรกรดีขึ้น กล่าวคือเมื่อเกษตรกรท านาปลูกข้าวแบบดั้งเดิมหรือแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ และส่งผลท าให้

ระบบนิเวศน์ในพื้นที่แปลงนาข้าวอุดมสมบูรณ์ ท าให้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน ้าหรือพืชผักต่าง ๆ ไม่ได้รับผลกระทบ 

เพราะว่าไม่มีการใช้สารเคมีหรือปุ๋ย และน านวัตกรรมเทคโนโลยีการจัดการมาปรับใช้ในการจัดจ าหน่าย หรือ

การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางการเกษตร และเผยแพร่องค์ความรู้ให้กันและกันในกลุ่มเกษตรกรด้วยกัน สิ่ง

เหล่านี้สามารถท าให้คุณภาพชีวิตเกษตรกรดีขึ้นตามล าดับอย่างยั่งยืน                                  

 กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ หมู่บ้านยะสุข ต าบลตระเปียงเตีย อ าเภอล าดวน จังหวัด

สุรินทร์ มีการรวมกลุ่มเล็กๆ ของเกษตรกรในหมู่บ้านและได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 มีการพัฒนามาเป็นล าดับ

จนได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นวิสาหกิจจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพันธุ์ข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์

และจัดจ าหน่ายข้าวสารอินทรีย์เพื่อสุขภาพ โดยวัตถุดิบคือข้าวที่ได้มาจากการปลูกด้วยตนเองทุกกระบวนการ

และมีการควบคุมเมล็ดพันธุ์และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ และสิ่งนี้ถือว่าเป็นน าศาสตร์การจัดการมาปรับใช้

ควบคมุคุณภาพและทราบที่มาของคุณภาพข้าวหอมมะลิได้ว่าเป็นอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็น และมีการน านวัตกรรม

เทคโนโลยี เครื่องจักร ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลส าเร็จที่จากการรวมกลุ่ม

เกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์กลุ่มนี้ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอม

มะลิอินทรีย์ หมู่บ้านยะสุข ต าบลตระเปียงเตีย อ าเภอล าดวน จังหวัดสุรินทร์นี้  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็น

รูปธรรมและยั่งยืน   

 ในฐานะผู ้ศึกษาวิจัยโดยปฐมภูมิเติบโตมากับสังคมการเกษตร และเป็นผู ้ที ่ศึกษาทางสาขาวิชา                       

รัฐประศาสนศาสตร์ที่เน้นการบริหารการจัดการ จึงสนใจในการศึกษาและน ามาเป็นประเด็นในการวิจัยว่ากลุ่ม

เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ หมู่บ้านยะสุข ต าบลตระเปียงเตีย อ าเภอล าดวน จังหวัด

สุรินทร์ มีการจัดการกันอย่างไร รวมไปถึงมีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นอุปสรรคต่อการจัดการ ทั้งนี้

เพ่ือเป็นการเติมเต็มองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการของวิสาหกิจชุมชนไปปรับใช้ให้เหมาะสม และเพ่ือให้การจัด



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”     
             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 344 

 

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ หมู่บ้านยะสุข ต าบลตระเปียงเตีย อ าเภอล าดวน จังหวัดสุรินทร์  

เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับประทานข้าวที่มีคุณภาพเพ่ือสุขภาพที่ดี และเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางต่อไป ตลอดจนผล

การศึกษาในครั้งนี้สามารถน าไปใช้ในการเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่

อ่ืนๆ ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

   1. เพ่ือวิเคราะห์การจัดการของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์หมู่บ้านยะสุข  

2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ

อินทรีย์หมู่บ้านยะสุข  

3. เพ่ือเสนอแนวทางในการจัดการของกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์หมู่บ้านยะสุขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ 

สร้อยตระกูล อรรถมานะ (2545) อธิบายว่ากระบวนการจัดการเป็นกระบวนการด าเนินงาน จะต้อง

เป็นไปตามข้ันตอนตามล าดับ เป็นการตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท าอะไรที่ไหน เมื่อใด โดยใคร นอกจากจะเป็นการ

ลดความไม่แน่นอนแล้วยังท าให้สมาชิกในองค์กรมีความมั่นใจในการทางานทาให้การท างานมีประสิทธิผล การ

จัดล าดับการท างานที่ดีไม่ควรมีลักษณะตายตัวต้องยืดหยุ่น ได้ตามสถานการณ์อาจมีการปรับปรุงแก้ไข หรื อ

ปรับเปลี่ยนล าดับการท างานได้เสมอส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลมากขึ้นด้วย  

สมยศ นาวีการ (2536) กล่าวไว้ว่า กระบวนการจัดการว่าเป็นกิจกรรมของการบริหารที่ส าคัญ 4 อย่าง 

คือ การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุม รูปแบบของการบริหารดังกล่าวนี้ได้รั บการ

พัฒนาขึ ้นในช่วงประมาณปลายศตวรรษที่สิบเก้าที ่ผ่านมา ซึ ่งอองริ ฟาโยล (Henri Fayol) ได้คิดทฤษฎี 

POCCC ไว้เป็นแนวคิดการบริหารจัดการเชิงปฏิบัติการที่คิดค้นขึ้นเพื่อรองรับการท างานกับคนหมู่มาก แต่ก็

สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับขนาดองค์กร จ านวนคน และประเภทของธุรกิจด้วยเช่นกัน เพราะหลักการ

นี้มีความเป็นสากลที่ปรับใช้ได้กับทุกสายงานและสาขาอาชีพ ถึงแม้หลักการนี้จะเป็นหลักการที่เกิดขึ้นมานาน

แล้ว แต่หัวใจของหลักการบริหารจัดการนี้ยังคงมีประโยชน์และใช้ได้ดีส าหรับในยุคปัจจุบันด้วย ซึ่งหลายองค์กร

ก็ได้น าเอา POCCC ไปประยุกต์ใช้เป็นหลักการในการบริหารองค์กร และส่งผลให้ประสบความส าเร็จและได้

ก าหนดหลักการบริหารจัดการไว้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติการซึ่งจะเป็นประโยชน์ฝ่ายบริหาร ตลอดจน

ผู้จัดการในการจัดการบริหารองค์กรเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันหลักการนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม

ได้ตามลักษณะองค์กรอีกด้วย ท าให้การบริหารจัดการเป็นระบบ ระเบียบ และปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น           

มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้องค์กรมีศักยภาพ และประกอบกิจการได้อย่างประสบความส าเร็จได้เป็นอย่างดี  
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แนวคิดทฤษฎี POCCC นั้นมาจากหน้าที่ 5 ประการ ที่ อองริ ฟาโยล (Henri Fayol) ก าหนดขึ้นส าหรับการ

บริหารจัดการองค์กร ในแต่ละหน้าที่นั้นต่างก็มีความส าคัญในตัวเอง ขณะเดียวกันก็มีการเชื่อมโยงและส่งผลใน

ก ันและก ัน เพ ื ่อให ้การท  างานสมบ ูรณ ์และประสบความส  าเร ็จอ ีกด ้วย  เป ็นต ้น (ธาดา ร ัชก ิจ , 

htpp://th.hrnote.asia/orgdelomennt/190626-poccc-henri-fayol/, 2 พฤษพาคม 2564) 

 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 

Louis A. Allen ได้คิดทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ POLC ซึ ่งเป็นหลักการการจัดการแบบง่ายที่

ครอบคลุมการปฏิบัติการอย่างครบกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งทฤษฎีนี้ให้ความส าคัญกับการจัดการทั้งใน

เรื ่องขององค์กรตลอดจนเรื ่องของบุคลากร รวมถึงการวางแผนทุกอย่างให้ดี เพื ่อให้เกิดการท างานที่มี

ประสิทธิภาพ และท่ีส าคัญต้องไม่ลืมประเมินผลเพ่ือน าผลนั้นมาวิเคราะห์ปรับปรุงตลอดจนแก้ไขให้การท างาน

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งนั่นจะท าให้การท างานสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งหลัก POLC คือ 

ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ที่มีองค์ประกอบ ดังนี้และได้ระบุหน้าที่พื ้นฐานของการจัดการ 4 อย่าง ได้แก่ 

Planning Organizing Leading และ Controlling (POLC) โดย POLC ถือว่าเป็นทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ที่

ท าให้การท างานมีระบบระเบียบ ตลอดจนมีประสิทธิภาพ และยังคงนิยมใช้มาถึงปัจจุบัน มีองค์ประกอบดังนี้

ทั้งนี้หน้าที่ของการบริหารประกอบด้วยกิจกรรมพื้นฐาน 4 ประการหรืออาจแบ่งในลักษณะที่เป็นขั้นตอนดังนี้ 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และสมชาย หิรัญกิตติ, 2545) 

 1. การวางแผน (Planning) คือ การก าหนดกิจกรรมตลอดจนภาระกิจต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ

เอาไว้ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้เป็นแนวทางตลอดจนทิศทางในการปฏิบัติงาน การวางแผนควรต้องมีการ

ก าหนดวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่จะท าให้บรรลุผลตามที่ต้องการ  ซึ่งการวางแผนนั้นมีหลายประเภท ได้แก่                

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) การวางแผนกลยุทธ์นั้นจ าเป็นต้องใส่ใจรายละเอียดมากมาย 

ตั้งแต่เรื่องของคู่แข่ง, โอกาสและอุสรรคทางธุรกิจ, ไปจนถึงจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ตลอดจนต าแหน่ง

ทางการตลาดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง การวางแผนเชิงกลยุทธ์นี้ไม่ใช่แค่การวางแผนการท างาน แต่เป็นการวางแผน

ยุทธศาสตร์ในการท าธุรกิจที่มีแผนครอบคลุมหลายมิติ ตลอดจนมีการวางพันธกิจอย่างชัดเจนเพ่ือเป็นแนวทาง

ของการใช้กลยุทธ์บริหารจัดการรวมไปถึงปฏิบัติการนั่นเอง การวางแผนเชิงกลยุทธ์นั้นมักใช้ปฏิบัติงานกับฝ่าย

บริหาร ตลอดจนระดับหัวหน้างาน และการวางแผนเชิงยุทธวิธี (Tactical Planning) การวางแผนเชิงยุทธวิธีนี้

จะเน้นไปยังการปฏิบัติการเป็นหลัก ใส่ใจการปฏิบัติการทุกขั้นตอนที่จะท าให้การท างานประสบผลส าเร็จได้

ด้วยดี การวางแผนเชิงยุทธวิธีนี้มักต่อยอดมาจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ต้องให้สอดคล้องกัน และมักใช้ กับ

ฝ่ายปฏิบัติในระดับหัวหน้าและลูกน้องนั่นเอง       

 2. การวางแผนเชิงบริหารจัดการ (Operational Planning) การวางแผนเชิงบริหารจัดการนี้จะ

เน้นไปยังกระบวนการในการท างาน ตลอดจนการประสานให้การท างานแต่ละแผนกสอดคล้องกันเสียมากกว่า 

และท าให้การท างานราบรื่นทั้งในส่วนแผนกและองค์รวม เน้นระบบ ระเบียบ และการแก้ไขปัญหาด้านระบบ
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การท างาน มักน าไปใช้ตั้งแต่ฝ่ายบริหารไปจนถึงฝ่ายปฏิบัติการในระดับหัวหน้า เพื่อให้การท างานภาพรวม

สอดคล้องและราบรื่น            

 3. การจัดการองค์กร (Organizing) คือ การก าหนดโครงสร้างต าแหน่ง ก าหนดบทบาท 

หน้าที่ ตลอดจนการท างานของทุกภาคส่วนให้สอดคล้อง ราบรื่น และไม่ทับซ้อนกัน การจัดการองค์กรยังรวม

ไปถึงการจัดระเบียบในการท างานที่จะท าให้การท างานไม่สะดุด จัดสรรคนให้เหมาะสมกับงาน จัดการงานให้

เป็นระบบระเบียบ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากท่ีสุด    

 4. ภาวะการเป็นผู้น า (Leading) คือ ภาวะในการควบคุมการท างานให้ส าเร็จลุล่วง โดยต้อง

สามารถสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนอยากร่วมท างานได้ ต้องบริหารงานบุคคลได้ดี ต้องเข้าใจการท างานของตนเอง

และผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ดี และมีการตัดสินใจที่รอบคอบ ฉับไว ดีเยี่ยม 

สามารถที่จะน าพาทุกคนบรรลุเป้าหมายไปสู่ความส าเร็จได้       

 5. การควบคุม (Controlling) คือ การควบคุมและหมายถึงการดูแลบุคลากร ตลอดจนการท างาน

ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ตลอดจนการติดตามประเมินผลว่าการปฏิบัติงานนั้นเป็นไปตามที่วางไว้

หรือไม่ บรรลุวัตถุประสงค์หรือเปล่ามีความส าเร็จมากน้อยเพียงไรการควบคุมนั้นยังหมายถึงการจัดการกับ

ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดผลกระทบกับการท างานน้อยที่สุดอีกด้วย  

 

กรอบแนวคิด 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

การจัดการของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 

หมู่บ้านยะสุขอย่างยั่งยืน 

ปัจจัยท่ีส่งผลประสบ
ความส าเร็จในการ

จัดการ 
- ภาวะผู้น าของกลุ่ม 

- การสร้างเครือข่าย  

- การบริหารงานแบบมี   

  ส่วนร่วม 

 

การจัดการกลุ่ม

เกษตรกรผู้ผลิตข้าว

หอมมะลิอินทรีย์ 

- การวางแผน 

- การจัดองค์การ 

- ภาวะผู้น า 

- การควบคุม 

แนวทางในการจัดการ

ของกลุ่มผู้ผลิต 

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 

หมู่บ้านยะสุข 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 

 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 การวิจัยครั้งนี้มีผู้ให้ข้อมูลหลัก 4 กลุ่ม คือ 1) คณะกรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์หมู่บ้านยะสุข จ านวน 5 คน ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม ประชาสัมพันธ์ 

เหรัญญิก และเลขานุการ 2) สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จ านวน 3 คน โดยการคัดเลือก

จากผู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่เริ่มด าเนินการก่อตั้งและขับเคลื่อนกลุ่มในระยะเริ่มแรก จนท าให้การด าเนินการของ

กลุ่มประสบความส าเร็จตามล าดับ 3) เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริม สนับสนุนและก ากับ

ดูแลกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์หมู่บ้านยะสุข จ านวน 4 คน ได้แก่ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าว

จังหวัดสุรินทร์ นักวิชาการเกษตรอ าเภอล าดวน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตระ  เปียงเตีย และนักพัฒนา

การชุมชนอ าเภอล าดวน และ 4) ปราชญ์ชาวบ้านผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปลูกข้าวหอมมะลิ จังหวัดสุรินทร์ 

จ านวน 5 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) ในการด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก 

เนื่องจากรูปแบบของแบบสัมภาษณ์ดังกล่าวจะเป็นการสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยได้ก าหนดค าถามเป็น แนวทางไว้ใน

การสัมภาษณ์ประกอบด้วยเนื้อหาตามกรอบแนวคิด 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้าน

ภาวะการเป็นผู้น า ด้านการควบคุม  

 การตรวจสอบข้อมูล 
คณะผู้วิจัยท าการตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล  ด้วยวิธีการตรวจสอบความเชื่อถือได้ 

(Credibility) โดยผู้วิจัยได้บันทึกเสียงการสัมภาษณ์ตลอดการรวบรวมข้อมูล และมีการใช้ค าพูดของผู้ให้ข้อมูล

เพ่ือยืนยันความจริง และความชัดเจนในทุกประเด็นของการวิเคราะห์และการรายงานผล การตรวจสอบสามเส้า

ด้านข้อมูล (Data Triangulation) ซึ่งผู้วิจัยใช้การตรวจสอบบุคคล โดยน าข้อมูลที่ได้จากภาคสนามมาวิเคราะห์

เปรียบเทียบระหว่างบุคคลที่ให้ข้อมูล ว่าถ้าเปลี่ยนแปลงบุคคลที่ให้ข้อมูลแล้ว ข้อมูลที่ได้จะเหมือนกันหรือไม่ 

การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล

จากแหล่งต่างๆ กัน ด้วยวิธีการสนทนา การสอบถาม การสัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลจากเอกสาร แล้วน าข้อมูล

มาตรวจสอบยืนยันกัน และการยืนยันผล (Confirm Ability) โดยผู้วิจัยตรวจสอบความตรงของข้อมูลจากผู้ให้

ข้อมูล ด้วยการน าข้อสรุปเสนอต่อชุมชน เพ่ือขอความคิดเห็นและการยืนยันผล (Denzin and Lincoln, 2000; 

Stake, 2010) 

 การวิเคราะห์ข้อมูล  

  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิธีการวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic analysis) จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยน าข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาประเด็นที่มีความ
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เหมือนกันหรือต่างกัน หลังจากนั้นเชื่อมโยงข้อมูลให้มีลักษณะเป็นแนวคิดสรุปเชิงนามธรรม  โดยน าเสนอผล
การศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) โดยเรียงตามข้อค าถาม 

 

ผลการศึกษา 

1.การจัดการของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์หมู่บ้านยะสุข  

    1.1. ด้านการวางแผน (Planning) ผลการวิจัย พบว่า กลุ ่มเกษตรกรผู ้ผลิตข้าวหอมมะลิ

อินทรีย์หมู่บ้านยะสุข ได้มีการวางแผนแบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ การวางแผนการผลิตและการวางการตลาดใน

การจัดจ าหน่ายผลผลิต ในด้านการวางแผนการผลิตโดยเริ ่มตั ้งแต่การวางแผนในคัดเลือกเมล็ดพันธุ์                    

การก าหนดชนิดพันธุ์ข้าว และวิธีการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ 100 % ส่วนในการวางแผนการตลาดกลุ่มฯได้

วางแผนการตลาดไว้อย่างชัดเจน โดยมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นกลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มลูกค้าเมล็ดพันธุ์ และ

กลุ่มลูกค้าข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์ ซึ่งในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเมล็ดพันธุ ์มีทั ้งหน่วยงานภาครัฐและกลุ่ม

เกษตรกรทั่วไป ในส่วนย่อยจากแผนการตลาดที่เกี่ยวกับการวางแผนการจ าหน่ายนั้น ปัจจุบันกลุ่มฯ มีทั้งแบบ

การจ าหน่ายตามงานมหกรรมเกี่ยวกับการเกษตรต่างๆ การจ าหน่ายและท าการตลาดออนไลน์ เพื่อจ าหน่าย

ข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์ให้ประชาชนทั่วไปทั้งในเขตอ าเภอต่างๆ และต่างจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในการวางแผน

นั้นยังพบว่า  กลุ่มสมาชิกเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์หมู่บ้านยะสุขฯ ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการ

ผลิตตั้งแต่ต้นน ้าถึงปลายน ้า และได้ร่วมวางแผนในแนวทางการผลิตกับคณะกรรมการบริหารกลุ่มในทุกขั้นตอน

และสม ่าเสมอตลอดจน รวมไปถึงการร่วมการวางแผนในการจ าหน่ายร่วมกันภายในกลุ่มฯ นอกจากนี้ยังพบว่า

เจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริม มีการสนับสนุนและก ากับดูแล กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ

อินทรีย์หมู่บ้านยะสุขฯ โดยมีบทบาทท่ีส าคัญและมีส่วนส าคัญในการด าเนินการของกลุ่มเกษตรกร ในการก ากับ

วางแผน การควบคุมคุณภาพตั้งแต่เตรียมการผลิตจนถึงการจัดจ าหน่าย  การสนับสนุนหาช่องทางการตลาด 

การสนับสนุนการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ตลอดจนค าแนะน าด้านวิชาการทางเกษตรอินทรีย์ และ

ทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐยังมีส่วนส าคัญในการวางแผนการผลิตจนถึงการเก็บเกี่ยวและตรวจสอบคุณภาพการผลิต

ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ฯ และมีกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐได้มี

ส่วนสนับสนุนกลุ่มฯ ในการวางแผนและจ าหน่าย สนับสนุนช่วยเหลือในการให้กลุ่มฯ จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

หอมมะลิอินทรีย์ ให้แก่หน่วยงานราชการ ตลอดจนส่งเสริมให้แนวทางการขายทางออนไลน์และให้บุคคลทั่วไป 

ส าหรับตลาดที่รองรับผลผลิตของกลุ่มฯ ในปัจจุบันมีสองกลุ่ม คือหน่วยงานของภาครัฐ คือ ส.ต.ก.กับศูนย์เมล็ด

พันธุ์ข้าวสุรินทร์และจ าหน่ายในตลาดทั่ว ๆ ไป สอดคล้องกับงานวิจัยของนงลักษณ์ ทองศรี (2559) ที่ได้ศึกษา 

เรื่องรูปแบบการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์  ในด้านพัฒนารูปแบบการ

จัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการจัดการ
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การตลาด ควรรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างตามความต้องการของลูกค้า  และก าหนดราคาขายที่

เหมาะสม ขยายช่องทางการจ าหน่ายและมีการส่งเสริมการตลาด  

    1.2 ด้านการจัดองค์การ (Organizing) ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ

อินทรีย์หมู่บ้านยะสุข ในปัจจุบันมีการจัดตั้งองค์การขึ้นในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นผลจากการที่กลุ่ม

ค่อยๆพัฒนาตนเองและกลุ่มมาอย่างต่อเนื่องในระยะที่ผ่านมา และในการจัดองค์การนั้นกลุ่มฯ มีการบริหาร 

แบบเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และการตรวจสอบได้ ซึ่งภายในกลุ ่มฯ 

ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ มีต าแหน่งประธาน รองประธาน เลขานุการเหรัญญิก กรรมการ 

ส่วนสมาชิกกลุ่มฯ นั้น คือเกษตรกรในหมู่บ้านยะสุขที่เข้าร่วมในการเป็นสมาชิกกลุ่มฯ  ซึงภายในการจัดการ

องค์การยังพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเป็นที่ปรึกษากลุ่มฯ ซึ่งประกอบไปด้วยนายก อบต.ตระเปียงเตีย ก านันต าบล

ตระเปียงเตีย นักส่งเสริมวิชาการเกษตรช านาญการ โดยมีหน้าที่หลัก ๆ ในการส่งเสริมและการให้การสนับสนุน

ของกลุ่มในการด าเนินการต่าง ๆ ผ่านโครงการที่ส าคัญตลอดระยะท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ชญาภัทร์ กี่อาริโย (2557) ที่ได้ศึกษา เรื่องรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนใน

กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ผลการศึกษา พบว่า การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาค

กลางประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลัก คือ 1) ภาวะผู้น า 2) ความรู้ ความเชี่ยวชาญและการพัฒนาตนเอง 3) การ

จัดท าแผนวิสาหกิจชุมชน 4) การสื่อสารและการประสานงาน และ 5) คุณธรรม จริยธรรม  

    1.3 ด้านภาวะการเป็นผู ้น า (Leading) ผลการวิจัย พบว่า ภาวะความเป็นผู ้น าของกลุ่ม

เกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์หมู่บ้านยะสุข ในปัจจุบันผู้ที่ด ารงต าแหน่งเป็นประธานกลุ่มฯ มีความ

เสียสละและรับผิดชอบในกลุ่ม รวมไปถึงประธานฯ มีการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการและสมาชิกในกลุ่มเสนอ

และแสดงความคิดเห็น ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มร่วมประชุมปรึกษาหารืออย่าง

สม ่าเสมอ และยังพบว่าประธานมีบทบาทส าคัญในการให้ความรู ้ความเข้าใจในการผลิตแก่สมาชิกกลุ ่มฯ                

ทุกขั้นตอน รวมไปถึงประธานกลุ่มฯ มีการศึกษาองค์ความรู้ด้านต่างๆมาปรับใช้ในการด าเนินการของกลุ่มฯ  

การส่งเสริมสมาชิกกลุ่มฯด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกลุ่มฯมีการประสานงานกับ

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการพยายามหาช่องทางการตลาด ในการจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์และ

ข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์ มาตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกลุ่มในระยะแรกท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กลุ่มสมาชิก

เกษตรกรภายในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงประธานกลุ่มฯ ยังได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและ

หน่วยงานต่างๆในการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านวิชาการต่าง  ๆ ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน ในการน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากลุ่มฯ ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กลุ่มฯตั้งไว้ และยัง

พบว่า ประธานกลุ ่มฯ คนปัจจุบันเป็นผู้ที ่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  มีภาวะการเป็นผู ้น าสูง และเป็นมีความรู้

ความสามารถและเป็นผู ้ที ่เชี ่ยวชาญในด้านการเกษตรอินทรีย์  และมีบทบาทส าคัญในการผลักดันกลุ่มฯ                 

ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จนท าให้กลุ่มฯได้รับชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของ
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เกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ด้วยกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัยของกนกพร 

ฉิมพลี (2555) ที่ได้ศึกษา เรื ่องรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน 

กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ในด้านภาวะความเป็นผู้น า ผลการศึกษา พบว่า การมีผู้น าที่

เข้มแข็ง เป็นองค์ประกอบหลักในเงื่อนไข ที่ส าคัญท าให้การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัต ถกรรม

เครื่องจักสาน วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ประสบความส าเร็จ 

  1.4 ด้านการควบคุม ผลการวิจัย พบว่า ในปัจจุบันคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ ได้มีการ

ก าหนดกฏระเบียบร่วมกันกับสมาชิกกลุ่มฯ รวมไปถึงมีการก าหนดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกกลุ่มฯ และได้

ก าหนดให้สมาชิกต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั ้งที ่มีการจัดการประชุม  ส่วนคุณสมบัติของการเป็นสมาชิก 

คณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ ยังได้ก าหนดให้สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นร่วมกัน และผู้ที่เป็นสมาชิกต้องยอมรับ

และต้องปฏิบัติ ตามกฏระเบียบของกลุ่มฯ ทุกประการอย่างเคร่งครัด ซึ่งในการควบคุมกลุ่มฯยังมีเจ้าหน้าที่รัฐที่

เกี่ยวข้องในการก าหนดกฏระเบียบและร่วมวางโครงสร้างในการจัดองค์การและยังเป็นที่ปรึกษาให้กับทางกลุ่มฯ 

ซึ่งประกอบด้วย นายก อบต.,ก านัน,นักส่งเสริมวิชาการเกษตรช านาญการ นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มฯ ยังมีกฏ

ระเบียบในการควบคุมทั้งด้านการบริหารงานภายในกลุ่มและควบคุมสมาชิกอย่างชัดเจน  ในส่วนการตั้งกฏ

ระเบียบภายในกลุ่มนั้นมีการด าเนินการโดยให้สมาชิกในกลุ่มฯ เสนอและรับทราบ และใช้มติที่ประชุมในการ

ก าหนดและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เช่น สมาชิกกลุ่มฯ ต้องปลูกข้าวอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมี ยกเว้นการเกิด

โรคระบาดและมีเหตุจ าเป็นต้องใช้และต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนเพื่อพิจารณาร่วมกัน สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ นงลักษณ์ ทองศรี (2559) ที่ได้ศึกษา เรื่องรูปแบบการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้า

ไหมจังหวัดบุรีรัมย์ ในด้านพัฒนารูปแบบการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์ ผล

การศึกษาพบว่า รูปแบบการจัดการการผลิต ควรวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีเอกลักษณ์และแตกต่าง 

ด าเนินการตามแผน และควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานโดผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากหน่วยงาน

ภายนอก และรักษาสิ่งแวดล้อมทางการผลิต  

2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์หมู่บ้าน  

ยะสุข  

    2.1 ด้านภาวะผู้น า ผลการวิจัย พบว่า ผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกลุ่มฯ ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติ

ในการมีภาวะความเป็นผู้น าสูง และประธานกลุ่มฯ ยังเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ เสียสละ ตลอดจนมีวิสัยทัศน์

การจัดการแบบมีส่วนร่วมกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในการด าเนินการของกลุ่มฯ  และยังพบว่า ผู้ที ่ด ารง

ต าแหน่งประธาน มีการใช้หลักการจัดการบริหารกลุ่มฯ แบบการจัดการองค์การแบบสมัยใหม่ มีการน า

เทคโนโลยีมาปรับใช้ ตลอดจนการยึดหลักการความเสมอภาค ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งกล่าว

ได้ว่าความมีภาวะความด้านเป็นการผู้น าของผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกลุ่มฯ  ในปัจจุบันเป็นปัจจัยที่ส าคัญท า

ให้กลุ่มมีการเติบโตและมั่นคงเป็นที่รู้จักของตลาดอย่างกว้างขวาง รวมไปถึงผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกลุ่มฯ ยัง
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มีทักษะในการประสานงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวกับโครงการ

เกษตรอินทรีย์ต่างอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกลุ่มในระยะแรกจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

นิศารัตน์ สังข์เสือ และพลดา เดชพลมาตย์ (2559) ที ่ได้ศึกษา เรื ่องการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน 

กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศรีนคร อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ในด้านปัจจัยที่ส่งผลความส าเร็จของ

การบริหารจัดการ  ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารจัดการ มี 3 ปัจจัย ได้แก่  

(1) ปัจจัยด้านภาวะผู้น า (2) ปัจจัยด้านการสร้างเครือข่าย และ (3) ปัจจัยด้านการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

    2.2 ด้านการสร้างเครือข่าย ผลการวิจัย พบว่า ที่ผ่านมากลุ่มฯ ผ่านการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ของจังหวัดสุรินทร์ และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ หมู่บ้าน

ยะสุขนั้น ยังเป็นกลุ่มสมาชิกกลุ่มอื่น ๆ ในอ าเภอล าดวนภายใต้การร่วมมือระหว่างอีก 4 กลุ่ม ที่มีที่ตั้งอยู่ใน

อ าเภอเดียวกันในการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ และนอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มฯ มีการประชุมใหญ่ร่วมกันประจ าปีใน

กับกลุ่มต่างๆ ในการน าเสนอผลการด าเนินงานที่ผ่านมาให้เครือข่ายทราบ  และยังพบว่า กลุ่มฯ มีการสร้าง

เครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานการศึกษา ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายในภาคเกษตร สอดคล้องกับ

งานวิจัยของกนกพร ฉิมพลี (2555) ได้ศึกษา เรื่องรูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม

เครื่องจักสาน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ในด้านกระบวนการจัดการ ผลการศึกษา พบว่า มี

การแสวงหาและยึดกุมความรู้ที่มาจากภายในกลุ่มและภายนอกเพื่อให้เกิดความรู้เฉพาะของกลุ่มและน าไปสู่

การแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไม่เป็นทางการโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่มเพื่อให้สมาชิกมีความรู้

และทักษะในการผลิตมากข้ึน 

    2.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จด้านการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาวิจัย พบว่า              

กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์หมู่บ้านยะสุข ในปัจจุบันและที่ผ่านมา มีการใช้หลักการจัดการแบบมี

ส่วนร่วมในการด าเนินการของกลุ่มฯ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ สมาชิกกลุ่มเกษตรกรฯและ

เจ้าหน้าภาครัฐ ในการร่วมกันจัดการด าเนินงานของกลุ่มฯ ซึ่งมีตั้งแต่การก าหนดกฎระเบียบต่าง ๆ ภายในกลุ่ม

ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการการผลิต การวางแผนการตลาด เสนอแนวความคิดในการพัฒนากลุ่มฯ ให้

เป็นไปในแนวทางที่ดี โดยกลุ่มยึดหลักการความเสมอภาค หลักการความโปร่งใส และหลักการที่ตรวจสอบได้ 

ซึ่งผลจากการที่มีการจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมภายในกลุ่มฯ ท าให้กลุ่มได้รับผลความส าเร็จของการด าเนินการ

มาถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมน ามาสู่การประสบความส าเร็จได้อย่างดี และผลของ

การด าเนินการทุกองค์ประกอบในการจัดการ ท าให้กลุ่มฯ มีผลงานที่ภาคภูมิใจของกลุ่มฯร่วมกัน คือ กลุ่มฯ ได้

ผ่านการรับคัดเลือกให้เป็นกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ 1 อ าเภอ 1 ต าบล ต้นแบบ ในโครงการสุรินทร์รุ่งเรืองสู่เมือง

เกษตรอินทรีย์ ใน ปี 2564 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นงลักษณ์ ทองศรี (2559)                

ที่ได้ศึกษา เรื ่องรูปแบบการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์  ในด้านพัฒนา

รูปแบบการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการจัด
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การเงินและการบัญชี ควรวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยจัดหาและจัดสรรเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ติดตาม ก ากับดูแลการเงินตามแผนการด าเนินงาน และสรุปการด าเนินงานด้วยระบบบัญชี  

 3. แนวทางในการจัดการของกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์หมู่บ้านยะสุข 

ผลการวิจัย พบว่า การจัดการของกลุ ่มเกษตรผู ้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์หมู ่บ้านยะสุข  มีการ

ด าเนินการที่เป็นไปในทิศทางที่ดีตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกลุ่มฯ ในระยะแรกจนถึงปัจจุบัน  แต่ยังมีบางส่วนใน ที่ต้องมี

การเพิ่มเติมหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น อาทิ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ด้านการวางแผนทั้ง

การวางแผนการผลิต การวางแผนการตลาด และด้านการจัดการองค์การ เพื่อให้การด าเนินการของกลุ ่มฯ 

ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังแผนภาพที่ 2  

 

 

 

(การผลิตการตลาด) 

 

 

 

รูปที่ 1 สรุปแนวทางแนวทางการจัดการของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์หมู่บ้านยะสุข                

เพ่ือให้ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 

    3.1 การมีส่วนร่วมในการจัดการกลุ่มฯ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องมีการบูรณาการท างาน

ร่วมกัน ในการพัฒนาขับเคลื่อนกลุ่มให้ดียิ่งขึ้นไปให้มีชื่อเสียงยิ่งขึ้นไป  

    3.2 การวางแผนการตลาด กลุ่มฯ ควรมีการสร้างความเข้มแข็งในด้านการตลาด ไม่ว่าจะเป็น

การพัฒนาช่องทางการจ าหน่ายให้โดดเด่นและเข้าถึงได้ง่ายเกี่ยวกับการจ าหน่ายข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กลุ่มฯ  

ควรเพ่ิมการแปรรูปจากข้าวหอมมะลิเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มฯ อย่างยั่งยืน และ 

กลุ่มฯ ควรปรับปรุงและเพ่ิมความสามารถในการตลาดและหาลูกค้าให้มีจ านวนมากขึ้น 

   3.3 การวางแผนการผลิต กลุ่มฯ ควรศึกษาจัดหาระบบน ้าให้เพียงพอในระยะยาวเพื่อให้

เพียงพอต่อการใช้เพาะปลูก กลุ่มฯ ควรศึกษาองค์ความรู้เพิ่มเติมในด้านการท าเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร  

เช่นการผลิตพืช การเลี้ยงสัตว์ และการประมง กลุ่มฯ ควรตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของกลุ่มฯ รวมไปถึงปฏบิัติ

ตามกฎระเบียบของกลุ่มอย่างเคร่งครัด โดยร่วมกันด าเนินการทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า               

ให้สม ่าเสมอต่อเนื่อง กลุ่มฯ ควรตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของการท าเกษตรแบบอินทรีย์ ที่ไม่มีการใช้

สารเคมี และต้องมีความรอบรู้ทั้งปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการด าเนินการทุกขั้นตอน  

และต้องท าเกษตรแบบผสมผสานร่วมด้วย กลุ่มฯ ควรเพิ่มการผลิตข้าวพันธุ์ต่าง  ๆ ให้หลากหลายตามความ

แ วท     จั     พ่ือให้    บ ว   ำ  ็จอย่  ย่ั ยื  

   พัฒ   ้     ว  แผ    ต     ้      ี ่ว  ่ว ใ    จั      ุ่ ฯ 

 ้     จั     ้  อ  ์    การพัฒนาด้านการวางแผนการผลิต 
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ต้องการของชุมชนหรือตลาด เช่นปลูกข้าวเหนียว หรือข้าวกล้อง ข้าวเหนียว ข้าวไรท์เบอรี่ เป็นต้น และควร

รักษามาตรฐานคุณภาพในการท าเกษตรแบบอินทรีย์ 

 3.4 การจัดการองค์กร กลุ่มฯ ควรรักษามาตรฐานคุณภาพในการท าเกษตรแบบอินทรีย์ให้มี

มาตรฐานตามก าหนดอย่างต่อเนื่องและให้ดีที่สุด และกลุ่มฯ ควรมีการทบทวนและศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับ

การท าการเกษตรให้ลึกซึ้งรู้จริง ตลอดจนน้อมน าค าสอนของพ่อหลวง ร.๙ เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา

ปรับใช้ร่วมด้วย 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 กลุ่มเกษตรกรฯ ควรเพิ่มทักษะองค์ความรู้ความสามารถและความเข้าใจ ในด้านการจัดการ การตลาด 

ด้านเทคโนโลยี ให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพ่ือสุขภาพดีขึ้น และเพ่ือให้

ผู้บริโภคได้รับประทานข้าวที่มีคุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดีตลอดจนเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางต่อไป  และสิ่งส าคัญ

ควรต้องมีการร่วมมือแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการการ

ค้นคว้าศึกษาเรียนรู้ปัญหา อุปสรรค และน ามาพัฒนาปรับปรุงกลุ่มเกษตรกรฯ อย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อรักษา

มาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์  และควรท าการเกษตรให้หลากหลาย

แบบผสมผสาน รวมไปถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การหาช่องทางการจ าหน่ายเพ่ิมหลากหลายช่องทาง และสิ่ง

ที่ส าคัญควรรวบรวมองค์ความรู้ถ่ายทอดส่งต่อให้บรรพชนรุ่นหลังสืบสานวิถีการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้คง

อยู่คู่ชุมชน สืบไป 

 

สรุป 

งานวิจัยครั้งนี้ พบว่า กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์  หมู่บ้านยะสุข ต าบลตระเปียงเตีย 

อ าเภอล าดวน จังหวัดสุรินทร์ ที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานตามล าดับมาจนถึงปัจจุบัน เป็นเพราะกลุ่ม

เกษตรกรได้น าแนวคิดหลักการจัดการแบบสมัยใหม่มาประยุกต์ปรับใช้ ในการขับเคลื่อนด าเนินงานภายในกลุ่ม

ของตนเอง เช่น ด้านการวางแผน การจัดองค์การ การควบคุม เป็นต้น และปัจจัยที่ส าคัญท่ีสุดในการจัดการของ

กลุ่มเกษตรกรฯ คือภาวะผู้น าของกลุ่ม การสร้างเครือข่ายร่วมกันภายในกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ต่าง ๆ ตลอดจนการ

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ทั้งมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้กลุ่มเกษตรกรฯ  

ประสบความส าเร็จอย่างมั่นคง และนอกจากที่กล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัยพบว่าการที่กลุ่มเกษตรกรฯได้ให้

ความส าคัญตระหนักถึงการผลิตข้าวหอมมะลิแบบดั้งเดิมหรือแบบอินทรีย์ นอกจากเป็นผลดีต่อสุขภาพอนามัย

ของเกษตรกรเอง ยังเป็นผลดีต่อผู้บริโภคอีกด้วย โดยเฉพาะส าหรับกลุ่มผู้ที่รักสุขภาพ ในการเลือกรับประทาน

ข้าวแบบอินทรีย์ นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมระบบนิเวศน์ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย ซึ่งการที่กลุ่ม

เกษตรกรฯได้น้อมน าพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาทด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถี
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ประจ าวันหรือการด ารงวิถีชีวิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกต้องเผชิญ

กับภาวะโรคระบาดโควิด 19 ยิ่งตอกย ้าว่าข้าวหรือการท าการเกษตรยิ่งส าคัญ อย่างเช่นตัวอย่างกรณีท่ีศึกษาคือ

การรวมกลุ่มของเกษตรกรกลุ่มเล็กๆ ที่หมู่บ้านยะสุข ต าบลตระเปียงเตีย อ าเภอล าดวน จังหวัดสุรินทร์ ที่มีการ

รวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพ่ือสุขภาพจ าหน่าย โดยการมีโรงสีขนาดเล็ก ๆ ในชุมชนในกลุ่ม

ของตนเอง เพ่ือพ่ึงพาตนเองและสร้างรายได้ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีได้อย่างยั่งยืน  

ปัญหาที่แท้จริงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวส่วนใหญ่มักมีปัญหาหนี้สินที่เกิดจากการลงทุนในการผลิตข้าว อาทิ 

การซื้อเมล็ดพันธ์ข้าว การใช้ปุ๋ยเคมีต่างๆ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นปัญหาหลัก ที่ท าให้ชีวิตเกษตรกรต้องทิ้งวิถีชีวิตการ

ท าการเกษตรปลูกข้าว เข้ามาท างานรับจ้างในเมืองหลวง ในช่วงระหว่างหน้าแล้งคือหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว

แล้วเสร็จประมาณเดือน ตุลาคม ถึง เดือนเมษายน ของทุกปีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน พอเกษตรกรมีหนี้สินจากการ

ท านาแบบสมัยใหม่ ท าให้คุณภาพชีวิตไม่ค่อยดีเท่าที่ควร และส่งผลกระทบถึงการที่ไม่ค่อยได้อยู่กับบุตรหลาน 

หรือบุตรหลานไม่ได้รับการอบรมการส่งเสริมการศึกษาเท่าที่ควร จึงเป็นปัญหาสังคมตามมาอีกมากมาย รวมไป

ถึงปัญหาติดยาเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอันควร ตามมาอีกมากมาย เช่นในอดีตถึงปัจจุบัน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขต

ปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือระบุปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขต

ปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร และ (3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของพระสังฆาธิ

การในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยเชิงปริมาณ 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระลูกวัดในเขตปกครองกรุงเทพมหานคร ทั้งมหานิกายและธรรมยุต จ านวน 400 รูป ใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ พระสังฆาธิการผู้ขับเคลื่อนงาน

กิจการคณะสงฆ์ จ านวน 10 รูป ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการ

วิเคราะห์แก่นสาระ ผลการวิจ ัย (1) ด้านประสิทธิผลการบริหารของพระสังฆาธิการในเขตปกครอง

กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก (2) ปัญหาอุปสรรคในการการบริหารของพระ

สังฆาธิการในเขตปกครองกรุงเทพมหานคร พบว่า (ก) พระสงฆ์ สามเณรบางรูปละเลยไม่เคร่งครัดในการปฏิบัติ

ตามพระธรรมวินัย (ข) กุลบุตรผู้เข้ามาบรรพชาอุปสมบทมีจ านวนน้อยลง (ค) ขาดการร่วมมือในการบริการ 

ปรับปรุง และส่งเสริมหลักสูตร (ง) วัดขาดการอุปถัมภ์เรื ่องของทุนการศึกษาและอุปกรณ์ที่เหมาะสมจาก

หน่วยงานราชการ และ (3) แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตปกครอง

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ (ก) การยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นหลักในการปกครอง (ข) ควรส่งเสริมและเปิดโอกาส

การศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมแก่พระภิกษุ สามเณร (ค) ควรมีการปรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพระภิกษุ 

สามเณร เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา  และ (ง) ควรมีการวางระเบียบ แบบแผน และบริหาร

จัดการด้านสาธารณูปการในเขตการปกครองของตนอย่างชัดเจน 

 

ค าส าคัญ: ประสิทธิผลการบริหาร พระสังฆาธิการ เขตปกครองกรุงเทพมหานคร 
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Abstract 

 The objectives of this research (1) were to analyze the effectiveness of the 

administration of Buddhist Ecclesiastical Official Monk in the Bangkok Sangha Administration, 

(2) to identify problems and obstacles in the administration of monks in the Bangkok Sangha 

Administration, and (3) to propose Guidance on the development of the administration of 

monks in the Sangha Administration Area of Bangkok. This study employed a mixed-methods 

approach. In the quantitative part, data were collected from questionnaires with 400 monks 

both Maha Nikaya and Thammayut. The questionnaire was used as a research tool. The 

statistics used in the data analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. 

In the qualitative part, data were collected from in-depth interviews 10 monks who drive the 

affairs of the Sangha, and they were analyzed by thematic analysis Major results: (1) on the 

effectiveness of the administration of monks in the Bangkok Metropolitan Region found that 

the overall effectiveness was at a high level. (2) Problems and obstacles in the administration 

of monks in Bangkok. It was found that (a) some monks and novices neglected to practice the 

Dharma and Discipline; (b) there were fewer disciples who attended ordination; (c) Lack of 

cooperation in service, improvement and promotion of the curriculum; and (d) The temple 

lacks the support of scholarships and appropriate equipment from government agencies. and 

(3) Guidelines for the development of the administration of Buddhist Ecclesiastical Official 

Monk in the Bangkok Metropolitan Administration namely: (a) adherence to the principles of 

Dharma and Discipline in governance; (b) should promote and open up opportunities for both 

secular and dharma education to monks and novices; (c) there should be an amendment to 

the criteria for selecting monks and novices to perform their duties in propagating Buddhism; 

and (d) there should be a clear regulation, pattern, and management of public utilities in their 

administrative area. 

 

Keywords: Administration Effectiveness, Buddhist Ecclesiastical Official Monk, Bangkok 

Metropolitan Administration 
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บทน า 

 การปกครองคณะสงฆ์ ในอดีตได้ยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นธรรมนูญการปกครอง โดยอาศัยอ านาจรัฐ

และจารีตเป็นหลักอุดหนุน ครั้นเมื่อเกิดความไม่เรียบร้อยในหมู่สงฆ์จนเป็นเหตุขัดข้องและจ าเป็นต้องพึ่งรัฐ      

ก็ได้อาศัยอ านาจรัฐเข้ามาช่วยแก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าว  โดยเฉพาะเมื ่อกล่าวถึงประเทศไทย ในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองคท์รงถวายอ านาจรัฐช่วยจัดการระบบการปกครองคณะสงฆ์

ขึ้นเป็นครั้งแรก ด้วยการที่ทรงตราพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์รัตนโกสินทร์ศก 121 พระสงฆ์จึงได้

อาศัยอ านาจรัฐจัดการปกครองตามกฎหมายแต่นั้นมา ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันท

มหิดล (รัชกาลที่ 8) ได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2484 โดยยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับแรก      

เพื่อจัดระบบการปกครองคณะสงฆ์ใหม่ ให้มีรูปแบบคล้ายการปกครองของฝ่ายราชอาณาจักรตามระบอบ

ประชาธิปไตย ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชการที่ 9) 

ได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตราต่างๆ โดยแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2535  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2560 และแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะ

ตามสถานการณ์ยิ่งขึ้น พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ถือว่าเป็นรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์

และเป็นหลักจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ด้วย และในกาลต่อมาก็ได้ก าหนดให้มีมหาเถรสมาคมออก

ข้อบังคับ วางระเบียบ ออกค าสั่ง มติ ประกาศโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัย สมัยก่อนนิยม

ใช้ค าว่าการปกครองคณะสงฆ์ แต่ในปัจจุบันใช้ค าว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ซึ่งมีความส าคัญในการสร้าง

ความเข้มแข็งและการด ารงอยู ่อย่างมั ่นคงของพระพุทธศาสนา เป็นการปกครองเพื ่อบังคับบัญชา ดูแล

ผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในการปกครองให้เรียบร้อยดีงาม ส่วนการบริหารจะเป็นไปเพื่อการบริหารจัดการในการ

ที่จะด าเนินงานนั้น ๆ ให้ส าเร็จ การปกครองคณะสงฆ์หรือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ มีความส าคัญต่อการ

สร้างความเข้มแข็งและการด ารงอยู่อย่างมั่นคงของพระพุทธศาสนา เพราะถ้ามีระบบปกครองดีพระพุทธศาสนา

ก็มีความเจริญ  

 พระสังฆาธิการ ซึ่งเปรียบได้กับข้าราชการของฝ่ายราชอาณาจักร ซึ่งมีหน้าที่สนองงานฝ่ายบริหาร คือ 

รัฐบาล ส่วนของพระสังฆาธิการก็มีหน้าที่สนองงานฝ่ายบริหาร คือ มหาเถรสมาคม พระสังฆาธิการ นับว่ามี

บทบาทหน้าที่ส าคัญในการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ควบคุมดูแลปกครองคณะสงฆ์ให้

ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบค าสั่ง มติ ประกาศของคณะสงฆ์ หรือพระบัญชา

สมเด็จพระสังฆราช และส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการ

สาธารณสงเคราะห์ ดังนั้นพระสังฆาธิการจึงควรมีภาวะผู้น า ต้องใช้ศิลปะหรือความสามารถของตนที่จูงใจหรือ

ใช้อิทธิพพลจ่อบุคคลอ่ืน เพ่ือปฏิบัติการและอ านวยการ โดยใช้การบวนการติดด่อซึ่งกันและกันให้ร่วมใจกับตน

ในการด าเนินการ จนกระทั่งบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และเป็นบุคคลที่ได้รับ



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”     
             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 359 

 

การยอมรับและยกย่องจากบุคคลอื่นและมีความเป็นผู้น า  จึงจะท าให้องค์กรด าเนินไปอย่างบรรลุส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์และน าพาหน่วยงานไปสู่ความเจริญก้าวหน้า จะเห็นได้ว่าพระสงฆ ์(พระสังฆาธิการ) มีบทบาทที่ถือ

ว่าเป็นหน้าที่ในการพัฒนาสังคมไทยในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ที่ระบุถึงอ านาจ

หน้าที่การปกครองสงฆ์ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีการด าเนินการส่งเสริมเพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม

แก่พระศาสนาและสังคม พระสังฆาธิการจึงมีความส าคัญในการปกครองให้พระสงฆ์อยู่ในกฎกติกาพระธรรม

วินัยด้วยความเรียบร้อย ก่อให้สังคมพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอยู่อย่างสงบสุข เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนิน

ชีวิตที่ดีงาม สามารถเข้าถึงความสุขทั้งส่วนตนและเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยรวมได้ตามบทบาทหน้าที่และ

ความสามารถของแต่ละบุคคล พระภิกษุสงฆ์โดยเฉพาะพระสังฆาธิการต้องมีความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้ง

ทางราชการและเอกชน ประสานงานด าเนินการให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนทั้งด้านจิตใจและกิจกรรม

ทางด้านสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พระสังฆาธิการจะต้องมีการปรับการเรียนรู้ให้เท่า

ทัน ในฐานะที่ท าหน้าที่ปกครองพระสงฆ์และวัดซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนจะต้องปรับกลยุทธ์ 

ปรับเปลี่ยนนโยบายในการปกครองและการบริการกิจการคณะสงฆ์ให้ทันสมัย มีการจัดกิจกรรมของวัดที่เป็นที่

เลื่อมใสของประชาชนที่พระสังฆาธิการควรบูรณาการให้เข้ากับสังคมยุคปัจจุบัน อีกทั้งงานการปกครองกิจการคณะ

สงฆ์มีเพิ่มมากขึ้น ท าให้พระสังฆาธิการต้องเร่งปรับตัวท างานเชิงรุก เพื่อให้งานคณะสงฆ์มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากกว่าเดิม โดยเฉพาะพระสังฆาธิการผู้มีบทบาทในการปกครอง อาจจะมเีวลาในการดูแลการบริหารได้

ไม่ทั ่วถึง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิผล ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา

ประสิทธิผลการบริหารของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระ

ธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์และระเบียบข้อบังคับ กฎมหาเถรสมาคมอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน

และพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิผลมากขึ้น ทั้งยังเป็น

กรณีศึกษาเพ่ือน าไปวางแผนพัฒนากิจการคณะสงฆ์ให้มีคุณภาพและจะเป็นข้อมูลแนวทางในการพัฒนาการบริหาร

หรือการท างานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์อ่ืน ๆ ด้วย 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

   1. เพ ื ่อว ิ เคราะห ์ประส ิทธ ิผลการบร ิหารงานของพระส ังฆาธ ิการในเขตปกครองคณะสงฆ์

กรุงเทพมหานคร 

   2. เพื ่อระบุปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์

กรุงเทพมหานคร 

   3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์

กรุงเทพมหานคร 
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การทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 

 พระธรรมโกศาจารย์ (2549) กล่าวถึง การบริหารเป็นวิธีการท าให้งานส าเร็จโดยอาศัยผู้อื่น (Getting 

Things Done Through Other People) และกล่าวว่าหน้าที ่ของผู ้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาของ

ผู้บริหารให้ส าเร็จ มี ๕ ประการ ตามคาย่อภาษาอังกฤษว่า “POSDC” ดังนี้ คือ  P คือ Planning หมายถึง การ

วางแผน เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพื่อความส าเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารที่ดีต้องมี

วิสัยทัศน์ที ่กว้างไกลเพื ่อก าหนดทิศทางขององค์กร O คือ Organizing หมายถึง คือ การจัดองค์กร เป็น                  

การก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันท าและการ

กระจายอ านาจ S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่การพัฒนาบุคลากรและการ

ใช้คนให้เหมาะสมกับงาน D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการ เป็นการสื่อสารเพื่อให้เกิดการด าเนินการ

ตามแผน ผู้บริหารต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและต้องมีภาวะผู้น า และ C คือ Controlling หมายถึง การก ากับ

ดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร 

 พงษ์ศักดิ์ ปัญจพรผล (2542) หมายถึง กระบวนการการบริหารควรประกอบด้วย 10 ประการ คือ      

การวางแผน หมายถึง การก าหนดงานหรือวิธีการปฏิบัติงานไว้เป็นการล่วงหน้า การก าหนดวัตถุประสงค์               

(Set Objecticy) การพัฒนากลวิธี (Develop strategies) ในการวางแผน ซึ่งต้องค านึงถึงนโยบาย (Policy) 

เพ่ือให้แผนงานที่ก าหนดขึ้นไว้มีความสอดคล้องต้องกันในการด าเนินงาน การจัดการ หมายถึง การพัฒนาระบบ

การท างานเพื่อให้งานต่าง ๆ สามารถด าเนินไปโดยมีการประสานงานกันอย่างดี การจัดคนเข้าท างาน หมายถึง 

การจัดหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานให้เหมาะสมตามต าแหน่งที่รับผิดชอบ การตัดสินใจ หมายถึง ความสามารถของ

ผู้บริหารในการที่จะตัดสินใจ แยกแยะและวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่าในการท างานจะต้องมีการตัดสินใจในเรื่อง

ใดบ้าง การสั่งการ หมายถึง การศึกษาวิธีการวินิจฉัยสั่งการ รวมทั้งการควบคุมงานและนิเทศงาน ตลอดจน

ศิลปะในการบริหารงานที่จะท าการประสานงานดีขึ ้นและด าเนินการแก้ไขเมื ่อเกิดปัญหาขึ้น การร่วมมือ

ประสานงาน หมายถึง การประสานงานให้ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายมีความเข้าใจกัน เข้ามาร่วมท างานกันอย่างพร้อม

เพียงกัน ข้อตกลงที่ส าคัญยิ่งในการประสานงาน คือ ความร่วมมือ ซึ่งเป็นเรื่องของ “จิตใจ” การสื่อข้อความ 

(Communicating) หมายถึง การผ่านข่าวสารข้อมูลและความเข้าใจ เพ่ือที่จะให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคล

อื่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ต้องการ การรายงานผล (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติของ

หน่วยงานให้แก่ ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหวของการด าเนินงาน ตลอดจนการ

ประชาสัมพันธ์ (Public Relation) แจ้งให้ประชาชนทราบ ซึ่งโดยทั่วไปการรายงาน จะหมายถึงวิธีการของ

สถาบันหน่อยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจมาติดต่อสอบถามผู้บังคับบัญชา และ การงบประมาณ 

(Budgeting) หมายถึง การงบประมาณ โดยศึกษาให้ทราบถึงระบบและกรรมวิธ ีในการบริหารเกี ่ยวกับ

งบประมาณ และการเงินตลอดจนการใช้งบประมาณในการควบคุมงาน 
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 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลขององค์การ 

อรุณ รักธรรม (2525) ได้ให้ความหมายของ ประสิทธิผล ว่า ความสามารถขององค์การที่จะด าเนินการ

ให้บรรลุเป้าหมาย 4 ประการ คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์การ (Integration) การปรับตัวของ

องค์การให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม (Adaptability) การปรับตัวขององค์การให้สอดคล้องกับสังคม (Social 

Relevance) และผลผลิตขององค์การ (Productivity) 

กิบสัน และคณะ (Gibson and Others) (1982) นิยามประสิทธิผลไว้ว่าประสิทธิผล (Effectiveness) 

เป็นเรื่องของการกระท าใดๆ หรือความพยายามใดๆ ที่มีความมุ่งหมายจะได้รับผลอะไรสักอย่างให้เกิดขึ้น การ

กระท าหรือความพยายามจะมีประสิทธิผลสูงหรือต ่าเพียงใดขึ้นกับว่า ผลที่ได้รับนั้นตรงครบถ้วนทั้งเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ และใช้พลังงานน้อยเพียงใด ประสิทธิผลอาจพิจารณาเป็น 2 ระดับ คือ 

 1. ประสิทธิผลของบุคคล คือ ลักษณะบุคคลที่มีความสามารถปฏิบัติงานใด ๆ หรือปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ 

แล้วประสบความส าเร็จ ท าให้บังเกิดผลตรงและครบถ้วนตามที่มีวัตถุประสงค์ไว้ ผลที่เกิดขึ้นมีลักษณะคุณภาพ 

เช่น ความถูกต้อง ความมีคุณค่า ความเหมาะสมดีงาม ตรงกับความคาดหวังและความต้องการของหมู่คณะ 

สังคม และผู้น าผลนั้นไปใช้เป็นผลที่ได้จากการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ คือเป็นการปฏิบัติด้วยความพอใจ 

ปฏิบัติเต็มความสามารถ ปฏิบัติด้วยการเลือกสรรกลวิธีและเทคนิควิธีการที่เหมาะสมที่สุดที่จะท าให้บรรลุทั้ง

เชิงปริมาณและคุณภาพ อย่างสูงสุด แต่ใช้ทุน ทรัพยากร และระยะเวลาน้อยท่ีสุด  

 2. ประสิทธิผลขององค์การ ประกอบด้วย การผลิต (Production) องค์การมีประสิทธิผลถ้าองค์การ

สามารถด าเนินการผลิตให้ได้ผลผลิตทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ตรงกับความต้องการขององค์การ 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) องค์การที่มีประสิทธิผลถ้าอัตราส่วนระหว่างปัจจัยทรัพยากร (Input) ที่ใช้กับ

ผลผลิต (Output) มีความเหมาะสมในลักษณะที่ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่า ความพึงพอใจ (Satisfaction) องค์การมี

ประสิทธิผลถ้าผลการด าเนินงานขององค์การน ามาซึ่งความส าเร็จสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวัง

ของสมาชิกในองค์การ การปรับเปลี่ยน (Adaptiveness) องค์การมีประสิทธิผลถ้าองค์การมีกลไกที่สามารถ

ปรับเปลี่ยนการด าเนินการได้สอดคล้องกับสถานการณ์ที ่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในองค์การและภายนอก

องค์การ และการพัฒนา (Development) องค์การมีประสิทธิผลถ้าองค์การสามารถเพิ ่มพูนศักยภาพ 

(Potential) และวิสัยสามารถ (Capacity) ขององค์การที่เจริญก้าวหน้าตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
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ปัจจัยส่วนบุคคล 

- นิกาย 

- จ านวนพรรษา 

- วุฒิการศึกษา 

 

กรอบแนวคิด 
   ตัวแปรต้น                                                       ตัวแปรตาม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 ประชากรละกลุ่มตัวอย่าง 
 1) พระลูกวัดในเขตปกครองกรุงเทพมหานคร ทั้งมหานิกายและธรรมยุต ที่มีจ านวนพรรษา 1 พรรษา
ขึ้นไป จ านวน 14,704 รูป (ข้อมูลส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ เดือน
กันยายน 2563) โดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ใช้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 400 รูป และการสุ ่มตัวอย่าง ผู ้ว ิจ ัยใช้วิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) 
 2) พระสังฆาธิการ ทั้งธรรมยุตและมหานิกาย รวมทั้งสิ้น 11 รูป ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
เลือก (Purposive Random Sampling) พระสังฆาธิการที่เป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการคณะสงฆ์ทั้ ง 6 
ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้าน
การสาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 1. แบบสอบถามเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยอาศัย

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 สอบถาม

ข้อมูลทั่วไป ลักษณะของข้อค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความ

คิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ จ านวน 33 ข้อ ลักษณะข้อค าถามเป็น

ประสิทธิผลการบริหารของ 

พระสังฆาธิการ รวม 6 ด้าน คือ 

1. ด้านการปกครอง 

2. ด้านศาสนศึกษา 

3. ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 

4. ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

5. ด้านสาธารณูปการ 

6. ด้านสาธารณสงเคราะห์ 

แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของพระ

สังฆาธิการในเขตปกครองกรุงเทพมหานคร 
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แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และตอนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทาง

ในการพัฒนาการบริหารงานของพระสังฆาธิการ 

 2. แบบสัมภาษณ์ ท าการสัมภาษณ์ พระสังฆาธิการในเขตปกครองกรุงเทพมหานคร โดยสัมภาษณ์ เจ้า

คณะกรุงเทพ, เจ้าคณะเขต, เจ้าคณะแขวง ทั้งมหานิกายและธรรมยุต โดยเจ้าคณะเขตและเจ้าคณะแขวงสุ่ม

เลือกพระสังฆาธิการที่เป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจการคณะสงฆ์ท้ัง 6 ด้าน โดยแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างและ

เนื้อหา ดังต่อไปนี้ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนที่ 2 ข้อค าถามแบบสัมภาษณ์ ดังนี้ ประเด็น

การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานและแนวทางในการพัฒนาการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร  ในด้าน 1) ด้านการปกครอง                    

2) ด้านศาสนศึกษา 3) ด้านศึกษาสงเคราะห์ 4) ด้านการเผยแผ่ 5) ด้านสาธารณูปการ และ 6) ด้านสาธารณ

สงเคราะห ์โดยผู้วิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์เองทั้งหมด 

 การตรวจสอบข้อมูล 
 แบบสอบถาม ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องประสิทธิผลการบริหารของพระ
สังฆาธิการในเขตปกครองกรุงเทพมหานคร จากนั้นน ามาก าหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ก าหนดนิยาม 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และน าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตรวจสอบแก้ไขเพื ่อความถูกต้องและตรงตามเนื ้อหา (Content validity) แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขน า
แบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบด้วย ดร.ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง ดร.อินทพร จั่นเอี่ยม ผู้ตรวจราชการส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายภาณุพงศ์ คงเชื้อจีน เลขานุการกรม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
กับวัตถุประสงค์  (IOC : Index of item Objective Congruence) โดยพบว่าค าถามทุกข้อมีค่าเฉลี่ย IOC 
เท่ากับ 1 ซึ่งมากกว่า 0.5 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่าแบบสอบถามของผู้วิจัยมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และสามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลได้ 
 แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้สร้างขึ้นจากการรวบรวมวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
รวมถึงพิจารณาจากผลที่ได้หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา  
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง และผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบด้วย ดร.ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง             
ดร.อินทพร จั ่นเอี ่ยม ผู ้ตรวจราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  และนายภาณุพงศ์ คงเชื ้อจีน 
เลขานุการกรม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพ่ือท าการตรวจสอบหาความเที่ยงตรงของเนื้อหาและความ
เที่ยงตรงของแบบสัมภาษณ์ และปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ข้อมูลการวิจัยปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ SPSS for window (Statistical Package for Social Sciences) ซึ่งสถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์
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ข้อมูลการวิจัยปริมาณ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใช้ในการอธิบายข้อมูลที่ได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างตามแบบสอบถาม 
 ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์แก่น (Thematic analysis) ซึ่งเป็นการตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ที่ได้ท าการบันทึกไว้ โดยเนื้อหาจะมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาและอุปสรรค อีกทั้งแนวทางในการ
พัฒนาการด าเนินงานการบริหารของพระสังฆาธิการในเขตปกครองกรุงเทพมหานคร 

 

ผลการศึกษา  

1. ประสิทธิผลการบริหารของพระสังฆาธิการในเขตปกครองกรุงเทพมหานคร  

ผลการวิจับพบว่า ด้านประสิทธิผลการบริหารของพระสังฆาธิการในเขตปกครองกรุงเทพมหานคร 

พบว่า โดยรวมมีประสิทธิผลอยู ่ในระดับมาก ( = 3.99, S.D. = 0.49) หากพิจารณาเป็นรายด้านโดย

เรียงล าดับค่าเฉลี่ย ( ) จากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการสาธารณสงเคราะห์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็น

ด้วยมาก ( = 4.13) รองลงมาคือด้านปกครอง โดยภาพรวมอยู ่ในระดับเห็นด้วยมาก ( = 4.11)                   

ด้านการศาสนศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( = 4.02)  ด้านการสาธารณูปการ โดยภาพรวม

อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( = 3.98) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก              

( = 3.87) และด้านการศึกษาสงเคราะห์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( = 3.82)  ตามล าดับ              

ซึ่งสอดคล้องกังงานวิจัยของพระสามารถ ขุนตาล (2562) ที่ท างานวิจัยเรื่องประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะ

สงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = 3.80, S.D. = 0.887) เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่าทุกด้านอยู ่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการเผยแผ่ มีค่าเฉลี ่ย ( = 3.90) รองลงมาคือ               

ด้านการปกครอง มีค่าเฉลี่ย ( = 3.86) ด้านสาธารณูปการ มีค่าเฉลี่ย ( = 3.86) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 

( = 3.73) ด้านการศาสนศึกษา ( = 3.72) และด้านการสาธารณสงเคราะห์ ( = 3.72) ตามล าดับ 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตปกครองกรุงเทพมหานคร 

 2.1 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานด้านการปกครอง พบว่า หลักการปกครองในทาง

พระพุทธศาสนานั้น ตั้งแต่สมัยพุทธการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้  “หลักพระธรรมวินัย” เป็น

หัวใจส าคัญ และปัจจุบันนี้หลักการปกครองนี้ขับเคลื่อนโดยพระสังฆาธิการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามกฎมหาเถร

สมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ในปฏิบัติหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์ 

เพื่อให้คณะสงฆ์อยู ่ในความสงบเรียบร้อย แต่เนื่องด้วยบริบททางสังคม สภาวะเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงไปท าให้งานการปกครองคณะสงฆ์เกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้น พระสงฆ์ สามเณรบางรูปละเลย ไม่

เคร่งครัดในการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ระเบียบ มต ิข้อสั่งการ ข้อบังคับ ขาดประสิทธิภาพไม่มี
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ความยืดหยุ่น บางข้อไม่สามารถน ามาปรับใช้ในสถานการณ์ของโลกทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้  นอกจากนั้นใน

เขตการปกครองที่มีจ านวนวัดอยู่เป็นจ านวนมากและมีขนาดพ้ืนที่กว้างท าให้การตรวจเยี่ยมเพ่ือรับทราบปัญหา 

ตรวจสอบข้อร้องเรียน เยี่ยมเยือน และการตรวจการณ์คณะสงฆ์ไม่ทั่วถึง อีกทั้งชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบวัด

เข้ามาแทรกแซงและปรากฏอยู่ในโครงสร้างระดับวัด ซึ่งคอยควบคุมสงฆ์ในท้องถิ่นอยู่ ท าให้บริบทของวัด

เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนเสื่อมศรัทธาและหันหลังให้วัดเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูสันติธรร

มาภิรัต (นาควิไล) (2554) ที่ท างานวิจัยเรื่อง บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัด

ราชบุรี พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีพบว่า การกระจายอ านาจในการ

บริหารกิจการคณะสงฆ์ยังไม่ทั่วถึง มีการรวมศูนย์อ านาจการปกครองอยู่กับผู้บริหารเพียงแค่ไม่กี่ฝ่าย ข้อบังคับ 

กฎระเบียบ ค าสั่ง และข้อบังคับใช้ และการประเมินติดตามผล ยังขาดประสิทธิภาพ ขาดการตรวจเยี่ยมให้การ

อบรมผู้อยู่ในการปกครองของเจ้าคณะ โดยเฉพาะเจ้าคณะที่เป็นพระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชาอุปสมบทกับ

กุลบุตรวัดอื่น ขาดการมีส่วนร่วม ในการวางนโยบายแผนงาน และร่วมมือในการด าเนินงานเจ้าคณะผู้ปกครอง 

ท าให้การด าเนินงานไม่ค่อยบรรลุวัตถุประสงค์  และเป็นไปคนละทิศทาง การประชุมพระสังฆาธิการควรมี

มากกว่านี้และควรเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรสามารถน าไปปฏิบัติได้และมีประสิทธิภาพ   

    2.2 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานด้านการศาสนศึกษา พบว่า ในระเบียบการปกครอง

คณะสงฆ์ได้ก าหนดวิธีด าเนินการ ควบคุม และส่งเสริมศาสนศึกษาว่า “ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในระเบียบมหา

เถรสมาคม”และให้เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ “ควบคุมและส่งเสริมศาสนศึกษา ให้ด าเนินไปด้วยดี” แต่ปัจจุบัน

กุลบุตรผู้เข้ามาบรรพชาอุปสมบทเพื่อศึกษาเล่าเรียนและช่วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนามีจ านวนน้อยลงไป

มาก อีกท้ังขาดการร่วมมือในการบริการ ปรับปรุง ส่งเสริม หลักสูตร รูปแบบการน าเสนอที่ร่วมสมัย ท าให้ขาด

ความน่าสนใจในการศึกษาทางพระพุทธศาสนา นอกจกขาดหลักสูตรร่วมสมัยแล้วยังขาดศูนย์การปฏิบัติงาน

ด้านการศาสนศึกษารวมถึงการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์อีกด้วย และโอกาสในการศึกษา

ต่อของพระสงฆ์ถูกก าจัดสิทธิสืบเนื่องมาจากกฎ หลักเกณฑ์ของส านักเรียน มหาวิทยาลัย นโยบายของรัฐ                                 

ซึ่งสอดคล้องกังงานวิจัยของ รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ (2557) ที่ท างานวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการ

ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการศึกษาบทบาทพระสังฆาธิ

การในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ขาดการร่วมมือในการบริหารปรับปรุงและ

ส่งเสริม ในการศึกษาที่จ าเป็นร่วมสมัยและส าคัญแก่พระภิกษุ  และสามเณร ตลอดจนประชาชน ขาดการให้

การศึกษาด้านพระพุทธศาสนากับผู้ที่มีเวลาศึกษาน้อย ขาดการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษาทั้ง ผู้สอน

และผู้เรียนที่มีคุณภาพและสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนงบประมาณในการจัดการศึกษา ปัจจุบันกุลบุตรผู้เขัา

มาบรรพชาอุปสมบทเพื่อ ศึกษาพระพุทธศาสนา และช่วยสืบบทอดอายุพระพุทธศาสนาน้อยลง ขาดศูนย์การ

ปฏิบัติงานด้านศาสนศึกษาและการ สร้างครือข่ายในการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในแต่ละต าบลหรืออ าเภอ

เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานและ อ านวยความสะดวกด้านการศาสนศึกษา 
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    2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานด้านการศึกษาสงเคราะห์ พบว่าวัดและคณะสงฆ์ถือ

เป็นสถาบันที่มีส่วนส าคัญในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนของชาติในหลาย ๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษา                    

วัดเปรียบเสมือนเป็นสถานอบรมบ่มนิสัยเด็กและเยาวชนมาทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ยากจน 

และเด็กก าพร้า ก็ได้อาศัยสถาบันสงฆ์เป็นผู้อุปการะเลี่ยงดูและส่งเสริมในด้านต่าง  ๆ เป็นเหตุให้เด็กและ

เยาวชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาและเป็นโอกาสให้ภิกษุสงฆ์ได้พัฒนาทรัพยากรของชาติตั้งแต่วัยเด็กเพ่ือจะได้

เป็นผู้ใหญ่ที่พึงปรารถนาของสังคมต่อไป การศึกษาสงเคราะห์ถือว่าเป็นบทบาทและภารกิจของภิกษุสงฆ์ที่

ส าคัญประการหนึ่ง กล่าวคือ เป็นการสงเคราะห์ประชาชนด้านการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถที่จะด ารงตน

และ ด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข แต่ความเป็นจริงที่เกิดข้ึนวัดยังขาดการอุปถัมภ์และการส่งเสริมและ

สนับสนุนด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเรื่องของทุนการศึกษาและอุปกรณ์ที่เหมาะสมจากหน่วยงานราชการที่

สามารถบูรณาการร่วมกันกับ วัด บ้าน โรงเรียนได้ และขาดการจัดสภาพแวดล้อมและการเสริมสร้างบรรยากาศ

ในการเรียนรู้ ผู้ปกครองไม่นิยมส่งลูกหลานมาเรียนหรือฝากเลี้ยงในศูนย์ดูแลเด็กที่วัดตั้งขึ้น และคณะสงฆ์ขาด

ความร่วมมืออย่างจริงจังในการร่วมมือและรับผิดชอบในงานศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งสอดคล้องกังงานวิจัยของพระ

ครูสันติธรรมาภิรัต (นาควิไล) (2554) ที่ท างานวิจัยเรื่อง บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์

จังหวัดราชบุรี พบว่า ขาดการอุปถัมภ์และการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาทั้งทุนการศึกษาและอุปกรณ์ ซึ่งยังมี

ไม่เพียงพอกับการศึกษาของสงฆ์ ขาดจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในแหล่งการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด และ

ต าราที่ทันสมัยเหมาะสม ขาดการสงเคราะห์และส่งเสริมการศึกษานอกระบบอันเหมาะสมกับบุคลากร คณะ

สงฆ์ขาดความร่วมมือในการรับผิดชอบงานในการศึกษาสงเคราะห์ 

    2.4 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พบว่า การเผยแผ่

พระพุทธศาสนาเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาให้ศาสนทายาทและประชาชนรับทราบหลักธรรมค าสอนทาง

พระพุทธศาสนาในทุก ๆ วิธีที ่ไม่ขัดต่อหลักพระธรรมวินัย มุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจใน

หลักธรรมค าสอนแล้วสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและสามารถน าหลักธรรมไปแก้ปัญหาต่าง ๆ 

ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การปกครอง และสิ่งแวดล้อม  วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท าได้ในหลายๆ 

วิธี เช่น การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในวัดและนอกวัด บรรยายธรรมทั้งทางวิทยุและ

โทรทัศน์ การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่าง ๆ และงานเผยแผ่พระพุทธศาสนามีปัญหาและอุปสรรค คือ ขาดพระสงฆ์

ที่มีความรู้ทางพระธรรมวินัย หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ประพฤติตัวไม่เหมาะสม ท าให้ความ

ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนลดลงและเสื่อมถอยลงไป พระสังฆาธิการบางรูปที่มีองค์

ความรู้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไม่สามารถท าเทคโนโลยีสมัยมาปรับใช้การเทศนา เผยแผ่พระพุทธศาสนา

เนื่องจากมีอายุมาก และไม่คุ้นชินกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระสามารถ  ขุนตาล 

(2562) ที่ท างานวิจัยเรื่องประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาอาจยังมีรูปแบบการเผยแผ่ที่ยังไม่ทันสมัยกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เลยเป็นปัจจัยท าให้
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การเทศนาอบรมสั ่งสอนประชาชนให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในหลักธรรม  และความเลื ่อมใสศรัทธาใน

พระพุทธศาสนาน้อยลงไปบ้าง ง 

    2.5 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานด้านการสาธารณูปการ พบว่า เป็นภารกิจที่                  

พระสังฆาธิการและพระภิกษุด าเนินการเกี ่ยวกับการพัฒนาวัด  ด้านอาคาร สถานที่ และสิ ่งแวดล้อม               

การบูรณปฏิสังขรณ์ในเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาส และการบริหารจัดการศาสนสมบัติต่าง ๆ ของวัด ปัญหา

และอุปสรรคด้านการสาธารณูปการที่พบคือ การใช้สอยอาคาร ถาวรวัตถุท่ีมีอยู่แล้วในวัดยังใช้งานไม่เต็มที่ วัด

ขนาดเล็กไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างศาสนวัตถุ ถาวรวัตถ ุขาดการดูแล บ ารุงรักษาอาคารต่าง ๆ ภายในวัด 

มีพระภิกษุ สามเณร แม่ชี รวมทั้งลูกศิษย์วัดมีจ านวนมากขึ้น ท าให้น ้าประปา ไฟฟ้าไม่เพียงพอ งบประมาณไม่

เพียงพอต่อการบูรณปฏิสังขรณ์วัด และขาดการวางแผนในการดูแลศาสนสมบัติภายในวัดและบริเวณโดยรอบ

วัด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระอธิการ ชรัตน์ ฐิตคุโณ (มีแก้ว) (2554) ที่ท างานวิจัยเรื่องบทบาทการ

บริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ขาด

ผู้ดูแลและซ่อมแซมให้มีสภาพที่ใช้การได้นานและประหยัด การท าความสะอาดภายในอาคารสถานที่ยังไม่พอดี 

ที่พักอาศัยของอุบาสก อุบาสิกา มีไม่เพียงพอโดยเฉพาะของอุบาสกในด้านที่พักยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

ระบบน ้า ไฟฟ้ายังไม่ดีเท่าที่ควรและยังไม่เพียงพอในเวลาที่ญาติมาปฏิบัติธรรมมาก ๆ สิ่งก่อสร้างยังไม่สามารถ

ใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ในการดูแลที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณรในวัดให้เป็น

ระเบียบและสะอาด ประจ าเขตต่าง ๆ 

    2.6 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานด้านการสาธารณสงเคราะห์ พบว่าการสาธารณ

สงเคราะห์เป็นการจัดให้การสงเคราะห์ในด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนผู้อุปถัมภ์บ ารุงวัด ทายก ทายิกาของวัดหรือ

ประชาชนทั่วไป ถือได้ว่าวัดเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ ขาดการมีส่วนรวมและด าเนิน

กิจกรรมในด้านการสาธารณสงเคราะห์อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ไม่มีนโยบายและแผนงานด้านการ          

สาธารณสงเคราะห์ ต่างคนต่างท างาน ไม่มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือสังคม ซึ่งสอดคล้องกังงานวิจัยของ

พระครูสันติธรรมาภิรัต (นาควิไล) (2554) ที่ท างานวิจัยเรื่องบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ

สงฆ์จังหวัดราชบุรี พบว่า ขาดนโยบาย และแผนงานด้านการสาธารณสงเคราะห์ ต่างคนต่างท างาน ไม่มีพลัง               

ขาดการมีส่วนร่วมและด าเนินกิจกรรมในด้านการสาธารณสงเคราะห์อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

 3. แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตปกครองกรุงเทพมหานคร 

     3.1 งานด้านปกครองมีความส าคัญ เนื ่องจากเป็นงานที ่ต ้องปฏิบัต ิภายใต้กฎหมาย                      

กฎ ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับของมหาเถรสมาคมและบ้านเมือง และหัวใจของการปกครองคือหลักพระธรรมวินัย 

ดังนั้นพระสังฆาธิการควรปกครองดูแลคณะสงฆ์และสามเณรต้องใช้เป็นหลักพระธรรมวินัยเป็นที่ตั้ง  อีกทั้งต้อง

น าหลักเมตตากรุณามาใช้ในการปกครอง นอกจากนั้นพระสังฆาธิการควรดูแลกวดขันทางระเบียบวินัย                     

มีบทลงโทษที่จริงจัง โดยเฉพาะพระสังฆาธิการที่ประพฤติผิดวินัยร้ายแรง และพระสังฆาธิการควรมีการจัด
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ประชุมพระสังฆาธิการในทุกระดับชั้น ทุก 3 เดือน เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการด าเนินการด้านต่าง ๆ 

อย่างเป็นรูปธรรม และเพ่ือติดตาม ประเมินผล รบัฟังรายงาน ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากพระสังฆาธิการ

ในระดับชั้นต่าง ๆ 

  3.2 พระสังฆาธิการควรมีการตั้งศูนย์และสร้างเครือข่ายการปฏิบัติการด้านการศาสนา เพ่ือ

เป็นศูนย์กลางในการศาสนศึกษาโดยเฉพาะ ควรจัดหาทุนการศึกษาไว้ให้เพียงพอกับจ านวนพระภิกษุสามเณรที่

ก าลังศึกษา โดยการของบประมาณจากรัฐบาลหรือจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาของพระภิกษุสามเณร อีกทั้ง

คณะสงฆ์ต้องมุ่งเน้นในการท างานด้านการศาสนศึกษาให้มากขึ้น ในด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลกรทาง

การศึกษา จัดหาและสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเหมาะสม พร้อมการติดตามและประเมินผล

นโยบายด้านการศึกษาเพ่ือน าผลการประเมินมาพัฒนางานด้านการศาสนศึกษาต่อไป ควรมีรางวัลเพ่ือเป็นขวัญ

ก าลังใจแด่ผู้ที่สอบไล่ได้ ในระดับชั้นต่าง ๆ 

     3.3 พระสังฆาธิการควรสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับชั้นแก่ผู้ที่อยู่ภายใต้การ

ปกครองของตนทั้งฆารวาสที่ผลการศึกษาดีแต่มีฐานยากจนและสามเณรที่เข้ามาบวชเรียนอย่างทั่วถึงโดยไม่ขัด

ต่อหลักพระธรรมวินัย หรือจัดให้เป็นไปตามประกาศองค์การศึกษา ควรมีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนให้พระ

สังฆาธิการเพื่อที่น าไปตั้งเป็นกองทุนส าหรับสนับสนุนทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเรียนดีแต่ยากจน 

ควรมีความร่วมมือกันระหว่างวัดกับสถานศึกษาและส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนศีลธรรมให้แก่ประชาชนด้วย 

     3.4 ควรน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการน าเสนอเข้ามาใช้ร่วมกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

จัดตั้งสถาบันในการฝึกอบรมการเป็นพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากหน่วยงานของรัฐและให้งบประมาณ

สนับสนุนการด าเนินงาน เปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรที่มีองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนามาปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่

พระพุทธศาสนา บูรณาการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ บุคลากรในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาควรปรับปรุงวิธีการเผยแผ่ ผสมผสานวิธีการเผยแผ่ให้เหมาะสมตามสภาวการณ์ จัดกิจกรรมเนื่อง

ในโอกาสวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา เป็นต้น 

     3.5 ควรบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่าง ๆ ศาสนสมบัติภายในวัด ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

อยู่เสมอ จัดหาและจัดเตรียมสาธารณูปการด้านต่าง ๆ  เช่น น ้าประปา ไฟฟ้า ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 

จัดเตรียมพ้ืนที่และอาคารสถานที่ให้สะอาด สวยงามร่มรื่น สะอาดตาให้เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะแก่พุทธศาสนิกชนมา

ปฏิบัติธรรม ควรประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพ่ือร่วมกันปฏิสังขรณ์โบราณสถานและ

โบราณวัตถุภายในวัด 

  3.6 จัดตั ้งและจัดหากองทุนในการด าเนินงานด้านสาธารณสงเคราะห์  เพื ่อสงเคราะห์

พุทธศาสนิกชนเมื ่อประสบภัยพิบัติ  เช่น น ้าท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น ควรจัดโครงการและกิจกรรมที่เป็น

สาธารณประโยชน์ เพ่ือพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนบริเวณโดยรอบวัด โดยมีพระสังฆาธิการ 

พระในสังกัดวัดนั้น ๆ เป็นผู้ขับเคลื่อนและวางแผนในการด าเนินงานให้เกิดสาธารณประโยชน์และมีหน่วยงาน
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ราชการเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจน พระสังฆาธิการทุกระดับชั้นควรมีส่วนร่วม

ในการด าเนินงานด้านการสาธารณะสงเคราะห์ 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

     1.1 ด้านการปกครอง พระสังฆาธิการต้องยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นหลักในการปกครอง 

นอกจากนั้นต้องปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบบ้านเมือง พร้อมด้วยกฎมหาเถรสมาคม มติมหาเถรสมาคมอย่าง

เคร่งครัด และแบบแผนที่ชัดเจนในการบริหารงาน และควรจัดประชุมพระสังฆาธิการในทุกระดับชั้น เพื่อมอบ

นโยบาย ภารกิจงานตามกรอบงานคณะสงฆ์ 6 ด้านและรับฟังปัญหาในการบริหารงานด้านการปกครอง 

     1.2 ด้านการศาสนศึกษา พระสังฆาธิการควรส่งเสริมและเปิดโอกาสการศึกษาทั้งทางโลกและ

ทางธรรมแก่พระภิกษุ สามเณรเท่าที่ไม่ขัดต่อหลักพระธรรมวินัย และให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษา นอกจากส่งเสริมและเปิดโอกาสทางการศึกษาแล้ว พระสังฆาธิการควรจัดหาหรือมอบ

ทุนการศึกษาแต่พระภิกษุ สามเณรมีผลการเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 

     1.3 ด้านการศึกษาสงเคราะห์ พระสังฆาธิการควรจัดการศึกษาสงเคราะห์แก่ประชาชนทั่วไป 

ตามโอกาสต่าง ๆ เช่น จัดสอนศีลธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน ประสานงานกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในการ

เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้แก่ชุมชนบริเวณโดยรอบวัด  

     1.4 ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระสังฆาธิการที ่มีอ านาจในการออกกฎระเบียบ 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกพระสงฆ์ ผู้ปฏิบัติงานด้านเผยแผ่ ควรมีการปรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก 

เพื่อให้พระสงฆ์ที่มีองค์ความรู้มีความสามารถ มาปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา และจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม

พระเผยแผ่เพื่อเสรมิสร้างองค์ความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ เพ่ือการน าเสนอพระพุทธศาสนา 

     1.5 ด้านการสาธารณูปการ พระสังฆาธิการควร มีการวางระเบียบ แบบแผน และบริหาร

จัดการด้านสาธารณูปการในเขตการปกครองของตนอย่างชัดเจน  

     1.6 ด้านการสาธารณสงเคราะห์ พระสังฆาธิการควรมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมด้านสา

ธารณสงเคราะห์ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างชุมชนกับวัด วัดกับหน่วยงานราชการหรือเอกชน เพื่อช่วยเหลือ

สังคม และเพ่ือสร้างความสามัคคีในชุมชน  

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

     2.1 หน่วยงานราชการควรให้ค าแนะน าในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมือง บทลงโทษต่าง ๆ 

เพราะการปกครองคณะสงฆ์นอกจากใช้หลักพระธรรมวินัยในการปกครองแล้ว  ยังต้องปฏิบัติงานภายใต้การ

บังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองอีกด้วย 
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     2.2 พระสังฆาธิการควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ชุมชนบริเวณโดยรอบวัด 

เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับวัดและชุมชนโดยรอบ และเกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และ

สร้างความสามัคคิภายในชุมชน 

     2.3 พระสังฆาธิการควรเปิดโอกาสให้พระภิกษุ สามเณรที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามามีส่วน

ร่วมในการด าเนินการกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน 

     2.4 พระสังฆาธิการระดับสูงควรลงพื้นที่ตรวจตราและติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบาย

อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือทราบปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข อีกท้ังยังเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน

อีกด้วย 

 

สรุป 

งานวิจัยครั้งนี้ พบว่า ประสิทธิผลการบริหารของพระสังฆาธิการในเขตปกครองกรุงเทพมหานครตาม

ภารกิจคณะสงฆ์ 6 ด้านนั้น มีปัจจัยหลายส่วนที่เกี ่ยวเนื่องกัน อาทิ บุคลากร งบประมาณ กฎหมาย กฎ 

ระเบียบ มติ ค าสั่งต่าง ๆ  โดยมีหัวใจหลักของการบริการคือ หลักพระธรรมวินัย รวมกับความเมตตาธรรม 

ความยุติธรรม แต่ด้วยสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่เกิดขึ้นใน ท าให้บริบทการ

บริการงานของพระสังฆาธิการอาจต้องมีการปรับตัว แต่ก็ยังคงต้องยึดหลักพระธรรมวินัยเอาไว้อย่างเหนียว

แน่น สืบเนื่องจากจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะดังกล่าวข้างต้น ท าให้การบริหารงานของพรสังฆาธิการเกิด

ปัญหาและอุปสรรค เช่น พระภิกษุ สามเณรบางรูปละเลย ไม่เคร่งครัดในการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย อีกทั้ง

กฎ ระเบียบ มติ ข้อบังคับ ข้อสั่งการบางข้อได้ก าหนดขึ้นมาเป็นเวลานานแล้ว จึงท าให้เกิดความล้าสมัยและไม่

เหมาะสมต่อการมาบังคับใช้ในยุคปัจจุบัน อีกข้อหนึ่งที่ส าคัญคือการขาดศาสนทายาทที่จะเข้ามาบรรพชา

อุปสมบทในพระพุทธศาสนาท าให้ขาดบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และสื่อการเรียนการสอนวิชาพระ

ศาสนาไม่ทันสมัย ท าให้เด็กรุ่นใหม่ขาดความสนใจในการเรียนรู้หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา  เพ่ือ

ความม่ันคงแห่งบวรพระพุทธศาสนาแล้วนั้น การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาคงจะไม่ใช้หน้าที่ของพระสังฆาธิการ

เพียงผู้เดียว แต่หากเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนานิกชนในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาด้วย เพ่ือความมั่นคงแห่ง

บวรพระพุทธศาสนาต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1)  เพื่อวิเคราะห์การจัดการความปลอดภัยทางการจราจรบริเวณจุดเสี่ยง 

(2)  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรบริเวณจุดเสี่ยง และ (3) เพื่อเสนอแนวทางการ

จัดการความปลอดภัยทางการจราจรบริเวณจุดเสี่ยง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 

12 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตบางขุนเทียน และ

ประชาชนที่ใช้เส้นทางในพื้นที ่สถานีต ารวจนครบาลเทียนทะเล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์แก่นสาระ 

ผลการวิจัย 1) ด้านการจัดการความปลอดภัยทางการจราจรบริเวณจุดเสี่ยง  พบว่า มีวิธีการและการประเมินพื้นที่

เสี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตราย โดยประชาชนและเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงร่วมกันจัดการ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

2)  ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรบริเวณจุดเสี่ยงในพ้ืนที่สถานีต ารวจนครบาลเทียนทะเล  

พบว ่ า  ( ก )  ด ้ า นผ ู ้ ข ั บ ข ี ่ เ ก ิ ด จ ากการ ไม ่ ปฏ ิ บ ั ต ิ ต ามกฎจร าจรและขาดท ั กษะ ในกา รข ั บขี่                                                    

(ข) ด้านยานพาหนะเกิดจากสภาพยานพาหนะที่ไม่พร้อมใช้งานและการใช้ยานพาหนะผิดประเภท (ค) ด้านถนน

เกิดจากสภาพผิวการจราจรที่ช ารุดและลักษณะของถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ (ง) ด้านสิ่งแวดล้อมเกิดจากการ

ติดตั้งป้ายและสภาพอากาศที่บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น และ (จ) ด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย 

เกิดจากบังคับใช้กฎหมายขาดความต่อเนื่อง และ 3)  แนวทางการจัดการความปลอดภัยทางการจราจรบริเวณ

จุดเสี่ยงในพื้นที่สถานีต ารวจนครบาลเทียนทะเล พบว่า  (ก) ควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ

การใช้รถใช้ถนนแก่ประชาชน และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง (ข) ควรอ านวยการจราจรให้ประชาชนได้รับ

ความปลอดภัยสูงสุด (ค) ควรมีการบูรณาการมาตรการความปลอดภัยร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างสม ่าเสมอ และ 

(ง) ตัวผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนควรตระหนักถึงความไม่ประมาท 

 

ค าส าคัญ: การจัดการความปลอดภัยทางการจราจร จุดเสี่ยง สถานีต ารวจนครบาลเทียนทะเล 
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Abstract 

 The purposes of this study were; to analysis of traffic safety management at risks area, 

to study factors affecting of traffic accident at risks area, and to propose guidelines for traffic safety 

management at risks area. This research is a qualitative research. Key Informant was applied to 

select 12 persons of traffic police, volunteer rescue, Bang Khun Thian district office staff, and 

people using the route in the area of Thian Thale Metropolitan Police Station. Data was 

analyzed by thematic analysis. Research findings revealed that; Traffic safety management at 

risks area revealted that methods and assessment of risk areas forced to amend the risk 

assessment by the people and Department of highway officials together to manage and find 

solutions together. Factors affecting traffic accidents at risks area in the Thian Thale 

Metropolitan Police Station revealed that (a) drivers side are caused by non-compliance with 

traffic rules and lack of driving skills, (b) vehicles side caused by unavailability of vehicles and 

misuse of vehicles, (c) roads side are caused by deteriorating traffic conditions and bumpy road 

appearance, (d) the environment side is caused by the installation of signs and weather 

conditions that obstruct visibility and (e) law and enforcement side caused by lack of continuity 

in law enforcement and guidelines for traffic safety management at ricks area in the Thian Thale 

Metropolitan Police Station revealed that (a) there should be a public relations campaign. to 

educate people about the use of road vehicles and enforce the law seriously, (b) should be 

facilitate the traffic for the people to receive maximum safety, (c) safety measures should be 

integrated with all sectors on a regular basis,  and (d) all road users should be aware of their 

carelessness. 
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บทน า 

 สถานีต ารวจนครบาลเทียนทะเล เป็นหน่วยงานระดับสถานี สังกัดกองบังคับการต ารวจนครบาล 9

กองบัญชาการต ารวจนครบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีพื้นที่รับผิดชอบ จ านวน 68 ตารางกิโลเมตร

กองบัญชาการต ารวจนครบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม    

เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยพื้นที่แบ่ง เป็นด้านทิศเหนือ เริ่มตั้งแต่ริมคลองสนามชัยฝั่งใต้ 

บรรจบคลองหัวกระบือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรสาคร ด้านทิศตะวันออก 
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เริ่มจากฝั่งคลองหัวกระบือ บรรจบคลองสนามชัยฝั่งใต้จนถึงคลองขุนราชวินิจฝั่งตะวันออก ทิศใต้เริ่มจากริมฝั่ง

อ่าวไทยบรรจบคลองขุนราชวินิจ เลียบไปตามริมฝั่งอ่าวไทยไปบรรจบคลองบางเสาธงฝั ่งตะวันตก และ         

ทิศตะวันตกเริ่มจากคลองบางเสาธงฝั่งตะวันตก บรรจบริมฝั่งอ่าวไทยอ้อมกลับมาบรรจบคลองสนามชัยฝั่งใต้     

ซึ่งเดิมพืน้ที่ในเขตรับผิดชอบส่วนใหญ่จะเป็นพืน้ที่น ้า เนื่องจากประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์

น ้า พื้นที่จึงเป็นบ่อเลี้ยงกุ้ง หอย ปูและปลา ต่อมาภายหลัง ความเจริญและความหนาแน่นของประชากรเพ่ิม

มากขึ้นมีโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการเกิดขึ้นอีกจ านวนมาก ประชากรในพื้นที่ที่มีอยู่เดิมและ

ประชากรแฝงมีมากขึ้นตามล าดับ ท าให้รัฐมีการตัดถนน เส้นทางการจราจรเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับการขยายตัวของ

ชุมชนและจ านวนประชากร อีกท้ังยังเป็นสถานที่ข้ึนชื่อด้านอาหารทะเล ของกรุงเทพมหานคร หรือที่เรียกกันว่า  

“ทะเลกรุงเทพ” และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของคนกรุงเทพฯ ดังนั้นเมื่อมีจ านวนผู้ ใช้รถใช้

ถนนมากขึ้นจึงเกิดปัญหาด้านอุบัติเหตุทางการจราจร เพราะถนนบางขุนเทียน-ชายทะเลนั้น จะเป็นถนนที่มี

ลักษณะเป็นเส้นทางตรงในระยะทางที่ยาว ประกอบกับมีถนนสายรองแยกย่อยไปจากถนนสายหลักดังกล่าว

เพื่อแยกเข้าไปยังชุมชน หมู่บ้าน บ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลา โดยหากไม่มีสัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายหรือ

สัญลักษณ์ ป้ายห้ามและป้ายเตือนทางการจราจรต่าง ๆ แล้ว จะเป็นการยากต่อการจัดการจราจรและอ านวย

ความปลอดภัยด้านการจราจรของเจ้าหน้าที่ต ารวจให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะตามพระราชบัญญัติ

จราจรทางบก พ.ศ. 2522 วางหลักไว้ว่า สัญญาณมือของเจ้าพนักงานจราจรให้ถือเสมือนสัญญาณจราจรที่

แสดงโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนต้องปฏิบัติตาม ดังนั้นในพื้นที่สถานีต ารวจนครบาล

เทียนทะเล จึงใช้ก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรจ านวนมาก ในการอ านวยการจราจรตามจุดต่าง ๆ ให้กับ

ประชาชนในชั่วโมงเร่งด่วนท าให้สิ้นเปลืองทรัพยากรบุคคล และไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวเป็นเหตุให้

สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรในพื้นที่สถานีต ารวจนครบาลเทียนทะเล ในระยะหลังเกิดขึ้นเป็นจ านวน

มากส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน ไม่ใช่เพราะตัวผู้ขับขี่ เท่านั้น ผู้ที่

โดยสารและคนเดินเท้าได้รับความเสียหายเช่นกัน 
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ตารางที ่ 1 ตารางสถิติอุบัติเหตุทางการจราจร ภายในพื้นที ่สถานีต ารวจนครบาลเทียนทะเลตั้งแต่วันที่             

1 เมษายน 2563 – 30 เมษายน 2564 
 

ประจ าเดือน จ านวนเหตุจราจร จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 

เม.ย. 63 8 9 
พ.ค. 63 17 18 
มิ.ย. 63 25 26 
ก.ค. 63 23 23 
ส.ค. 63 30 31 
ก.ย. 63 32 36 
ต.ค. 63 24 26 
พ.ย. 63 15 16 
ธ.ค .63 22 23 
ม.ค. 64 17 17 
ก.พ. 64 17 17 
มี.ค. 64 26 26 
เม.ย. 64 17 18 
รวม 273 286 

ที่มา: สรุปสถานะเลขคดีจราจรทั้งหมด ปีคดี 2563 ถึงปีคดี 2564 วันที่รับค าร้องทุกข์ตั้งแต่ 1/4/2563, 0.00 

น. - วันที่รับค าร้องทุกข์ 30/4/2564, 0.00 น. ข้อกฎหมาย:พ.ร.บ.จราจรทางบก 
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รูปที่ 1.1 ปากซอยเทียนทะเล 26 มุ่งหน้าฝั่งถนนพระราม 2 

ที่มา: กูเกิลแมพ. google.co.th/maps/place/ซอยเทียนทะเล 26, 26 พฤษภาคม 2564. 

  

 จากภาพที่ 1.1 ภาพถ่ายแสดง บริเวณปากซอยเทียนทะเล 26 ที่ตั้งอยู่ฝั่งถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 

ขามุ่งหน้าถนนพระรามที่ 2 ทางการจราจรนั้นอนุญาตให้รถที่วิ่งมาจากฝั่งขาเข้าชายทะเล สามารถเลี้ยวรถเข้า

ซอยเทียนทะเล 26 และสามารถเลี้ยวกลับรถได้ แต่รถที่วิ่งมาทางช่องขาออกมุ่งหน้าพระรามที่ 2 ห้ามเลี้ยว

กลับรถ ซึ่งเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากภายในซอยเทียนทะเล 26 มีหมู่บ้าน และอาคารพาณิชย์

ตั้งอยู่หลายโครงการ มีตลาดนัด ตลาดสด ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อตั้งอยู่ เป็นจ านวนมาก และมีผู้คนอาศัยอยู่

อย่างแออัด จึงมีรถสัญจรผ่านเข้าออกตลอดทั้งวัน เป็นเหตุให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุทางการจราจร 
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รูปที ่1.2 ซอยเทียนทะเล 28 ถนนบางขุนเทียน 

ที่มา: กูเกิลแมพ. google.co.th/maps/place/ซอยเทียนทะเล 28, 26 พฤษภาคม 2564. 

 

 จากภาพที่ 1.2 ภาพถ่ายแสดงบริเวณปากซอยเทียนทะเล 28  ที่ตั้งอยู่ฝั่งถนนบา-ชายทะเล ขามุ่งหน้า

ถนนพระรามท่ีสอง ทางการจราจรนั้นอนุญาตให้รถท่ีวิ่งมาจากฝั่งชาย ทะเลสามารถเลี้ยวกลับรถได้ ส่วนรถที่วิ่ง

มาจากฝั่งพระรามที่ 2  อนุญาตให้กลับรถได้แต่ห้ามเลี้ยวเข้าซอยเทียนทะเล 28  ซึ่งจุดนี้ผู้ขับขี่มักจะฝ่าฝืนกฎ

จราจรเป็นเหตุให้เกิดการเฉี่ยวชนกันบ่อยครั้ง และภายในซอย เทียนทะเล 28  เป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมขนาด

เล็ก และบ้านเอื้ออาทร จึงมีรถสัญจรผ่านเข้าออกซอยตลอดวัน 

 จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว ท าให้สถานีต ารวจนครบาลเทียนทะเล พยายามแก้ปัญหาการเกิด

อุบัติเหตุทางการจราจร โดยจัดกิจกรรมเพื่อลดอุบัติเหตุ ได้แก่ การจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการ

ขับข่ีอย่างปลอดภัยตามโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ให้กับนักเรียนนักศึกษ จัดกิจกรรมจิตอาสาของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

ติดป้ายสัญลักษณ์และป้ายเตือนเครื่องหมายจราจรตามจุดเสี่ยงต่างๆ เป็นต้น แต่ปัญหาอุบัติเหตุทางการจราจร

ยังเกิดขึ้นเรื่อยมา ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุมีความจ าเป็นต้องเร่งสร้าง

วัฒนธรรม ความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับประชาชน โดยชุมชน และท้องถิ่นต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาอุบัติเหตุทางการจราจร ดังนั้น การที่จะแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ลดการสูญเสียชีวิตการบาดเจ็บและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างแท้จริงนั้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าทุกฝ่ายที่



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”     
             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 378 

 

เกี่ยวข้องต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงเพ่ือลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้เกิดขึ้น

อย่างจริงจัง และต่อเนื่องทั้งในระดับพ้ืนที่และระดับนโยบายเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

   1. เพื่อวิเคราะห์การจัดการความปลอดภัยทางการจราจรบริเวณจุดเสี่ยง ในพื้นที่สถานีต ารวจนครบาล

เทียนทะเล  

 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรบริเวณจุดเสี่ยง ในพ้ืนที่สถานีต ารวจนคร

บาลเทียนทะเล 

 3. เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการความปลอดภัยทางการจราจรบริเวณจุดเสี่ยง ในพ้ืนที่สถานีต ารวจนคร

บาลเทียนทะเล 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการจราจร 

 การจัดการจราจร 

 การจัดการจราจร หมายถึง การด าเนินการใด ๆ ที่ท าให้การใช้ถนนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้าน

การจราจร โดยอาจรวมถึงการปรับปรุงแกไขเล็กน้อย เช่น การทาสี ตีเส้นแบ่งช่องทาง การติดตั้งสัญญาณไฟ แต่

ไม่รวมถึงการก่อสร้างถนนใหม่เพ่ิมเติม (กองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2561) 

 การควบคุมการจราจร 

 การควบคุมการจราจร หมายถึง การปฏิบัติใด ๆ ให้เป็นไปตามแผนการจัดการจราจรที่ได้ก าหนดไว้ให้ดี

ที่สุด เหมาะสมที่สุด 

          มาตรการด้านความปลอดภัยทางจราจร 

 มีการด าเนินมาตรการด้านความปลอดภัยทางจราจรทั้งในรูปแบบที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เช่น 

การติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทาการจราจร และจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกเรื่องการขับขี่ปลอดภัย 

เป็นต้น โดยมีการมีการด าเนินการดังนี้ 

1. การใช้วัสดุลาดยางประสิทธิภาพสูง 
2. การปรับปรุงเรื่องการจัดการช่องเดินรถที่ทางแยกต่างระดับ 

          3.   การติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางการจราจร 

          4.   กิจกรรมการสร้างจิตส านึก เช่น การสัมมนาเชิงปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางจราจร 

          5.   การห้ามคนเดินเท้าและจักรยานเข้ามาในทางพิเศษ (Metropolitan Expressway) 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 จากการศึกษาแนวคิดต่าง ๆ และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัยทางการจราจร

บริเวณจุดเสี่ยงในพ้ืนที่สถานีต ารวจนครบาลเทียนทะเล จึงเป็นประเด็นที่น าการไปสู่การวิจัยในครั้งนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 จากภาพกรอบแนวคิดในการวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์การจัดการความปลอดภัยทางการจราจร

บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่สถานีต ารวจนครบาลเทียนทะเล ได้แก่ ด้านยุทธศาสตร์ ด้านวิสัยทัศน์และพันธกิจ               

ด้านเป้าหมายเชิงนโยบาย ด้านแผนงาน โครงการ และด้านมาตรการ จากเอกสารและความรู้จากแนวคิดทฤษฎี

ของ นวพร จารุมณี (2561) มาประยุกต์ในการก าหนดกรอบแนวคิดเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิจัย  

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 

          การว ิจ ัยคร ั ้ งนี้  ผ ู ้ว ิจ ัยได ้ใช ้การส ัมภาษณ์ เช ิ งล ึก ( In-depth Interview)  ผ ู ้ ให ้ข ้อม ูลส  าคัญ                  

(Key Informants) โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรสถานีต ารวจนครบาลเทียนทะเล     

2) เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตบางขุนเทียน 3) เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่สถานีต ารวจนครบาลเทียนทะเล 

   จั     ว    อ ภัยท  

   จ  จ บ   วณจุ   ี่ย ใ พื้ ที่

 ถ  ีตำ วจ   บ   ทีย ท    

1.     ศ    ์ 

2.        ศ ์           

3.   ้                

4.        /         

5.         

 

7.                         ้ 

      ่   ่   

 

 ัจจัยท่ี ่ ผ ต่อ       อุบัต  หตุจ  จ ท  ถ   

1.  ้    ้       

2.  ้           

3.  ้      

4.  ้          ้   

5.  ้   ฎ                  ้ 

แ วท     จั     ว    อ ภัยท     จ  จ ท  ถ   

1.                        

2. ศ   ์          ้        ฝ่                     

   (                 -       ) 

3.                           

4.            ้  ้                    
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และ 4) ประชาชนที่ใช้เส้นทางในเขตบางขุนเทียน รวมจ านวน 12 คน การร่วมสังเกตแบบมีส่วนร่วมและใช้การ

ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แก่ เจ้าหน้าที่สารวัตรจราจร 

สถานีต ารวจนครบาลเทียนทะเล หัวหน้าฝ่ายโยธา ส านักงานเขตบางขุนเทียน หัวหน้าชุดอาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่

สถานีต ารวจนครบาลเทียนทะเล และประชาชนที่ใช้เส้นทางเขตบางขุนเทียน รวมจ านวน 4 คน 

          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการน าประเด็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลมาท าเป็น

ประเด็นในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อวิเคราะห์การ

จัดการความปลอดภัยทางการจราจรบริเวณจุดเสี่ยงในพ้ืนที่สถานีต ารวจนครบาลเทียนทะเล โดยแนวทางที่วางไว้

ในการสัมภาษณ์ประกอบด้วยเนื้อหาตามกรอบแนวคิด 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการ ปัจจัยที่ส่งผล และแนวทางใน

การจัดการ 

           การเก็บรวบรวมข้อมูล 

           ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การ

วิจัย โดยวิธีการดังต่อไปนี้ 

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนาม จะด าเนินการโดย 3 วิ ธีการ คือ             

การส ัมภาษณ์เช ิงล ึก ( In-depth Interview) การสนทนากลุ ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) และ                

การสังเกตพฤติกรรม 

 2. การจัดหมวดหมู่และการตรวจสอบข้อมูล ด าเนินการอย่างเป็นระบบด้วยการจัดแบ่งประเภทของ

ข้อมูลให้ตรงตามเนื้อหาที่ได้ก าหนดไว้ หลังจากที่ได้ข้อมูลมาครบถ้วนแล้ว ใช้เทคนิคสามเส้า ( triangulation) 

เพื ่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากมีส่วนใดที ่ยังไม่สมบูรณ์จะตรวจสอบและเก็บข้อมูลเพิ ่มเติม               

ด้วยการค้นคว้าจากเอกสารและเข้าไปสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง เพื่อยืนยันความถูกต้องและ

ครบถ้วนทุกอย่าง ดังนั้น การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดหมวดหมู่และการตรวจสอบข้อมูลอาจจะด าเนินการไป

พร้อมกัน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก คือ การวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic 

Analysis) ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้านการจัดการความปลอดภัยทางการจราจร

บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่สถานีต ารวจนครบาลเทียนทะเล จนสามารถหาแก่นสาระ (Theme) ของวิธีการรวมกลุ่ม

ได้ โดยผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาท าการถอดเทป (Transcribe) เพ่ือท าการสังเคราะห์และแยกแยะ

ความหมายออกมาตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยพิจารณาสิ่งที่เหมือนและแตกต่างกันของข้อมูล เพื่อจัดระบบ

ข้อมูลและลดทอนข้อมูลที่ไม่จ าเป็นออก (Data reduction) จากนั้นผู้วิจัยจะท าการตีความ ( Interpret) โดย

พยายามดึงความหมายออกมา จากข้อมูลที่มีอยู่และหาความเชื่อมโยงของข้อมูลที่ปรากฏ จากกระบวนการ
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ตีความ ผู้วิจัยสามารถสร้างข้อสรุปจากปรากฏการณ์ที่มองเห็น แล้วหาข้อสรุปที่เชื่อมโยงหรือมีความสัมพันธ์กัน

กับข้อสรุปย่อยอ่ืน ๆ 

          

ผลการศึกษา 

 1. การจัดการความปลอดภัยทางการจราจรบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่สถานีต ารวจนครบาลเทียน
ทะเล การจัดการความปลอดภัยทางการจราจรบริเวณจุดเสี ่ยง ในพื้นที ่สถานีต า รวจนครบาลเทียนทะเล               
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นวิธีการและการประเมินพื้นที่เสี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตราย บังคับแก้ไขประเมินความ
เสี่ยง โดยประชาชนในเขตบางขุนเทียนและเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงร่วมกันจัดการ ร่วมกันก าหนดจุดเสี่ยงใน
พื้นที่ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยการจัดการความปลอดภัยทางการจราจรบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่สถานี
ต ารวจนครบาลเทียนทะเล ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 
 1.1 ยุทธศาสตร์ในการบริหารการจัดการความปลอดภัยทางการจราจรบริเวณจุดเสี่ยง ส่วนใหญ่หน่วยงาน

มีการใช้ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนนของประเทศ พ.ศ. 2547-2551 ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 5 ด้าน 

(5E) ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ด้านการบังคับใช้กฎหมาย 2) ยุทธศาสตร์ด้านวิศวกรรมจราจร 3) ยุทธศาสตร์ด้านการให้

ความรู ้ การประชาสัมพันธ์ และการมีส ่วนร่วม 4) ยุ ทธศาสตร์ด ้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และ                           

5) ยุทธศาสตร์ด้านการประเมินผลและระบบสารสนเทศ นอกจากนี้ ยังมีการใช้เสาหลักของแผนปฏิบัติการ

ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 2554-2563 ได้แก่ เสาหลักที่ 1 การจัดการความปลอดภัยทางถนน                 

เสาหลักที่ 2 ถนนและการสัญจรปลอดภัย เสาหลักที่ 3 รถยนต์ปลอดภัย เสาหลักที่ 4 ผู้ใช้ถนนปลอดภัย และ

เสาหลักที่ 5 การตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ  

  1.2 วิสัยทัศน์และพันธกิจในการบริหารการจัดการความปลอดภัยทางการจราจรบริเวณจุด

เสี่ยง พบว่า ส่วนใหญ่วิสัยทัศน์หลัก ๆ จะเป็นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดขึ้นบนท้องถนน ดูแล

อ านวยการจราจรให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด และผู้บังคับบัญชามีภาวะผู้น าที่ดีลงไปชว่ย

ควบคุมอ านวยการจราจรด้วยตนเองในช่วงเวลาที่เร่งด่วน มีการก าชับผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ และดูแล

ผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด สอบถามความพร้อมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ช่วยเสริมสร้างวินัย

การจราจรให้กับประชาชน และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีมาตรฐาน ให้การช่วยเหลือช่วยชีวิตได้

อย่างทันท่วงที  

  1.3 เป้าหมายเชิงนโยบายในการบริหารการจัดการความปลอดภัยทางการ จราจรบริเวณจุด

เสี่ยง พบว่า ส่วนใหญ่ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ได้มากที่สุด ในปีนี้ยอดสถิติอุบัติเหตุหรือ

ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตต้องลดลง ลดอุบัติเหตุทางการจราจร ป้องปรามไม่ให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

ให้ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยสูงสุด มีการช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าหน้าที่ต ารวจและ

เมื่อเกิดเหตุต้องปฐมพยาบาลและน าตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที เกิดการบูรณาการประสาน
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ความร่วมมือระหว่างส านักเทศกิจส านักงานเขตบางขุนเทียน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความปลอดภัยพ่ี

น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน  

  1.4 แผนงาน/โครงการ ในการบริหารการจัดการความปลอดภัยทางการจราจร บริเวณจุด

เสี่ยง พบว่า ส่วนใหญ่มีการรณณรงค์ให้เปิดไฟหน้ารถและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ และ

คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั ้งเมื ่อต้องขับรถส าหรับรถยนต์ มีการรณรงค์เรื ่องเมาไม่ขับ โดยท าป้ ายโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ติดเตือนไว้ริมถนนบริเวณจุดที่ผู้ใช้เส้นทางสังเกตเห็นได้ง่าย ออกประชาสัมพันธ์ ในช่วงวันหยุด

และเทศกาลต่าง ๆ เนื่องจากพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายทะเลกรุงเทพฯ และเป็นศูนย์รวมของร้านอาหาร

ทะเล ท าให้ในวันหยุดหรือช่วงเทศกาล จะมีผู้คนที่สัญจรเข้ามาท่องเที่ยวและรับประทานอาหารเป็นจ านวนมาก 

มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อย่างสม ่าเสมอ และมีการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออก

ปฏิบัติหน้าที่อ านวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชน หรือสร้างเครือข่ายอาสาสมัครจราจรเพ่ือ

อ านวยความสะดวกด้านการจราจรในบริเวณดังกล่าว  

  1.5 มาตรการในการบริหารการจัดการความปลอดภัยทางการจราจรบริเวณจุดเสี่ยง พบว่า 

ส่วนใหญ่มีการบังคับใช้กฎหมายด้วยความยุติธรรมอย่างเคร่งครัด โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้แก่

ประชาชนผู ้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่อย่างสม ่าเสมอ ให้ปฏิบัติตามกฎจราจร พร้อมให้การช่วยเหลือสนับสนุน

เจ้าหน้าที่ต ารวจในการปฏิบัติงาน หรือเมื่อมีอุบัติบนท้องถนนเราพร้อมให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลให้แก่ผู้

ประสบเหตุและน าส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้อย่างทันท่วงที และจัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่อ านวยความ

สะดวกด้านการจราจรให ้ก ับประชาชน บริเวณจุดคับขันสม  ่าเสมอ ซ ึ ่งสอดคล้องกับงานว ิจ ัยของ                            

วิไลวรรณ บัวชุม (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการจัดการความปลอดภัยทางถนนตามยุทธศาสตร์ 

5E เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนของส านักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า ส านักง านขนส่งจังหวัด

เพชรบุรีมีการจัดการความปลอดภัยทางถนน 5 ด้านได้แก่ การบังคับใช้กฎหมาย ด้านวิศวกรรมจราจร ระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน การให้ความรู ้ การประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม และการประเมินผลและระบบ

สารสนเทศ    

 2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่สถานีต ารวจนครบาล 

เทียนทะเล 

    2.1 ปัจจัยด้านผู้ขับขี่ เป็นปัจจัยส าคัญที่เป็นสาเหตุหลัก ๆ อันก่อให้เกิดอุบัติเหตุการจราจร

ทางบก ซึ่งถือว่าเป็นตัวการส าคัญที่เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุการจราจรทางบกโดยตรง เพราะผู้ขับขี่ เป็น

คนบังคับและควบคุมยานพาหนะให้อยู่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งการบังคับรถเพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและ

การบังคับรถที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งกล่าวได้ว่าอุบัติเหตุการจราจรนั้น เกิดจากพฤติกรรมหรือการ

กระท าของคนที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ ขับรถเร็วตามที่กฎหมายก าหนด ไม่เคารพหรือปฏิบัติตามกฎ

จราจร ประมาท ขับรถย้อนศร ไม่กลับรถในที่จุดกลับรถ เมาแล้วขับ หรือง่วงแล้วขับ ขับตัดหน้ารถระยะกระชั้น
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ชิด ขับแซง ในที่อันตราย แซงซ้าย ขับตามรถคันหน้าระยะกระชั้นชิด ผู้ขับขี่ที่อายุน้อยมีประสบการณ์น้อย และ

มักจะคึกคะนอง ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจในการขับข่ีรถ อีกท้ังยังไม่เคารพกฎหมายจราจร ขาดจิตส านึกในการใช้

รถใช้ถนนร่วมกัน ไม่มีความตระหนักในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุการจราจร  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ดรุณี ศรีมณีรัตน์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนานโยบายเพื่อลดอุบัติเหตุการจราจรทางบกใน

กรุงเทพมหานคร : เขตสายไหม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านคน ผู้ขับขี่ถือว่าเป็นตัวการส าคัญที่เป็นสาเหตุที่

ท าให้เกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกโดยตรง เพราะผู้ขับข่ีเป็นคนบังคับและควบคุมยานพาหนะให้อยู่ในสถานการณ์

ต่าง ๆ ทั้งการบังคับรถเพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและการบังคับรถที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งกล่าว

ได้ว่าอุบัติเหตุการจราจรทางบกนั้น เกิดจากพฤติกรรมหรือการกระท าของคนเป็นส่วนใหญ่เช่น ขับโดยประมาท

ขับรถเร็ว ขับรถขณะมึนเมา ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ ขับรถตามกระชั้นชิด นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมการขับรถ 

การใช้รถใช้ถนน การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ประสบการณ์ในการขับขี่ ประสาทการรับรู้ ความตั้งใจในการขับขี่ 

กิจกรรมในรถ ภาวะร่างกาย และลักษณะการเดินทาง ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นปัจจัยที่จะส่งผลท าให้เกิดอุบัติเหตุ

การจราจรทางบก  

  2.2 ปัจจัยทางด้านยานพาหนะยังเป็นปัจจัยล าดับรองลงมาอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้ขับขี่ต้องให้ความ

สนใจและต้องใส่ใจก่อนที่จะขับขี่ออกสู่ท้องถนน ยานพาหนะท่ีไม่ปลอดภัยจากผู้ให้สัมภาษณ์ ให้เหตุผลตรงกัน

คือรถจักรยานยนต์มีความปลอดภัยน้อยกว่ารถยนต์ ส่งผลให้อุบัติเหตุที่มีสาเหตุเกิดจากรถจักรยานยนต์มีอัตรา

ที่สูง ซึ่งถือว่ายานพาหนะนั้น เป็นปัจจัยเสี่ยงอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุการจราจรตามมาได้ เช่น ยาง

รถอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน สภาพหน้ายางเสื่อม หรือลมยางไม่พอ และรถจักรยานยนต์ไม่เปิดไฟหน้ารถ เมื่อ

ขับข่ีออกสู่ท้องถนนจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ ยางระเบิด และการใช้ยานพาหนะผิดประเภท เช่น ดัดแปลงสภาพ

รถ ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทั ้งต่อตัวผู ้ขับขี ่และผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วย ดังนั ้นการตรวจสอบสภา พของ

ยานพาหนะก่อนใช้งานนั้นผู้ขับขี่จะต้องหมั่นตรวจเช็คและตรวจสอบสภาพ ให้เหมาะสมและพร้อมใช้งาน ซึ่งผู้

ขับขี่ต้องมีจิตส านึกรับผิดชอบ และยังต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการบ ารุง รักษา การตรวจสอบยานพาหนะ

เบื้องต้นอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุวณีย์ กุนอก (2548 ) ที่กล่าวว่า ปัจจัยเกี่ยวกับยานพาหนะ 

อุบัติเหตุที่เกิดจากความบกพร่องช ารุดของเครื่องยนต์ซึ ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุบนท้องถนนน้อยมาก             

เมื่อเทียบกับสาเหตุอื่น ๆ แต่ยานพาหนะที่สภาพช ารุดบกพร่องขาดการตรวจสอบและบ ารุงรักษาที่ดีก่อนใช้งาน 

ตลอดจนยานพาหนะที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุจราจร  

  2.3 ปัจจัยด้านสภาพถนน ต้องมีการปรับปรุงในส่วนของถนนแคบ ถนนขรุขระ เป็นหลุมบ่อ

อีกทั้งทางโค้ง ขึ้นลงสะพาน ทางลาด เอียง ซึ่งกรณีที่ผู้ขับขี่ไม่มีทักษะ และความช านาญกับสภาพถนนที่ไม่

ปลอดภัย ย่อมจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุการจราจรตามมาได้เช่นกัน อุบัติเหตุทางด้านถนนผู้ให้สัมภาษณ์ให้

เหตุผลอันเนื่องมาจากถนนแคบ ถนนขรุขระ เป็นหลุมบ่อ รถก็ต้องวิ่งหลบกันไปมา อีกท้ังทางโค้ง ขึ้นลงสะพาน 

ทางลาดเอียง รถสวนกันท าให้มองไม่เห็น สภาพแสงสว่างบนถนน จนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุการจราจรตามมา 
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ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดอุบัติภัยและการเกิดอุบัติภัยจราจรในด้านปัจจัยด้านถนน ที่จะต้องถูกต้อง

ตามหลักมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งถนนถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของระบบการจราจร หากถนนมีการออกแบบ

ที่ไม่ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม มีสภาพช ารุดบกพร่อง ขาดการตรวจสอบและบ ารุงรักษาที่ดีอาจจะเป็น

สาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุจราจรได้เช่นเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ กองสุขบัญญัติแห่งชาติ (2546) ที่

กล่าวว่า ปัจจัยด้านถนนโดยองค์ประกอบของลักษณะเส้นทางที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน ได้แก่ 

ความกว้างและจ านวนช่องทางเดินรถ แนวกั้นกลางถนน ไหล่ทาง เครื่องกั้นข้างทาง สภาพแสงสว่างบนถนน 

และลักษณะพื้นผิวจราจรที่มีพื้นผิวขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ มีโคลนตม ไม่เรียบ ผุพัง หรือใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐาน 

จะท าให้เกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนได้ง่าย  

  2.4 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในด้านอุปสรรคทางธรรมชาติ ได้แก่ หมอกลงจัด  ฝนตกหนัก 

แสงแดดจ้า ความมืด ส่งผลให้ทัศนะวิสัยในการมองเห็นไม่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุการจราจรขึ้นได้ และจะ

เกิดอุบัติเหตุการจราจรได้ง่ายขึ้นไป กรณีที่ผู้ขับขี่ไม่มีทักษะ ไม่มีประสบการณ์ ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเมื่อ

ต้องพบกับสถานการณ์ดังกล่าว สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมและเอ้ือให้เกิดอุบัติเหตุจากผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวถึง 

สัญญาณไฟจราจรเสียท าให้รถต้อง หาทางหลบกันเอง ฝนตก น ้าท่วมขัง ถนนลื่น หรือรถวิ่งหลบน ้าท่วมล ้าช่อง 

ทางการจราจรกัน ทางมืด บางทีไฟเสีย หรือไม่มีไฟสว่างท าให้ประสิทธิภาพการมองเห็นลดลง ส่งผลให้เกิด

อุบัติเหตุการจราจรได้เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สาธิต อินตา (2546) ที่กล่าวว่า ด้านสิ่งแวดล้อม            

จากสภาวะที่ไม่ปลอดภัย ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ เช่น ถนนลื่น แสงสว่างไม่เพียงพอ ถนน

ที่ไม่มีป้ายสัญญาณบอกทางโค้ง ไฟท้ายรถเสีย สภาวะที่ไม่ปลอดภัยเป็นสาเหตุด้านกายภาพของอุบัติเหตุที่

แก้ไขได้ง่ายกว่าปัญหาด้านพฤติกรรมการเกิดอุบัติเหตุการจราจรส่วนมากนั้นไม่ใช่เป็นความบังเอิญ หรือ

ปราศจากสาเหตุที่เกิด นักวิชาการหลายสาขาได้ศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจรในแง่วิทยาการ

ระบาด ซึ่งมีการจ าแนกตามเพศ วัย ชนิดยานพาหนะ วัน เวลา สถานที่ อื่น ๆ แต่สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

ไม่สามารถมองเห็นได้ล่วงหน้า ดังนั้น จึงไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้  

  2.5 ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยการจราจรทางถนนด้านตัวบทกฎหมายและการบังคับใช้

กฎหมาย คือ การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มงวด ขาดความต่อเนื่อง ไม่จริงจัง เช่น เน้นเฉพาะช่วงเทศกาล  

ตลอดจนบทลงโทษที่เบาเกินไปท าให้มีการฝ่าฝืนเสมอ ๆ ท าให้ผู ้ขับขี ่ไม่ให้ความส าคัญหรือเพิกเฉยต่อ

บทลงโทษดังกล่าว การขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทุกคนทราบกฎระเบียบข้อบังคับ                    

สิ่งส าคัญประการหนึ่งคือขาดการกวดขัน จับกุม หรือยังไม่จริงจังหรือเข้มงวดในการพิจารณาด าเนินคดีหรือ  

จับกุมผู้กระท าผิด เป็นสาเหตุให้ขับรถหรือใช้รถใช้ถนนอย่างเสรี ตามอ าเภอใจ ซึ่งมักท าให้เกิดอุบัติเหตุ ในแต่

ละปี จะมีผู ้ที ่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเป็นจ านวนมาก  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี (2553) ที่กล่าวว่า ปัจจัยด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย             

มีองค์ประกอบของกฎหมายที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน ได้แก่ ขาดการเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ 
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ท าให้ประชาชนไม่ทราบกฎระเบียบข้อบังคับและบทลงโทษ ในการฝ่าฝืนกฎต่าง ๆ ประชาชนจึงขาดจิตส านึก

และฝ่าฝืนกฎระเบียบ ซึ่งมีผลให้เกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนได้ อีกทั้งบทลงโทษ หรือค่าปรับยังไม่เหมาะสม  

ท าให้มีการฝ่าฝืนกฎจราจร หรือกฎระเบียบต่าง ๆ อยู่  เสมอ และขาดการเข้มงวดกวดขัน ในการจับกุมการ

พิจารณาด าเนินคดีหรือการจับกุมผู้กระท าผิด ท าให้มีการขับรถ หรือใช้รถใช้ถนนอย่างเสรี ตามอ าเภอใจ                

ซึ่งมักท าให้เกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน  

 3. แนวทางการจัดการความปลอดภัยทางการจราจรบริเวณจุดเสี่ยง ในพื้นที่สถานีต ารวจนครบาล 

เทียนทะเล 

          จากการเสนอแนวทางการจัดการความปลอดภัยทางการจราจรบริเวณจุดเสี่ยง ในพื้นที่สถานีต ารวจ

นครบาลเทียนทะเล ประกอบด้วยมาตรการหลัก 3 ประการได้แก่  

  3.1 มาตรการทางกฎหมาย (Enforcement) อุบัติเหตุการจราจรทางบก เกิดจากปัจจัย

เกี่ยวกับคนเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุการจราจรมากที่สุด การมีระเบียบวินัยให้ความเคารพและ

ปฏิบัติตามกฎจราจร เพ่ือให้เกิดความส านึกของความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะจึงมีความส าคัญและควร

เร่งด าเนินการแก้ไขเป็นอันดับแรก กรณี 10 ฐานความผิดอันได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย อุปกรณ์ส่วนควบไม่

ถูกต้อง เมาสุรา ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ขับรถฝ่าสัญญาณ

ไฟ ขับรถแซงในที่คับขัน ขับรถย้อนศร และโทรศัพท์ในขณะขับรถ สาเหตุหลักเกิดจากตัวผู้ขับขี่ที่ ท าให้เกิด

อุบัติเหตุการจราจรในเขตบางขุนเทียน ซึ่งมาตรการที ่จะต้องเร่งด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน จะต้องใช้

มาตรการทางกฎหมายเข้ามาบังคับใช้เพื่อควบคุมไม่ให้ผู้ขับขี่ท าผิดเกี่ยวกับกฎจราจร มีเป้าหมายหลักคือ                

ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ร่วมกันมีความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุการจราจร โดยเน้นมาตรการที่ต้องด าเนินการ

ท า ซึ่งจะประกอบด้วย ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ติดกล้องหน้ารถก่อนสตาร์ท และเพ่ิมเติมบทลงโทษ 

  3.2 มาตรการทางวิศวกรรมจราจร (Engineering) การปรับปรุงแก้ไขทาง และสภาพแวดล้อม 

ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุการจราจรทางบกไม่น้อยไปกว่าปัจจัยทางด้านที่

เกี่ยวกับผู้ขับขี่ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่ส่งผลเอื้ออ านวยต่อการตัดสินใจของผู้ขับขี่ในขณะที่มีการขับขี่อยู่บนท้อง

ถนนอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน สิ่งที่ควรค านึงถึงเมื่อขับรถอยู่บนท้องถนนคือ ความปลอดภัยของตัวเองและผู้ร่วม

ใช้ทาง ความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ

การจราจรได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะต้องท าการปรับให้เหมาะสมกับการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่และคนใช้รถใช้ถนน

ร่วมกับคนอ่ืน ๆ การใส่ใจปฏิบัติเรื่องเหล่านี้จะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุการจราจรทางบกได้อีกทางหนึ่งด้วย คือ 

ล็อคเข็มขัดนิรภัย ตัดคันเร่ง และปรับสัญญาณไฟเพื่อลดความเร็ว ปรับพื้นผิวจราจร ปรับตั้งป้ายบอกเส้นทาง

บริเวณจุดที่เป็นทางแยก 

  3.3 มาตรการทางการศึกษาและอบรม (Education and Training) การปลูกฝังความมี

ระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนถือเป็นหัวใจส าคัญ
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ที่จะช่วยลดอุบัติเหตุการจราจรได้เป็นอย่างดี เนื่องมาจากเมื่อผู้ใช้รถใช้ถนนมีความรู้ มีหลักวิธีการคิดและ

วิธีการ แก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนท้องถนน โดยยึดหลักความปลอดภัยและมีจิตส านึก มีวินัยการจราจร  

ร่วมด้วยกันแล้ว จะส่งผลให้การตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ หรือแม้กระท่ังการรับรู้ว่าตนเองอยู่ในสภาวะที่ไม่

พร้อมจะใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น จะมีหลักการปฏิบัติที่ดีที่จะส่งผลไม่ให้เกิดอุบัติเหตุการจราจรขึ้นมาได้ เป็น

ต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดรุณี ศรีมณีรัตน์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนานโยบายเพื่อลด

อุบัติเหตุการจราจรทางบกในกรุงเทพมหานคร : เขตสายไหม ผลการศึกษาพบว่า เพื่อให้การด าเนินงานตาม

มาตรการสากลที่ใช้ในการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ซึ่งประกอบด้วยมาตรการหลัก 3 ประการได้แก่ 

มาตรการทางการศึกษาและอบรม มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการทางวิศวกรรมจราจร  ให้เกิดเป็น

รูปธรรมและน าไปใช้ปฏิบัติได้จริง โดยส่งผลให้ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุการจราจรทางบกในกรุงเทพมหานคร : 

เขตสายไหม 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 อุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของคน อย่างไรก็ตาม ทุกปัจจัยมีความส าคัญต่อความ

ปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน จึงควรป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างเป็นระบบในทุกปัจจัยไปพร้อม

กันในระดับพ้ืนที่และมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือให้การ

ด าเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สถานีต ารวจนครบาลเทียนทะเล ควร

ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนความปลอดภัยบนท้องถนนในทุก ๆ ด้าน ควรมีการด าเนินการส ารวจแก้ไข

จุดเสี่ยง เช่น ป้ายจราจร ไฟส่องทางบริเวณทางแยกส าคัญ การซ่อมถนนที่ช ารุดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน

การสร้างและซ่อมบ ารุงถนน ทั้งถนนสายหลักและสายรอง รวมถึงในชุมชน และด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้

อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อการสัญจร หรือ ท าป้ายเตือนที่เห็นชัดเป็นระยะ ๆ ควรมีการจัดอบรมและรณรงค์ให้

ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนกับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน โดยจัดอบรมเพื่อสร้างจิตส านึกและความ

ตระหนักของประชาชนในความปลอดภัย จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ความช านาญอย่าง

สม ่าเสมอ และควรมีการน าระบบยุทธศาสตร์ 5E มาใช้รูปแบบการบริหารจัดการความปลอดภัยทางท้องถนน

อย่างเข้มงวดและจริงจัง เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่สถานีต ารวจนครบาลเทียนทะเลและเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน  

   

สรุป 

 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พบว่า การจัดการความปลอดภัยทางการจราจรบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่สถานี

ต ารวจนครบาลเทียนทะเล นับเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมาก เพราะการจะลดปัญหาอุบัติเหตุทางการจราจรบนท้อง

ถนนได้นั้น ต้องเกิดจากการบริหารจัดการที่ดีของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในพื้นที่ ต้องมีการบูรณาการร่วมกัน          
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มีการประชุม วางแผน หารือ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ผู้บริหารฝ่ายพลเรือน เอกชน และ

ผู้บังคับบัญชาต ารวจ ต้องมีการเข้มงวดกวดขัน ถือเป็นปัญหาส าคัญ และสิ่งที่ส าคัญที่สุดควรจะต้องสร้างจิตส านึก

ให้เกิดจากตัวผู้ขับขี่หรือผู้ใช้รถใช้ถนนเอง ไม่ว่าจะมีอายุ เพศ หรือประกอบอาชีพใด ที่สามารถขับขี่ยานพาหนะได้

ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนั้น เมื่อจะต้องขับขี่ทุกครั้ง จะต้องเคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร มีน ้าใจต่อ

เพื่อนร่วมทาง และรักษาความไม่ประมาทอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้จะท าให้เกิดการขับขี่อย่างปลอดภัย สามารถสร้าง

วินัยจราจรที่ดี ลดการสูญเสียทั้ง ทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกายและปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างยั่งยืน  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ (1) เพื่อประเมินระดับประสิทธิผลโครงการศูนย์การเรียนรู้

พลังงานทดแทนพึ่งตนเอง ต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2) เพื่อเปรียบเทียบ

ประสิทธิผลโครงการศูนย์การเรียนรู ้พลังงานทดแทนพึ ่งตนเอง ต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอปราณบุรี                  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ (3) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการและ

ประสิทธิผลการเรียนรู้พลังงานทดแทนพึ่งตนเอง ต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 200 คน ได้แก่ ประชาชนในหมู่บ้านวังวนเดิม ต าบลหนอง

ตามแต้ม อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าความแปรปรวนแบบทาง

เดียว และค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัย (1) ด้านระดับประสิทธิผลโครงการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน

พึ่งตนเอง ต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พบว่า อยู่ในระดับมาก (2) ด้านการ

เปรียบเทียบประสิทธิผลจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ

แตกต ่างก ัน ม ีความค ิดเห ็นต ่อประส ิทธ ิผล โครงการศ ูนย ์การเร ียนร ู ้พล ังงานทดแทน พึ ่ งตนเอง                                

ต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แตกต่างกัน และ (3) ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง 

การจัดการและประสิทธิผลโครงการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนพ่ึงตนเอง ต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอปราณ

บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง 

 

ค าส าคัญ: ประสิทธิผล โครงการ พลังงานทดแทน 
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Abstract  

This research has three objectives (1 )  to assess the effectiveness of the self-reliant 

renewable energy learning center project. Nong Ta Taem Subdistrict Pranburi District Prachuap 

Khiri Khan Province (2 )  to compare the effectiveness of the self-reliant renewable energy 

learning center project Nong Ta Taem Subdistrict Pranburi District Prachuap Khiri Khan Province 

Classified by personal factors and (3)  to test the relationship between management and self-

reliant alternative energy learning effectiveness. Nong Ta Taem Subdistrict Pranburi District 

Prachuap Khiri Khan Province This research is a quantitative research. The sample group 

consisted of 200  people, including people in the former Wangwon village. Nong Tam Taem 

Subdistrict Pranburi District Prachuap Khiri Khan Province Collect data using questionnaires. The 

statistics used in the data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation,                  

t-value, one-way variance. and Pearson correlation Research results (1) in terms of the level of 

effectiveness of the self-reliant alternative energy learning center project Nong Ta Taem 

Subdistrict Pranburi District In Prachuap Khiri Khan Province, it was found that it was at a high 

level. and different professions Opinions on the effectiveness of the renewable energy self-

reliant learning center project, Nong Ta Taem Subdistrict Pranburi District Prachuap Khiri Khan 

Province is different and (3) the relationship between Management and Effectiveness of the 

Self-Reliant Renewable Energy Learning Center Project Nong Ta Taem Subdistrict Pranburi 

District Prachuap Khiri Khan Province found that There was a moderate positive correlation. 

  

Keywords: effectiveness, projects, renewable energy 
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บทน า 

   บ้านวังวนเดิม หมู่ที่ 8 ต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่ที่เป็น

แม่น ้าปราณบุรีไหลผ่าน มีประชาชนตั้งบ้านเรือนตามสองฝากฝั่งถนนสายเพชรเกษม - เขื่อนปราณบุรี หรือ

กระจายไปเป็นกลุ่ม ๆ ตามเขตพ้ืนที่ของตนเอง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าไร่ ท าสวน เช่น สับปะรด 

ปลูกฝรั่ง ว่านหางจระเข้ ปาล์ม กล้วย หญ้าเนเปียร์ มะเขือเทศ และประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู วัว เลี้ยง

แพะ นอกจากนั้นยังมีอาชีพรับจ้างทั่วไป บ้านวังวนเดิมมีจ านวนประชาชนทั้งหมด 1,767 คน ครัวเรือนทั้งหมด

จ านวน 905 ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้จ านวน 505 ครัวเรือน และมีจ านวนประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้จ านวน 400 

ครัวเรือน ซึ่งการขาดแคลนไฟฟ้าของประชาชน 400 ครัวเรือนนี้ เป็นปัญหาส าคัญปัญหาหนึ่งในพื้นที่ต าบล

หนองตาแต้มมานานกว่า 60 ปี ที่ยังไม่สามารถขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือที่จะให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะของ

รฐัได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดทางกฎหมาย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงไม่สามารถสร้างสายส่งเข้าไปในพ้ืนที่ได้ ซึ่งเป็น

พื้นที่ของราชพัสดุ ที่ดูแลโดยศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ และมีการฟ้องร้องหลายครั้งแต่ไม่ประสบ

ผลส าเร็จ และการแก้ไขข้อจ ากัดทางกฎหมายต้องใช้ระยะเวลานานหลายปี  ปัญหาจากการขาดแคลนไฟฟ้าใช้

ในครัวเรือนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านการท ากิจกรรมในแต่ละครอบครัวภายใน

บ้าน ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในยามค ่าคืน ซึ่งมีเพียงแสงเทียนที่เป็นแสงสว่างคอยช่วยในการ

ท ากิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้ 

(องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้ม, 2557) 

 จากปัญหาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้มได้รับทราบปัญหาและได้ตระหนักถึงความ

รับผิดชอบที่จะต้องแก้ไขปัญหานี้ให้แก่ประชาชน ตามอ านาจหน้าที่ภายใต้กฎหมาย ในปี พ.ศ . 2557 องค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองตาแต้มจึงได้จัดท าโครงการชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเองขึ้นมา 

เพื่อให้ประชาชนที่ขาดแคลนไฟฟ้ามีไฟฟ้าใช้โดยผลิตจากแสงอาทิตย์อย่างรวดเร็ว และสามารถดูแลการผลิต

ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนด้วยตนเอง แต่เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบโซล่า

เซลล์ที่ถูกต้อง ชาวบ้านบางคนใช้งานไม่เป็น ดูแลรักษาระบบไม่ถูกวิธี จึงส่งผลให้แผงและระบบของโซล่าเซลล์

ใช้ได้เพียงระยะเดียวก็เกิดความช ารุดเสียหายและไม่สามารถใช้งานต่อได้เต็มประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น 

ท าให้กลับสู่การขาดแคลนไฟฟ้าอีกครั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแต้มจึงสร้างการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยการจัดตั้งโครงการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนพึ่งตนเอง ต าบล

หนองตาแต้ม ขึ้นมา เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงวัสดุที่มา

จากสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ  เช่น  เศษพืช เศษอาหารและมูลสัตว์ ให้สามารถน ามาจัดการเข้าสู่ระบบพลังงานทดแทน

ได้ ทั้งการแปลงสู่การผลิตไฟฟ้ามาใช้ในครัวเรือน มาท าเป็นแก๊สชีวภาพ เพ่ือลดปัญหาจากการขาดแคลนไฟฟ้า  

  โครงการศูนย์การเรียนรู ้พลังงานทดแทนพึ ่งพาตนเองต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอปราณบุรี           

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโครงการที่มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้
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ให้แก่ประชาชนในพื้นที่หรือผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือ

น าไปใช้ในครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน รวมถึงฝึกอบรมประชาชนในพื้นที่ให้เป็นช่างเทคนิค สามารถดูแลทั้งการ

ติดตั้ง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับประชาชนได้ ส่งผลให้ประชาชนสามารถ

ใช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการบูรณการระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนในการให้ความ

ช่วยเหลือ และสนับสนุนงบประมาณ องค์ความรู้ เทคโนโลยี และวัสดุอุปกรณ์อีกด้วย รวมถึงให้ประชาชนเข้า

มาส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลโครงการทุกปี  มีการสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและทั่วถึง เช่น แอพพลิเคชั่นไลน์ และการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในเขตหมู่บ้าน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2562) 

 จากการด าเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนพึ่งพาตนเองต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอปราณ

บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหรือผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเกิดความรู้และประสบการณ์ที่

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และคาดว่าประชาชนหรือผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมจะสามารถน า

ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังทดแทนใช้ในครั วเรือนได้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยลด

ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนของประชาชนได้ต่อไปในอนาคต  ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงควรมี

ความรู้ความเข้าใจ เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ และให้เกิดประสิทธิผล

สูงสุด จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจและเล็งเห็นถึงความส าคัญในการศึกษาประสิทธิผลการ

เรียนรู้พลังงานทดแทน พึ่งตนเอง ต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาการ

ให้บริการกิจกรรมฝึกอบรมในทุก ๆ ด้าน และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการศูนย์การเรียนรู้

พลังงานทดแทนพ่ึงพาตนเองต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย   

 การวิจัยครั้งนี้ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโครงการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน

พ่ึงพาตนเองต าบลหนองตาแต้ม โดยมุ่งศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

  1. เพื่อประเมินระดับประสิทธิผลโครงการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน พึ่งตนเอง ต าบลหนองตา

แต้ม อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

2. เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลโครงการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนพ่ึงตนเอง ต าบลหนองตาแต้ม 

อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

3. เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการและประสิทธิผลการเรียนรู้พลังงานทดแทน 

พ่ึงตนเอง ต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
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การทบทวนวรรณกรรม  

Henri Fayol ได้สรุปเป็นทฤษฎีว่า หากวันหนึ่งคุณต้องอยู่ในสภาวะที่ต้องใช้คนจ านวนมาก ๆ ในการ

ท างานแล้วละก็หัวใจของการบริหารจัดการเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมายนั้น มีองค์ประกอบด้วย 5 ปัจจัย คือ 

POCCC   

 1.  การวางแผน (Planning) 

 2.  การจัดองค์กร (Organizing) 

 3.  การสั่งการ (Commanding) 

 4.  การประสานงาน (Coordinating) 

 5.  การควบคุม (Controlling) 

 จากหลักการด้านการจัดการของ Henri Fayol มีลักษณะเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้จัดการใน

องค์การเป็นอย่างมาก ฟาโย ได้กล่าวว่า หลักการของเขาไม่ใช่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการน าไปใช้

ประโยชน์ในงานต่าง ๆ หลักการของ Henri Fayol มีลักษณะเป็นสากลซึ่งต่อมาได้มีการอธิบายขยายความต่อ

โดย SHELDEN URWICK และ BARNARD ทฤษฎีการบริหารของ Henri Fayol ยอมรับองค์การที่เป็นทางการ 

โดยใช้ประโยชน์จากการแบ่งงานกันท า (Specialization) และเน้นถึงความส าคัญที่ว่าอ านาจหน้าที่และความ

รับผิดชอบต้องเท่ากัน โดย Henri Fayol ระบุว่าเป้าหมายที่ส าคัญขององค์การ คือ ความเป็นระเบียบ ความ

มั ่นคง ความคิดริเริ ่ม และความสามัคคี นักทฤษฎีการบริหารจะต้องเป็นนักปฏิบัติอย่างแท้จริง ซึ ่งเมื่อ

เปรียบเทียบกับนักทฤษฎีระบบองค์การขนาดใหญ่แล้ว สิ่งที่พวกเขาสนใจและให้ความส าคัญ คือหลักการและ

แนวคิดส าหรับการประสบความส าเร็จขององค์การซึ่งเป็นทางการ   

 Gibson (Gibson and Other, 1982, p. 120) ได้น ิยามประสิทธิผลไว ้ว ่าประสิทธิผล หมายถึง                

การด าเนินการใด ๆ ที่มีความมุ่งหมายจะได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการ โดยที่การด าเนินการนั้นจะมีประสิทธิผลสูงต ่า

เพียงใด ขึ้นอยู่กับว่าผลที่ได้รับตรงนั้นประสบความส าเร็จทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ และใช้ทรัพยากรต่าง ๆ 

อย่างคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด โดยผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และ

เรียนรู้ที่จะต้องใช้จิตวิทยาในการบริหาร และการจัดการที่เหมาะสมกับบุคลากรในองค์การ ที่ประสิทธิผลของ

องค์การ นั ้นคือ การเน้นไปที ่ผลรวมขององค์การ อีกทั ้ง Gibson (Gibson and Other, 1982, p. 120)              

มีเกณฑ์วัดความมีประสิทธิผลขององค์การที่มีตัวบ่งชี้ 5 ประการ คือ  

 1. การผลิต (Production) หมายถึง ความสามารถสนับสนุนให้คนมีความรู้ในเรื่องสามารถสนับสนุน

เห็นประโยชน์ในการท างาน 
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 2. ประสิทธิภาพ(Efficiency) หมายถึง การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าการเผยแพร่ความรู้เรื ่องด้วย

วิธีการที่ประหยัดต้นทุนและการด าเนินงานโดยใช้ทรัพยากรไปในแนวทางที่ได้ประโยชน์สูงสุด 

 3. ความพ ึงพอใจ (Satisfaction) หมายถ ึง  แนวทางในการสามารถแก ้ป ัญหาท ี ่ ให ้ความรู้   

การอธิบายที่มีความเข้าใจมีช่องทางในการติดต่อที่สะดวกและรวดเร็ว 

 4. การปร ับเปลี ่ยน (Addictiveness) หมายถึง ราคาอุปกรณ์เปล ี ่ยนแปลงตามสภาวะตลาด

เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมของธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของโครงการที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 5. การพัฒนา(Development) หมายถึง ปรับเปลี่ยนแก้ไขในส่วนที่บกพร่องกระจายศูนย์การเรียนรู้

หลาย ๆ แห่งในพ้ืนที่ที่เข้าไม่ถึงคิดค้นการสร้างแหล่งพลังงานแบบใหม่ ๆ  

 

กรอบแนวคิดการวิจัย  

การศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลโครงการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนพึ่งตนเอง ต าบลหนองตาแต้ม 

อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดตามหลักทฤษฎี ดังต่อไปนี้   

       ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ัจจัย ่ว บุ    

1.   ศ   

2.       

3.         ศึ ษ    

4.       

   จั           ศู ย์     ีย  ู้

พ ั    ท แท พึ่ ต  อ ตำบ 

ห อ ต แต้ อำ ภอ   ณบุ ี

จั หวั    จวบ ี ีขั ธ์  

1.            

2.          ์   

3.                           

4.               

5.             
 

     ทธ ผ        ศู ย์   

  ีย  ู้พ ั    ท แท พึ่ ต  อ  

ตำบ ห อ ต แต้ อำ ภอ   ณบุ ี  

จั หวั    จวบ ี ีขั ธ์  

1.          

2.              

3.      ึ       

4.                 

5.          
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ผลการวิจัย  

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยรวม และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานของด้านประสิทธิผลโครงการศูนย์การเรียนรู้

พลังงานทดแทน 

   

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านประสิทธิผล

โครงการศูนย์การเรียนรู ้พลังงานทดแทน ในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.81ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.95 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประสิทธิผลโครงการด้านการปรับเปลี่ยน อยู่ในระดับมาก 

โดยมีค่าเฉลี่ย 3.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 รองลงมา คือ ประสิทธิผลโครงการด้านการพัฒนา อยู่ใน

ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.05 ประสิทธิผลโครงการด้านการผลิต อยู่ในระดับ

มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.01 ประสิทธิผลโครงการด้านความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 

โดยมีค่าเฉลี่ย 3.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 และประสิทธิผลโครงการด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก 

โดยมีค่าเฉลี่ย 3.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 ตามล าดับ 

 

ข้อเสนอแนะ  

 1. ข้อเสนอแนะในงานวิจัย 

  1.1 จากการศึกษาด้านการจัดการโครงศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนพึ่งตนเอง พบว่า              

การจัดการโครงการด้านการจัดองค์การ ทางผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการก าหนดหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบการด าเนิน

โครงการอย่างชัดเจน และมีบุคคลากรเพียงพอในการด าเนินโครงการอย่างเพียงพอเพื่อส่งผลให้การปฏิบัติงาน

ออกมาอย่างมีประสิทธิผลที่ดีมากยิ่งข้ึน 

  1.2 จากการศึกษาด้านการจัดการโครงศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนพึ่งตนเอง พบว่า            

การจัดการโครงการด้านการควบคุม ทางผู้วิจัยเห็นว่าควรที่จะมีการจัดท าข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือโดยมีการ

ติดตามประเมินผลที่ชัดเจน และควรปรับค่าใช้จ่ายเหมาะสมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

    (n=200) 

ด้านประสิทธิผลโครงการศูนย์การเรียนรู้พลังงาน
ทดแทน X̅ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

ล าดับ 

1. ประสิทธิผลโครงการด้านการผลิต 3.82 1.01 มาก 3 
2. ประสิทธิผลโครงการด้านประสิทธิภาพ 3.76 0.89 มาก 4 
3. ประสิทธิผลโครงการด้านความพึงพอใจ 3.76 0.95 มาก 5 
4. ประสิทธิผลโครงการด้านการปรับเปลี่ยน 3.88 0.84 มาก 1 
5. ประสิทธิผลโครงการด้านการพัฒนา 3.85 1.05 มาก 2 

รวม 3.81 0.95 มาก  
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  1.3 จากการศึกษาด้านการจัดการโครงศูนย์การเร ียนรู ้พลังงานทดแทนพ่ึ งตนเอง พบว่า              

การจัดการโครงการด้านการวางแผน ทางผู้วิจัยเห็นว่าควรที่จะมีการก าหนดเป้าหมายของโครงการอย่างชัดเจน และ

มีการก าหนดกระบวนการในการด าเนินโครงการและสามารถประเมินการด าเนินงานได้เป็นอย่างได้อย่างดี 

 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

  2.1 จากการศึกษาผู ้ว ิจ ัยเห็นควรว่าในการวิจัยในครั ้งต่อไปควรท าการศึกษาเกี ่ยวกับ                    

ความพึงพอใจในการจัดการโครงศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือท าให้ทราบถึงความพอใจของประชาชนต่อโครงการเพ่ือจะสามารถน าไปพัฒนาต่อไป 

  2.2 จากการศึกษาผู ้ว ิจ ัยเห็นควรว่าในการวิจัยในครั ้งต่อไปควรท าการศึกษาเกี ่ยวกับ

ประสิทธิผลโครงการศูนย์การเรียนรู ้พลังงานทดแทนพึ ่งตนเอง ต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอปราณบุรี                

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านคุณภาพเนื่องจากสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการโครงศูนย์การ

เรียนรู้พลังงานทดแทนต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ ่งเป็นคถามปลายเปิด

สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างตรงจุดมากที่สุด  
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย (1) เพื่อประเมินระดับประสิทธิผลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ

ส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร (2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผล จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ                 

(3) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจในการท างานและประสิทธิผล การวิจัยเป็นเชิงปริมาณ กลุ่ม

ตัวอย่าง 119 คน เครื่องมือในการวิจัยใช้แบบสอบถาม สถิติใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ค่าที ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว และค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัย (1) ด้านระดับ

ประสิทธิผล พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด (2) ด้านการเปรียบเทียบประสิทธิผลจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

พบว่า ระดับการศึกษา และต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลแตกต่างกัน และ                        

(3) ด้านความสัมพันธ์ พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างสูง 

 

ค าส าคัญ:  ประสิทธิผล ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร 

 
Abstract 

Objectives of the research (1) to assess the level of effectiveness of the electronic file 
system of the Samut Sakhon Provincial Prosecutor's Office; (2) to compare the effectiveness. 
classified by personal factors; and (3) to test the relationship between work motivation and 
effectiveness. Quantitative research. The sample was 119 people. The research instrument 
used questionnaires, statistics used, frequency, percentage, mean, standard deviation, t-value, 
one-way variance. and Pearson correlation. The results of the research (1) The level of 
effectiveness was found to be at the highest level. (2) The comparison of effectiveness 
classified by personal factors found that the educational level and different job positions. 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”     
             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 400 

 

There were different opinions on the effectiveness and (3) the relationship found that. There 
was a relatively high level of positive correlation. 

 
Keywords:  effectiveness, electronic table of contents system, Samut Sakhon Provincial, 
Prosecutor's Office 
 

บทน า 

รัฐบาลปัจจุบันได้วางนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0 อันเป็นวิสัยทัศน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยหรือโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้หลัก “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยการน า
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนามาต่อยอดในการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ            ซึ่งแนวทางหนึ่งของการพัฒนาดังกล่าวคือการพัฒนากลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่
เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งน ามาใช้ในระบบการเชื่อมต่อในระบบราชการและการให้บริการประชาชน เพื่อให้
การบริการประชาชนเกิดความสะดวก รวดเร็ว และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น 

ปัจจุบันส านักงานอัยการสูงสุดได้น าระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการปฏิบัติงานโดยเป็นระบบ
จัดการเอกสารเข้าออก เอกสารมาตรฐานต่าง ๆ ที่มีเส้นทางเอกสารที่แน่นอน สามารถสร้างเอกสาร เส้นทาง
เอกสาร ก าหนด เงื่อนไขการอนุมัติ การรอ ก าหนดดัชนีในการจัดเก็บ สืบค้น ก าหนด ระดับชั้นความลับ การส่ง
ระบบบุคคล กลุ่มบุคคลระยะเวลาสามารถสรุป สถิติประเภทงาน การรอสถานะงานได้ตามระยะเวลา ประเภท
และหน่วยงาน รวมถึง สามารถแจ้งเตือนเมื่อมีเอกสารหรือไม่มีผู้รับตกค้างเวลาที่ก าหนดสามารถบันทึกและ
จัดเก็บการนัดหมายและส่งข้อความเตือนการนัดหมาย แต่ปัจจุบันยังพบสภาพปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เช่น ด้าน
ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  กระบวนการปฏิบัติงาน เป็นต้น ส่งผลให้การปฏิบัติงานยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อประเมินระดับประสิทธิผลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานอัยการจังหวัด
สมุทรสาคร  
 2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานอัยการจังหวัด
สมุทรสาคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจในการท างานและประสิทธิผลระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร 
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การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล 

ไพรซ์ ได้แสดงทัศนะว่าความสามารถในการผลิตมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประสิทธิผลขององค์การ                   

แต่อย่างไรก็ตามตัวแปรเหล่านี้อาจไม่สัมพันธ์กันในทางปฏิบัติ เช่น ตัวแปรที่สัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจอาจไม่

สัมพันธ์กับความสามารถในการผลิต ซึ่งความไม่สัมพันธ์กันนี้สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่เกี่ยวกับเป้าหมายของ

องค์การ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายมากกว่าหนึ่งเป้าหมาย กล่าวคือ ประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายหนึ่งอาจ

สัมพันธ์ในทางลบกับประสิทธิผลในการบรรลุอีกเป้าหมายหนึ่งก็ได้  ท าให้องค์การต้องเลือกว่าต้องการบรรลุ

เป้าหมายใด และเป้าหมายใดเป็นเป้าหมายที่แท้จริงที่ได้รับการตกลงจากทุก ๆ ฝ่ายในองค์การ 

จากการศึกษาความหมายของประสิทธิผลจากนักวิชาการหลายท่านข้างต้นแล้ว  ผู้วิจัยขอสรุปว่า 

ประสิทธิผลขององค์การก็คือการพิจารณาว่าองค์การประสบความส าเร็จเพียงใดในการด าเนินงาน  โดยบรรลุ

เป้าหมายหรือสภาพขององค์การที่ตั้งไว้ หรือปรารถนาให้บังเกิดข้ึนและเป็นไปตามก าหนดระยะเวลาที่ตั้งไว้ 

แนวคิดและทฤษฎีสองปัจจัย Two Factor Theory 

      สมคิด บางโม (2547) เมือเริ่มต้นค้นคว้าได้ท าการสัมภาษณ์นักบัญชี และวิศวกร เพ่ือศึกษาทัศนคติใน
การท างานมีประสิทธิภาพในการท างานเพิ่ม ต้องการเพิ่มผลผลิต ลดการขาดงาน ลดการ ออกงาน และสร้าง
ความสัมพันธ์ทีดีในการท างานเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยทีมีส่วนช่วยให้ พนักงานมีความสุขในการท างาน 
สร้างความพึงพอใจให้มากขึ้นและเป็นการสร้างขวัญก าลังใจทีดีในการท างาน จากการศึกษาสามารถแบ่งปัจจัย
ที่มีผลกระทบได้เป็น 2 ประเภท คือ 
 1. ประเภทปัจจัยจูงใจ 
 คือ ปัจจัยในด้านต่าง ๆ ทีช่วยกระตุ้นแรงจูงใจในการท างานให้พนักงานมีแรงผลักดันที่จะท างานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ปัจจัยประเภทนี้จัดเป็นปัจจัยภายในแบ่งออกได้ ดังนี้ 
              1.1 สัมฤทธิผลหรือความส าเร็จในการท างาน การมีความรู้สึกถึงงานที่ รับผิดชอบอยู่ประสบ
ความส าเร ็จ อาจจะส าเร ็จทั ้งหมดหรือบางส ่วนก็ตาม ย ่อมท าให ้พนักงานนั ้นเก ิดความพึง พอใจ  
มีก าลังใจการท างานและเป็นแรงกระตุ้นทีดีในการท างานต่อไป 
     1.2 การได้รับความนับถือ และยอมรับกับงานที่ท า คือ ต้องรู้สึกถึงงานที่ท าส าเร็จมี บุคคลอ่ืน
ให้การยอมร ับกับงานที ่ท  าท ั ้งจากเพื ่อนร ่วมงาน หัวหน้างาน ท าให้พนักงานมีความภูม ิใจ ในงาน  
มีก าลังใจทีด่ีในการท างาน 
     1.3. ความน่าสนใจของงาน คือ ความรู้สึกถึงงานที่รับผิดชอบน่าสนใจมีความเป็นงานทีมี
ความส าคัญ มีคุณค่าท าให้พนักงานรู้สึกถึงการได้ใช้ความรู้ความสามารถ เพ่ือมารับผิดชอบกับงานนี้ 
     1.4 ความรับผิดชอบในงาน คือ ต้องมีความรู้สึกต่องานที่รับผิดชอบทีจะมีผลต่อตนเองและต่อ
ผู้อื่นให้สิทธิ อ านาจหน้าที่ ในการตัดสินใจในส่วนงานที่รับผิดชอบอย่างอิสระ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้พนักงานมี
แรงจูงใจในการท างาน 
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  1.5. โอกาสก้าวหน้า คือ ต้องมีความรู้สึกถึงความกาวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน อาจจะ
เป็นการให้อ านาจการตัดสินใจที่เพิ่มมากขึ้นหรือก าหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบให้สูงขึ้นกว่าเดิมให้พนักงาน
รู้สึกภูมิใจในการท างาน 
        1.6 การเติบโต หรือการเลื่อนต าแหน่ง คือ ต้องมีความรู้สึกถึงโอกาสในการพัฒนาตนเองเพิ่มทักษะ
ในการปฏิบัติงาน หรือเรียนรู้เทคนิคความเชี่ยวชาญจากการท างานได้ เพ่ือการได้ต าแหน่งงานที่สูงขึ้น การได้รับค่าจ้าง
ที่สูงตามต าแหน่งท าให้พนักงานเกิดแรงกระตุ้นในการท างานเพ่ือการเติบโตหรือโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพต่อไป 
 2. ปัจจัยสุขอนามัย 
       คือปัจจัยทีเป็นตัวป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจในการท างาน อันจะเป็นสิ่งที่ท าให้ลด หรือท าให้ไม่
เกิดแรงจูงใจในการท างานจนถึงอาจจะส่งผลถึงขั้นลาออกจากการท างานปัจจัย ประเภทนี้จัดเป็นปัจจัย
ภายนอกแบ่งออกได้ ดังนี้ 
  2.1 ค่าตอบแทน คือ สิ ่งตอบแทนจากการท างานที่พนักงานได้รับต้องเป็นที ่พอใจให้ที 
เหมาะสมเป็นธรรม หากพนักงานได้รับค่าตอบแทนทีไม่เหมาะสมต่อความรับผิดชอบ หรือความไม่เท่าเทียมใน
การได้รับค่าตอบแทน ระหว่างพนักงานในต าแหน่งงาน หรือคุณสมบัติเหมือนก็จะส่งผลต่อความไม่พอใจ และ
แรงกระตุ้นในการท างาน 
  2.2 นโยบายการจัดการ คือ การก าหนดแผนการท างานตลอดจนการน ามาปฏิบัติใช้กับเจ้าหน้าที่ ใน

องค์การต้องมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความรู้สึก และทััศนคติที่ดีให้กับพนักงานอันจะส่งผลกระทบโดยต่อวิธีการ

ท างาน กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ หากมีการบริหารจัดการทีดี พนักงานก็จะรู้สึกพึงพอใจ และมีก าลังใจในการท างาน 

       2.3 ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงาน คือ ต้องมีความสัมพันธ์ทีดี ไม่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน ทั้งที่

เกิดขึ้นจากพนักงานเอง หรือจากเพื่อนร่วมงาน อันจะก่อให้เกิดการผลกระทบต่อการท างาน แต่หากความสัมพันธ์

ต่อเพ่ือนร่วมงานมีมากจนเกินไป ก็อาจจะส่งผลให้ไม่เกิดแรงกระตุ้น หรือความกระตือรือร้นก็ได้เช่นกัน 

       2.4 ทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อมการท างาน คือ สภาวะแวดล้อมในการท างานต้องดีสถานที่ท างาน

ต้องมีความสะดวกสบาย สะอาด ปลอดภัย หรือการเดินทางมาท างานต้องสะดวก ไม่นานจนเกินไป ซึ่งจะส่งผล

กระทบโดยตรงต่อแรงกระตุ้นในการท างาน 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

            ผู้วิจัยได้ท าการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องประสิทธิผลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย ซึ่งผู ้วิจัยได้คัดเลือกเฉพาะงานวิจัยที่ใกล้เคียงกับงานวิจั ยมากที่สุด  
ดังรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
             บุณยวีย์  ดิษฐ์ค าเหมาะ (2562)ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการส านักงานอัยการสูงสุด พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการส านักงานอัยการสูงสุด มี
ความคิดเห็นในด้านปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  และเมื่อ
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พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยจูงใจในด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้าน
ความส าเร็จในการท างานด้านความเจริญเติบโตและก้าวหน้า ด้านลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย และด้านการ
ได้รับการยอมรับนับถือ ตามล าดับ  ข้อมูลปัจจัยค ้าจุน พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการส านักงานอัยการ
สูงสุด มีความคิดเห็นในด้านปัจจัยค ้าจุนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยค ้าจุนในด้านความมั่นคงในการท างาน อยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมา คือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์กร ด้านเงินเดือน
และผลประโยชน์เกื้อกูล และด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ตามล าดับ ข้อมูลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการส านักงานอัยการสูงสุด   มีความคิดเห็นในประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านต้นทุนใน
การด าเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านคุณภาพของงาน ด้านเวลา และด้านปริมาณงาน 
ตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบข้อมูลประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
ประสบการณ์การท างาน ระดับการศึกษา และต าแหน่งงาน  ไม่แตกต่างกัน ส าหรับป้จจัยด้านประสบการณ์
การท างานบุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการของสานักงานอัยการสูงสุดที่มีประสบการณ์ต่างกัน  มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการของ
สานักงานอัยการสูงสุดที่มีประสบการณ์ต่างกัน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
        การศึกษาวิจัยเรื ่อง ประสิทธิผลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานอัยการจังหวัด
สมุทรสาคร  มีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้  

ตัวแปรต้น     
ปัจจัยส่วนบุคคล 

1) เพศ 
2) อายุ 
3) ต าแหน่งงาน 
4) ระดับการศึกษา 

 
ปัจจัยจูงใจ 

1) ความส าเร็จในการท างาน 
2) การได้รับการยอมรับนับถือ 
3) ความน่าสนใจของงาน 
4) ความรับผิดชอบ 
5) โอกาสก้าวหน้า 

ที่มา: ประสิทธิผล (Gibson, 1979) และปัจจัยจูงใจในทฤษฏีสองปัจจัย Herzberg, 1959) 

     ทธ ผ   บบ      บ  ณ 

        

            

     ึ      

           

         

ตัวแ  ต   
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรส าหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่ใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน

อัยการจังหวัดสมุทรสาคร ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 จ านวน 170 คน  

2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่ใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

คือ จ านวน 119 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
การวิจ ัยครั ้งนี ้ผ ู ้ว ิจ ัยได้ใช้เครื ่องมือวัด  คือ แบบสอบถาม เพื ่อท าการศึกษาวิจ ัยเช ิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นข้าราชการธุรการ  จ านวน 119 คน โดยได้
ออกแบบเครื่องมือการวิจัยดังกล่าว โดยใช้แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปรับจากเครื่องมือการวิจัยใน
ลักษณะเดียวกัน เพื่อให้ได้ค าถามที่มีความสอดคล้องกับบริบทขององค์กรที่ศึกษามากที่สุด  โดยแบบสอบถาม
เป็นแบบก าหนดข้อเลือกตอบ โดยแบบสอบถามดังกล่าว ได้แก่  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 1. เพศ 2. อายุ 3. ระดับการศึกษา  
4. อาชีพ จ านวน 4 ข้อ  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามลักษณะประเมินค่าด้วยมาตรวัด  (Rating Scale) ใน 5 ระดับ มีค าตอบ  
5 ตัวเลือก โดยเป็นการสอบถามความคิดเห็นการให้บริการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน
อัยการจังหวัดสมุทรสาคร ตามแนวคิดและทฤษฎีสองปัจจัย (Herzberg, 1959) ประกอบด้วย 1. ความส าเร็จ
ในการท างาน 2. การได้รับการยอมรับนับถือ 3. ความน่าสนใจของงาน  4.ความรับผิดชอบ 5. ด้านโอกาส
ก้าวหน้า จ านวนทั้งสิ้น 15 ข้อ   

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามลักษณะประเมินค่าด้วยมาตรวัด  (Rating Scale) ใน 5 ระดับ มีค าตอบ 
5 ตัวเลือก โดยเป็นการสอบถามประสิทธิผลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานอัยการจังหวัด
สมุทรสาคร ตามแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลของกิ๊บสัน (Gibson,1979) ประกอบด้วย 1. ด้านการผลิต  
2. ด้านประสิทธิภาพ  3. ด้านความพึงพอใจ  4. ด้านการปรับตัว  5. ด้านการพัฒนา จ านวนทั้งสิ้น 15 ข้อ  

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิด 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อของแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีการ
ของ ลิเคิร์ต (Likert Scale) (Likert, 1961) และได้ก าหนดมาตราส่วนประมาณค่าของแบบสอบถามเป็น 5 
ระดับ โดยข้อค าถามมีลักษณะเชิงบวก ซึ่งคะแนน แต่ละข้อ แบ่งได้ตามตารางดังนี้ 
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จากเกณฑ์การวัดระดับความคิดเห็น ผู้วิจัยจะแบ่งช่วงแต่ละระดับความคิดเห็น โดยใช้อันตรภาคชั้น  

(Class Interval) เพื ่อให้ทราบระดับความคิดเห็นที ่แตกต่างกัน  (ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์ , 2543, น. 30)    
โดยใช้วิธีการค านวณ ดังนี้ 
                       ค่าคะแนนพิสัย = คะแนนสูงสุด - คะแนนน้อยสุด  
                                                     จ านวนชั้น 

= 5 – 1 

              5 

= 0.80 

จากค่าคะแนนที่ได้ ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการประเมินค่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพื่อทราบถึงระดับประสิทธิผลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร  

เพื่อวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์

ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best , 1977 อ้างถึงใน พัชรินทร์ โต๊ะบุรินทร์ , 2548, น. 108) ได้ดัง

ตาราง ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความคิดเห็น ความหมาย 
5 เห็นด้วยมากที่สุด 

4 เห็นด้วยมาก 
3 เห็นด้วยปานกลาง 

2 เห็นด้วยน้อย 

1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 

4.21-5.00 เห็นด้วยมากที่สุด 
3.41-4.20 เห็นด้วยมาก 

2.61-3.40 เห็นด้วยปานกลาง 

1.81-2.60 เห็นด้วยน้อย 
1.00-1.80 เห็นด้วยน้อยที่สุด 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”     
             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 406 

 

ผลการศึกษา 

การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัย ผู้วิจัยได้น าเสนอผลตามความ

มุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานอัยการ

จังหวัดสมุทรสาคร 

 1.1 ด้านการผลิตอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีการวางแผน

บริหารจัดการการใช้ทรัพยากร เพื่อให้ได้ปริมาณงานและคุณภาพงานเพื่อเกิดผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน และ

สามารถปฏิบัติงานบรรลุผลตามแผนและเป้าหมายขององค์กรและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร อยู่ในระดับมาก

ที่สุด ส าหรับงานที่ท่านได้รับมอบหมายมีปริมาณงานที่เหมาะสมและเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด อยู่ในระดับ

มาก ตามล าดับ 

 1.2 ด้านประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า เวลาที่ใช้

ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายมีการก าหนดระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมตามลักษณะงาน และท่านสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จทันตามกรอบ

เวลาที่ก าหนด อยู่ในระดับมากท่ีสุด   

 1.3 ด้านความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ได้รับการ

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ท่านได้รับสวัสดิการ เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ 

ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย และท่านได้รับโอกาสในการ

พัฒนา ฝึกอบรม เรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพ่ือให้มีศักยภาพอยู่เสมออยู่ในระดับมาก   

 1.4 ด้านการปรับตัวอยู่ในระดับมากที่สุด และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า นโยบายการ

บริหารของหน่วยงานของท่านมีความชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของ

หน่วยงาน และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน อยู่ในระดับมากที่สุด องค์กรได้มีการประกาศให้ทราบถึงนโยบายการ

บริหารงาน หลักการ และวิธีปฏิบัติขององค์กร และองค์กรของท่านก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าที่ รวมถึง 

สายการบังคับบัญชาชัดเจน เหมาะสม อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

 1.5 ด้านการพัฒนาอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า องค์กรของท่านมี

นโยบายและแผนงานการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ อยู่ในระดับมากที่สุด องค์กรของ

ท่านก าหนดแผนงาน โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะการ

ปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร และองค์กรมีแผนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
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2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน

อัยการจังหวัดสมุทรสาคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 2.1 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างประสิทธิผลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ

ส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครที่มีต่อเพศที่แตกต่างกัน พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานระบบงานสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครที่มีเพศแตกต่างกันมีประสิทธิผลการให้บริกา รระบบ                  

งานสารบรรณด้านการผลิต ด้านประสิทธิภาพ ด้านความพึงพอใจ ด้านการปรับตัว และด้านการพัฒนาไม่แตกต่าง

กัน  

 2.2 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างประสิทธิผลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ

ส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครที ่มีอายุแตกต่างกัน พบว่า บุคลากรที ่ปฏิบัติงานระบบงานสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครที่มีอายุแตกต่างกันมีประสิทธิผลการให้บริการระบบงานสาร

บรรณด้านการผลิต ด้านประสิทธิภาพ ด้านความพึงพอใจ ด้านการปรับตัว และด้านการพัฒนาไม่แตกต่างกัน 

 2.3 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างประสิทธิผลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ

ส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานระบบ                 

งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มี

ประสิทธิผลการให้บริการระบบงานสารบรรณไม่แตกต่างกันในด้านการผลิต ด้านประสิทธิภาพ และด้านการ

พัฒนา 

 2.4 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างประสิทธิผลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ

ส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครที่ท างานในต าแหน่งแตกต่างกัน พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานระบบงานสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครที่ท างานในต าแหน่งที่แตกต่างกัน มีประสิทธิผล

ระบบ              งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกันในด้านการผลิต ด้านประสิทธิภาพ และด้านความพึง

พอใจ ส่วนในด้านการปรับตัวและด้านการพัฒนาไม่แตกต่างกัน 

3. ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจในการท างานและประสิทธิผลระบบงานสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ Pearson Correlation ในการทดสอบที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ 0.01 พบว่า ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับ
ถือ ด้านความน่าสนใจของงาน ด้านความรับผิดชอบของงาน และด้านโอกาสก้าวหน้า โดยทั้งรวมและรายด้าน  
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับกับประสิทธิผลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานอัยการจั งหวัด
สมุทรสาคร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความน่าสนใจของงาน                                 
ด้านความรับผิดชอบ ด้านโอกาสก้าวหน้า ด้านความส าเร็จในการท างาน และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
ตามล าดับ 
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สรุปและอภิปรายผล 
ข้อมูลเกี ่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร ผู ้ตอบ

แบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 62 คน มีระดับการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และมีต าแหน่งส่วนใหญ่ คือ นักจัดการงานทั่วไป  

ประสิทธิผลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร ในภาพรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ด้านประสิทธิภาพ และด้านการปรับตัว  อยู่ในระดับ

มากที่สุด  รองลงมา ด้านความพึงพอใจ ด้านการผลิต และด้านการพัฒนา ตามล าดับสรุปได้ดังนี้ 

1. ด้านการผลิต ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า บุคลากรที่

ปฏิบัติงานของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร มีความคิดเห็นประสิทธิผลระบบงานสารบรรณของ

ส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร ในเรื่องการวางแผนบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร เพื่อให้ได้ปริมาณงาน

และคุณภาพงานเพ่ือเกิดผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานบรรลุผลตามแผนและเป้าหมายของ

องค์กรและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา การมอบหมายมีปริมาณงานที่เหมาะสม

และเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด ตามล าดับ 

2. ด้านประสิทธิภาพ ในภาพรวม อยู ่ในระดับมากที่สุด  และเมื ่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครมีความคิดเห็นประสิทธิผลระบบงานสารบรรณ

ของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณงาน

ที่ได้รับมอบหมาย มีการก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมตามลักษณะงาน และท่านสามารถ

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จทันตามกรอบเวลาที่ก าหนด อยู่ในระดับมากที่สุด  

3. ด้านความพึงพอใจ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า บุคลากรที่

ปฏิบัติงานของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลระบบงานสารบรรณของ

ส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร ในเรื่อง การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และ

สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จทันตามกรอบเวลาที่ก าหนด  การได้รับสวัสดิการ เงินเดือนและ

ค่าตอบแทนพิเศษ ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย และการได้รับ

โอกาสในการพัฒนา ฝึกอบรม เรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพ่ือให้มีศักยภาพอยู่เสมออยู่ในระดับมาก 

4. ด้านการปรับตัว ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า บุคลากร

ที่ปฏิบัติงานของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครมีความคิดเห็นประสิทธิผลระบบงานสารบรรณของ

ส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร ในเรื่อง นโยบายการบริหารของหน่วยงานมีความชัดเจน เหมาะสม 

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของหน่วยงาน และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน อยู่ในระดับมากที่สุด 

รองลงมา องค์กรได้มีการประกาศให้ทราบถึงนโยบายการบริหารงาน หลักการ และวิธีปฏิบัติขององค์กร และ

องค์กรของท่านก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าที่ รวมถึง สายการบังคับบัญชาชัดเจน เหมาะสม ตามล าดับ 
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5. ด้านการพัฒนา ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า บุคลากรที่

ปฏิบัติงานของส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร มีความคิดเห็นประสิทธิผลระบบงานสารบรรณของ

ส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร ในเรื่อง องค์กรมีนโยบายและแผนงานการพัฒนาสมรรถนะขององค์กร

เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา องค์กรของท่านก าหนดแผนงาน โครงการฝึกอบรม

พัฒนาเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับความ

ต้องการขององค์กร และองค์กรมีแผนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตามล าดับ 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ได้แก่ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

             ในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

                 1.1 ส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร ควรสร้างการตระหนักรับรู้การเตรียมความพร้อมต่อ

การปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการปฏิบัติงานเพ่ือให้ทันกับสถานการณ์

ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 

        1.2   ส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร ควรมีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี

ความรู้ ทักษะ เพ่ือให้บุคลากรเพ่ิมพูนความรู้และมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

        1.3 ส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร ควรมีการจัดหาหรือจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 

เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

        1.4 ส านักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร ควรมีการเปิดโอกาสให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือเกิดการเรียนรู้และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

           2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

                 2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความต้องการด้านการพัฒนาหรือฝึกอบรม เพื่อน าไปสู่นวัตกรรม

ใหม่ ๆ ในการฝึกอบรมหรือพัฒนาบุคลากร เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญขององค์กรในการพัฒนาองค์กรให้บรรลุผล

สัมฤทธิ์ 

       2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อที่จะ

ทราบข้อมูลหรือปัจจัยใดที่สามารถส่งผลให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่ม

มากขึ้น 
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บทคัดย่อ  
 การวิจ ัยนี ้ม ีว ัตถุประสงค์ 3 ประการ (1) เพื ่อประเมินระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการ
สถานพยาบาล เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร (2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานพยาบาล 
เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ (3) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริการ
และประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานพยาบาล เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
กลุ ่มตัวอย่าง จ านวน 330 คน ได้แก่ ผู ้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        
ค่าที ค่าความแปรปรวนแบบ ทางเดียว และค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัย (1) ด้านระดับประสิทธิผล 
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด (2) ด้านการเปรียบเทียบประสิทธิผลจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคคลากร
ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลแตกต่างกัน และ (3) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างการบริการ
และประสิทธิผลพบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างสูง 
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิผล สถานพยาบาล เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร 

 
Abstract 
 The three objectives of this study were (1) to assess the effectiveness of the 
management of hospital Samut Sakhon Provincial Prison (2) to compare the effectiveness of 
hospital management Samut Sakhon Provincial Prison classified by personal factors and (3) to 
test the relationship between service and management effectiveness of healthcare facilities 
Samut Sakhon Provincial Prison. This research is a quantitative research. The sample group 
consisted of 330 peoples, including inmates in Samut Sakhon Provincial Prison. Collect data 
using questionnaires. The statistics used in the data analysis were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-value, one-way variance and Pearson correlation. The results of the 
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research (1) The level of effectiveness was found to be at the highest level (2) The comparison 
of effectiveness classified by personal factors found that personnel with different sexes. There 
were different opinions on effectiveness and (3) the relationship between service and 
effectiveness found that There was a relatively high level of positive correlation. 
 
Keywords: Effectiveness, hospital, Samut Sakhon Provincial Prison 
 
บทน า 
 ระบบสุขภาพมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาวะกายและจิตที่ดี ผ่านกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค รักษาโรค ฟื ้นฟูการท างานของร่างกาย และกระบวนการสร้างความแข็งแกร่งและความพร้อมของ
สาธารณสุข ในการรับมือโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และภัยพิบัติ โดยระบบสุขภาพที่ดีควรเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรี
ในความเป็นมนุษย์ของทุกคน ยึดมั่นในหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินการ และให้ความเท่า
เทียมด้านสิทธิประโยชน์แก่ชนทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556) 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีสถิติติดอันดับ 6 ของประเทศที่มีผู้ต้องขังมากที่สุดในโลก อันดับ 3 ของเอเชีย 
และอันดับ 1 ของอาเซียน โดยที่มีผู้ต้องขังมากเกิน 3 แสนคน แต่เรือนจ าสามารถรองรับผู้ต้องขัง ได้ประมาณ 
120,000 คน จากข้อมูลสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศของกรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 พบว่า 
ผู้ต้องขังในเรือนจ าทั้งประเทศ มีจ านวนมากถึง 354,905 คน โดยแยกเป็นชาย 308,693 คน หญิง 46,212 คน  
ท าให้ความเป็นอยู่ในเรือนจ ามีความแออัดมาก จึงก่อให้เกิดโรคต่างๆ ขึ้นอย่างง่ายดาย โดยเฉพาะโรคติดต่อ                   
มีโอกาสที่จะแพร่กระจายของเชื้อโรคได้อย่างรวดเร็ว และมีอาการรุนแรงมากขึ้น จากการอยู่อย่างแออัด ใน
พื้นที่และทรัพยากรที่จ ากัด รวมถึงการขาดแคลนบุคลากรที่ดูแลผู้ต้องขัง และปัญหาการเข้าถึงบริการด้าน
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงปัญหานี้มาโดยตลอด และได้พยายามหาแนวทางในการส่งเสริม 
ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของผู้ต้องขัง โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจ า (กองบริหารการสาธารณสุข, 2562)  
 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมี                    
พระบรมราชโองการด าเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมีวัตถุประสงค์           
เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง ให้ได้รับการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับบุคคลภายนอก ตามหลักสิทธิ
มนุษยชน อันเป็นการจัดระบบการรักษาพยาบาล ส าหรับผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจน
ปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดล้อม การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ อีกทั้งยังจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ส าหรับสถานพยาบาลในเรือนจ า ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และโรงพยาบาลแม่ข่าย และพัฒนา
บุคลากรทางการแพทย์ของกรมราชทัณฑ์ให้มีความเหมาะสม และมีความก้าวหน้าในสายงาน รวมทั้งสร้างขวัญ
และก าลังใจ ตลอดจนพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) ให้ได้มาตรฐาน และสามารถตอบสนอง
การดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจ า (กรมราชทัณฑ,์ 2562) 
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 เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร เป็นหน่วยงานของกรมราชทัณฑ์ สังกัดกระทรวงยุติธรรม เพ่ือให้เรือนจ ามี 
แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ ่งจะส่งผลให้ผู ้ต้องขัง                    
มีสุขภาพที่ดี เมื ่อผู้ต้องขังพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ เพื่อออกมาสู่สังคมภายนอกและ
ประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 1. เพ่ือประเมินระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานพยาบาล เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานพยาบาล เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริการและประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานพยาบาล                         
เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล 
 ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง แนวทางหรือวิธีการกระบวนการหรือตัววัดนั ้น สามารถ
ตอบสนองจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ดีเพียงใด การประเมินประสิทธิผลต้องประเมินว่า สามารถบรรลุความต้องการ
ได้ดีเพียงใด ด้วยการใช้แนวทางที่เลือก การน าไปปฏิบัติ หรือตัววัดที่ใช้ (ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา   
สถาบันเทคโนโลยี  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545)   
 ไพรส (Price, 1963, p. 318 cited in Lawiess, 1979, p.33) ได้ให้ความหมายของค าว่า ประสิทธิผล                       
คือ ความสามารถในการด าเนินการให้เกิดผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีตัวบ่งชี้ความมีประสิทธิผลขององค์การ                     
5 อย่าง คือ ความสามารถในการผลิต ขวัญ การปฏิบัติตามแบบอย่าง การปรับตัว และความเป็นปึกแผ่นของ
องค์การ   

ชีชอร์ และ ยูชต์แมน (Seashore & Yuchtman quoting Hall, 1991) ให้ความหมายว่า ประสิทธิผล
ขององค์การ คือ ความสามารถขององค์การในการน าทรัพยากรที ่มีอยู ่อย่างจ ากัด และมีคุณค่าจาก
สภาพแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการขององค์การ  

ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง การที่องค์การได้ด าเนินงานใดๆ โดยการใช้ทรัพยากรต่างๆ จนเกิดผลส าเร็จ
บรรลุตามเป้าหมายต่างๆ ที่องค์การตั้งไว้ และสามารถจะสรุปความหมายตามทฤษฎีองค์การได้ 3 ลักษณะ ดังนี้ 
(Zamuto, 1982)  
 1. ความหมายท ี ่ ใช ้ ในแนวทางเป ้าหมาย (Goal – based Approach) เป ็นการพ ิจารณาว่า                    
การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่  
 2. ความหมายที่ใช้แนวทางระบบ (System – based Approach) เป็นการพิจารณาว่า องค์การน า
ทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์การ  
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 3. ความหมายที ่ใช้แนวทางกลุ ่มผ ู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง (Multiple – Constituencies Approach) เป็น           
การพิจารณาว่า องค์การสามารถในการตอบสนองความพึงพอใจของกลุ ่มที ่เกี ่ยวข้องได้ ความส าคัญของ
ประสิทธิผล   
 ประสิทธิผลมีความส าคัญอย่างยิ่ง ในศาสตร์ทางการบริหารและองค์การ นับว่าเป็นการตัดสินใจขั้น
สุดท้ายว่า การบริหารองค์การประสบความส าเร็จหรือไม่เพียงใด องค์การจะอยู่รอด และมีความมั่นคง จะข้ึนอยู่
กับประสิทธิผล องค์การจะล่มสลายไปในที่สุด ดังนั้น จึงมีความส าคัญต่อองค์การ ดังนี้ (ธงชัย สันติวงษ์, 2537)  
 1. ช่วยตรวจสอบวัตถุประสงค์การจัดตั ้งองค์การ การจัดตั ้งองค์การย่อมก าหนดวัตถุประสงค์             
และเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามความต้องการหรือไม่  
 2. ประเมินผลการด าเนินงานกับแผนงานที่ก าหนด การด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม ย่อมต้องมีการ
วางแผน ก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากร การใช้อ านาจหน้าที่ การบริหารการปฏิบัติงาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน  
 3. ประเมินผลส าเร็จกับวัตถุประสงค์ เปรียบเทียบผลงานที่ด าเนินการได้ตามแผนงานกับวัตถุประสงค์
ขององค์การที่คาดหวัง ถ้าผลงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และความคาดหวังขององค์การแสดงว่า องค์การมี
ประสิทธิผล โดยประสิทธิผลอาจพิจารณาเป็น 2 ระดับ คือ  
  1) ประสิทธิผลของบุคคล คือ ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถปฏิบัติงานใดๆ หรือปฏิบัติ
กิจกรรมใดๆ แล้วประสบผลส าเร็จ ท าให้เกิดผลโดยตรงและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ ผลที่เกิดขึ้นมีลักษณะ
คุณภาพ เช่น ความถูกต้อง ความมีคุณค่า เหมาะสมดีกับงาน ตรงกับความคาดหวัง และความต้องการของหมู่
คณะ สังคม และจะน าผลนั้นไปใช้เป็นผลที่ได้จากการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  
  2) ประสิทธิผลขององค์การ คือ การเน้นไปท่ีผลรวมขององค์การ ซึ่งกิบสันและคณะ (Gibson 
and Other, 1982) อธิบายถึงเกณฑ์ของความมีประสิทธิผลขององค์การว่าประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ 5 ตัว คือ 
    1. การผลิต (Production)  
   2. ประสิทธิภาพ (Efficiency)  
   3. ความพึงพอใจ (Satisfaction)  
   4. การปรับเปลี่ยน (Adaptiveness)  
   5. การพัฒนา (Development) 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  

คูนซ์ และ โอเดแนลล์ (Koontz and O Denell, 1982, น. 151) ให้ความหมายว่า การจัดการ หมายถึง     
การด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลาย ได้แก่ คน เงิน วัสดุ สิ่งของ เป็นอุปกรณ์การ
จัดการ 

สมคิด บางโม (2542, น. 61) มีความเห็นว่า การจัดการ หมายถึง ศิลปะในการใช้คน เงิน วัสดุอุปกรณ์     
ขององค์การ และนอกองค์การ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ จากความหมาย
ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การจัดการองค์การ มีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้  
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1. การจัดการเป็นศิลปะในการใช้คนท างาน  
2. การจัดการต้องอาศัยปัจจัยพ้ืนฐาน คือ คน เงิน และวัสดุอุปกรณ์  
3. การจัดการเป็นการด าเนินงานของกลุ่มบุคคล 

จากความหมายของการจัดการสรุปได้ว่า การจัดการ จ าเป็นต้องมีทรัพยากรอันเป็นปัจจัยพื้นฐานทางการ
จัดการ โดยทั่วไปถือว่าทรัพยากรที่เป็นปัจจัยส าคัญของการจัดการมีอยู่ 4 ประการ ซึ่งรู้จักกันในนามของ 4 M ได้แก่ 
คน (Man) เป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมขององค์การนั้นๆ เงิน (Money) ใช้ส าหรับเป็นค่าจ้างและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
วัตถุส ิ ่งของ (Materials) อุปกรณ์ เครื ่องใช ้ เครื ่องมือต่างๆ รวมทั ้งอาคารสถานที ่ และการบริหารจัดการ 
(Management) 

นโตเนอร ์  และฟร ีแมน (Stoner and Freeman, 1992, p. 3) กล ่าวว ่า การบร ิหาร หมายถึง 
กระบวนการวางแผน การจัดการองค์การ ภาวะผู้น า การควบคุมการท างานของสมาชิกขององค์การ และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 

สมยศ นาวีการ (2544, น. 24-25) กล่าวว่า กระบวนการบริหาร ควรประกอบด้วย 4 ประการ คือ  
1. การวางแผน หมายถึง การก าหนดเป้าหมายที่ต้องการพิจารณาถึงความพร้อมขององค์การ

ตลอดจนปัจจัยที่ช่วยให้องค์การหรือหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย และจัดท าแผนงานขึ้นมาเพ่ือด าเนินงาน  
2. การจัดองค์การ หมายถึง การให้รายละเอียดงานทุกอย่างที่ต้องกระท า เพื่อความส าเร็จของ

เป้าหมายขององค์การการแบ่งปริมาณงานทั้งหมดเป็นกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถปฏิบัติได้ด้วยบุคคลคนเดียว 
และการก าหนดกลไกลของการประสานงานของสมาชิกขององค์การ เพ่ือท าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

3. การสั่งการ หมายถึง กระบวนการของการสั่งการและการใช้อิทธิพลต่อกิจกรรมต่างๆ ของ
สมาชิกของกลุ่ม  

4. การควบคุม หมายถึง ความพยายามอย่างมีระบบ เพื่อก าหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงาน              
การออกแบบระบบข้อมูลย้อนกลับการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง มาตรฐานที่ก าหนดไว้
ล่วงหน้า พิจารณาว่ามีข้อแตกต่างหรือไม่ และท าการแก้ไขใดๆ ที่ต้องการ เพ่ือเป็นหลักประกันว่า ทรัพยากรทุก
อย่างขององคก์ารได้ถ้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพ่ือความส าเร็จของเป้าหมายขององค์การ 

ทฤษฎีระบบราชการ (The Theory of Bureaucracy) ของ แมกเวเบอร์ (Max Weber) เป็นระบบ
อย่างเป็นทางการในองค์การที่ออกแบบ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการท างานสูงสุดบนหลักพ้ืนฐานต่อไป  

1. ผู้จัดการได้รับอ านาจหน้าที่อย่างเป็นทางการตามต าแหน่งที่ตนรับผิดชอบ  
2. การด ารงต าแหน่งหน้าที่ของบุคคลใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคลนั้นมากกว่าความสัมพันธ์

ส่วนตัว 
3. อ านาจหน้าที ่และความรับผิดชอบและความเกี ่ยวพันระหว่างต าแหน่งต่างๆ ในองค์การควรมี                       

การก าหนดให้ชัดเจน  
4. อ านาจหน้าที่จะมีประสิทธิผลก็ต่อเมื่อได้มีการก าหนดสายการบังคับบัญชา และพนักงาน             

รู้ชัดเจนในสายการบังคับบัญชาดังกล่าว  
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5. ผู้บริหารต้องก าหนดระบบที่ชัดเจนของกฎระเบียบ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน และบรรทัด
ฐาน ที่ท าให้สามารถควบคุมพฤติกรรมการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยองค์ประกอบข้างต้นจะเป็นปัจจัย
ที่ท าให้การบริหารงานเกิดการประสบความส าเร็จ โดยผู้บริหารจะต้องเข้าใจความหมายของปัจจัยข้างต้นอย่าง
ชัดเจน และเข้าใจถึงความสัมพันธ์กับหน้าที่ต่างๆ ในองค์การ ประการส าคัญ ได้แก่ การประยุกต์ใช้อย่างมี
ศิลปะและเหมาะสมกับกรณี  

จากแนวคิด ทฤษฎีเกี ่ยวกับการบริหารจัดการข้างต้น พอที ่จะสรุปได้ว ่า การบริหารจัดการ                       
เป็นกระบวนการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ใช้ให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด พร้อมไปกับการใช้องค์ประกอบ         
ที่ส าคัญ 4 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผน 2) ด้านการจัดองค์การ 3) ด้านการน าและการจูงใจ 4) ด้านการ
ควบคุมควบคู่กันไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือ 
และประสานงานกันระหว่างคนในองค์การ 
 แนวทางการจัดการระบบบริการสุขภาพส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า 

การจัดระบบการให้บริการ มีการจัดบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยปรับ
ให้เข้ากับบริบทของสถานพยาบาลเรือนจ า และข้อจ ากัดของการปฏิบัติงานภายในเรือนจ า ให้การดูแลกลุ่ม
เปราะบาง ได้แก่ คนพิการ ด้อยโอกาส นักโทษต่างชาติ ฯลฯ การจัดการในเรื ่องสถานที่กา รดูแล กรณี
จ าเป็นต้องรับการส่งต่อจากเรือนจ า เช่น ห้องแยกเฉพาะ และจัดที่นอนให้ผู้คุมนอนเฝ้า การให้บริการตรวจ
รักษาพยาบาล และจัดระบบการให้ค าปรึกษา Telemedicine ในเรือนจ า การเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินการตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังกลับสู่สังคม ซึ่งการ
จัดระบบการให้บริการยังมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในแต่ละระดับที่ให้การดูแลสถานพยาบาล
เรือนจ า โดยบูรณาการท างานร่วมกันตามบทบาทหน้าที ่ ทั ้งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลแม่ข่าย เรือนจ า/ทัณฑสถาน และสถานกักขัง รวมถึงองค์การปกครองท้องถิ่น 
(อปท.)  

คณะกรรมการเพื ่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขผู ้ต ้องขังในเรือนจ าของกระทรวงสาธารณสุข                  
ปี พ.ศ. 2562 ได้มีมติให้สถานพยาบาลเรือนจ า และหน่วยบริการในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข ที่อยู่ใน
พ้ืนที่ที่มีเรือนจ า ควรมีการจัดให้บริการที่จ าเป็นพื้นฐานส าหรับผู้ต้องขัง 

ผู้ต้องขังในเรือนจ า เป็นกลุ่มคนที่ได้รับอยู่กันอย่างแออัด จากจ านวนประชากรที่มีมาก ซึ่งก่อให้เกิดโรค
ต่างๆ ขึ้นอย่างง่ายดาย โดยเฉพาะโรคติดต่อ มีโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อโรคได้อย่างรวดเร็ว และมีอาการ
รุนแรงมากข้ึน การขาดแคลนบุคลากรที่ดูแลผู้ต้องขัง และปัญหาการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขัง อีก
ทั้งยังขาดความเท่าเทียมทางสุขภาพ (Health Equity) ในการเข้ารับบริการทางสุขภาพ ส่งผลให้ผู้ต้องขังใน
เรือนจ า ได้รับการบริการด้านสุขภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควร การพัฒนาระบบบริการสุขภาพส าหรับผู้ต้องขังใน
เรือนจ า จึงเกิดข้ึนเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการเข้าถึงบริการสุขภาพ มีสุขอนามัยที่ดี เข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น และได้รับความเท่าเทียมในการเข้ารับบริการทางสุขภาพ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงปัญหา 
และได้พยายามหาแนวทางในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของผู ้ต้องขัง โดยร่วมมือกับ



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”     
             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 417 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของผู้ต้องขังในเรือนจ า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกรมราชทัณฑ์ เนื่องจากผู้ต้องขังส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 80)             
มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ (Universal Coverage : UC) จึงจ าเป็นต้องด าเนินการ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้
เข้าถึงบริการสุขภาพตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ และเป็นการยกระดับการให้บริการสุขภาพแก่ผู้ต้องขังที่ดียิ่งขึ้น 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
     ตัวแปรต้น         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ คือ ผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวดัสมุทรสาคร จ านวน 1,872 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 330 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั ้งนี ้ผ ู ้ว ิจ ัยได้ใช้เครื ่องมือวัด คือ แบบสอบถาม เพื ่อท าการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 
330 คน โดยได้ออกแบบเครื่องมือการวิจัยดังกล่าว โดยใช้แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปรับจาก
เครื่องมือการวิจัยในลักษณะเดียวกัน เพ่ือให้ได้ค าถามที่มีความสอดคล้องกับบริบทขององค์กรที่ศึกษามากที่สุด 
โดยแบบสอบถามเป็นแบบก าหนดข้อเลือกตอบ โดยแบบสอบถามดังกล่าว ได้แก่ 

     ทธ ผ    บ  ห  จั    

 ถ  พย บ     ือ จำจั หวั   ุท      

1)         

2)             

3)      ึ      

4)                

5)          

 ัจจัย ่ว บุ    

1.   ศ 

2.      

3.         ศึ ษ  

   บ      

1)         

2)        ณ 

3)         

4)      ณ ์

 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”     
             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 418 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 1. เพศ 2. อายุ 3. ระดับการศึกษา จ านวน 3 
ข้อ 

ส่วนที่ 2 แบบการสอบถามลักษณะประเมินค่าด้วยมาตรวัด (Rating Scale) ใน 5 ระดับ มีค าตอบ 5 
ตัวเลือก โดยเป็นการสอบถามเกี่ยวกับการบริการสถานพยาบาล เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย             
1.บุคลากร 2.งบประมาณ 3.สถานที่ 4.อุปกรณ์ จ านวน 12 ข้อ  

ส่วนที่ 3 แบบการสอบถามลักษณะประเมินค่าด้วยมาตรวัด (Rating Scale) ใน 5 ระดับ มีค าตอบ 5 
ตัวเลือก โดยเป็นการสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานพยาบาล เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร 
ประกอบด้วย 1.การผลิต 2.ประสิทธิภาพ 3.ความพึงพอใจ 4.การปรับเปลี่ยน 5.การพัฒนา จ านวน 15 ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีการ

ของลิเคิร์ต (Likert Scale) (Likert, 1961) และได้ก าหนดมาตราส่วนประมาณค่าของแบบสอบถามเป็น 5 

ระดับ โดยข้อค าถามมีลักษณะเชิงบวก ซึ่งคะแนนแต่ละข้อ แบ่งได้ตามตารางดังนี้ 

 

ระดับความคิดเห็น ความหมาย 

5 เห็นด้วยมากที่สุด 

4 เห็นด้วยมาก 

3 เห็นด้วยปานกลาง 

2 เห็นด้วยน้อย 

1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 

  

 จากเกณฑ์การวัดระดับความคิดเห็น ผู ้ว ิจัยจะแบ่งช่วงแต่ละระดับความคิดเห็น โดยใช้อันตรภาคชั้น                       

(Class Interval) เพื่อให้ทราบระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน (ชัชวาล เรืองประพันธ์, 2543, น. 30) โดยใช้วิธีการ

ค านวณ ดังนี้ 

    ค่าคะแนนพิสัย  =  คะแนนสูงสุด - คะแนนน้อยสุด 

                        จ านวนชั้น 

              =  5 – 1 

                   5 

              =  0.80 
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ตารางการแบ่งเกณฑ์วัดระดับความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น ความหมาย 

4.21 – 5.00 เห็นด้วยมากที่สุด 

3.41 – 4.20 เห็นด้วยมาก 

2.61 – 3.40 เห็นด้วยปานกลาง 

1.81 – 2.60 เห็นด้วยน้อย 

1.00 – 1.80 เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัย ผู ้ว ิจัยได้น าเสนอตาม                
ความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 
 1. ผลการว ิ เคราะห ์ ข ้ อม ู ล เก ี ่ ยวก ั บประส ิ ทธ ิ ผลการบร ิ หารจ ั ดการสถานพยาบาล                                     
เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร 

 ความคิดเห็นของผู ้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดสมุทรสาครเกี ่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการ
สถานพยาบาล เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมอยู ่ในระดับมากที่สุด หากพิจารณารายด้านพบว่า 
ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานพยาบาล เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร  อยู ่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน                 
โดยระดับความคิดเห็นด้านการพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความพึงพอใจ ด้านการผลิต               
ด้านประสิทธิภาพ และด้านการปรับเปลี่ยน ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานพยาบาลเรือนจ า จังหวัดสมุทรสาคร 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 2.1 ผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดสมุทรสาครที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผล
การบริหารจัดการสถานพยาบาลเรือนจ า จังหวัดสมุทรสาคร ด้านความพึงพอใจ ด้านการปรับเปลี ่ยน                  
และด้านการพัฒนา ไม่แตกต่างกัน 

 2.2 ผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดสมุทรสาครที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผล
การบริหารจัดการสถานพยาบาลเรือนจ า จังหวัดสมุทรสาคร ด้านการผลิต ด้านประสิทธิภาพ ด้านความพึง
พอใจ ด้านการปรับเปลี่ยน และด้านการพัฒนา ไม่แตกต่างกัน 

 2.3 ผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดสมุทรสาครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานพยาบาล เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการผลิต ด้านประสิทธิภาพ              
ด้านความพึงพอใจ ด้านการปรับเปลี่ยน และด้านการพัฒนา ไม่แตกต่างกัน 
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3. ผลการทดสอบความสัมพันธ ์ระหว ่างการบร ิการและประส ิทธ ิผลการบร ิหารจ ัดการ
สถานพยาบาลเรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร 

การบริการสถานพยาบาลเรือนจ า ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านสถานที่ และด้านอุปกรณ์    
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานพยาบาล เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวม
และรายด้าน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านอุปกรณ์ ด้านสถานที่ 
ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ ตามล าดับ 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับการบริการสถานพยาบาล เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร และประสิทธิผล               
การบริหารจัดการสถานพยาบาล เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า  
 การบริการสถานพยาบาล เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านบุคลากร 
อยู่ในระดับมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ  ด้านอุปกรณ์ ด้านงบประมาณ และด้านสถานที่ ตามล าดับ 
ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลากรมีความสามารถตามวิชาชีพทางสาธารณสุขมาก มีจิตใจเมตตาและเอื้ออารีต่อผู้ป่วย 
และมีทักษะในการรักษาอาการเจ็บป่วย สถานพยาบาลใช้งบประมาณอย่างเต็มที่ในการจัดหาบุคคลากร
ทางการแพทย์ จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ เพ่ือให้มีเวชภัณฑ์ส าหรับผู้ป่วย และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
ในการรักษาผู้ป่วย อีกทั้งสถานพยาบาลมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะอยู่ในบริเวณที่สะดวกต่อการเข้ารับการ
รักษา และมีเตียงรองรับผู้ป่วยอย่างเพียงพอ มีอุปกรณ์เพียงพอในการรักษาผู้ป่วย การจัดเก็บอุปกรณ์เป็นไป
อย่างถูกสุขลักษณะ และมีมาตรฐานและมีศักยภาพในการใช้ในการรักษาผู้ป่วย  
 ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานพยาบาล เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร มีประสิทธิผลการบริหาร
จัดการสถานพยาบาล เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ด้านการพัฒนา อยู่ใน
ระดับมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ด้านความพึงพอใจ  ด้านการผลิต ด้านประสิทธิภาพ และด้านการ
ปรับเปลี่ยน ตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องจากสถานพยาบาลมีการบริหารจัดการที่ช่วยให้ผู้ป่วยบรรเทาอาการเจ็บปว่ย 
มีระบบดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน และสามารถรักษาได้ครอบคลุมทุกอาการเจ็บป่วย ใช้อุปกรณ์ในการรักษาพยาบาล
อย่างคุ้มค่า เน้นประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรและด าเนินงานอย่างประหยัด ให้บริการตรงตามความ
ต้องการของผู้ป่วย  ให้การรักษาอย่างมีมาตรฐานและให้การรักษาอย่างรวดเร็ว ทันเวลา อีกทั้งสามารถ
ปรับเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการรักษาให้เหมาะสมกับ
อาการเจ็บป่วย และสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการด าเนินงาน เมื่อเกิดภาวะวิกฤต  
 2. ผลการเปรียบเทียบข้อมูลประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานพยาบาล เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และระดับการศึกษา สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้  
   2.1 ผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดสมุทรสาครที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการสถานพยาบาล เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า มีความคิดเห็น
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ต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานพยาบาล เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านเพศเป็ น
ส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
   2.2 ผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดสมุทรสาครที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการสถานพยาบาล เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า อายุไม่ใช่
ตัวก าหนดหรือบ่งชี้ว่า ผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดสมุทรสาครที่มีอายุมากกว่า มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการสถานพยาบาล เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาครมากกว่าหรือน้อยกว่าบุผู้ต้องขังที่มีอายุน้อยกว่า 
   2.3 ผู ้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร ที ่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานพยาบาล เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า 
ก่อนที่จะมาเป็นผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร ระดับการศึกษาหรือคุณวุฒิเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนด
ลักษณะความคิดเห็น ดังนั้น ผู้ต้องขังที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ลักษณะความคิดเห็นของผู้ต้องขังมีความ
แตกต่างกันอยู่แล้ว จึงไม่เป็นเหตุให้มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานพยาบาล เรือนจ า
จังหวัดสมุทรสาครต่างกัน  
 3. การบริการสถานพยาบาล เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการ
บริหารจัดการสถานพยาบาล เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานพยาบาล 
เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย การบริการสถานพยาบาลเรือนจ า และการบริหารจัดการ
สถานพยาบาล เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งทั้งสองปัจจัยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหาร
จัดการสถานพยาบาล เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ซึ่งอธิบายได้ว่า มีความคิดเห็น
ของผู้ต้องขังเกี่ยวกับการบริการสถานพยาบาลเรือนจ า และการบริหารจัดการสถานพยาบาลเรือนจ า ทั้งใน
ภาพรวมและรายด้าน ในภาพรวมซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งสองปัจจัย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เป็นปัจจัยที่สามารถ
สร้างความพึงพอใจหรือตอบสนองความต้องการให้กับผู้ต้องขังได้ จึงส่งผลให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานพยาบาล เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาครในด้านที่ดีต่อสถานพยาบาลเรือนจ า  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ได้แก่ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 ในการน าผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  
   1.1 ส าหรับกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ ควรมีการติดตามประเมินคุณภาพการจัด 
บริการด้านสุขภาพของสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานพยาบาล
ในเรือนจ า จัดให้มีการเสริมแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพงานบริการด้านสุขภาพ  
   1.2 ผู ้บริหารเรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร ควรน าแนวทางการพัฒนาสถานพยาบาลไป
ด าเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงงานของสถานพยาบาล เช่น การประสานความร่วมมือเชิงรุกร่วมกับเครือข่าย
ภายนอก และ ท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เครือข่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดบริการ
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สุขภาพส าหรับผู้ต้องขัง และพัฒนาระบบการท างานร่วมกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ในเรือนจ า เพื่อให้เอื้อต่อการ
ดูแลสุขภาพของผู้ต้องขัง รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของสถานพยาบาลให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
และเพียงพอต่อการดูแลสุขภาพ เช่น การประเมินปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้น การอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง 
   1.3 ระดับปฏิบัติการพยาบาล ควรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงานบริการด้านสุขภาพของ
เรือนจ า โดยน าปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังในแต่ละเรือนจ าเป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนงานหรือ โครงการด้านสุขภาพท่ีครอบคลุม 4 มิติของการดูแลเน้นทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ติดตามผล
การ ด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงานของสถานพยาบาล เสนอต่อผู้บริหารของเรือนจ า และควรแสวงหา
โอกาสในพัฒนาตนเองเก่ียวกับการดูแลสุขภาพสตรีและเด็ก รวมทั้งการรักษาโรคเบื้องต้น 
   1.4 ด้านการบริหารงบประมาณ ควรตรวจสอบการใช้งบประมาณอยางเขมงวด และรองขอให
กองตรวจสอบภายในกรมราชทัณฑรวมตรวจสอบการด าเนินการบริหารเงินงบประมาณ ใหมีความโปรงใส 
ประหยัด และคมุคาเกิดประโยชน์สูงสุด 
  2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
   2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี ่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานพยาบาลเรือนจ า                
จากความคิดเห็นของผู้ต้องขังเรือนจ า เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริการและการบริหารสถานพยาบาลเรือนจ า 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานพยาบาลเรือนจ าต่อไป 
   2.2 ควรศึกษาวิจัยเกี ่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถานพยาบาลเรือนจ า เช่ น                
การฝึกอบรม การพัฒนา เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ท าให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น                
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการน าไปศึกษาวิจัย เพ่ือขยายแนวคิดในการวิจัยให้กว้างขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ (1) เพื่อประเมินความส าเร็จของโครงการเราไม่ทิ้งกันในพื้นที่          
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (2) เพื่อระบุปัจจัยที่เอื้อต่อความส าเร็จของโครงการเราไม่ทิ้งกันในพื้นที่              
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และ (3) เพื ่อเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการเ ราไม่ทิ ้งกันในพื้นที่                    
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม การวิจัยนี้เป็นการวิจัยคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 20 คน ได้แก่ ผู้ได้รับสทิธิ์ 
ผู้ไม่ได้รับสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และผู้เชี่ยวชาญ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์แก่นสาระ ผลการวิจัย         
(1) ด้านความส าเร็จของโครงการ พบว่า โครงการประสบความส าเร็จ (2) ด้านปัจจัยที่เอื้อต่อความส าเร็จของ
โครงการ ประกอบด้วย (ก) บริบทของโครงการในมิติของความสอดคล้องกับความต้องการที ่แท้จริงของ
ประชาชน และไม่ซ ้าซ้อนกับโครงการอื ่น (ข) ปัจจัยน าเข้าของโครงการในมิติของความพร้อมของระบบ
ให้บริการ ระบบการแจ้งผล และระบบการจ่ายเงิน (ค) กระบวนการของโครงการในมิติของความเหมาะสมใน
การให้บริการ การก ากับติดตาม และการประสานงานกับผู้รับสิทธิ์ ของโครงการ และ (3) แนวทางการพัฒนา
โครงการเราไม่ทิ ้งกัน ประกอบด้วย (ก) ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชนได้มากขึ ้น และ              
(ข) ปรับปรุงระบบการลงทะเบียนให้สามารถรองรับผู้ใช้จ านวนมากในเวลาเดียวกันได้ 
 
ค าส าคัญ: การประเมิน ความส าเร็จ โครงการเราไม่ทิ้งกัน 
 
Abstract 

The three objectives of this study were (1)  to assess the success of the Rao Mai Ting 
Kan Project in Mueang District, Nakhon Pathom Province, (2) to identify factors contributing to 
the success of the Rao Mai Ting Kan Project in Mueang District, Nakhon Pathom Province, and 
(3)  to offer guidelines for developing the Rao Mai Ting Kan Project in Mueang District, Nakhon 
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Pathom Province. This study employed a qualitative approach. Data were collected from semi-
structured, in-depth interviews with 20 individuals, including those eligible to the rights, those 
ineligible to the rights, government officials, and experts. The data were analyzed by a thematic 
analysis. Major findings: (1) on the project’s success, it was rated as success; (2) on the factors 
contributing to the project’ s success, they reportedly included ( a)  the project’ s contexts 
aligned with the true needs of the people and not overlapping with other projects, (b)  the 
project’ s inputs pertaining to service availability, the notification system, and the payment 
system, and ( c)  the project’ s processes pertaining to the suitability of service provision, 
governance and monitoring, and the coordination with those eligible to the project’ s rights; 
and (3) on the guidelines for developing the internal control system, they included (a) public 
relations efforts to be improved to reach more people and (b)  the registration system to be 
improved to accommodate a large number of users simultaneously. 
 
Keywords: Assessment, Success, Rao Mai Ting Kan Project 
 

บทน า 

 สถานการณ์โควิด – 19 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ภาครัฐได้มีมาตรการต่าง ๆ ใน
การเยียวยาประชาชน โครงการเราไม่ท้ิงกัน โดยส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เป็นโครงการใน
การเยียวยาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรค COVID – 19 โดยการให้
ประชาชนลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ในการเยียวยาผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com ซึ่งมีการตั้งเป้าหมายเยียวยา
ประชาชน จ านวน 15 ล ้านคน มีการมอบเงินจ านวน 5,000 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน                        
รวม 15,000 บาท มีธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู ้ร ับลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ และมี
กระทรวงการคลังเป็นผู้ด าเนินการหลักในครั้งนี้ ในปัจจุบันโครงการเราไม่ทิ้งกันได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยโครงการนี้
ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชน ในขณะเดียวกันโครงการนี้มีปัญหาเกิดขึ้นหลายประการ เช่น ความไม่
ครอบคลุมของการเยียวยา ขั้นตอนในการด าเนินงาน เสถียรภาพของระบบ และหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ไม่
ชัดเจน ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการศึกษาเพื่อประเมินผลโครงการเราไม่ทิ ้งกัน 
เพื่อให้ทราบถึงผลที่แท้จริงของโครงการ โดยผู้วิจัยได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม โดยคาดหวังว่าผลการศึกษาที่เกิดขึ้นจะสามารถใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจเบื้องต้นส าหรับการ
ด าเนินนโยบายของรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส        
โควิด - 19 ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุดต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อประเมินความส าเร็จของโครงการเราไม่ทิ้งกันในพ้ืนที่เขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
2. เพื ่อระบุป ัจจ ัยที ่ เอ ื ้อต ่อความส าเร ็จของโครงการเราไม่ท ิ ้งก ันในพื ้นที ่ เขตอ าเภอเมือง                      

จังหวัดนครปฐม 
3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการเราไม่ท้ิงกัน ในพ้ืนที่เขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

 
กรอบแนวคิด 
 งานวิจัยเรื่อง การประเมินผลโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้
ก าหนดกรอบแนวคิดดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: แนวคิดในการประเมินแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม ปี  ค.ศ.  1971 (Stufflebeam & Shinkfield, 
2007, pp.334-336) 

บริบท (Context) 
1.ความสอดคล้องของโครงการกับกระแส
ความต้องการของประชาชน 
2.ความซ ้าซ้อนกับโครงการอื่นๆ 
3.การสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 

ปัจจัยน าเข้า (Input) 
1.คุณสมบัติของผูไ้ด้รับสิทธ์ิของโครงการ 
2.ความพร้อมของระบบการให้บรกิาร 
3.ความเหมาะสมของวิธีการในการให้บริการ 

กระบวนการ (Process) 
1. การด าเนินงานตามแผน 
2.การก ากับติดตาม 
3.การประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
4.การประสานงานกับผูไ้ดร้ับสิทธ์ิของโครงการ 

 

ผลผลิต (Product) 
การรับเงินชดเชย 

 

ผลลัพธ์ (outcome) 
1.การรักษาระดับคณุภาพชีวิต 
2.การสรา้งขวัญและก าลังใจในช่วงวิกฤตโควิด 
3.การกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ 
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 งานวิจัยเรื่อง “การประเมินผลโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม” ใช้แนวทาง
การวิจ ัยเช ิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื ่องมือการวิจ ัยใช ้แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร ้าง 
(Structured Interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (Deep Interview)  
 
ค าถามการวิจัย 

1. ความส าเร็จของโครงการเราไม่ทิ้งกันในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐมเป็นอย่างไร 
2. ปัจจัยที่เอ้ือต่อความส าเร็จของโครงการเราไม่ทิ้งกันในพ้ืนที่เขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐมมีปัจจัย

ใดบ้าง 
3. แนวทางการพัฒนาโครงการเราไม่ท้ิงกัน ในพ้ืนที่เขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นอย่างไร 

 
ขอบเขตเนื้อหาการวิจัย 

ประเมินโครงการเราไม่ทิ้งกันในมิติของบริบทปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตตามแบบจ าลอง  
CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม (อ้างถึงในสุวิมล ติรกานันท์, 2548, น. 47) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ท าการประเมินในมิติของความเชื่อมโยง
ของโครงการกับปัจจัยแวดล้อมโดยประเมินความสอดคล้องของโครงการกับกระแสความต้องการของประชาชน 
ความซ ้าซ้อนกับโครงการอ่ืน และการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) ท าการประเมินในมิติของผู้ได้รับสิทธิ์ ระบบ 
และวิธีการให้บริการ ซึ่งจัดเป็นทรัพยากรของโครงการ โดยประเมินคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ของโครงการ 
ความพร้อมของระบบการให้บริการ และความเหมาะสมของวิธีการในการให้บริการ 

3. การประเมินผลด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ได้แก่ การด าเนินงานตามแผน 
การก ากับติดตามการประสานงานระหว่างหน่วยงาน และการประสานงานระหว่างผู้ได้รับสิทธิ์ของโครงการ  

4. การประเมินผลด้านผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลส าเร็จของ
โครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ประกอบด้วย การรับเงินชดเชย การรักษาระดับคุณภาพชีวิต การสร้าง
ขวัญและก าลังใจในช่วงวิกฤตโควิด และการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ 

ความหมายของโครงการ 
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2553, น. 15) กล่าวว่า โครงการ หมายถึง แผนย่อยซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญ

ของแผนงาน หรือเป็นกลุ่มของกิจกรรมที่จะด าเนินการในระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของแผนงานที่ได้ระบุไว้ 
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เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม (2555, น. 3) กล่าวว่า โครงการเป็นกลุ่ม หรือชุดของกิจกรรม (Group of 
Activities) เพื่อด าเนินงานขององค์กรที่เป็นการแปลงเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรให้น าไปสู่กลยุทธ์หรือ
กลวิธีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายภายใต้ข้อก าหนดในด้านเวลา งบประมาณ และผลงานที่มีลักษณะเฉพาะ 

สรุปได้ว่า โครงการ คือการวางแผนล่วงหน้าที่มีการจัดท าขึ้นอย่างมีระบบ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ๆ 
หลายกิจกรรมท่ีต้องใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน และคาดหวังที่จะได้รับผลประโยชน์ที่คุ้มค่า 

โดยแต่ละโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตและการให้บริการ เพิ่มพูนประสิทธิภาพของแผนงาน  
ดังนั้น โครงการจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญหนึ่งของการวางแผนที่ท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย 
 
ความหมายของการประเมิน   

ราชบัณฑิตยสถาน (2556, น. 664) กล่าวว่า การประเมิน หมายถึง การประมาณค่าหรือราคา
เท่าที่ควรจะเป็น เช่น ประเมินราคา และได้ให้ความหมายของการประเมินผล หมายถึง การพิจารณา และวัด
คุณค่าของกิจการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่น การประเมินผลการสัมมนาประเมินผลการปฏิบัติงานใน
รอบปีของบริษัท วัดคุณค่าหรือผลก้าวหน้าการศึกษา เช่น การสอบไล่เป็นวิธีประเมินผล การศึกษาวิธีหนึ่ง 

สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 1971, p.40) ได้ให้ความหมายของการประเมินผลว่าเป็นกระบวนการ 
ก าหนด รวบรวม และประมวลข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ  

สรุปได้ว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการแสวงหาข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินคุณค่าของสิ ่งใด                  
สิ่งหนึ่งโดยน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์เพ่ือน าผลที่ได้มาพัฒนาหรือปรับปรุงคุณค่า ของสิ่งที่ประเมิน 
 
ความหมายของการประเมินผลโครงการ 

เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2556, น. 305) ได้กล่าวไว้ว่า การประเมินโครงการเป็นกระบวนการ               
เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นอันจะน าไปสู่การตัดสินความส าเร็จ รวมทั้งการแก้ปัญหาการ ปรับปรุง 
การพัฒนา ตลอดจนการก าหนดทางเลือกใหม่ในการด าเนินโครงการ   

วัชรากร ศุภกาญจนรุจิ (2558, น. 12) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึงกระบวนการในการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบในการค้นหา เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และการตรวจสอบ เพื่อให้ได้ 
สารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการของผู้บริหารโครงการ พร้อมทั้งหาแนวทาง 
หรือวิธีในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ  

มาร์วิน ซี. อัลคิน (อ้างถึงในศิริรัตน์ นิลนาก , 2562, น. 21)กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง 
กระบวนการที่จะได้มา ซึ่งสิ ่งที่เกี ่ยวข้องกับการตัดสินใจ การเลือกข่าวสารที่เหมาะสม การรวบรวม และ 
วิเคราะห์ข่าวสารเพื่อรายงานข้อมูลสรุป อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ท าการตัดสินใจ  

สรุปได้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการที่รวบรวมข้อมูลหรือกระบวนการ ด าเนินงาน
เพ่ือหาเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ ข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดข้ึน เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสาร และสามารถน าข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ความส าคัญของการประเมินโครงการ 
อนันต์ นามทรงต้น (2557, น. 1-2) กล่าวว่า การประเมินมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผน และ

บริหารโครงการ ดังนั้นวัตถุประสงค์ส าคัญของการประเมินโครงการก็คือ จะช่วยให้ผู้รับผิดชอบโครงการมีข้อมูล
เกี่ยวกับความเป็นมาตรฐานของโครงการ มีข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งด้าน
ความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการ มีข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนิน
โครงการ ช่วยให้ผู ้รับผิดชอบโครงการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการหรืออนาคตของโครงการได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และมีโอกาสค้นพบแนวทางในการพัฒนาสู่ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแรงจูงใจกระตุ้น
ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องให้ปฏิบัติหน้าที่ไปสู่ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิผล   

ส าราญ มีแจ้ง (2558, น. 6) กล่าวว่า ความส าคัญของโครงการ คือ ช่วยให้แผนมีความชัดเจน ช่วยให้
การปฏิบัติตามแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้แผนมีความเป็นไปได้สูง ช่วยให้ทราบทรัพยากร
ด าเนินงานในแผน และท าให้การควบคุมแผนงานท าได้ง่ายและไม่ซับซ้อน   

สรุปได้ว่า การประเมินโครงการมีความส าคัญท าให้ทราบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับจุดเด่น จุดด้อย 
ประสิทธิผลของโครงการเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการด าเนินโครงการปรับปรุงการด าเนินการ หรือ
ตัดสินเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 
 
องค์ประกอบของการประเมินโครงการ   

อธิปัตย์ คลี่สุนทร (2556, น. 1) กล่าวว่า องค์ประกอบของโครงการ ประกอบด้วย ชื่อแผนงาน ชื่อ
โครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการหรือกิจกรรมในการด าเนินงาน ระยะเวลา
การด าเนินงานโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ สถานที่หรือพื้นที่ด าเนินการ หน่วยงานที่ให้การ
สนับสนุน การประเมินผล และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

สรุปได้ว่าองค์ประกอบของโครงการมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
ประโยชน์ของการประเมินโครงการ   

อนันต์ นามทองต้น (2557, น. 2-3) กล่าวว่า ประโยชน์ของการประเมินโครงการมีดังนี้   
1. ช่วยท าให้การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน   
2. ช่วยให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนและตรวจสอบ  
3. ช่วยให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการ  
4. ช่วยให้ได้ข้อมูลการให้ค าปรึกษา ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ  
5. ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการได้รับทราบผลการด าเนินงาน  
6. ช่วยให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจในกระบวนการและผลกระทบของโครงการ  
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สรุปได้ว่า ประโยชน์ของการประเมินโครงการ คือ ท าให้ทราบว่าโครงการมีความก้าวหน้ามีปัญหา
อุปสรรคอย่างไร เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้
การประเมินโครงการยังช่วยสร้างแรงจูงใจในการด าเนินงานให้แก่ผู ้ปฏิบัติโครงการได้ตื่นตัวในการปฏิบัติ
โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ประเภทของการประเมินโครงการ   

อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ (2556, น. 1) กล่าวว่า การจ าแนกการประเมินโครงการแบ่งออก เป็น 4 
ประเภท คือ การประเมินโครงการก่อนด าเนินการ การประเมินผลระหว่างด าเนินโครงการ การประเมินผลรวม
สรุป และการประเมินผลกระทบของโครงการ  

อนันต์ นามทรงต้น (2557, น. 3-4) กล่าวว่า การแบ่งประเภทของการประเมินโครงการตาม
วัตถุประสงค์การประเมินแบ่งได้ 2 ประเภท คือ การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) และการ
ประเมินผลสรุป (Summative Evaluation)  

สรุปได้ว่า ประเภทของการประเมินโครงการมีหลายประเภท มีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามแต่ว่าจะ
ใช้หลักเกณฑ์ใดในการแบ่งประเภท เช่น แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการแบ่งตามระยะเวลาที่
ท าการประเมินโครงการ แบ่งตามมิติการประเมิน หรือแบ่งตามผู้ประเมิน เป็นต้น   
 
การออกแบบการประเมินโครงการ   

อนันต์ นามทองต้น (2557, น. 6-7) กล่าวว่า ในการออกแบบการประเมินโครงการต้องออกแบบอย่าง
เป็นระบบ และครอบคลุมวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตามสภาพความเป็นจริงอย่างรอบด้าน ซึ่งการออกแบบ
การประเมินมี 3 ลักษณะ คือ  

1. การประเมินเทียม (Pseudo Evaluation) เป็นการประเมินโดยที่น าเสนอแต่สิ่งดี  
2. การประเมินเชิงกึ่งประเมิน (Quasi Evaluation) เป็นการประเมินเฉพาะในสิ่งที่ผู้ประเมิน

สนใจเท่านั้น ท าให้ไม่ครอบคลุมโครงการทั้งหมดจึงได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนรอบด้าน   
3. การประเมินแท้จริง (True Evaluation) เป็นการประเมินแบบรอบด้านอย่างมีคุณค่า  

สรุปได้ว่า 1) การออกแบบการประเมินโครงการเป็นการก าหนดรูปแบบ ขอบเขต และแนวทางการ
ประเมิน เพื่อให้ได้ค าตอบหรือข้อมูลในการประเมินตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน ประกอบด้วยการ
ออกแบบ การสุ่มตัวอย่าง การออกแบบ การวัดตัวแปร และการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล 2) การวางแผน
การประเมินโครงการ เริ ่มด้วยการวิเคราะห์โครงการที่มุ ่งประเมิน เลือกรูปแบบการประเมินให้เหมาะสม 
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดแหล่งข้อมูล หรือผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เลือกใช้
เครื่องมือ เทคนิควิธีเก็บรวบรวมข้อมูล และก าหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 3) โครงการประเมินเป็นแผนปฏิบัติ
การในการประเมินโครงการที่แสดงกรอบแนวคิด และแนวทางในการประเมินที่ผู้ประเมินได้จัดท าไว้ล่วงหน้า 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประเมินได้แนวทางการประเมินที่เป็นระบบ ชัดเจนและมีความมั่นใจในการด าเนินการประเมิน
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โครงการ ในการจัดท าโครงการประเมินผู้ประเมินจะต้องศึกษาวิเคราะห์โครงการแล้วเรียบเรียงสาระส าคัญตาม
องคป์ระกอบของโครงการประเมินให้ครบถ้วน 
 
ตัวแบบในการประเมินโครงการ 

1.  CIPP Model เป ็นการประเมินภาพรวมของโครงการ โดยประเมินด ้านบร ิบท ( context 
Evaluation) ประเมินปัจจัยป้อน ( Input Evaluation) ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และ
ประเมินผลิตผล (Product Evaluation)  

2. Triple Ps Model เป็นกระบวนการตัดสินการบรรลุว ัตถุประสงค์ของสิ ่งที ่ท  าการประเมิน                 
(R.W. Tyler, 1950) ประกอบด้วย ปรัชญา/จุดมุ่งหมาย กระบวนการ และผลผลิต 

3. Stake’s Countenance Model แบ่งเป็น การบรรยาย (Descriptive) ประกอบด้วย เป้าหมาย
หรือความคาดหวังกับสิ่งที่เป็นจริงหรือสังเกตได้ และการตัดสินคุณค่า (Judgment)  
 
เกณฑ์ในการประเมินโครงการ 

ในการประเม ินผลโครงการตามมาตรฐานทั ่วไปซ ึ ่ งสอดคล ้องก ับแนวค ิดด ังกล ่าวข ้างต้น                           
(วรเดช จันทรศร และ ไพโรจน์ ภัทรนรากุล, 2541, น. 44 ) มีดังนี้ เกณฑ์ด้านประสิทธิภาพ เกณฑ์ประสิทธิผล 
เกณฑ์ความพอเพียง เกณฑ์ความพึงพอใจ เกณฑ์ด้านความเป็นธรรม เกณฑ์วัดความก้าวหน้า เกณฑ์ความยั่งยืน 
เกณฑ์ท่ีใช้วัดด้านความเสียหายของโครงการ โดยเมื่อก าหนดเกณฑ์ได้แล้วจะต้องวัดค่าตัวชี้วัด  
 
โครงการเราไม่ทิ้งกัน 

โครงการเราไม่ทิ้งกันเป็นหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือกับแรงงาน อาชีพอิสระ และ
ลูกจ้างชั่วคราว ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยการเปิดให้
ลงทะเบียนที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อรับเงินชดเชยรายได้จ านวน 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 
เดือน เริ ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 อย่างไรก็ตามโครงการนี้ได้เสร็จสิ้น และมีการปิด
โครงการในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ภายใต้การเยียวยาของกระทรวงการคลังต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 
จ านวน 15.3 ล้านราย การจัดท าการประเมินโครงการเราไม่ทิ้งกันของกระทรวงการคลัง ภายใต้รัฐบาลไทยนั้น
มีวัตถุประสงค์ 4 ประการคือ  

1. การรับการชดเชยจากผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราไม่ทิ้งกัน 
2. การรักษาระดับคุณภาพชีวิตจากผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราไม่ทิ้งกัน 
3. การสร้างขวัญ และก าลังใจในช่วงวิกฤติโควิดจากผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราไม่ทิ้งกัน 
4. การกระตุ้นระบบเศรษฐกิจจากผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราไม่ทิ้งกัน 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
          (นุกูล ชิ้นฟัก และ คณะ, 2563) ศึกษาการประเมินผลโครงการที่ประชาชนใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใน
เขต ต าบลบาตง อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1) เพื่อประเมินผลโครงการที่
ประชาชนใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนที่ต าบลบาตง อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 2) เพ่ือศึกษาผลตอบรับ
ของประชาชนในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเขต ต าบลบาตง อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส กลุ่มตัวอย่าง 
คือ ผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ านวน 300 คน ในพื้นที่ต าบลบาตง อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการประเมินผลโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยรายด้านระดับปัจจัย
ที่มีค่าเฉลี่ยที่สูงสุด คือ ด้านแนวนโยบายของรัฐบาล รองลงมาคือ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ด้านการ
ปฏิบัติงานของรัฐ และที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการประเมินผลโครงการ และพบว่าประชาชนมีความ
ต้องการให้รัฐบาลจัดสวัสดิการแห่งรัฐในลักษณะเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง 

อานนท์ณัฏฐ์ ศิริวงศ์ และคณะ (2564) ศึกษาการประเมินผลโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” มาตรการ
เยียวยา 5,000 บาท (3เดือน) ในเขตพ้ืนที่หลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชน 
และเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินโครงการ พร้อมทั้งศึกษาข้อเสนอแนะแนว
ทางการด าเนินโครงการ มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) พบว่าระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
การด าเนินโครงการด้านบริบทเกิดปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นส่งผลต่อชีวิตประจ าวันคือรายได้ลดลง การประกอบ
อาชีพติดขัด ด้านปัจจัยน าเข้าพบว่าความเข้าใจแนวคิด วิธีการ และการปฏิบัติตามการรับสิทธิ์ด้านผลกระทบ
พบว่าผลกระทบทางบวกเป็นการกระจายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ เดือดร้อน ผลกระทบทางลบคือไม่มี
ข้อมูลฐาน ด้านผลผลิตพบว่าจ านวนเงินที่ได้สามารถบริหารจัดการได้อย่างคุ้มค่าและเพียงพอต่อการยังชีพ 
ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ คือ มาตรการนี้ควรขยายระยะเวลาออกไป ด้านผลลัพธ์พบว่า
ความสะดวกในการลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ได้เมื่อเกิดการลงทะเบียนผิดพลาด คุณภาพชีวิต
ของประชาชนพบว่า สามารถช่วยเหลือช่วงว่างงานได้  
 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การสร้างแบบสัมภาษณ์ มีข้ันตอนดังนี้  
1.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 2.  ก าหนดประเด็นและสร้างข้อค าถามในแบบสอบถาม ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย  
 3.  น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ  
 4.  ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  
 5.  ก าหนดประเด็นและหัวข้อหลักในการสัมภาษณ์ 

6.  จัดท าร่างแนวค าถามในการสัมภาษณ์ โดยเป็นค าถามปลายเปิด   
7.  น าร่างแนวค าถามในการสัมภาษณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง  
8.  ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”     
             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 433 

 

9.  จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ และน าไปใช้จริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 1. การสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธี การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal Interview) 
และการสัมภาษณ์เชิงลึก (Deep Interview)  
 2. การสังเกตกุารณ์ (Observation) 
 3. การค้นคว้าผ่านเอกสาร (Documentary Research)  
 
ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant) ในการศึกษาครั้งนี้คัดเลือกโดยใช้เกณฑ์คุณลักษณะ ของประชากร
ที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2556, น. 37) โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญจะต้องเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
โครงการ โดยแบ่งออกเป็น ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากโครงการ ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์จากโครงการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และ
ผู้เชี่ยวชาญ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์แบบแก่นสาระ (Thematic Analysis) เป็นการรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้สัมภาษณ์ท้ังหมดแล้วน ามาวิเคราะห์ ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่วางไว้   
 
ผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย 
ความส าเร็จของโครงการเราไม่ทิ้งกันในพื้นท่ีเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

ด้านผลผลิต พิจารณาจากการรับเงินชดเชย พบว่า การให้เงินชดเชยจากโครงการเราไม่ทิ้งกันมีความ
ครบถ้วน และตรงตามก าหนดที่ระบุไว้  

ด้านผลลัพธ์ การรักษาระดับคุณภาพชีวิต พบว่า เงินชดเชยช่วยให้ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นในระดับปานกลาง แต่ส่วนหนึ่งมองว่าไม่ช่วยให้ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   

การบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ พบว่า เงินชดเชยช่วยให้ผู้ที ่ได้รับสิทธิ์ได้บริโภคอาหารที่มี
คุณภาพได้ในระดับปานกลาง  

การมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย พบว่า การได้รับเงินชดเชยช่วยให้มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยได้ใน
ระดับหนึ่ง เช่น การแบ่งเบาค่าน ้า ค่าไฟ แต่ผู้ให้ข้อมูลบางส่วนมองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยให้มีที่อยู่
อาศัยที่ปลอดภัย 

การสร้างขวัญและก าลังใจในช่วงวิกฤตโควิด พบว่า เงินชดเชยที่ได้รับช่วยให้มีขวัญและ
ก าลังใจที่ด ี
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การมีก าลังใจที่ดีในการต่อสู้กับวิกฤตที่เกิดขึ้น พบว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์มีก าลังใจที่ดีในการต่อสู้กับ
วิกฤตที่เกิดขึ้น 

การหาแนวทางการในการด ารงชีวิตที่อยู่ในสถานการณ์วิกฤต พบว่า เงินชดเชยจากโครงการ
เราไม่ทิ้งกันที่ได้รับช่วยสนับสนุนให้หาแนวทางการในการด ารงชีวิตที่อยู่ในสถานการณ์วิกฤตได้  

การกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ พบว่า เงินชดเชยช่วยให้มีการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจในระดับดีมาก  
การช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ พบว่า เงินชดเชยช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบ

เศรษฐกิจ 
 โดยสรุป พบว่า โครงการนี้มีความส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ถึงแม้ว่าจะมี
ข้อบกพร่องในบางเรื่องแต่ข้อบกพร่องเหล่านั้นก็มิใช่ประเด็นหลักที่เป็นเป้าหมายของโครงการ  
 
ปัจจัยท่ีเอื้อต่อความส าเร็จของโครงการเราไม่ทิ้งกันในพื้นที่เขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

1. ปัจจัยด้านบริบท 
พบว่า โครงการเราไม่ทิ้งกันที่จัดขึ้นนั้นตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับความต้องการ

ของประชาชน  
ด้านของความซ ้าซ้อนกับโครงการอื่น พบว่า โครงการเราไม่ทิ้งกันไม่ซ ้าซ้อนกับโครงการอ่ืน 

เพราะโครงการเราไม่ทิ้งกันเป็นโครงการแรกที่สร้างขึ้นมาในสถานณ์โควิด-19 และมีการให้ความช่วยเหลือใน
รูปแบบของเงินสด สอดคล้องกับมุมมองของข้อมูลเจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญมองว่าโครงการเราไม่ทิ้งกัน
ไม่ซ ้าซ้อนกับโครงการอ่ืน 

ในด้านของการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ในการด าเนินโครงการนั้นได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในระดับปานกลาง  

2. ปัจจัยน าเข้า  
ด้านความพร้อมของระบบการให้บริการ พบว่า ความพร้อมของระบบการให้บริการดีไม่มีปัญหา  
ด้านระบบการประชาสัมพันธ์ พบว่า ระบบการประชาสัมพันธ์ยังมีการประชาสัมพันธ์น้อย 

ประชาชนเข้าถึงได้ยาก  
ด้านระบบการลงทะเบียน พบว่า ระบบการลงทะเบียนมีความล่ าช้า ระบบล่ม ไม่สามารถ

รองรับคนจ านวนมากได้  
ด้านระบบการแจ้งผล พบว่า ระบบการแจ้งผลท าได้ดี ตรงตามก าหนดวันที่ระบุไว้ 
ด้านระบบการจ่ายเงิน พบว่า ระบบการจ่ายเงินมีความเที่ยงตรง ถูกต้อง 

 3. กระบวนการ  
ด้านความเหมาะสมของวิธ ีการในการให้บร ิการ พบว ่า การให ้บร ิการผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความเหมาะสมในการให้บริการประเภทการเงิน  
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การด าเนินงานตามแผน พบว่า มีบางกระบวนการไม่ได้ด าเนินงานตามแผน ส่งผลให้มีความ
ผิดพลาดต้องเรียกเงินคืนจากการให้เงินชดเชยผิด  

ด้านการก ากับติดตาม พบว่า มีการก ากับติดตามการด าเนินงาน มีการส ารวจผู้ที่ตกหล่นจาก
โครงการ มีการสุ่มตรวจย้อนหลัง และเรียกเก็บเงินคืน  

ด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงาน พบว่า มีการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ค่อนข้างน้อย  

ด้านการประสานงานกับผู้ได้รับสิทธิ์ของโครงการ พบว่า มีการประสานระหว่างประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ในการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือประชาชน 
 โดยสรุป พบว่าปัจจัยที่เอื้อต่อความส าเร็จของโครงการ ด้านบริบท พบว่า ความสอดคล้องกับความ
ต้องการประชาชนและการที่โครงการไม่ซ ้าซ้อนกับโครงการอ่ืน ๆ ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการ ด้านปัจจัย
น าเข้า พบว่า ความพร้อมของระบบการให้บริการ ระบบการแจ้งผล และระบบการจ่ายเงินมีผลต่อความส าเร็จ
ของโครงการ ในส่วนของด้านกระบวนการ พบว่า ความเหมาะสมในการให้บริการ การก ากับติดตาม และการ
ประสานงานกับผู้รับสิทธิ์ของโครงการมีผลต่อความส าเร็จของโครงการ  
 
แนวทางการพัฒนาโครงการเราไม่ทิ้งกัน ในพื้นที่เขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

ส าหรับแนวทางการพัฒนาโครงการเราไม่ทิ้งกัน ในพ้ืนที่เขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ควรปรับปรุง
ให้มีการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงประชาชนให้มากกว่านี้และปรับปรุงระบบลงทะเบียนให้สามารถรองรับการใช้
งานผู้ใช้จ านวนมากพร้อมกันได้ 
 
อภิปรายผล 

ความส าเร็จของโครงการเราไม่ทิ้งกันในพื้นที่เขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐมในด้านบริบท พบว่า 
โครงการมีความสอดคล้องกับกระแสความต้องการของประชาชนในเชิงบวกดีมากตามความคิดเห็นของผู้รับ
สิทธิ์ และผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งยังมีความซ ้าซ้อนกับโครงการอื่นต ่า ตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและ
ผู้เชี่ยวชาญ ในแง่ของการได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีน้อยและต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข 
สอดคล้องกับแนวคิดด้านประโยชน์ของการประเมินโครงการของ (เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม, 2555, น.271)             
ที่กล่าวว่าการประเมินโครงการนั้นเพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงการใน
แง่มุมใดหรือจุดหนึ่งจุดใด   

ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่าคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ของโครงการนั้นมีความเหมาะสมมากในเชิงบวกตาม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ส่วนความพร้อมของระบบการให้บริการอยู่ในระดับดีมาก 
ตามความคิดเห็นของผู้รับสิทธิ์ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ แต่ในด้านความเหมาะสมของวิธีการให้บริการยังต้องได้รับ
การปรับปรุง ตามความคิดเห็นของผู้รับสิทธิ์จากโครงการ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ สอดคล้องกับ (สมคิด พรมจุ้ย, 
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2552, น. 28)กล่าวว่า ประโยชน์ของการประเมินโครงการเป็นแรงจูงใจให้ผู ้ปฏิบัติงานโครงการ ในที่คือ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ  พิจารณาว่าการด าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการที่วางไว้หรือไม่  

ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า การด าเนินงานตามแผนงาน การก ากับติดตามโครงการ และ            
การประสานงานระหว่างหน่วยงานยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ในความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ (รัตนะ บัวสนธ์, 2554, น. 18-19) ที่กล่าวถึงบทบาทและประโยชน์ของการประเมินโครงการด้าน
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ เอาไว้ว่า การประเมินความส าเร็จของโครงการด้านเนื้อหาเป็นการพิจารณาว่าล าดับขั้นตอน
ของกิจกรรมเป็นไปตามล าดับที่จะเอื้อต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเพียงใด ขณะที่การประสานงาน
ระหว่างผู้ได้รับสิทธิ์ของโครงการจากความคิดเห็นของผู้ได้รับสิทธิ์ต่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นอยู่ในระดับ ดีมาก              
ซึ่งนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถชี้วัดความส าเร็จของโครงการได้  

ด้านผลผลิต (Product) พบว่าการรับชดเชยครบถ้วนช่วยรักษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่ได้รับสิทธิใน
ระดับพอสมควรจากมุมมองของผู้ได้รับสิทธิ์จากโครงการ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในขณะที่โครงการเราไม่ทิ้งกัน
สามารถสร้างขวัญและก าลังใจในช่วงวิกฤตโควิดได้ดีตามความคิดเห็นของผู้รับสิทธิ์ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และ
โครงการเราไม่ทิ้งกันสามารถกระตุ้นระบบเศรษฐกิจในมุมมองของผู้รับสิทธิ์ และผู้เชี ่ยวชาญ ในด้านการ
ประเมินความส าเร็จของโครงการเราไม่ทิ้งกันในพื้นที่เขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐมในด้านผลผลิตนี้เป็นการ
ประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการตามแนวคิดของ (สมคิด พรมจุ้ย, 2550, น. 38) ว่าการประเมินหลังจากเสร็จสิ้น
โครงการเป็นการประเมินเพ่ือพิจารณาว่าโครงการส าเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ผลการด าเนินการหรือผลผลิต
ที่ได้คุ้มคา่หรือไม ่
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

ในด้านบริบท ภาครัฐควรพิจารณาวิธีการเข้าถึงโครงการและการให้บริการที่มีความหลากหลายและ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งภาครัฐควรท าการกระตุ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือใน
การสนับสนุนจากโครงการให้มากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนด้านกระบวนการ ภาครัฐควรปรับปรุงการท างาน
ให้สามารถด าเนินตามแผน อีกท้ังยังต้องเพ่ิมความเข้มงวดในด้านการก ากับติดตามผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากโครงกรว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร รวมทั้งการติดตามผู้ที่มีคุณสมบัติครบแต่อาจตกหล่นจากการเข้าร่วมโครงการ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

การศึกษาเรื่องการประเมินความส าเร็จของโครงการเราไม่ทิ้งกันในพื้นที่เขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครปฐมในครั้งนี้เป็นเพียงการประเมินผลความส าเร็จของโครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โรคระบาดเพียงโครงการเดียวในพื้นที่จ ากัด ฉะนั้นแล้วการศึกษาวิจัยเพื่อการต่อยอดในครั้งต่อไป
นั้นควรท าการประเมินความส าเร็จของโครงการเราไม่ทิ้งกันในเขตอ าเภออ่ืน และจังหวัดอ่ืน ๆ ทั่วประเทศไทย 
อีกทั้งในการวิจัยครั้งต่อไปอาจมีการประเมินผลส าเร็จของโครงการอื่น เช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการเรา
เที่ยวด้วยกัน หรือโครงการอ่ืน ๆ ตามแนวทางการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้เช่นกัน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ (1) เพื่อประเมินระดับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลีของคณะสงฆ์ จังหวัดราชบุรี (2) เพ่ือส ารวจความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยพฤติกรรมการบริหารของหน่วยงานจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลีของ
คณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี (3) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพฤติกรรมการบริหารกับประสิทธิผลการ
บริหารงานบุคคลของหน่วยงานจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลีของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี และ 
(4) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานจัดการการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลีของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี จ าแนกตามพ้ืนที่ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยปริมาณ กลุ่ม
ตัวอย่าง 237 คน ได้แก่ ครูผู้สอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เอฟเทสต์ และเชฟเฟ่ ผลการวิจัย               
(1) ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลีของ
คณะสงฆ์ จังหวัดราชบุรี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก (2) ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก              
(3) ปัจจัยพฤติกรรมการบริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล มีความสัมพันธ์กัน และ (4) ความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลีของ
คณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี จ าแนกตามพ้ืนที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิผล การบริหารงานบุคคล การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี 
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Abstract 
          The purposes of this research were to  (1) evaluate the effectiveness of personnel 
management of   Phra Pariyat Dharma education unit , Dharma-Pali Department, Sangha of 
Ratchaburi Province (2)  survey the opinions on the factors of administrative behavior of Phra 
Pariyat Dharma education unit, Dharma-Pali Department, Sangha of Ratchaburi Province (3) to 
analyze the relations between the factors of administrative behavior and the effectiveness of 
personnel management of Phra Pariyat Dharma  education unit, Dharma-Pali Department, 
Sangha of Ratchaburi Province and ( 4)  to compare the opinions on the effectiveness of 
personnel management of Phra Pariyat Dharma  education unit, Dharma-Pali Department, 
Sangha of Ratchaburi Province, classified by area. This was a quantitative research. Samples  
consisted of 237   Phra Pariyat Dharma teachers, Dharma-Pali Department of the Sangha of 
Ratchaburi Province. Data were collected using questionnaire. Statistical tools employed were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient analysis,                              
One-way ANOVA, EF-TEST and Scheffe. Research results were as follows (1 )  the effectiveness 
of personnel management of Phra Pariyat Dharma education unit, Dharma-Pali Department, 
Sangha of Ratchaburi Province was at  high level (2) the overall management behavior factors 
were at  high level. ( 3 )  relations were found between factors of administrative behavior and 
the effectiveness of personnel management and (4 )  the opinions on the effectiveness of 
personnel management of Phra Pariyat Dharma education unit, Dharma-Pali Department, 
Sangha of Ratchaburi Province, in different areas were different with .05 level of statistically 
significance. 
 
Keywords: Effectiveness, Personnel Management, Phra Pariyat Dharma Study, Dharma – Pali 
Department 
 
บทน า 

การศึกษาพระปริยัติธรรม ตามมาตรา ๖ ของพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 มี 3 
แผนก ได้แก่ (พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562, 2562, น. 13) 

(1) การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีสนามหลวง เป็นการศึกษาพระพุทธศาสนาภาคภาษาบาลี  
(2) การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง เป็นการศึกษาพระพุทธศาสนา

ภาควิชาภาษาไทย 
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(3) การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นการศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งแผนกบาลี
สนามหลวง และแผนกธรรมสนามหลวง ควบคู่กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  

การบริหารงานบุคคลของการศึกษาพระปริยัติธรรมแต่ละแผนกขึ้นตรงต่อหน่วยงานต่างกัน โดย
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา โดยรับผิดชอบดูแลการบริหารในทุกกิจกรรม  ส าหรับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลี การ
บริหารงานบุคคลขึ้นตรงต่อหน่วยงานจัดการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในส านักเรียนคณะจังหวัด โดยมีเจ้า
คณะจังหวัดเป็นเจ้าส านักเรียน 

การบริหารงานบุคคลมีความส าคัญทั้งต่อองค์การละต่อตัวบุคคล (ปภาวดี มนตรีวัต, 2556, น. 7-6)   
โดยมีความส าคัญต่อองค์การเพราะช่วยให้องค์การสามารถจัดระเบียบเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งเป็นทรัพยากรส าคัญ
ขององค์การได้ โดยหากเป็นการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก็ย่อมช่วยให้องค์การดึงดูดและจูง
ใจให้บุคลากรท าหน้าที่ของตนอย่างเต็มก าลังความสามารถ รวมทั้งสามารถสร้างเสริมให้บุคลากรมีทักษะ
ความสามารถที่เหมาะสมกับงาน ส่งผลต่อความมีคุณภาพของงาน  ในขณะเดียวกัน การบริหารบุคคลก็มี
ความส าคัญต่อบุคคลด้วย เพราะช่วยให้องค์การสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ การบริหารงาน
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ เห็นคุณค่าและยอมรับความส าคัญของบุคคล จึงจะมีแนวด าเนินการตั้งแต่การสรรหา 
ไปจนถึงการฝึกอบรมพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การวางแผนอาชีพ ฯลฯ ที่สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับ
ความมีคุณค่าของบุคคล 

ประสิทธิผล หมายถึง ขนาดของความสามารถขององค์การในการที่จะสามารถท างานบรรลุตามเป้าหมาย
ต่าง ๆ ที่ตัง้ไว้ จะสามารถท าให้บรรลุผลส าเร็จมากเพียงใด (ธงชัย สันติวงษ์, 2549, น. 29) มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
ต่อการบริหารและองค์การ โดยการบริหารองค์การนั้นจะประสบผลส าเร็จหรือไม่ องค์การจะมีความมั่นคงอยู่รอดก็
ขึ้นอยู่กับประสิทธิผลขององค์การ ทั้งนี้เพราะประสิทธิผลช่วยในการตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งองค์การ 
ช่วยประเมินผลการปฏิบัติงานกับแผนงานที่ได้ก าหนดไว้  และช่วยในการประเมินผลส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาของ
องค์การ (อาภรณ์ อ่อนคง, http://aporn123.blogspot.com) 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สี ่ข้อ คือ (1) เพื่อประเมินระดับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลีของคณะสงฆ์ จังหวัดราชบุรี (2) เพ่ือส ารวจความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยพฤติกรรมการบริหารของหน่วยงานจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลี
ของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี (3) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพฤติกรรมการบริหารกับประสิทธิผล
การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลีของคณะสงฆ์จังหวัด
ราชบุรี (4) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานจัดกา ร
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลีของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี จ าแนกตามพ้ืนที่ 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับประสิทธิผล 

ธงชัย สันติวงษ์ (2549, น. 29) ให้ความหมายประสิทธิผลว่า หมายถึง ขนาดของความสามารถขององค์การ
ในการที่จะสามารถท างานบรรลุตามเป้าหมายต่างๆ ที่ตั้งไว้ จะสามารถท าให้บรรลุผลส าเร็จมากเพียงใด 

เสนาะ ติเยาว์ (2546 , น. 2)  เสนอว่า ประสิทธิผล หมายถึง การท างานบรรลุผลส าเร็จตามที่
ก าหนดการบริหารงานให้มีประสิทธิผลขององค์การนับว่ามีความส าคัญต่อการวิเคราะห์และขัดเกลาพฤติกรรม
องค์การที่เกิดจากการบริหารงานว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด 

อรุณ รักธรรม (2532) ได้กล่าวถึงความส าคัญของประสิทธิผลว่า ในการด าเนินกิจการต่าง ๆ  ของทุก
องค์การนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งถือเป็นความสามารถที่ได้มาอีกทั้งมีการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะกระท าได้เพื่อการด าเนินการตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งถือว่ามีความส าคัญเพราะว่า เป็นการก่อให้เกิดประสิทธิผลนั่นเอง  

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
อุทัย หิรัญโต (2532, น. 2) อธิบายว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง การปฏิบัติการเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือ

เจ้าหน้าที่ในองค์การใดองค์การหนึ่ง นับตั้งแต่การสรรหาคนเข้าท างาน การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การโอน              
การย้าย การฝึกอบรม การพิจารณาความดีคามชอบ การเลื ่อนต าแหน่ง การเลื ่อนเงินเดือน การปกครอง
ผู้บังคับบัญชา การด าเนินการทางวินัย การให้พ้นจากงาน และการจ่ายบ าเหน็จบ านาญเมื่อออกจากงานไปแล้ว 

เสนาะ ติเยาว์ (2539, น. 8) ให้ความหมายของการบริหารบุคคลว่า เป็นกระบวนการที่ท าให้ได้ใช้คน 
และบ ารุงรักษาคน ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในจ านวนที่เพียงพอและเหมาะสมคือ หน้าที่ในการรับ
สมัคร การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนาตัวบุคคล การรักษาระเบียบวินัย การให้สวัสดิการและการโยกย้าย
สับเปลี่ยนต าแหน่ง 

กิติมา ปรีดีดิลก (2542, น. 117) กล่าวว่า การบริหารงานบุคคล เป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งของ
การบริหาร เพราะเมื่อได้เลือกสรรคนที่มีความรู้ความสามรถเข้าท างานแล้ว เมื่อเวลาผ่านไป บรรดาความรู้ต่าง ๆ              
ก็ลดน้อยลงไป ประกอบกับวิทยาการต่าง ๆ เจริญขึ้น รวมทั้งเทคนิคการท างานได้เปลี่ยนไป เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบันและจ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากร 

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหาร 
สุรพล พะยอมแย้ม (2541, น.  89) แบ่งภาวะผู้น าออกเป็น 4 แบบ คือ 
1. แบบสั่งการ ( Telling) เป็นพฤติกรรมที่ผู้น าสนใจในงานสูง แต่มนุษย์สัมพันธ์ต ่าคือ มีพฤติกรรมการ

สั่งให้ท า ชี้แนวทาง และก าหนดการท างาน เป็นลักษณะการสื่อสารแบบทางเดียวโดยผู้น าจะเป็นผู้ก าหนด
บทบาทและบอกให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบว่าต้องการให้ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไรและอย่างไร 

2. แบบขายความคิด (Selling) เป็นพฤติกรรมที่ผู ้น าสนใจในงานสูง และมีมนุษย์สัมพันธ์สูง คือ                   
มีพฤติกรรมการพูดชักชวน การอธิบาย และการท าให้กระจ่าง ซึ่งเป็นลักษณะที่ผู้น าพยายามใช้การสื่อสารแบบ
สองทาง โดยผู้น าจะเป็นผู้ตัดสินใจแล้วเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ชักถามข้อสงสัยในการตัดสินใจนั้น 
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3. แบบมีส่วนร่วม (Participating) เป็นพฤติกรรมที่ผู้น าสนใจในงานต ่า แต่มีมนุษย์สัมพันธ์สูง คือ           
มีพฤติกรรมการให้เข้าไปมีส่วนร่วม การสนับสนุน การร่วมมือ และการสร้างความรู้สึกผูกพันระหว่างกัน โดย
ผู้น าจะใช้การสื่อสารแบบสองทางในการสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

4. แบบมอบหมายงาน (Delegating) เป็นพฤติกรรมที่ผู้น าสนใจในงานต ่า และมีมนุษย์สัมพันธ์ต ่า คือ 
มีพฤติกรรมการกระจายหน้าที่ การสังเกตการณ์ การตรวจตรา และการท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยผู้น าจะให้
ค าแนะน าและการสนับสนุนเล็ก ๆ น้อย ๆ เพียงเพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจปัญหาและแผนงาน แล้วอนุญาต
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ตัดสินใจงานได้อย่างเต็มที่ 

กานดา จันทร์แย้ม (2555, น. 145) ให้ความหมาย ว่า การติดต่อสื่อสาร เป็นกระบวนการส่ งผ่าน
ข่าวสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ทั้งที่เป็นข้อเท็จจริง ความคิด ความรู้สึกทัศนคติ และอารมณ์ ระหว่าง
บุคคลสองฝ่าย อันได้แก่ ผู้ส่งสารและผู้รับสาร การติดต่อสื่อสารจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลของการท างานองค์การไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กจ าเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในการ
ปฏิบัติงาน เพราะการติดต่อสื่อสารเป็นสื่อน าความต้องการ ความคิด ความรู้สึก เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจใน
เป้าหมายระหว่างบุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อกลุ ่ม หรือระหว่างกลุ ่มต่อกลุ ่มเข้าด้วยกันนอกจากนั้นการ
ติดต่อสื่อสารยังช่วยให้ผู้บังคับบัญชาได้รับข้อมูลข่าวสารจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาคนอื่นๆ อีกทั้ง
การติดต่อสื่อสารยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เป็นเครื่องมือในการสั่งการให้มีการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ แต่ถ้ามองในแง่ของกรรมการบริหารถือได้ว่าการติดต่อสื่อสารเป็นสื่อที่จะน า
ความต้องการ ความนึกคิดจากผู ้บ ังคับบัญชาไปยังผู ้ใต้บังคับบัญชา และจากผู ้ใต้บังคับบัญชาไปยัง
ผู้บังคับบัญชา ดังนั้นถ้าหากองค์การใดมีการจัดระบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์การที่ดีและสามารถน า
เครื่องมือมาสนับสนุนในการบริหารองค์การได้เต็มที่แล้ว ก็จะน ามาซึ่งความส าเร็จในการบริหารองค์การได้เป็น
อย่างดี  

วัฒนธรรมการท างาน  หมายถึง ความเชื่อ กระบวนการทางความคิด และทัศนคติของบุคลากร รวมไป
ถึงอุดมการณ์ และหลักการในการด าเนินงานขององค์การ มีความส าคัญเพราะช่วยให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่าง
เต็มก าลังความสามารถ และช่วยให้บุคลากรพร้อมจะท างานอยู่กับองค์การต่อไป    วัฒนธรรมการท างานที่
เหมาะสมช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน ท าให้บุคลากรมุ่งทุ่มเทความคิดอละให้ความส าคัญแก่งานใน
ส่วนตน โดยไม่สอดแทรกการท างานของคนอื่น  องค์การจะมีวัฒนธรรมการท างานที่มีสุขภาวะถ้าบุ คลากร
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีระเบียบวินัย และพร้อมจะท างานตามแนวทางที่องค์การก าหนด แต่จะมีวัฒนธรรมการ
ท างานที่ปราศจากสุขภาวะถ้าบุคลกรขาดระเบียบวินัย ไม่ปฏิบัติตามกฎกติกา และท างานท่าที่จ าเป็น หรือท า
ตามหน้าที่โดยปราศจากความทุมเทในงาน 
 
กรอบแนวคิด 

จากการส ารวจองค์ความรู้ทั ้งด้านแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง ผู้ศึกษาสามารถก าหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้  
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยปริมาณ (Quantitative research)  ประชากรได้แก่บุคลากรที่มีหน้าที่ในการ
สอน/การฝึกอบรม หรือครูผู้สอน พระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี หรือเรียกว่า แผนกธรรม  – บาลี 
ของจังหวัดราชบุรี จ านวน 584 รูป กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 237 รูป ค านวณด้วยวิธีของยามาเน่ จาก 10 อ าเภอ 
ได้แก่  อ าเภอเมืองราชบุรี อ าเภอปากท่อ อ าเภอจอมบึง อ าเภอโพธาราม อ าเภอบ้านโป่ง อ าเภอด าเนินสะดวก 
อ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอบ้านคา อ าเภอวัดเพลง และอ าเภอบางแพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 
สถิติท่ีใช้ได้แก่ สถิติพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานได้แก่ 
การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เอฟเทสต์ และวิธีของเชฟเฟ  
 
ผลการศึกษา 
 1. ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลี
ของคณะสงฆ์ จังหวัดราชบุรี 
    ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานจัดการการศึกษาพระ

ปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลีของคณะสงฆ์ จังหวัดราชบุรี  อยู่ในระดับมาก (𝑥=̅ 2.76, S.D. =0.03)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุดได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (𝑥̅= 2.95, S.D. =0.08) ข้อที ่มีค่าเฉลี ่ยต ่าสุดได้แก่                   

การพัฒนาบุคลากร (𝑥=̅ 2.41, S.D. =0.13) ดังแสดงในตารางที่ 1  

ปัจจัยส่วนบุคคลของครูผู้สอน 

- อาย ุ

- จ านวนพรรษา 

- ระดับการศึกษาของแผนกธรรม  

- ระดับการศึกษาของแผนกบาล ี

- อ าเภอที่ปฏิบตัิงาน 

ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล 

- การวางแผนบุคลากร  
- การสรรหาบุคลากร  
- การพัฒนาบุคลากร  
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ปัจจัยพฤติกรรมการบริหาร 

- ภาวะผู้น า 

- การตดิต่อสื่อสาร 

- วัฒนธรรมการท างาน 
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยรวมประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรม - บาลีของคณะสงฆ์ จังหวัดราชบุรี 

   
(n = 237) 

ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล 𝑥 ̅ S.D.  แปลผล 

1. การวางแผนบุคลากร 2.87 0.14 ระดับมาก 
2. การสรรหาบุคลากร 2.79 0.13 ระดับมาก 
3. การพัฒนาบุคลากร 2.41 0.13 ระดับน้อย 
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 2.95 0.08 ระดับมาก 

รวม 2.76 0.03 ระดับมาก 

 
 2.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยพฤติกรรมการบริหารของหน่วยงานจัดการการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรม - บาลีของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี 

ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยรวมปัจจัยพฤติกรรมการบริหารของหน่วยงานจัดการการศึกษาพระปริยัติ

ธรรมแผนกธรรม - บาลีของคณะสงฆ์ จังหวัดราชบุรี  อยู่ในระดับมาก (𝑥̅= 3.08, S.D. =0.23)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุดได้แก่ ภาวะผู้น า (𝑥̅= 3.19, S.D. =0.30) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดได้แก่ การติดต่อสื่อสาร (𝑥̅= 3.01, S.D. 
=0.29)  ดังแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยพฤติกรรมการบริหารของหน่วยงานจัดการการศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลีของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี 

   
(n = 237) 

ปัจจัยพฤติกรรมการบริหาร 𝑥̅ S.D.  แปลผล 

1. ภาวะผู้น า 3.19 0.30 ระดับมาก 
2. การติดต่อสื่อสาร 3.01 0.29 ระดับมาก 
3. วัฒนธรรมการท างาน 3.04 0.25 ระดับมาก 

รวม 3.08 0.23 ระดับมาก 
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 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพฤติกรรมการบริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลีของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล
ของหน่วยงานจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลีของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี สรุปผลได้ดังนี้ 

       1. ด้านภาวะผู้น า พบว่า โดยเฉลี่ย สัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

       2. ด้านการติดต่อสื่อสาร พบว่า โดยเฉลี่ย สัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

       3. ด้านวัฒนธรรม พบว่าโดยเฉลี่ย สัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ดังแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 Pearson correlation Sig 2 tailed 
Correlations 

  
ภาวะผู้น า 

การ
ติดต่อสื่อสาร 

วัฒนธรรม
การท างาน 

ประสิทธิผลการ
บริหารงานบุคคล 

ภาวะผู้น า Pearson 
Correlation 1 .523** .478** .423** 

Sig. (2-tailed)   .000 .000 .000 
N 237 237 237 237 

การติดต่อสื่อสาร Pearson 
Correlation 

.523** 1 .462** .433** 

Sig. (2-tailed) .000   .000 .000 
N 237 237 237 237 

วัฒนธรรมการ
ท างาน 

Pearson 
Correlation 

.478** .462** 1 .492** 

Sig. (2-tailed) .000 .000   .000 
N 237 237 237 237 

ประสิทธิผลการ
บริหารงานบุคคล 

Pearson 
Correlation 

.423** .433** .492** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   
N 237 237 237 237 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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4.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี ่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
จัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลีของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี จ าแนกตามพื้นที่ 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
จัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลีของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี จ าแนกตามพื้นที่ แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 10.859, Sig = 0.000 )  ดังตารางที่ 4  ซึ่งหมายความว่า ผู้ที่อยู่ใน
พ้ืนที่ต่างกัน หรืออยู่ต่างอ าเภอกัน  มีความคิดเห็นแตกต่างกัน  
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
จัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลีของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี จ าแนกตามพ้ืนที่  

ประสิทธิผลการ
บริหารงานบุคคล 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การวางแผน ระหว่างกลุ่ม 3.447 9 .383 3.885 .000 

ภายในกลุ่ม 22.378 227 .099   

รวม 25.825 236    

การสรรหา ระหว่างกลุ่ม 2.221 9 .247 4.229 .000 

ภายในกลุ่ม 13.245 227 .058   

รวม 15.466 236    

การพัฒนา ระหว่างกลุ่ม 13.692 9 1.521 12.594 .000 

ภายในกลุ่ม 27.422 227 .121   

รวม 41.114 236    

การประเมิน ระหว่างกลุ่ม 3.807 9 .423 9.450 .000 

ภายในกลุ่ม 10.162 227 .045   

รวม 13.969 236    

เฉลี่ย ระหว่างกลุ่ม 3.950 9 .439 10.859 .000 

ภายในกลุ่ม 9.176 227 .040   

รวม 13.126 236       

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
 
 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”     
             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 448 

 

ผู้วิจัยจึงศึกษาต่อไปด้วยวิธีเชฟเฟ พบดังนี้ 
    1) อ าเภอด าเนินสะดวก มีความคิดเห็นเกี ่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของ

หน่วยงานจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลีของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี แตกต่างกับอ าเภอ
จอมบึง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

    2) อ าเภอบ้านคา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
จัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลีของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี แตกต่างกับอ าเภอเมืองราชบรุี 
อ าเภอโพธาราม อ าเภอจอมบึง อ าเภอด าเนินสะดวก อ าเภอบางแพ อ าเภอบ้านโป่ง และอ าเภอปากท่อ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

    3) อ าเภอสวนผึ้งมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
จัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลีของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี แตกต่างกับอ าเภอเมืองราชบรุี 
อ าเภอโพธาราม อ าเภอจอมบึง และอ าเภอบ้านโป่ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
สรุป 

ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลี
ของคณะสงฆ์ จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งน่าจะเป็นเพราะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสม ่าเสมอ มีเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเกณฑ์การประเมินเป็นที่ยอมรับของบุคลากร กับยังมีการให้ข้อ มูล
ป้อนกลับผลการประเมินแก่บุคลากรเป็นรายบุคคลเพื่อให้ทราบจุดอ่อนจุดแข็ง  ซึ่งอธิบายได้ด้วยค าอธิบายของ
ลักษณา ศิริวรรณ (2562) ที่ว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึงการวัดผลงาน และคุณลักษณะอื่นๆของ
บุคลากรที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยจะต้องมีการก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ก าหนดช่วงเวลาการประเมินที่เหมาะสม และสื่อสารให้บุคลากรทราบ และยังสอดคล้องกับที่ 
ปภาวดี มนตรีวัต (2556, น. 7-32)  อธิบายว่า หน่วยงานจะต้องดูแลให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน เกิดความ
ผิดพลาดน้อยที่สุด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน และเกณฑ์การประเมิน และ
หน่วยงานจะต้องสื่อสารให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับผลการประเมืนเป็นรายบุคคลด้วยเพื่อให้ทราบจุดแข็ง และ
จุดอ่อนส าหรับการแก้ไขปรับปรุง   

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล  ผลการศึกษาพบว่ามี
ความสัมพันธ์กันเชิงบวก ซึ่งหมายความว่าถ้าพฤติกรรมการบริหารสูงขึ้น การบริหารงานบุคคลก็จะอยู่ใน
ระดับสูงขึ้นเช่นเดียวกัน โดยผลการศึกษาพฤติกรรมการบริหารพบว่าด้านภาวะผู้น ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด เป็นไป
ตามที่ Reddin (อ้างถึงใน ถวิล เกื้อกูลวงศ์, 2530, น. 247) กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง ระดับขีดขั้นที่ผู้บริหาร
ประสบความส าเร็จในการท าให้ความต้องการด้านผลงานของบทบาทผู้บริหารบรรลุวัตถุประสงค์ นั่นคือเมื่อบทบาท
ของผู้บริหารเพิ่มขึ ้น ประสิทธิผลย่อมสูงขึ้นตามไปด้วย และยังสอดคล้องกับ น้องนุช วงษ์สุวรรณ (2561)                
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วิจัยเรื่องประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์มากที่สุดคือ ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1)  ควรก าหนดแผนอัตราก าลัง โดยวางโครงสร้างบุคลากรครูผู้สอนในแต่ละอ าเภอให้ชัดเจน และ
เพียงพอต่อความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ 
 2)  ควรก าหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากร และจัดหาประมาณ เพื่อการพัฒนาบุคลากรผู้สอนให้มี
การศึกษาอบรมในระดับท่ีสูงขึ้นและกว้างขวางมากข้ึน 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1) การบริหารงานบุคคลด้านการวางแผน ควรมีการวางแผนโครงสร้างอัตราก าลังเพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับ
บุคลากรเข้ามาแทนที่ต าแหน่งที่ว่างลง โดยมีการศึกษาอุปสงค์อุปทานที่ชัดเจน เพ่ือสามารถพยากรณ์ความต้องการ
บุคลากรในระยะยาวได้ การจัดท าแผนที่ชัดเจนช่วยให้ให้ผู้บริหารสามารถหาคนมาทดแทนให้ทันท่วงที 
 2)  การบริหารงานบุคคลด้านการสรรหา ควรก าหนดนโยบายการสรรหา จากภายนอกเพิ่มขึ้น อาจ
เป็นการสรรหาผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือจากสถาบันการศึกษาเช่นจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย รวมทั้งหาวิธีการ
ในการดึงดูดผู้มีความสามารถหรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษให้เข้ามาร่วมงาน และควรจัดท าหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน 
เพ่ือใช้ในการคัดเลือกบุคลากร 
 3) การบริหารงานบุคคลด้านการพัฒนา ควรสนับสนุนงบประมาณมาช่วยในการเข้าร่วมสัมมนาของ
บุคลากรที่จัดโดยหน่วยงานอื่นหรือสนับสนุนทุนปัจจัยในการเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 4) การบริหารงานบุคคลด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรท าการแจ้งผลการประเมินรายบุคคล
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งนอกจากแจ้งผลการประเมินแล้ว ควรให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับจุดแข็งจุดอ่อนของบุคลากรด้วยเพื่อการน าไปปรับปรุง นอกจากนั้น ยังอาจก าหนดวิธีให้ครูผู ้สอน
ประเมินตัวเองก่อนการประเมินจากหน่วยงาน และควรพิจารณาการใช้วิธีออนไลน์ในการประเมิน 
 ข้อเสนอส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดท าแผนอัตราก าลัง โดยเป็นการวิจัยทั้งปริมาณและคุณภาพ เพ่ือน าผลมา
ประกอบการจัดท าแผนอัตราก าลังของหน่วยงานจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลีของคณะ
สงฆ์จังหวัดราชบุรี 

ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิผลด้านการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานจัดการการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลีของคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี กับประสิทธิผลด้านการบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลีของคณะสงฆ์จังหวัดอื่นๆ เพื่อหาหน่วยงานที่มี
แนวปฏิบัติดีที่สุดส าหรับใช้เป็นต้นแบบในการปรับปรุงของหน่วยงานในจังหวัดอ่ืน ๆ  
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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 5 ประการ (1) เพื่อประเมินระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2) เพื่ออธิบายปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (3) เพ่ืออธิบาย
ปัจจัยสุขอนามัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย (4) เพื่อวิเคราะห์การส่งผลของปัจจัยจูงใจต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และ (5) เพื่อวิเคราะห์การส่งผลของปัจจัย
สุขอนามัยต่อแรงจูงใจในการปฏิบัต ิงานของบุคลากรที ่ปฏิบ ัต ิงานส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 201 คน ได้แก่ บุคลากรกรมการ
พัฒนาชุมชนที่ปฏิบัติงานส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  ผลการวิจัย (1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานส่วนกลาง 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ 
ในภาพรวมอยู ่ในระดับมากที่สุด (3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสุขอนามัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก               
(4) ปัจจัยจูงใจ ด้านความส าเร็จในการท างานและความรับผิดชอบส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 และร่วมกันพยากรณ์แรงจูงใจ ได้ร้อยละ 52.80 และ (5) ปัจจัยสุขอนามัย              
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และสภาพการท างานส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  และร่วมกันพยากรณ์แรงจูงใจ ได้ร้อยละ 42.70 

 
ค  าส  าค ัญ: ป ัจจ ัยที ่ส ่งผล แรงจ ูงใจในการปฏิบ ัต ิงาน กรมการพัฒนาช ุมชน กระทรวงมหาดไทย                           

แนวทางการพัฒนาการจัดการงบประมาณ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 
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Abstract 
  The objectives of this study were (1) to evaluate the level of work motivation of 
Community Development Department Officials in Central Office (2) to describe the motivator 
factors affecting work motivation of Community Development Department (3) to describe the 
hygiene factors affecting work motivation of Community Development Department Officials in 
Central Offices (4) to analyze the effect of motivator factors on work motivation of Community 
Development Department Officials in Central Offices and (5) to analyze  the effect of hygiene 
factors on work motivation of Community Development Department Officials in Central Offices. 
This was a quantitative research. Samples of 201 were officials of Community Development 
Department Officials in Central Offices.  Instrument used was questionnaire. Statistical tools 
employed were percentage, mean, standard deviation, and multiple regression. Research result 
revealed that (1) in the overall view, work motivation of Community Development Department 
Officials in Central Offices was at highest level. ( 2 )  opinions on  motivator factors were at 
highest level (3) opinions on hygiene factors were at high level ( 4 )  motivator factors of 
achievement and responsibility affected work motivation at .05 level of statistical significance 
and could predict the officials work motivation at 52 . 8 0  percent and ( 5 )  hygiene factors of 
relationship with others and working condition affected work motivation at .05 level of 
statistical significance and could predict work motivation at 42.70 percent. 
 
Keywords: Factors affecting, work motivation, Community Development Department 
 
บทน า 
 แรงจูงใจ คือ ความปรารถนาภายในตัวบุคคลที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
ที่บุคคลนั้นต้องการ  มีความส าคัญต่อทั้งองค์กรและบุคลากรในองค์กร โดยท าให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด
จากความสามารถชองบุคลากร เพราะเม่ือบุคลากรมีแรงจูงใจก็พร้อมที่จะทุ่มเทความสามารถในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถ เป็นการขับเคลื่อนพลังการท างานให้รุกไปข้างหน้า ท าให้ผู้บริหารประสบความส าเร็จใน
การบริหารงาน สามารถลดปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน และท าให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้สามารถตอบสนองความต้องการของตัวของบุคลากรเอง ซึ่งจะน าไปสู่ความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานของตนเองด้วย จากความส าคัญของแรงจูงใจที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หากองค์กรใดสามารถสร้าง
แรงจูงใจให้กับบุคลากรในองค์กร ท าให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการท างานอย่างเต็มเปี ่ยม ย่อมท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรนั้น ๆ อย่างมหาศาล 
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 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
ฉบับที่ 10 (ฉบับพิเศษ) เล่มที่ 79 ตอนที่ 89 พ.ศ. 2505 เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี ่ยวกับการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความ
มั่นคง ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพ่ือให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน กรมการพัฒนาชุมชนแบ่งโครงสร้างของหน่วยงานออกเป็น 2 ส่วน คือ ราชการส่วนกลาง และราชการ
ส่วนภูมิภาค  
 บุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน มีจ านวนทั้งสิ้น 6,512 คน โดยปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค จ านวน 
6,092 คน และปฏิบัติงานในส่วนกลาง จ านวน 420 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564) จากสถิติการ
ลาออกของบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2559 2560 และ 2561 มีจ านวน 123 136 และ 172 คน 
ตามล าดับ (ข้อมูลจากแบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561) จะเห็นได้ว่า
จ านวนการลาออกของบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นทุกปี และจากการลาออกของ
บุคลากรจ านวนมากนั้นย่อมเกิดปัญหามากมายตามมา จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่า ท าอย่างไรจึงจะสามารถจูง
ใจบุคลากรให้ท างานต่อไปในองค์การ การศึกษาวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เสริมขวัญก าลังใจของบุคลากรต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อประเมินระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2) เพื่ออธิบายปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  3) เพื่ออธิบายปัจจัย
สุขอนามัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 4) เพื่อวิเคราะห์การส่งผลของปัจจัยจูงใจต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย   และ 5) เพื่อวิเคราะห์การส่งผลของปัจจัย
สุขอนามัยต่อแรงจูงใจในการปฏิบัต ิงานของบุคลากรที ่ปฏิบ ัต ิงานส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 แรงจูงใจ (Motivation) คือ ความตั ้งใจของบุคคลที ่จะท าบางสิ ่งบางอย่างและมีเง ื ่อนไข คือ 
ความสามารถในการกระท าเพื ่อให้เกิดความพึงพอใจในความจ าเป็นต้องการ (Need) ของบุคคลนั้น                       
(รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2548, น. 39) มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ (Gary Johns, 1996, pp. 159 อ้างใน             
ปภาวดี มนตรีวัต และคณะ, 2560, น. 5-55) ได้แก่  1) ความพยายาม หมายถึง ความอุตสาหะในงานของ
บุคคล ซึ่งย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละลักษณะงาน 2) ความมุ่งมั่น หมายถึง ความมุมานะโดยไม่ย่อท้อในการ
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ท างาน 3) การมีทิศทาง หมายถึง การท างานอย่างทุ่มเทและตั้งใจไม่เบี่ยงเบน ไม่สะเปะสะปะ แต่มีจุดมุ่งหมาย
โดยรักษาเส้นทางเพื่อไปถึงจุดหมายโดยไม่เสียเวลาออกนอกเส้นทางที่ตั ้งไว้  4) การมีเป้าหมาย หมายถึง 
พฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจคือพฤติกรรมที่มีเป้าหมาย โดยทิศทางน าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งหากเป็นการ
จูงใจในการท างาน เป้าหมายในการปฏิบัติงานย่อมเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร หากไม่มี
ความสอดคล้อง ย่อมไม่ถือว่ามีแรงจูงใจในการท างานกระบวนการจูงใจ 
 ตัวแบบแนวคิดของการจูงใจประกอบด้วยปัจจัยหลักส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ (1) ส่วนประกอบของ
บุคคลที่เป็นปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย ความสามารถของบุคคล ความรู้ในงาน คุณลักษณะ อารมณ์ ความเชื่อ 
และค่านิยม ซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลให้แก่องค์กร  (2) องค์ประกอบของงานประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทางกายภาพใน
การท างาน เครื่องมือ เครื่องใช้ การออกแบบงาน การได้รับการยอมรับจากองค์กร รางวัลตอบแทน การสนับสนุน
จากผู้บังคับบัญชาและการสอนงาน บรรทัดฐานของสังคม รวมทั้งวัฒนธรรมในองค์การ  ซึ่งปัจจัยทั้ง 2 กลุ่มนี้             
มีอิทธิพลต่อกันและกัน และมีอิทธิพลต่อกระบวนการจูงใจบุคลากรที่ท าให้เกิดการกระตุ้น ก ากับทิศทาง และท า
ให้บุคคลไม่ลดละที่จะฝ่าฟันอุปสรรคของงาน จนเกิดพฤติกรรมจาการจูงใจ และเกิดผลส าเร็จของงานตามที่
ต้องการ (Terence Mitchell ใน Krietner and Kinicki 2004 อ้างในราณี อิสิชัยกุล, 2550, น. 9-6)   

ทฤษฎีสองปัจจัย (Two – Factor Theory)  พัฒนาโดย เฟรเดอร์ริก เฮอร์ซเบิร์ก และคณะ โดยการ
สัมภาษณ์นักบัญชีและวิศวกร จ านวน 203 คน ที่ท างานในองค์การในเมืองพิตส์เบอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้พวกเขาพอใจในการท างานและปัจจัยที่ท าให้พวกเขาไม่พอใจ ในการท างาน และพบว่า
บุคคลมักกล่าวถึงประสบการณ์ท างานที่ท าให้เกิดความพอใจในลักษณะของปัจจัยภายในใจ ( Intrinsic) ที่เขา
เรียกว่าปัจจัยจูงใจ (Motivators) เช่น ความส าเร็จของงานหรือการยอมรับในผลงาน ความก้าวหน้าในงาน เป็น
ต้น ในทางกลับกัน ประสบการณ์ที่ไม่พึงพอใจ ที่เขาเรียกว่าปัจจัยอนามัย (Hygiene Factors) มักเป็นผลมา
จากปัจจัยภายนอกบุคคล (Extrinsic) ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับงาน ตัวอย่างเช่น นโยบายของที่ท างาน สภาพแวดล้อม
การท างาน การได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม และมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บังคับบัญชา เป็นต้น โดยสรุปปัจจัย 
2 ประเภท ที่มีอิทธิพลต่อความพอใจและความไม่พอใจในงาน ดังนี้ (ราณี อิสิชัยกุล, 2550, น. 9-17–9-18) 
  1) ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยเจริญเติบโต (Motivators or Growth Factors) คือ ปัจจัยที่จูงใจ
บุคลากรให้ปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน ( Job Content) และการ
กระท าของบุคลากรในการท างาน ได้แก่ ความส าเร็จในงาน ความรู้สึกที่ได้รับการยอมรับ ความรับผิดชอบต่อ
งาน ลักษณะของงานโอกาสความก้าวหน้า 
  2) ปัจจัยอนามัยหรือปัจจัยค ้าจุน (Hygiene or Maintenance Factors) เป็นปัจจัยที่หาก
ขาดหาย จะท าให้เกิดความไม่พอใจ (Dissatisfaction) ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพการท างาน 
(Job Context) แม้มีอยู่ก็จะไม่ท าให้เกิดการจูงใจในการท างาน แต่หากจัดให้ไม่เพียงพอหรือขาดหายไป จะท า
ให้เกิดความไม่พอใจต่องานและองค์การ ได้แก่ นโยบายและการบริหารงานขององค์การ ระดับและคุณภาพของ
การบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน หรือผู้บังคับบัญชา เงินเดือน ความมั่นคงในงาน สภาพการท างาน 
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ปัจจัยสุขอนามัย 

    1) นโยบายและการบริหาร 

    2) การก ากับดูแล 

    3) สภาพการท างาน 

    4) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 

    5) ค่าจ้างเงินเดือน 

    

 

   แรงจูงใจของบุคลากร 

   1. ความพยายาม 

   2. ความมุ่งม่ัน 

   3. การมีทิศทาง 

   4. การมีเป้าหมาย 
 

กรอบแนวคิด 
               ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 

           
                  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จ านวน 201 คน ก าหนดขนาดโดยใช้ตารางเครจซี่และ
มอร ์แกน (Krejcie & Morgan) ส ุ ่มต ัวอย ่างอย ่างง ่าย  เคร ื ่องม ือค ือ แบบสอบถาม (Questionnaire)                 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ได้ค่า IOC เท่ากับ 
0.99 และการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha-Coefficient) ด้วยวิธีการ
ของ Cronbach ได้เท่ากับ 0.96 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติอนุมาน ( Inferential Statistic) ได้แก่               
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 
 
 

ปัจจัยจูงใจ 

    1) ความส าเร็จในการท างาน 

    2) การได้รับการยอมรับนับถือ 

    3) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 

    4) ความรับผิดชอบ 

    5) โอกาสความก้าวหน้าในงาน 
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ผลการศึกษา 
 1. แรงจูงใจในการปฏิบัต ิงานของบุคลากรที ่ปฏิบัต ิงานส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.55, S.D. =0.42) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านความพยายาม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย = 3.62, S.D. = 0.46) และด้านการมีเป้าหมายมี
ค่าเฉลี่ยต ่าสุด (ค่าเฉลี่ย = 3.46, S.D. = 0.52) ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จ าแนกเป็นรายด้าน 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน X̅ S.D. แปลผล 

ความพยายาม 3.62 0.46 มากที่สุด 
ความมุ่งม่ัน 3.60 0.44 มากที่สุด 
การมีทิศทาง 
การมีเป้าหมาย 

3.54 
3.46 

0.46 
0.52 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวม 3.55 0.42 มากที่สุด 

 
 2.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงานส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.36, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ความส าเร็จในการท างาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี ่ย = 3.52 , S.D. = 0.48) และโอกาส
ความก้าวหน้าในงาน มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด (ค่าเฉลี่ย = 3.23, S.D. = 0.68) ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จ าแนกเป็นรายปัจจัย 

ปัจจัยจูงใจ X̅ S.D. แปลผล 

1. ความส าเร็จในการท างาน 
2. การได้รับการยอมรับนับถือ 

3.52 
3.39 

0.48 
0.51 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

3. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
4. ความรับผิดชอบ 
5. โอกาสความก้าวหน้าในงาน 

3.26 
3.40 
3.23 

0.64 
0.48 
0.68 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 

รวม 3.36 0.46 มากที่สุด 
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 3.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสุขอนามัยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานส่วนกลาง กรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.45, S.D. = 0.56) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย = 3.52, S.D. = 0.48) 
และค่าจ้างเงินเดือน มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด (ค่าเฉลี่ย = 3.02, S.D. = 0.75) ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสุขอนามัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จ าแนกเป็นราย
ปัจจัย 

ปัจจัยสุขอนามัย X̅ S.D. แปลผล 

1. นโยบายและการบริหาร 
2.  การก ากับดูแล 

3.20 
3.28 

0.69 
0.67 

มาก 
มากที่สุด 

3.  สภาพการท างาน 
4.  ความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงาน 
5. ค่าจ้างเงินเดือน 

3.25 
3.45 

 
3.02 

0.66 
0.56 

 
0.75 

มาก 
มากที่สุด 

 
มาก 

รวม 3.24 0.58 มาก 

 
 4.  การส่งผลของปัจจัยจูงใจต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานส่วนกลาง 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พบว่า ปัจจัยจูงใจ ด้านความส าเร็จในการท างาน และด้านความ
รับผิดชอบ ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และร่วมกันพยากรณ์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ร้อยละ 52.80 ดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์การส่งผลของปัจจัยจูงใจต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  

ตัวแปร b SEb β t Sig. 

ด้านความส าเร็จในการท างาน X1 .386 .053 .440 7.303 .000* 

ด้านความรับผิดชอบ X4 .330 .053 .376 6.239 .000* 
R = .727 

SEest = .290 
R2 = .528  

R2
adj = .523 

  F = 110.709* 
a = 1.071 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 5.  การส่งผลของปัจจัยจูงใจต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานส่วนกลาง 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พบว่า ปัจจัยสุขอนามัย ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และ 
ด้านสภาพการท างาน ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานส่วนกลาง กรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 และร่วมกันพยากรณ์แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ร้อยละ 42.70 ดัง
ตารางที่ 5 
 
ตารางที ่ 5 ผลการวิเคราะห์การส่งผลของปัจจัยสุขอนามัยต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  

ตัวแปร b SEb β t Sig. 

ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน X9 .331 .053 .439 6.206 .000* 
ด้านสภาพการท างาน X8 .174 .045 .276 3.896 .000* 

R = .653 
SEest = .319 

R2 = .427  
R2

adj = .421 
  F = 73.639* 

a = 1.846 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
สรุป  
 ผลการศึกษา พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานส่วนกลาง กรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย อยู่ในระดับมากที่สุด โดยองค์ประกอบด้านความพยายาม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
ซึ่งน่าจะเป็นเพราะบุคลากรมีความพยายามในการน าความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
และเม่ือพบปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน ก็มีความพยายามที่จะแก้ไขเพ่ือให้งานส าเร็จ  เป็นข้อค้นพบที่อธิบายได้ด้วย
ทฤษฎีความคาดหวังของ Victor H. Vroom  ที่ว่า บุคคลมักจะท างานโดยมีความคาดหวังว่า การท างานนั้นจะ
ได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการ เป็นการอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลว่ามีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายและ
ความหวังในสิ ่งที ่เขาจะได้รับ ซึ ่งหนึ ่งในปัจจัยนั้นคือความสัมพันธ์ระหว่างความพยายามกับการท างาน                
(Effort - Performance Relationship) คือ ความพยายามทุ่มเทให้กับการท างานกับผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การใช้ความพยายาม (นิติพล ภูตะโชติ, 2556, น. 203–204) และอธิบายได้ด้วยความเห็นของสร้อยตระกูล  
(ติวยานนท์) อรรถมานะ (2550, น. 88–90) ที่ว่าพฤติกรรมหรือการกระท าจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ แต่จะต้องเกิด
จากตัวบุคคล เนื่องมาจากความต้องการ ความปรารถนา หรือความคาดหวัง ซึ่งจะเป็นต้นเหตุที่ท าให้เกิดการ
เสียดุลยภาพ (Disequilibrium) ภายในตัวบุคคล อันท าให้บุคคลเกิดความตึงเครียดหรือความรู้สึกไม่สบายอัน
เนื่องมาจากสภาพที่เสียดุลนั้น พร้อมกันนั้นบุคคลก็จะเกิดแรงขับหรือแรงจูงใจ ที่จะสร้างพฤติกรรมอย่างหนึ่ง
อย่างใดขึ้น ทั้งนี้เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการ ความปรารถนา หรือความคาดหวังของตน อันจะเป็นทางช่วย
ลดความตึงเครียดได้  
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 การส่งผลของปัจจัยจูงใจและปัจจัยสุขอนามัยต่อแรงจูงใจ พบว่า ปัจจัยจูงใจ มีค่าพยากรณ์สูงกว่า
ปัจจัยสุขอนามัย สอดคล้องกับข้อสรุปของทฤษฎีสองปัจจัย ที่ว่าปัจจัยที่จูงใจเป็นปัจจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ในงาน (Job Content) จึงจะส่งผลต่อแรงจูงใจของผู้ปฏิบัติงาน  ต่างกับปัจจัยสุขอนามัย ซึ่งเกี่ยวกับสภาพการ
ท างาน (Job Context) ซึ่งควรจัดให้อย่างเพียงพอ ไม่เช่นนั้น จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความไม่พอใจต่องาน
และองค์การได ้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. หน่วยงานควรก าหนดนโยบายในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร พัฒนา
ปรับปรุงมาตรการเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ รวมถึงการจัดสวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติมของหน่วยงาน นอกเหนือจาก
สวัสดิการที่รัฐจัดให้ภายใต้กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยการด าเนินการดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานความ เป็นธรรมและ
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  
 2. ผู้บริหารทุกระดับควรสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมด าเนินงาน เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข ให้บุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมไป
ถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อคนรอบข้าง สร้างวัฒนธรรมแห่งการชื่นชมกัน 
  
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
 1) ปัจจัยจูงใจ 
  ด้านความส าเร็จในงาน  หน่วยงานควรจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยเน้นไปที่การเสริมสร้างทักษะในการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ซึ่งทักษะนี้จัดเป็นหนึ่งใน Soft Skill ที่ส าคัญ โดยผู้ที่มีทักษะในการแก้ปัญหา
นั้นจะช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานนั้นให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้โดยง่าย และยังส่งผลในการแก้ไขปัญหา
ในชีวิตประจ าวันได้อีกด้วย 
  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ควรเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากร ส่งเสริมให้เปิด
โอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างเต็มที่ไม่เพียงแต่ในการปฏิบัติงานเท่านั้น แต่ควรเริ่ม
ตั้งแต่การร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ไปจนถึงร่วมติดตามประเมินผล เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจ
ของหน่วยงานให้ดีขึ้น และเป็นการเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งจะเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ควรมีการก าหนดแนวทางก าหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ 
และทักษะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้แสดงความสามารถที่เหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าที่ และยังส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น และในขณะเดียวหน่วยงานต้องมี
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การก าหนดลักษณะของงาน หน้าที่ขอบเขตความรับผิดชอบ และรายละเอียดของงานที่ชัดเจนเช่นเดียวกัน           
ซึ่งประเด็นนี้ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการตัดสินใจของทั้งหน่วยงานและบุคลากร 
  ด้านความรับผิดชอบ ควรส่งเสริมให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิต
ส่วนตัวของบุคลากรโดยไม่มีข้อขัดแย้งกัน ให้การด าเนินชีวิตของบุคลากรเกิดความสมดุล มีเวลาในการดูแล
สุขภาพร่างกาย มีเวลาให้กับครอบครัว และมีเวลาให้กับความสนใจด้านอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่ท าให้บุคลากร
มีความสุขและเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่น่าชื่นชม โดยหน่วยงานอาจมีการน าแนวคิด Work Life Balance มา
ปรับใช้ในองค์กร สร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้เกิดข้ึน  
  ด้านโอกาสความก้าวหน้าในงาน ควรสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรอย่างทั่วถึง โดยมีการจัดท า 
Career Path หรือเส้นทางความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการที่จะไปสู่ต าแหน่งส าคัญที่เป็นต าแหน่งเป้าหมาย
ของส่วนราชการ โดยมีการก าหนดและแสดงให้เห็นถึงเส้นทางการสั่งสมประสบการณ์และผลงาน ในแต่ละ
ต าแหน่งก่อนการเลื่อนไปด ารงต าแหน่งเป้าหมาย จากระดับล่างสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น เส้นทางความก้า วหน้าใน
สายอาชีพที่ชัดเจนจะท าให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการท างาน เพราะบุคลากรจะรู้ถึงแนวทางความก้าวหน้า
ของตนเองในองค์กรได้ สิ ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร และท าให้
บุคลากรตั้งใจปฏิบัติงานมากขึ้น เพ่ือให้ตนเองสามารถเจริญก้าวหน้าตามต าแหน่งงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง
เป็นการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป 
 2) ปัจจัยสุขอนามัย 
  ด้านนโยบายและการบริหาร เนื่องจากการกระจายอ านาจการตัดสินใจ การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน นั้น เป็นแนวทางส าคัญแนวทางหนึ่งที่ใช้ตอบสนองต่อพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นที่มาของการจัดให้มีแนวทางการบริหารและปฎิบัติงาน   
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ตลอดจนเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ สามารถลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น เป็นการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ดังนั้น 
หน่วยงานควรมีการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ลดความทับซ้อน เพิ่มอ านาจกา รตัดสินใจ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ฉับไว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
  ด้านการก าก ับดูแล ควรมีการสร้างความเชื ่อมั ่นให้ก ับบุคลากรในการบริหารงานของ
ผู้บังคับบัญชา โดยอาจมีกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรแบบ 360 องศา โดยมีรูปแบบการ
ประเมินผลที่เป็นกรอบชัดเจน แสวงหาความคิดเห็นจากบุคคลรอบข้างที่เกี่ยวข้องกับการท างานทั้งหมดแบบ
ครบองค์รวม 360 องศา ตั้งแต่ ผู้บังคับบัญชาที่อยู่สูงขึ้นไป ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น เพื่อเป็น
การสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรในการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา 
  ด้านสภาพการท างาน ควรจัดให้มีการประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน               
เพื่อแบ่งสัดส่วนพื้นที่การท างานและจัดบริเวณต่าง ๆ ของหน่วยงานให้เหมาะสม รวมถึงลดความแออัด โดย
อาจพิจารณาจากจ านวนบุคลากรของแต่ละส่วนงาน ภาระงาน จ านวนเอกสาร ทั้งนี้ อาจมีการจัดให้มีมุม
พักผ่อนส าหรับบุคลากรเพ่ือความผ่อนคลายด้วยก็ได้ 
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  ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ควรส่งเสริมการสร้างบรรยากาศองค์กรแห่งความสุข อาจจะ
มีการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ในหน่วยงาน เช่น การรับประทานอาหารร่วมกันในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ซ่ึง
การได้ท างานในหน่วยงานที่มีบรรยากาศแห่งความสุข ย่อมส่งผลให้บุคลากรรักงาน รักองค์กร พร้อมจะทุ่มเท
และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ  
  ด้านค่าจ้างเงินเดือน ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการวางแผนทางการเงิน โดยการจัดกิจกรรม
หรือโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้ ให้มีเงินเหลือใช้ และสามารถเก็บออมเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต
ได้ รวมไปถึงการท าบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือนเพื่อให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างเพียงพอ  
 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 1) การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาในบุคลากรที่ปฏิบัติงานส่วน
ภูมิภาค เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาและเป็น
การสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรต่อไป 
 2) การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรเพิ่มเติมในส่วนของการวิจัยเชิง
คุณภาพ เพ่ือเป็นการให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกมากข้ึน    
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 5 ประการ (1) เพื่อส ารวจปัญหาการจัดการงบประมาณ แผนการใช้จ่ายเงิน

บ ารุงประจ าปี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการ

จัดการงบประมาณ แผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงประจ าปี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์  (วัดไร่ขิง) จ าแนกตาม

ประเภทบุคลากร (3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดการงบประมาณ แผนการใช้จ่ายเงิน

บ ารุงประจ าปี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จ าแนกตามหน่วยงาน (4) เพื่อวิเคราะห์กระบวนการ

จัดการงบประมาณแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงประจ าปี และ (5) เพื ่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการ

งบประมาณ แผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงประจ าปี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)  การวิจัยนี้เป็นแบบ

ผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยปริมาณและการวิจัยคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง 48 คน ประกอบด้วยบุคลากรระดับ

ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณและผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาล เครื่องมือได้แก่แบบสังเกต แบบ

บันทึกข้อมูล แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง

แบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เอฟเทสต์ การวิเคราะห์เนื้อหาสาระ SIPOC และ ECRS 

ผลการวิจัย (1) ปัญหาในการจัดการงบประมาณ แผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงประจ าปี โรงพยาบาลเมตตาประชา

รักษ์ (วัดไร่ขิง) ในภาพรวม อยู ่ในระดับมาก (2) บุคลากรต่างประเภทกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน                    

(3) บุคลากรหน่วยงานต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน (4) กระบวนการจัดการงบประมาณ สามารถ

ปรับปรุงให้จ านวนกิจกรรมน้อยลง และวงรอบเวลาสั้นลง (5) แนวทางการพัฒนาส าคัญคือ จัดอบรมให้ความรู้

ผู้เกี่ยวข้อง เข้มงวดกับการพิจารณาความคุ้มค่าคุ้มทุนในการใช้จ่าย ติดตามรายไตรมาสเพ่ือบริหารงบประมาณ

ได้ทันเวลา และติดตามตรวจสอบงบประมาณเป็นประจ าสม ่าเสมอ 

 

ค าส าคัญ: ปัญหาการจัดการงบประมาณ แนวทางการพัฒนา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 
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Abstract 

 The five objectives of this study were to (1) explore  income budget management 

problems of Mettapracharak Watraikhing Hospital (2) compare personnel opinions on income 

budget management problems of Mettapracharak Watraikhing Hospital classified by personnel 

type (3) compare personnel opinions on income budget management problems of 

Mettapracharak Watraikhing Hospital classified by department (4) analyse the income budget 

management process and (5) study the guidelines for the development of income budget 

management of Mettapracharak Watraikhing Hospital. This was a mixed method research, with 

a combination of quantitative and quality method Population used in the study 48 consisted 

of operational personnel involved in budgeting. and senior management of the hospital. 

Instruments employed were observation, data recording, interview forms and questionnaire. 

Tools for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, one-way ANOVA, 

FTEST, content analysis, inductive conclusion, SIPOC and ECRS. Major findings (1) problems in 

managing the income budget of Mettapracharak Watraikhing Hospital in the overall view were 

at a high level. (2) different types of personnel had  no different opinions. (3) personnel from 

different departments had no different opinions. (4) budget management process could be 

improved so to have less activities and shorter cycle times  (5)major development guidelines 

were provision of training to increase stakeholders’ skills,  strictly considering the cost-

effectiveness of spending,  quarterly budget audit and  follow up  should be carried out 

regularly and continuously.   

 

Keywords: Budget Management Problems, Budget Development Guidelines, Mettapracharak 

Watraikhing Hospital 

 

บทน า 

        งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริการงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเป็นเครื่องมือ

ในการจัดสรรทรัพยากรที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นการกะประมาณการ

บริหารกิจกรรม โครงการและค่าใช้จ่าย ตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็นในการสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุตาม

แผนงานโครงการ โดยต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน และสอดรับแนวนโยบายใน

การพัฒนาประเทศของรัฐบาลเป็นส าคัญ (เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, 2543, น. 405) 
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โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ภายใต้สังกัดกรมการแพทย์ มีหน้าที่พัฒนาวิชาการแพทย์

และให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางโดยเฉพาะด้านจักษุวิทยา เพ่ือยกระดับการจัดบริการทางการแพทย์ทาง

จักษุที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมุ่งสู่การเป็นสถาบันเฉพาะทางชั้นสูงทางจักษุวิทยาของประเทศ โรงพยาบาล

เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) การให้บริการเป็น 2 ลักษณะคือ สถาบันจักษุวิทยาและโรงพยาบาลทั่วไประดับ

ตติยภูมิ อยู่ร่วมกันเอื้อประโยชน์ต่อกันและประโยชน์ต่อประชาชน การบริหารกิจการของโรงพยาบาลบริหาร

ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินที่โรงพยาบาลได้รับจัดสรร จากส านักงบประมาณตามพระราชบัญญัติรายจ่าย

ประจ าปี และอีกส่วนหนึ่งมาจากเงินรายได้ของโรงพยาบาลเอง เงินรายได้ส่วนนี้เป็นรายได้ที่ไม่ต้องส่งคืนคลัง

ให้เป็นรายได้ของรัฐ และโรงพยาบาล น ามาใช้เพื่อกิจการของโรงพยาบาลได้ โดยตั้งเป็นงบประมาณของ

โรงพยาบาลแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งเรียกว่า “เงินบ ารุง”  

“งบเงินบ ารุง เป็นงบเสริมเพ่ิมเติมจากงบประมาณแผ่นดิน เป็นส่วนที่โรงพยาบาลสามารถจ้างบุคลากร 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ รวมถึงน าไปใช้ในการพัฒนาโรงพยาบาลในมิติต่างๆ รวมถึงการด าเนินงานให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ และ

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนและการด าเนินงานของโรงพยาบาลในทุกมิติเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุด จ าเป็นต้องอาศัยงบประมาณในการบริหารและการด าเนินงานที่เพียงพอและ

เหมาะสมในการขับเคลื ่อนโรงพยาบาล”  รายละเอียดตาม การเปรียบเทียบแหล่งงบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 – 2563 แสดงดังตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบแหล่งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2563 

                                                                                   หน่วย : บาท 

แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 

รวมทั้งสิ้น 782,121,550 675,250,841 823,320,890 946,526,862 

เงินงบประมาณ 292,121,550 115,250,841 233,320,890 346,526,862 

แผนรายรับเงินบ ารุง 490,000,000 560,000,000 590,000,000 600,000,000 

 

 การจัดการงบประมาณของโรงพยาบาล มีปัญหาและอุปสรรคอยู่มาก เนื่องจากการปฏิบัติงานด้าน

งบประมาณนั้น จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้อง ผู้บริหารโรงพยาบาลต้องมี

ความรู้ เข้าใจ กฎระเบียบ กรอบของข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีวิสัยทัศน์กล้าตัดสินใจและทันต่อเหตุการณ์ จึงจะ

บริหารงบประมาณโรงพยาบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์และประสบความส าเร็จ นอกจากนี้ยังต้องอาศัยบุคลากรที่
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มีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับงานงบประมาณของโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบทที่ก าหนด 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ได้เป็นอย่างดี 

 จากความส าค ัญของการจ ัดการงบประมาณ โดยเฉพาะแผนการใช ้จ ่ายเง ินบ าร ุงประจ  าปี                  

การศึกษาวิจัยนี้จึงจะเป็นประโยชน์ในปรับปรุง พัฒนา การบริหารแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ของ โรงพยาบาล

เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เป็นไปอย่าโปรงใส คุ้มค่า ประหยัด มีประสิทธิภาพ และส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย

ขององค์กร 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 5 ประการ (1) เพื่อส ารวจปัญหาการจัดการงบประมาณ แผนการใช้จ่ายเงิน

บ ารุงประจ าปี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการ

จัดการงบประมาณ แผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงประจ าปี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จ าแนกตาม

ประเภทบุคลากร (3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดการงบประมาณ แผนการใช้จ่ายเงิน

บ ารุงประจ าปี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จ าแนกตามหน่วยงาน (4) เพื่อวิเคราะห์กระบวนการ

จัดการงบประมาณแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงประจ าปี และ (5) เพื ่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการ

งบประมาณ แผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงประจ าปี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเก่ียวกับงบประมาณ 

 งบประมาณรายจ่ายประจ  าป ีเป ็นเคร ื ่องม ือส  าค ัญในการบร ิการงานทั ้ งภาคร ัฐและเอกชน                  

(ณรงค สัจพันโรจน์, 2538, น. 2 ) โดยเป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งถือว่า

เป็นสิ่งส าคัญมาก ในการที่จะท าให้ผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ สามารถท่ีจะท าหน้าที่ในด้านการวางแผน และ

การควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนบรรลุเป้าหมายหลักการที่ก าหนดไว้ได้             

(ธนภรณ์  เอกเผ่าพันธุ์, 2550, น. 3-32 – 3-31) กระบวนการงบประมาณหรือวงจรงบประมาณประกอบด้วย 4 

ขั้นตอน (ศิริวัฒน์  เปลี่ยนบางยาง, 2560, น. 159) ประกอบด้วย 1) การจัดเตรียมงบประมาณเป็นการเชื่อมโยง

เศรษฐกิจในภาพรวมเข้ากับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีรวมทั้งการก าหนดนโยบายงบประมาณ การเรียงลับ

ความส าคัญของรายจ่ายและนโยบายการจัดสรรงบประมาณ และการก าหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายและ

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 2) การอนุมัติงบประมาณ เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีของรัฐสภา 3) การบริหารงบประมาณ เป็นการบริหารและควบคุมงบประมาณงบประมาณ

เกี่ยวข้องกับการที่ส านักงบประมาณอนุมัติงบเงินประจ างวดให้แก่ส่วนราชการต่างๆ ที่มาของบประมาณเข้ามา 
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4) กระประเมินผล และควบคุมงบประมาณ เป็นการพิจารณาการบริหารงบประมาณว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่

ก าหนด ทั้งเรื่องการปฏิบัติตามขอบเขตของงบประมาณ หรือการบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องผลผลิตและผลลัพธ์  

 การจัดท างบประมาณ มันต้องเกี่ยวข้องกับ คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งจะต้องบริหารและจัดสรร

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ละหน่วยงานจะมีความแตกต่างกันทั้งในด้านการด าเนินงาน บุคลากร วัฒนธรรม

องค์กร ฯลฯ ดังนั ้นในการท างบประมาณจึงประสบปัญหาแตกต่างกันออกไป เช่น  ขาดการวางแผนการ

ด าเนินงานละแผนงบประมาณให้สอดคล้องกัน เงินทุนไม่สมดุลกับงานที่ต้องท าตามงบประมาณที่ก า หนดไว้ 

ขาดข่าวสารข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับงานหรือโครงการที่ใช้ในการจัดท างบประมาณ (ดารารัตน์  แก้วสุข, 

2558, น. 7-5,7-6) บุคลาการที่ท างานเกี่ยวกับงบประมาณขาดทักษะที่จ าเป็น ขาดข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการ

ท างบประมาณ (ไกรยุทธ  ธีรตยาคีนันท์, 2528, น. 268) 

 การพัฒนากระบวนงาน 

 SIPOC Model คือ ภาพรวมของกระบวนการท างานที่ท าให้คนท างานเข้าใจวัตถุประสงค์และ

ขอบเขตของงานมากขึ้น น ามาใช้เมื่อต้องการก าหนดขอบเขตงานที่ชัดเจนในการปรับปรุงกระบวนการท างาน

และต้องการประเมินกระบวนการท างาน ก่อนการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือเมื่อมีค วามไม่ชัดเจน

เกี ่ยวกับผู ้ให้ปัจจัยน าเข้าในกระบวนการท างาน ปัจจัยน าเข้าที ่มีข้อก าหนดหรือเงื ่อนไขอะไรบ้าง หรือ

ผู้รับบริการคือใคร ผู้รับบริการมีเงื่อนไขอะไรบ้าง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน 

ก.พ.ร.), 2551, น. 60) 

 

 
รูปที ่1 SIPOC Model 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 

 

 การปรับปรุง ECRS ในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพื ่อเพิ่มผลผลิต โดยมุ่งเน้นศึกษาการ

เคลื่อนไหวที่มีมากเกินความจ าเป็น ลดเวลา และขั้นตอนในการทางานที่มากเกินไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
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ไม่ว ่าจะเป็นงานประเภทใด มีหลักการที ่ใช ้โดยทั ่วไป 4 ประการ ตามหลักการปรับปรุงงาน (ECRS)                       

(จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, 2551, น. 13) ประกอบด้วย (1) E = Eliminate (การก าจัด) เพื่อลดระยะเวลาในหาร

ท างานให้ส ั ้นลง  (2) C = Combine (การรวม) เพื ่อประหยัดเวลาในการท  างาน (3) R = Rearrange                    

(การจัดเรียงใหม่) เพื่อจัดล าดับความส าคัญในการท างานใหม่ให้ง่ายขึ้น (4) S = Simplify (การท าให้ง่ายขึ้น) 

เพื่อละรัยัเวลาในการท างานให้เสร็จเร็วขึ้น หลัก E-C-R-S นี้ไม่จ าเป็นต้องใช้ทั้งหมดพร้อมกันจะเลือกใช้ E C R 

S ตัวใดตวัหนึ่งก็ได้ ตามความเหมาะสม 

 ความหมายเงินบ ารุง 

 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง  สาธารณสุข พ.ศ. 

2562 ข้อ 4 เงินบ ารุง หมายถึง เงินที่หน่วยบริการได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ เนื่องจากการด าเนินงานในกิจการของ

หน่วยบริการ นอกเหนือจากเงินงบประมาณรายจ่าย และเงินรายรับอื่นที่หน่วยบริการ ได้รับหรือจัดเก็บตาม

กฎหมายว่าด้วยการ นั้น 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรที่ใช้

ในการศึกศา การวิจัยเชิงปริมาณได้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการงบประมาณระดับปฏิบัติ ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียในการจัดท างบประมาณ จ านวน 43 คน เป็นการศึกษาประชากรทั้งหมด ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการ

วิจัยเชิงคุณภาพได้แก่ ผู้บริหารโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จ านวน 5 ราย เป็นการศึกษาประชากร

ทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณได้แก่แบบสอบถาม ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยได้ค่า

ปัจจัยส่วนบุคคล  

1.เพศ  

2.อายุ  

3. การศึกษา 

4.ประเภทของบุคลากร 

5.ประสบการณ์ในการท างานทีโ่รงพยาบาลเมตตา

ประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 

6. หน่วยงาน 

 ัญห    จั ทำ บ     ณ 

1.                    ณ 

2.                     ณ 

3.                    ณ 

4.                            

       ณ  

แ วท     พัฒ     จั ทำ บ     ณ 
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ความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.82 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพได้แก่แบบ

สังเกต แบบบันทึกข้อมูล ส าหรับการส ารวจทางเดินงาน(workflow) ของกระบวนการจัดท างบประมาณ และ

แบบสัมภาษณ์ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  สถิติที่ใช้ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 

ได้แก่สถิติพรรนณาประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาณ ได้แก่ การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เอฟเทสต์ (One- Way ANOVA – F test)  ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษา

กระบวนงานโดยพิจารณาแผนผังทางเดินงาน (workflow)  หลักการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการ SIPOC, 

ECRS และ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาสาระ กับการสรุปอุปนัย ส าหรับการสัมภาษณ์ 

 

ผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาปริมาณ 

1.1 ปัญหาการจัดการงบประมาณแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงประจ าปี พบว่าในภาพรวม อยู่ในระดับ

มาก ค่าเฉลี่ย 2.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 ขั้นตอนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ขั้นการจัดท างบประมาณ 

ค่าเฉลี่ย 2.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 และขั้นตอนที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดได้แก่ ขั้นการอนุมัติงบประมาณ 

ค่าเฉลี่ย 2.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการงบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงประจ าปี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)โดยภาพรวม 

ปัญหาการจัดการงบประมาณแผนการใช้
จ่ายเงินบ ารุงประจ าปี 

ระดับความคิดเห็น 
แปลผล 

  S.D. 
ขั้นการจัดท างบประมาณ 2.75 0.34 ระดับมาก 
ขั้นการอนุมัติงบประมาณ 2.17 0.52 ระดับน้อย 
ขั้นการบริหารงบประมาณ 2.47 0.34 ระดับน้อย 
ขั้นการติดตามและประเมินผลงบประมาณ 2.67 0.46 ระดับมาก 

รวม 2.52 0.34 ระดับมาก 

 

  (1) ขั้นการจัดท างบประมาณ 

  ในภาพรวมปัญหา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 ข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุดได้แก ่การจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงประจ าปีของหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล

อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 และข้อมีค่าเฉลี่ยต ่าสุดได้แก่ การจัดท า
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แผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงจ่ายประจ าปีของโรงพยาบาล ค านึงถึงความคุ้มค่าอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.23                 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 

  (2) ขั้นการอนุมัติงบประมาณ 

ในภาพรวมปัญหา อยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 ข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ความรัดกุมถูกต้องในการอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงประจ าปีอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.28 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 และข้อมีค่าเฉลี่ยต ่าสุดได้แก่  ความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ในการอนุมัติ

แผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงประจ าปีอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 1.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 

(3) ขั้นการบริหารงบประมาณ 

ในภาพรวมปัญหาอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 ข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุดได้แก่ การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงประจ าปี ทันเวลาตามความต้องการ ค่าเฉลี่ย 

2.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 และข้อมีค่าเฉลี่ยต ่าสุดได้แก่ การค านึงถึงหลักความโปร่งใส ในการบริหาร

งบประมาณของโรงพยาบาล ค่าเฉลี่ย 2.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60  

(4) ขั้นการติดตามและประเมินผลงบประมาณ 

ในภาพรวมปัญหาอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 ข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุดได้แก่ ประสิทธิภาพของกลไกการประเมินติดตามการปฏิบัติตามแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงประจ าปี ค่าเฉลี่ย 2.79 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 และข้อมีค่าเฉลี่ยต ่าสุดได้แก่ ประสิทธิภาพของการตรวจสอบผลการด าเนินตาม

แผนแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงประจ าปี ค่าเฉลี่ย 2.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 

1.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็น 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดการงบประมาณ แผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงประจ าปี พบว่าเมื่อจ าแนก

ตามประเภทบุคลากร โดยรวมและรายขั้นตอนไม่แตกต่างกัน  และจ าแนกตามหน่วยงาน โดยรวมและราย

ขั้นตอนไม่แตกต่างกัน 

2. ผลการศึกษาคุณภาพ 

2.1 ผลการศึกษากระบวนงาน จากการศึกษาแผนผังทางเดินงาน (workflow) ตามหลักการ SIPOC 

และการปรับปรุงกระบวนงานตามหลักการ ECRS   พบดังนี้ 

1) ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ  พบว่าก่อนปรับปรุง มีกิจกรรมการปฏิบัติงานจ านวน 18 กิจกรรม 

ใช้เวลาปฏิบัติงาน (cycle time) 60 วัน หลังจากการปรับปรุง พบว่า สามารถลดกิจกรรมปฏิบัติงานเหลือ

กิจกรรมปฏิบัติงานจ านวน 15 กิจกรรม ใช้เวลาปฏิบัติงาน (cycle time) 43 วัน 

 2) ขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ พบว่า ก่อนปรับปรุง มีกิจกรรมการปฏิบัติงานจ านวน 17 กิจกรรม 

ใช้เวลาปฏิบัติงาน (cycle time) 24 วัน หลังจากการปรับปรุง พบว่า สามารถลดกิจกรรมปฏิบัติงานเหลือ

กิจกรรมปฏิบัติงานจ านวน 15 กิจกรรม ใช้เวลาปฏิบัติงาน (cycle time) 20 วัน บางกิจกรรมในกระบวนการ 
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ไม่สามารถปรับปรุงได้เนื่องจากเป็นกิจกรรมของราชการส่วนกลางของกรมการแพทย์อยู่นอกเหนือการควบคุม

ของโรงพยาบาล 

 3) ขั้นตอนการบริหารงบประมาณ พบว่า การเก็บข้อมูลในโปรแกรม Excel  ท าให้น าข้อมูลมาใช้ท าได้ 

ล่าช้า ต่างฝ่ายต่างเก็บข้อมูล อาทิ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน งานพัสดุและบ ารุงรักษา งานการเงินและบัญชี 

ท าให้ไม่เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน และการเก็บข้อมูลไม่ตรงกับทางบัญชี เพ่ือท าให้ง่ายขึ้น (Simplify) หน่วยงานจึง

อยู่ในระหว่างการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นระบบรายงานเงินบ ารุงออนไลน์ โดยให้งานการเงินและบญัชี 

ลงสถานะการด าเนินงาน เพ่ือให้กลุ่มงานอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และ ลดความ 

ซ ้าซ้อนในการลงข้อมูล  เนื่องจากการน าโปรแกรามคอมพิวเตอร์มาใช้ยังไม่สมบูรณ์ จึงยังไม่สามารถลดกิจกรรม

และระยะเวลาได้ ท าให้มีกิจกรรมการปฏิบัติงานจ านวน 13 กิจกรรม ใช้เวลาปฏิบัติงาน (cycle time) 257 วัน 

เท่าเดิม 

 4) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลงบประมาณ พบว่า มีกิจกรรมการปฏิบัติงานจ านวน 11 กิจกรรม 

ใช้เวลาปฏิบัติงาน (cycle time) 46 กิจกรรม และระยะเวลา ในการการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม จึงไม่

ปรับปรุงกระบวนการท างาน 

2.2 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู ้บริหาร  พบปัญหาและแนวทางการพัฒนากระบวนการ

งบประมาณดังแสดงในตารางที่ 3       

 

ตารางท่ี 3 แสดงผลวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนากระบวนการงบประมาณแผนการใช้

จ่ายเงินบ ารุงประจ าปี ของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 

ขั้นตอน ประเด็นปัญหากระบวนการงบประมาณ แนวทางการพัฒนากระบวนการ
งบประมาณ 

ขั้นการจัดท า
งบประมาณ 

1. แผนประมาณการรายรับไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการใช้งบประมาณ 
2. บุคลากรยังขาดทักษะ ขาดความรู้ ใน
เรื่องการจัดท างบประมาณ 
3. ขาดมีบุคลากรรับผิดชอบในการจัดท า
งบประมาณ 
4. การจัดท างบประมาณเป็นการจัดท า
ล ่ ว งหน ้ า  1 ป ี  ท  า ให ้ แผนกา ร ใ ช้
งบประมาณไม ่ร ับก ับสถานกรณ ์ที่
เปลี่ยนแปลง 
 

1. เพ่ิมโครงการรายได้ให้โรงพยาบาล  
2. มีแนวทางการใช้จ ่ายงบประมาณ
อย่างคุ้มค่า  
3. จัดท างบประมาณภายใต้ นโยบาย
ของกรมการแพทย์และเพิ่มช่องสื่อสาร
ทิศทางองค์กร 
4. ก าหนดระยะเวลาและก ากับติดตาม
การจัดท างบประมาณ 
5. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเรื่อง
การจ ัดท  างบประมาณแผนการใช ้
จ่ายเงินบ ารุงประจ าปี  
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ตารางท่ี 3 (ต่อ)   

ขั้นตอน ประเด็นปัญหากระบวนการงบประมาณ แนวทางการพัฒนากระบวนการ
งบประมาณ 

 5. การจัดท าแผนความต้องการไม่ได้น า
แผนยุทธศาสตร์ มาประกอบการจัดท า
แผนความต้องการ 
6. ขาดเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
ระบบจัดเก็บข้อมูล 

6. มอบหมายผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
จัดท างบประมาณโดยตรง  
7. ปร ับแก ้ ไขกฎระเบ ียบเก ี ่ ย วก ับ
งบประมาณให้สามารถใช้งบประมาณ
ในกรณีเร่งด่วนได้  
8. น าสารสนเทศมาช่วยท างาน 

ขั้นการอนุมัติ
งบประมาณ 

1. ข้อมูลแผนงานโครงการขาดชัดเจน 
ครบถ้วน ไม่สามารถพิจารณาได้ ท าให้
เกิดความล่าช้า 

1. มอบหมายตัวแทนของแต่ภารกิจเป็น
ผ ู ้ ให ้ข ้อม ูลประกอบการพิจารณา 2. 
ด าเนินการส่งแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง
ประจ าปีขออนุมัติต่อกรมการแพทย์ก่อน
ปีงบประมาณ 

ขั้นการบริหาร
งบประมาณ 

1. การใช้จ่ายงบประมาณ แผนการใช้
จ่ายเงินบ ารุงประจ าปี มีความล่าช้ากว่า
แผนที่ก าหนดไว้  
2. ขั ้นตอนในการด าเน ินงานมีหลาย
กิจกรรมหน่วยงานไม่มีความเข้าใจใน
ด้านของกระบวนการจัดส่งเอกสาร 
3. ขาดเทคโนโลยีสารสนเทศที ่ใช ้กับ
ระบบจัดเก็บข้อมูล 

1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
การจัดหาพัสดุให้กับผู้ปฏิบัติ  
2. จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานและจัด
ประช ุ มช ี ้ แจ งส ื ่ อสาร  ระยะ เวล า 
มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน  
3.น าระบบสารสนเทศมาช่วยในการ
เก็บข้อมูล 

ขั้นการติดตามและ
ประเมินผล
งบประมาณ 

1. หน่วยงานด าเนินการตามแผนการใช้
จ่ายเงินบ ารุงประจ าปี ไม่ได้รายงาน
ความก้าวหน้าแผนงานโครงการ  
2. ไม ่ม ีระบบสารสนเทศช ่วยในการ
รายงานผลที่สะดวก ท าให้ไม่ทราบผล
การด าเนินงานที่เป็นปัจจุบัน 

1. ก าหนด เป้าหมาย มาตรการ แนวทาง
ติดตามประเมินผล  
2.พ ัฒนาโปรแกรม ก  าก ับต ิดตาม 
แผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงประจ าปี เพ่ือลด
ขั ้นตอนการปฏิบัต ิงาน ให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว และมีฐานการจัดเก็บ
ข้อมูล เพื ่อให้ผู ้บริการสามารถใช้เป็น
เครื่องมือบริหารจัดการองค์กร 
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สรุป 

              การวิจัยพบว่าปัญหาส าค ญอยู ่ที ่ขั ้นตอนการจัดท างบประมาณ  โดยเฉพาะในประเด็นความ

สอดคล้องในการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงประจ าปีของหน่วยงานกับยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล ซึ่งเป็น

ปัญหาที่ ธนภร เอกเผ่าพันธุ์ (2550, น. 3-30 – 3-32) ดารารัตน์ แก้วสุข (2558, น. 7-5,7-6) ไกรยุทธ ธีรตยาคี

นันท์ (2528, น. 8) ต่างมีความเห็นเช่นเดียวกัน ว่าเป็นปัญหาหลักในการจัดการงบประมาณ โดยมักแป็นการ

จัดท าที ่“ขาดการวางแผนและการก าหนดนโยบายที่ชัดแจ้ง” รวมทั้ง “ขาดการวางแผนการด าเนินงานละแผน

งบประมาณให้สอดคล้องกัน” ซึ่งมแีนวทางแก้ไขหลายวิธี อาทิจัดท างบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายของ

กรมการแพทย์ และเพ่ิมช่องทางสื่อสารทิศทางองค์การ   

 การส ารวจทางเดินงานของการจัดการงบประมาณ ผู้วิจัยได้เสนอการก าจัดขั้นตอนการท างานที่ไม่

จ าเป็นซึ ่งหมายถึงเวลาที ่สูญเปล่าในการท างานรวมทั้งเสนอให้รวมขั ้นตอนของงานเข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือ

ประหยัดเวลาในการท างาน และท าให้งานง่ายขึ้น เพ่ือลดระยะเวลาในการท างานให้เสร็จเร็วขึ้น ตามค าอธิบาย

ของจันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน (2551, น. 13) ซ่ึงท าให้กิจกรรมและวงรอบเวลาการท างานในการจัดการงบประมาณ

ลงได ้

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1) จัดท าแผนธุรกิจ (Business Plan) รายสุทธิ รายกองทุน เพ่ือเชื่อมโยงแผนด้านอ่ืน ๆ เช่น แผนการ

ใช้จ่ายเงินบ ารุงประจ าปี แผนจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการจัดหารายได้ เพ่ือเพ่ิมรายรับ ควบคุมค่าใช้จ่าย 

 2) ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการงบประมาณให้ชัดเจน โดยมุ่งเน้นมาตรการประหยัดและ

สอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายกรมการแพทย์ นโยบายของโรงพยาบาล เพ่ือให้ทุก

หน่วยงานมีแนวทางในการในการท างนไปนทิศทางเดียวกัน 

 3) ก าหนดแนวทางการปรับแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงให้รองรับสถานการณ์ เพื่อให้โรงพยาบาลมีการ

ปรับตัวได้ทันเวลาและเหมาะสม 

 4) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินโครงการให้บุคคลภายในและภายนอกรับทราบอย่าง

ทั่วถึงด้วยวิธีการต่าง ๆ  

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  

 การจัดการงบประมาณ เป็นกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญในการด าเนินงานตามภารกิจของโรงพยาบาล

เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)” จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีกระบวนการจัดท างบประมาณ รวมทั้งแนวการ

พัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน มาเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการงบประมาณ ใน 4 ขั้นตอน คือ  
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ขั้นตอนที่ 1 การจัดท าแผนงบประมาณ ควรเพ่ิมโครงการรายได้ให้โรงพยาบาล มีแนวทางการใช้จ่าย

งบประมาณอย่างคุ้มค่า จัดท างบประมาณภายใต้ นโยบายของกรมการแพทย์ และเพิ่มช่องสื่อสารทิศทาง

องค์กร ก าหนดระยะเวลาและก ากับติดตามการจัดท างบประมาณตามเวลาที่ก าหนด จัดอบรมให้ความรู้แก่

บุคลากรเรื่องการจัดท างบประมาณแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงประจ าปี มอบหมายผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการ

จัดท างบประมาณโดยตรง  ปรับแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับงบประมาณให้สามารถใช้งบประมาณในกรณี

เร่งด่วน 

ขั้นตอนที่ 2 การอนุมัติงบประมาณ ควรมอบหมายตัวแทนของแต่ภารกิจเป็นผู้ให้ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา  

ขั้นตอนที่ 3 การบริหารจัดการงบประมาณ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดหาพัสดุให้กับ

ผู้ปฏิบัติและน าระบบสารสนเทศมาเก็บข้อมูล จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานและจัดประชุมชี้แจงสื่อสาร 

ระยะเวลา มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน  

ขั้นตอนที่ 4 การติดตามและประเมินผลงบประมาณ ก าหนด เป้าหมาย มาตรการ แนวทางติดตาม

ประเมินผล พัฒนาโปรแกรม ก ากับติดตาม แผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงประจ าปี เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้

เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีฐานการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้ผู้บริการสามารถใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการ

องค์กร 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ (1) เพื่อประเมินความต้องการในการพัฒนาของลูกจ้างชั่วคราว 

กรมสรรพสามิต (2) เพื่อเปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาของลูกจ้างชั่วคราวกรมสรรพสามิต จ าแนก

ตามหน่วยงานที่ปฏิบัติ และ (3) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากร กับความ

ต้องการในการพัฒนาของลูกจ้างชั่วคราว กรมสรรพสามิต การวิจัยนี้เป็นการวิจัยปริมาณ ประชากร ได้แก่ 

บุคลากรประเภทลูกจ้างชั ่วคราวของกรมสรรพสามิต ส่วนกลาง กรุงเทพมหานครจ านวน  432 คน                     

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจ านวน 167 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

เพียร์สัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เอฟ เทสต์ และเชฟเฟ่ ผลการวิจัย (1) ความต้องการการ

พัฒนาของลูกจ้างชั่วคราวกรมสรรพสามิต พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (2) บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ต่างกันมีความต้องการการพัฒนาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ .05  และ (3) ปัจจัยคุณ

ลักษณะเฉพาะของบุคลากรทั้ง 3 ด้านคือ ด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับความต้องการการ

พัฒนาทางบวกในระดับปานกลาง 

 

ค าส าคัญ: ความต้องการในการพัฒนา ลูกจ้างชั่วคราว กรุงเทพมหานคร 

 

Abstract 

This research had three objectives: (1) to evaluate the development needs of 

temporary employees, the Excise Department; (2) to compare the development needs of 
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temporary employees, the Excise Department. classified by work section and (3) to describe 

the relationship between personnel characteristics with the development needs of temporary 

employees, the Excise Department. This research was a quantitative research. Population 

comprised 432 temporary employees at the Central Office, Excise Department, Bangkok, the 

study samples consisted of 167 people.  Instrument used for data collection was questionnaire. 

Statistical tools for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. 

Pearson correlation coefficient analysis, One-way analysis of variance, F-Test and Scheffe. 

Research results (1) the development needs of temporary employees, Central Office of the 

Excise Department were, in the overall view, were at high level. (2) personnel working in 

different sections had different development needs at statistical significance .05.                                  

(3) the characteristics of personnel in all 3 aspects, namely knowledge, skills and attitude, were 

related to the need for positive development at a moderate level. 

 

Keywords: Development Needs, Temporary Employees, Bangkok Metropolitan Administration 

 

บทน า 

การพัฒนาบุคลากร เป็นกระบวนการส าคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นการด าเนินกิจกรรม

ต่าง ๆ เพื ่อเพิ ่มสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรให้มีความรู ้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ

คุณลักษณะ (Attribute) ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนท าให้

บุคลากร มีความเจริญก้าวหน้าและทันต่อการเปลี่ยนแปลง กล่าวโดยสรุป คือ การพัฒนาบุคลากรมุ่งหมาย เพ่ือ

การแก้ไขปัญหาการท างานที่ขาดประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานเตรียมความพร้อม

บุคลากร เพื่อด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น และเพื่อสร้างความเข้าใจ สื่อสารหลักการท างานให้เกิดประสานงานและ

ความร่วมมือ นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากร มีวิธีการพัฒนาหลากหลายวิธีการ เช่น การฝึกอบรมการสอนงาน

การหมุนเวียนงาน การดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น เพื่อให้การพัฒนามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จ าเป็นต้องมี

การก าหนดวัตถุประสงค์ ความมุ่งหมายของการพัฒนาที่ถูกต้อง ชัดเจน ตลอดจนวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม 

บุคลากรภาครัฐ  หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ   

(ส านักงาน ก.พ., 2564)   โดยบุคลากรประเภทลูกจ้าง  หมายถึงผู้รับจ้างท าการงาน หรือตกลงท างานให้โดยรับ

ค่าจ้าง ลูกจ้างแบ่งออกเป็นได้ 2 ประเภท คือ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว โดยลูกจ้างประจ า หมายถึง 

ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง ที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะ ประจ า โดยไม่มีก าหนดเวลา ตามอัตรา

และจ านวนที่ก าหนดไว้  ส่วนลูกจ้างชั่วคราว หมายถึง ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง ที่จ้างไว้
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ปฏิบัติงานที่มีลักษณะ ชั่วคราว และหรือมีก าหนดเวลาจ้าง แต่ทั้งนี้ระยะเวลาจ้างต้องไม่เกินปีงบประมาณ  

(หลักกฎหมาย, 2551)  ในทางปฏิบัติ หน่วยงานผู้จ้างสามารถพิจารณาต่อสัญญาการท างานกับลูกจ้างชั่วคราว

ในลักษณะปีต่อปีได้  ลูกจ้างชั่วคราวเหล่านี้ มีจ านวนสูงมากในก าลังคนภาครัฐ ในปี 2558  มีลูกจ้างชั่วคราว 

จ านวนรวมทั้งสิ้น 332,570 คน (ส านักพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน ส านักงาน ก.พ. 2559, น. 8) 

ลูกจ้างชั่วคราวของรัฐ  ได้รับผลกระทบจากแนวทางการบริหารจัดการอัตราก าลังข้าราชการจัดสรร

อัตราที่ว่างจากผลการเกษียณอายุคืน และการไม่เพ่ิมอัตราข้าราชการตั้งใหม่ ท าให้ลูกจ้างชั่วคราวขาดโอกาสใน

การบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ ไม่มีโอกาสได้รับการเลื่อนขั้นต าแหน่งทางราชการและไม่ได้รับการขึ้น

เงินเดือนรวมถึงการไม่ได้รับสิทธิและสวัสดิการคุ้มครองใด ๆ เหมือนลูกจ้างประจ า แม้จะได้เข้าสู่ระบบ

ประกันสังคมโดยที่ลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง เพื่อใช้เป็นหลักประกันในยามเจ็บป่วย 

และแม้จะมีโอกาสในการต่อสัญญาการท างานรายปี  แต่ก็ขาดความมั่นคงในอาชีพ ซึ่งย่อมส่งผลต่อขวัญ

ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี

สรรพสามิตเพื่อเป็นรายได้ของรัฐและด าเนินการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต 

บุคลากรกรมสรรพสามิต ปฏิบัติหน้าที่ทั่วประเทศ  ประกอบด้วยบุคลากรทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ าลูกจ้าง

ชั่วคราว และพนักงานราชการ รวมทั้งสิ้น 6 ,470คน  ในจ านวนนี้  ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ส่วนกลาง มีจ านวนทั้งสิ้น 432 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564) ลูกจ้างชั่วคราวเหล่านี้ นับเป็นบุคลากร

ส าคัญ ที่มีความรู้ความสามารถ มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในการปฏิบัติติงาน และสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ  

การธ ารงรักษาบุคลากรจึงเป็นกิจกรรมที่จ าเป็นยิ่งในสถานการณ์เช่นนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กา รดูแล

ธ ารงรักษาบุคลากรประเภทลูกข้างชั่วคราว โดยแนวทางหนึ่งในการจ ารงรักษาได้แก่ การจัดให้บุคลากรเหลา่นี้

ได้รับการพัฒนาโดยการอบรมมาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพในกรมสรรพสามิตต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ในการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบความจ าเป็นหรือความต้องการของ

บุคลากรก่อน จึงต้องมีการหาความจ าเป็นหรือความต้องการในการพัฒนา ซึ่งหมายถึงการศึกษาความต้องการ

ของผู้ปฏิบัติงาน ว่าหากจะปฏิบัติงานให้ดีขึ้น บุคลากรต้องใช้ทักษะความสามารถใด การศึกษาความต้องยังท า

ให้ทราบจุดเด่นจุดด้อยของผู้ปฏิบัติงานได้อีกด้วย (ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์, 2551, น. 84-38) 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพ่ือประเมินความต้องการในการพัฒนาของลูกจ้างชั่วคราวกรมสรรพสามิต 

2) เพื ่อเปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาของลูกจ้างชั ่วคราวกรมสรรพสามิต จ าแนกตาม

หน่วยงานที่ปฏิบัติ  
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3)  เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากร กับความต้องการในการพัฒนา

ของลูกจ้างชั่วคราวกรมสรรพสามิต  

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การพัฒนาบุคลากราหมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรให้มี

ความร ู ้  ท ักษะ และ  ทัศนคต ิท  าให ้สามารถปฏ ิบ ัต ิ งาน ได ้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพและประส ิทธ ิผล                          

(จุฑามาศ แสงอาวุธ และพรนิภา จินดา (2553, น. 10) เป็นกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องการมุ่ง

จะเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ และ ทัศนคติที่ดีให้แก่บุคลากร ซึ่งองค์กรควรจะถือว่าการพัฒนาบุคคลนั้น เป็น

การลงทุนในรูปแบบหนึ่ง ที่จะส่งผลในระยะยาว ซึ่งการพัฒนาบุคลากรจะช่วยเพิ่มความรู้ความสามารถ และมี

ทัศนคติและทักษะที่ดีในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่องานใน

หน้าที่ รับผิดชอบ และตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ซึ่งจะท าให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย  

(สังวาล เขื่อนค า, 2554, น.10) 

 การพัฒนาบุคลากรถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเจริญให้กับองค์กร เพราะการ

ด าเนินงานขององค์กรจ าเป็นต้องอาศัยบุคลากร ในการท างานเป็นหลักไม่ว่าองค์กรนั้นจะน าเทคโนโลยีที่

ทันสมัยมาใช้แต่ยังต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้เครื่องมือนั้นมาดูแลควบคุม จึง

ท าให้การท างานสามารถเดินหน้าไป อย่างไม่มีปัญหา ด้วยเหตุนี้องค์กรจึงต้องให้ความส าคัญต่อบุคลากรเป็น

อย่างมาก (วันเพ็ญ ศรีแก้ว, 2552, น. 19 – 20) องค์การสามารถพัฒนาบุคลากรได้  2 รูปแบบส าคัญคือ 

 1) รูปแบบที่องค์กรเป็นผู้ด าเนินการ เป็นการพัฒนาบุคลากรที่องค์กรเป็นผู้ด าเนินการ จัด

กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น อาจท าโดยเชิญบุคลากรจากภายนอกมาให้ 

ความรู้หรือจัดส่งบุคลากรไปร่วมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรยังหน่วยงานอื่นๆ 

2)  รูปแบบที่บุคลากรปฏิบัติเอง เป็นรูปแบบที่บุคลากรสามารถด าเนินการเพื่อเพิ่มพูนความรู้

ความสามารถได้ด้วยตนเอง ไม่จ าเป็นต้องให้องค์กรเป็นผู้ด าเนินการจัดให้ 

 

การประเมินบุคคลเพื่อหาความต้องการในการพัฒนา   

การประเมินบุคคลเพื่อหาความต้องการในการพัฒนา เป็นการประเมินเพื่อได้ข้อมูลว่า บุคลากร

คนใดบ้างต้องการการฝึกอบรม การประเมินความต้องการหรือความจ าเป็นระดับบุคคลนี้ ประกอบด้วยกลวิธี

ส าคัญคือ การวิเคราะห์สรุปและวินิจฉัยข้อมูล (ปภาวดี มนตรีวัต, 2564)  

1) การวิเคราะห์สรุป เป็นการรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปภาพรวมผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากร ว่ามีผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับมาตรฐานงานที่ก าหนด ประสบความส าเร็จมากน้อย

เพียงใดหรือไม่ หรือมีความแตกต่างจากสิ่งที่องค์การต้องการหรือไม่เพียงใด  
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2) การวินิจฉัยข้อมูล เป็นการวินิจฉัยเพื ่อหาสาเหตุหรือที ่มาที ่ท าให้บุคลากรไม่สามารถ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานที่ก าหนดได้ การวิเคราะห์สรุป  มักวิเคราะห์จากข้อมูลที่รวบรวมได้จากการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งรวมทั้งผลงาน ปัญหาของบุคลากรในการปฏิบัติงาน จุดอ่อนจุดแข็ง 

ทักษะความสามารถในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ รวมไปถึงทักษะในการบริการลูกค้า อย่างไรก็

ตาม การจะให้ได้ข้อมูลที ่ครบถ้วนและใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดนั ้น ควรเป็นข้อมูลที ่มาจากการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา เพราะท าให้ได้ความเห็นที่หลากหลายจากรอบด้าน  ที่ส าคัญอีก

ประการคือควรให้ผู้ประเมินทราบด้วยว่า จะน าผลการประเมินไปประกอบการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการ

ฝึกอบรม เพราะจะส่งผลให้ผู้ประเมินรอบด้านให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกประเมินตามความเป็นจริงมากขึ้น  

                  นอกจากข้อมูลจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน  ข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือ

หาความจ าเป็น ได้แก่ข้อมูลจากฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ (Human Resource Information 

System หรือ HRIS) ซึ่งท าให้ทราบถึง KSAO  ซึ่งประกอบด้วยความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ทัศนคติ 

(Attitude) และข้อมูลอื่นๆ (Others) ของบุคลากร โดยการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวสามารถพิจารณาจากประวัติ

ด้านการศึกษา ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงานในอดีต ประสบการณ์ในการฝึกอบรม และข้อมูลเกี่ยวกับการ

เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งของบุคคล  เป็นอาทิ ข้อมูลเหล่านี้มักช่วยให้วิเคราะห์ความจ าเป็นได้อย่างมีประเสิทธิ

ภาพและสามารถก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาส าหรับบุคลากรแต่ละคนได้เหมาะสม 

 

กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม  
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยปริมาณ รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ความถี่ 

ร ้อยละ ค่าเฉลี ่ย ส ่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคาะห์ความแปรปรวนทางเดียว เอฟเทสต์ เชฟเฟ่                            

และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 

 

ผลการศึกษา 

1. ความต้องการในการพัฒนาของลูกจ้างชั่วคราว กรมสรรพสามิต    

           ผลการศึกษาพบว่า ลูกจ้างชั่วคราวกรมสรรพสามิต มีความต้องการในการพัฒนาโดยรวมอยู่ที่ระดับ

มาก (�̅� = 3.05, S.D.= 0.41) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านการฝึกอบรม (�̅� = 3.11, S.D.= 0.43) 

รองลงมาคือความต้องการด้านการพัฒนา (�̅� = 3.07,S.D.= 0.35) และความต้องการในการด้านการศึกษา             

(�̅� = 3.05,S.D.= 0.36)  ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี ่ยรวมและส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการในการพัฒนาของลูกจ้างชั ่วคราว               

กรมสรรพสามิต 

ความต้องการในการพัฒนา �̅� S.D. แปลผล 

   ด้านการฝึกอบรม 3.11 0.43 มาก 

   ด้านการศึกษา 3.05 0.36 มาก 

   ด้านการพัฒนา 3.07 0.35 มาก 

รวม 3.05 0.41 มาก 

  

2.  การเปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาของลูกจ้างชั่วคราว กรมสรรพสามิตจ าแนกตาม

หน่วยงาน 

ผลการเปรียบเทียบพบว่าความต้องการในการพัฒนาของลูกจ้างชั่วคราว กรมสรรพสามิตจ าแนกตาม

หน่วยงานในสังกัด 13 หน่วยงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 2  

แสดงว่า ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสังกัดที่แตกต่างกันมีระดับความต้องการในการพัฒนาที่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาของลูกจ้างชั่วคราว กรมสรรพสามิตจ าแนก

ตามหน่วยงานในสังกัด 13 หน่วยงาน 

หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ N �̅� S.D. F-stat P value 

1. ส านักมาตรฐานและการพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 8 3.00 0.00 2.259 0.012* 

2. ส านักมาตรฐานและการพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 11 3.00 0.00   

3. ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม 52 3.02 0.51   

4. กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง 7 3.00 0.00   

5. กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 1 3.00 0.00   

6. กองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต 5 2.80 0.45   

7. ส านักกฎหมาย 9 3.00 0.00   

8. ส านักแผนภาษี 10 3.20 0.42   

9. ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 13 3.00 0.00   

10. ส านักบริหารการคลังและรายได้ 26 3.00 0.00   

11. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 3.00 0.00   

12. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 3 3.00 0.00   

13. ส านักงานเลขานุการกรม 12 3.50 0.52   

หมายเหตุ : *ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 

โดยสามารสรุประดับความต้องการในการพัฒนาจ าแนกตามหน่วยงานต่างๆ เรียงล าดับจากมากที่สุด

ไปน้อยที่สุด และพบว่าลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดส านักงานเลขานุการกรมมีระดับความต้องการในการพัฒนามาก

ที่สุด (�̅� = 3.50, S.D.= 0.52) รองลงมาคือ ส านักแผนภาษี (�̅� = 3.20, S.D.= 0.42) ส านักตรวจสอบ ป้องกัน

และปราบปราม (�̅� = 3.06, S.D.= 0.51) ส านักมาตรฐานและการพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ส านักมาตรฐาน

และการพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 

ส านักกฎหมาย ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล. ส านักบริหารการคลังและรายได้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยทั้ง 9 หน่วยงานมีระความต้องการเท่ากัน (�̅� = 3.00, S.D.=0.00) และล าดับ

สุดท้ายคือ กองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต (�̅� = 2.80, S.D.= 0.45)    

เนื่องจากพบความแตกต่าง ผู้วิจัยจึงศึกษาต่อไปด้วยวิธีของเชฟเฟ่ เมื่อท าการทดสอบการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคู่โดยใช้วิธีการของ Scheffe จะปรากฏผลการทดสอบ พบว่า ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่โดย
ใช้วิธีการของ Scheffe มีกลุ่มตัวอย่างลูกจ้างชั่วคราว กรมสรรพสามิต 2 กลุ่ม ที่มีความต้องการการพัฒนาที่
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แตกต่างกันคือ ลูกจ้างชั่วคราวที่สังกัดส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กับ ส านักเลขานุการกรม                
โดยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากร กับความต้องการในการพัฒนาของลูกจ้าง

ชั่วคราวกรมสรรพสามิต 

3.1 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของบุคลากร  พบว่า ผู้ลูกจ้างชั่วคราวมีคุณลักษณะเฉพาะ

โดยรวมอย ู ่ท ี ่ ระด ับมาก (�̅� = 3.17, S.D.= 0.41 ) โดยที ่ม ีค ่าฉล ี ่ยส ูงส ุดค ือค ุณลักษณะด้านความรู้                      

(�̅� = 3.40,S.D.= 0.50) รองลงมาคือด้านทักษะ (�̅� = 3.40,S.D.= 0.52) และด้านทัศนะคติ (�̅� = 3.07, S.D.= 

0.34) ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี ่ยรวมและส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะเฉพาะ ด้านความรู ้ ด ้านทักษะ                     

และด้านทัศนคติ ของลูกจ้างชั่วคราว กรมสรรพสามิต 

ปัจจัยคุณลักษณะเฉพาะบุคคล �̅� S.D. แปลผล 

   ด้านความรู้ 3.40 0.50 มากที่สุด 

   ด้านทักษะ 3.40 0.52 มากที่สุด 

   ด้านทัศนคติ 3.07 0.34 มาก 

รวม 3.17 0.41 มาก 

 

 3.2  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรกับความต้องการ               

ในการพัฒนา  พบดังตารางที่ 4  

 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากร กับความต้องการ                         

ในการพัฒนาของลูกจ้างชั ่วคราวกรมสรรพสามิต  ด้วยสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์อย่างง ่าย (Pearson’s 

correlation coefficient) 

ความต้องการในการพัฒนาของลูกจ้าง

ชั่วคราว 

ปัจจัยคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรทั้ง ท้ัง 3 ด้าน 

r P value ระดับ

ความสัมพันธ์ 

1.    ด้านการฝึกอบรม 0.306 0.000** ปานกลาง 

2.    ด้านการศึกษา 0.350 0.000** ปานกลาง 

3.    ด้านการพัฒนา 0.449 0.000** ปานกลาง 

หมายเหตุ : **ระดับนัยส าคัญ 0.01 
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จากตารางที่ 4 พบว่า  

 ปัจจัยคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรทั้ง 3 ด้าน มีความสัมพันธ์กับความต้องการในการพัฒนาด้าน    

การฝึกอบรมในทางบวก มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.306 มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ปัจจัยคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรทั ้ง 3 ด้าน มีความสัมพันธ์กับความต้องการในการพัฒนา              

ด้านการศึกษาในทางบวก มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.350 มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ปัจจัยคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรด้านการทั ้ง 3 ด้าน  มีความสัมพันธ์กับความต้องการใน                

การพัฒนาด้านการการพัฒนาในทางบวก มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.449 มีความสัมพันธ์ระดับ

ปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

โดยมีความสัมพันธ์ในทางบวก กล่าวคือ ถ้าหากระดับคุณลักษณะบุคลากรของลูกจ้างชั ่วคราว               

กรมสรรพสามิต เพ่ิมข้ึน จะส่งผลให้ระดับความต้องการในการพัฒนาเพ่ิมสูงขึ้นเช่นกัน 

 

สรุปผลการศึกษาพบว่า 

  1. ความต้องการการพัฒนาของลูกจ้างชั่วคราว กรมสรรพสามิต อยู่ในระดับมาก  โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด

ได้แก่ด้านการฝึกอบรม ซึ่งแสดงว่า บุคลากรมีความต้องการการพัฒนาในระยะเวลาสั้นเพื่อให้สามารถน ามาใช้

งานได้ทันที  เช่นต้อการให้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีที่จะน ามาประยุกต์ในงาน  

 2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานแตกต่างกันมีความต้องการการพัฒนาของลูกจ้างชั่วคราวกรม

สรรพสามิตแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ลูกจ้างชั่วคราวที่ท างานต่างหน่วยงานกัน มีความต้องการในการ

พัฒนาต่างกัน  

 3. ปัจจัยคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากร มีความสัมพันธ์กับความต้องการในการพัฒนา โดยมี

ความสัมพันธ์ในทางบวก กล่าวคือ ถ้าหากระดับคุณลักษณะบุคลากรของลูกจ้างชั่วคราว กรมสรรพสามิต 

เพ่ิมข้ึน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ จะส่งผลให้ระดับความต้องการในการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

          1. กรมสรรพสามิตควรเร่งด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพของลูกจ้างชั่วคราวอย่าง

เป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม

ของกลุ่มบุคลากรในองค์กร 
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          2. ควรมีการการก าหนดนโยบายและเงื ่อนไขหลักเกณฑ์ในการส่ งเสริมความก้าวหน้าใน

ต าแหน่งงานที่สูงขึ้น   

   3. การแก้ไขกฎระเบียบลูกจ้างชั ่วคราวกรมสรรพสามิต เกี ่ยวกับการโยกย้ายระหว่าง

หน่วยงานสังกัดภายใน และสิทธิการย้ายกลับภูมิล าเนาของลูกจ้ากรมสรรพสามิต 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

 1. ความต้องการด้านการฝ ึกอบรม  ผลการศึกษาบ่งชี้ ว ่าบุคลากรไม่ได ้ร ับโอกาสใน                   

การฝึกอบรมด้วยการสบเปลี่ยนหมุนเวียนงานอย่างเพียงพอ ฉะนั้น จึงควรพิจารณาเพิ่มโอกาสในด้านนี้ หรือจัด

โครงการฝึกอบรมด้วยวิธีการอ่ืนๆ เช่น การฝึกอบรมออนไลน์ ในเนื้อหาวิชาที่น่าสนใจให้โอกาสบุคลากรเลือกได้

ด้วยตนเองว่าจะรับการฝึกอบรมหลักสูตรใด เพื่อให้พัฒนาตนเอง เป็นการตอบสนองความต้องการในการ

ฝึกอบรมแทนการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน อันจะเป็นการส่เสริมขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 

2. ความต้องการด้านการศึกษา ลูกจ้างชั่วคราวมีความคาดหวังที่จะมีความก้าวหน้าในอาชีพ 

จึงต้องการความชัดเจนว่าจะสามารถศึกษาต่อได้หรือไม่อย่างไร กรมสรรพสามิตึงควรสร้างความชัดเจนใน

นโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในการส่งเสริมให้บุคลากรประเภทลูกจ้างชั่วคราวได้มีโอกาสศึกษาต่อ ทั้งความ

ชัดเจนในเรื่องของช่วงเวลา และหลักสูตรที่จะศึกษา รมทั้งโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายเช่น

มอบทุนการศึกษา และจัดสวัสดิการอื่นตามความเหมาะสมส าหรับกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานเป็น

ระยะเวลา 5 ปีขึ้นไป 

3. ความต้องการด้านการพัฒนา ควรส่งเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องใหม่ ๆ และ

เปิดโอกาสให้ลูกจ้างชั่วคราวได้เข้าร่วมด้วย รวมทั้งจัดให้มีการจัดการความรู้ (knowledge management)                           

ที่ลูกจ้างชั่วคราวได้มีโอกาสร่วมจัดการและร่วมแสดงควมคิดเห็น นอกจากนั้นอาจการก าหนดเกณฑ์การ

พิจารณาพิเศษส าหรับลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงาน 5 ปีขึ้นไป และมีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม ในการสอบ

คัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานราชการ  

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

การว ิจ ัยคร ั ้งน ี ้ เป ็นการศึกษาความต้องการในการพัฒนาบุคลากรประเภทลูกจ ้างชั ่วคราว                       

กรมสรรพสามิต การวิจัยครั้งนี ้ ได้สุ ่มตัวอย่างจากประชากรที่เป็นลูกจ้างชั ่วคราวของกรมสรรพสามิตที่

ปฏิบัติงานในส่วนกลางเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นมุมมองหนึ่งที่ไม่สามารถมองได้ครบทุกด้าน และอาจมีหลายมุมมองที่

เป็นประโยชน์ที่ผู้วิจัยได้ละเลยไป จึงมีข้อเสนอแนะส าหรับการท าการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 

 1. เพ่ือให้ข้อมูลมีความเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น ควรมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาทั้งสองประเภทคือ 

การสัมภาษณ์ และแบบสอบถามเพื่อให้การศึกษาครอบคลุมทุกรูปแบบของสื่อ ตลอดจนการสังเกตควบคู่การ

สัมภาษณ์เพ่ือที่จะได้ข้อมูลเชิงลึกและมุมมองที่กว้างมากข้ึน  
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 2. เนื ่องจากการวิจัยครั ้งนี ้ เป็นกรณีศึกษาถึงความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที ่ส ่วนกลาง                     

กรมสรรพสามิต หากท่านผ ู ้ท ี ่สนใจมีความต้องการผลการศึกษาในหน่วยงานอื ่น  ๆ เพิ ่มเต ิม เช่น                         

สรรพสามิตภาค และสรรพสามิตจังหวัด เป็นต้น เพ่ือให้เนื้อและผลการวิจัยความความครอบคลุมยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ (1) เพื่อประเมินความพร้อมในการยกฐานะองค์การบริหารส่วน

ต าบล อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (2) เพื่อเปรียบเทียบความความพร้อมในการยกฐานะองค์การ

บริหารส่วนต าบล อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จ าแนกตามองค์การบริหารส่วนต าบล (3) เพื่อศึกษา

แนวทางการสร ้างเสร ิมความพร้อมในการยกฐานะองค์การบร ิหารส ่วนต าบล อ าเภอกระทุ ่มแบน                 

จังหวัดสมุทรสาคร การวิจัยนี้ประกอบด้วยการวิจัยปริมาณ และการวิจัยคุณภาพ ศึกษาประชากร 168 คน     

ซึ่งเป็นบุคลากรทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนต าบล 4 แห่ง ในอ าเภอกระทุ่มแบน และผู้บริหารระดับสูง 6 คน 

ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เอฟเทสต์ การวิเคราะห์เนื้อหาสาระ 

การสรุปอุปนัย ผลการวิจัย (1) ความพร้อมในการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอกระทุ่มแบน 

จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (2) บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการยกฐานะขององค์การของตน ไม่แตกต่างกัน (3) แนวทางในการเตรียมความ

พร้อมเพื่อการยกฐานะ ที่ส าคัญ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ต้องเข้าใจบริบทภูมิศาสตร์ของพื้นที่ และความ

ต้องการของประชาชน ด้านคน ต้องให้บุคลากรรับการอบรม เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ด้านเงิน ต้องท า

ความเข้าใจแนวทางการบริหารเงินให้ชัดเจน เพื่อความราบรื่นในการด าเนินงาน ด้านเครื่องมือเครื่องใช้         

ต้องส ารวจสิ่งที่มีอยู่เพื่อเตรียมการจัดหาได้อย่างเหมาะสม ด้านบริการสาธารณะต้องจัดบริการโดยมุ่งเน้นการ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เป็นส าคัญ 

 

ค าส าคัญ:  การเตรียมความพร้อม  การยกฐานะ  องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอกระทุ่มแบน 
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Abstract 

 The three objectives of this study were to (1) evaluate the readiness to upgrade the 

status of sub-district administrative organizations in Krathum Baen District, Samut Sakhon 

Province (2) compare the readiness to upgrade the status of sub-district administrative 

organizations in Krathum Baen District classified by area (3) study the guidelines to foster the 

readiness to upgrade the status of sub-district administrative organizations in Krathum Baen 

District Samut Sakhon Province. This was a mixed method research, with a combination of 

quantitative and qualitative approach. Samples consisted of 168 personnel of 4 sub-district 

administrative organizations in Krathum ban District and 6 senior executives. Instruments 

employed were questionnaire and interview forms. Statistical tools for data analysis were 

frequency, percentage, mean, standard deviation, one-way ANOVA, F-test, content analysis, 

inductive conclusion. Research findings (1) readiness to upgrade the status of subdistrict 

administrative organizations in Krathum Ban District, Samut Sakhon province was at the highest 

level (2) no differences were found among opinions of personnel in different sub-district 

administrative organizations (3) major preparation guidelines included : administrative 

management aspect;  understanding of geographic context  and the people needs, personnel 

aspect; increasing the knowledge and ability of the officials, money aspect; clearly 

understanding of  financial management so to smooth the operation,  equipment aspect;  

exploring existing equipment  so to supply appropriately,  public services aspect;  the necessity 

of responding to people requirement.   

 

Keywords: Preparation, Status Upgrading, Sub-district Administrative Organizations, Krathum 

Baen District 

 

บทน า 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบมีความคล้ายกันในพลวัตรของงานบริการมีพ้ืนฐานที่มุ่งเน้นการ

ให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบของแต่ละท้องถิ่น แต่มีความแตกต่างกันในหลายมิติ ทั้งด้านอ านาจ

หน้าที่ตามกฎหมายที่บัญญัติไว้  ส าหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปสามารถเปลี่ยนแปลงฐานะ และ

เพ่ิมอ านาจหน้าที่เพ่ือรองรับกับงานบริการประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติได้ตามศักยภาพของท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย

เงื่อนไขส าคัญด้านจ านวนประชากร เขตพ้ืนที่ รายได้และองค์ประกอบเสริมอ่ืน ๆ  
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 ทั้งนี้ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 249 ภายใต้บังคับมาตรา 1 วรรค 2 ที่

บัญญัติว่า “การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใด ให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 

และความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จ านวนและความหนาแน่นของประชากร และพ้ืนที่ที่ต้อง

รับผิดชอบประกอบกัน” (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2562, น. 5) และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546) มาตรา 7 ซึ่งก าหนดว่า “เมื่อท้องถิ่นใดมี

สภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาล ให้จัดตั้งท้องถิ่น นั้นๆ  เป็นเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาล

นคร ตามพระราชบัญญัตินี้” (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2562, น. 2) ทั้งนี้ ท้องถิ่นจะต้องด าเนินการ

ตามข้ันตอนที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด  

นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามข้อบัญญัติดังกล่าว การยกฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้

ประสบความส าเร็จ  ยังต้องค านึงความสามารถในการบริหารจัดการของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ทั้งนี้ การบริหารท้องถิ่นนั้นเป็นกระบวนการ น านโยบายท้องถิ่นไปด าเนการให้บังเกิดผลในทางปฎฃฏิบัติ               

โดยการน าทรัพยากรการบริหารอันได้แก่ เงิน บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการมาใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด (รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์, 2557, น. 1-11 ถึง 1-12)  

องค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอกระทุ่มแบน จะต้องเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงฐานะ

เป็นเทศบาล  เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างอ านาจ ที่ได้แถลงในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554 

ว่า “ในอนาคต ควรยกระดับองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีอยู่ให้เป็นเทศบาล ทั้งนี้ ในการยกระดับดังกล่าวควร

ค านึงถึงขนาดหรือจ านวนประชากรที่เหมาะสมต่อการให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ และค านึงถึงรูปแบบ

การเลือกตั้งผู้บริหารและสภาท้องถิ่น ที่จะไม่ให้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบระหว่างชุมชนที่อยู่ในเขต

เมือง และชุมชนในเขตชนบท (ซึ่งอาจมีจ านวนประชากรน้อยกว่าในเขตเมือง)” (ส านักงานปฏิรูป, 2554, น. 22)  

จากความส าคัญของการเตรียมความพร้อมในการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ

กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การศึกษาวิจัยนี้จึงจะเป็นประโยชน์ในการปรับการบริหารทรัพยากรทั้งด้าน

การจัดการ ด้านคน ด้านเงิน และด้านเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการให้บริการสาธารณะ                

ให้มีความพร้อมที่จะยกฐานะเป็นเทศบาล  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ 1) เพื่อประเมินความพร้อมในการยกฐานะองค์การบริหารส่วน

ต าบล อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 2) เพื่อเปรียบเทียบความความพร้อมในการยกฐานะองค์การ

บริหารส่วนต าบล อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จ าแนกตามองค์การบริหารส่วนต าบล 3) เพื่อศึกษา

แนวทางการสร ้างเสร ิมความพร้อมในการยกฐานะองค์การบร ิหารส ่วนต าบล อ าเภอกระทุ ่มแบน                       

จังหวัดสมุทรสาคร 
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การทบทวนวรรณกรรม 

 การปกครองส่วนท้องถิ่น 

การปกครองท้องถิ ่นเป็นการปกครองของชุมชนซึ ่งเป็นส่วนหนึ่งของรัฐหรือปะเทศ ชุมชน หรือ 

community หมายถึง ผู้คนที่อยู่รวมกัน ตั้งบ้านเรือนเป็นหลักแหล่งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

โดยทั่วไปสมาชิกของชุมชนมักมีความสัมพันธ์กันทางใดทางหนึ่งหรือหลาย ๆ ทาง เช่น มีเชื้อสายเผ่าพันธุ์

เดียวกัน พูดภาษาเดียวกัน มีประวัติศาสตร์ร่วมกัน หรืออพยพย้ายถิ่นฐานมาด้วยกัน สมาชิกของชุมชนหรือ

ท้องถิ่นแต่ละแห่ง มักมีความรู้สึกผูกพันเป็นพวกพ้องเดียวกัน และมีแบบแผนการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกัน

(นราธิป ศรีราม, 2563, น. 1-5-1-6) องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยนั้น จ าแนกออกเป็น 2 ประเภท

ด้วยกัน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป อันประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 

เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นร ูปแบบพิเศษ คือ 

กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดตั้งขึ้น โดยมี

ลักษณะหรือองค์ประกอบที่มีความคล้ายคลึงกันทั่วประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปของไทยมี

อยู่ด้วยกัน 3 ประเภท ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล (นคร/เมือง/ต าบล) และองค์การบริหารส่วน

ต าบล ซึ่งในแต่ละประเภทจะมีการก าหนดลักษณะหรือองค์ประกอบให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ คือ 

จะมีกฎหมายก าหนดวิธีการในการจัดตั้ง รูปแบบการบริหารจัดการ อ านาจหน้าที่ วิธีการในการจัดท าบริการ

สาธารณะ การบริหารงานบุคคล การคลังและงบประมาณเป็นแบบแผนเดียวกันทั่วประเทศ 

 การยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถยกฐานะข้ึนเป็นเทศบาลได้ โดยกระบวนการจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบล

มีดังนี ้

1. องค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดท าเวทีประชาพิจารณ์ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน เพื่อขอความเห็นชอบของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งต้องเป็นไปตามความต้องการแสดงเจตนารมณ์

ของประชาชนอย่างแท้จริง 

2. หากประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบน าเรื่องเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้สภา อบต. 

ผ่านความเห็นชอบในการจัดตั้ง 

3. หากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่เห็นชอบจะรวบรวมเรื่องน าส่งให้นายอ าเภอพิจารณาให้

ความเห็นชอบ ในฐานะผู้ก ากับ ดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล 

4. องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องจัดท าแผนที่แนวเขตต าบลให้ชัดเจน 

5. เมื่อนายอ าเภอพิจารณาเห็นชอบด้วยจะรวบรวมเรื่องพร้อมกับแนวเขตพ้ืนที่น าเสนอให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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6. เมื ่อผู ้ว ่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นชอบด้วย จังหวัดจะรวบรวมเรื ่องทั ้งหมดเสนอให้ทาง

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาตามระเบียบฯ ภายใน 90 วัน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอกระทุ่มแบน 

อ าเภอกระทุ่มแบน จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองหัวเมือง ร.ศ.116  พ.ศ. 2440  เริ่มแรกมี 7 

ต าบล ต่อมามีเปลี่ยนแปลงแนวเขตกับอ าเภอบ้านแพ้ว (สค.) และ อ.สามพราน (นฐ.) จนเมื่อยกฐานะ จังหวัด

สมุทรสาครขึ ้นใหม่ ในปี 2489 อ.กระทุ ่มแบน แบ่งเขตพื้นที ่เป็น 10 ต าบล มีการยกฐานะส่วนท้องถิ่น                

ต าบลกระทุ่มแบน และ ต าบลอ้อมน้อย เป็นเทศบาลต าบล จนถึงเทศบาลเมือง ในปัจจุบัน และมีองค์การ

บริหารส่วนต าบลที่ยังไม่ได้รับการยกฐานะอยู่ 4 ต าบล ได้แก่  

 1) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไม้ 

 2) องค์การบริหารส่วนต าบลบางยาง 

 3) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนกไข่ 

 4) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา 

 

กรอบแนวคิด 
 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป 

- เพศ 

- อายุ 
- ระดับการศึกษา 

- ประเภทบุคลากร 

- สถานที่ปฏิบัติงาน 

ความพร้อมในการยกฐานะ 

- ด้านการบริหารจัดการ 
- ด้านคน 

- ด้านเงิน 

- ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  

แนวทางการสร้างเสริมการยกฐานะ 

- การพัฒนาทรัพยากรการบริหาร 

- การสร้างเสริมด้านการจัดบริการสาธารณะ 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยปริมาณ และการวิจัยคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างในการ

วิจัยปริมาณ ได้แก่ บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 4 แห่งในอ าเภอกระทุ ่มแบน จ านวน 168 คน                 

เป็นการศึกษาประชากรทั้งหมด และผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการวิจัยคุณภาพ ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงองค์การ

บริหารส่วนต าบล 4 แห่ง ในอ าเภอกระทุ่มแบน จ านวน 6 ราย ก าหนดขนาดตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่

ใช้ในการวิจัยคุณภาพ ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ส าหรับการวิจัยปริมาณ ได้แก่ ค่าความถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เอฟเทสต์ (One- Way 

ANOVA – F test) ส่วนการวิจัยคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาสาระ และการสรุปอุปนัย  

 

ผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาปริมาณ 

1.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบล  พบว่าใน

ภาพรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.17 ด้านที่มีความพร้อมใน

การยกฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

ค่าเฉลี่ย 3.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 และด้านที่มีความพร้อมในการยกฐานะขององค์การบริหารส่วน

ต าบล ที่ค่าเฉลี่ยต ่าสุดได้แก่ ด้านเงิน ค่าเฉลี่ย 3.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการยกฐานะของ

องค์การบริหารส่วนต าบล โดยภาพรวม 

ความพร้อมการยกฐานะ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  

ระดับความคิดเห็น 
แปลผล 

  S.D. 

- ด้านการบริหารจัดการ 3.29 0.25 ระดับมากท่ีสุด 
- ด้านคน 3.33 0.35 ระดับมากท่ีสุด 
- ด้านเงิน 3.23 0.28 ระดับมาก 
- ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 3.49 0.38 ระดับมากท่ีสุด 

รวม 3.33 0.17 ระดับมากที่สุด 
 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบดังนี้ 

(1) ด้านการบริหารจัดการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.25 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความสามารถในการดูแลด้านสาธารณสุขใน
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พื้นที่ ค่าเฉลี่ย 3.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 และข้อมีค่าเฉลี่ยต ่าสุด ได้แก่ ความสามารถในการวางแผน

งาน ค่าเฉลี่ย 3.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29 

(2) ด้านคน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ท่านเชื่อว่า บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้และความสามารถเพียง

พอที่จะปฏิบัติงาน เมื่อได้รับการยกฐานะ ค่าเฉลี่ย 3.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 และข้อมีค่าเฉลี่ยต ่าสุด 

ได้แก่ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีความพร้อมที ่จะปฏิบัติงานนอกสถานที่เมื ่อได้รับมอบหมายค่าเฉลี่ย 3.18                   

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 

(3) ด้านเงิน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ท่านเชื่อว่า เมื่อได้รับการยกฐานะ หน่วยงานของท่านจะสามารถจัดสรร

งบประมาณด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 3.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 และข้อมีค่าเฉลี่ยต ่าสุด 

ได้แก ่ท่านเชื่อว่า บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีความสามารถที่จะจัดท างบประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย 

3.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.27 

(4) ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.49 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.38 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ท่านเชื่อว่า หน่วยงานของท่านมี

เครื่องใช้ส านักงานที่ช่วยในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว ค่าเฉลี่ย 3.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 และข้อมี

ค่าเฉลี่ยต ่าสุด ได้แก่ ท่านเชื่อว่า หน่วยงานของท่านมีอุปกรณ์เพียงพอที่จะดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน ค่าเฉลี่ย 3.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 

1.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ความค ิ ดเห ็ นของบ ุ คลากร เก ี ่ ย วก ั บความพร ้ อม ในการยกฐานะขององค ์ ก ารบร ิ ห า ร                                       

ส่วนต าบลอ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  จ าแนกตามพื้นที่ 4 พื้นที่ หรือความคิดเห็นของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนต าบล 4 แห่ง ได้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไม้ องค์การบริหารส่วนต าบลบางยาง 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนกไข่ และองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา พบว่า โดยรวมและรายขั้นตอนไม่

แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบล 

อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จ าแนกตามพ้ืนที่ 

ความพร้อมในการ 
ยกฐานะขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS  Df MS F Sig. 

ด้านการบริหารจัดการ ระหว่างกลุ่ม .083 3 .028 .448 .719 
ภายในกลุ่ม 10.145 164 .062   

รวม 10.229 167    
ด้านคน ระหว่างกลุ่ม .034 3 .011 .089 .966 

ภายในกลุ่ม 20.628 164 .126   
รวม 20.662 167    

ด้านเงิน ระหว่างกลุ่ม .100 3 .033 .433 .730 

ภายในกลุ่ม 12.679 164 .077   

รวม 12.780 167    

ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน 

ระหว่างกลุ่ม .063 3 .021 .147 .932 

ภายในกลุ่ม 23.545 164 .144   

รวม 23.608 167    

รวม ระหว่างกลุ่ม .015 3 .005 .169 .917 

ภายในกลุ่ม 4.764 164 .029   

รวม 4.779 167    

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

2. ผลการศึกษาคุณภาพ 

 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 

พบแนวทางการสร้างเสริมความพร้อมในการการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบล ในที่นี้ได้แก่ 

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรการบริหาร และแนวทางการสร้างเสริมด้านการจัดบริการสาธารณะ ดังนี้  

1) แนวทางการพัฒนาทรัพยากรการบริหาร 

(1) การพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ด้านการบริหารจัดการ จะเริ่มตั้งแต่การพัฒนาคนหรือบุคคลากร

ให้เตรียมพร้อมกับการรองรับงานในภารกิจภายหลังจากการยกฐานะ เพราะบุคลากรคือสิ่งส าคัญที่จะขับเคลื่อน

องค์กร เพื่อตอบรับกับสภานะการปัจจุบันในด้านการบริหารจัดการ และขึ้นอยู่กับเทคนิคในการบริหารงานของ
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ผู้บริหารแต่ละคน และต้องเข้าใจในบริบทภูมิศาสตร์ในพ้ืนที่ เพราะมีทั้งด้านอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ต้อง

เข้าใจว่าความต้องการของประชากรต้องการอะไร และบริหารจัดการและควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  

(2) พัฒนาทรัพยากรการบริหาร ด้านคนหรือบุคลากรภายในองค์กร ควรจัดให้บุคคลรับการอบรม 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และความสามารถ และน าความรู้มาเผยแพร่ให้แก่บุคลาการอทื่นทุกประเภทภายในองค์กร

ได้รับความรู้ด้วยเช่นกัน เพราะสิ่งส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร คือ คน เพ่ือรองรับภารกิจที่เพ่ิมข้ึนภายหลังจาก

การยกฐานะ จ าเป็นต้องพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้นอย่างมาก  

(3) การพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ด้านเงิน ในกรอบของเงินหรืองบประมาณ หากมีการยกฐานะใน

เรื่องงบประมาณก็จะมีก าหนดไว้ในเรื่องนี้อยู่แล้ว เรื่องรายได้จะมีเพิ่มขึ้นแน่นอน เพราะเมื่อได้รับการยกฐานะ 

ความรับผิดชอบและรายจ่ายเพ่ิมมากขึ้น พร้อมกับรายได้เพ่ิมขึ้น การบริหารจัดการควรต้องมีความชัดเจนในแนว

ทางการบริหารเงินเพื่อช่วยให้การบริหารด้านเงินราบรื่น ต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร และดูแลเรื่อง

ความโปร่งใสเป็นหลัก 

(4) การพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ควรพิจารณาและท า

ความเข้าใจระเบียบของการเป็นเทศบาล ว่า เมื่อยกฐานะแล้ว จ าเป็นจะต้องจัดสรรเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ส่วน

ไหนเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามระเบียบการยกฐานะของเทศบาล เพื่อการจัดหาให้เหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบ

และเพ่ือให้มีความพร้อมในการประกอบภารกิจที่เพ่ิมข้ึน 

2) แนวทางการจัดบริการสาธารณะ  

(1) ความสามารถในการดูแลด้านการบริการสาธารณะในด้านโครงการพื้นฐาน ควรจะมีการดูแลใน

ส่วนนี้ให้มาก และให้ความส าคัญเป็นหลัก ในส่วนโครงการพ้ืนฐาน จะมีเรื่องสาธารณูปโภค ในเรื่องการสร้างถนน

เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และไฟส่องสว่างตามถนน อีกทั้งเรื่อง น ้าเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค ท าให้

ประชาชนได้รับการดูแลที่ดีตลอดเวลา มีการแก้ปัญหาทันทีที่ทราบการร้องเรียน 

(2) ความสามารถในการดูแลด้านการบริการสาธารณะในด้านการบริหารจัดการอนุร ักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การจัดบริการให้สนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชน ใน

เขตพ้ืนที่ของท่าน มากน้อยเพียงใดนั้น เห็นว่าหน่วยงานมีความสามารถในการดูแลในด้านนี้อยู่มาก โดยองค์การ

บริหารส่วนต าบล ได้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการบริการสาธารณะทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น น ้าเพื่อใช้อุปโภค หรือ

ภารกิจด้านสวัสดิการทางสังคม และในปัจจุบันสถานการณ์โควิด ก็มีการจัดตั้งศูนย์ CI ให้บริการประชาชน

รวมทั้งภารกิจอ่ืนๆ และยังดูแลเรื่องการคัดแยกขยะ ดูแลคลองน ้าใส และการระบายน ้าเพื่อแก้ปัญหาและท าตาม

ความต้องการให้แก่ประชาชนที่ร้องเรียน ที่ส าคัญ การจัดบริการสาธารณะทุกอย่าง ต้องเป็นไปตามความต้องการ

ของประชาชนในพ้ืนที่เป็นส าคัย 
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สรุป 

การวิจัยความพร้อมการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอกระทุ่มแบ พบว่ามีความพร้อม

ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน มากที่สุดในจ านวนทรัพยากรการบริหารทั้ง 4 ด้าน ขณะที่ด้านที่มี

ความพร้อมน้อยที่สุดคือด้านเงิน  

1) ความพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งน่าจะเป็นเพรากลุ่มตัวอย่างเห็นว่า

หน่วยงานมีเครื ่องใช้ส านักงานที่ช่วยในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว  มีอุปกรณ์เพียงพอที่จะรองรับ

เทคโนโลยีใหม่ กับมีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน อธิบายได้ด้วยความเห็น

ของปภาวดี มนตรีวัต (2554, น. 4-40-4-46) ที่ว่า อุปกรณ์เรื่องมือเครื่องใช้เป็นสิ่งจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

สมรรถนะองค์การจะลดลงหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือเครื่องใช้อย่าง

เพียงพอ โดยเฉพาะเมื่อการปฏิบัติงานมีลักษณะที่ต้องใช้วิทยาการหรือเทคโนโลยีเข้า มาเกี่ยวข้อง ฉะนั้น ถ้า 

องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอกระทุ่มมแบนมีความมั่นใจในความเพียงพอของเครื่องมือเครื่องใช้ ก็จะท าให้

การโอกาสการเกิดปัญหาจากความขาดแคลนของวัสดุอุปกรณ์ลดลง (วิศัลยา พูพัฒนานุรักษ์ 2549 ในปภาวดี 

มนตรีวัต 2554, น. 4-40-4-46) 

2) ความพร้อมด้านการเงิน ผลการศึกษาพบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอกระทุ่มแบน                 

มีความพร้อมด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงยกฐานะเป็นเทศบาล ในระดับมาก แต่เมื่อจัดล าดับความพร้อม

ในทรัพยากรบริหาร 4 ด้าน พบว่า การเงินอยู่ในระดับท้ายสุด ซึ่งแสดงว่า องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ

กระทุ่มแบน ยังมีความมั่นใจในความพร้อมด้านนี้ไม่มากเท่าด้านอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประสิทธิภาพการ

จัดท างบประมาณ และยังไม่ม่ันใจเท่าที่ควรกับความสามารถในการจัดเก็บรายได้ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ข้อค้นพบนี้

สอดคล้องกับผลการวิจัยหลายชิ้นที่บ่งชี้ว่า  ปัญส าคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือปัญหา

ด้านการเงิน โดยการขาดแคลนงบประมาณเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                

ซึ่งท าให้ท้องถิ่นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่งผลต่อความไม่คล่องตัวในการด าเนินงาน และยังอธิบายได้

ด้วยการรวบรวมสรุปผลงนวิจัยของธเนศวร์ เจริญเมือง (2540, น. 122 - 126) ที่ว่า เทศบาลมีงบประมาณ

จ ากัด มีอ านาจไม่เต็มที่ แต่มีภารกิจมาก ฉะนั้น จึงเป็นประเด็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอกระทุ่ม

แบนจะต้องเตรียมท าความเข้ใจและเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับการบริหารด้านการเงินที่อาจไม่คล่องตัว

เท่าท่ีควรเมื่อได้รับการยกฐานะ 
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) ควรมีแนวทางการวางแผนงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีระบบ 

 2) ควรมีการอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื ่อสร้างความพร้อมในการยกฐานะ                  

ในรูปแบบของการจัดอบรมทั้งในและนอกสถานที่ โดยสอดแทรกเนื้อหาทางวิชาการ และส่งบุคลากรไปศึกษาดู

งานยังเทศบาลอื ่น ๆ ที ่ประสบความส าเร็จในการบริหารงาน เพื ่อน ามาพัฒนาและปรับปรุ งองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 3) ควรมีการก าหนดแนวทางการจัดท างบประมาณจัดสรร รายรับและรายจ่ายขององค์กร เพื่อเตรียม

ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงในการยกฐานะ และเพ่ือให้การบริหารด้านการเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 4) ควรศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการยกฐานะ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการ

ปฏิบัติงาน ให้พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานอยู่เสมอ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง ไม่ให้เกิดผล

กระทบต่อการปฏิบัติงาน  

 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  

1) ความพร้อมในการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการบริหารจัดการ ควรก าหนด

ขั้นตอนและแนวทางการวางแผนงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีระบบ 

2) ความพร้อมในการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบล ด้านคน ควรมีการพิจารณาและมีการ

เตรียมความพร้อมในการมอบหมายงาน โดยเฉพาะในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพ่ือให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมี

ความพร้อมที่จะลงพื้นที่เพ่ือให้บริการด้านต่างๆ รวมทั้งเพ่ือค้นหาความต้องการและปัญหาของประชาชน 

 3) ความพร้อมในการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบล ด้านเงิน ควรจัดท าแนวทางการ

ปฏิบัติงานและจัดประชุมชี ้แจงสื ่อสาร แนวทางการจัดท างบประมาณ เพื ่อให้การจัดท างบประมาณมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งท าความเข้าใจเรื่องการจัดเก็บรายได้เมื่อได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาล 

 4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนต าบล ด้านเครื่องมือ 

เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ควร มีการพัฒนา และจัดสรรอุปกรณ์ที่จะดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชนให้มีประสิทธฺภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรศึกษาปัจจัยที ่ ใช ้ในการศึกษาประเด็นอื ่นๆเพิ ่มเติม เช ่น การมีส ่วนร่วมของประชาชน                      

ความต้องการและความคาดหวังของประชาชน เป็นต้น ที่ส่งผลต่อการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบล 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ (1) เพื่อพรรณนาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ
เทศบาลนครสมุทรสาคร (2) เพ่ือระบุปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลนครสมุทรสาคร 
และ (3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลนคร การวิจัยนี้
เป็นการวิจัยคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 10 คน ได้แก่ ผู้ที่ปฏิบัติงานในส านักคลัง เทศบาลนครสมุทรสาคร 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการวิจัย 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์แก่นสาระ ผลการวิจัย (1) ด้านบริบทการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ประกอบด้วย (ก) ด าเนินการจัดเก็บตามกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และ 
(ข) ด าเนินการโดยหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนท้องถิ่น (2) ด้านปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ประกอบด้วย (ก) ขาดข้อมูลที่สมบูรณ์เพ่ือใช้ในการก าหนดแผน (ข) จ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อ
การให้บริการ และ (ค) ขาดการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการ และ (3) แนวทางการพัฒนา 
ประกอบด้วย (ก) การจัดเตรียมรายละเอียดข้อมูลให้พร้อมก่อนการวางแผน (ข) การจัดหาเจ้าหน้าที่ให้
เพียงพอต่อการบริการในทุกช่องทาง และ (ค) การควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการที่ก าหนด 
 
ค าส าคัญ: การจัดเก็บภาษี ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลนครสมุทรสาคร 
 

Abstract 
This research has three objectives: (1) to describe the collection of land and buildings 

tax of Samutsakhon Municipality, (2) to identify the problem of land and building tax collection 
of Samutsakhon Municipality, and (3) to propose Guidance on the development of land and 
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building tax collection of the municipality This research is a quality research. The information 
providers consist of 10 people, including those working in the Office of Finance. Samutsakhon 
Municipality Data was collected using in-depth interviews. and using a structured interview as 
a research tool. Analyze the data by analyzing the essence. Research findings (1) Context of 
land and buildings tax collection consists of (a) collecting under the Land and Building Tax 
Act B.E. 2562 (2019) and (b) operated by central authorities and Local authorities (2) the 
problem of land and building tax collection consists of (a) lack of complete information to 
use in formulating plans, (b) insufficient number of officers to provide services, and (c) lack of 
control over operations. and (3) the development guidelines consist of (a) the preparation of 
detailed information before planning; (b) the provision of sufficient staff to serve all channels; 
and (c) control. to operate in accordance with the established principles 

 
Keywords: tax collection, Land and Building tax, Samutsakhon Municipality 
 
บทน า 
 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นภาษีประเภทใหม่ที่จะน ามาใช้จัดเก็บแทนภาษีโรงเรือนและที่ดินและ

ภาษีบ ารุงท้องที่ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน โดยรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง

ปลูกสร้างทั้งหมดจะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ต้องน าส่ง

เป็นรายได้แผ่นดินหรือรายได้ของรัฐบาล เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และ

พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 เป็นกฎหมายที่ออกมานาน ท าให้การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ

ที่ดินและภาษีบ ารุงท้องที่มีปัญหาและข้อจ ากัดเกี่ยวกับฐานภาษี อัตราภาษี และการลดหย่อนภาษีที ่ไม่

สอดคล้องกับสถาณการณ์ปัจจุบัน ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ไม่เพียงพอในการพัฒนาท้องถิ่น 

รัฐบาลจึงต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ืออุดหนุนเพ่ิมเติม 

  1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ใช้ฐานค่ารายปีหรือค่าเช่าต่อปีในการประเมินภาษีจึงซ ้าซ้อนกับ

การเก็บภาษีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน การประเมินค่ารายปีขึ้นกับดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ

ก าหนดค่าเช่าที่สมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง นอกจากนี้อัตราภาษีก็ก าหนดไว้สูงมาก คือ ร้อยละ 12.5 ของค่าราย

ปีหรือเทียบเท่ากับค่าเช่าเดือนครึ่ง 

2) ภาษีบ ารุงท้องที่ มี 2 แบบ คือ  

                         (1) ฐานภาษีไม่เป็นปัจจุบัน เนื ่องจากใช้ราคาปานกลางของที ่ดินซึ ่งปกติต้อง

ปรับปรุงทุกรอบ 4 ปี แต่ปัจจุบันยังคงใช้ราคาปานกลางที่ดินเดิมท่ีใช้ในการประเมินภาษีปี 2521 – 2524 และ

ยังมีการลดหย่อนเนื้อท่ีดินที่น ามาค านวณภาษีเป็นจ านวนมาก 
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                         (2) อัตราภาษีมีการก าหนดตามชั้นของราคาปานกลางที่ดินถึง 34 ชั้น และมีลักษณะ

ถดถอยโดยที่ดินที่มีมูลค่าสูงเสียภาษีในอัตราภาษีเฉลี่ยที่ต ่ากว่าที่ดินที่มีมูลค่าต ่า 

นโยบายในการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส าคัญในการพัฒนาโครงสร้างภาษีของ

ประเทศไทย เนื่องจากภาษีทรัพย์สินเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญของรัฐทั้งในระดับประเทศและระดับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยการก าหนดทิศทางการพัฒนาและกา รใช้ประโยชน์จาก

ที่ดินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 

๒๔๗๕ พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และพระราชบัญญัติก าหนดราคากลางที่ดินส าหรับการ

ประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับการกล่าวถึงทั้งจากภาคธุรกิจ

นักวิชาการและประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยทั่วไปว่าจะสามารถบังคับใช้ได้จริงทั้งในทางทฤษฎีและในทาง

ปฏิบัติได้หรือไม่เพียงใด เนื่องจากระบบภาษีทรัพย์สินย่อมต้องมีผลกระทบต่อภาระภาษีของประชาชนผู้ถือ

สิทธิ์ครองที่ดินโดยตรง ประกอบกับลักษณะของการจัดเก็บภาษีตลอดจนสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างและประโยชน์ของการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างของไทย 

การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีและการพัฒนารายได้นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญยิ่ง เพื่อให้การบริหาร

การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีระบบป้องการสูญเสียเงินรายได้ เพื่อรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของทาง

ราชการและสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สู่กระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมทุกกระบวนการของการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานมีหลักการปฏิบัติราชการ ๓ ด้าน ด้านแรก เข้าใจ

ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการก่อนการลงมือปฏิบัติงาน ด้านที่สอง ต้องเข้าถึงหลักเกณฑ์ขั้นตอน

และวิธีการปฏิบัติราชการและด้านที่สาม ต้องพัฒนาคนและพัฒนากลไกการปฏิบัติงานให้สามารถด าเนินการ

ควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบ 

การบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานของเทศบาลนครสมุทรสาคร มีการบริหาร

จัดการด้านการจัดเก็บภาษีและการพัฒนารายได้เป็นไปอย่างถูกต้องย่อมสะท้อนให้เห็นว่าเทศบาลนคร

สมุทรสาครมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน การที่จะปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้อย่างถูกต้องนั้นจะต้อง

ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพยายามในการพัฒนา

กระบวนการจัดเก็บรายได้ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี การจัดท าแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพย์สินการส ารวจและประเมินฐานภาษีอย่างต่อเนื่องการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือ

ในการจัดเก็บการสร้างความร่วมมือกับประชาชน การสร้างแรงจูงใจและประชาสัมพันธ์เชิงรุก การออกหน่วย

บริการเคลื่อนท่ีลดขั้นตอนในการช าระภาษี และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดเก็บรายได้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สามข้อ คือ (1) เพื่อพรรณนาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ
เทศบาลนครสมุทรสาคร (2) เพ่ือระบุปัญหาการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลนครสมุทรสาคร
(3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลนครสมุทรสาคร 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

สมคิด บางโม (2542, น. 61) มีความเห็นว่า การจัดการ หมายถึง ศิลปะในการใช้คน เงิน วัสดุอุปกรณ์
ขององค์การและนอกองค์การ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพจากความหมาย
ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการจัดการองค์การมีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้  

1. การจัดการเป็นศิลปะในการใช้คนท างาน 
2. การจัดการต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐาน คือ คน เงิน และวัสดุอุปกรณ์ 
3. การจัดการเป็นการด าเนินงานของกลุ่มบุคคล  
การจัดการมิใช่เป็นการท างานเพื่อให้งานเสร็จสิ้นไปแต่เพียงอย่างเดียว ในภาวะปัจจุบันซึ่งวิทยา

ก้าวหน้าการจัดการจึงจ าเป็นต้องใช้หลักวิชาการเข้ามาช่วยมิใช่ประสบการณ์แต่เพียงอย่างเดี ยว การศึกษา
วิชาการจัดการมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับงานย่อมจะเกิดคุณค่าหลายประการ  คือ (สมคิด บางโม, 2542,              
น. 32-33). 

สมยศ นาวีการ. (2544, น. 24-25). กล่าวว่ากระบวนการบริหารควรประกอบด้วย 4 ประการ คือ  
1.การวางแผน หมายถึง การก าหนดเป้าหมายที่ต้องการพิจารณาถึงความพร้อมขององค์การตลอดจน

ปัจจัยที่ช่วยให้องค์การหรือหน่วยงานบรรลุเป้าหมายและจัดท าแผนงานขึ้นมาเพ่ือด าเนินงาน  
2. การจัดองค์การ หมายถึง การให้รายละเอียดงานทุกอย่างที ่ต้องกระท าเพื ่อความส าเร็จของ

เป้าหมายขององค์การการแบ่งปริมาณงานทั้งหมดเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถปฏิบัติได้โดยบุคคลคนเดียว
และการก าหนดกลไกลของการประสานงานของสมาชิกขององค์การเพ่ือท าให้เป็น อันหนึ่งอันเดียวกัน  

3. การสั่งการ หมายถึง กระบวนการของการสั่งการและการใช้อิทธิพลต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิก
ของกลุ่ม  

4. การควบคุม หมายถึง ความพยายามอย่างมีระบบเพื่อก าหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงานการ
ออกแบบระบบข้อมูลย้อนกลับ การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้
ล่วงหน้า พิจารณาว่ามีข้อแตกต่างหรือไม่และท าการแก้ไขใด ๆ ที่ต้องการเพื่อเป็นหลักประกันว่าทรัพยากรทุก
อย่างขององค์การได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพ่ือความส าเร็จของเป้าหมายขององค์การ 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกจัดว่าเป็นภาษีชนิดหนึ่งโดยจัดเก็บกับทรัพย์สินเฉพาะอย่างซึ่งตลอด

ระยะที่ผ่านมาได้มีการเรียกร้องให้มีการแก้โขมาโดยตลอด ทั้งนี้ในอดีตภาษีที่จัดเก็บบนฐานของทรัพย์สินนั้นมี
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อยู่ 2 ประเภท กล่าวคือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ โดยได้มีการเสนอให้มีการยกเลิกหรือ
ปฏิรูปมาโดยตลอดเพ่ือให้มีกฎหมายชนิดเดียว โดยในเดือนมีนาคม 2562 ได้มีการยกเลิกกฎหมายภาษีทั้งสอง
ประเภทดังกล่าวข้างต้นและประกาศใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทน หากมีการจัดเก็บภาษีได้มากก็จะเป็น
การส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในที่อยู่ของตนเองดังนี้หากให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นก็
จะสามารถพัฒนาประเทศได้ โดยเริ่มจากท้องถิ่นท่ีตนอาศัยอยู่ก่อน 

Harrington (1996, pp. 1853-1931) ได้ให้ค านิยามประสิทธิภาพรวมขององค์กรโดยให้ความส าคัญ
ท ี ่ โครงสร ้างและเป ้าหมายขององค ์กร (Organization’s Structure and its Goals) ซ ึ ่ งก  าหนดหลัก
ประสิทธิภาพไว้ 12 ประการ ที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการบริหารจัดการที่มีระบบโดยมุ่งที่
การท างานให้เหมาะสมและง่ายข้ึนซึ่งจะลดความสิ้นเปลืองในด้านต่าง ๆ  
 
กรอบแนวคิด 

ผู้วิจัยได้น าการวิจัยครั้งนี้มุ ่งศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ
เทศบาลนครสมุทรสาครสมุทรสาคร โดยใช้ทฤษฎีของ อองรี ฟาร์โยล์ หลักการจัดการ POCCC เป็นกรอบ
แนวความคิด 

       

                                                   
   

แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ของเทศบาลนครสมุทรสาคร 

รูปที ่1 กรอบแนวคิด 
ที่มา: พัฒนามาจากทฤษฎีของ อองรี ฟาร์โยล์ หลักการจัดการ POCCC เป็นกรอบแนวความคิด  

การจัด
องค์การ

การวางแผน ปัญหาการ
จัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิง่
ปลูกสร้าง

การบังคับ
บัญชา

การ
ควบคุม

การ
ประสานงาน
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลนครสมุทรสาคร เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาการพัฒนาในการจัดเก็บภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ
เทศบาลนครสมุทรสาคร ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการน าเสนอวิธีด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informant) ในการศึกษาครั้งนี้ คัดเลือกโดยใช้เกณฑ์
คุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล , 2556, น. 37) โดยมีเกณฑ์คือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานใน ส านักคลัง เทศบาลนครสมุทรสาคร และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการวิจัย
โดยค าถามที่ก าหนดไว้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนที่ 2 บริบทการ
จัดเก็บภาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลนครสมุทรสาคร ส่วนที่ 3 ปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างของเทศบาลนครสมุทรสาคร ส่วนที่ 4 แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ
เทศบาลนครสมุทรสาคร  

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (1) การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (Deep Interview) โดยใช้การสัมภาษณ์               
มีการแนะน าตัว และเรื่องที่จะสัมภาษณ์พูดคุยในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ซักถาม ข้อมูลและความคิดเห็น 
ควบคู่ไปกับการสังเกตการณ์ จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informant) จ านวน 10 คน (2) การสังเกตการณ์ 
(Observation) ใช้ในการสังเกตการณ์ทั้งแบบส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม ในการปฏิบัติงานในองค์กรโดยท า
การสังเกตการณ์ในการพัฒนาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในด้านต่าง ๆ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์แบบแก่นสาระ (Thematic Analysis) เป็น
การรวบรวมข้อมูลจากผู้สัมภาษณ์ทั้งหมดแล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่วางไว้ 
กระบวนการวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic analysis) มี 6 ขั้นตอนคือ (1) การท าความคุ้นเคยกับข้อมูล               
(2) การท าให้เกิดข้อมูลเบื้องต้น (3) การค้นหาแก่นสาระ (4) การตรวจสอบซ ้าแก่นสาระ (5) การระบุและตัง
ชื่อแก่นสาระ (6) การจัดท ารายงาน โดยเครื่องมือที่ใช้มีการสร้างกรอบในการวิเคราะห์เนื้อหาจากทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างประเด็นส าคัญส าหรับการสัมภาษณ์ 
 
ผลการศึกษา 

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลนครสมุทรสาครในปัจจุบัน พบว่าเป็นไปตาม
กฎหมายพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีการ
ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานที่แน่นอน แต่สามารถขยายระยะเวลาได้หากได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2563 เป็นปีแรกที่ใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฝ่ายแผนที่ภาษีจะ
ออกส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการใช้ประโยชน์ของประชาชนยังมีกรมธนารักษ์และส านักงานที่ดินส่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ สิทธิ์ครอบครองให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมประกาศบัญชีรายการที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างที่ส ารวจประจ าปีเพื่อให้เจ้าของทรัพย์สินตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากนั้นส่งให้ฝา่ย
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พัฒนารายได้เพ่ือประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและอัตราภาษีที่จะจัดเก็บก่อนวันที่ 
1 กุมภาพันธ์ และจัดท าหนังสือแจ้งการประเมินไปยังเจ้าของทรัพย์สินภายในเดือนกุมภาพันธ์ โดยเจ้าของ
ทรัพย์สินจะต้องช าระภายในเดือนเมษายนของปีนั้น หากไม่พอใจในการประเมินสามารถยื่นคัดค้านการ
ประเมินได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง แต่หากพ้นก าหนดจะต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม เทศบาลนคร
สมุทรสาครจะส่งหนังสือแจ้งเตือนให้ช าระภาษี 1 ครั้ง หากยังไม่ช าระจะจัดส่งรายชื่อให้ส านักงานที่ดินพื้นที่
ระงับการท านิติกรรมในท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างช าระต่อไป 

ปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลนครสมุทรสาคร พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นจะ
เป็นปัญหาที่บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากงานส ารวจจ าเป็นต้องให้พนักงานออกไปส ารวจ
ทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์สิน ลักษณะของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ และอายุของโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้าง เพื่อพนักงานประเมินจะได้ท าการค านวณเพื่อเสียภาษีต่อไป ท าให้พนักงานส ารวจจะต้อง
ท างานทั้งภายในและภายนอกองค์กรท าให้เกิดการท างานไม่ทัน ด้านการก าหนดเป้าประสงค์ของการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พบว่า ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะมีการก าหนดเป้าประสงค์ในการ
จัดเก็บภาษีที ่ด ินและสิ ่งปลูกสร้างของเทศบาลนครสมุทรสาครปีละ 32,000,0000 บาท แต่เนื ่องจาก
สถานการณ์โควิดรัฐบาลได้ลดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเหลือเพียง 10% เทศบาลนครสมุทรสาคร
จัดเก็บได้ 4 ล้านบาท โดยไม่ได้มีการชดเชยภาษีให้กับเทศบาล ด้านกรอบมาตรฐานด าเนินการของการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลนครสมุทรสาคร พบว่า มีการก าหนดกรอบมาตรฐานการท างานที่
ชัดเจนแต่กฎหมายตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีความซับซ้อนมากท าให้ต้องมี
ความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 

แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บภาษีที ่ดินและสิ ่งปลูกสร้างของเทศบาลนครสมุทรสาคร พบว่า                         
1) แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้านการวางแผน ควรมีการเตรียมตัวจัดเต รียม
ข้อมูลทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์สินให้พร้อมเพ่ือน าไปสู่การประเมินทรัพย์สินได้อย่างถูกต้องและยังต้องมีการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มากที่สุด 2) แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างด้าน
การจัดองค์การ ควรให้การจัดเก็บภาษีจะต้องด าเนินการในส่วนของสถานที่การให้บริการที่สะดวก โดยจะต้อง
มีการพัฒนาทั้งสถานที่และช่องทางบริการที่สะดวกสบายแก่ประชาชน รวมทั้งการพัฒนาด้านการตรวจสอบ
ข้อมูลผ่านระบบที่สะดวกมากขึ้นควรจัดให้มีบุคลากรท้องถิ่นด้านการส ารวจและการจัดเก็บภาษีให้มีเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร 3) แนวทางการ
พัฒนาการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้างด้านการควบคุม ควรมีการควบคุมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างต้องให้เจ้าหน้ามีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีการจัดเก็บภาษีอย่างถูกต้องและมีเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ควรมีโปรแกรมส าเร็จรูปที่พัฒนาโดยกรมส่งเสริมการปกครอง ที่สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลและค านวณภาษีภายใต้เงื่อนไขที่ซับซ้อนได้และพร้อมใช้งาน 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. เทศบาลนครสมุทรสาคร ควรมีการประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอน กระบวนการ วัน เวลาสถานที่ และ

อัตราในการจัดเก็บภาษีให้ชัดเจน โดยประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นด้านการเสียภาษีออนไลน์เพื่อน า
นโยบายด้านเทคโนโลยีมาใช้ไปพร้อมกับการจัดกิจกรรมในพื้นที่  

2. เทศบาลนครสมุทรสาคร ควรปรับรูปแบบการด าเนินงานในการจัดเก็บภาษีตามที่กฎหมายและ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เช่น การประมาณการรายรับ ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างและภาษีป้าย ให้ประมาณการจากยอดประมาณการตามจ านวนผู้อยู่ในข่ายช าระภาษีจากทะเบียนผู้
เสียภาษีนอกจากนี้ควรปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน ค านวณพื้นที่
ต่อเนื่องและส่วนควบค านวณค่ารายปี ตรวจสอบ การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเป็นรายแปลง เป็นต้น  

3. เทศบาลนครสมุทรสาคร ควรจัดให้มีการประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่กลุ่มผู้เสียภาษีได้ทราบและ
เข้าใจตรงกันในการเสียภาษีและแจ้งการน าเงินที่ได้รับจากการช าระภาษีต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาชุมชน                           
มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและหลากหลายช่องทาง  

4. เทศบาลนครสมุทรสาคร ควรเน้นออกพื้นที่บริการการเก็บภาษีตามหมู่บ้าน  เพื่อเป็นการบริการ
และอ านวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษีรวมถึงการส ารวจเขตพ้ืนที่และติดตามผลงานการจัดเก็บภาษี  

5. เทศบาลนครสมุทรสาคร ควรมีนโยบายให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับ
การปฏิบัติงาน ส่งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไปอบรม ศึกษาเรียนรู้ ศึกษาดูงานองค์กรอื่น รวมทั้งด้าน
กฎหมายปรับแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างให้เพ่ิมมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ (1) เพื่อประเมินระดับการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของส านัก

ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ (2) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาการให้บริการงานทะเบียน

ราษฎรของส านักทะเบียนท้องถิ ่นเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ และ (3) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการ

พัฒนาการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ จ าแนกตามปัจจัยส่วน

บุคคล การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 392 คนโดยใช้แบบสอบถาม 

สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบค่า

เอฟ และการทดสอบสมติฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับการให้บริการภาพรวมมีระดับความคิดเห็นด้วยอยู่ใน

ระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยเรียงตามล าดับความคิดเห็นด้วย ดังนี้ ด้านบุคลากร (=3.91) 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการ (=3.65) ด้านอาคารสถานที่ (=3.46) และด้านขั้นตอนกระบวนการ (=

3.43) (2) การพัฒนาการให้บริการภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้โดย

เรียงตามล าดับความพึงพอใจ ดังนี้ ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (= 3.87) ด้านคุณภาพการให้บริการ (= 3.78) 

ด้านผลสัมฤทธิ์ (= 3.58) และด้านการบริการแบบเบ็ดเสร็จ (= 3.47) และ(3) การเปรียบเทียบระดับความ

พึงพอใจจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพภาพรวมมีความพึงพอใจไม่แตกต่าง

กันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ยกเว้นด้านการบริการแบบเบ็ดเสร็จ

ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ค าส าคัญ: ระดับการให้บริการ ความพึงพอใจต่อการพัฒนาการให้บริการ ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล     

ต าบลอ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
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Abstract 
The objectives of this research were (1) to evaluate the service level in Civil Registration 

Section at the Municipality Office of Om Yai (2) to evaluate the satisfaction in the development 

of public service in Civil Registration Section at the Municipality Office of Om Yai and                                  

(3) to compare the satisfaction towards the public service in Civil Registration Section at the 

Municipality Office of Om Yai classified by demography. This is the quantitative research gathering 

sample group data of 392 respondents by questionnaire. The statistics used for data analysis were 

frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and hypotheses testing. The results found 

that (1) The agreement level of the overall public service was at the high level (= 3.65, S.D. = 0.76) as 

confirming the hypothesis, the rankings were personnel (=3.91, S.D. = 0.96), service equipments              

(= 3.65, S.D. = 0.76), building (=3.46, S.D. = 0.87) and the process (= 3.43, S.D. = 0.90) 

respectively. (2) The agreement level of the overall on the development of service was at the high 

level (= 3.67, S.D. = 0.77) as confirming the hypothesis, the rankings of the satisfactions were the 

innovation technology (=3.87, S.D. = 0.87), the quality of service (=3.78, S.D. = 0.94), the 

performance results (=3.58, S.D. = 0.89) and the one-stop service (=3.47, S.D. = 0.90) 

respectively. (3) The comparison of the satisfaction classified by demography found that they 

were not difference among the overall of gender, the education level, and the occupation at 

the statistical significance of 0.05 which were not confirming the hypotheses, except the one-

stop service which was different at the statistical significance of 0.05. 

 
Keyword: The Development of Service in Civil, Registration Section at the Municipality,                     
Office of Om Yai 

 
บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้วางหลักส าคัญเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการก าหนดนโยบาย 

และการบริหารจัดการในท้องถิ่นของตนเอง ส่งผลให้มีการตราพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มีการจัดตั้งคณะกรรมการการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อด าเนินการถ่ายโอนภารกิจของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปยังองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนด้วยตนเอง ซึ่งนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้น

ของการให้บริการงานทะเบียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย 

พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช้ส่งผลให้

สุขาภิบาลอ้อมใหญ่ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ มีพ้ืนที่รับผิดชอบจ านวน 2 ต าบล 

10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1–8 ต าบลอ้อมใหญ่ และหมู่ท่ี 1,5 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

เขตพื้นที่จ านวน 12 ตารางกิโลเมตร ณ ปัจจุบันมีประชากรจ านวนทั้งสิ้น 24,265 คน และมีครัวเรือนจ านวน 

21,682 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) และประชากรแฝงมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 100,000 

คน เนื่องจากพื้นที่ต าบลอ้อมใหญ่นั้นเป็นที่ตั ้งของโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก ประกอบกับเป็นพื้นที่

ปริมณฑลซึ่งได้ผลจากการขยายตัวของเมืองกรุงเทพฯ และในเมื่อมีประชากรอยู่ในเขตพื้นที่จ านวนมากส่งผล

ให้เกิดความต้องการที่จะติดต่อราชการอันเกี่ยวเนื่องกับการทะเบียนราษฎร ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานตั้งแต่เกิด

จนถึงตายก็มีจ านวนเพิ่มขึ้นไปด้วยตามจ านวนประชากร 

 การจัดบริการสาธารณะด้านงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ ได้ด าเนินการจัดตั้ง

ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ขึ้น มีหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียนราษฎรของประชากรในเขต

เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ ให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนราษฎรแก่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยและไม่มีสัญชาติ

ไทย ในระยะแรกเริ่มเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ด าเนินการเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและใช้ทรัพยากร

บุคคลของตนเองในการบริหารจัดการ แต่ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับความมั่นคงเนื่องจากกรมการปกครองมีความ

กังวลว่างานทะเบียนราษฎรนั้นเป็นฐานข้อมูลความมั่นคงของชาติ รวมทั้งปัญหาความช านาญของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้านการทะเบียนราษฎรมากพอ ประกอบกับปัญหาความพร้อมของเทศบาล

ในการจัดเตรียมพื้นที่การให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุง

วัสดุอุปกรณ์ซึ่งมีค่าใช้จ่ายจ านวนมาก จึงท าให้ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ ไม่ได้เปิด

ให้บริการประชาชน ณ ส านักงานเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ แต่ไปท าการเปิดให้บริการประชาชน ณ ที่ว่าการ

อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมแทน กล่าวได้ว่าประชาชนที่อยู่ต าบลอ้อมใหญ่หากประสงค์จะติดต่อขอรับ

บริการงานทะเบียนราษฎร จ าเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่เป็นระยะทางไกลเกินกว่า  5.5 กิโลเมตร โดยใช้

เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที จึงจะได้รับบริการสาธารณะจากภาครัฐ ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลเสีย

มากกว่าผลดีเนื่องด้วยต้องเสียเวลาเดินทางออกนอกพื้นที่เป็นระยะทางไกลแทนที่การจัดตั้งส านักทะเบียน

ท้องถิ่นเป็นของตนเองจะอ านวยความสะดวกแต่กลับเพิ่มภาระให้แก่ประชาชนยิ่งกว่าเดิม ต่อมาเมื่อวันที่ 2 

พฤศจิกายน พ.ศ.2560 หลังจากการเปิดให้บริการ ณ ที่ว่าการอ าเภอสามพราน อยู่เป็นระยะเวลากว่า 15 ปี 

ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ ได้ย้ายออกและมาเปิดให้บริการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบล

อ้อมใหญ่ ระยะทางและระยะเวลาลดลงประชาชนจะสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะได้สะดวกมากขึ้น แต่

ถึงกระนั้นการย้ายสถานที่ให้บริการมายังส านักงานเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
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ทะเบียนราษฎรต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมการท างานใหม่ วัฒนธรรมองค์กรที่เปลี่ยนไป รวมทั้งอาคาร

สถานที่สิ่งอ านวยความสะดวกวัสดุอุปกรณ์ล้วนแล้วเป็นสิ่งแปลกใหม่ทั้งหมด อาจส่งผลกระทบต่อมาตรฐาน

ระดับการให้บริการของส านักทะเบียนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อีกท้ังในส่วนของผู้รับบริการการจะติดต่อขอรับ

บริการงานทะเบียนประเภทอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับงานทะเบียนราษฎร เช่น การแก้ไขชื่อตัวชื่อสกุล การท าบัตร

ประจ าตัวประชาชนก็ยังจ าเป็นต้องเดินทางไปติดต่อขอรับบริการจากส านักทะเบียนอ าเภอสามพราน ณ ที่ว่า

การอ าเภอสามพรานเพียงเท่านั้น อาจก่อให้เกิดความสับสนและความไม่สะดวกในการติดต่องานทะเบียนของ

ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ได้  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและประเมินการให้บริการ

งานทะเบียนราษฎรของส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ใน

ปัจจุบันเกี่ยวกับระดับการให้บริการอันเนื่องจากการย้ายที่ตั้งส านักทะเบียนว่าปัจจุบันระดับการให้บริการของ

ส านักทะเบียนอยู่ในระดับใดและประชาชนมีความพึงพอใจต่อพัฒนาการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของ

ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ มากน้อยเพียงใด 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อประเมินระดับการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ของส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบล  

อ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

2.  เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อพัฒนาการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของส านักทะเบียนท้องถิ่น

เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

3.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการพัฒนาการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของส านักทะเบียน

ท้องถิ่นเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2536, น. 36) ได้เสนอหลักการให้บริการแบบครบวงจรหรือการพัฒนาการ

ให้บริการเชิงรุกเรียกว่าหลัก Package Service โดยมีเป้าหมาย ดังนี้  

1. มุ่งประโยชน์ของประชาชนผู ้รับบริการทั ้งผู ้ที ่มาติดต่อขอรับบริการและผู ้ที ่อยู ่ในข่าย               

ควรจะได้รับบริการเป็นส าคัญมีลักษณะ ดังนี้ 

1.1 ผู้ให้บริการต้องถือว่า การให้บริการเป็นภาระหน้าที่ที ่จะต้องด าเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง โดยต้องจัดการให้บริการที่ครอบคลุมและท่ัวถึง  

1.2 การก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและการใช้ดุลยพินิจจะต้องค านึงถึงสิทธิประโยชน์

ของผู้รับบริการเป็นหลัก  

1.3 ผู้ให้บริการจะต้องมองผู้มารับบริการว่ามีฐานะและศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกับตน  
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2. ความรวดเร็วในการให้บริการอาจกระท าได้ใน 3 ลักษณะ ดังนี้  

2.1 การพัฒนาข้าราชการให้มีทัศนคติมีความรู้ความสามารถเพื่อให้เกิดความช านาญ

งานมีความกระตือรือร้นและกล้าที่จะตัดสินใจในเรื่องที่อยู่ในอ านาจของตน  

2.2 การกระจายอ านาจหรือการมอบอ านาจให้มากขึ้นและปรับปรุงระเบียบวิธีการ

ท างานให้มีข้ันตอนโดยใช้เวลาในการให้บริการน้อยที่สุด  

2.3 การพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือจะท าให้การบริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

3. การให้บริการจะต้องเสร็จสมบูรณ์หมายถึง การเสร็จสมบูรณ์ตามสิทธิประโยชน์ที่ผู้รับบริการ

พึงจะได้รับซึ่งลักษณะที่ดีของการให้บริการที่เสร็จสมบูรณ์ก็คือการบริการที่แล้วเสร็จในการติดต่อเพี ยง            

ครั้งเดียวหรือไม่เกิน 2 ครั้ง นอกจากนี้ยังหมายความถึงความพยายามที่จะให้บริการในเรื่องอ่ืน ๆ ที่ผู้มาติดต่อ

ขอรับบริการสมควรจะได้รับอีกด้วยแม้ว่าผู้มาขอรับบริการจะไม่ได้ขอรับบริการในเรื่องนั้นก็ตามแต่ถ้าเห็นว่า

เป็นสิทธิประโยชน์ของผู้รับบริการ ก็ควรที่จะให้ค าแนะน า และพยายามให้บริการในเรื่องนั้น ๆ เช่น มีผู้มา        

ขอคัดส าเนาทะเบียนบ้านแล้วพบว่าบัตรประจ าตัวประชาชนหมดอายุ ก็ควรด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัว

ประชาชนให้ใหม่ เป็นต้น  

4. ความกระตือรือร้นในการให้บริการ เมื่อมีผู ้มาติดต่อขอรับการบริการเจ้ าหน้าที ่จะต้อง                 

รีบด าเนินการให้โดยไม่ชักช้าและให้เวลาให้น้อยที่สุด  

5. การใหบริการด้วยความถูกต้อง นอกจากเจ้าหน้าที่ต้องรีบด าเนินการให้แล้วผลงานที่ออกมา

จะต้องถูกต้องสมบูรณ์ประชาชนสามารถน าไปใช้ท าธุรกรรมต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องกลับมาแก้ไขใหม่อีก  

6. การให้บริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม โดยเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติต่อประชาน    

ผู้มาติดต่อขอรับบริการด้วยความอ่อนน้อม ซึ่งจะท าให้ผู้มารับบริการมีทัศนคติที่ดีต่อข้าราชการและต่อทาง

ราชการ  

7. การให้บริการด้วยความเสมอภาค ซึ่งข้าราชการที่มีหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนจะต้อง

ให้บริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันทุกคน 

 ปรัชญาเวช เวสารัชช์ (2536, น. 48) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ท าให้เกิดความพึงพอใจคือ 

1. ให้บริการที่เท่าเทียมแก่สมาชิกสังคม 

2. ให้บริการในเวลาที่เหมาะสม เช่น บริการดับเพลิง บริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน ้าท่วม 

3. ให้บริการโดยค านึงถึงปริมาณความมากน้อยคือ ให้บริการไม่มากหรือน้อยเกินไป 

4. ให้บริการโดยมีการปรับปรุงให้พบกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

 กุลธน ธนาพงษธร (2529, น. 84) กล่าวว่า หลักการให้บริการได้แก่ 
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1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่กล่าวคือ ประโยชน์           

และบริการที่องค์การจัดให้นั้น จะต้องสนองความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่หรือทั้งหมด มิใช่เป็นการ        

จัดให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

2. หลักสม ่าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการนั้น ๆ ต้องด าเนินไปอย่างสม ่าเสมอมิใช่ท า ๆ หยุด ๆ 

ตามความพอใจของบริการหรือผู้ปฏิบัติงาน 

3. หลักความเสมอภาคบริการที่จัดนั้นจะต้องให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอหน้า

และเท่าเทียมกัน ไม่มีการใช้สิทธิพิเศษแก่หรือกลุ่มบุคคลใดในลักษณะแตกต่างจากกลุ่มคนอ่ืน ๆ  

4. หลักความประหยัด ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ไปในการบริการ จะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่ได้รับ 

5. หลักความสะดวก บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะที่ปฏิบัติได้ง่าย 

สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนักทั ้งยังไม่เป็นการสร้างภาวะยุ่งยากใจให้แก่ผู ้ให้บริก ารหรือ

ผู้ใช้บริการมากเกินไป 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 
 
 
 
                   
 
 
  
 
 
 
 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Study) โดยประเมิณระดับการให้บริการ 
ด้านขั้นตอนกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการ และด้านอาคารสถานที่ 

ระดับการให้บริการ 

-  ขั้นตอนกระบวนการให้บริการ 

-  บุคลากร 

-  วัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการ 

-  อาคารสถานท่ี 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- อาชีพ 

- ระดับการศึกษา  
การพัฒนาการให้บริการ 

- ด้านการบริการแบบเบ็ดเสร็จ  

- ด้านคุณภาพการให้บริการ 

- ด้านเทคโนโลยีนวตักรรม 

- ด้านผลสัมฤทธ์ิ 
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และประเมิณความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาการให้บริการ ด้านการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม และด้านผลสัมฤทธิ์ งานทะเบียนราษฎรของส านักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เลือกจากประชาชนผู้เคยมีประสบการณ์ติดต่อ
ขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 
จ านวนทั้งสิ้น 19,101 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ค านวณหากลุ่มตัวอย่างโดยสูตรของ ทาโร ยามาเน่                               
(Taro Yamane, 1973) จ านวน 392 ราย  

เครื ่องมือในการศึกษาวิจัยนั ้นผู ้ว ิจัยได้ศึกษาจากวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้องและเอกสารวิชาการ            
อื่น ๆ เพื่อที่จะน ามาก าหนดเป็นตัวแปรเพื่อศึกษาวิจัย แล้วน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างข้อค าถามใน
แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยเครื่องมือที่ผู ้วิจัยใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ รูปแบบค าถามปลายปิด              
โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่ง เป็นค าถามแบบเลือกตอบ 

ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  จ านวน 4 ข้อ         

ส่วนที ่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี ่ยวกับระดับการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของ            

ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ในปัจจุบัน จ านวน 20 ข้อ แบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่ ขั ้นตอน

กระบวนการให้บริการ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการ และอาคารสถานที่ เป็นค าถามแบบปลา ยปิด         

ใช้ประเภทมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิร ์ท (Likert Rating Scale) เพื ่อสอบถามความคิดเห็นของ            

กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยเรียงล าดับคะแนนความคิดเห็นด้วยคือ มากอย่างยิ่ง มาก ปานกลาง           

น้อย น้อยอย่างยิ่ง 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจเกี ่ยวกับการพัฒนาการให้บริการงานทะเบียนราษฎร              

ของส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ จ านวน 16 ข้อ แบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่ ด้านการบริการ แบบ

เบ็ดเสร็จ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม และด้านผลสัมฤทธิ์ เป็นค าถามแบบปลายปิด 

ใช้ประเภทมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิร์ท (Likert Rating Scale) เพื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุ่ม

ตัวอย่างแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยเรียงล าดับคะแนนความพึงพอใจคือ มากอย่างยิ่ง มาก ปานกลาง น้อย น้อย

อย่างยิ่ง 

การตรวจสอบคุณภาพเครื ่องมือ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามตรวจสอบความเที ่ยงตรงของเนื ้อหา 

(Content Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน หาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC : Index 

of item Objective Congruence) และน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้  (Try out)           

เพื่อหาความเชื่อมั่นกับประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล

เมืองกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ านวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย           

โดยน าแบบสอบถามไปทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาตามวิธี
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ของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) แล้วจึงน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูล

กับกลุ่มตัวอย่าง 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะห์
โดยใช้วิธีการทางสถิติ ดังนี้ หาค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, การทดสอบค่าที, การทดสอบค่าเอฟ        
และการทดสอบสมติฐาน  
 
ผลการศึกษาวิจัย  

การวิจัยเรื ่อง การพัฒนาการให้บริการสาธารณะด้านทะเบียนราษฎรของส านักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สรุปได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่            

เป็นเพศหญิง มีอายุ 40 - 49 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและอาชีพพนักงานบริษัทมากท่ีสุด 

2. ระดับการให้บริการงานทะเบียนราษฎรในปัจจุบัน ของส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบล

อ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในปัจจุบัน ใน 4 ด้านซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการให้บริการ 

บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการและอาคารสถานที ่ พบว่าระดับการให้บริการภาพรวมมีระดับ           

ความคิดเห็นด้วยอยู ่ ในระดับมาก ( = 3.65, S.D. = 0.76)  ซึ ่งเป็นไปตามสมมติฐานที ่ต ั ้งไว ้โดย                

เรียงตามล าดับความคิดเห็นด้วย ดังนี ้ ด้านบุคลากร ( =3.91, S.D. = 0.96) ด้านวัสดุอุปกรณ์ในการ

ให้บริการ (= 3.65, S.D. = 0.76) ด้านอาคารสถานที่ (=3.46, S.D. = 0.87) และด้านขั้นตอนกระบวน

การ (= 3.43, S.D. = 0.90) สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอมอร ไชยสุวรรณ (2559) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง

ความคิดเห็นต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อ าเภอเมือง

บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลวิจัยพบว่าความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของส านัก

ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภักดิ์ริดา อ่อนสุระ

ทุม (2560) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของส านักทะเบียนท้องถิ่น

เทศบาลต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร ผลวิจัยพบว่าความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ

ประสิทธิผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตา

กล้า จังหวัดสกลนคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่ามากที่สุดคือด้าน

เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการและด้านคุณภาพการให้บริการ รองลงมาคือด้านกระบวนการและขั้นตอน

การให้บริการและด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกตามล าดับ 

3. ความพึงพอใจต่อการพัฒนาการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของ ส านักทะเบียนท้องถิ่น

เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ ใน 4 ด้านซึ่งประกอบด้วย ด้านการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ด้านคุณภาพการให้บริการ 
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ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและด้านผลสัมฤทธิ์ พบว่าการพัฒนาการให้บริการภาพรวมมีความ พึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก (= 3.67, S.D. = 0.77)  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยเรียงตามล าดับความพึงพอใจ ดังนี้ 

ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (= 3.87, S.D. = 0.87) ด้านคุณภาพการให้บริการ ( = 3.78, S.D. = 0.94)        

ด้านผลสัมฤทธิ์ (  = 3.58, S.D. = 0.89) และด้านการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ( = 3.47, S.D. = 0.90) 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลีรัตน์ แซ่โค้ว (2559) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผู้มา

รับบริการด้านทะเบียนราษฎรจากส านักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมือง จังหวัด

ร้อยเอ็ด โดยศึกษาวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับอักษรารักษ์ ฐิ

ตาศรีโรจน์ (2557) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้ารับบริการงานทะเบียน

ราษฎร กรณีศึกษา : ที่ว่าการอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยศึกษาวิจัยพบว่า ประชาชนมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก 

4. การเปร ียบเท ียบความพึงพอใจต ่อพ ัฒนาการให ้บร ิการงานทะเบียนราษฎรของ                

ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ สามารถสรุปผลการวิจัยโดยจ าแนกจามปัจจัยส่วนบุคคลได้ ดังต่อไปนี้ 

4.1 การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อพัฒนาการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของ             

ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามเพศพบว่า           

มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการให้บริการงานทะเบียนราษฎรในปัจจุบันของส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล

ต าบลอ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามเพศชายและเพศหญิง พบว่าค่าสถิติทดสอบ t  

ที่ค านวณได้เท่ากับ -0.787 และมีค่า Sig. เท่ากับ  0.432 มากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง              

ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เพศหญิง ( = 3.70, S.D. = 0.77) และเพศชาย (= 3.63, S.D. = 0.77) 

สอดคล้องกับธนวรรณ แสวงศรี (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อ

การรับบริการของประชาชนของภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

4.2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อพัฒนาการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ต่อการ

ให้บริการของส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ าแนกตาม

ระดับการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร

ในปัจจุบัน ของส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่าโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล าดับ ดังนี้ ระดับการศึกษากลุ่มอื่น  ๆ (= 4.05, S.D. = 0.89)               

กลุ่มปริญญาตรีระดับการศึกษา (= 3.81, S.D. = 0.66) กลุ่มประถมศึกษาหรือต ่ากว่า (= 3.65, S.D. = 

0.85) กลุ่มปริญญาโท (= 3.62, S.D. = 0.91) กลุ่มอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ( = 3.59, S.D. = 0.71)           

กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น (= 3.58, S.D. = 0.68) และกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ( = 3.50, 
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S.D. = 0.91) และเมื ่อวิเคราะห์หาค่าความแปรปวนพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการ

ให้บริการงานทะเบียนราษฎรในปัจจุบัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง

ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั ้งไว้ และเมื ่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ

พัฒนาการให้บริการงานทะเบียนราษฎรในปัจจุบันไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านการบริการแบบเบ็ดเสร็จ มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 เพียงหนึ่งด้าน  สอดคล้องกับเทศบาลนครนนทบุรี                 

อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ร ่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์และ

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (2559) ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล

นครนนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2559 พบว่าความพึงพอใจของผู้มาติดต่อขอรับบริการจากเทศบาลนคร

นนทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามระดับการศึกษาไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ ทรรษบงกช  

ศรีคงศรี (2554) ศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของฝ่ายทะเบียนส านักงานเขตคลอง

สาน กรุงเทพมหานคร พบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ

งานทะเบียนราษฎรของฝ่ายทะเบียนส านักงาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  ไม่แตกต่างกัน 

4.3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อพัฒนาการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของ                

ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามอาชีพ พบว่าโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล าดับ ดังนี้ กลุ่มอาชีพเกษตรกร ( = 3.89, S.D. = 0.76) กลุ่มอาชีพ

นักเรียน/นักศึกษา (= 3.83, S.D. = 0.61) กลุ่มอาชีพพนักงานบริษัท (= 3.71, S.D. = 0.79) กลุ่มอาชีพ

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (= 3.68, S.D. = 0.79) กลุ่มอาชีพอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว ( = 3.62, 

S.D. = 0.77) และกลุ่มอาชีพอื่น ๆ (= 3.59, S.D. = 0.74) และเมื่อวิเคราะห์หาค่าความแปรปวนพบว่า

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการให้บริการงานทะเบียนราษฎรในปัจจุบันโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  ไม่สอดคล้องกับ นารีย์ บุตรดีด้วง 

(2556) ได้ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื ่องคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลต าบลท่าแร่                       

อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พบว่าอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการงาน

ทะเบียนราษฎรแตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาวิจ ัยเร ื ่องการพัฒนาการให้บริการสาธารณะด้านทะเบียนราษฎรของส  าน ักท                

ะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครั้งนี้ท าให้ผู้วิจัยได้ทราบข้อมูลที่จะ

น าเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายวางแผนยุทธศาสตร์หรือ

แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนา เพื่อยกระดับส านักเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ ให้มีความพร้อม

ส าหรับการเปิดให้บริการงานทะเบียนประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากงานทะเบียนราษฎร เช่น การเปิด
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ให้บริการการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน และงานทะเบียนทั่วไป (จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า             

จดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม จดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม ทะเบียนชื่อตัว ทะเบียนชื่อสกุล) เป็นต้น 

และสามารถน าข้อมูลที่ได้มาเป็นสิ่งกระตุ้นและเพิ่มประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับส านักทะเบียน

ท้องถิ่นเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ มีการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น  

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  1.1 ผู้บริหารเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ ควรผลักดันนโยบายเรื่องขอเปิดให้บริการงานทะเบียน

ประเภทอื่น ๆ (งานบัตรประจ าตัวประชาชน,งานทะเบียนทั่วไป) เพิ่มเติมนอกเหนือจากงานทะเบียนราษฎรที่

เปิดให้บริการ อยู่แล้วเพียงงานทะเบียนประเภทเดียว โดยการชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น ให้ส านักทะเบียน

กลางพิจารณา เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพและยกระดับส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ ให้บริการ

สาธารณะด้านการทะเบียนอย่างครบวงจรและให้บริการประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อ 

  1.2 ส านักทะเบียนกลางควรพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้ส านักทะเบียนอ าเภอและส านัก

ทะเบียนท้องถิ่นสามารถให้บริการงานทะเบียนในระบบอินเตอร์เน็ต อาธิเช่น การคัดและรับรองส าเนา

ทะเบียนบ้าน การคัดและรับรองสูติบัตร การคัดและรับรองมรณบัตร เป็นต้น เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก

ให้ประชาชนโดยสามารถติดต่อราชการได้โดยไม่จ าเป็นต้องเดินออกจากบ้าน 

  1.3 ควรแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ประจ าส านัก

ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที ่การ

ให้บริการงานทะเบียนราษฎรอย่างไกล้ชิดและน าผลการติดตามประเมิณผลมาพัฒนาการให้บริการดังกล่าวฯ 

ได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็น 

 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ

2.1 ระดับการให้บริการงานทะเบียนราษฎรในปัจจุบัน ของส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล

ต าบลอ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมากซึ่งถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ดังนั้น

ควรรักษาระดับการให้บริการในระดับนี้ไว้ และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ขั้นตอนกระบวนการ บุคลากร 

วัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการ อาคารสถานที่ ทุกด้านก็อยู่ในระดับมากเช่นกันทในขณะเดียวกันก็ควรพัฒนา

ปรับปรุงเรื ่อง ระยะเวลาในการให้บริการอย่างเหมาะสม การรับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ

ประชาชน การจัดจุดให้บริการ(เค้าเตอร์)พิเศษ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ พระภิกษุสงฆ์ ผู้สูงอายุและ

สตรีตั ้งครรภ์ รวมถึงเรื ่องการอ านวยความสะดวกในการเดินทางเข้าถึงเพื่อติดต่อราชการที่ยังไม่สะดวก                   

เพ่ือยกระดับการให้บริการงานทะเบียนราษฎรให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีสูงกว่าเดิมด้วย 

  2.2 การพัฒนาการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของ ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบล

อ้อมใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมากซึ่งถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงเช่นเดียวกันกับระดับการให้บริการงานทะเบียน

ราษฎร ดังนั้นควรรักษาระดับการให้บริการในระดับนี้ไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการบริการ
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แบบเบ็ดเสร็จ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม ด้านผลสัมฤทธิ์ ทุกด้านก็อยู่ในระดับมาก

เช่นกัน ในขณะเดียวกันก็ควรพัฒนาปรับปรุงเรื่อง การก าหนดแนวทางที่แน่ชัดรัดกุมและเหมาะสมเพื่อการ

ติดต่อขอรับบริการในครั้งต่อ ๆ ไป ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ได้รับจาการบริการตรงตามประสงค์ขอผู้มา

ติดต่อขอรับบริการ และเรื่องการพัฒนาผลการให้บริการให้โดดเด่นเกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนด เพื่อที่จะ

ยกระดับการพัฒนาการให้บริการงานทะเบียนราษฎร  และเพิ่มระดับความพึงพอใจของผู้มาติดต่อขอรับ

บริการให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีสูงยิ่งขึ้น 

3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

  3.1 ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นกลุ่ม  ๆ แบ่งเป็น 

กลุ่มของผู้บริหาร กลุ่มของผู้น าชุมชน กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และกลุ่มประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิง

ลึกที่มาจากทุกภาคส่วน 

  3.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบระดับการให้บริการและความพึงพอใจต่อการ

พัฒนาการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของส านักทะเบียนท้องถิ่นใกล้เคียงว่ามีผลการวิจัยสอดคล้องหรือ

แตกต่างกัน เพ่ือน ามาปรับปรุงการให้บริการงานทะเบียนราษฎรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขอต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร

สายสนับสนุน สังกัดกองกายภาพและสิ ่งแวดล้อม ส านักงานอธ ิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ                          

(2) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขอต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดกองกายภาพ

และสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นบุคลากรสาย

สนับสนุน สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จ านวน 68 คน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถาม และเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) บุคลากรที่มีเพศ หน่วยงาน และระดับการศึกษา แตกต่างกันมีปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการขอต าแหน่งที่สูงขึ้นโดยรวมไม่แตกต่างกัน (2) บุคลากรที่มีอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุ

การปฏิบัติงาน แตกต่างกันมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขอต าแหน่งที่สูงขึ้นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 

แนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนการท าผลงานเพ่ือเสนอขอต าแหน่งที่สูงของบุคลากรสายสนับสนุน คือ การจัด

ให้มีเครือข่ายพ่ีเลี้ยง โดยให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งช านาญการพิเศษมาเป็นพ่ีเลี้ยง หรือจัดให้มีที่ปรึกษาในการจัดท า

ผลงานให้ครบแต่ละด้าน มีการถ่ายทอดนโยบายการจัดท าผลงานให้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดข้อตกลงการ

ปฏิบัติงาน (PA) ของหน่วยงาน สนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมในการพัฒนาบุคลากร และจัดกิจกรรม

กรรมเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศในการท าผลงานเพื่อเสนอขอต าแหน่งที่สูงขึ้น 

 

ค าส าคัญ: ปัจจัยที่มีอิทธิพล การเสนอขอต าแหน่งที่สูงขึ้น บุคลากรสายสนับสนุน 
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Abstract 

  The research was aimed : 1) to study of Factors Affecting the Accession to the Academic 
Positions of the Supporting Staff at Division of Physical and Environment Systems, Office of 
the President, Mahidol University; and 2) to compare of Factors Affecting the Accession to the 
Academic Positions of the Supporting Staff at Division of Physical and Environment Systems, 
Office of the President, Mahidol University.  The samples in the were 68 Supporting Staff at 
Division of Physical and Environment Systems.  The methodology of research was both 
quantitative and quantitative.  The tool used in the quantitative research is in this research is 
questionnaire and the one used in the qualitative research is interview method.  Data were 
analyzed using the computer program with the frequency distribution, determining 
percentage, mean and standard deviation. The results revealed: 1) Staff with different gender, 
working group and education were not different in the satisfaction of Factors Affecting the 
Accession to the Academic Positions.  2)  Staff with different age, salary, and years experience 
had differently of Factors Affecting the Accession to the Academic Positions with a significance 
level at 0.05. The approach for supporting of the Supporting Staff is R2R Facilitator, professional 
skills or arrange for a consultant to professional, policy transfer as part of Performance 
Agreement, Support training budget for personnel development, and organizing activities to 
atmosphere research. 
 

Keywords: Factors Affecting, accession to the academic positions, supporting staff 

 

บทน า 

การพัฒนาองค์กรและบุคลากรนับได้ว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร

ของเอกชน ในการพัฒนาบุคลากรมีความส าคัญทั้งต่อตัวเองและต่อองค์กร ได้แก่ การได้รับความรู้ ความคิด

ใหม่ ๆ ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สามารถเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานให้มี

คุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งเป็นการสนองความต้องการที่ก้าวหน้าของบุคลากร (บุญส่ง ลีละชาต , 

2562) ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง หรือ คนเก่ง (Talent People) คือ ปัจจัยหลักที่มีส่วนส่งเสริมองค์กร

ให้สามารถบรรลุเป้าหมาย การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) เป็นหัวใจของการบริหารงาน

บุคคลที่ให้ความส าคัญกับศักยภาพของบุคลากรหรือกลุ่มคนที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานและสร้าง

เสริมความก้าวหน้าให้กับองค์กร (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2554) 
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มหาวิทยาลัยมหิดล มีแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566 ได้ก าหนดทิศทางและเป้าหมายการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้

สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยใช้เป็นกรอบแนวทางการ

ด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเชื่อมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในและภายนอกองค์กร บุคลากรจะเป็นผู้

ผลักดันให้ภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์มหาวิทยาลัยมหิดลให้ความส าคัญกับ

การบริหารจัดการผู้ที่มีศักยภาพสูง (TALENT MANAGEMENT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขัน

และสร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัยในระยะยาว รวมถึงการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ด้านการวิจ ัยของ

มหาวิทยาลัย โดยก าหนดตัวชี้วัดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-

Sufficiency and Sustainable Organization) เป็นร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents ซ่ึงจ าแนก

เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรสายวิชาการ ด้านการวิจัย และบุคลากรสาย

สนับสนุน ซึ่งยังคงให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการบุคลากรกลุ่ม Talent อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยได้

เล็งเห็นความส าคัญของการบริหารจัดการ บุคลากรกลุ่ม Talent ซ่ึงนับเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อน

องค์กร โดยเฉพาะในยุคของการเปลี่ยนแปลง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งต้องมีการเตรียมความ

พร้อมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ก้าวทัน และสอดรับกับความเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการดึงดูด   

การพัฒนา และธ ารงรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ให้อยู่กับองค์กรยาวนาน ต่อเนื่องไปสู่การวางแผนสืบทอด

ต าแหน่ง (แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล , 2562) กองกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม เป็น 1 ใน 25 ของส่วนงานภายในส านักงานอธิการบดี ที่สนับสนุนงานด้านการเรียนการสอน            

การจัดกิจกรรม ระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และยังเป็นหน่วยงานที่มี

ภารกิจสนับสนุนเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายและแนวทาง 

สนับสนุน ผลักดัน ส่งเสริมให้บุคลากรในทุกหน่วยงานในสังกัดท าผลงานเพื่อเสนอขอต าแหน่งสูงขึ้น เพื่อตอบ

โจทย์ที่ได้ท าไว้กับมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องตระหนักและตอบสนองความคาดหวังในการบรรลุเป้าหมายเพื่อให้

บุคลากรก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งงานที่สูงขึ้นได้ ประกอบกับกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มีแผนยุทธศาสตร์ด้านการ

พัฒนาองค์กรสู่ระดับสากล (Smart Organization) คือ การพัฒนาบุคลากรในด้านความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ 

ทักษะการท างาน ยกระดับความเชี่ยวชาญ และเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในสาย

งาน (Human Development) ที่ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพทุกสายงาน/ต าแหน่ง ผลักดันให้บุคลากร

มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) โดยมีเป้าประสงค์เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรในทุกหน่วยงานได้ท า

ผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอต าแหน่งสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามบุคลากรยังไม่ค่อยให้ความสนใจในการจัดท า

ผลงานเท่าที่ควร ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมามีบุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมเสนอผลงานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่

สูงขึ้นไดจ้ านวนไม่มาก จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าสภาพแวดล้อมในการท างานด้านนโยบาย โครงสร้าง การบริหารที่
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เหมือนกัน แต่บุคลากรสายสนับสนุนบางส่วนก็มีการเสนอผลงานเพ่ือเข้าสู้ต าแหน่งที่สูงขึ้น ทั้ง ๆ ที่ปฏิบัติงาน

ในสถานที่ และก็มีบุคลากรสายสนับสนุนบางส่วนไม่สามารถด าเนินการจัดท าผลงานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ จากข้อมูลของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พบว่า ในปัจจุบันบุคลากรสายสนับสนุนสามารถเสนอ

ผลงานเพื ่อด  ารงต าแหน่งที ่ส ูงขึ ้นได ้ จ  านวน 3 ราย ร้อยละ 2.40 (กองกายภาพและสิ ่งแวดล ้อม 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2564) ซึ่งเป็นจุดที่ต้องพัฒนาโดยเร่งด่วนคือ การเพิ่มจ านวนผลงานผู้เสนอผลงานและ

ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น  

ผู้ศึกษาในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นถึง

ความจ าเป็นของหน่วยงาน ที่จะมีการด าเนินการเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับบุคลากร กระตุ้นให้มีการจัดส่ง

ผลงานเพ่ือเป็นการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ช่วยลดปัญหาการท างานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน โดย

จะเกิดประโยชน์โดยตรงต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพต่อตัวบุคลากรสายสนับสนุนเอง จึงมีความสนใจและให้

ความส าคัญกับบุคลากรสายสนับสนุนกองกายภาพและสิ ่งแวดล้อม อยากทราบถึงปัญหาและอุปสรรค 

แรงจูงใจ แรงผลักดัน หรือสิ ่งที ่กระตุ้น หรือปัจจัยต่าง  ๆ ที ่จะท าให้ผลงานประสบความส าเร็จ โดยจะ

ด าเนินการวิเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบ ซึ่งจะได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากร เพื่อให้สามารถด าเนินการจัดท าผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดประโยชน์ทั ้งต่อ

มหาวิทยาลัยในภาพรวมและตัวบุคลากรสายสนับสนุน และใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนหรือส่งเสริมโครงการ

ที่เก่ียวข้องต่อการก้าวเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขอต าแหน่งที่สูงขึ ้นของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัด กอง

กายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขอต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดกอง
กายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”     

             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 527 

  

กรอบแนวคิด 
 

ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

วิธีการศึกษา 

 การวิจ ัยครั ้งนี ้  เป็นการวิจ ัยเช ิงปริมาณ (Quantitative research) และการวิจ ัยเช ิงคุณภาพ 

(Qualitative research) โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร ็จร ูปทางสถิต ิ ได้แก่ SPSS/PC 

(Statistical package for social science) และหาค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และค่าส่วนเบี่ยนแบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขอต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสาย

สนับสนุน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่าง

กัน ด้วยสถิติทดสอบ T-test Independent ในกรณที่ตัวแปรอิสระแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ อายุ ระดับ

การขอตำแหน่งที่สูงข้ึนของบุคลากรสาย

สนับสนุน สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการขอตำแหน่งท่ี

สูงขึ้น 

1. ปัจจัยจูงใจในการขอตำแหน่งที่สูงข้ึน 

1.1 ด้านลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ 

1.2 ด้านการเห็นคุณคา่ของตนเอง 

1.3 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 

1.4 ด้านความก้าวหน้า 

2. ปัจจัยค้ำจุนในการขอตำแหน่งที่สูงข้ึน 

2.1 นโยบายมหาวิทยาลัยและระเบียบ 
กฏเกณฑ ์
2.2 สภาพแวดล้อมในการทำงาน 
2.3 ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน หรือ

ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน 

3.การพัฒนาตัวเอง 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 

4. ประเภทบุคลากร 

5. หน่วยงานที่สังกัด 

6. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน 

7. อายุการทำงาน 
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การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุการปฏิบัติงาน ใช้สถิติความแปรปวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

และในกรณีที่พบว่ามีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จะด าเนินการไปเปรียบเทียบรายคู่ด้วยเทคนิคของ Scheffe’s 

Test ส่วนเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง สังกัดกอง

กายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 ประชากร ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนกองกายภาพและสิ ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี งบประมาณ 2564 จ านวน 68 คน 

 ตัวแปร ประกอบด้วย ตัวแปรอิสะ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา หน่วยงานที่สังกัด รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน และอายุการปฏิบัติงาน และตัวแปรตาม ได้แก่ (1) ปัจจัยจูงใจในการขอต าแหน่งที่สูงขึ้น มี 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ ด้านการเห็นคุณค่าของตนเอง ด้านความก้าวหน้า และด้านการได้รับการยอมรับ

นับถือ (2) ปัจจัยค ้าจุนในการขอต าแหน่งที่สูงขึ้น มี 3 ด้าน ได้แก่ นโยบายมหาวิทยาลัยและระเบียบ กฏเกณฑ์ 

ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน 

(3) การพัฒนาตัวเอง  

 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) จ านวน 

82 คน โดยผู้วิจัยใช้วิธีการค านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางหากกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and 

Morgan ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 68 คน 

โดยใช้ว ิธ ีส ุ ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดกองกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิเคราะห์สร้างขึ้นโดยจาก

การศึกษาข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี ต ารา เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลครั ้งนี้ด าเนินการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ SPSS/PC 

(Statistical package for social science) ดังนี้ 

1. ด าเนินการหาค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยนแบน

มาตรฐาน  

2. ด าเนินการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขอต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน 

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทีมีข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกัน ด้วย
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สถิติทดสอบ T-test Independent ในกรณที่ตัวแปรอิสระแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา 

ประเภทของบุคลากร รายได้เฉลี ่ยต่อเดือน และอายุการปฏิบัต ิงานใช้สถิติความแปรปวนทางเดียว                    

(One-way ANOVA) และในกรณีที่พบว่ามีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จะด าเนินการไปเปรียบเทียบรายคู่ด้วย

เทคนิคของ Scheffe’s Test 

 

ผลการวิจัย 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะประชากรศสาตร์ โดยมีผู ้ตอบ

แบบสอบถามที่ใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 68 คน บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 41 

คน คิดเป็นร้อยละ 60.29 มีอายุ 36-40 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 30.88 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 60.29 หน่วยงานที่สังกัด จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29 มีรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน 20,001-40,000 บาท จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 67.6 และมีอายุการปฏิบัติงาน 6 ปีขึ้นไป แต่ไม่

ถึง 10 ปี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 33.82 

 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขอต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสาย

สนับสนุน สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขอต าแหน่งที่สูงขึ้นพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.84) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.45) โดยมี

ความคิดเห็นว่าด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบอยู่ในอันดับแรก (x̄ = 4.09) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ

(S.D. = 0.57) ส่วนอันดับรองลงมา คือ ความสัมพันธ์กับหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน              

(x̄ = 4.07) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.83) ด้านความก้าวหน้า (x̄ = 3.97) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.53) นโยบายมหาวิทยาลัยและระเบียบ กฏเกณฑ์ (x̄ = 3.90) และส่วน

เบี ่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.68) ด้านการเห็นคุณค่าของตนเอง (x̄ = 3.75) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.66) การพัฒนาตนเอง (x̄ = 3.75) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 

0.66) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (x̄ = 3.66) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.73) และ

อันดับสุดท้าย สภาพแวดล้อมในการท างาน (x̄ = 3.45) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.65) 

ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขอต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสาย

สนับสนุน สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี (N=68) 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการขอต าแหน่งที่สูงข้ึน x̄ S.D. ความหมาย             อันดับ 

1.ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ 4.09 0.57 มาก 1 

2.ความสัมพันธ์กับหัวหน้างานหรือ
ผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน 

4.07 0.83 มาก 2 

3.ด้านความก้าวหน้า 3.97 0.53 มาก 3 

4.นโยบายมหาวิทยาลัยและระเบียบ กฏเกณฑ์ 3.90 0.68 มาก 4 

5.ด้านการเห็นคุณค่าของตนเอง 3.83 0.51 มาก 5 

6. การพัฒนาตนเอง 3.75 0.66 มาก 6 

7.ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 3.66 0.73 มาก 7 

8.สภาพแวดล้อมในการท างาน 3.45 0.65 มาก 8 

รวม 3.84 0.45 มาก   

 

ตารางที ่ 2 การเปรียบเทียบปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการขอต าแหน่งที ่ส ูงขึ ้นของบุคลากรสายสนับสนุน  

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกัน 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
สถิติทดสอบ 

t-test 
สถิติทดสอบ 

f-test 
การเปรียบเทียบรายคู่ 

(Scheffe'test) 

เพศ 0.55 n/a n/a 

หน่วยงาน n/a 0.53 n/a 

ระดับการศึกษา n/a 0.91 n/a 

อายุ n/a 0.49 31-35 ปี>20-25 ปี 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน n/a 0.35 20,000-40,000>12,000-20,000 

อายุการปฏิบัติงาน n/a 0.35 
6 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี>2 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 5 

ปี 

*มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 

  

 จากผลการวิจัย เปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขอต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน 

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า บุคลากรที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่
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แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่บุคลากรที่มีเพศ  หน่วยงาน และรายระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรที่มีอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ที่ 0.05 ดังนี้ 

 บุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ทีมีอายุที่แตกต่างกัน มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขอต าแหน่งที่

สูงขึ้นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีด้านที่แตกต่างกันดังนี้ 

 - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขอต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ด้านการได้รับการยอมรับนับ

ถือแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ .05 (F=2.81*P<0.03) เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า บุคลากรที่มีอายุ

ระหว่าง 31-35 ปี มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขอต าแหน่งที่สูงขึ้นมากกว่าบุคลากรที่มีอายุ 20 -25 ปี 

บุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

ขอต าแหน่งที่สูงขึ้นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีด้านที่แตกต่างกันดังนี้ 

 - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขอต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ด้านสภาพแวดล้อมในการ

ท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ .05 (F=3.58*P<0.01) เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า บุคลากรที่มี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,000-40,000 บาท มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขอต าแหน่งที่สูงขึ้นมากกว่า

บุคลากรที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 12,000-20,000 

บุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ที่มีอายุการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

ขอต าแหน่งที่สูงขึ้นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีด้านที่แตกต่างกันดังนี้ 

 - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขอต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ด้านสภาพแวดล้อมในการ

ท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ .05 (F=4.27*P<0.01) เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า บุคลากรที่มี

อายุการปฏิบัติงาน 6 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขอต าแหน่งที่สูงขึ้นมากกว่าบุคลากรที่

มีอายุการปฏิบัติงาน 2 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 5 ปี 

 - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขอต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้า

งานหรือผู ้บังคับบัญชา และเพื ่อนร่วมงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที ่ .05 (F=2.78*P<0.04) เมื่อ

เปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า บุคลากรที่มีอายุการปฏิบัติงาน 6 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การขอต าแหน่งที่สูงขึ้นมากกว่าบุคลากรที่มีอายุการปฏิบัติงาน 2 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 5 ปี 

 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลที่มีอิทธิพลต่อการขอต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสาย
สนับสนุน สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี ผลการวิเคราะห์ได้ตัวแปรปัจจัยที ่มี
ความส าคัญในการจ าแนกกลุ่ม ซึ่งจ าแนกเป็นปัจจัยรายด้านดังนี้ 

1.1 ปัจจัยจูงใจในการขอต าแหน่งที่สูงขึ้น 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”     

             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 532 

  

1.1.1 ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ การที่บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานอธิการบดี มีการท าผลงานเพ่ือเสนอขอต าแหน่งที่สูงขึ้นก็มีความส าคัญและเป็นงานที่จ าเป็นอย่างยิ่ง 

การท าผลงานวิชาการมีความน่าสนใจท้าทายต่อความรู้ความสามารถของผู้ท าผลงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของศุภลักษณ์ ตีน้อย (2557, น. 64-67) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท าวิจัยของอาจารย์สายสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบว่าปัญหาการส่งเสริมการท าวิจัยของอาจารย์ คือ การมีภาระงานสอน

มากท าให้ไม่มีเวลาในการท าวิจัย รองลงมาคือ การจัดตารางสอนที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการท าวิจัย และไม่สามารถ

ท างานวิจัยในเวลาปฏิบัติงานประจ าได้ และเสนอแนะว่าควรลดงานสอนให้น้อยลง อนุญาตให้สอนชดเชยนอก

เวลา รวมถึงการก าหนดตารางสอนที่เอ้ือต่อการท าวิจัย 

 1.1.2 ด้านการเห็นคุณค่าของตนเอง การที่บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานอธิการบดี ที่เห็นคุณค่าของตนเอง จะมีโอกาสคาดหวังการการท าผลงานเพื่อขอต าแหน่งที่สูงขึ้น   

การรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคคลอ่ืนอย่างมีเหตุผล มักได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่ ท าให้มั่นใจในการท า

ผลงานเพ่ือเสนอขอต าแหน่งที่สูงขึ้นมากขึ้น ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ การได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการ

ประชุม อบรม สัมมนาเป็นประจ า ผู ้ที ่มีผลงานมักได้รับการยอมรับในด้านวิชาการจากเพื ่อนร่วมงาน                       

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกรรวี เวียงเหล็ก (2553, น. 97-98) ที่ว่าการเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นปัจจัยที่มี

อิทธิพลทางอ้อมต่ออัตมโนทัศน์ในการท าวิจัยในชั้นเรียนของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพราะการยอมรับนับถือตนเอง

พัฒนาความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองว่ามีความสามารถในการท างานประสบการณ์ในการท างาน ถ้าได้พัฒนา

ความสามารถในตนเองให้ดีขึ้นท าให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง พัฒนาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ของบคุคล 

ถ้าได้กระท าในสิ่งที่ตนเองอยากท า และได้รับผลส าเร็จในสิ่งนั้น 

 1.1.3 ด้านการได้ร ับการยอมรับนับถือ การที่บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดกองกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี ที่ได้รับการยอมรับนับถือมาก จะมีโอกาสคาดหวังการการท าผลงานเพื่อขอ

ต าแหน่งที่สูงขึ ้นน้อยกว่าบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการยอมรับนับถือน้อย จะเห็นได้ว่าการได้รับการ

ยอมรับนับถือมากเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อโอกาสคาดหวังที่จะท าผลงานเพื่อขอต าแหน่งที่สูงขึ ้นลดลง       

ซึ่งอาจเป็นเพราะบุคลากรสายสนับสนุนมีความต้องการให้เกิดคุณค่าในผลงานของตนเองหรือก่อให้เกิดความ

ภาคภูมิใจในตนเองมากกว่าที่จะคาดหวังให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าให้เกิดการยอมรับนับถือ ซึ่งอาจมีคว ามคล้ายคลึง

กับความต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานทาง วิชาการเพ่ือสร้างความรู้สึกและตระหนักในการพัฒนา

ตนเอง ตามทฤษฎีล าดับความต้องการ ของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) ความต้องการที่จะ

ได้รับการยกย่องนับถือ (Esteem Needs) ซึ่งเป็นความต้องการที่เกี่ยวกับการนับถือตนเองและการได้รับการ

ยกย่องนับถือจากผู้อื่น เป็นความต้องการความส าเร็จ ความมีเกียรติ ศักดิศรีความยอมรับในความมีชื่อเสียง 

เป็นต้น มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพคุณ กสานติกุล, ปุณยนุช และคณะ (2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผล
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ต่อการท าวิจัยสถาบันของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่า บุคลากรมีความ ต้องการให้

มหาวิทยาลัยสร้างความภาคภูมิใจให้พนักงานจากการท างานวิจัย ให้การยอมรับ เช่น การปรับวิทยฐานะเป็น

เกียรติประวัติ การมอบวุฒิบัตร การพิจารณาส่งเสริมด้านต่าง ๆ แก่ผู้วิจัยอย่างเหมาะสม การประกาศคุณงาม

ความดีของงานวิจัยที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นต้น 

 1.1.4 ด้านความก้าวหน้า การที่บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงาน

อธิการบดีส่วนใหญ่รู ้ว่าการท าผลงานเพื่อเสนอขอต าแหน่งที่สูงขึ ้นเป็นวิธีการแสวงหาความรู้สร้างความ

เชี่ยวชาญเฉพาะแก่ตนเอง และในขณะเดียวกันก็เห็นว่าการท าผลงานวิชาการเป็นที่มาของความก้าวหน้าใน

ต าแหน่ง 

  1.2 ปัจจัยค ้าจุนในการขอต าแหน่งที่สูงขึ้น 

   1.2.1 นโยบายมหาวิทยาลัยและระเบียบ กฏเกณฑ์ การที่บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดกอง

กายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี ได้รับทราบนโยบายมหาวิทยาลัยและระเบียบ กฏเกณฑ์ของมหาวิ

ทายาลัย เรื่องข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับการเสนอขอต าแหน่งที่สูงขึ้นที่ชัดเจน และแจ้งให้

ทราบอย่างทั่วถึงมาก จะมีโอกาสคาดหวังการการท าผลงานเพื่อขอต าแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

โสภณ เจริญ (2557 : บทคัดย่อ) ศึกษารูปแบบการพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในมหาวิทยาลัย

เอกชน พบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชนมี 14 ปัจจัย เรียง

ตามล าดับความส าคัญ ได้ดังนี้ (1) มหาวิทยาลัยมีเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการให้             (2) มหาวิทยาลัยมี

บริหารตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (3) มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ (4) มหาวิทยาลัยมีเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการให้ไม่น้อยกว่ามหาวิทยาลัยของรัฐ (5) มหาวิทยาลัยให้

ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและกระบวนการในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (6) มหาวิทยาลัยมีการลดภาระงาน

สอนในเวลาท างาน (7) มหาวิทยาลัยมีการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ เช่น การประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ 

(8) มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนการท าผลงานทางวิชาการเกินกว่าร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่าย (9) มหาวิทยาลัยมี

อาจารย์อาวุโสส าหรับเป็นที่ปรึกษาแนะน าและช่วยเหลือในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (10) มหาวิทยาลัยมี

หน่วยงานบริการให้ค าปรึกษาแนะน าและช่วยเหลือในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (12) มหาวิทยาลัยมีการลด

ภาระงานเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพทางการศึกษา (13) มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนทางวิชาการไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 50 ของค่าใช้จ่าย  

   1.2.2 สภาพแวดล้อมในการท างาน การที่บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดกองกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี ได้รับสภาพแวดล้อมการท างาน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ดี จะมีโอกาส

คาดหวังที่จะท าผลงานเพ่ือเสนอขอต าแหน่งที่สูงขึ้นได้มาก จะเห็นได้ว่าตัวแปรปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน

ที่ดี เป็นปัจจัยหนุนสริมในการเพิ่มโอกาสคาดหวังที่จะท าผลงานเพื่อเสนอขอต าแหน่งที่สูงขึ้น ฉะนั้น กา รมี

สภาพแวดล้อมการท างานที่เอื้อต่อการด าเนินงานจะน าไปสู่บรรยากาศของการท าผลงานได้มากขึ้น ไม่ว่าเป็น
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สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน เช่น บรรยากาศของการท าผลงาน 

แนวทางการสนับสนุน การส่งเสริมให้เกิดเป็นผลงานทางวิชาการ เป็นต้น สอดคล้องกับง านวิจัยของ ฐิติพร 

ตันติศรียานุรักษ์, รัชฎา ธิโสภา และอรดา เกรียงสินยศ (2548) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการท าวิจัยของ

บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พบว่า ปัจจัยบรรยากาศการวิจัยและการสนับสนุนสิ่ง

อ านวยความสะดวก เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จในการท าวิจัย ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด  

  1.2.3 ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน การที่บุคลากรสาย

สนับสนุน สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี  ที่มีความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน หรือ

ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานที่ดี จะมีโอกาสคาดหวังที่จะท าผลงานเพื่อเสนอขอต าแหน่งที่สูงขึ้นได้มาก 

การประสานงานกับเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ หัวหน้างานมีความเป็นกันเอง ท า

ให้มีความสบายใจเมื่อปฏิบัติงานด้วย สามารถขอรับค าแนะน าเกี่ยวกับการท าผลงานจากหัวหน้างานได้

ตลอดเวลา สอคล้องกับวิจัยของแก้วตา วงษ์รักษ์ (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการท าผลงานทาง

วิชาการของข้าราชการครูส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผลงานวิจัยพบว่า 

แรงจูงใจในการท าผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาป ระถมศึกษา

สระแก้ว เขต 2 อยู่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อย ได้แก่ ความต้องการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความสัมพันธ์ ความต้องการความก้าวหน้า และ

ความต้องการประชาธิปไตยในการท างาน 

 1.3 การพัฒนาตัวเอง การที่บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงาน

อธิการบดี ที่มีการพัฒนาตัวเองจะมีโอกาสคาดหวังที่จะท าผลงานเพื่อเสนอขอต าแหน่งที่สูงขึ้นได้มาก มีความ

ตระหนักถึงความส าคัญในการท าผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น สนใจในการอบรมและสัมมนา

เกี่ยวกับการท าผลงานทางวิชาการ สอดคล้องกับงานวิจัยของกรวิภา ไมตรีแพน (2551) ศึกษารูปแบบการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสารคาม พบว่าบุคลากรสายวิชาการในสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสต ร 

มหาวิทยาลัยสารคาม ได้พัฒนาตนเองและฝึกฝนตนเองให้กล้าคิดกล้าท า และมีความมั่นใจในผลงานขอตนเอง

มากขึ้น มีการปรับตัวปรับบทบาทหน้าที่ มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบกลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการจัดเตรียม

เอกสารส าหรับการจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 2. ผลการวิจัยพบว่า ได้ศึกษาเปรียบเทียบบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานอธิการบดี มีข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขอต าแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งพบว่า 

บุคลากรที่มีเพศ หน่วยงาน และระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรที่มี

อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 ดังนี้ 
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 2.1 บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มีอายุแตกต่างกัน มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขอต าแหน่งที่สูงขึ้น ในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะ

งานที่รับผิดชอบ ด้านการเห็นคุณค่าของตนเอง ด้านความก้าวหน้า นโยบายมหาวิทยาลัยและระเบียบ 

กฏเกณฑ์ สภาพแวดล้อมในการท างาน ความสัมพันธ์กับหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน 

และการพัฒนาตนเอง แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 2.2 บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีปัจจัยที่มีอิทธพลต่อการขอต าแหน่งที่สูงขึ้น ในภาพรวมและรายด้าน 

ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ ด้านการเห็นคุณค่าของตนเอง ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้าน

ความก้าวหน้า นโยบายมหาวิทยาลัยและระเบียบ กฏเกณฑ์ ความสัมพันธ์กับหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา 

และเพื ่อนร่วมงาน และการพัฒนาตนเอง แตกต่างกันอย่างไม่ม ีนัยทางสถิติที ่ระดับ 0.05 ส่วนด้าน

สภาพแวดล้อมในการท างาน แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 2.3 บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มีอายุการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขอต าแหน่งที่สูงขึ ้น ในภาพรวมและรายด้าน 

ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ ด้านการเห็นคุณค่าของตนเอง ด้านความก้าวหน้า นโยบายมหาวิทยาลัย

และระเบียบ กฏเกณฑ์ และการพัฒนาตนเอง แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการ

ได้รับการยอมรับนับถือ สภาพแวดล้อมในการท างาน และความสัมพันธ์กับหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา และ

เพ่ือนร่วมงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
  จาการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ปัญหาด้านภาระงานที่รับผิดชอบมีปริมาณมาก จึงท าให้ไม่มี
เวลาในการจัดท าผลงาน ดังนั้น จึงขาดความรู้ความเข้าใจใรกระบวนการจัดท าผลงานเพื่อเสนอขอต าแหน่งที่
สูงขึ้น จึงท าให้ไม่ได้ศึกษาข้ันตอนและกระบวนการที่ถูกต้อง อีกท้ังยังขาดผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงานในการให้ค าแนะน าในการจัดท าผลงาน และผลงานที่ส่งไปต้ องด าเนินการแก้ไขปรับปรุง
หลายครั้ง และแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนการท าผลงานเพื่อเสนอขอต าแหน่งที่สูงของบุคลากรสาย
สนับสนุน คือ การจัดให้มีเครือข่ายพี่เลี้ยง โดยมีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามทักษะวิชาชีพนั้น ๆ ให้ผู้ที่ด ารง
ต าแหน่งช านาญการพิเศษแล้วมาเป็นพี่เลี้ยง หรือจัดให้มีที่ปรึกษาในการจัดท าผลงานให้ครบแต่ละด้าน มีการ
จัดสรรเวลาให้เหมาะสมระหว่างการท างาน และการท าผลงานเพื่อเสนอขอต าแหน่งที่สูงขึ้น มีการถ่ายทอด
นโยบายการท าผลงานให้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดข้อตกลงการปฏิบัติ งาน (PA) ของหน่วยงาน สนับสนุน
งบประมาณการฝึกอบรมในการพัฒนาบุคลากร ปรับขั้นตอนและกระบวนการการเสนอขอต าแหน่งที่สูงขึ้นให้
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กระชับ รวดเร็ว เพิ่มช่องทางการตีพิมพ์ผลงานหรือการน าเสนอผลงาน จัดกิจกรรมกรรมเพื่อเสริมสร้าง
บรรยากาศในการท าผลงานเพ่ือเสนอขอต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 ส่วนปัจจัยมีอิทธพลต่อการขอต าแหน่งที ่ส ูงขึ ้นที ่พบมากที ่ส ุด คือ ด้านลักษณะงานที ่ร ับผิดชอบ            
ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ด้านความก้าวหน้า ด้านโยบาย
มหาวิทยาลัยและระเบียบ กฏเกณฑ์ ด้านการเห็นคุณค่าของตนเอง ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือ และด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจาก
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยมีอิทธพลต่อการขอต าแหน่งที่สูงขึ้นที่ให้ค่าเฉลี่ยค่อนข้างมาก ดังนั้น จากการที่
ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพจะเห็นได้ว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 2 
ประเภทได้ผลที่สอดคล้องกัน 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

1. ควรมีการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การท าผลงานวิชาการด้วยการอบรมให้มากที่สุด ควบคู่

ไปกับบรรยากาศการท าผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 

 1.1 การมีห้องเสวนาหรือคลินิกการท าผลงานวิชาการเพ่ือพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ 

  1.2 การจัดเสวนา/อบรมเกี่ยวกับการท าผลงานวิชาการที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน

ทิศทางเดียวกันอย่างทั่วถึง 

2. ควรมีการพัฒนากระบวนการการท าผลงานวิชาการที่ต้องท าต่อเนื่องกันไปตลอดระยะเวลาให้

เกิดการส่งเสริมเพ่ิมขีดความสามารถในการท าผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน 

3. เมื่อมีการท าผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนแล้ว ควรมีการน าผลมาปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานด้วย 

4. ควรสรุปข้อมูลสั้น ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการจัดท าผลงานและเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ

ต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์ครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับลักษณะผลงานวิชาการที่เหมาะสมของบุคลากรสายสนับสนุนแต่

ละต าแหน่งเพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมลักษณะของผลงานวิชาการเฉพาะสายงานนั้น ๆ 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับรูปแบบประกอบกิจกรรมการก าหนดนโยบายที่ชัดเจน

ของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมแรงจูงใจในการท าผลงานวิชาการแต่ละด้าน 

3. ผลจากการวิเคราะห์ครั้งนี้ แสดงให้เห็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขอต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร

สายสนับสนุน ยังมีปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการขอต าแหน่งที่สูงขึ้น เช่น ความพร้อมของบุคลากร สภาพปัญหาใน

การท าผลงานวิชาการ กลยุทธ์ในการพัฒนา เป็นต้น ดังนั้น จึงควรท าการศึกษาปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ที่ส่งผลในการ
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เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ ้นของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อน าผลการวิเคราะห์มาพิจารณาหาแนวทางพัฒนา

บุคลากรต่อไป 
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การฟื้นคืนพลัง: ความสัมพันธ์ที่มีกับความเครียด การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการก ากับอารมณ์
ของบุคลากรที่ท างานด้านการบินช่วงสถานการณ์ COVID-19 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสืบค้นความสัมพันธ์ที่การฟื้นคืนพลังมีกับความเครียด การรับรู้
ความสามารถของตนเอง การก ากับอารมณ์แบบปรับมุมมองความคิด และการก ากับอารมณ์แบบเก็บกด              
(2) เพื่อทดสอบการท านายการฟื้นคืนพลังจากความเครียด การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการก ากับ
อารมณ์ ด าเนินการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  คือ บุคลากรที่ท างานด้านการบินช่วงสถานการณ์ 
COVID-19 โดยวิธีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างจ านวน 149 คน ตอบแบบสอบถามออนไลน์  
โดยน าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์สถิติสหสัมพันธ์เพียร์สันและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณด้วยการใส่ตัวแปร
อิสระเข้าพร้อมกัน ผลการวิจัยประกอบด้วย (1) การฟื้นคืนพลังมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
ความเคร ียด การร ับร ู ้ความสามารถของตนเอง การก าก ับอารมณ์แบบปรับมุมมองความคิด  และ                          
(2) ความเครียด การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการก ากับอารมณ์ทั้งสองแบบสามารถท านายการฟ้ืน
คืนพลังได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยตัวแปรเหล่านี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของการฟื้นคืนพลังได้
ร้อยละ 58.7 
 
ค าส าคัญ: การฟื้นคืนพลัง ความเครียด การรับรู้ความสามารถของตนเอง การก ากับอารมณ์ สถานการณ์ 

COVID-19 

 
Abstract 
 The purposes of this research study were to: (1) investigate the relationships that 
resilience had with stress, self-efficacy, and emotion regulations (i.e., cognitive reappraisal and 
suppression) and (2) examine how stress, self-efficacy, and emotion regulations predict 
resilience in airline personnel during the COVID-19. A quantitative approach was engaged and 
data were collected from 149 participants who were airline personnel whose work was 
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affected by COVID-19. Participants responded to a set of online questionnaires. Data obtained 
were analyzed using Pearson’s product moment correlation and multiple regression analyses. 
Results indicated (1) significant associations that resilience had with stress, self-efficacy and 
cognitive reappraisal emotion regulation in the directions hypothesized and (2) stress, self-
efficacy, as well as cognitive reappraisal and suppression emotion regulation significantly 
predicted in resilience and accounted for 58.7% of its variance. 
 
Keywords: Resilience, Stress, Self-efficacy, Emotion regulations, COVID-19 
 
บทน า 
 สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลกท าให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง การใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในเรื่อง
ของการจ ้ างงาน (International Labour Organization, 2020) ธ ุ รก ิจและเศรษฐก ิจ  ส ั งคมการใช้
ชีวิตประจ าวัน (เสาวณี จันทะพงษ์, 2563) นอกจากนี้ สิ่งที่ส าคัญคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ COVID-19 ทั้งในความกลัว ความเครียด และความวิตกกังวล ส่งผลต่อ
สภาวะจิตใจของบุคคล (อภิสมัย ศรีรังสรรค์, 2563) ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 
ส่งผลถึงสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ และสุขภาพจิตของประชาชน (ศิรศักย เทพจิต, 2563) รวมถึงบุคคลวัย
ท างานเกิดความเครียดเกี ่ยวกับความมั ่นคงในหน้าที ่การงาน โดยเฉพาะธุรกิจการบิน ซึ ่งได้ร ับผลจาก
สถานการณ์ COVID-19 โดยตรง 

จากสถานการณ์ COVID-19 แม้สายการบินหลายแห่งมีมาตรการคงไว้ซึ่งธุรกิจ แต่ต้องปรับลดต้นทุน
ให้ได้มากที่สุด ไม่ได้ลดแค่เที่ยวบินเท่านั้น แต่ยังหมายถึงลดจ านวนบุคลากรที่ท างานด้านสายการบินด้วย ซึ่ง
ในประเทศไทยมีสายการบินกระทบอยู่หลายบริษัท ทั้งยังมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้บุคลากรมีการ
ปรับเปลี่ยนการท างานเพื่อปรับตัวตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ก่อให้บุคลากรเกิดความเครียดจากการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการท างานและการลดความมั่นคงในการท างาน 

เหตุการณ์ COVID-19 ในครั้งนี้ถือเป็นสถานการณ์วิกฤติครั้งใหญ่ของโรค ซึ่งก่อนหน้านี้มีสถานการณ์
วิกฤติที่มีผลกระทบกับทั่วโลกในลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ โรค SARS จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
(Hawryluck, 2004) พบว่าผู้ที่เคยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว สามารถผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤติ
ดังกล่าวมาได้ โดยใช้การฟื้นคืนพลัง (Resilience) (Talbott, 2007) ดังนั้น การฟื้นคืนพลังจึงมีความส าคัญ
อย่างมากส าหรับบุคคลที่มีความเครียดในการก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์ในลักษณะนี้ได้  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 (1) เพื่อสืบค้นความสัมพันธ์ที่การฟื้นคืนพลังมีกับความเครียด การรับรู้ความสามารถของตนเอง             
การก ากับอารมณแ์บบปรับมุมมองความคิด และการก ากับอารมณ์แบบเก็บกด 
 (2) เพื่อทดสอบการท านายการฟื้นคืนพลังจากความเครียด การรับรู้ความสามารถของตนเอง และ   
การก ากับอารมณ ์
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ความเครียด เป็นการรับรู้ของบุคคลว่าตนเองประสบกับสถานการณ์ที่มีความท้าทายซึ่งอาจส่งผล
กระทบทางลบต่อตนเอง และตนเองมีทรัพยากรในการรับมือจ ากัด หากมีความรุนแรงและยาวนานอาจส่งผล
ต่อร่างกายและจิตใจ ขึ้นอยู่กับการประเมินความรุนแรงต่างกันแต่ละบุคคล (Lazarus & Folkman, 1984)     
ผลการศึกษาของ Yıldırım และ Solmaz (2020) พบว่าความเครียดมีความสัมพันธ์ทางลบกับการฟื้นคืนพลัง 
นอกจากความเครียดแล้ว การรับรู้ความสามารถของตนเองก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะเป็นการจัดการประเด็น
ปัญหานั้น ซึ่งเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่บุคคลมีในการจัดการสถานการณ์ที่ไม่คาดหวังได้ดีมากข้ึน 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง เป็นความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับศักยภาพและความสามารถของ
ตนเองว่าสามารถเรียนรู้และกระท าสิ่งต่าง ๆ เพื่อเป้าหมายของตนเอง ส่งผลต่อความพยายามและอดทนเพ่ือ
ท าให้เป้าหมายส าเร็จ ยังสะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้ที่บุคคลมีความสามารถในการควบคุมการท างานของตนเอง
รวมถึงการฟื ้นพลังเมื่อเจอเหตุการณ์ยากล าบากในชีวิต (Bandura, 1994) ผลการศึกษาของ McClain                
และคณะ (2018) พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการฟื้นคืนพลัง นอกจากนี้หากบุคคลนั้นใช้การรับรู้
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ จึงมีอีกหนึ่งปัจจัยที่เป็นปัจจัยภายใน
ที่น่าจะช่วยให้บุคคลพร้อมต่อการฟื้นคืนพลังก็คือการก ากับอารมณ์ โดยผู้วิจัยจะแยกออกเป็น 2 มิติคือการ
ก ากับอารมณ์แบบปรับมุมมองความคิด และการก ากับอารมณ์แบบเก็บกด 

การก ากับอารมณ์แบบปรับมุมมองความคิด เป็นกระบวนการทางความคิดและพฤติกรรมที่บุคคลใช้ใน
การก่อให้เกิดหรือเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึกต่อสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างอารมณ์
ทางบวกและลดอารมณ์ทางลบ (Gross & John, 2003) ผลการศึกษาของ Brewer และคณะ (2016) พบว่า
การก ากับอารมณ์มิตินี้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการฟื้นคืนพลัง และอีกหนึ่งมิติก็คือการก ากับอารมณ์แบบ
เก็บกด 

การก ากับอารมณ์แบบเก็บกด จะมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอก มักใช้กับการจัดการ
อารมณ์ทางลบไม่ให้แสดงออกมา จึงไม่ได้มีส่วนช่วยให้แก้ไขประสบการณ์ด้านอารมณ์ของบุคคลโดยตรง และ
มีความรู้สึกนั้นได้อีกเมื่อรับการกระตุ้น ท าให้สุขภาวะทางจิตและการปรับตัวลดลง (Gross & John, 2003) 
และผลการศึกษาของ Gross และ John (2003) พบว่าการก ากับอารมณ์แบบเก็บกดมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
การฟ้ืนคืนพลัง 
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- 

+ 

+ 

- 

จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและสมมติฐานการวิจัยไว้
ดังนี้ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มีสมมติฐานต่อไปนี้ 

1) ความเครียดมีสหสัมพันธ์ทางลบกับการฟ้ืนคืนพลัง  
2) การรับรู้ความสามารถของตนเองมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับการฟื้นคืนพลัง  
3) การก ากับอารมณ์แบบบปรับมุมมองความคิดมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับการฟ้ืนคืนพลัง 
4) การก ากับอารมณ์แบบเก็บกดมีสหสัมพันธ์ทางลบกับการฟ้ืนคืนพลัง 

 5)   ความเครียด การรับรู้ความสามารถของตนเอง การก ากับอารมณ์แบบปรับมุมมองความคิด และ
การก ากับอารมณ์แบบเก็บกด จะสามารถร่วมกันท านายการฟื้นคืนพลังได้ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 

 

การฟ้ืนคืนพลัง 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

การก ากับอารมณ์แบบปรับมุมมองความคิด 

 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง 

ความเครียด 

การก ากับอารมณ์แบบเก็บกด 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรที่ท างานด้านการบินและได้รับผลกระทบช่วงสถานการณ์ COVID-19 ใช้

วิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenient sampling) โดยมีกลุ ่มตัวอย่างที ่ผ่านเกณฑ์คัดเข้าคือ                 
1. ท างานด้านการบิน มีประสบการณ์ท างานงานมากกว่า 4 เดือนหรือผ่านระยะทดลองปฏิบัต ิงาน                       
2. ปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์ COVID-19 3. ไม่ได้รับการวินิจฉัยความเจ็บป่วยทางจิตระหว่างการเข้ารว่มวิจัย 
4. สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 5. มีความสมัครใจในการเข้าร่วมงานวิจัย โดยกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 78.5) ปฏิบัติงานแบบเข้าเวร (Shift) (ร้อยละ 81.2) โดยเป็น
บุคลากรฝ่ายสนับสนุน (ร ้อยละ 34.9) มีอายุงานอยู ่ในช่วง 3-10 ปี (ร ้อยละ 40.3) และ 20 ปีขึ ้นไป                   
(ร้อยละ 38.9) โดยเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 61.7) มีอายุในช่วง 31-40 ปี (ร้อยละ 47) มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี (ร้อยละ 66.4) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 100,000 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 40.3) และพักอาศัยกับครอบครัว          
(ร้อยละ 74.5) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเป็นแบบสอบถามออนไลน์ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

 1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไป (Demographic data) เกี่ยวกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 2. มาตรวัดการรับรู ้ความเครียด (Perceived Stress Scale – 10; PSS - 10) พัฒนาโดย Cohen 
และ Williamson (1988) ซึ่งเรียบเรียงพัฒนาและแปลเป็นภาษาไทยโดยธิติ พรโกศลศิริเลิศ, สิริภัทร อูฐบุญ 
และอรวี แหลมสัก (2560) จ านวน 10 ข้อ เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จาก 0-4 โดย 0 คือ “ไม่เคย” และ 
4 คือ “บ่อยมาก” ผลรวมที่มีคะแนนสูงสุด หมายถึง บุคคลนั้นมีความเครียดสูง ในทางตรงกันข้าม หากผลรวม
มีคะแนนต ่า จะแสดงว่าบุคคลนั้นมีความเครียดที่ต ่า โดย มาตรวัดฉบับนี้ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพทางจิต
มิติดี และในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคอยู่ที่ .82  
 3. มาตรวัดความสามารถในการฟื้นคืนพลัง (Resilience Inventory) พัฒนาโดย Grotberg (1995) 
เรียบเรียงพัฒนาและแปลเป็นภาษาไทยโดยกรมสุขภาพจิต (2552) จ านวน 20 ข้อ มีเกณฑ์การให้คะแนนของ
มาตรวัดมี 4 ระดับ โดยระดับคะแนน 1 คะแนน คือ “ไม่จริง” และระดับคะแนน 4 คะแนน คือ “จริงมาก” 
หากผลรวมคะแนนสูงก็ยิ ่งแสดงว่าบุคคลนั้นมีความสามารถในการฟื้นคืนพลังสูง โดยผู้วิจัยได้ดัดแปลงให้
มุ่งเน้นการฟื้นคืนพลังจากสถานการณ์ COVID-19 และในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาคอยู่ที่ .86 
 4. มาตรวัดการรับรู้ความสามารถของตนโดยทั่วไป (The General Self-Efficacy Scale หรือ GSES) 
พัฒนาโดย  Schwarzer และ Jerusalem (1995) ซ ึ ่ ง เร ียบเร ียงพ ัฒนาและแปลเป ็นภาษาไทยโดย                  
ธิติ พรโกศลศิริเลิศ, สิริภัทร อูฐบุญ และอรวี แหลมสัก (2560) จ านวน 10 ข้อ แต่ละข้อจะมีการให้คะแนนของ
มาตรวัด 4 ระดับ ระดับคะแนน 1 คะแนน คือ “ไม่จริง” ระดับคะแนน 4 คะแนน คือ “จริงที่สุด” โดยผลรวม



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”     

             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 544 

  

ที่มีคะแนนสูงสุด หมายถึง บุคคลนั้นจะแสดงถึงการรับรู้ความสามารถในตนเองสูง ในทางตรงกันข้าม หาก
ผลรวมนั้นมีคะแนนผลรวมต ่า หมายถึง บุคคลนั้นจะแสดงถึงการรับรู้ความสามารถในตนเองต ่า โดยผู้วิจัย ได้
ดัดแปลงให้มุ่งเน้นเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาคอยู่ที่ .91 
 5. มาตรวัดการก ากับอารมณ์ตนเอง (Emotion Regulation Questionnaire หรือ ERQ) พัฒนาโดย 
Gross และ John (2003) ซึ่งเรียบเรียงพัฒนาและแปลเป็นภาษาไทยโดย ฏาว แสงวัณณ์ (2559) จ านวน 10 
ข้อ ซึ่งแบ่งเป็น 2 มิติ ได้แก่ มิติการก ากับอารมณ์แบบปรับมุมมองความคิด 6 ข้อ และมิติการก ากับอารมณ์
แบบเก็บกด 4 ข้อ แต่ละข้อจะมีเกณฑ์การให้คะแนนของมาตรวัด 7 ระดับ ระดับคะแนนที่ 1 คะแนน หมายถึง 
“ไม่ตรงมากที่สุด” และ ระดับคะแนนที่ 7 คะแนน หมายถึง “ตรงมากที่สุด” โดยผลรวมที่มีคะแนนสูงสุด 
หมายถึงบุคคลนั้นมีความสามารถในการก ากับอารมณ์มิตินั้น ๆ สูง ในทางตรงกันข้าม หากผลรวมมีคะแนนต ่า 
จะแสดงว่าบุคคลนั้นมีความสามารถในการก ากับอารมณ์ตนเองในมิตินั้น  ๆ ต ่า และในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ 
พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคในแต่ละมิติอยู่ที่ .83 และ .53 ตามล าดับ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistic Package For The Social Science) ในการค านวณ

และวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณา เพื่อบรรยายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง อาทิ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนในตัวแปรที่ศึกษา และท าการการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน 
เพ่ือแสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่ปัจจัยที่ศึกษามีกับการฟ้ืนคืนพลัง โดยใช้วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เพียร์
สัน (Pearson’s Product -Moment Correlation Coefficient) และเพื่อแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีการฟื้นคืนพลัง  เป็นตัวแปรอิสระ ด้วยวิธีการใส่ตัวแปรที่
เหลือเข้าไปในสมการพร้อมกัน (Enter) 
 
ผลการวิจัย 

1. ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ศึกษา 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทางสถิติของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างรายงานความเครียดใน
ระดับท่ีค่อนข้างต ่า มีการฟื้นคืนพลังที่ค่อนข้างสูง โดยกลุ่มตัวอย่างรายงานถึงการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ไว้ค่อนข้างสูง ทั้งนี้ ส าหรับการก ากับอารมณ์ พบว่า การก ากับอารมณ์แบบปรับมุมมองความคิดมีระดับที่
ค่อนข้างสูง ส่วนการก ากับอารมณ์แบบเก็บกดมีระดับปานกลางค่อนไปทางสูง  โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปร M SD Min-
Max 

ค่าที่
เป็นไปได ้

Sk Ku 

ความเครียด (STS) 1.66 0.56 0.50-3.30 0.00-4.00 0.01 -0.51 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง (SE) 3.16 0.47 1.90-4.00 1.00-4.00 0.12 -0.32 

การก ากับอารมณ์       

การก ากับอารมณ์แบบปรับมุมมองความคิด 
(COG) 

5.52 0.79 3.50-7.00 1.00-7.00 -0.35 -0.34 

การก ากับอารมณ์แบบเก็บกด (SUP) 4.85 0.88 2.50-7.00 1.00-7.00 -0.14 -0.05 

การฟ้ืนคืนพลัง (RES)  3.18 0.38 1.95-3.95 1.00-4.00 -0.47 0.05 

 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 ความเครียดมีสหสัมพันธ์ทางลบกับการฟื้นคืนพลัง 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าความเครียดมีสหสัมพันธ์ทางลบกับการฟื้นคืนพลังของกลุ่มตัวอย่าง อย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับต ่ากว่า .01 (r = -.66, p < .01) หมายความว่าหากกลุ่มตัวอย่างมีความเครียดต ่าจะมีการ
ฟื้นคืนพลังที่สูง และหากมีความเครียดสูงจะมีการฟื้นคืนพลังที่ต ่า ดั งนั้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจึงสนับสนุน
สมมติฐานที่ 1 (ดังตารางที่ 2) 
 สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ความสามารถของตนเองมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับการฟื้นคืนพลัง 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับการฟื้นคืนพลัง
ของกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับต ่ากว่า .01 (r = .65, p < .01) หมายความว่าหากกลุ่มตัวอย่างมีการ
รับรู้ความสามารถของตนเองสูงจะมีการฟื้นคืนพลังที่สูง และหากมีการรับรู้ความสามารถของตนเองต ่า จะมี
การฟ้ืนคืนพลังที่ต ่า ดังนั้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 2 (ดังตารางที่ 2) 
 สมมติฐานที่ 3 การก ากับอารมณ์แบบปรับมุมมองความคิดมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับการฟื้นคืนพลัง 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการก ากับอารมณ์แบบปรับมุมมองความคิดมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับการ
ฟื้นคืนพลังของกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับต ่ากว่า .01 (r = .42, p < .01) หมายความว่าหากกลุ่ม
ตัวอย่างมีการก ากับอารมณ์แบบปรับมุมมองความคิดสูงก็จะมีการฟื้นคืนพลังสูง หากมีการก ากับอารมณ์แบบ
ปรับมุมมองความคิดต ่าก็จะมีการฟื้นคืนพลังที่ต ่า ดังนั้น  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 3           
(ดังตารางที่ 2) 
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 สมมติฐานที่ 4 การก ากับอารมณ์แบบเก็บกดมีสหสัมพันธ์ทางลบกับการฟื้นคืนพลัง 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการก ากับอารมณ์แบบเก็บกดไม่มีสหสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
การฟ้ืนคืนพลังของกลุ่มตัวอย่าง (r = .02, p = 0.84) ดังนั้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจึงไม่สนับสนุนสมมติฐานที่ 
4 (ดังตารางที่ 2) 
 
ตารางท่ี 2 ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s correlation) ระหว่างการฟ้ืนคืนพลังและตัวแปรอิสระทั้ง 4 

ตัวแปร   ตัวแปร 

 M SD STS SE COG SUP RES 

ความเครียด (STS) 1.66 0.56 (.82)     

การรับรู้ความสามารถของตนเอง (SE) 3.16 0.47 -.51** (.91)    

การก ากับอารมณ์แบบปรับมุมมอง
ความคิด (COG) 

5.52 0.79 -.28** .53** (.83)   

การก ากับอารมณ์แบบเก็บกด (SUP) 4.85 0.88 -.04 .18* .34** (.53)  

การฟ้ืนคืนพลัง (RES)  3.18 0.38 -.66** .65** .42** .02 (.86) 

หมายเหตุ p < 0.01**, p < 0.05* , () ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า 

  
สมมติฐานที่ 5 ความเครียด การรับรู้ความสามารถของตน การก ากับอารมณ์แบบปรับมุมมอง

ความคิด และการก ากับอารมณ์แบบเก็บกดจะสามารถร่วมกันท านายการฟื้นคืนพลังได้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติแบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) พบว่า ตัวแปรท านายทั้ง 
5 ตัวแปรสามารถท านายการฟื้นคืนพลังของบุคลากรที่ท างานด้านการบินช่วงสถานการณ์ COVID-19 ได้ร้อย
ละ 58.7 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับต ่ากว่า .001 (R² = 0.587, p < .001) ดังนั้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 5 (ดังตารางที่ 3) 
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ตารางท่ี 3 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรท านายทั้ง 5 ตัวแปร ในการท านายการฟ้ืนคืนพลังของบุคลากรที่
ท างานด้านการบินช่วงสถานการณ์ COVID-19 

     ตวัแปร  

ตัวแปร B SEB β Sig F R R² Adj R² 

การฟ้ืนคืนพลัง (RES)    .00 51.10 0.77 0.59 0.58 

ความเครียด (STS) -
0.30 

0.04 -.43*** .00     

การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
(SE) 

0.31 0.06 .38*** .00     

การก ากับอารมณ์แบบปรับมุมมอง
ความคิด (COG) 

0.07 0.03 .14* .03     

การก ากับอารมณ์แบบเก็บกด 
(SUP) 

-
0.05 

0.03 -.12* .05     

ค่าคงที่ 2.56 0.23 - .00     

หมายเหตุ p < 0.001***, p < 0.05*  

 
อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั ้งนี ้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยซึ ่งเป็นไป (1) เพื ่อสืบค้น
ความสัมพันธ์ที่การฟื้นคืนพลังมีกับความเครียด การรับรู้ความสามารถของตนเอง การก ากับอารมณ์แบบปรับ
มุมมองความคิด และการก ากับอารมณ์แบบเก็บกด และ (2) เพื่อทดสอบการท านายการฟื้นคืนพลังจาก
ความเครียด การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการก ากับอารมณ์ 
 สมมติฐานที่ 1 ความเครียดมีสหสัมพันธ์ทางลบกับการฟื้นคืนพลัง 

ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานงานวิจัยข้อที่ 1 โดยพบว่า ความเครียดของกลุ่มตัวอย่างมีสหสัมพันธ์
ทางลบกับความสามารถในการฟ้ืนคืนพลัง กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างรายงานว่ามีความเครียดในระดับค่อนข้างต ่า 
เป็นไปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการเรียนรู้กับสถานการณ์ COVID-19 และเริ่มปรับตัวได้ สืบเนื่อง
จากการเก็บข้อมูลมีระยะเวลาห่างจากช่วงแรกของการเผชิญสถานการณ์ อีกทั้งบุคลากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับ
ครอบครัวมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการสนับสนุนจากคนใกล้ชิด และมีก าลังใจในการเผชิญกับสถานการณ์
รุนแรงนี้ อีกท้ังกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท างานรัฐวิสาหกิจ มีความเป็นไปได้ว่ามีการรับรู้ถึงหน้าที่การงานที่มั่นคง 
ระดับความเครียดค่อนข้างต ่า ก็จะมีการฟื้นคืนพลังสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yıldırım & Solmaz 
(2020) ที่ศึกษาผลจากความเครียดและการหมดไฟส่งผลกระทบต่อการฟื้นคืนพลังของชาวตุรกี 402 คนที่
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ได้รับผลกระทบช่วงสถานการณ์ COVID-19 พบว่า ความเครียดจากสถานการณ์ COVID-19 มีความสัมพันธ์
ทางลบกับการฟื้นคืนพลังอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = -.54, p < .001) และสามารถท านายการฟื้นคืนพลัง
ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ß = -.54, p < .001)  

สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ความสามารถของตนเองมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับการฟื้นคืนพลัง 
ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานข้อที่ 2 โดยพบว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองของกลุ่มตัวอย่างมี

สหสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการฟื ้นคืนพลัง กล่าวคือ กลุ ่มตัวอย่างรายงานว่ามีการรับรู้
ความสามารถของตนเองค่อนข้างสูง เนื่องจากช่วงเก็บข้อมูล มีความเป็นไปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างเริ่มปรับตัวเข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงของการท างานได้ อย่างเช่นการ work from home หรือการปรับเปลี่ยนตารางงาน แต่กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ท างานเข้าเวร (Shift) ซึ่งยังคงมาท างานตามปกติ หากแต่เปลี่ยนแปลงตารางการท างานให้
เหมาะสมกับงานมากขึ้น เลยมีความเป็นไปได้ที่จะท าให้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องการ 
work from home มากนัก และยังคงมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ McClain และคณะ (2018) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยนี้กับการฟื้นคืนพลัง
ของผู้สูงอายุในสหรัฐอเมริกา พบว่า การรับรู้ความสามารถของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ทางบวก
อย่างมีนัยส าคัญกับการฟื ้นคืนพลัง (r = .563, p < .001) และสามารถท านายการฟื้นคืนพลังได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (ß = .56, p < .001)  

สมมติฐานที่ 3 การก ากับอารมณ์แบบปรับมุมมองความคิดมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับการฟื้นคืนพลัง 
ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานข้อที่ 3 โดยพบว่าการก ากับอารมณ์แบบปรับมุมมองความคิดของกลุ่ม

ตัวอย่างมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการฟื้นคืนพลัง กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างมีกระบวนการ
ความคิดและพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดหรือเปลี่ยนแปลงความรู้สึกต่อสถานการณ์ที่เผชิญ โดยมุ่งเน้นเสริมสร้าง
อารมณ์ทางบวกและลดอารมณ์ทางลบ การมีมุมมองความคิดในลักษณะนี้ส่งผลต่อทัศนคติของบุคคล และมี
แนวโน้มจะช่วยให้บุคคลมีความพร้อมต่อการการฟื้นคืนพลังที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Brewer, 
et al. (2016) ที่ศึกษาการท านายการฟื้นคืนพลังผ่านการก ากับอารมณ์สองมิติ ซึ่งหนึ่งในมิตินั้นคือ การก ากับ
อารมณ์แบบปรับมุมมองความคิด (cognitive reappraisal emotion regulation) และรายงานผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ว่าการก ากับอารมณ์แบบปรับมุมมองความคิดมีความสัมพันธ์ทางบวกและสามารถท านายการ
ฟ้ืนคืนพลังไดอ้ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ß = .11, p < .001)  

สมมติฐานที่ 4 การก ากับอารมณ์แบบเก็บกดมีสหสัมพันธ์ทางลบกับการฟื้นคืนพลัง 
ผลการวิจัยไม่สนับสนุนสมมติฐานข้อที่ 4 โดยไม่พบสหสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างการ

ก ากับอารมณ์แบบเก็บกดกับการฟื้นคืนพลัง ผลการวิจัยในทางลบอาจอภิปรายได้จากลักษณะของการก ากับ
อารมณ์รูปแบบนี้ ซึ่งมีทั้งคุณลักษณะทางลบและทางบวก ในส่วนของคุณลักษณะทางลบนั้น เนื่องจากการ
ก ากับอารมณ์แบบเก็บกดมักใช้กับการจัดการอารมณ์ทางลบไม่ให้แสดงออกมา การก ากับอารมณ์ในลักษณะนี้
จึงไม่ได้มีส่วนช่วยในการแก้ไขประสบการณ์ทางด้านอารมณ์ของบุคคลได้โดยตรง และแม้ว่าบุคคลอาจเก็บกด
การแสดงออกของอารมณ์ได้ แต่บุคคลอาจประสบอารมณ์ความรู ้สึกนั้นได้อีก เมื่อได้รับการกระตุ้น จึง
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ปรากฏผลเสียของการก ากับอารมณ์นี ้ด ังปรากฏในบางงานวิจัยในสังคมวัฒนธรรมแบบปัจเจกนิยม 
(Individualistic Culture) ที่ผ่านมา (Gross & John, 2003) อย่างไรก็ตาม รูปแบบการก ากับอารมณ์นี้อาจมี
คุณลักษณะทางบวกในสังคมวัฒนธรรมแบบคติรวมหมู่ (Collectivistic Culture) เนื่องจากการระมัดระวังไม่
แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ความรู้สึกทางลบมีแนวโน้มที่จะช่วยคงไว้ซึ่ง
ความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งมีความส าคัญต่อสังคมวัฒนธรรมแบบคติรวมหมู่นี้ กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างมีการ
จัดการอารมณ์ด้านลบแตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์ท่ีเผชิญ จึงมีความเป็นไปได้ว่าแมก้ารก ากับอารมณ์
ประเภทนี้จะก่อให้เกิดข้อจ ากัดทางอารมณ์ความรู้สึกส่วนบุคคล แต่อาจมีประโยชน์เชิงความสัมพันธ์ทางสังคม 
ส่งผลให้เกิดผลหักล้างไม่ปรากฏความสัมพันธ์ทางบวกหรือลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างการก ากับ
อารมณ์มิตินี้กับการฟื้นคืนพลังของกลุ่มตัวอย่าง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฏาว แสงวัณณ์ (2559) ที่ไม่พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับอารมณ์แบบเก็บกดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับสุขภาวะทางจิตของกลุ่ม
ตัวอย่างในองค์กร (r = .025, p = .381)  

สมมติฐานที่ 5 ความเครียด การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการก ากับอารมณ์จะสามารถ
ร่วมกันท านายการฟื้นคืนพลังได้ 

ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานที่ 5 โดยความเครียด การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการก ากับ
อารมณ์สามารถร่วมกันท านายการฟื้นคืนพลังได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยตัวแปรเหล่านี้ร่วมกันท านายการ
ฟ้ืนคืนพลังของบุคลากรที่ท างานด้านการบินช่วงสถานการณ์ COVID-19 ได้ร้อยละ 58.7  

ทั้งนี้ เมื่อควบคุมตัวแปรที่เหลือในสมการ พบว่า ความเครียดสามารถท านายการฟ้ืนคืนพลังได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (ß  = -.43, p < .001) การรับรู้ความสามารถของตนเองสามารถท านายการฟื้นคืนพลังได้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ß  = .38, p < .001) การก ากับอารมณ์แบบปรับมุมมองความคิดสามารถท านาย
การฟื้นคืนพลังได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ß  = .14, p < .05) และการก ากับอารมณ์แบบเก็บกดสามารถ
ท านายการฟ้ืนคืนพลังได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ß = -.12, p < .05) ตามล าดับ  

สามารถอภิปรายผลการวิจัยในสมมติฐานนี้โดยอ้างอิงถึงการอภิปรายผลการวิจัยก่อนหน้า กล่าวคือ 
บุคลากรที่ท างานด้านการบินช่วงสถานการณ์ COVID-19 มีความเครียดที่ค่อนข้างต ่า มีความเป็นไปได้ว่า
ช่วงเวลาที่เกิดสถานการณ์กับช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลมีระยะห่าง ระยะเวลาระหว่างนั้นจึงท าให้กลุ่มตัวอย่าง
มีการปรับตัวและเรียนรู้ในการใช้ชีวิตได้ดีขึ้น และมีความเป็นไปได้ที่กลุ่มตัวอย่างจะได้รับการสนับสนุนจากคน
ใกล้ชิดในครอบครัว ความเครียดที่เคยมีลดน้อยลงท าให้มีการฟื้นคืนพลังที่สูงขึ้น นอกจากนี้ความสามารถใน
การจัดการปัญหานั้นยังมีเรื่องของการรับรู้ความสามารถของตนเองที่กลุ่มตัวอย่างมีค่อนข้างสูง มีความเป็นไป
ได้ว่าเริ่มมีการปรับตัวได้จากการใช้ชีวิต จากการเปลี่ยนแปลงการท างานหรือตารางงานที่เปลี่ยนไป เมื่อบุคคล
รับรู้ว่าตนเองมีความสามารถท าให้มีผลต่อการฟ้ืนคืนพลังที่สูงขึ้น และปัจจัยภายในที่มีความสัมพันธ์กับการฟ้ืน
คืนพลัง คือ การก ากับอารมณ์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีการก ากับอารมณ์แบบปรับมุมมองความคิดค่อนข้างสูง เป็นไป
ได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีกระบวนการความคิดที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้สึก โดยการเสริมสร้างอารมณ์
ทางบวกและลดอารมณ์ทางลบ ส่งผลต่อทัศนคติของบุคคล จึงท าให้มีการฟื้นคืนพลังที่สูงขึ้น ส่วนด้านการ
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ก ากับอารมณ์แบบเก็บกดเมื่อน ามาศึกษาพร้อมกับปัจจัยอ่ืน กลับพบว่าสามารถท านายความสามารถนี้ได้อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติทางลบ ซึ่งควรท าการศึกษาประเด็นนี้เพิ่มเติมต่อไป  
 
ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัย 
 1. กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมงานวิจัยมีลักษณะเฉพาะตัว กล่าวคือเป็นบุคลากรที่ท างานด้านการบินที่
ท างานแบบเข้ากะ (Shift) และมีเศรษฐสถานะค่อนข้างเฉพาะเจาะจง ยังขาดการกระจายตัวมากนัก การ
อนุมานผลการวิจัยจึงมีขอบเขตจ ากัด และกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ไม่อาจเป็นตัวแทนของบุคลากรที่
ท างานด้านการบินช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยรวมได ้
 2. ระยะเวลาของการเก็บข้อมูลอยู่ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิด COVID-19 
ระลอก 3 ในประเทศไทย (กรมควบคุมโรค, 2564) ซึ่งมีความรุนแรงต่อเนื่องยาวนานเป็นพิเศษ นับตั้งแต่การ
เริ่มต้นของระลอกนี้ในเดือนเมษายน 2564 อาจท าให้เกิดความบอบช ้าต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานของกลุ่ม
ตัวอย่าง ส่งผลต่อปัจจัยทางจิตวิทยาที่ศึกษาในครั้งนี้ ท าให้เกิดความเฉพาะเจาะจงของผลการศึกษาที่ได้รับได้ 

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาวิจัยผ่านการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลายขึ้น เพิ่มการกระจายตัว
ขององค์กรและบุคลากรการบิน ทั ้งลักษณะการเข้าท างาน และมีเศรษฐสถานะ เพื ่อให้สามารถขยาย
ผลการวิจัยได้เพ่ิมขึ้น 
 2. มีการศึกษาติดตามผลเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษาในระยะยาว หรือท าการศึกษาซ ้าในช่วงเวลาที่เกิด 
COVID-19 ในระลอกอ่ืน ๆ เพ่ือท าความเข้าใจตัวแปรที่ศึกษาในบริบทของสถานการณ์ COVID-19 ที่ต่างไป 
 
การน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ผลการวิจัยเบื้องต้นถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฟื้นคืนพลังของบุคลากรที่ท างานด้านการบินช่วง
สถานการณ์ COVID-19 นับเป็นข้อมูลที่ยังไม่รับการศึกษาวิจัยมากนัก จึงมีประโยชน์ทั้งในเชิงการวิจัย ในการ
ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการฟื้นคืนพลังของบุคลากรกลุ่มนี้ นอกจากนี้ ยังสามารถน าผลการวิจัยที่ได้รับไป
ประยุกตใ์ช้ในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบ าบัดแก่บุคลกรที่ท างานด้านการบินช่วงสถานการณ์ COVID-19 
ทั้งในประเด็นของการท าความเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อการฟ้ืนคืนพลังของบุคลากรกลุ่มนี้และเพ่ือเป็นแนวทางใน
การเสริมสร้างความสามารถในการฟ้ืนคืนพลังต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี ้มีว ัตถุประสงค์ (1) เพื ่อสังเคราะห์องค์ประกอบของคุณภาพชีว ิตของประชาชน                      
(2) เพ่ือสังเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชน (3) เพ่ือประเมินคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(4) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน (5) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่สามารถท านายคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ประชากร คือ ประชาชนในพื้นที ่ฝั ่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร จ านวน 1,759,964 คน                  
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ หนองแขม ตลิ่งชัน และทวีวัฒนา จ านวน 2,025 คน เครื่องมือ
ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า (1) องค์ประกอบ
ของคุณภาพชีวิตของประชาชน มี 9 ด้าน (2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชน มี 44 ปัจจัย               
(3) คุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทุกด้าน และรายด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ได้แก่ สถานภาพของครอบครัว อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา ระดับการศึกษา
ของบิดา ระดับการศึกษาของมารดา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว จ านวน
สมาชิกในครอบครัวที ่ท างานมีรายได้  (5) ปัจจัยที ่สามารถท านายคุณภาพชีว ิตของประชาชน ได้แก่                 
การเสริมสร้างให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี การเสริมสร้างให้มีการศึกษาที่ดี และการเสริมสร้างด้วยการให้บริการ
ทางสังคมทั่วไป 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตของประชาชน องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต ปัจจัยที่เกี ่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต                  
ปัจจัยที่สามารถท านายคุณภาพชีวิต 
 
Abstract 
 The purposes of this study were (1) to synthesize the factors of quality of life of people; 
(2) to synthesize the factors effecting quality of life of people; (3) to evaluate quality of life of 
people; (4) to analysis the factors effecting quality of life of people; (5) to analysis factors 
forecasting quality of life of people. Population was 1,759,964 people. Samples were people 
in Thung Khru, Nong Khaem, Taling Chan, and Thawi Watthana district 2,025 people. 
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Instrument was questionnaire. Statistics for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, analysis of variance, and multiple regression analysis. Research results were (1) 
factors of quality of life of people had 9 factors; (2) factors correlating quality of life of people 
had 44 factors; (3) quality of life of people in overall and each factor had mean in high level; 
(4) factors effecting quality of life of people were family status, farther occupation, mother 
occupation, father education level, mother education level, mean of income per month of 
family, number of family people, number of family people could make income; (5) factors 
forecasting quality of life of people were enhancement of good health, enhancement of good 
education, and enhancement of social service. 
 
Keyword: Quality of life of people, factors of quality of life, factors correlating quality of life, 
factors forecasting quality of life 
 
บทน า 
 กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครของประเทศไทย พื้นที่ตั ้งอยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น ้าเจ้าพระยา                
มีแม่น ้าเจ้าพระยาไหลผ่าน จึงแบ่งเมืองออกเป็นสองฝั่ง คือ ฝั่งพระนคร และฝั่งธนบุรี แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 50 เขต เป็นพื้นที่ฝั่งพระนคร จ านวน 35 เขต และพื้นที่ฝั่งธนบุรี จ านวน 15 เขต กรุงเทพมหานคร
ถือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของประเทศไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านการคมนาคม
ขนส่ง และด้านการศึกษา กรุงเทพมหานครได้พัฒนาแผนพัฒนา ระยะ 12 ปี และระยะ 20 ปี เป็นกรอบใน
การพัฒนาเมืองให้เป็นมหานครเมืองน่าอยู่ กรุงเทพมหานคร (2552) ได้น าเสนอแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 12 ปี (พ.ศ.2552-2563) เน้นพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความน่าอยู่อย่างยั่งยืน การ
พัฒนาเมืองมุ่งเน้นหลายด้าน ได้แก่ การเป็นมหานครศูนย์กลางภูมิภาค (gateway) การเป็นเมืองที่มีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (green) การเป็นชุมชนน่าอยู่ (good life) ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนก็ก าหนดให้เป็น
สาระส าคัญในแผนพัฒนา ระยะ 12 ปี กรุงเทพมหานคร (2552, หน้า 82) น าเสนอว่าการจะเป็นมหานครน่า
อยู่อย่างยั่งยืน จะต้องสร้างกรุงเทพมหานครให้มีระดับคุณภาพชีวิตที่พึงปรารถนา ซึ่งเกณฑ์ด้านคุณภาพชีวิต
ประกอบไปด้วยทั้งองค์ประกอบที่เป็นนามธรรม และรูปธรรม แต่เมื่อพิจารณาจากผลการส ารวจของ EIU 
Urban Livability Survey ค.ศ.2006 พบว่า คุณภาพชีวิตในภาพรวมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ยัง
เป็นจุดอ่อนที่ส าคัญ โดยมีค่ากลางของคะแนนคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 75 แต่กรุงเทพมหานครได้
ค่าคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 69 ซึ่งยังตามหลังเมืองในประเทศออสเตรเลีย (เมลเบิร์น ร้อยละ 98 ซิดนีย์ ร้อยละ 97) 
ญี่ปุ่น (โตเกียว ร้อยละ 95 โอซาก้า ร้อยละ 94) นิวซีแลนด์ (เวลลิงตัน โอคแลนด์ ร้อยละ 94) ฮ่องกง (ร้อยละ 
91) สิงคโปร์ (ร้อยละ 88) โซล (ร้อยละ 88) ไทเป (ร้อยละ 81) และอีกหลายเมืองในประเทศจีน (เทียนสิน 
เซี่ยงไฮ้ ร้อยละ 76 เซินเจิ้น ร้อยละ 74 กวางเจา ร้อยละ 71) ส่วนกัวลาลัมเปอร์ ได้คะแนนร้อยละ 72 
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 การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครที่น่าอยู่เทียบเท่ากับมหานครอื่น ๆ ของเอเชียและโลก 
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน กรุงเทพมหานคร (2552, น. 85-92) 
น าเสนอว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครจะมุ่งเน้นในด้านความม่ันคงและปลอดภัย 
ด้านการดูแลสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ด้านคุณภาพและผลิตภาพของทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้ง 
กรุงเทพมหานคร (2556) ได้น าเสนอแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี ระยะที่ 2 พ.ศ.2556 - 2559 ซึ่งเป็น
การน าแผนพัฒนาลงสู่ปฏิบัติ โดยได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ (1) การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค (2) การพัฒนาศักยภาพกรุงเทพมหานคร
เพื่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (3) การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหา
นครแห่งสิ่งแวดล้อม (4) การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม (5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื ่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร งานวิจัยของ                          
ณัฐยาภรณ์ สร้อยนาค (2552) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนไปปฏิบัติ ได้แก่ ลักษณะของนโยบายต้องสอดคล้องกับค่านิยมที่มีอยู่ ประสบการณ์ที่ผ่านมา 
และความต้องการของผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากนโยบาย ความชัดเจน ความสอดคล้องกัน และความยากง่าย
ในการรับรู้วัตถุประสงค์ของนโยบาย ความเป็นไปได้ทางการเมือง ทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ งานวิจัย
ของ จักรพงษ์ เกเย็น (2554) ได้ศึกษาคุณภาพชีว ิตของผู ้อยู ่อาศัยในชุมชนการเคหะแห่งชาติ ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และ
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับไม่ดี ผลการวิจัยคล้ายคลึง
กับงานวิจัยของ ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล (2560) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิต ความสุข และปัจจัยที่มีผลต่อความสุข
ของคนในชุมชน เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตด้านครอบครัว และด้านสังคม   
อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน ด้านสุขภาพ และด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับปานกลาง 
 ผลการวิจัยข้างต้นเห็นได้ว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
ให้ข้อมูล มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับไม่ดี ปานกลาง และมาก การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
ส าหรับประชาชนทุกวัย ทุกคน จะต้องเร่งพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องแบบบูรณาการในทุกภาคส่วน กรุงเทพมหานคร (2561) ได้น าเสนอแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 
20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) เพื ่อเป็นเส้นทางการพัฒนากรุงเทพมหานครสู ่มหานครแห่งเอเชีย 
ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย ด้านที่ 3        
มหานครส าหรับทุกคน ด้านที่ 4 มหานครกระชับ ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย ด้านที่ 6 มหานครแห่ง
เศรษฐกิจและการเรียนรู้ ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร จึงเห็นได้ว่ากรุงเทพมหานคร มีการวาง
แผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม             
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการเมืองการปกครอง และด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน กรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเอเชียและโลก มีอาหารและผลไม้เป็น
ครัวของโลก จึงเป็นมหานครที่พร้อมในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ จึงได้สนใจศึกษาเกี่ยวกับ
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คุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครว่าเป็นอยู่ในระดับใด ตลอดจนมีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน องค์ความรู้ที่ได้จะเป็นฐานในการพัฒนามหานครให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป 
 พื้นที่ที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ พื้นที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีเขตการปกครอง 15 เขต พื้นที่มี
ทั้งส่วนของที่อยู่อาศัย หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคอุตสาหกรรม และพื้นที่ภาคเกษตร มีแหล่งท่องเที่ยว
หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งท่องเที่ยวตลาดน ้า และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่า มีระบบคมนาคม ทั้งรถไฟลอยฟ้า 
รถไฟใต้ดิน รถยนต์ และเรือ เนื่องจาก มีล าคลองมากมายที่เป็นทั้งเส้นทางการเดินทางตามวิถีชีวิตของ
ประชาชน และเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชีวิตทางเรือ ซ่ึงได้รับความนิยมทั้งประชาชนในพ้ืนที่ นักท่องเที่ยวชาว
ไทย และชาวต่างประเทศ จึงท าให้พื้นที่ฝั่งธนบุรี เป็นพื้นที่ที่มี ความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว อันน ามาซึ่ง
ปัญหาต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ ชุมชนแออัด มลพิษทางอากาศ น ้า ดิน และเสียง ปัญหาการจราจรแออัด ปัญหา
น ้าท่วม ปัญหายาเสพติด ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุ ปัญหาการเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้าง
องค์ความรู้ส าหรับการพัฒนาเมืองในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร การวิจัยนี้จึงได้สนใจเกี่ยวกับการประเมิน
คุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยองค์ประกอบที่เหมาะสม และวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาชุมชนเมืองบนฐานขององค์ความรู้จากข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือสังเคราะห์องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 2. เพ่ือสังเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 3. เพ่ือประเมินคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 4. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 5. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่สามารถท านายคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 คุณภาพชีวิตของประชาชน คือ การมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขในชีวิตและครอบครัว มีสุขภาพกายที่
แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี มีที่พักอาศัยที่ม่ันคงและปลอดภัย มีความจ าเป็นพื้นฐานของปัจจัยสี่ครบถ้วน และ
สามารถด าเนินชีว ิตอยู ่ในสังคมได้อย่างมีความสุข The World Health Organization Quality of Life 
Assessment [WHOQOL] (1995 cited in Butler & Ciarrochi, 2007, p. 607) น าเสนอว่า คุณภาพชีวิต 
คือ การใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับเป้าหมาย ความคาดหวัง และมาตรฐานที่ก าหนด องค์การ
ศึกษาว ิทยาศาสตร ์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  (United Nations Educational Scientific and 
Cultural Organization [UNESCO], 1981 อ้างถึงใน ดวงกมล คนโทเงิน, 2559, น. 6) กล่าวว่า คุณภาพชีวิต 
คือ ความพึงพอใจต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ของชีวิต การมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสุข มีความสมบูรณ์                 
ทั้งร่างกาย และจิตใจ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมที่อยู่ได้ สามารถเผชิญปัญหาต่าง ๆ 
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ได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ศักยภาพส่วนบุคคลสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองและสังคมให้อยู่รวมกันได้อย่างสันติ
สุข องค์การอนามัยโลก (World Health Organization [WHO], 1994 อ้างถึงใน ดวงกมล คนโทเงิน, 2559, 
น. 6) ให้ความหมายว่า คุณภาพชีวิต คือ แนวคิดหลายมิติที ่มีการผสมผสานทั้งการรับรู้ของบุคคลในด้าน
ร่างกายและจิตใจ ความเป็นอิสระ ความสัมพันธ์ทางสังคม สิ่งแวดล้อม และด้านความเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้
วัฒนธรรม ค่านิยม และเป้าหมายในชีวิตของแต่ละบุคคล ผลการสังเคราะห์งานวิจัย จ านวน 50 เรื่อง พบว่า 
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้แก่ (1) ด้านโอกาสเข้ารับการศึกษา (2) ด้านความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว (3) ด้านสุขภาพจิต (4) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (5) ด้านความสามารถในการประกอบอาชีพ    
(6) ด้านสุขภาพกาย (7) ด้านภาวะเศรษฐกิจ (8) ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม (9) ด้านการใช้เวลาว่าง 
Bretscherb, et al (1999) ; Mytko & Knight (1999); Rummans, et al (2000)  cited in Lapid, et al 
(2011, pp. 485-486) กล่าวว่า องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคม  
 ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชน จ านวน 21 เรื่อง 
พบว่า มีจ านวน 44 ปัจจัย งานวิจัยครั้งนี้ได้คัดสรรและพัฒนาเป็นกลุ่มปัจจัย โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มปัจจัยที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน จ านวน 9 ปัจจัย ดังนี้ (1) สถานภาพของครอบครัว (2) อาชีพของบิดา        
(3) อาชีพของมารดา (4) ระดับการศึกษาของบิดา (5) ระดับการศึกษาของมารดา (6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
ครอบครัว (7) จ านวนสมาชิกในครอบครัว (8) จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่ท างานมีรายได้ (9) จ านวนสมาชิก
ในครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุ และกลุ่มปัจจัยที่สามารถท านายคุณภาพชีวิตของประชาชน จ านวน 7 ปัจจัย ได้แก่ 
(1) การเสริมสร้างให้มีการศึกษาท่ีดี (2) การเสริมสร้างให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี (3) การเสริมสร้างให้มีที่อยู่อาศัย
ที่ดี (4) การเสริมสร้างด้วยการให้บริการทางสังคมทั่วไป (5) การเสริมสร้างให้มีนันทนาการ (6) การเสริมสร้าง
ให้มีงานท า มีรายได้ และมีสวัสดิการ (7) การเสริมสร้างให้มีรายได้ท่ีมั่นคง 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 1. คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 2. ปัจจัยที ่ศึกษา ได้แก่ (1) สถานภาพของครอบครัว (2) อาชีพของบิดา (3) อาชีพของมารดา               
(4) ระดับการศึกษาของบิดา (5) ระดับการศึกษาของมารดา (6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว (7) จ านวน
สมาชิกในครอบครัว (8) จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่ท างานมีรายได้ (9) จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่เป็น
ผู้สูงอายุ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. ปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ (1) การเสริมสร้างให้มีการศึกษาที่ดี (2) การเสริมสร้างให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี 
(3) การเสริมสร้างให้มีที่อยู่อาศัยที่ดี (4) การเสริมสร้างด้วยการให้บริการทางสังคมทั่วไป (5) การเสริมสร้างให้
มีนันทนาการ (6) การเสริมสร้างให้มีงานท า มีรายได้ และมีสวัสดิการ (7) การเสริมสร้างให้มีรายได้ที่มั่นคง 
สามารถท านายคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี ้
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการสังเคราะห์งานวิจัย (research synthesis) และการวิจัยเชิงส ารวจ (survey 
research) เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตของประชาชน ประเมินคุณภาพชีวิตของประชาชน 
สังเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชน วิเคราะห์ปัจจัยที่ มีอิทธิพล และปัจจัยที่สามารถ
ท านายคุณภาพชีวิตของประชาชน ประชากร คือ ประชาชนในเขตพื้นที ่ฝั ่งธนบุรี  แบ่งเขตการปกครอง               
รวมทั ้งสิ ้น 15 เขต ดังนี้ (1) เขตธนบุรี (2) เขตคลองสาน (3) เขตบางกอกน้อย (4) เขตบางกอกใหญ่                         
(5) เขตตลิ่งชัน (6) เขตบางพลัด (7) เขตทวีวัฒนา (8) เขตหนองแขม (9) เขตบางแค (10) เขตภาษีเจริญ               
(11) เขตบางบอน (12) เขตบางขุนเทียน (13) เขตจอมทอง (14) เขตทุ่งครุ (15) เขตราษฏร์บูรณะ จ านวน

10. การเสริมสร้างให้มีการศึกษาท่ีดี 

11. การเสริมสร้างให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี 

12. การเสริมสร้างให้มีที่อยู่อาศัยที่ดี 

13. การเสริมสร้างด้วยการให้บริการทางสังคมทั่วไป 

14. การเสริมสร้างให้มีนันทนาการ 

15. การเสริมสร้างให้มีงานท า มีรายได้ และมี

สวัสดิการ 

16. การเสริมสร้างให้มีรายได้ที่มั่นคง 

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

1. ด้านโอกาสเข้ารับการศึกษา 

2. ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 

3. ด้านสุขภาพจิต 

4. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 

5. ด้านความสามารถในการ

ประกอบอาชีพ 

6. ด้านสุขภาพกาย 

7. ด้านภาวะเศรษฐกิจ 

8. ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม 

9. ด้านการใช้เวลาว่าง 

1. สถานภาพของครอบครัว     2. อาชีพของบิดา   

3. อาชีพของมารดา      4. ระดับการศึกษาของบิดา 

5. ระดับการศึกษาของมารดา  6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ของครอบครัว   7. จ านวนสมาชิกในครอบครัว   

8. จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่ท างานมีรายได้ 

9. จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุ 
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ประชากร (ข้อมูล ณ ธ.ค. 60) 1,759,964 คน จ านวนบ้าน (ข้อมูล ณ พ.ค. 60) 786,076 ครอบครัว 
(https://th.wikipedia.org) 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตตลิ่งชัน ทวีวัฒนา หนองแขม และทุ่งครุ การสุ่มเขตพ้ืนที่ที่ศึกษาใน
การวิจัยนี้เป็นการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) และสุ่มประชาชนเพื่อให้ข้อมูลด้วยการสุ่มแบบ
ชั้นภูมิ (stratified random sampling) จ านวน 2,025 ครอบครัว ที่ยินดีและสะดวกในการให้ข้อมูล และ
กระจายในแต่ละเขตพื้นที่ ขนาดกลุ่มตัวอย่างพิจารณาจากจ านวน 20 เท่าของค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการ
ประมาณค่า ตามแนวคิดของ Linderman, Merenda & Gold (1980, p. 163); Weiss (1972) อ้างถึงใน  
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2537, น. 46) หน่วยการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล คือ ครอบครัว โดยเป็นประชาชน
ในเขตทุ่งครุ 590 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 29.14 ของกลุ่มตัวอย่าง เขตหนองแขม 528 ครอบครัว ร้อยละ 
26.07 เขตตลิ่งชัน 509 ครอบครัว ร้อยละ 25.14 และเขตทวีวัฒนา 398 ครอบครัว ร้อยละ 19.65  

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย เป็น
แบบสอบถามแบบปลายปิด ปลายเปิด และมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอร์ท เกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คุณภาพชีวิตของประชาชน ปัจจัยที่สามารถท านายคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน แบบสอบถามฉบับนี้ได้พัฒนาข้อค าถาม
และปรับปรุงข้อค าถามมาจาก พจณี จิตต์ธารา (2553); รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์, ชัช พงษ์ศิวัฒน์ และพัชริ
นทร์ สุภาพันธ์ (2557); จุฬารัตน์ คนเพียร (2558) ซึ่งได้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 คน เมื่อน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับประชาชนในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี จ านวน 50 คน แล้ววิเคราะห์ค่า
ความเที่ยงด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ข้อค าถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ได้เท่ากับ 
0.945 ข้อค าถามเก่ียวกับปัจจัยที่สามารถท านายคณุภาพชีวิตของประชาชน ไดเ้ท่ากับ 0.976 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการประสานงานและขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลในชุมชนต่าง ๆ 
ในเขตทุ่งครุ หนองแขม ตลิ่งชัน และทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม โดยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2561 
 การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์งานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์อภิมาน ( meta-
analysis) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis 
of variance) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) 
 
ผลการศึกษา 
 1. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 การสังเคราะห์งานวิจัย 50 เรื่อง สามารถเรียงล าดับองค์ประกอบคุณภาพชีวิตตามจ านวนงานวิจัย  
จากมากไปหาน้อยได้ดังนี ้ (1) ด้านสุขภาพกาย 48 เรื ่อง (2) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 43 เรื ่อง                     
ด้านสุขภาพจิต 40 เรื ่อง (4) ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม 39 เรื ่อง (5) ด้านภาวะเศรษฐกิจ 32 เรื ่อง                  
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(6) ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 25 เรื่อง (7) ด้านการใช้เวลาว่าง 19 เรื่อง (8) ด้านโอกาสเข้ารับการศกึษา 
13 เรื่อง (9) ด้านความสามารถในการประกอบอาชีพ 13 เรื่อง 
 2. การสังเคราะห์ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 การสังเคราะห์งานวิจัย จ านวน 21 เรื่อง สามารถสรุปปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ดังนี้ (1) เพศ (2) อายุ (3) อาชีพ (4) รายได้ (5) ระดับการศึกษา (6) สถานภาพสมรส (7) จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว (8) ประสบการณ์ในการท างาน (9) ศาสนา (10) สุขภาพ (11) ศิลปะ (12) อาหาร (13) การยิ้ม  
(14) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (15) ลักษณะงานที่ท า (16) โรคประจ าตัว (17) ความเครียด (18) การแสวงหา
ความรู้ (19) ความมั่นคงทางอารมณ์ (20) การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย  (21) บิดามารดาที่มีอาชีพ
เกษตรกร (22) การมีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตัวเอง (23) การเห็นคุณค่าในตนเอง  (24) ความเชื่ออ านาจภายใน
ตน (25) การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว (26) การท่องเที่ยว (27) การควบคุมตนเอง (28) การฝึกอบรม
และรับข่าวสาร (29) การมีส่วนร่วมกับชุมชน (30) การสนับสนุนทางสังคม  (31) การสนับสนุนจากภาครัฐ  
(32) การน านโยบายด้านการศึกษาไปปฏิบัติ (33) การน านโยบายด้านแรงงานไปปฏิบัติ (34) การน านโยบาย
ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไปปฏิบัติ (35) การน านโยบายบริหารราชการของรัฐบาลไปปฏิบัติ                 
(36) ความเชื่อความสามารถตนเอง (37) การรับรู้ถึงโอกาสเสี่ยง (38) การรับรู้ถึงความรุนแรง (39) การรับรู้
ประโยชน์ของการมีคุณภาพชีวิตดี (40) การรับรู้ถึงอุปสรรคของการมีคุณภาพชีวิตดี (41) การได้รับแรง
สนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (42) การได้รับแรงสนับสนุนจากผู้น าชุมชนและชาวบ้าน (43) ความพร้อม
ด้านร่างกาย (44) ความพร้อมด้านจิตใจ 
 3. คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรี  รวมทุกด้าน พบว่า มีคุณภาพชีวิต
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ทุกด้านประชาชนมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 - 
4.00 ด้านโอกาสเข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.00 รองลงมา คือ ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ด้านสุขภาพจิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 
ด้านความสามารถในการประกอบอาชีพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ด้านสุขภาพกาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ด้าน
ภาวะเศรษฐกิจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 และด้านการใช้
เวลาว่าง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ตามล าดับ 
 4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า (1) สถานภาพของครอบครัว ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01, F = 17.184, p-value = 0.000 (2) อาชีพของบิดา ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01, F = 17.184, p-value = 0.000 (3) อาชีพของมารดา 
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 , F = 8.142, p-value = 0.000            
(4) ระดับการศึกษาของบิดา ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01, F = 
11.210, p-value = 0.000 (5) ระดับการศึกษาของมารดา ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างมี



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”     

             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 561 

  

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01, F = 11.013, p-value = 0.000 (6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว ส่งผล
ต่อคุณภาพชีว ิตของประชาชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 , F = 23.965, p-value = 0.000                 
(7) จ านวนสมาชิกในครอบครัว ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ,               
F = 2.910, p-value = 0.033 (8) จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่ท างานมีรายได้ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 , F = 5.373, p-value = 0.000 (9) จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุ ไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน มีค่า F = 2.309, p-value = 0.056 
 5. ปัจจัยที่สามารถท านายคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรวมทุกด้าน พบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง เท่ากับ 3.49 ด้านที่มีค่าเฉลี ่ยอยู ่ในระดับมาก ได้แก่ การเสริมสร้างให้มีการศึกษาที ่ดี                    
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 3.58 รองลงมา คือ การเสริมสร้างให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 การ
เสริมสร้างให้มีที่อยู่อาศัยที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 และการเสริมสร้างด้วยการให้บริการทางสังคมทั่วไป               
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การเสริมสร้างให้มีนันทนาการ                 
มีค ่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.48 การเสริมสร้างให้ม ีงานท า มีรายได้และมีสว ัสดิการ มีค ่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.44                      
และการเสริมสร้างให้มีรายได้ที่มั่นคง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 
 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า การเสริมสร้างให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี  การเสริมสร้างให้มี
การศึกษาที ่ดี และการเสริมสร้างด้วยการให้บริการทางสังคมทั่วไป มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.559 มีค่าสัมประสิทธิ์การท านายเท่ากับ 0.312 นั่นคือ 
สามารถท านายได้ ร้อยละ 31.20 
 
การอภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทุกด้าน และในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก ด้านโอกาสเข้ารับการศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว ด้านสุขภาพจิต ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านความสามารถในการประกอบอาชีพ ด้านสุขภาพ
กาย ด้านภาวะเศรษฐกิจ ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม และด้านการใช้เวลาว่าง ตามล าดับ ดังนั้น ประชาชน
ควรได้มีการเสาะหางานอดิเรกที่ตนเองชื่นชอบ แบ่งเวลาจากการท างานให้กับครอบครัวมากขึ้น ร่วมท า
กิจกรรมต่าง ๆ กับสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาครัฐ ควรได้มีการจัดสรรที่
พักอาศัยที่เหมาะสมกับประชาชนในหลากหลายกลุ่มอาชีพ และรายได้ เพ่ือให้ประชาชนได้มีที่พักอาศัยที่สบาย
และปลอดภัย มีการควบคุมมลพิษในด้านต่าง ๆ มีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาด ร่มรื่น และ
สวยงาม ผลการวิจัยสอดคล้องกับ จุฬารัตน์ คนเพียร (2558) ได้ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า โดยภาพรวม ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ระดับมาก ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม                    
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลมา คือ ด้านจิตใจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านร่างกาย ตามล าดับ 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่าปัจจัยเกี่ยวกับบุคคล และครอบครัว เช่น อาชีพ ระดับการศึกษา 
รายได้ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการที่ครอบครัวมีพ่อแม่อยู่ด้วยกัน หย่าร้าง
กัน แยกกันอยู่ หรือเสียชีวิต ย่อมส่งผลต่อรายได้ สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของสมาชิกในบ้าน นอกจากนั้น 
อาชีพและระดับการศึกษาของบิดาและมารดา ย่อมส่งผลต่อวิถีชีวิต การอบรมเลี้ยงดู สังคม และเศรษฐกิจ
ภายในครอบครัว รายได้ของครอบครัว และจ านวนสมาชิกของครอบครัว ย่อมน ามาซึ่งการอยู่ดีมีสุข ความ
อบอุ่นภายในครอบครัว และการดูแลซึ ่งกันและกัน ผลการวิจัยนี้มีทั ้งที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ จุฬารัตน์ คนเพียร (2558) ที่พบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อ
เดือน แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนประชาชนที่มีเพศ อายุ 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว และชุมชนที่อาศัยอยู่ แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การเสริมสร้างให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี  การเสริมสร้างให้มีการศึกษาที่ดี 
และการเสริมสร้างด้วยการให้บริการทางสังคมทั่วไป สามารถท านายคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ ร้อยละ 
31.20 ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรได้มีการจัดระบบส่งเสริมสุขภาพของประชาชน และมีการจัดสวัสดิการด้าน
สุขภาพให้กับประชาชนอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการด ารงชีวิตในแต่ละพ้ืนที่และวัยที่ต่างกัน สร้างความ
เท่าเทียมกันทางการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีการจัดระบบการ
ให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน เช่น สวนสาธารณะ ระบบขนส่งมวลชน การส่งเสริมด้านอาชีพ การดูแล
ผู้สูงอายุ การเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน การวิจัยของ ธัญญ์นรี มากช่วย (2554) ได้ศึกษาการจัดบริการสวัสดิการ
สังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดเพชรบุรี พบว่า มีระดับการด าเนินงานการจัดบริการสวัสดิการ
สังคม โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 
สรุป 
 การสังเคราะห์ผลการวิจัยท าให้ได้องค์ประกอบคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เหมาะสมในการน าไปใช้
วัดและแบบวัดคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้พัฒนาขึ้นก็มีคุณภาพด้านความตรง และความเที่ยงที่เหมาะสม 
ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ (1) ด้านโอกาสเข้ารับการศึกษา (2) ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว (3) ด้านสุขภาพจิต 
(4) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (5) ด้านความสามารถในการประกอบอาชีพ (6) ด้านสุขภาพกาย                     
(7) ด้านภาวะเศรษฐกิจ (8) ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม (9) ด้านการใช้เวลาว่าง ผลการประเมินคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก ถือว่า
เป็นระดับที่น่าพึงพอใจของการพัฒนากรุงเทพมหานคร ทั้งแผนพัฒนาระยะยาว 12 ปี และ 20 ปี แต่พื้นที่ฝั่ง
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีทั้งพื้นที่สีเขียว แหล่งพาณิชย์ และแหล่งท่องเที่ยว จึงเป็นพื้นที่ที่ สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มสูงขึ้นได้อีกอย่างต่อเนื่อง  ในขณะที่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่พบในการวิจัยนี้ คือ ปัจจัยเกี่ยวกับบุคคล และครอบครัว เช่น อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว ส่วนปัจจัยที่สามารถท านายคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้แก่ (1) การเสริมสร้าง
ให้มีสุขภาพอนามัยที่ด ี(2) การเสริมสร้างให้มีการศึกษาท่ีดี และ (3) การเสริมสร้างด้วยการให้บริการทางสังคม
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ทั่วไป จึงเห็นได้ว่าปัจจัยเกี่ยวกับบิดา มารดา อาชีพ รายได้ สุขภาพอนามัย การศึกษา และการบริการทาง
สังคม เป็นสิ่งที่ภาครัฐ และท้องถิ่น ควรได้ให้ความส าคัญในการก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ซึ่งควรเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการจากหลายภาคส่วน และเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ให้มากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. คุณภาพชีวิตด้านที ่อยู ่อาศัยและสิ ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี ่ยต ่ากว่าด้านอื ่น ๆ กรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ควรได้ให้ความส าคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม จัดให้มีสวนสาธารณะ
อย่างเพียงพอ สวยงาม ไร้มลพิษ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและการออกก าลังกาย ลดและป้องกันมลพิษทาง
อากาศ น ้า ดิน และเสียง โดยมีการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น 
 2. คุณภาพชีวิตด้านการใช้เวลาว่าง มีค่าเฉลี่ยต ่ากว่าทุกด้าน กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคประชาชน ควรได้ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนได้ให้ความส าคัญกับการใช้เวลาว่างจากการ
ท างานเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การออกก าลังกาย การมีงานอดิเรก การร่วมกิจกรรมทางสังคมและศาสนา 
การมีกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว อันจะน าไปสู่การมีชีวิตที่มีความสุขที่แท้จริงและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี 
 3. การเสริมสร้างให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี การเสริมสร้างให้มีการศึกษาที่ดี และการเสริมสร้างด้วยการ
ให้บริการทางสังคมทั่วไป มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสามารถท านายคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนได้ ร้อยละ 31.20 กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ จึงควรให้ความส าคัญกับการจัดหาสวัสดิการ
และบริการทางสังคมต่าง ๆ แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อระบุพฤติกรรม ปัญหาและความต้องการในการจัดการขยะมูล

ฝอยในครัวเรือนของประชาชน และ (2) เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายในการจัดท ารูปแบบที่เหมาะสม

ในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ด าเนินการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจ ากประชาชน          

คณะผู้บริหารและข้าราชการเทศบาลต าบลปลักแรด จ านวน 95 คน โดยใช้แบบสอบถาม การสนทนากลุ่มย่อย 

และการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์เนื้อหาการสัมภาษณ์ 

ผลการวิจัยประกอบด้วย (1) ประเภทขยะที่มีมากที่สุดในชุมชน คือ ขยะอินทรีย์ที่เกิดจากครัวเรือนและภาค

เกษตรกรรม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจของประชานเกี่ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง  

ปัญหาด้านพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการเผาเพื่อก าจัดเศษกิ่งไม้และ

ใบไม้ในบริเวณบ้าน แม้ว่าภายในชุมชนได้มีกลไกกฎหมายในการห้ามเผาขยะ รวมไปถึงได้มีการก าหนดอัตรา

ค่าปรับส าหรับผู้ที่ละเมิดกฎหมายด้วย ประชาชนส่วนใหญ่ มีความต้องการให้เทศบาลเพิ่มจ านวนรถเก็บชยะ 

และเพิ่มรอบเวลาในการเก็บขยะให้ถี่ขี้น (2) แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมในการด าเนินการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอย ต้องใช้การวางแผนเพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อที่จะท าให้เกิด

ปริมาณขยะในการส่งเข้าสู่กระบวนการก าจัดในรูปแบบต่างให้น้อยที่สุด ด้วยหลักการ 3Rs (Reduce / Reuse 

/ Recycle) คือการพยายามลดปริมาณขยะมูลฝอยให้เหลือน้อยที่สุด การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการ

น าสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ ้าและการน าหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถน ากลับมารีไซเคิล หรือน ากลับมาใช้ใหม่ 

และต้องก าหนดแนวทางในการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 

ค าส าคัญ: รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย การมีส่วนร่วม บริการสาธารณะ 
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Abstract 

 The objectives of this research are: (1) to identify behaviors Problems and needs of 
people's household solid waste management; and (2) to formulate policy recommendations 
for creating a suitable model for solid waste management through public participation. 
Conduct research by collecting information from the people. 95 members of the 
administrative team and officials of Plakrad Sub district Municipality by using the questionnaire 
focus group and in-depth interviews. Data were analyzed by percentage, mean, and content 
analysis of the interview. The research findings consisted of: (1) The most abundant waste was 
organic waste generated by households and agricultural sectors. Most of the people have the 
knowledge and understanding about the correct disposal of solid waste. The problem of solid 
waste management behavior found that most of residents also use incineration to burn tree 
branches and leaves.  Although within the community there is a legal mechanism for 
prohibiting the burning of garbage. Most of the people want the municipality to increase the 
number of garbage truck. and increase the cycle time for collecting garbage more often.               
(2) Appropriate guidelines and forms for implementing solid waste management. Planning is 
required to minimize the amount of waste at source in the most efficient way. In order to 
cause the amount of waste to be sent to the disposal process in different forms to a minimum, 
with the principle of 3Rs. (Reduce / Reuse / Recycle) is to try to reduce the amount of solid 
waste to a minimum. Making the most resources by reusing items and appliances and using 
or choosing resources that can be recycled and must establish guidelines for managing 
hazardous waste correctly and efficiently. 
 

Keywords: Suitable models for solid waste management, Participation, Public service  

 

บทน า   

 ปัญหาในการบริหารจัดการและการก าจัดขยะมูลฝอยเป็นหนึ่งในปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นทุกประเภทในประเทศไทยก าลังประสบอยู่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของขยะมูลฝอยที่เกิดจากการจัดเก็บไม่

หมด ตกค้าง การก าจัดไม่ถูกต้องตามหลักการ หรือการไม่มีที่ดินส าหรับการฝังกลบ รวมไปถึงข้อจ ากัดในด้าน

งบประมาณและบุลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งไม่เพียงพอต่อการลงทุนและการปรับปรุงระบบการ

จัดเก็บขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ และจากการที่ปริมาณของขยะมูลฝอยที่มีปริมาณมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะสูงขึ้น พื้นที่ส าหรับการก าจัดขยะมูลฝอยหายากขึ้น เนื่องจากการ
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ต่อต้านของชุมชนที่ไม่ต้องการให้มีบ่อขยะในชุมชนของตนเอง ทั้งนี้ยังรวมไปถึงพฤติกรรมของประชาชนที่ยัง

ขาดจิตส านึกในการทิ้งขยะมูลฝอย และปล่อยให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร

จัดการขยะ จึงท าให้ปริมาณขยะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  

  เทศบาลต าบลปลักแรด จังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งสุขาภิบาล 

ปลักแรด อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 90 ตอนที่ 17  ลงวันที่               

20 กุมภาพันธ์ 2516และยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลปลักแรดตาม พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจาก

สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 หน้าที่ 1 ลงวันที่                  

24 กุมภาพันธ์ 2542  มีเนื้อทีประมาณ 3.08 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยหมู่บ้านทั้ งหมด 3 หมู่บ้าน 

1,228 ครัวเรือน มีประชากรรวมทั้งสิ้น 3,742 คน ซึ่งเทศบาลต าบลปลักแรดมีอ านาจหน้าที่ในการบริหาร

จัดการขยะ โดยในการด าเนินการที่ผ่านมามีการด าเนินการในการจัดเก็บขยะของเทศบาล โดยการใช้รถเก็บ

และน าไปฝังกลบในบ่อฝังกลบซึ่งเทศบาลเป็นผู้บริหารจัดการเอง รวมไปถึงการสนับสนุนของเทศบาล ให้มีการ

คัดแยกขยะเพ่ือแปรรูปในรูปของการรีไซเคิล  ตลอดจนการน าไปท าเป็นปุ๋ยน ้า การแปรูปเป็นสิ่งของเพ่ือใช้งาน 

และการคัดแยกขยะอันตราย ทั้งนี้ ในอนาคตเมื่อการมีการด าเนินการจัดเก็บขยะโดยเทศบาลอย่างเต็มรูปแบบ 

มีการคาดการณ์ว่าอาจประสบปัญหาการขาดแคลนที่ดินเพื่อใช้ในการก าจัดขยะด้วยการฝังกลบขยะต่อไปใน

อนาคต 

 ดังนั้น เพ่ือให้ทราบถึงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลปลักแรดปัญหา อุปสรรค และ

ความต้องการของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงเพ่ือ

จัดท าข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายในการจัดท ารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วม

ของประชาชน ผู ้ว ิจัยจึงมีความสนใจที ่จะศึกษาในเรื ่องดังกล่าว โดยเลือกเทศบาลต าบลปลักแรดเป็น

กรณีศึกษา โดยในการศึกษาครั้งนี้ สามารถน าผลการศึกษาทั้งในด้านการบริหารจัดการขยะ ปัญหา อุปสรรค 

ความต้องการของประชาชน รวมไปถึงรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ไปใช้ในการอธิบายถึงปรากฏการณ์ในการจัดท าบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่มีใกล้เคียงและคล้ายคลึงกันได้  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อคือ (1) เพ่ือระบุพฤติกรรม ปัญหาและความต้องการในการจัดการขยะ

มูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน และ (2) เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายในการจัดท ารูปแบบที่

เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ตัวแทนประชาชนในแต่ละชุมชน ๆละ 10 คน ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่บ้านละ 1 คน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลจ านวน 12 คน คณะผู้บริหารและข้าราชการเทศบาลต าบลปลัก

แรดจ านวน 10 คน รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 95 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายแบบเฉพาะเจาะจง     

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ใข้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากตัวแแทนชุมชน แบ่งประเด็นค าถามเป็น 6 ส่วน 

คือ (1) ข้อมูลทั่วไป (2) สภาพปัญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอยของชุมชน (3) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ

ขยะมูลฝอย (4) พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย (5) กฏระเบียบและข้อบังคับของชุมชนด้านการจัดการขยะ 

และ (6) ความต้องการจัดการขยะมูลฝอย  

การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ใข้การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสนทนากลุ ่มย่อย (Focus group) จาก

ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภับเทศบาลต าบลจ านวน และ คณะผู้บริหารและข้าราชการเทศบาลต าบล และการ

สัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการขยะของเทศบาลต าบล 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

ผูวิจัยน าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ไปให ผูทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบความ

เหมาะสมของเนื้อหา ความชัดเจนในขอค าถาม ความครอบคลุมเรื่องที่ศึกษา และภาษาที่ใช หลังจากนั้นผูวิจัย

ปรับปรุงแกไขรูปแบบใหสมบูรณตาม ค าแนะน าของผูทรงคุณวุฒิ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม ใชโปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร วิเคราะหขอมูล 

โดยใช้การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการจัดสนทนากลุ่ม น าข้อมูลมาจัดหมวดหมู่จัดล าดับ วิเคราะห์

เนื้อหา และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยายหรือพรรณนา  

 

ผลการวิจัย  

ระบุพฤติกรรม ปัญหาและความต้องการในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน 

การจัดการขยะมูลฝอยในต าบลปลักแรก ด าเนินการโดยการจัดเก็บขยะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

เทศบาลทั้งการจัดเก็บขยะและการก าจัดขยะ ด้วยวิธีการฝังกลบในบ่อขยะของ ขยะที่มีมากที่สุด คือ ขยะ

อินทรีย์ที่เกิดจากครัวเรือนและภาคเกษตรกรรม ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยใน

ระดับท่ีดี ประชาชนจะทิ้งชยะลงในถังขยะที่เทศบาลจัดไว้ รวมไปถึงมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อน าไปขาย 
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ถึงแม้ว่าประชาชนจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย แต่ผลการศึกษาปัญหา

ด้านฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.80) ยังใช้วิธีการเผาเพื่อก าจัดเศษ

กิ่งไม้และใบไม้ในบริเวณบ้าน (ร้อยละ 18.90 ปฏิบัติเป็นประจ า และร้อยละ 56.80 ปฏิบัติเป็นบางครั้ง) แม้ว่า 

ภายในชุมชนได้มีกลไกกฎหมายในการห้ามเผาขยะ รวมไปถึงได้มีการก าหนดอัตราค่าปรับส าหรับผู้ที่ละเมิด

กฎหมายด้วย  

ประชาชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73.60) มีความต้องการให้เทศบาลเพิ่มจ านวนรถเก็บชยะ และเพิ่มรอบ

เวลาในการเก็บขยะให้ถี่ขี้น 

ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายในการจัดท ารูปแบบที่ เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 

แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมในการด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้โดยเน้นรูปแบบของ

การด าเนินการจัดการขยะ โดยการวางแผนเพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือที่จะ

ท าให้เกิดปริมาณขยะในการส่งเข้าสู่กระบวนการก าจัดในรูปแบบต่างให้น้อยที่สุด นอกจากนั้นต้องมีขีด

ความสามารถในการน าขยะมาใช้ประโยชน์ทั้งในมิติของการใช้ซ ้าและการแปรรูปใหม่ ให้มากที่สุด รวมไปถึง

การแปรรูปขยะสู่ผลิตภัณฑ์หรือผลพลอยได้จากขยะ เช่น ปุ๋ยหมัก น ้าหมักชีวภาพ การใช้เป็นเชื่อเพลิง ทั้งนี้  

ผู้วิจัยสามารถเสนอแนวทางในการด าเนินการได้ดังต่อไปนี้  

1. การลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยการรณรงค์ขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ในการมีสว่นร่วม

ในการลดการผลิตขยะมูลฝอยในแต่ละวัน (Reduce) โดยการกลยุทธ์ในการด าเนินการ โดยการลดการใช้บรรจุ

ภัณฑ์โดยการใช้สินค้าชนิดเติม เช่น ผงซักฟอก น ้ายาล้างจาน น ้ายาท าความสะอาด รวมไปถึงการเลือกใช้

แบตเตอร์รี่และถ่านไฟฉายชนิดชาร์จไฟได้ เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการลดการใช้วัสดุที่ก าจัด

หรือย่อยสลายได้ยาก เช่น โฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก  

2. การจัดการวางระบบการรีไซเคิล (Recycle) ที่มีประสิทธิภาพและน าไปสู่การแปรรูปขยะเพื่อน า

กลับมาใช้ใหม่โดยมีกลยุทธ์ในการด าเนินการดังต่อไปนี้  

-  การรณรงค์ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่คัดแยกขยะเพื่อน าขยะที่ยังมีขีดความสามารถใน

การน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Reuse) เช่นกระดาษ พลาสติก ไม้ และโลหะ เพื่อน ากลับใช้ไปใช้ซ ้า หรือ 

น าไปขายเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 

- การจัดการระบบการจัดเก็บและการจัดภาชนะในการรองรับขยะที่มีการแยกขยะมูลฝอยออกเป็น

ประเภทอย่างชัดเจนและเป็นมาตรฐาน ซึ่งในการด าเนินการจัดเก็บสามารถด าเนินการโดยองค์กร/กลุ่ม 

ดังต่อไปนี้  

การด าเนินการระบบการจัดการขยะรีไซเคิลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการโดยการ

ก าหนดช่วงเวลาในการเก็บขยะและประเภทของขยะตามสีของถังขยะ โดยการแบ่งขยะออกเป็น 4 ประเภท 
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โดยก าหนดสีของถังขยะแต่ละประเภท ได้แก่ สีเขียว (ขยะย่อยสลาย) สีเหลือง (ขยะรีไซเคิล) สีแดง (ขยะ

อันตราย) สีฟ้า (ขยะทั่วไป) ซึ่งในการบริหารจัดการในการจัดเก็บจะด าเนินการจัดเก็บขยะย่อยสลายและขยะ

ทั่วไปทุกวัน ขยะรีไซเคิลอาจพิจารณาจัดเก็บสัปดาห์ละ 1 ครั้งหรือตามความเหมาะสม และขยะอันตราย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเก็บรวบรวมเพ่ือส่งต่อไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือด าเนินการก าจัดตาม

หลักการที่ถูกต้องต่อไป รวมไปถึงการด าเนินการโดยเอกชนผู้ประกอบการธุรกิจรับซื้อของเก่าในพื้นที่ เข้ามา

ช่วยด าเนินการรับซื้อ โดยการก าหนดเวลาในแต่ละพ้ืนที่อย่างชัดเจน เพ่ือความต่อเนื่องในการรับซื้อ ซึ่งหากใน

แต่พ้ืนที่มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมากขึ้น อาจมีการพิจารณาในการจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะ ซึ่งสามารถ

ขยายศักยภาพเพื่อรองรับขยะจากพื้นที่ใกล้เคียง หรือสามารถรับซื้อจากประชาชนได้โดยตรง ซึ่งสามารถ

ด าเนินการทั้งในรูปของ อปท.ด าเนินการเอง หรือให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมก็ได้    

- การด าเนินการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครหรือชมรม เพื่อด าเนินการให้มีการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้งานใหม่ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้สนับสนุนในด้านเทคนิคและ

งบประมาณในการด าเนินการ เช่น โครงการขยะรีไซเคิลแลกสิ่งของ โครงการท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน ้า โครงการตลาด

นัดขยะ ธนาคารรีไซเคิล เป็นต้น  

3. การก าหนดแนวทางในการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการโดยมีกลยุทธ์ดังต่อไปนี้  

- การพัฒนาและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบและส่งเสริมและเสริมสร้างความรู้แก่

ประชาชน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี 

- การรณรงค์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ คัดแยกขยะอันตราย และไม่ทิ้งรวมกับขยะ

ประเภทอื่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดหาภาชนะหรือจุดรับขยะอันตรายที่แยกออกจาก

ขยะชนิดอื่น ๆ อย่างชัดเจน รวมไปถึงการจัดหารถเก็บขยะชนิดพิเศษเพ่ือจัดเก็บขยะอันตราย  

- การเสนอแนะเพื่อให้มีปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ก าหนดค านิยามและ

แหล่งก าเนิดของขยะอันตรายจากชุมชน การคัดแยก การเก็บกัก การเก็บรวบรวม การขนส่ง การบ าบัด และ

การก าจัด เพื่อน าไปสู่การสร้างระบบและกลไกในการบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชนและการจัดท าแผน

แม่บทและแผนปฏิบัติการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนต่อไป 

- การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดสร้างสถานีขนถ่ายขยะอันตราย เพ่ือ

เป็นแหล่งรวบรวม และคัดแยกขยะอันตราย ส่วนที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่จะถูกน าไปก าจัดยัง

ศูนย์ก าจัดขยะอันตรายต่อไป 

 

 

 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”     

             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 571 

  

อภิปรายผล  

   1. สภาพบริบททางพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลปลักแรดในปัจจุบันเป็นพ้ืนที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท เป็นที่ตั้งของ

ชุมชนที่มีความหนาแน่นปานกลาง ประกอบไปด้วยตลาด ย่านการค้า วัด โรงเรียน และส่วนราชการ และเป็น

พ้ืนที่ที่เริ่มมีความเจริญในด้านเศรษฐกิจ สภาพชุมชนเริ่มมีความเป็นเมือง มีการอุปโภค บริโภค และมีการการ

ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งปัญหาปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูล ซึ่งส่งผลมาจากปัจจัยที่ส าคัญ 3 ประการ คือ จ านวนประชากรที่เพ่ิม

สูงขึ้น การใช้ทรัพยากรที่สูงขึ้น และการใช้เทคโนโลยี ซึ่งหากในพื้นที่หรือชุมชนใด มีองค์ประกอบของปัจจัยทั้ง 

3 ปัจจัยในปริมาณที่สูง หรืออาจมีเพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งใน 3 ปัจจัยข้างต้น ในปริมาณที่มากเพียงพอ                  

ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกัน ( มนัส สุวรรณ, 2549 ) ซึ่งจากการศึกษาจากกลุ่ม

ตัวอย่างพบว่า ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลปลักแรดมีจ านวนประชากรเพ่ิมมากขึ้น ทั้งในส่วนของประชากรในพ้ืนที่ที่

มีอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และในส่วนของประชากรแฝงในรูปของแรงงานต่างด่าวที่มีจ านวนมากขึ้น 

ตามบริบททางเศรษฐกิจ ส่งผลท าให้ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น และเมื่อประชาชนในพื้นที่ยังมีการคัดแยกขยะ

ต้นทางในระดับที่น้อย ประกอบกับพ้ืนที่ของเทศบาลที่มีครัวเรือนอยู่อย่างหนาแน่นกว่า 1,200 ครัวเรือน และ 

เทศบาลมีรถขยะเพียง 1 คัน ในการบริหารการจัดเก็บขยะทั้งพื้นที่ การจัดเก็บขยะอาจไม่สามารถด าเนินการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ในส่วนของจิตส านึกของประชาชนในการจัดการขยะก็เป็นส่วนหนึ่งที่มี

ความส าคัญในการจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาพบว่า ประชาชนยังมีการด าเนินการคัด

แยกขยะในระดับน้อย เนื่องจากไม่เห็นคุณประโยชน์ที่แท้จริงจากการคัดแยกขยะที่มีคุณประโยชน์มากกว่าการ

เก็บไว้ขาย ซึ่งท ารายได้น้อยมาก ไม่คุ้มค่ากับการคัดแยกขยะ   

 2. กระบวนการในการเก็บรวบรวม เทศบาลต าบลปลักแรดเป็นผู้ด าเนินการใน 2 ขั้นตอนหลัก คือ              

การเก็บรวบรวมขยะ และการขนส่งขยะไปเพื่อก าจัด โดยในส่วนของกระบวนการในการเก็บ รวบรวมขยะ                

จัดว่าเป็นขึ้นตอนที่มีความส าคัญมาก เพราะการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีทีประสิทธิภาพนั้น จะต้องไม่มีขยะมูล

ฝอยตกค้างในพื้นที่ ต้องมีการด าเนินการเก็บและขนย้าย ขนส่งออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งองค์ประกอบ

ส าคัญในกระบวนการเก็บรวบรวมที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ รถขยะ พนักงานรถขยะ ถังขยะ และประชาชนใน

พื้นที่ แนวคิดดังกล่าว สอดคล้องกับ (ธเรศ ศรีสถิตย์, 2558) ที่ได้เสนอแนวคิดเพื่อให้พิจารณาว่า การจัดเก็บ

ขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพนั้น รถขยะต้องมีขนาดที่เหมาะสมและมีปริมาณที่เพียงพอกับขยะมูลฝอยที่

เกิดขึ้นในพื้นที่นั้น ๆ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเก็บรวบรวมขยะ รถขยะที่ใช้งานต้องมีสภาพที่ดี 

และมีอายุการใช้งานไม่เกิน 10 ปี ส าหรับในส่วนของพนักงานเก็บขยะซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญหนึ่งของการ

เก็บรวบรวมขยะ ต้องมีการแต่งกายที่รัดกุม ควรสวมเสื้อแขนยาว สวมรองเท้า และถุงมือเพื่อป้องกันเชื้อโรค

จากขยะ ทั้งนี้ ยังรวมไปถึงปริมาณของถังขยะที่เพียงพอต่อปริมาณของขยะในพื้นที่ ซึ่งต้องเป็นถังขยะที่ถูก

สุขลักษณะ มีฝาปิด สามารถป้องกันกลิ่น และไม่มีน ้าไหลออกจากถัง ทั้งนี้นอกจากองค์ประกอบในการเก็บ
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รวบรวมขยะมูลฝอย ทั้ง 3 ด้านข้างต้นแล้ว องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการที่จะมีการเก็บรวบรวมขยะที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด ก็คือ ประชาชนในพื้นที่ต้องให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมขยะมูลฝอย จากผลการศึกษา

พบว่า เทศบาลต าบลปลักแรด มีรถจัดเก็บขยะแบบอัดท้ายจ านวน 1 คัน ซึ่งมีความเหมาะสมดีกับบริบทของ

พ้ืนทีข่นาดใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามจากบริบทของพ้ืนที่ของเทศบาล ซึ่งประกอบไปด้วยชุมชนในย่านการค้า และ

ตลาดที่มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงพื้นที่ อาจสร้างความล าบากในการจัดเก็บขยะ ในส่วนของพนักงานเก็บขยะมี

การแต่งกายที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่ างดีในการเตรียมขยะเพ่ือ

รอการจัดเก็บของ เทศบาลต่อไป อย่างไรก็ตามการด าเนินการของ เทศบาลซึ่งมีบทบาทเพียงการเก็บรวมรวบ

ขยะและการขนส่งเพื่อน าเข้าสู่กระบวนการก าจัดเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะที่ปลายเหตุ ซึ่งการ

ด าเนินการดังกล่าวเป็นวิธีการที่เสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่สูงมาก และยังมีผลกระทบกับสังคม

และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย (2556) 

ซึ่งได้เสนอผลการศึกษาว่า การจัดการขยะมูลฝอยในประเทศไทยที่ผ่านมานั้น ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินการ

บริหารจัดการที่ปลายเหตุ ยังคงขาดระบบการบริหารจัดการในภาพรวมทั้งระบบ เช่น การคัดแยกขยะจากต้น

ทาง เป็นต้น    

   3. ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะของเทศบาลต าบลปลักแรดจัดเก็บในรูปแบบราคา/

ถัง/ครอบครัว/เดือน โดยด าเนินการจัดเก็บที่เดือนละ 10 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่เกินกว่าที่ประกาศไว้ใน

กฎกระทรวง ซึ่งก าหนดเอาไว้ที่ไม่เกินเดือนละ 40 บาท ซึ่งในการด าเนินการก าหนดราคาค่าธรรมเนียมใน

อัตราที่ต ่าในลักษณะนี้ ท าให้ เทศบาลต้องรายได้จากส่วนอื่น ๆ มาสมทบ แต่อย่างไรก็ตามข้อดีของการเก็บ

ค่าธรรมเนียมในอัตราที่ไม่สูงนั้น ส่งผลให้ เทศบาลสามารถด าเนินการจัดเก็บขยะได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้รับ

แรงต่อต้านจากประชาชนในพื้นท่ี แต่ทั้งนี้ในมุมกลับกัน ภาระในการจัดการขยะมูลฝอยก็จะตกเป็นภาระหน้าที่

ของ เทศบาลแต่ฝ่ายเดียว ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในการบริหาร

จัดการขยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการคัดแยกขยะจากต้นทาง โดยประชาชนจะมีภาระเพียงการน าไปทิ้งยังถัง

ขยะของ เทศบาล เพ่ือรอให้ทางรถขยะของ เทศบาลด าเนินการต่อไป  

   4. การรับรู้และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปลักแรดอยู่

ในระดับมาก จากผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย           

ทั้งในส่วนของการจัดการขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป และขยะอันตราย มีความรู้เกี ่ยวกับการลดปริมาณขยะ                

ผ่านกระบวนการ 3R ตั้งแต่การน ากลับมาใช้ใหม่ การลดการใช้ขยะ และการใช้ซ ้า ซึ่งความรู้และความเข้าใจใน

การจัดการขยะมูลฝอยดังกล่าวข้างต้น จะเป็นแรงผลักดันท าให้ชุมชนเกิดจิตส านึกในการจั ดการขยะที่มี

ประสิทธิภาพต่อไป  

  5. แนวคิดในการจัดการขยะในอนาคตของ เทศบาลต าบลปลักแรด เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากปริมาณ

ขยะที่มีปริมาณมากขึ้นกว่าวันละ 7 ตัน ประกอบกับการก าจัดขยะของ เทศบาลใช้วิธีการน าไปทิ้งยังบ่อฝังกลบ
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ของเทศบาลเอง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตต าบลบึงระมาน  ซึ่งบ่อกลบขยะดังกล่าว อาจไม่สามารถรองรับขยะท่ีเกิดขึ้นได้

ในอนาคตอย่างเต็มที่เนื่องจากบ่อขยะเต็ม ท าให้ เทศบาลมีความจ าเป็นต้องหากลยุทธ์ในการลดปริมาณขยะที่

ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะในภาพรวมของ เทศบาล โดยแผนระยะสั้นที่จะใช้ด าเนินการ คือ การใช้วิธีการลด

ขยะ โดย เทศบาลจะขอความร่วมมือจากประชาชนที่จะไม่เก็บขยะที่มาจากการเกษตร เช่น กิ่งไม้ ต้นไม้ ไม่

เพิ่มจ านวนถังขยะ ซึ่งวิธีการดังกล่าว จากการศึกษาพบว่า ท าให้ปริมาณขยะในพื้นที่ลดลงกว่าวันละ 1 ตัน 

ทั้งนี้ เทศบาลมีแผนระยะยาวในการรองรับข้อจ ากัดในการก าจัดขยะด้วยวิธีทิ้งในบ่อขยะข้างต้นด้วยการศึกษา

ความเป็นไปได้ในการจัดสร้างเตาเผาขยะไร้มลพิษ เพ่ือใช้ในการจัดการขยะระยะยาวต่อไป   

 

สรุปผลการวิจัย   

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลต าบลปลักแรด ในมิติของ

สภาพปัญหา ความรู้ความเข้าใจ พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ

บังคับใช้ในด้านการจัดการขยะ และความต้องการด้านการจัดการขยะของประชาชนในพ้ืนที่ ผลการศึกษา

พบว่า การจัดการขยะมูลฝอยด าเนินการโดยการจัดเก็บขยะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลทั้งการจัดเก็บ

ขยะและการก าจัดขยะ ด้วยวิธีการฝังกลบในบ่อขยะของตนเอง โดยมีประเภทของขยะประกอบไปด้วยขยะใน

ทุกประเภท  โดยขยะที่มีมากที่สุด คือ ขยะอินทรีย์ที่เกิดจากครัวเรือนและภาคเกษตรกรรม ซึ่งประชาชนมีวิธี

ในการจัดการขยะโดยส่วนมากคือทิ้งลงในถังขยะของเทศบาล รวมไปถึงมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพ่ือน าไปขาย 

ในส่วนความรู้ความเข้าใจของประชานเกี่ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอยในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความ

เข้าใจในระดับมากเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง โดยภายในชุมชนได้มีกลไกกฎหมายในการจัดการ

ขยะมูลฝอย เช่น มีการห้ามเผาขยะ มีกฎระเบียบห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ รวมไปถึงได้มีการก าหนดอัตรา

ค่าปรับส าหรับผู้ที่ละเมิดกฎหมายในการจัดการขยะด้วย   

แนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมในการด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้โดยเน้นรูปแบบของ

การด าเนินการจัดการขยะ โดยการวางแผนเพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือที่จะ

ท าให้เกิดปริมาณขยะในการส่งเข้าสู่กระบวนการก าจัดในรูปแบบต่างให้น้อยที่สุด นอกจากนั้นต้องมีขีด

ความสามารถในการน าขยะมาใช้ประโยชน์ทั้งในมิติของการใช้ซ ้าและการแปรรูปใหม่ ให้มากที่สุด รวมไปถึง

การแปรรูปขยะสู่ผลิตภัณฑ์หรือผลพลอยได้จากขยะ เช่น ปุ๋ยหมัก น ้าหมักชีวภาพ การใช้เป็นเชื่อเพลิง ทั้งนี้ 

ผู้วิจัยสามารถเสนอแนวทางในการด าเนินการได้ดังต่อไปนี้  

 1. การลดปริมาณขยะมูลฝอย  

 2. การจัดการวางระบบการรีไซเคิล (Recycle) ที่มีประสิทธิภาพและน าไปสู่การแปรรูปขยะเพื่อน า

กลับมาใช้ใหม่  

 3. การก าหนดแนวทางในการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
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ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อค่านิยมของเจ้าหน้าที่รัฐในการให้บริการประชาชนใน 

การบริหารจัดการในยุคดิจิทัลของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทัศนติของประชาชนที่มีต่อค่านิยมของเจ้าหน้าที่รัฐในการ

ให้บริการประชาชนในการบริหารจัดการในยุคดิจิทัลของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่างคือประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอ

เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม Online และใช้สถิติในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าในภาพรวมทัศนคติของ

ประชาชนที่มีต่อค่านิยมของเจ้าหน้าที่รัฐ ในด้านความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบและในด้านการให้บริการแก่

ประชาชนอยู่ในระดับมากในด้านความสะดวกในการรับบริการ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 

ด้านการปฏิบัติงานเป็นทีมและมีการประสานงานอย่างเป็นเครือข่ายของเจ้าหน้าที่ และด้านการน าเทคโนโลยี

มาใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง  

 

ค าส าคัญ: ทัศคติ ค่านิยม การให้บริการยุคดิจิทัล 

 

Abstract 

The purpose of this study is to the public's perceptions of government officials' ideals 

in serving the public in the digital era of Songkhla Province's Office of the Local Administrative. 

This is a quantitative research study. The sample population was persons from Mueang 

Songkhla District in Songkhla Province, and data was collected from them. An online 

questionnaire was employed to collect data. and used statistics like percentage, mean, and 

standard deviation to examine the data. The findings revealed that people's perceptions 
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toward government leaders' values differed. In terms of integrity and accountability and the 

level of service to the public is excellent. In terms of service accessibility, in terms of service 

processes and procedures, in terms officer collaboration and network coordination and in 

terms of The use of technology in the operation and provision of services to the public was 

moderate. 

 

Keywords: Attitudes, values, public Service Management in the Digital Age 

 

บทน า 

การที ่ประเทศไทยก าลังก ้าวเข ้าส ู ่ย ุคดิจ ิท ัล ภายใต้นโยบายของร ัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0”  

ท าให้โครงสร้างต่าง ๆ ในประเทศไทยในปัจจุบัน เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการบริหาร

จัดการ การให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการยุคดิจิทัล (Digital Era Administration) โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

เรื่องของการใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมที่ทันสมัยเพ่ือให้บริการประชาชนจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ โดยเฉพาะ

การน าการบริหารจัดการยุคดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการในหน่วยงานของรัฐ ท าให้หน่วยงานของรัฐ  

มีศักยภาพ และมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน ประชาชนทุกคนสามารถ

เข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว และเท่าเทียม และไม่มีข้อจ ากัด 

จากสภาพปัญหาและสถานการณ์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ในทัศนคติของประชาชนมีความรู้สึกว่าภาครัฐ

เป็นเหมือนเจ้านายมากกว่าผู ้ให้บริการ เพราะในการรับบริการจากภาครัฐมีความยุ่ งยาก ไม่สะดวก 

และไม่ตอบสนองความต้องการ และน้อยครั้งที่จะมีการรับฟังความคดเห็นของประชาชน ผู้มีฐานะเป็นผู้เสีย

ภาษี ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน์และความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยข้อมูลการประเมินผลลัพธ์

การด าเนินงานของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่องของการบริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพและ

คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของหน่วยงานรัฐ  

โดยจ าแนกเป็นด้านกระบวนการขั้นตอนและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับ ยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีต ่ากว่าเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ ท าให้เห็นได้ว่าการบริหารงานภาครัฐแบบเดิมนั้นมีโครงสร้างที่ใหญ่โต เทอะทะ มีกฎระเบียบที่ยุ่งยาก

จุกจิกหลายขั้นตอน และค่านิยมของเจ้าพนักงานรัฐที่ถูกปลูกฝังมา จนท าให้การปฏิบัติงานและการบริการเกิด

ความล่าช้า ท าให้ประชาชนไม่ยอมรับและขาดความเสื่อมใสศรัทธาในการให้บริการของหน่วยงานของภาครัฐ 

แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐจะมีงบประมาณส าหรับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ศักยภาพ รวมไปถึงระบบการบริหาร

จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล แต่ภาพของความเหลื่อมล ้ากับประชาชนไม่ได้ดีขึ ้นจากในอดีตที่ผ่านมา  
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การให้บริการของภาครัฐในปัจจุบันก็ยังมีความล่าช้า มีความเหลื่อมล ้า  มีข้อจ ากัด และไม่มีความทันสมัย

เท่าท่ีควร ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย  

ในการบริหารจัดการยุคดิจิทัล ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐต้องมีความคิดที่ให้ความส าคัญกับการสร้าง

บริการจัดการของรัฐที่มีธรรมมาภิบาลที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ 

พื้นที่ และภาษาและมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน สามารถหลอมรวมการท างานภาครัฐเสมือนเป็นองค์กร

เดียวมีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที ่ไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและความมั่นคงของชาติ ผ่านการจัดเก็บ 

รวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีมาตรฐาน และในท้ายที่สุดภาครัฐจะเปลี่ยนเป็นผู้อ านวยความสะดวกใน

การสร้างบริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชนเรียกว่า บริการร่วมกันตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล 

(Universal design) ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจการปกครอง  

และเสนอความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐได้อย่างสมบูรณ ์

 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมและ

สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551 โดยการพัฒนาและให้ค าปรึกษาแก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ ซึ่งรวม

ไปถึงการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมที่มีความทันสมัยด้วย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่  

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ความส าคัญ อ านาจหน้าที่ และปัญหาที่เกี ่ยวกับการบริหารจัดการ  

ท าให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาและให้ความส าคัญในเรื่องของทัศคติของประชาชนที่มีต่อค่านิยมของเจ้าหน้าที่รัฐใน

การให้บริการประชาชน โดยความส าคัญกับการสร้างบริการจัดการของรัฐที่มีธรรมมาภิบาลที่ประชาชนทุกคน

สามารถเข้าถึงบริการได้และการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของประชาชน 

เพื ่อให้ประชาชนและผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและหลากหลายช่องทาง 

ประชาชนสามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนเอง รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาการ

บริหารจัดการในการให้บริการประชาชนมีความทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน  

และมีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาทัศนคิของประชาชนที่มีต่อค่านิยมของเจ้าหน้าที่รัฐในการให้บริการประชาชน

ในการบริหารจัดการในยุคดิจิทัลของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา  
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ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาค่านิยมของเจ้าหน้าที่รัฐในการให้บริการประชาชนในการบริหาร

จัดการในยุคดิจิทัลของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์

และความรับผิดชอบ ด้านการให้บริการแก่ประชาชน ด้านความสะดวกในการับบริการ ด้านกระบวนการ 

และขั้นตอนการให้บริการ ด้านการปฏิบัติงานเป็นทีมและมีการประสานงานอย่างเป็นเครือข่ายของเจ้าหน้าที่ 

และด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน 

  

ขอบเขตด้านประชากร  

 ขอบเขตด้านประชากร คือ ประชาชนทั ้งหมดที ่อาศัยอย ู ่ ในเขตพื ้นที่ อ  าเภอเม ืองสงขลา  

จังหวัดสงขลา มีประชากรรวมจ านวน 163,456 คน (ที่ท าการปกครองจังหวัดสงขลา,2558)  โดยกลุ่ม

ตัวอย่าง คือ ประชากรดังกล่าว ที่ได้ค านวณจากการสุ่มตัวอย่างตามสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane) 

จ านวน 399 คน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ีระดับ 0.05 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

ตัวแปรต้น (Independent)    ตัวแปรตาม (Dependent variables) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. อาชีพ 

4. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน 

ทัศนคติของประชาชนต่อค่านิยมของเจ้าหน้าท่ีรัฐในการให้บริการ

ประชาชนในการบริหารจัดการในยุคดิจิทัลของส านักงานส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ค่านิยมของเจ้าหน้าท่ีรัฐในการใหบ้รกิาร

ประชาชนในการบริหารจัดการในยุคดิจิทัล 6 ด้าน 

1. ด้านความซื่อสตัย์และความรับผิดชอบ  

2. ด้านการให้บริการแก่ประชาชน  

3. ด้านความสะดวกในการับบริการ  

4. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 

5. ด้านการปฏิบตัิงานเป็นทีมและมีการประสานงานอย่างเป็นเครือข่าย

ของเจ้าหน้าท่ี 

6. ด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

 เพื่อให้การวิจัยเชิงปริมาณบรรลุวัตถุประสงค์นั้น ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการและกลุ่มตัวอย่างไว้โดยเป็น

แบบเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม Online เก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ได้ท าการสุ่มโดยสูตรของ  

ทาโร่ ยามาเน่ จ านวน 399 คน  

 แบบสอบถาม ทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อค่านิยมของเจ้าหน้าที่รัฐในการให้บริการ

ประชาชนในการบริหารจัดการในยุคดิจิทัลของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นจังหวัดสงขลา  

เป็นเครื่องมือในการการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามแบบ Online จ านวน 399 ชุด 

ซึ่งวางแผนตามประเด็นในกรอบแนวคิดที่ศึกษา โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีวัตถุประสงค์ในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ 

เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและอาชีพ โดยเพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและอาชีพลักษณะค าถามเป็นแบบ

ปลายปิด (close-ended) ชนิดของค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (checklist question) ส่วนอายุจะเป็นลักษณะ

ค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question)  

 ส่วนที่ 2 ทัศนคติของประชาชนกลุ่มตัวอย่างต่อค่านิยมของเจ้าหน้าที่รัฐในการให้บริการประชาชนใน

การบริหารจัดการในยุคดิจิทัลของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่  

ด้านความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ ด้านการให้บริการแก่ประชาชน ด้านความสะดวกในการับบริการ  

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านการปฏิบัติงานเป็นทีมและมีการประสานงานอย่างเป็น

เครือข่ายของเจ้าหน้าที่ และด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน 

ส่วนที่ 3 เกี่ยวกับความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของประชาชนกลุ่มตัวอย่างต่อค่านิยมของเจ้าหน้าที่

รัฐในการให้บริการประชาชนในการบริหารจัดการในยุคดิจิทัลของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

สงขลา โดยลักษณะค าถามจะเป็นแบบปลายเปิด (Open Ended)  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยประมวลผลข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences for windows) ประเมินผลเพื่ออธิบายข้อมูลที่ท าให้ทราบถึงคุณลักษณะของตัวแปรตาม  แบบสอบถาม

วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์

ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนทัศนคติของประชาชนกลุ่ม

ตัวอย่างต่อค่านิยมของเจ้าหน้าที่รัฐในการให้บริการประชาชนในการบริหารจัดการในยุคดิจิทัลของส านักงาน

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ทั้ง 6 ด้าน วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยน าเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบค าอธิบายใต้ตาราง 
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ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปรากฏดังตาราง 

 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ในด้านเพศ 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ เป็นเพศหญิง จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.4 

รองลงมาคือ เพศชาย จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.6 

 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ในด้านอายุ 

 

จากตารางที ่ 2 พบว่า กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุ 18-30 ปี จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 

รองลงมาคือ อายุ 31-40 ปี จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.6 อายุ41-50 ปี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3  

อายุ 51-60 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 และอายุ 61 ปีขึ้นไป จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 190 47.6 
หญิง 209 52.4 
รวม 399 100.0 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

18-30 ป ี 129 32.3 
31-40 ป ี 90 22.6 
41-50 ป ี 73 18.3 
51-60 ป ี 69 17.3 
61 ปีขึ้นไป 38 9.5 
รวม 399 100.0 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ในด้านอาชีพ 

 

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว เจ้าของกิจการ จ านวน 178 คน  

คิดเป็นร้อยละ 44.6 รองลงมาคือ อาชีพนักเรียน นักศึกษา จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 อาชีพรับราชการ 

รัฐวิสาหกิจ จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 อาชีพพนักงานบริษัท จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 และอาชีพ

เกษตรกร ประมง จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ในด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 

จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที ่ 20,001 – 30,000 บาท 

จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 รองลงมาคือ 10,000 – 20,000 บาท จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 

36.3 รองลงมาคือ 30,000 บาทข้ึนไป จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 และน้อยกว่า 10,000 บาท จ านวน 

35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 ตามล าดับ 

 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทัศคติของประชาชนที่มีต่อค่านิยมของเจ้าหน้าที่รัฐในการให้บริการประชาชนใน

การบริหารจัดการในยุคดิจิทัลของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 

 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

รับราชการ/รฐัวิสาหกิจ  71 17.8 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 178 44.6 
เกษตรกร/ประมง 21 5.3 
พนักงานบริษัท 53 13.3 
นักเรียน/นักศึกษา 76 19.0 

รวม 399 100.0 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 10,000 บาท  35 8.8 
10,000 – 20,000 บาท 145 36.3 
20,001 – 30,000 บาท 149 37.3 
30,000 บาทขึ้นไป 70 17.5 
รวม 399 100.0 
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ตารางที่ 5 ทัศคติของประชาชนที่มีต่อค่านิยมของเจ้าหน้าที่รัฐในการให้บริการประชาชนในการบริหารจัดการ

ในยุคดิจิทัลของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 

 

จากตารางที่ 5 พบว่า ทัศคติของประชาชนที่มีต่อค่านิยมของเจ้าหน้าที่รัฐในการให้บริการประชาชนในการบริหาร

จัดการในยุคดิจิทัลของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ในด้านความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.5833, S.D. = 0.4747) ด้านการให้บริการแก่ประชาชน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(�̅� = 3.5647, S.D. = 0.5264) ส่วนด้านความสะดวกในการรับบริการ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.4002, 

S.D. = 0.5641) ด้านกระบวนการและขั ้นตอนการให้บริการ ภาพรวมอยู ่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.3818,  

S.D. = 0.5116) ด้านการปฏิบัติงานเป็นทีมและมีการประสานงานอย่างเป็นเครือข่ายของเจ้าหน้าที่ ภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง (�̅� = 3.4336, S.D. = 0.5184) และด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการ

ประชาชน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 3.4145, S.D. = 0.5289) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการวิจัย ทัศคติของประชาชนที่มีต่อค่านิยมของเจ้าหน้าที่รัฐในการให้บริการประชาชนในการบริหาร

จัดการในยุคดิจิทัลของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาในแต่ละด้าน พบว่า 

ทัศคติของประชาชนที่มีต่อค่านิยมของเจ้าหน้าที่รัฐในการให้บริการประชาชนในการบริหารจัดการใน

ยุคดิจิทัลของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาในด้านความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ

โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่า �̅� เท่ากับ 3.5833 และมีค่า S.D. เท่ากับ 0.4747 

ค่านิยมของเจ้าหน้าที่รัฐในการให้บริการประชาชนใน
การบริหารจัดการในยุคดิจิทัล �̅� S.D. แปลผล 

ด้านความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ 3.5833 0.4747 มาก 

ด้านการให้บริการแก่ประชาชน 3.5647 0.5264 มาก 
ด้านความสะดวกในการรับบริการ 3.4002 0.5641 ปานกลาง 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 3.3818 0.5116 ปานกลาง 

ด้านการปฏิบัติงานเป็นทีมและมีการประสานงาน
อย่างเป็นเครือข่ายของเจ้าหน้าที่ 

3.4336 0.5184 ปานกลาง 

ด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน 

3.4145 0.5289 ปานกลาง 
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ทัศคติของประชาชนที่มีต่อค่านิยมของเจ้าหน้าที่รัฐในการให้บริการประชาชนในการบริหารจัดการใน

ยุคดิจิทัลของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาในด้านการให้บริการแก่ประชาชนโดยรวมอยู่

ในระดับมาก มีค่า �̅� เท่ากับ 3.5647 และมีค่า S.D. เท่ากับ 0.5264 

ทัศคติของประชาชนที่มีต่อค่านิยมของเจ้าหน้าที่รัฐในการให้บริการประชาชนในการบริหารจัดการใน

ยุคดิจิทัลของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ในด้านความสะดวกในการรับบริการโดย

รวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่า �̅� เท่ากับ 3.4002 และมีค่า S.D. เท่ากับ 0.5641 

ทัศคติของประชาชนที่มีต่อค่านิยมของเจ้าหน้าที่รัฐในการให้บริการประชาชนในการบริหารจัดการในยุค

ดิจิทัลของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ในด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการโดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง มีค่า �̅� เท่ากับ 3.3818 และมีค่าS.D. เท่ากับ 0.5116 

ทัศคติของประชาชนที่มีต่อค่านิยมของเจ้าหน้าที่รัฐในการให้บริการประชาชนในการบริหารจัดการใน

ยุคดิจิทัลของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ในด้านการปฏิบัติงานเป็นทีมและมีการ

ประสานงานอย่างเป็นเครือข่ายของเจ้าหน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่า �̅� เท่ากับ 3.4336 และมีค่า 

S.D. เท่ากับ 0.5184 

ทัศคติของประชาชนที่มีต่อค่านิยมของเจ้าหน้าที่รัฐในการให้บริการประชาชนในการบริหารจัดการใน

ยุคดิจิทัลของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ในด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ

ปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่า �̅� เท่ากับ 3.4145 และมีค่า S.D. เท่ากับ 

0.5289 

จากผลการวิเคราะห์ สรุปได้ว่าจากทัศนคติของประชาชน ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดสงขลาจะต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไขใน 4 ด้าน เพื่อให้ได้ขึ้นไปในระดับมากและเป็นที่ยอมรับของ

ประชาชน โดยในเรื่องของการให้ความสะดวกในการให้บริการประชาชน ทั้งในเรื่องของการให้บริการข้อมูล

ข่าวสาร หรือบริการอื่น ๆ ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงอย่างจริงจรัง มีการก าหนดนโยบายในการให้ความความ

สะดวกแก่ประชาชน โดยการน าเทคโนลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชนอย่างมี

ประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการแบบ 4.0 ที่หน่วยงานภาครัฐเน้นการปรับตัวและอ านวย

ความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

และเพ่ือที่จะสร้างธรรมาภิบาลที่ดีกว่า เพ่ือประชานชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายและมีความสะดวก รวดเร็ว 

ไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษาและมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับกับงานวิจัยของ 

นัทฐิลาวัลย์ จรัสวิชาการ, ชลันธร แก้วแดง และฉัตรทิพย์ กวีพัฒน์ (2564) นอกจากนี้จะต้องมีการปรับปรุง

กระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ ไม่ให้เกิดความซับซ้อน ประชาชนสามารถเข้าใจการเข้ารับบริการได้

ง่าย และขั้นตอนการให้บริการควรเป็นไปตามล าดับและมีความยุติธรรม การปฏิบัติงานหรือการประสานงาน
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ควรให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และมีผลการปฏิบัติงานของ

องค์กรไปในทิศทางที่ด ี 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. เจ้าหน้าที่รัฐควรให้ความส าคัญต่อประชาชนให้มากขึ้น สร้างค่านิยมที่เหมาะสมในยุคของดิจิทัล 

เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อและความไววางใจให้แก่ประชาชน และเป็นการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของ

องค์กรภาครัฐไปในทางที่ด ี

2. เจ้าหน้าที่รัฐควรให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการโดยใช้เครือข่ายที่หลากหลายและทันสมัย 

ส่งเสริมการปฏิบัติงานเป็นทีม การสร้างทีมงานที่ปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ

สูงขึ้นในองค์กร เป็นการสร้างค่านิยมการปฏิบัติงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในองค์กร สร้างความ

เชื่อมั่นให้กับองค์กรและเป็นการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับในยุคดิจิทัล 

3.เจ้าหน้าที่รัฐควรมีการบริหารจัดการ ส่งเสริมและสร้างค่านิมในองค์กรให้มีการน าเทคโนโลยีและ

เครือข่ายสังคมที่ทันสมัย มาใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้

ง่าย ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความ

คิดเห็นมากขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการในยุคดิจิทัล 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

1. ในการวิจัยควรมีผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาส าหรับการค านวณสถิติในการวิจัย เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจ ถูกต้อง และเหมาะสม 

2. ในการวิจัยควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อค่านิยมของเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาพิจารณา

เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

3. ในการวิจัยควรมีการศึกษาในพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพื่อให้ผลการวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานท้องถิ่นของ

เทศบาลต าบลหนองจิก อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

คือ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลต าบลหนองจิก อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จ านวน 375 คน โดยใช้

วิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบง่ายจากประชากร ก าหนดขนาดของกลุ ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่                 

(Taro Yamane) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 4 ด้าน 

ได้แก่   1) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการด าเนินงาน 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 3) ด้านการมีส่วน

ร่วมในการรับผลประโยชน์ 4) ด้านการมีส่วนร่วมการประเมินผล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับปาน

กลาง มีค่าเฉลี่ยรวม (�̅�=2.88,S.D.= .862) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการด าเนินงาน อยู่ในระดับปาน

กลาง มีค่าเฉลี่ยรวม (�̅�=2.86,S.D.= .871) ด้านการมีส่วนร่วมการประเมินผล อยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย

รวม (�̅�=2.82,S.D.= .838) และด้านการตัดสินใจ อย ู ่ ในระดับปานกลาง มีค ่าเฉล ี ่ยรวม (�̅�=2.80,                    

S.D.= .859) 

 

ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม ประชาชน เทศบาลต าบลหนองจิก  

 

Abstract 

 The purpose of the research is to analyze people's participation in local administration 

of Nong Chik Subdistrict Municipality, Nong Chik District, Pattani Province.This is a quantitative 

study. This research use of a simple of people 375 in Local Administration of Nong Chik 
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Subdistrict Municipality, Nong Chik District, Pattani Province by using a simple random from 

the population. The size of the sample, using the formula of Taro Yamane at 0.05 level of 

significance. The data gathering instrument were questionnaire in 4 aspect 1.Participation in 

operations 2.Participation in decision making 3.Participation in receiving benefits 4.Evaluation 

participation aspect. The statistics for data analysis were percentage, mean and standard 

deviation. The research finding were as follows Participation in receiving benefits aspect were 

moderate level (�̅�=2.88,S.D.= .862) Participation in operations aspect were moderate level 

(�̅�=2.86,S.D.= .871) Evaluation participation aspect were moderate level (�̅�=2.82,S.D.= .838) 

and Participation in decision making aspect were moderate level (�̅�=2.80,S.D.= .859) 

 

Keywords: Participation, people, Nong Chik Subdistrict Municipality 

 

บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 “ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน” รัฐธรรมนูญฉบับนี้

รับรองสิทธิของประชาชนไว้มากมาย มีสิทธิในหลายประเด็นที่ได้รับการรับรองไว้ไม่ต ่ากว่ารัฐธรรมนูญฉบับ

ก่อน ๆ และได้มีการก าหนดช่องทางที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้โดยการใช้สิทธิทางตรงตามที่บัญญัติไว้ใน

หลายมาตรา นอกจากสิทธิโดยตรงแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องจัดให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจอีกหลายเรื่องและมีประเด็นที่น่าสนใจที่ได้มีการบัญญัติไว้คือรัฐมีหน้าที่ต้องเปิดรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีการด าเนินงานเป็นอิสระ

จากส่วนกลาง ท าหน้าที่บริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ในท้องถิ่นของตนโดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ก็เป็นคนในท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นนั้น  ๆ ซึ่งการที่รัฐยอมให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ด าเนินงานได้อย่างมีอิสระ และถือเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายของรัฐ เนื่องจาก

ผู้บริหารเป็นคนในท้องถิ่นที่รู้ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็น

สิ่งส าคัญอย่างยิ่ง ที่จะสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของ

ท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่การก าหนดจุดหมายในการพัฒนา การก าหนดภารกิจ และแนวทางการด าเนินการเพ่ือ

น าไปสู่จุดหมายอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้การก าหนดแผนงานและโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีทิศทางที่สอดคล้องและประสานสนับสนุนในจุดมุ ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะท าให้ปัญหาและความ

ต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้วยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์

อย่างสูงสุด  
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เทศบาลต าบลหนองจิกเป็นหนึ่งของ องค์กรปกครองท้องถิ่นในอ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้ท า

การพัฒนาท้องถิ่น ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและให้บริการด้านสาธารณะ มีการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่

กฎหมายก าหนดการณ์ที่เทศบาลจะด าเนินการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ กับประชาชนมากที่สุดและมีความยั่งยืน

มากที่สุดจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  

ผู้วิจัยในฐานะนิสิตเรียนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความสนใจในการศึกษา

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหนองจิก อ าเภอหนองจิก จังหวัด

ปัตตานี เพ่ือประเมินผลการให้บริการและเป็นการรับทราบปัญหาของการให้บริการที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน เพื่อให้เทศบาลต าบลหนองจิก สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

สูงสุด เพ่ือน าไปปรับปรุงและแก้ไขต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหนองจิก 

อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  

 

การทบทวนวรรณกรรม 

  แนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวคิดการพัฒนาท้องถิ่น แนวคิดการพัฒนานโยบาย

สาธารณะ 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

        ตัวแปรต้น (X)                    ตัวแปรตาม (Y)                                                           

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1.ขอบเขตการศึกษา เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบล

หนองจิกโดยจะท าการเก็บข้อมูลจากการประเมินผลของประชาชนในเทศบาลต าบลหนองจิก อ าเภอหนองจิก 

-เพศ                                                

-อายุ                               

-ระดับการศึกษา                          

-อาชีพ                              

-รายได้ 

การมีส่วนร่วมของประชานชนต่อการบริหารงาน                                      

เทศบาลต าบลหนองจิก ในด้าน 

1.ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการด าเนินงาน              

2.ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ                                   

3.ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์                           

4.ด้านการมีส่วนร่วมการประเมินผล 
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จังหวัดปัตตานี การมีส่วนร่วมใน 4 ด้าน คือ  ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการด าเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมการประเมินผล 

2.ขอบเขตประชากร ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลหนองจิก อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

ซึ่งมีจ านวนประชากร 6,203 คน โดยแบ่งเป็นชาย 3,138 คน และ หญิง 3,065 คน  การสุ่มตัวอย่างจ านวน

ประชากร โดยใช้สูตร Taro Yamane ค านวณหากลุ่มตัวอย่าง ได้ขนาดของกลุ่ม ตัวอย่าง 375 คน 

          3.ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการท าวิจัยปีงบประมาณ 2564 
          4.ขอบเขตด้านพื้นที ่ ผู ้ว ิจัยใช้พื ้นที ่ในเขตการปกครอง  เทศบาลต าบลหนองจิก อ าเภอหนองจิก                
จังหวัดปัตตานี 
 
การเก็บข้อมูล  

จากการประเมินผลของประชาชนในเทศบาลต าบลหนองจิก อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  การมี

ส่วนร่วมใน 4 ด้าน คือ (1) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการด าเนินงาน (2) ด้านการมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ (3) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (4) ด้านการมีส่วนร่วมการประเมินผล 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สร้างขึ้นจากกรอบแนวคิด การศึกษาแนวคิด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดย

ข้อค าถามครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ต่อการศึกษา และแบ่งข้อความถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะ Check list เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม โดยให้ 

ผู ้ตอบแบบสอบถามตอบตามความ เป็นจริงของแต่ละคนซึ่งข้อค าถามจะมีลักษณะเป็นแบบตรวจค าตอบ  

ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ  

ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบล

หนองจิก อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย 4 ด้าน ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการด าเนินงาน    

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมการประเมินผล  

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น

ส าหรับการวิจัยไปท าการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ประกอบด้วย ค่าความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) และ

ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม  
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การวิเคราะห์ข้อมูล  

ประมวลผลข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Sciences for 

windows) ประเมินผลเพื่ออธิบายข้อมูลที่ท าให้ทราบถึงคุณลักษณะของตัวแปรตาม  แบบสอบถามวิเคราะห์

โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์  

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเทศบาลต าบลหนองจิก 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 159 41.1 

หญิง 216 55.8 
รวม 375 100.0 

 

เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ เพศหญิง จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 รองลงมา คือ เพศ

ชาย จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 41.1 

 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม อายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 193 49.9 

26-35 ปี 115 29.7 

36-45 ปี 54 14.0 
46-55 ปี 8 2.1 

56 ปีขึ้นไป 5 1.3 
รวม 375 100.0 

 

อายุ ประชาชนส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง คือ 18-25 ปี จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 49.9 รองลงมา

คือ อายุ 26-35 ปี จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 รองลงมาอายุ 36-45 ปี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อย

ละ 14.0 รองลงมาอายุ 46-55 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 และสุดท้ายอายุมากกว่า 56 ปีขึ้นไป 

จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม อาชีพ 

 

อาชีพ พบว่า อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชน คือรับจ้างทั่วไป จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 

รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 รองลงมาคือ อาชีพอิสระ/ค้าขาย 

จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 รองลงมา เกษตรกร/ประมง จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 รองลงมา 

อ่ืน ๆ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 และสุดท้าย คือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 

 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม รายได้ต่อเดือน 

 

รายได้ต่อเดือน พบว่า รายได้ส่วนใหญ่ของประชาชน ต ่ากว่า 10,000 บาท/ต่อเดือน จ านวน 311 คน 

คิดเป็นร้อยละ 80.4 รองลงมาคือ 10,001-20,000 บาท/ต่อเดือน จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 

รองลงมา คือ 20,001-30,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ .5 และสุดท้าย 30,000 บาทขึ้นไป จ านวน 

1 คน คิดเป็นร้อยละ .3    

 

 

 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 111 28.7 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 17 4.4 
รับจ้างทั่วไป 131 33.9 

อาชีพอิสระ/ค้าขาย 73 18.9 

เกษตรกร/ประมง 24 6.2 
อ่ืน ๆ 19 4.9 

รวม 375 100.0 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากว่า 10,000 บาท 311 80.4 

10,001-20,000 บาท 61 15.8 
20,001 – 30,000 บาท 2 .5 

30,000 บาทขึ้นไป 1 .3 

รวม 375 100.0 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานท้องถิ่นของเทศบาล

ต าบลหนองจิก อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 

 

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานท้องถิ่นของ

เทศบาลต าบลหนองจิก อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการด าเนินงาน

อยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่า (�̅�=2.86,S.D.= .871) ซึ่งจ าแนกตามหัวข้อต่าง ๆ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง

ทุกข้อ คือ ประชาชนมีส่วนร่วม เข้าไปปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาลในหมู่บ้าน

ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล โดยมี  (�̅�= 2.92,S.D.= .958) ประชาชนได้ร่วมสนับสนุน

ทรัพยากรส่วนตัว ให้แก่ เทศบาล เพื่อน าไปพัฒนาท้องถิ่น (�̅�=2.90,S.D.= .960) ประชาชนประสานงานขอ

ความร่วมมือระหว่างประชาชนกับ เทศบาลต าบลหนองจิก (�̅�=2.91,S.D.= 1.027) ประชาชนเคยมีส่วนร่วม

ในการปฏิบัติและด าเนินการก่อสร้างต่าง ๆ (�̅�=2.80,S.D.= 1.048) ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ

แก้ปัญหากลุ่มแม่บ้านที่ว่างงาน (�̅�=2.78,S.D.= 1.049)       

 

 

ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการด าเนินงาน 

ระดับการมีส่วนร่วม 

�̅� S.D. 
 

แปลผล 

1.ประชาชนมีส่วนร่วมเข้าไปปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน/โครงการ
หรือกิจกรรมที่เทศบาลในหมู่บ้านให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน 
แผนพัฒนาเทศบาล    

 
2.92 

 
.958 

 
ปานกลาง 

2.ประชาชนได้ร่วมสนับสนุนทรัพยากรส่วนตัว ให้แก่ เทศบาล เพ่ือ
น าไปพัฒนาท้องถิ่น  

 
2.90 

 
.960 

 
ปานกลาง 

3.ประชาชนประสานงานขอความร่วมมือระหว่างประชาชนกับ 
เทศบาลต าบลหนองจิก   

 
2.91 

 
1.027 

 
ปานกลาง 

4.ประชาชนเคยมีส่วนร่วมในการปฏิบัติและด าเนินการก่อสร้างต่าง 
ๆ    

2.80 1.048 ปานกลาง 

5.ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการแก้ปัญหากลุ่มแม่บ้านที่
ว่างงาน 

2.78 1.049 ปานกลาง 

รวม 2.86 .871 ปานกลาง 
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานท้องถิ่นของเทศบาล

ต าบลหนองจิก อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ด้านการตัดสินใจ 

 

จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานท้องถิ่นของ

เทศบาลต าบลหนองจิก อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พบว่า ด้านการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่า 

(�̅�=2.80,S.D.= .859) ซึ่งจ าแนกตามหัวข้อต่าง ๆ พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ คือ ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น (�̅�= 2.80,S.D.= .936) ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการเสนอออกความคิดเห็นต่อที่ประชุม (�̅�=2.86,S.D.= 1.035) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบ ความโปร่งใส ในการบริหารงานของคณะผู้บริหาร (�̅�=2.81,S.D.= 1.021) ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การเสนอโครงการหรือแนวทางเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น (�̅�=2.82,S.D.= .947) ประชาชน

มีส่วนร่วมในการก าหนด กฎระเบียบ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น (�̅�=2.74,S.D.= .913)       

 

 

 

 

 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

�̅� S.D. 
 

แปลผล 

1.ประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับด้านการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองท้องถิ่น    

 
2.80 

 
.936 

 
ปานกลาง 

2.ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอออกความ คิดเห็นต่อที่ประชุม 2.86 1.035 ปานกลาง 

3.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ความโปร่งใส ในการ
บริหารงานของคณะผู้บริหาร 

 
2.81 

 
1.021 

 
ปานกลาง 

4.ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการหรือแนวทางเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น 

 
2.82 

 
.947 

 
ปานกลาง 

5.ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด กฎระเบียบ เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมทางการ เมืองท้องถิ่น 

 
2.74 

 
.913 

 
ปานกลาง 

รวม 2.80 .859 ปานกลาง 
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานท้องถิ่นของเทศบาล

ต าบลหนองจิก อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์    

 

จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานท้องถิ่นของ

เทศบาลต าบลหนองจิก อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์อยู่ใน

ระดับปานกลางโดยมีค่า (�̅�=2.88,S.D.= .862) ซึ่งจ าแนกตามหัวข้อต่าง ๆ พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

คือ ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากเทศบาลด้านวัฒนธรรมประเพณี (�̅�= 2.91,S.D.= .889) ประชาชนได้รับ

ประโยชน์จากเทศบาลในความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี (�̅�=2.89,S.D.= 1.021) ประชาชนในการรับ

ผลประโยชน์ จากการด าเนินงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น (�̅�=2.85,S.D.= .978) ประชาชน

มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น (�̅�=2.93,S.D.= .979) ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการเข้ารับฝึกอบรม เกี่ยวกับการให้บริการในการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น (�̅�=2.87,S.D.= .891)       

 

 

 

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

�̅� S.D. 
 

แปลผล 

1.ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากเทศบาล  ด้านวัฒนธรรม
ประเพณี 

2.91 .889 ปานกลาง 

2.ประชาชนได้รับประโยชน์จากเทศบาล ในความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยี 

 
2.89 

 
1.021 

 
ปานกลาง 

3.ประชาชนในการรับผลประโยชน์จากการด าเนินงานเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น 

 
2.85 

 
.978 

 
ปานกลาง 

4.ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองท้องถิ่น 

 
2.93 

 
.979 

 
ปานกลาง 

5.ประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้ารับฝึกอบรม เกี่ยวกับการให้บริการ
ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น 

 
2.87 

 
.891 

 
ปานกลาง 

รวม 2.88 .862 ปานกลาง 
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานท้องถิ่นของเทศบาล

ต าบลหนองจิก อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ด้านการมีส่วนร่วมการประเมินผล  

จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานท้องถิ่นของ

เทศบาลต าบลหนองจิก อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมการประเมินผลอยู่ในระดับ

ปานกลางโดยมีค่า (�̅�=2.82,S.D.= .838) ซึ่งจ าแนกตามหัวข้อต่าง ๆ พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ คือ 

เทศบาลให้ส่วนท้องถิ่นได้มีการประเมินผลงานในการบริหารส่วนท้องถิ่น  (�̅�= 2.78,S.D.= .919) เทศบาลให้

ส่วนท้องถิ่นได้ประเมินด้วยความโปร่งใสในการท างานของคณะบริหาร (�̅�=2.86,S.D.= .983) เทศบาลให้ส่วน

ท้องถิ่นได้มีประเมินผลงานใน ด้านการก่อสร้างที่ถูกต้องตามแบบแผน (�̅�=2.79,S.D.= .927) ประชาชนได้มี

ส ่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลงานการศึกษาสภาพปัญหา (�̅�=2.81,S.D.= .966) 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพบปะพูดคุยกับคนในท้องถิ่นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น (�̅�=2.87,S.D.= .923)  
 

สรุปผลการวิจัย  

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหนองจิก อ าเภอหนองจิก 

จังหวัดปัตตานี ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด และเม่ือพิจารณาออกมาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่ 

อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการด าเนินงาน  กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการ

ด้านการมีส่วนร่วมการประเมินผล 

ระดับการมีส่วนร่วม 

�̅�  S.D. 
 

แปลผล 

1.เทศบาลให้ส่วนท้องถิ่นได้มีการประเมินผลงานในการบริหารส่วน
ท้องถิ่น 

 
2.78 

 
.919 

 
ปานกลาง 

2.เทศบาลให้ส่วนท้องถิ่นได้ประเมินด้วยความ โปร่งใส ในการ
ท างานของคณะบริหาร 

 
2.86 

 
.983 

 
ปานกลาง 

3.เทศบาลให้ส่วนท้องถิ่นได้มีประเมินผลงานใน ด้านการก่อสร้างที่
ถูกต้องตามแบบแผน 

 
2.79 

 
.927 

 
ปานกลาง 

4.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
งานการศึกษา สภาพปัญหา 

 
2.81 

 
.966 

 
ปานกลาง 

5.ประชาชนมีส่วนร่วมในการพบปะพูดคุยกับ คนในท้องถิ่นถึง
ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

 
2.87 

 
.923 

 
ปานกลาง 

รวม 2.82 .838 ปานกลาง 
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ปฏิบัติการด าเนินงาน (�̅�=2.86,S.D.= .871) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ (�̅�=2.80,S.D.= .859) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการรับ

ผลประโยชน์ (�̅�=2.88,S.D.= .862) ด้านการมีส่วนร่วมการประเมินผล กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมการประเมินผล 

(�̅�=2.82,S.D.= .838)  

 

อภิปรายผลการวิจัย  

ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการด าเนินงาน จากผลการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหาร

บริหารงานของเทศบาลต าบลหนองจิก อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ภายใต้การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ

ด าเนินงาน พบว่าการมีส่วนร่วมในปฏิบัติการด าเนินงานของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประชาชนได้เข้ามาร่วมปฏิบัติตามนโยบาย การประสานงาน การท ากิจกรรม การแก้ปัญหาหรือได้ให้ความ

ร่วมมือในการพัฒนาการบริหารงานของเทศบาล อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าประชาชนไม่คอ่ย

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติการด าเนินงานอาจเป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจ

ในด้านนี้มากเท่าที่ควร จึงมีส่วนร่วมในการบริหารงานระดับปานกลาง ผลการศึกษาการวิจัยนี้สอดคล้องกับ 

(ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป์, 2550) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้า

มามีบทบาทร่วมในกิจกรรมทุกประการตามก าลังความสามารถของสมาชิกไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ การ

ด าเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลร่วมกัน น าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานใน

กลุ่มให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้น 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จากผลการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารบริหารงานของ

เทศบาลต าบลหนองจิก อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ภายใต้การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่าการมีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ

เสนอออกความคิดเห็นต่อที่ประชุม อยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะในการประชุมส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทน

ของหมู่บ้านที ่ได้เข้าไปรับฟังการประชุมและเสนอโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาในการตัดสินใจร่วมกัน                   

ผลการศึกษาการวิจัยนี ้สอดคล้องกับ  (สมคิด บางโม, 2548, น. 175) กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง                  

การตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติซึ่งมีหลายทางเป็นแนวปฏิบัติ ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ การตัดสินใจนี้อาจเป็นการ

ตัดสินใจที่จะกระท าการ สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งหลายอย่างเพ่ือความส าเร็จตรงตามที่ ตั้งเป้าหมายไว้ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ จากผลการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหาร

บริหารงานของเทศบาลต าบลหนองจิก อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ภายใต้การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  

พบว่าการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ของประชาชนต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลหนองจิก ซึ่งเทศบาลได้

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้ารับฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้บริการการให้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การให้

ผลประโยชน์ในการจัดกิจกรรมและสามารถเรียนรู้การพัฒนาจากกิจกรรมนั้น อยู่ในระดับปานกลาง ผล
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การศึกษาการวิจัยนี้สอดคล้องกับ (พีระ พรนวม, 2544) การมีส่วนร่วม หมายถึง เป็นการกระจายอ านาจให้

ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาปัญหาความต้องการร่วมกัน ในการตัดสินใจร่วมกัน 

วางแผนด าเนินงานหรือแก้ไขปัญหาร่วมกัน ด าเนินการหรือปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนรับรู้ผลดี เสีย จนเกิด

ความภาคภูมิใจร่วมกัน 

ด้านการมีส่วนร่วมการประเมินผล จากผลการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารบริหารงานของ

เทศบาลต าบลหนองจิก อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ภายใต้การมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่าการมี

ส่วนร่วมในการประเมินผลของประชาชนต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม

แผนพัฒนาของเทศบาล อยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาการวิจัยนี ้สอดคล้องกับ  (สัญญา เคณาภูมิ, 

2551) การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่สมาชิกได้มีโอกาสร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติตาม

โครงการ ร่วมติดตามประเมินผลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์  

 

ข้อเสนอแนะจาการวิจัย 

          ควรมุ่งเน้นให้เทศบาลต าบลหนองจิก ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐและมีความใกล้ชิดกับภาคประชาชน ใน

การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบายสาธารณะ ควรยึดหลักประชาชนเป็น

ศูนย์กลาง 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

1.ควรศึกษาถึงปัจจัยทางด้านอื่น ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองจิก อ าเภอหนองจิก 

จังหวัดปัตตานี และเป็นปัจจัยที่มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการบริหารและน าผลที่ได้มา

ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น  

2.ควรมีการศึกษารูปแบบ บทบาทและหน้าที่ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองจิก อ าเภอ

หนองจิก จังหวัดปัตตานี 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(2) เพ่ือระบุสภาพปัญหาของคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลก า
โลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในเชิงปริมาณ จ านวน 383 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมี 3 ลักษณะ คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ และแบบปลายเปิด ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .5 สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่      
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสภาพปัญหาของคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยภาพรวมองค์การบริหารส่วนต าบลควรพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลมุ่งเน้นการพัฒนา
ท้องถิ่นเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตเพ่ือความยั่งยืนของประชาชน 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิต ประชาชน การพัฒนาท้องถิ่น 
 

Abstract 
 The purposes of this study were 1) To analyze the level of people's quality of life 
towards the local development of the Subdistrict Administrative Organization. Kamlone, Lan 
Saka District, Nakhon Si Thammarat Province 2) To identify the problem condition of people's 
quality of life towards the local development of Kamlone Subdistrict Administrative 
Organization, Lan Saka District, Nakhon Si Thammarat Province. A quantitative sample size of 
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383 people was obtained. The instrument used for data collection was a questionnaire with 
3 types, namely, 5-level estimation scale questionnaire and open-ended questionnaire. got a 
confidence value of .5 The basic statistics used in data analysis were percentage, mean and 
standard deviation. The results of the research revealed that the development of resources 
and the environment Promotion of quality of life economic development Overall, it is at a 
high level. Infrastructure and the maintenance of peace and order Overall, it was at a 
moderate level.  and the problem of people's quality of life towards local development. In 
general, the Tambon Administrative Organization should continually develop the 
infrastructure and quality of life of the people. Recommendations for the Tambon 
Administrative Organization to focus on local development, focusing on infrastructure 
development and quality of life for the sustainability of the people. 
 
Keywords: Quality of Life, People, local development 
 
บทน า  
 คุณภาพชีวิตเป็นเรื่องส าคัญมากของบุคคลและสังคมในปัจจุบันเป็นความส าคัญระดับตนเองและ
ครอบครัวคือการมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สุขภาพอนามัยดีไม่เจ็บป่วย ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนตนและ
สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ดี ในส่วนของความส าคัญระดับสังคมและ
ประเทศชาติ เมื่อประชากรในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีย่อมท าให้คุณภาพชีวิตในสังคมและประเทศดีขึ้นด้วยแต่
ทั้งนี้รัฐต้องมีนโยบายที่จะเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร เช่น สภาพแวดล้อม การศึกษาการ
ประกอบอาชีพ รายได้ของประชากร เป็นต้น ส าหรับประเทศที่ก าลังพัฒนาอย่างประเทศไทยเล็งเห็น
ความส าคัญ มนุษย์หรือคนในสังคมเป็นหลัก ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560-2564) ยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”การพัฒนาที่ยั่งยืน และคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา 
ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานของการให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  
 องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน เดิมเป็นสภาต าบลก าโลน ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ได้ร ับการประกาศจัดตั ้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลจา ก
กระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2539 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา โดยสภาพดังกล่าวภาคประชาชนขาดกระบวนการมสีว่น
ร่วมในการก าหนดนโยบายกิจการสาธารณะ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือความ
เป็นอยู่อย่างยั่งยืน 
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               ในฐานะนิสิตเรียนสาขาวิชาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จึงมีความสนใจในการท าวิจัยเพ่ือ
เป็นข้อมูลให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สามารถตอบสนองความ
ต้องการที ่แท ้จร ิงแก่ประชาชนในพื ้นที ่องค์การบร ิหารส่วนต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จ ังหวัด
นครศรีธรรมราช ในล าดับต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
                 2. เพ่ือระบสุภาพปัญหาของคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และด้าน
การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (บูรณาการมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลก า
โลน) 
 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้ขนาดตัวอย่างในการวิจัยด้วยการใช้สูตรของ   
Taro Yamane จะได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 383 คน จากประชากรทั้งหมด 9,233 คน 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการท าวิจัยปี งบประมาณ 2564 
 4. ขอบเขตด้านพื้นที่ ผู้วิจัยใช้พื้นที่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน อ าเภอ
ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 
 พัณณิน กิติพราภรณ์ (2531, น. 43) ได้ให้ค าจ ากัดความของคุณภาพชีวิต คือ ชีวิตที่มีคุณภาพ 
ชีวิตที่มีความสุข ความสุขที่เกิดได้จากความสุขทางกายและความสุขทางใจ 
 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา 
 วิทยากร เชียงกูล (2527, น. 17-18) อธิบายว่า การพัฒนา หมายถึง การท าให้ชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนมีความสุข ความสะดวกสบาย ความอยู่ดีกินดี  ความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมและจิตใจ และ
ความสงบสันติ  
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 แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 Haris G. Montagu (1984, p. 574) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองซึ่ง
หน่วยการปกครองท้องถิ่นได้มีการเลือกตั้งโดยอิสระเพ่ือเลือกผู้ที่มีหน้าที่บริหาร การปกครองท้องถิ่น มีอ านาจ
อิสระพร้อมความรับผิดชอบซึ่งตนสามารถที่จะใช้ได้โดยปราศจาก การควบคุมของหน่วย การบริหารราชการ
ส่วนกลางหรือภูมิภาค 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
          การศึกษาวิจัย เรื่อง คุณภาพชีวิตของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลก า
โลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการวิจัยครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจ ัยใช้ระเบียบวิธ ีว ิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Method) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วยการทดสอบค่าความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (content validity) และค่าความเชื่อมั่น (reliability) 
 เครื่องมือที่ใช ้
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที ่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู ้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check-list) เพ่ือทราบถึงตัวแปรอิสระท่ีก าหนดไว้ในการศึกษา                                                   

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน จ านวน 25 ข้อ  ค าถามแต่
ละข้อเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นลักษณะค าถามแบบปลายเปิด  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการท าแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดย
ใช้วิธีการ Google form จ านวนทั้งสิ้น 383 ตัวอย่าง จากการค านวณสูตร Taro Yamane 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากเก็บข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุดที่เก็บคนืมา 
โดยผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการประมวลข้อมูลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป โดยสถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  ค่าความถี ่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ใช้วิเคราะห์ประเมินระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ระดับความเชื่อมัน 95%  สัดส่วน
ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 
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ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
ของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 205 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.5 มีอายุ 18-25 ปี จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 32.6 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9 มีอาชีพนิสิต / นักศึกษา จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 มีรายได้
ต่อเดือนตั้งแต่ 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 
 ตอนที่ 2 วิเคราะห์คุณภาพชีวิตของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลก า
โลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยได้วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่ง
เสนอผลการวิเคราะห์ปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 1-6 ดังนี้ 
 
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความและการจัดอันดับของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามความคิดเห็น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

คุณภาพชีวิตของประชาชน x  SD แปลผล อันดับ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างตามหมู่บ้าน 
2.ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมบ ารุงถนนลาดยางในหมู่บ้า  
3.ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื ่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 
4.น ้าประปาหมู่บ้านสามารถให้บริการน ้าแก่ประชาชนได้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
5.การจัดการระบบน ้า เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้า 
และป้องกันน ้าท่วม 
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รวม 3.14 0.44 ปานกลาง  

 จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิต ด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ( x =3.14, SD=0.44) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดการระบบน ้า 
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้า และป้องกันน ้าท่วม ( x =3.31, SD=0.95) รองลงมา ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างตามหมู่บ้าน ( x =3.21, SD=0.92) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมบ ารุงถนนลาดยางในหมู่บ้าน  ( x =3.15, 
SD=1.06) น ้าประปาหมู่บ้านสามารถให้บริการน ้าแก่ประชาชนได้อย่างทั ่วถึงและเพียงพอ  ( x =3.04, 
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SD=1.09) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ชุมชน ( x =3.00, SD=1.07) 
 
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความและการจัดอันดับของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามความคิดเห็น ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

คุณภาพชีวิตของประชาชน x  SD แปลผล อันดับ 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1.บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
2.จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ และคนพิการ 
3.การจัดการศึกษาให้แก่เด็กในชุมชน 
4.การสนับสนุนการกีฬาของเยาวชนในชุมชน 
5.การสาธารณสุข และการอนามัยครอบครัว 
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รวม 3.97 0.32 มาก  

จากตาราง 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิต ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( x =3.97, SD=0.32) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดการศึกษาให้แก่
เด็กในชุมชน ( x =4.20, SD=0.62) รองลงมา คือ จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ ( x =4.19, 
SD=0.63) การสนับสนุนการกีฬาของเยาวชนในชุมชน ( x =4.04, SD=0.78) การสาธารณสุขและการอนามัย
ครอบครัว ( x =3.97, SD=0.75) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน ( x =3.49, SD=0.90) 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความและการจัดอันดับของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามความคิดเห็น ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

คุณภาพชีวิตของประชาชน x  SD แปลผล อันดับ 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
1.การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด 
2.สามารถยกระดับรายได้ของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
3.สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของกลุ ่มอาชีพให้มีรายได้
เพ่ิมข้ึน 
4.การจัดหาตลาดและแทรกแซงราคาสินค้าทางการเกษตร
ให้แก่เกษตรกร 
5.การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตอันดีงามของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

3.78 
2.89 
4.14 
3.95 

 
4.71 

0.85 
0.79 
0.73 
0.74 

 
0.45 

มาก 
ปานกลาง 

มาก 
มาก 

 
มากที่สุด 

4 
5 
2 
3 
 
1 

รวม 3.89 0.33 มาก  
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       จากตาราง 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิต ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
( x =3.89, SD=0.33) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศและวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในท้องถิ่น ( x =4.71, SD=0.45) รองลงมา คือ สนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ( x =4.14, SD=0.73) การจัดหาตลาดและแทรกแซงราคา
สินค้าทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร ( x =3.95, SD=0.74) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด ( x

=3.78, SD=0.85) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สามารถยกระดับรายได้ของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นได ้( x =2.89, SD=0.79) 
 
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความและการจัดอันดับของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามความคิดเห็นด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 

คุณภาพชีวิตของประชาชน x  SD แปลผล อันดับ 
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สิน 
3.การปฏิบัติงานของอาสาสมัครเตือนภัยในท้องถิ่น 
4.การติดตั้งสัญญาณจราจรและป้ายเตือน 
5.การลดปัญหาอบายมุขและยาเสพติดในเขตชุมชน 

3.00 
2.96 
2.87 
2.88 
1.92 

0.72 
0.69 
0.79 
0.78 
0.73 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

น้อย 

1 
2 
4 
3 
5 

รวม 2.72 0.33 ปานกลาง  

           
 จากตาราง 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิต ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( x =2.72, SD=0.33) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( x =3.00, SD=0.72) รองลงมา คือ การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สิน ( x

=2.96, SD=0.69) และการติดตั้งสัญญาณจราจรและป้ายเตือน ( x =2.88, SD=0.78) การปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครเตือนภัยในท้องถิ่น ( x =2.87, SD=0.79) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การลดปัญหาอบายมุข
และยาเสพติดในเขตชุมชน ( x =1.92, SD=0.73) 
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ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความและการจัดอันดับของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามความคิดเห็นด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

คุณภาพชีวิตของประชาชน x  SD แปลผล อันดับ 

ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
1.การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน ้าเสีย 
2.การส่งเสริมน าของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 
3.การจัดสรรที่ดินว่างเปล่าแล้วจัดสรรให้แก่เกษตรกรที่ไร้ที่ท ากิน 
4.การควบคุมและพัฒนาคุณภาพของดินให้มีความสมดุลสามารถท า
การเกษตรได ้
5 . ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม ป ร ะช า ชน ใ ห ้ ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม ใ น ก า ร อน ุ ร ั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
4.14 
3.95 
3.77 
4.14 

 
4.12 

 
0.72 
0.73 
0.85 
0.73 

 
0.72 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
1 
3 
4 
1 
 
2 

รวม 4.02 0.38 มาก  
           
 จากตาราง 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิต ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.02, SD = 0.38) ) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน ้าเสีย ( x =4.14, SD=0.72) และการควบคุมและพัฒนาคุณภาพของดิน
ให้มีความสมดุลสามารถท าการเกษตรได้ ( x =4.14, SD=0.73) รองลงมา คือ การส่งเสริมประชาชนให้มีสว่น
ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ( x =4.12, SD=0.72) การส่งเสริมน าของใช้แล้ว
กลับมาใช้ใหม่          ( x =3.95, SD=0.73) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การจัดสรรที่ดินว่างเปล่าแล้ว
จัดสรรให้แก่เกษตรกรที่ไร้ที่ท ากิน ( x =3.77, SD=0.85) 
 
ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชในภาพรวมแต่ละด้าน 

คุณภาพชีวิตของประชาชน x  SD แปลผล อันดับ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
4.ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5.ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

3.14 
3.97 
3.89 
2.72 
4.02 

0.44 
0.32 
0.33 
0.33 
0.38 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

4 
2 
3 
5 
1 

รวม 3.55 0.17 มาก  
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จากตาราง 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ( x =3.55, SD=0.17) 
เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ( x =
4.02, SD=0.38) รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ( x =3.97, SD=0.32) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  
( x =3.89, SD=0.33) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ( x =3.14, SD=0.44) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย ล าดับสุดท้าย คือ 
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ( x =2.72, SD=0.33) 

ตอนที่ 3 สภาพปัญหาของคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เป็นแบบสอบถามปลายเปิดให้ผู ้สอบถามแสดงความคิดเห็น พบว่า ส่วนมากสภาพปัญหาที่พบ คือ  
เมื่อเกิดปัญหาขึ้นผู้น าชุมชนมีความล่าช้าในการจัดการ ไม่ค่อยมาตรวจเยี่ยมถามไถ่ถึงปัญหาต่าง ๆในชุมชนมาก
นัก ปัญหาถนนช ารุดเสียหายจากถนนโดยทั่วไปในชุมชน ถนนบางสายใช้งานมานานมีสภาพช ารุดทรุดโทรม 
จ าเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ือให้การจราจรเป็นไปอย่างสะดวก และปัญหาของน ้าประปา เนื่องจากมีน ้าประปา
ให้เลือกใช้ 2 ทาง ปัญหาที่พบ คือ ปัญหาน ้าไหลบ้างไม่ไหลบ้าง บางสายก็มีปัญหาน ้าไม่ใสสะอาด มีสี 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า โดยภาพรวมคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจาก
ประชาชนมีความพึงพอใจในภาวะสุขภาพของตนเองในหลาย ๆ ด้าน มีก าลังเพียงพอที่จะท าสิ่งต่าง ๆ  ในแต่
ละวัน อาจได้รับผลกระทบบ้างในบ้างเรื่องอย่าง เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เรื่องของถนน ระบบน ้าประปา 
แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการด ารงชีวิตของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐวัฒน์ ขันโท (2557) ได้
ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่หน่วยบริการชุมชน คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ผลการวิจัย พบว่า 
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่หน่วยงานบริการชุมชน คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิต 
อยู่ในระดบัด ี
  1.1 คุณภาพชีวิตของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน                   
อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ ่งแวดล้อม  พบว่า โดยภาพรวม
คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดีต่อสุขภาพ เป็นอ าเภอที่เคย
ได้รับการรับขนานนามว่ามีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย สอดคล้องกับการศึกษาของ อมรพันธุ์ วิเศษพานิช 
(2552, น. 88-89) ท าการศึกษาเรื่อง “การบริหารเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนบ้านแสนตอ ต าบลท่าผา 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง” การศึกษา พบว่า ประเด็นของการมีจิตส านึกของสมาชิกในชุมชนในการมีส่วนร่วม
ในการจัดการปัญหาขยะ สมาชิกในหมู่บ้านมีจิตส านึกในการจัดการกับปัญหาขยะจะท าให้การจัดการปัญหา
ขยะเป็นเรื่องที่ถูกปลูกฝัง ในจิตส านึกจนเกิดความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ต้องกระท า 
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  1.2 คุณภาพชีวิตของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต พบว่า โดยภาพรวมคุณภาพชีวิตอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องมาจากประชาชนพอใจกับการได้รับบริการต่าง ๆ เมื่อเจ็บป่วยสามารถไปใช้บริการสาธารณสุข
ได้ตามความจ าเป็น มีระบบการศึกษาให้แก่เด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และสอดคล้อง
กับการศึกษาของ ประภาส บารมี. (2546, น. 44) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัย
อยู่ในชุมชนชาวแพ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” การศึกษาพบว่า การมีความสุขในครอบครัวนั้น เกิดจาก
การมีครอบครัวที่สมบูรณ์ ท าให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นไม่รู้สึกโดดเดี่ยว และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่ เครือญาติ
ท าให้ขยายไปสู่ชุมชนต่อไป  
  1.3 คุณภาพชีวิตของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ พบว่า โดยภาพรวมคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับ
มาก เนื่องมาจาก ชุมชนเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวท าให้ประชาชนในพ้ืนที่มีรายได้ มีการส่งเสริมกิจกรรมของ
กลุ่มอาชีพ ยกระดับรายได้ของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา
ของ (วิทยากร เชียงกูล, 2527, น. 17-18) อธิบายว่า การพัฒนาที่แท้จริงควรหมายถึงการท าให้ชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนมีความสุข ความสะดวกสบาย ความอยู่ดีกินดี 
  1.4 คุณภาพชีวิตของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับ
ปานกลาง เนื่องมาจาก ประชาชนสามารถเข้าถึงหรือได้รับการจัดการที่ดีในบางส่วน แต่ยังไม่สามารถอ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนได้ทุกส่วน อย่างเช่น ถนนมีความช ารุด น ้าประปามีสี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นของ (Haris G. Montagu, 1984, p. 574) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น 
หมายถึง การปกครองซึ่งหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นได้มีการเลือกตั้งโดยอิสระเพื่อเลือกผู้ที่มีหน้าที่บริหาร
การปกครองท้องถิ่น  
  1.5 คุณภาพชีวิตของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 
อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย พบว่า โดยภาพรวมคุณภาพชีวิตอยู่
ในระดับปานกลาง พบว่า เนื่องมาจากภายในชุมชนจะมีความสงบมาตลอด เป็นชุมชนชนบทที่อยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติ จึงไม่ค่อยมีการคุมเข้มอะไรมากนัก อาจมีการละเลย ชะล่าใจบ้าง ไม่มีจุดคอยอ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน และสอดคล้องกับแนวคิดของ (John J. Clarke, 1957, p. 87-89) 
นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการปกครองที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ประชาชนในเขตพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดโดยเฉพาะและหน่วยการปกครอง ดังกล่าวนี้  จัดตั้งและอยู่ในความดูแลของ
รัฐบาลกลาง  
 2. ระบุสภาพปัญหาของคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ถนนภายในหมู่บ้านยัง
ไม่ได้มาตรฐาน ไฟฟ้าให้แสงสว่างตามหมู่บ้าน ในบางจุดที่จ าเป็นยังไม่ทั่วถึง ไม่มีทางระบายน ้าที่แข็งแรงถาวร
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ส าหรับระบายน ้าสู่แหล่งน ้าต่าง ๆ และในหลายหมู่บ้านยังไม่มีการวางท่อระบายน ้าเสีย ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต พบว่า ปัญหาสุขภาพอนามัยเนื ่องจากการบริโภคอาหารได้ไม่เพียงพอหรือไม่ถูกตามหลัก
โภชนาการ ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ พบว่า ไม่มีสหกรณ์ร้านค้าชุมชนเพ่ือ
เป็นตัวกลางในการจัดจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ขาดการส่งเสริมการขาย ขาดการสนับสนุนด้านการเพ่ิม
มูลค่าสินค้าเพื่อขยายตลาด ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ และไม่มีศูนย์ฝึกอาชีพให้กับชุมชน ด้าน
การรักษาความสงบเรียบร้อย พบว่า ไม่มีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจสอบ บุคคลและยานพาหนะผ่าน เข้า-
ออก หมู ่บ้าน และการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที ่หมู ่บ้าน/ชุมชน และด้านการพัฒนา
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม พบว่า ไม่มีบริการถังขยะสาธารณะในชุมชน ขาดการฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่อง
สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่ป่าลดลง และการพังทลายของหน้าดินในพ้ืนที่ราบสูง 
 
ข้อเสนอแนะจากการท าวิจัย 

จากการศึกษาด้านโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิต พบว่า ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน เน้นให้องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการก าหนดนโยบายสาธารณะและดูความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชนอย่างยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1.ในการท าวิจัยครั้งต่อไปเน้นการวิจัยในเรื่องการจัดท านโยบายสาธารณะตามความต้องการของ

ประชาชน 
2.เน้นการท าวิจัยการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะหน่วยงาน

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
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บทคัดย่อ 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวีในประเทศไทย    

โดยเฉพาะตัวแปรด้านทุนทางสังคม การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ                        

ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู ้ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีใน 13 เขตบริการทางการแพทย์ของ

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ านวนกลุ่มตัวอย่างมีทั้งสิ้น 665 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรม

แกรมส าเร็จรูป SPSS ของบริษัท IBM Version 26 ผลการศึกษา พบว่า ทุนทางสังคมส่งผลต่ออัตราการเข้าถึง

ยาต้านไวรัชเอชไอวีในเชิงบวก เพราะฉะนั้นภาครัฐจึงควรส่งเสริมกระบวนการสร้างทุนทางสังคมให้มากขึ้น

โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายทางสังคมทั้งภายในและภายนอกชุมชม ซึ่งจะน าไปสู่การบรรลุตามเป้าหมายการ

ยุติปัญหาเอดส์ภายในปี 2030 

 

ค าส าคัญ: ทุนทางสังคม เครือข่ายทางสังคม ความเชื่อมั่นทางสังคม การยุติเอดส์การเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวี 

 
Abstract 

The objective of this research was to test the factors influencing access to antiretroviral 

drugs in Thailand especially social capital variable. This research was conducted using 

quantitative methodology. The data were collected on antiretroviral therapy recipients in 13 

medical service areas of the National Health Security Office covering all regions of Thailand. A 

stratified sampling method was used for a sample of 665 people using questionnaires as a 

tool. Data was analyzed using IBM's SPSS Version 26 package. The results revealed that social 

capital was statistically associated with access to antiretroviral therapy. Therefore, the 

government should promote more social capital, especially the creation of social networks 
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both inside and outside the community, Consequently, the UN's "Political Declaration on 

Ending the AIDS Epidemic by 2030" aim will be met. 

 

Keywords: social capital, social network, social trust, ending AIDS, access to HIV, antiretroviral           

therapy 

 

บทน า 

โรคเอดส์ได้ถูกพบครั้งแรกในเดือนมิถุนายนเมื่อปี ค.ศ.1981 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา (HIV.GOV, 
2021) นับจากนั้นได้มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงไปทั่วโลกจนกลายเป็นโรคที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอายุขัยในหลายทศวรรษที่ผ่านมา (Our World in Data, 2021) ประชาชน
เสียชีวิตสะสมตั้งแต่เริ่มระบาดจนถึงปี ค.ศ.2019 จ านวนถึง 32.7 ล้านคน (UNAIDS, 2020) นอกจากนี้ยังมีผู้
ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่จ านวน 37.9 ล้านคน สามารถเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีได้เพียง 
23.3 ล้านคน ยังไม่ได้เข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีถึง 14.6 ล้านคน เรื่องของปัญหาการเข้าถึงยา
ต้านไวรัสเอชไอวีจึงเป็นวิกฤติของโลกที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (Timmermann and Belt, 2013, 
p.53) การเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวีจึงถูกจัดอันดับความส าคัญไว้เป็นเรื่องแรก ๆ ของโลก (Desmonde et 
al., 2018) ปัญหาโรคเอดส์จึงเป็นปัญหาส าคัญหนึ่งที่ทั่วโลกมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง
และขณะนี ้ได ้ถ ูกก าหนดให้เป็นหนึ ่งในเป้าประสงค์ของเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) (UNAIDS, 2018) และการประกาศปฏิญญาการเมืองด้านการยุติเอดส์ (The 
2016 Political Declaration on Ending AIDS) เมื่อเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ.2016 โดยที่ประชุมระดับสูงของ
สหประชาชาติได้ก าหนดเป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์ภายในปี ค.ศ.2030 (UNAIDS, 2020, p.12)     
  ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศผู้น าของกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาในการก าหนดนโยบายเพื่อให้ผู้
ติดเชื้อเอชไอวีสามารถเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวีให้ได้มากที่สุด (ธนาคารโลกและUNAIDS, 2546) เริ่มตั้งแต่
การมีโครงการเข้าถึงบริการยาต้านไวรัสเอดส์ (Antiretroviral Therapy: ART) ครั ้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2535                      
ด้วยการให้ยา Zidovudine (AZT) (กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรคติดต่อ กองโรคเอดส์ , 2545, น. 3) 
จากนั้นได้มีพัฒนาการทางนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถก าหนดนโยบายให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วย
เอดส์สามารถเข้าถึงการรักษาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในทุกสิทธิการรักษาพยาบาลหรือที่เรียกว่า หลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า และพัฒนามาสู่นโยบายการให้ยาต้านไวรัสเอชไอวี โดยไม่ก าหนดค่าภูมิต้านทานหรือค่าเม็ด
เลือดขาว  
  อย่างไรก็ดี ในระยะแรกที่ยาต้านไวรัสพึ่งเข้าสู่ระบบบริการทางสาธารณสุขของไทยนั้นพบว่า สัดส่วน
ของการเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวียังมีความจ ากัด ตัวอย่างเช่น ในปีพ.ศ.2543 -2544 มีการ
ก าหนดโควตาให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีจ านวนเพียง 3,000 คน กระจายตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งสิ ้น 109 
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โรงพยาบาล แต่ขณะนั้นมีผู้ที่มีชีวิตอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี (People Living With HIV/AIDS: PLHA) จ านวนถึง 
654,782 คน แต่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีเพียง 1,710 คน (ศูนย์พัฒนาระบบบริการยาต้านไวรัสส าหรับผู้ติด
เชื้อเอชไวอีและผู้ป่วยเอด์ประเทศไทย, 2553, น. 44, สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลประเทศไทย, 2549) หรือ
คิดเป็นเพียงร้อยละ 3.8 ของผู้ติดเชื ้อเอชไอวีทั้งหมด ท าให้ในปี พ.ศ.2543 มีผู ้เสียชีวิตถึง 55,531 คน         
(ศูนย์อ านวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ , 2560, น. 2) เรื่องของการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวีใน
ประเทศไทยจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจหากดูจากตัวเลขของผู้ที่มีชีวิตอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีเปรียบเทียบกับ
จ านวนผู้ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี แม้โดยภาพรวมนั้น มีการได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่หาก
พิจารณาจากร้อยละของการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวีตั้งแต่ที่มีการก าหนดให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
ได้รับสิทธิการรักษาในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปีพ.ศ.2549 กลับมีการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวีเพียง
ร้อยละ 17.61 และแม้ต่อมาในปีพ.ศ.2557 รัฐบาลมีนโยบายให้คนไทยตรวจเลือดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดปี
ละ 2 ครั้งในโรงพยาบาลของรัฐ และให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในทุกสิทธิการรักษาโดยไม่
ค านึงถึงค่าเม็ดเลือดขาว (CD4) (กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์, 2557, น. 5) ก็ยังท าให้มีการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวีได้เพียงร้อยละ 59.62 จนมาถึง
ภายหลังที่รัฐบาลมีการก าหนดยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2560 -2573 เป็นต้นมา 
จ านวนของผู ้เข้าถึงยาต้านไวรัสเอชวีจึงเพิ ่มขึ ้นเป็นร้อยละ 73.73 ในปีพ.ศ.2560 และร้อยละ 80.36                   
ในปีพ.ศ.2561 (ศูนย์อ านวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ (2560 , น. 15, ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (2561)  
 ข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าแม้รัฐบาลมีโครงการหรือนโยบายส่งเสริมการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวี
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา แต่จ านวนของผู้เข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวีกลับไม่ได้เข้าถึงการรักษาอย่าง
ที่ควรจะเป็น ฉะนั้น มีความเป็นไปได้ว่า การที่ผู้ติดเชื้อสามารถเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีอาจ
ไม่ใช่เพียงผลของการก าหนดนโยบายโดยรัฐบาลเท่านั้น แต่อาจมีองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย  
 ด้วยสมมติฐานดังกล่าว จึงได้ริเริ่มมีการศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบด้านต่าง  ๆ ที่ส่งผลต่อ
การเข้าถึงบริการสาธารณะ และพบว่า ปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งคือ “ทุนทางสังคม (Social Capital) ในทาง
ทฤษฎี ไม่ได้มีความหมายว่า คน ๆ หนึ่งมีต้นทุนทางสังคมสูงกว่าอีกคน หรือไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกที่เรา
เชื่อมั่นต่อคนอื่น แต่ทุนทางสังคมตามนิยามของ Putnum (1993, p.167) ว่าทุนทางสังคมหมายถึง ลักษณะ
ขององค์การทางสังคม อย่างเช่น ความเชื่อมั่น (trust) บรรทัดฐาน (norms) และเครือข่าย (network) ที่
สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของสังคม โดยการประสานการท างานร่วมกัน หลังจากนั้นได้มีการศึกษาวิจัยใน
เวลาต่อมาโดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านทุนทางสังคม กับเอชไอวีโดย Musanse, Charalanbous 
and Neison (2017, p.10) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมและผลลัพธ์ของการรักษาเอชไอวีใน
แอฟริกาใต้ ในการวิจัยนี้ได้ขยายขอบเขตการนิยามและการวัดทุนทางสังคมเพิ่มเติมจากความหมายที่ได้ให้ไว้
โดย Putnam (1993) โดยกล่าวว่าสามารถวัดจากจ านวนของกลุ่มที่เข้าร่วมความหลากหลายของกลุ่ม จ านวน
ของเพ่ือน ความไว้วางใจ ระดับความไว้วางใจ เป็นต้น ผลการวิจัยนี้ พบว่า การมีทุนทางสังคมที่เพ่ิมขึ้นมีผลต่อ
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ผลลัพธ์ของการรักษาที่ดีขึ้น เมื่อระดับทุนทางสังคมเพ่ิมขึ้นท าให้ผลการรักษาดีขึ้น ผู้ป่วยที่มีทุนทางสังคมที่สูง
มีแนวโน้มที่จะไปสู่การมีความมั่นในใจในการรักษา บุคคลที่มีทุนทางสังคมระดับกลางและสูงกว่ามีความเสี่ยง
ต่อความล้มเหลวในการรักษาน้อยกว่าผู้ที่มีทุนทางสังคมระดับต ่า เนื่องจากผู้ป่วยที่สามารถเอาชนะความ
เจ็บป่วยได้ เพราะพวกเขาได้รับก าลังใจจากสมาชิกในเครือข่ายและกลุ่มของพวกเขาและได้รับค าแนะน า
เกี่ยวกับอาหารและการออกก าลังกายอีกด้วย งานดังกล่าวสอดคล้องกับงานของ Lan et al., (2016) ที่ได้
ศึกษาทุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนโดยวัดทุนทาง
สังคมจากความไว้วางใจเพ่ือนบ้าน คนทั่วไป ความถี่ในการติดต่อครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนบ้าน ความถี่ในการเข้า
ไปมีส่วนร่วมในองค์การต่าง ๆ พบว่า ทุนทางสังคมมีอิทธิพลมากที่สุดต่อทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ที่มชีีวิตอยู่
ร่วมกับเชื้อเอชไอวี ผู้มีทุนทางสังคมต ่ากว่ามีคุณภาพทางร่างกายและจิตใจที่ด้อยกว่าผู้ที่มีทุนทางสังคมสูงกว่า 
เป็นผลมาจากความถี่ในการติดต่อกับครอบครัวและญาติและจ านวนของเพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงานและเพื่อน
บ้านมีความส าคัญต่อการท าให้มีคุณภาพจิตที่ดีขึ้น และผู้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพอาจมีความไว้วางใจใน
องค์การบริการและการเข้าถึงทรัพยากรมากกว่าบุคคลที่มีส่วนร่วมน้อยกว่า    
 ประเด็นดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ทุนทางสังคมนั้นมีอิทธิผลทั้งต่อผลของการรักษา การไปรับยา
ต้านไวรัสเอชไอวีและการส่งเสริมการเข้าถึงการบริการทางสาธารณสุข การศึกษาเรื่องของทุนทางสังคมกับการ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขจึงเป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจอย่างมากในประเทศไทย โดยเฉพาะการน าทฤษฎีทุนทาง
สังคมมาท าการทดสอบว่ามีอิทธิพลต่อการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวีในประเทศไทยหรือไม่ เนื่องจากหาก
พิจารณาจากร้อยละของการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวีตั้งแต่มีนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเรื่อยมา 
สัดส่วนการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวีไม่ได้มีการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างที่คาดหวังแต่กลับค่อย ๆ เพิ่มขึ้น ทั้ง
ที่รัฐบาลมีนโยบายให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ฉะนั้น อาจมีปัจจัย
อื่นที่ส่งผลต่อการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวี และทุนทางสั งคมอาจเป็นค าตอบส าคัญนั้นซึ่งเป็นช่องวางทาง
ทฤษฎีที่ยังไม่ค่อยมีการน าไปศึกษามากนัก และยังไม่เคยมีการน าทฤษฎีดังกล่าวมาท าการทดสอบในประเด็นที่
กล่าวมาในประเทศไทยมาก่อน งานวิจัยนี้จึงเป็นงานแรกของประเทศไทยที่ต้องการน าทฤษฎีทุนทางสังคมมา
ทดสอบ โดยวิเคราะห์ตามแนวคิดของ Putnam and Goss (2002)  
 
ค าถามการวิจัย 
   ปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวีในประเทศไทย และทุนทางสังคมมีอิทธิพลต่อ
การเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวีในประเทศไทยหรือไม่  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อทดสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวีในประเทศไทย โดยงานวิจัยชิ้นนี้
ต้องการทดสอบตัวแปรอิสระ ประกอบไปด้วย ตัวแปรด้านภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ เพศ อายุ 
ระยะทางในการเดินทางจากท่ีพักอาศัยมายังสถานพยาบาล รายได้ สิทธิ์การรักษาพยาบาล  ตัวแปรการแปลง



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”     

             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 616 

  

นโยบายไปสู่การปฏิบัติ ประกอบไปด้วย ความเพียงพอของบุคลากรที่ให้บริการการรักษา  ความสะดวกในการ
ได้รับบริการการรักษา การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิ์การรักษาฟรี การมีส่วนร่วมในการด าเนินการกับ
เจ้าหน้าที่รัฐ และตัวแปรด้านทุนทางสังคม ได้แก่ เครือข่ายทางสังคม ความไว้วางใจทางสังคม ว่าตัวแปรใดที่มี
อิทธิพลต่อตัวแปรตาม คือ การเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอ โดยเฉพาะตัวแปรด้านทุนทางสังคมนั้นมีอิทธิพล
มากกว่าตัวแปรอื่นหรือไม่  
 
การทบทวนวรรณกรรม 
  แนวคิด “ทุนทางสังคม (Social Capital)” เป็นแนวคิดที่ได้รับความสนใจอย่างมาก จากผู้ก าหนด
นโยบาย "แสวงหาวิธีแก้ปัญหาทางสังคมที่มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าและไม่ใช่ทางเศรษฐกิจ" (Portes, 1998, p.3) 
แนวคิดเรื่องทุนทางสังคมได้ถูกกล่าวถึงมาระยะหนึ่ง แต่แนวคิดนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของความคิดกระแสหลัก
เมื่อ Robert D. Putnam ได้ตีพิมพ์งานของเขาจนมีการอ้างอิงและเป็นฐานของการวิเคราะห์ด้านทุนทางสังคม
อย่างแพร่หลายทั่วโลก  
  Putnam (1993) เป็นนักรัฐศาสตร์การเมืองของสหรัฐอเมริกาและเป็นศาสตราจารย์ด้านนโยบาย
สาธารณะในสถาบัน John F. Kennedy มหาวิทยาลัย Harvard ผลงานแรกของเขาที่กล่าวถึง Social capital 
คือ Making Democracy Work Civic Traditions on Modern Italy เขาได้ท าการประเมินการท างานของ
รัฐบาลอิตาลีในมลรัฐทั้งหมด 20 มลรัฐ ผลการศึกษาพบว่า มลรัฐที่มีทุนทางสังคมเข้มแข็ง รัฐบาลก็จะมีผลการ
ด าเนินงานที่ดี และมีระดับการพัฒนาที่ดีกว่ามลรัฐที่มีทุนทางสังคมต ่ากว่า และมลรัฐที่มีทุนทางสังคมที่เข้มแข็ง
จะท าให้ประชาชนได้เข้าถึงทางด้านสาธารณสุขและการศึกษามากขึ้นด้วย โดย Putnam (1993, p.167) ได้
นิยามค าว่า ทุนทางสังคม หมายถึง ลักษณะขององค์การทางสังคม อย่างเช่น  ความเชื่อม่ัน (trust) บรรทัดฐาน 
(norms) และเครือข่าย (network) ที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของสังคมโดยที่เป็นการกระท าในลักษณะ
ของการประสานการท างานร่วมกัน และผลที่ส าคัญ คือ Bowling Alone: America's Declining Social 
Capital (1995) เป็นงานที่ศึกษาทางรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทุนทางสังคมและท าให้แนวคิดทุนทางสังคมได้มี
การแพร่หลายออกไปมากขึ้น งานชิ้นนี้ได้พูดถึงทุนทางสังคมว่า ทุนทางสังคมเป็นสิ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
พฤติกรรมและการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายระหว่างปัจเจกบุคคล เครือข่ายทางสังคม  บรรทัดฐานและความไว้
เนื้อเชื่อใจ (trustworthiness) ระหว่างกัน หนังสือดังกล่าวได้ถูกยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็น bestseller book 
ต่อมา Putnam and Goss (2002, p.4) จึงได้มีการอธิบายทุนทางสังคมเพ่ิมเติมว่า หมายถึง เครือข่ายทาง
สังคม (Social network) และบรรทัดฐาน (norms)  ที่สนับสนุนการด าเนินงานร่วมกันของคนในสังคม ทุน
ทางสังคมจึงเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
  แม้ช่วงเวลานั้นมีนักวิชาการที่น าเสนองานเกี่ยวกับทุนทางสังคมหลายคน แต่แนวคิดทุนทางสังคม
ได้รับการกระตุ้นอย่างมากจากงานเขียนของนักวิชาการสองคนส าคัญ ประกอบไปด้วย James Coleman 
(1988, 1990) และ Putnam (1993) (Grootaert and Bastelaer, 2001, p.4) The World Bank (1998, 
pp.2-3) ได้มีการวิเคราะห์นิยามทุนทางสังคมของนักวิชาการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตามแนวคิดของ  
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Putnam (1993) และกลุ่ม Coleman (1988) ที่มองต่างมุมว่า นิยามค าว่าทุนทางสังคมกลุ่มของ Putnam 
(1993) เป็นการนิยามแบบแคบ เป็นการมองเรื ่องความเชื ่อมความสัมพันธ์แบบแนวนอน (horizontal) 
ระหว่างบุคคล ประกอบไปด้วย ความสัมพันธ์ในแบบเครือข่ายทางสังคม และความเชื่อมกันระหว่างบรรทัด
ฐานที่กระทบต่อผลผลิตของชุมชน อีกมุมมองหนึ่งคือ แนวคิดของ Coleman (1988) เป็นการมองทุนทาง
สังคมแบบกว้าง เป็นการมองความสัมพันธ์แบบแนวตั้ง (Vertical) มีลักษณะของความสัมพันธ์แบบล าดับชั้น มี
การกระจายอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างสมาชิก มุมมองของทุนทางสังคมแบบนี้จะยึดกับโครงสร้างทาง
สังคมท่ีมีขนาดใหญ่เป็นหลัก นอกจากนี้ แนวคิดของ Putnam ได้ถูกวิพากษ์ในหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
มาตรวัดทางสถิติที่  Putnam น ามาใช้เป็นหลักฐานในการมีอยู ่ของทุนทางสังคมที ่ไม่อาจสรุปเกี ่ยวกับ
กระบวนการการสร้างทุนทางสังคมและอธิบายผลในระดับบุคคลได้ (Crossley, 2008) นอกจากนี้ยังมีข้อ
วิพากษ์ระหว่างความเชื ่อมโยงของทุนทางสังคมส่งผลต่อคุณภาพชีว ิตโดยตรงหรือไม่ (Portes, 1998; 
Lichterman, 2006) รวมทั้งยังมีข้อสงสัยว่าความแตกต่างของเครือข่ายแบบพันธะ (Bonding) และเครือข่าย
แบบเชื่อมต่อต่อการอธิบายว่าองค์การหนึ่ง ๆ จะสร้างทุนทางสังคมให้เกิดขึ้นได้อย่างไร รวมทั้งการแย้งว่า
แนวคิดเรื่องทุนทางสังคมของ Putnam ไม่มีมิติทางการเมือง (Szreter, 2002; Woolcock, 1999) 
   อย่างไรก็ตาม นิยามของ  Putnam (1993) กลับได้รับความสนใจมากกว่า แม้นิยามที่เขาได้ให้
ความหมายไว้ยังไม่ได้มีความชัดเจนมากเพียงพอก็ตาม แต่ก็ท าให้วิชาการและองค์การต่าง  ๆ น าไปเป็นฐาน
ของการนิยามความหมายต่อเป็นส่วนใหญ่และมีการขยายความให้กว้างขวางออกไปมากขึ้ น ตัวอย่างเช่น 
OECD (2001: p.41 ad cited in Nishide, 2009, p.3) ได้นิยามว่า ทุนทางสังคมเป็นเรื่องของความเชื่อมโยง
ของบุคคลที่เป็นเครือข่าย การมีบรรทัดฐานร่วมกัน การมีค่านิยมและความเข้าใจร่วมกัน ที่มีลักษณะของการ
ประสานเข้ากับกลุ่ม โดยเน้นที่เครือข่ายทางสังคม ส่วนในทางนโยบายสาธารณะนั้นค าว่า ทุนทางสังคม จุดเน้น
จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคล องค์การ ชุมชน และชุมชน โดยความสัมพันธ์ของทุนทาง
สังคม ได้แก่ ความเชื่อมั่น บรรทัดฐาน เครือข่ายที่มีลักษณะของการประสานกันระหว่างสมาชิกของสังคม 
(Nishide, 2006, ad cited in Nishide, 2009, p.5) ส าหรับ The World  Bank (2016) ได้นิยามทุนทาง
สังคมว่าเป็นเรื่องของ สถาบัน ( institutions) ความสัมพันธ์ (relations) และบรรทัดฐาน (norms) รวมทั้ง
ความเชื่อมั่น (trust) ค่านิยม (values) ที่รัฐบาลมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
ทั้งเศรษฐกิจและสังคม  
   นอกจากนี ้องค์การนานาชาติก็ได้มีความพยายามในการน านิยามของ  Putnam (1993) และ 
Putnam and Goss (2002 : 4) ที่พูดถึงเพียงค าว่า ความไว้วางใจ และเครือข่ายทางสังคม ก็ได้ถูกพัฒนาไป
เป็นข้อค าถามให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณเพื่อวัดทุนทาง
สังคมกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของศตวรรษท่ี 21 เรื่อยมา เช่น The World Bank (2004) ได้
สร ้างแบบสอบถามในการว ัดทุนทางส ังคมขึ ้นที ่ เรี ยกว ่า Measuring Social Capital An Integrated 
Questionnaire หรือ SC-IQ เพื่อน าไปใช้ในการวัดทุนทางสังคมของประเทศก าลังพัฒนาทั่วโลกและใช้เป็น
ข้อมูลส าคัญเพื ่อก าหนดให้ทุนทางสังคมกลยุทธ์หนึ ่งในการต่อสู ้กับความยากจน หนึ ่งในค าถามของ
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แบบสอบถามที่สร้างขึ้นนั้น ได้มีการถามเกี่ยวกับความไว้วางใจคนทั่วไป  ความไว้วางใจต่อรัฐบาลท้องถิ่นและ
รัฐบาลกลาง การเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การ เครือข่ายต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงองค์การระดับนานาชาติอีกสอง
องค์การคือ World Values Survey (2020) มีการสร้างค าถามเกี่ยวกับทุนทางสังคมที่เน้นไปที่การวัดความ
ไว้วางใจหรือความเชื่อมั่นต่อบุคคลทั่วไป และ Asian Barometer Survey (2001-2014) เป็นอีกองค์การหนึ่ง
ที่เน้นไปที่การวัดเรื่องความไว้วางใจ/ความเชื่อมั่นคนทั่วไป ความไว้วางใจคนใกล้ตัวและเพ่ือนบ้าน สถาบันต่าง ๆ 
รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ของสังคม เป็นต้น 
  ความสนใจเรื่องทุนทางสังคมของฝั่งวิชาการและองค์การต่างๆ ที่มีการน าไปศึกษาและน าไปประยุตก์

ใช้อย่างกว้างขวางจึงท าให้ทุนทางสังคมกลายเป็นแนวคิดหลักทางสังคมศาสตร์ที่ใช้ในการตีความและวิเคราะห์

ปัจจัยเชิงสาเหตุ เป็นเครื่องมือของผู้ก าหนดนโยบายตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ประเทศ นานาชาติ ในกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายหรือปรับเปลี่ยนนโยบาย (Castiglione, Deth and Wolleb, 2008) จึงเป็นที่น่าสังเกต

ว่าแนวคิดของทุนทางสังคมมีคุณสมบัติที่โดดเด่นทั้งทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในทางวรรณกรรมทาง

สังคมศาสตร์มากกว่าหนึ่งทศวรรษ (Christiaan, Deepa, Veronica and Michel, 2004, p.1) 

  

ระเบียบวิธีการวิจัย 
  งานชิ้นนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ส าหรับการออกแบบการวิจัย
ในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-experimental; Design) ซึ่งเป็นแบบการวิจัยที่นิยมใช้มากท่ีสุดทาง
สังคมศาสตร์รวมทั้งทางรัฐประศาสนศาสตร์ (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ , 2555, น. 66) ด้วยการวิจัยแบบตัดขวาง 
(Cross-Sectional Design) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยออกไปศึกษาในช่วงเวลาหนึ่งแต่เพียงครั้งเดียว               
(อัญชนา ณ ระนอง, 2554, น. 145)  โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน  
พ.ศ.2562- 11 มีนาคม 2563 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 เดือน  
      ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ส าหรับประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ลงทะเบียนและกินยาต้านไวรัสสูตรแรก
จ านวนทัง้สิ้น 331,397 คน จากฐานข้อมูลบริการข้อมูลสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีของส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
  ส่วนกลุ่มตัวอย่างนั้น ได้มาจากการน าตัวเลขประชากรที่ลงทะเบียนและกินยาต้านไวรัสข้างต้นมาท า
การค านวณตามสูตรทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ได้ทั้งจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 665 ตัวอย่าง/คน  

      

n =   

   N   

1+Ne
2
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  n  = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (665 คน) 
  N = จ านวนประชากร (331,397 คน) 
  e  = ค่าความคาดเคลื่อน (ในการศึกษาครั้งนี้ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนระดับที่ยอมรับได้เท่ากับ 
0.04) 
  วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Sampling Technics) และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างที่เป็นไปตามความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ซึ่งเป็นวิธี
ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะเป็นการเลือกสุ่มตัวอย่างที่ค านึงถึงความน่าจะเป็นของประชากรในการวิจัย              
(อัญชนา ณ ระนอง, 2554, น. 155) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอน (Multistage Cluster Sampling)          
วิธีนี้จะใช้ในกรณีท่ีประชากรมีขนาดใหญ่มาก  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องท าการสุ่มตัวอย่างหลายครั้ง โดยแบ่ง
ประชากรออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามพื้นที่ เริ่มแบ่งจากกลุ่มที่มีขนาดใหญ่แล้วจึงค่อยแบ่งลงมาเป็นกลุ่มย่อยเรื่อย ๆ                      
(อัญชนา ณ ระนอง, 2554, น. 161) ซึ่งวิธีการดังกล่าว มีความเหมาะสมกับการสุ่มตัวอย่างจากประชากรใน
การวิจัยครั้งนี้อย่างมาก ซึ่งมีประชากรจ านวนถึง 331 ,397 คนที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ
ไทย ขั้นตอนแรกสุ่มโดยแบ่งเป็นภาค 13 เขตพ้ืนที่ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
        ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ประสานกับทางกระทรวงสาธารณสุข เพื ่ออนุญาตให้เก็บข้อมูล                      
จากนั้นประสานกับทางโรงพยาบาลในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากพยาบาลที่เป็นผู้ให้บริการยาต้านไวรัส
เอชไอวีและและเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทยซึ่งมีทั่วประเทศให้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
กับกลุ่มตัวอย่างจึงสามารถท าให้เก็บรวบรวมครั้งนี้ได้จ านวนมาก 
 การตรวจสอบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Institutional Review Board: IRB) 
   รายงานวิจ ัยนี ้ได ้ผ ่านการรับรองจริยรรมการวิจ ัยจากองค์การต่าง  ๆ เป็นที ่เร ียบร้อย จาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ เลขที่ ECNIDA 2019/0029 และ
คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 2/2563 และในระดับพ้ืนที ่
  เครื่องมือการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีการสร้าง

เครื่องมือพัฒนามาจากวรรณกรรมทั้งในและต่างประเทศ แต่ในส่วนของค าถามที่เกี่ยวกับทุนทางสังคมได้มีการ

พ ั ฒ น า จ า ก แ บ บ ส อ บ ถ า ม ข อ ง  The Word Bank “Measuring Social Capital An Integrated 

Questionnaire” (2 0 0 4 )  แ ล ะห น ั ง ส ื อ ช ื ่ อ  “ Understanding and Measuring Social Capital A 

Multidisciplinary Tool for Practitioner (2002) โดย World Bank รวมถึงการปรับมาจากข้อค าถามของ 

World values survey (2012) และ Asian Barometer Survey (2014) ซ ึ ่ งเป ็นแบบสอบถามที ่ เป็น

มาตรฐานสากล 
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 การทดสอบเครื่องมือการวิจัย 

 งานวิจัยชิ้นนี้ได้มีการน าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิท าการตรวจสอบความถูกต้องหรือความแม่น
ตรงของเนื้อหา (Content Validity) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ 3 
ท่าน ได้แก่  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประพันธุ์ ภานุภาค ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย, ที่
ปรึกษาด้านเอดส์ขององค์การอนามัยโลก (WHO) นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส์ประเทศไทย 
 รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ อาจารย์ประจ าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญที่ท าการวิจัยเรื่องทุนทางสังคมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานภาครัฐ
และการด าเนินงานของรัฐในประเทศไทย ซึ่งได้ตีพิมพ์ในวารสาร World Development ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล 
ScienceDirect, Scimago Q 1 ภายหลังจากที่ได้ให้ผู ้เชี ่ยวชาญได้มีการประเมินคุณภาพความถูกต้องของ
เนื้อหา (Content Validity) ของเครื่องมือการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยได้น าไปประมวลในโปรแกรมส าเร็จรูป ท าให้
ทราบค่าดัชนีของความสอดคล้องกันระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์การวิจัย (Index  of  Item – 
Objective  Congruence : IOC) เท่ากับ 0.82 ซึ่งมีความเท่ียงตรงที่สูง นอกจากนี้ได้มีการทดสอบความเที่ยง
หรือความเชื่อถือได้ (Reliability) พบว่ามีค่า Cronbach's Alpha อยู่ที่ .850 และความเชื่อมั่น/ความไว้วางใจ
ต่อสถาบัน (institutional trust) มีค่าความเชื่อถือได้ (Reliability) Cronbach's Alpha อยู่ที่ .795 รวมถึง
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) พบว่า ไม่มีตัวแปรอิสระใดที ่มีค่า
ความสัมพันธ์เกินว่า 0.80 ดังนั้นจากการทดสอบในครั้งนี้ จึงไม่ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 
(Multicollinearity)   
  การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โดยใช้โปรมแกรมส าเร็จรูป SPSS ของบริษัท IBM Version 26 ก าหนดค่าความ
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ p<0.04  

 
ผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุของความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ ตัวแปรภูมิหลังทางเศรษฐกิจ
และสังคม (ตัวแปรควบคุม) ประกอบไปด้วย เพศ อายุ จ านวนปีที่ศึกษา รายได้ ระยะทางจากที่พักมา
โรงพยาบาลตัวแปรทุนทางสังคม ประกอบไปด้วย การเข้าร่วมเครือข่ายทางสังคมแบบเชื่อมต่อ (Bridging)         
การเข้าร่วมเครือข่ายทางสังคมแบบพันธะ (Bonding Network) การเข้าร่วมเครือข่ายทางสังคมอย่างเต็ม
รูปแบบ (Full Involvement) ความไว้วางใจ/ความเชื่อมั่นต่อบุคคลทั่วไป (generalize trust) ความไว้วางใจ/
เชื่อมั่นต่อกลุ่มเฉพาะเจาะจง (particularized trust) และความไว้วางใจ/เชื่อมั่นต่อหน่วยงาน/บุคลากรทาง
สาธารณสุข (Institutional Trust) และตัวแปรการแปลงนโยบายไปสู ่การปฏิบัติ ประกอบไปด้วย ความ
เพียงพอของบุคลากรที่ให้บริการการรักษา ความสะดวกในการได้รับบริการการรักษา การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
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เกี่ยวกับสิทธิ์การรักษาฟรี การมีส่วนร่วมในการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐ และตัวแปรตาม คือ การเข้าถึงยา
ต้านไวรัสเอชไอวี พบว่า ค่า F=6.652 (Prob = 0.001) มีค่าน้อยกว่า 0.04 แสดงว่าสมการที่วิเคราะห์มาได้นั้น
มีความเหมาะสมและเชื่อถือได้ โดยค่า R2 =.161  แสดงว่าตัวแปรอิสระบางตัวสามารถอธิบายตัวแปรตามได้
ร้อยละ 16 ส าหรับค่าสัมประสิทธิ์ (Coefficient) ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามซึ่งก็ คือ การเข้าถึงยา
ต้านไวรัสเอชไอวีกับตัวแปรอิสระ พบว่า  มีตัวแปรอิสระเพียง 3 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงยาต้าน
ไวรัสเอชไอวีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ตัวแปรทุนทางสังคม ซึ่งประกอบไปด้วย การเข้าร่วมเครือข่ายแบบ
เชื่อมต่อ (Bridging) การเข้าร่วมเครือข่ายแบบพันธะ (Bonding Network) การเข้าร่วมเครือข่ายอย่างเต็ม
รูปแบบ (Full Involvement)  
  โดยการเข้าร่วมเครือข่ายแบบเชื ่อมต่อ (Bridging) การเข้าร่วมเครือข่ายแบบพันธะ (Bonding 
Network) มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวี  ซึ่งหมายความว่า เมื่อผู้ติดเชื้อเอช
ไอวีได้เข้าร่วมเครือข่ายแบบเชื่อมต่อ (Bridging) เครือข่ายแบบพันธะ (Bonding Network) ท าให้เข้าถึงยา
ต้านไวรัสเอชไอวีมากขึ้น  
  ส่วนตัวแปรการเข้าร่วมเครือข่ายอย่างเต็มรูปแบบ (Full Involvement) มีความสัมพันธ์ในทิศทางลบ
กับการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวี  หมายถึงการเข้าร่วมเครือข่ายทางสังคมอย่างเต็มรูปแบบอาจท าให้เข้าถึงยา
ต้านไวรัสได้ลดลง เนื่องจากหากพิจารณาจากข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างตอบมานั้นจะพบว่า การเข้าร่วมเครือข่าย
ทางสังคมแบบพันธะ (Bonding Network) จะเป็นการเข้าร่วมกลุ่มที่อาศัยอยู่ในชุมชนและเป็นกลุ่มคนทั่วไปที่
ไม่ใช่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ ตัวอย่างเช่น ร้อยละ 9.9 เข้าร่วมเป็นสมาชิกองทุนหมู่บ้าน 
รองลงมาร้อยละ 6.6 เป็นการประชาคมหมู่บ้าน และกลุ่มแม่บ้าน การที่เป็นคนทั่วไปโดยเฉพาะคนในชุมชน
หากมีความไม่เข้าใจที่ถูกต้องกับโรคเอดส์อาจมีผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรม เช่น การแสดงความรังเกียจ
หรือขับไล่ออกจากกลุ่มหรือชุมชนที่พักอาศัย  ด้วยความเชื่อเกี่ยวกับเอชไอวียังมีคนจ านวนมากในสังคมที่ยังมี
ความเชื่อหรือทัศนคติกับการติดเชื้อเอชไอวีว่าไม่แตกต่างกับโรคเอดส์ อาจท าให้แสดงความรังเกียจผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี จากข้อมูลการส ารวจสุขภาพประชาชนทั่วประเทศต่อประเด็นการตีตรารังเกียจ การเลือกปฏิบัติจาก
เอชไอวี ปีพ.ศ.2557 พบว่า คนติดเชื้อเอชไอวีหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อเอชไอวีมักถูกรังเกียจร้อยละ 68.9 ไม่ซื้อ
อาหารจากคนติดเชื้อเอชไอวีร้อยละ 51.1 และอายถ้าคนในครอบครัวเป็นเอดส์ร้อยละ 37.5  (ศูนย์บริหาร
จัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ, 2560, น. 13) การมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอชไอวีและเอดส์ของชุมชนจึง
น่าที่จะมีผลต่อการตัดสินใจในการเข้ารับบริการทางสาธารณสุข จากการศึกษาของ Catherine Campbell et 
al., (201, 114) พบว่า สมาชิกกลุ่มของชุมชนมีผลต่อการลดการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี การลดการตีตรา 
(Stigma) และการปรับปรุงการเข้าถึงการบริการสาธารณสุข  
  เพราะฉะนั้น การเข้าร่วมเครือข่ายทางสังคมทั้งสองกลุ่ม โดยเฉพาะการเข้าร่วมเครือข่ายทางสังคม
แบบพันธะ (Bonding Network) หากคนที่ไม่เข้าใจ ก็อาจส่งผลกระทบต่อการที่ท าให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีไม่เข้าถึง
ยาต้านไวรัสได้อย่างเต็มที่ Putnam (2000 ad cited Martikke, 2017, p.4) ได้กล่าวว่า เครือข่ายทางสังคม
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แบบพันธะ (Bonding Network) น าไปสู่ทุนทางสังคมแบบคับแคบ ไม่ส่งเสริมให้เกิดการรับฟังสมาชิกในกลุ่ม
กันเองมีความเป็นไปได้ส าหรับเรื่องของการติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์ 
  ตรงกันข้ามกับการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายทางสังคมแบบเชื่อมต่อ (Bridging) เป็นการเข้าร่วมเครือข่าย
ภายนอกชุมชนและเป็นกลุ่มที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รวมกันสร้างกลุ่มเฉพาะ เพ่ือแสดงออกถึงความ
เป็นตัวตนของกลุ่ม เช่น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 15.3 เข้าเป็นสมาชิกลุ่มเพ่ือนศรีราชา รองลงมาร้อยละ 
12.9 เป็นสมาชิกกลุ่มเพื่อนเมืองพล และร้อยละ 12 เป็นสมาชิกกลุ่มโรงพยาบาลระโนด และกลุ่มชมรมใจเขา
ใจเราการเข้าร่วมเครือข่ายทางสังคมกลุ่มลักษณะดังกล่าวจึงอาจมีแนวโน้มที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะเข้าร่วมเป็น
สมาชิกเครือข่ายทางสังคมแบบเชื่อมต่อ (Bridging) มากกว่ากลุ่มแบบพันธะ (Bonding Network) และการ
เข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายแบบเชื่อมต่อ (Bridging) ก่อให้เกิดผลกระทบภายนอกเป็นในเชิงบวก ซึ่งแตกต่างจาก
เครือข่ายแบบพันธะ (Bonding) (Putnam and Goss, 2002, p.11) กลุ่มเครือข่ายแบบเชื่อมต่อ (Bridging) 
เสริมสร้างให้เกิดการท างานร่วมกันและมีการรวมกลุ่มอย่างกว้างขวาง ส่งเสริมให้เกิดทุนทางสังคมแบบ
กว้างขวาง  (Putnam, 1995: p.665) เครือข่ายแบบเชื่อมต่อ (Bridging) ไดร้ับความเชื่อถือเนื่องจากสามารถที่
จะปรับปรุงให้เกิดการท างานร่วมกันของชุมชน เพราะว่าเป็นการประสานการท างานระหว่างกลุ่มที่ไม่ได้ข้อง
เกี่ยวกันแต่สามารถไกล่เกลี่ยเชื่อมต่อให้เกิดการท างานร่วมกันได้ (Martikke, 2017, p.4) บุคคลที่เป็นสมาชิก
เครือข่ายจะได้รับประโยชน์จากเครือข่ายโดยสามารถจะเข้าถึงทรัพยากร และเข้าถึงสิ่งที่ประโยชน์ได้โดยตรง 
(Alvarez & Romani, 2017, p.58) ซึ่งในกรณีนี้คือ การเข้าถึงการเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี 
และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับชุดสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อมีการพบปะกันก็จะเกิดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายดังกล่าวยังสร้างให้เกิดความไว้วางใจทั่วไป และเกิด
ปทัสถาน ท าให้เข้าถึงทรัพยากรที่หลากหลาย และสร้างให้เกิดนวัตกรรมอีกด้วย (Jochum 2003 ad cited 
Nishide, 2009, p.8; Alvarez & Romani, 2017, p.58)  
 ส าหรับการเข้าร่วมเครือข่ายแบบเชื่อมต่อ (Bridging) มีค่า Beta สูงที่สุด หมายความว่า ยิ่งผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีเข้าร่วมเครือข่ายแบบเชื่อมต่อ (Bridging) มากขึ้น ยิ่งเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวีมากขึ้น รองลงมาเป็น
การเข้าร่วมเครือข่ายแบบพันธะ (Bonding Network)  
 การมีทุนทางสังคมที่สูงจะมีผลต่อการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี ชุมชนที่มีทุนทางสังคม
เข้มแข็งจะสามารถที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื ้อเอชไอวีได้ (Frumence,  Killewo, Kwesigabo, 
Nystrom, Erikssion and Emmelin, 2010, p.10) นอกจากนี้ การมีทุนทางสังคมที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อผลลัพธ์
ของการรักษาที่ดีขึ้น (Musanse, SCharalanbous and Neison, 2017, p.12-13) ซึ่งสอดคล้องกับงานของ 
World Health Organization (2012, p.3) ที่พบว่า บทบาทในเชิงบวกของทุนทางสังคมเป็นปัจจัยในการ
ก าหนดสุขภาพให้ดีขึ้น  

อย่างไรก็ตามไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างความไว้วางใจ/ความเชื่อมั่นต่อ
บุคคลทั่วไป (generalize trust) และความไว้วางใจ/เชื่อมั่นต่อกลุ่มเฉพาะเจาะจง (particularized trust) 
และการมีความไว้วางใจ/เชื่อมั่นต่อหน่วยงาน/บุคลากรทางสาธารณสุข ( Institutional Trust) ซึ่งน่าจะเป็น
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ความเชื่อของคนในสังคมที่มีมุมมองต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในเรื่องของการตีตรา/การเลือกปฏิบัติหรื อการแสดง
ความรังเกียจ (Stigma) ปัญหาดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการของผู้ติดเชื้อเอชไอวี (คณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์, 2560, น. 18) 
  ส าหรับตัวแปรควบคุม คือ ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบไปด้วย เพศ อายุ จ านวนปีที่
ศึกษา รายได้ ระยะทางจากที่พักมาโรงพยาบาล พบว่า ไม่มีอิทธิพลกับการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวี  
 ส่วนตัวแปรการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ประกอบไปด้วย ความเพียงพอของบุคลากรที่ให้บริการการ
รักษา ความสะดวกในการได้รับบริการการรักษา การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิ์การรักษาฟรี การมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐ พบว่า ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการเข้าถึงยาต้าน
ไวรัสเอชไอวีเช่นเดียวกัน 
 สรุปได้ว่า เฉพาะตัวแปรทุนทางสังคมที่มีอิทธิผลต่อการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวี โดยเมื่อได้น าตัว
แปรทุนทางสังคมมาท าการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ตัวแปรทุนทางสังคม ประกอบไปด้วย การเข้า
ร่วมเครือข่ายทางสังคมแบบเชื ่อมต่อ (Bridging) การเข้าร่วมเครือข่ายทางสังคมแบบพันธะ (Bonding 
Network) มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวี  ยกเว้นความไว้วางใจ/ความเชื่อมั่นต่อบุคคลทั่วไป 
(generalize trust) ความไว้วางใจ/เชื่อมั่นต่อกลุ่มเฉพาะเจาะจง (particularized trust) การมีความไว้วางใจ/
เชื่อมั่นต่อหน่วยงาน/บุคลากรทางสาธารณสุข ( Institutional Trust) และการเข้าร่วมเครือข่ายอย่างเต็ม
รูปแบบ (Full Involvement) ที่ไม่ได้เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย แสดงให้เห็นว่า ทุนทางสังคมน่าจะเป็น
องค์ประกอบส าคัญท่ีอาจท าให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์ตามปฏิญญาการเมืองด้านเอชไอ
วีในการประชุมระดับสูงของสหประชาชาติ (Political Declaration on HIV 2016) ที่ได้ก าหนดเป้าหมายการ
ยุติเอดส์ภายในปีค.ศ.2030 โดยประชาชนร้อยละ 90 สามารถเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี และ
ต้องเป็นการเข้าถึงการรักษาอย่างมีคุณภาพ คือ ยาต้านไวรัสเอชไอวีสามารถที่จะกดเชื้อไวรัสได้ร้อยละ 90  
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ส าหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 เนื่องจากการมีทุนทางสังคมที่เข้มแข็งจะท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ (Putnam, 
1993)  เพราะฉะน ั ้นการท ี ่จะท  าให ้ประชาชนได ้ เข ้าถ ึงการร ักษาด ้วยยาต้านไวร ัสเอชว ีมากขึ้น                      
ผลจากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ทุนทางสังคมมีอิทธิพลต่อการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวีในประเทศไทย ทุนทาง
สังคมในงานวิจัยชิ้นนี้ประกอบไปด้วย เครือข่ายทางสังคม (social network) ได้แก่ การเข้าร่วมเครือข่ายแบบ
พันธะ (Bonding) กับการเข้าร่วมเครือข่ายแบบเชื่อมต่อ (Bridging) และความเชื่อม่ันทางสังคม (social trust)                        
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ความไว้วางใจ/เชื ่อมั ่นคนทั่วไปที ่ไม่รู ้จักมากก่อน ( generalize trust)                           
ความไว้วางใจ/เชื่อมั่นคนที่รู้จักที่ใกล้ชิดเฉพาะเจาะจง (particularized trust) และความไว้วางใจ/เชื่อมั่นต่อ
สถาบัน/หน่วยงาน/บุคลากรทางสาธารณสุข  (institutional trust) รัฐบาลจึงควรมีนโยบายในการส่งเสริมให้
ประชาชนเกิดทุนทางสังคมมากขึ้น เริ่มจากรัฐบาลควรสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนในการเข้าร่วม
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เครือข่ายแบบเชื่อมต่อ (Bridging) เป็นเครือข่ายที่สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่ม/เครือข่ายภายนอกชุมชน 
โดยเฉพาะกลุ่มของผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยกัน รวมไปถึงสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนการเข้าร่วม
เครือข่ายแบบพันธะ (Bonding) เป็นเครือข่ายที่สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่ม/เครือข่ายภายในชุมชน ซึ่งเมื่อ
มีการรวมกลุ่มกันแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน 
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กิตติกรรมประกาศ 
 บทความวิจัยชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ทุนทางสังคมกับการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวี
ในประเทศไทย” หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ ผู้เขียนขอขอบคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ให้ทุนงบประมาณแผ่นดินในการสนับสนุน
การท าวิจัยเรื่องดังกล่าว และขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธ ารงลักษณ์ นายกสมาคมรัฐประศาสน
ศาสตร์แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.พลภัทร บุราคม อาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ทั้งสามท่านได้ให้ค าแนะน าที่
ทรงคุณค่าในการท าให้งานชิ้นนี้มีความแหลมคม กระชับและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และช่วยอุดช่องว่างที่ผู้เขียน
อาจมองข้ามไป ค าแนะน าต่าง ๆ ได้ท าให้งานชิ้นนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้เขียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ด้วย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาความส าเร็จของการน านโยบายสวัสดิการสังคมส าหรับ
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านลาด อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (2) เพ่ือเปรียบเทียบความส าเร็จ
ของการน านโยบายสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านลาด อ าเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี ไปปฏิบัติจ าแนกด้วยลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง (3) เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผล
ต่อความส าเร็จของการน านโยบายสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุไปปฏิบัติกับความส าเร็จของการน านโยบาย
สวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุอยู่ในพื้นที่เทศบาลต าบลบ้านลาด อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปปฏิบัติ         
(4) เพ่ือพยากรณ์ความส าเร็จของการน านโยบายสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุอยู่ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านลาด 
อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีไปปฏิบัติ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้สูงอายุที่อาศัย
อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลต าบลบ้านลาด จ านวน 253 คน เก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ เพียรสัน ผลการวิจัยพบว่า (1) ความส าเร็จของการน านโยบายสวัสดิการสังคมส าหรับ
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านลาด อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในระดับสูง (2) กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีลักษณะประชากรด้านอาชีพ มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการน านโยบายสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ
ไปปฏิบัติ ไม่แตกต่างกัน (3) ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จ
ในการน านโยบายสวัสดิการสังคมส าหรับผู ้สูงอายุไปปฏิบัติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (4) ปัจจัยที ่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการน านโยบายสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุไปปฏิบัติมีสามารถพยากรณ์ความส าเร็จในการน า
นโยบายสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุไปปฏิบัติได้เกินร้อยละ 88.2 

 
ค าส าคัญ: ความส าเร็จการน านโยบายสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุไปปฏิบัติ เทศบาลต าบลบ้านลาด  
อ าเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี 
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Abstract 
 The purposes of this study were to (1) assess the success of the elderly social welfare 
for elderly residents policy implementation (2) compare the opinions of the sample towards 
Successes of Social wellness policy implementation by demographics factors. (3) explain 
correlation between affecting factors with success of the policy implementation (4) forecast 
success of the policy implementation by affecting factors. This study employed a quantitative 
design. Data collection tool was questionnaires The sample were 253 elderly residents of 
Banlad District Municipality Phetchaburi Province. Statistical analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA, Pearson correlation, and 
multiple regression. Findings were as follows; (1) the success of the elderly social welfare for 
elderly residents policy implementation was high level. (2) There were not difference among 
respondents opinion toward the success of the elderly social welfare for elderly residents 
policy implementation. (3) There was positive statistical significant correlation between 
affecting factors with success of the policy implementation (4) affecting factors could forecast 
success of the policy implementation at 88.2 percent. 
 
Keywords: Success, implementation of elderly social welfare policy, Banlad District 
Municipality Phetchaburi Province 
 

บทน า 

 ในปัจจุบันประเทศไทยก าลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ จากข้อมูลที่ได้มี   

การจัดท าสถิติไว้ พบว่าหลังจากปี พ.ศ 2552 ประเทศไทยมีประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิงซึ่งได้แก่ เด็กและ

ผู้สูงอายุ จะมีจ านวนสูงกว่าประชากรในวัยท างานและภายในปี 2560 ประเทศไทยจะมีประชากรเด็กน้อยกว่า

ผู้สูงอายุเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศ เป็นผลมาจากการลดภาวะเจริญพันธุ์อย่างรวดเร็วและการ

ลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากรภายในประเทศ ท าให้อัตราส่วนของประชากรผู้สูงอายุใน

ประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลของประชากรในประเทศไทยในปี 2564 ประชากรในประเทศมีจ านวน

ประมาณ 66.5 ล้านคน (ประกาศส านักงานทะเบียนกลาง เรื่อง จ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐาน

การทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) และคาดว่าในปีนี้ (2564) จะเพิ่มเป็น 67.2 ล้านคน และดู

เหมือนว่าผู้หญิง จะมีแนวโน้ม “อายุยืนยาว” กว่าผู้ชาย จะมีผู้สูงอายุ ในรายงานการประมาณประชากรของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583 พบว่า หลังปี 2571 จ านวนประชากรจะลดลงในอัตราร้อยละ -0.2 จากนั้น

ในปี 2583 คาดประมาณว่า “จะมีประชากรทั้งหมดประมาณ 65.4 ล้านคน” สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
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สังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอโดยคาดการณ์ว่าประชากรของไทยจะเพิ่มขึ้นจาก 66.5 ล้านคน ในปี 2563 เป็น 

67.2 ล้านคน ในปี 2571 หลังจากนั้นจ านวนประชากรจะเริ่มลดลงในอัตรา -0.2% ต่อปี ท าให้ในปี 2583 

คาดการณ์โดยประมาณว่าประเทศไทยจะมีประชากรทั้งหมดประมาณ 65.4 ล้านคน โดยจ านวนประชากรตาม

โครงสร้างประชากรแบ่งเป็น วัยเด็ก (แรกเกิด-14 ปี) มีแนวโน้มลดลง จากจ านวนรวมในปี 2563 มีจ านวน

ประชากรเด็ก 11.2 ล้านคนหรือ16.9% ของประชากรทั้งหมดจะลดลงเป็น 8.4 ล้านคน หรือสัดส่วนเหลือแค่ 

12.8 % ในปี 2583 ประชากรผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ในปี 2563 มีจ านวนประชากรผู้สูงอายุ 12 ล้านคน หรือ

18% ของจ านวนประชากรทั้งหมดนั้นจะเพิ่มเป็น 20.42 ล้านคน หรือ 31.28% ของจ านวนประชากรใน      

ปี 2583 ส่วนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยกา้ว

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์(Aged Society) ในอีก 10 ปีข้างหน้า (รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ พ.ศ.2556 

โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย เพื่อจัดการกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกลา่ว

ภายในสังคมของประเทศไทยรัฐบาลใด้มีการก าหนดนโยบายสวัสดิการสังคมและตราพระราชบัญญัติขันมา

รองรับการน านโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติและกระจายอ านาจการน าไปปฏิบัติสู่ระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยมีการจัดท ากฎหมายรองรับการมอบอ านาจให้ให้องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการ

จัดท าระบบสวัสดิการและบริการสาธารณะเพื่อให้การอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัยภายใน

พื้นที่ของตนเองและได้ก าหนดให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอยู่ในอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นั้น ๆ (พรก.แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(10) 

ที่มีการให้อ านาจองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจในการจัดบริการสาธารณะต่าง  ๆ ที่เป็น

ประโยชน์ให้กับประชาชนภายในท้องถิ่นนั้น ๆ โดยให้มีการสังคมสงเคราะห์ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ และในรัฐธรรมนูญยังมีการบัญญัติสิทธิของผู้สูงอายุไว้โดยมีใจความว่าบุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปี

บริบูรณ์ และรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิ ได้รับสวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวก อันเป็นสาธารณะ

อย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด

3 มาตรา 47, 48) ท าให้สามารถจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู ้สูงอายุภายในพื ้นที ่ต ่าง  ๆ ได้อย่างเต็มที่            

การด าเนินการดังกล่าวนับว่าเป็นการจัดท านโยบายที่เหมาะสม แม้ว่าจะถูกกล่าวหาว่าเป็นการน านโยบาย

ประชานิยมเพ่ือหาคะแนนนิยมแต่การ จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชากรที่สูงวัยและเกือบทั้งหมดไม่ได้

อยู่ในวัยท างาน การจัดการดูแลในเรื่องทางเศรษฐกิจ และสุขอนามัยเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นความรับผิดชอบที่

รัฐต้องจัดการเพราะประชาชนทุกวัยคือคนไทยดังนั้นรัฐบาลจึงมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับ

ภารกิจน านโยบายไปปฏิบัติและหน่วยงานปกครองท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดและเข้าใจบริบทของการ

ปกครองท้องถิ่นได้ดีที่สุดได้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลเทศบาลต าบล มีภารกิจส าคัญได้แก่การให้บริการ

ประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่บริการอีกประการหนึ่งในฐานะที่เทศบาลต าบลเป็น

รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่บริการสูงที่สุด จึงเป็นสถานที่ให้
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ความรู้ในการปกครองท้องถิ่น ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย และสอดคล้องกับหลักการปกครอง

ตนเองที่ได้รับการเชื่อมั่นว่าเป็นการปกครองที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการสาธารณะ

ที่มีประสิทธิผลสูงสุด (โกวิทย์ พวงงาม, 2551, น.18) ภารกิจที่รัฐบาลได้มอบหมายให้เทศบาลต าบลที่ส าคัญ

อีกประการหนึ่งได้แก่การน านโยบายสวัสดิการสังคมไปปฏิบัติประเทศไทยได้น านโยบายสวัสดิการสังคมมา

ก าหนดและปฏิบัติตั้งแต่ปี พ.ศ.2496 แต่ปรากฎว่ายังมิได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่แท้จริง ดังเช่นงานวิจัยเรื่องการ

วิจัยและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษาในชุมชนต าบล ท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก ที่กล่าวว่า สภาพการด าเนินงานนั้นมีการจัดสวัสดิการยังไม่เหมาะสม สภาพปัญหาในการจัด

สวัสดิการ คือ ปัญหาในการประชาสัมพันธ์ จัดสวัสดิการไม่ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่       

ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐกรณีของพื้นที่เทศบาลต าบลบ้านลาดก็เช่นกัน ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ

ในนโยบายสวัสดิการสังคมโดยเฉพาะด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จึงเป็นเหตุให้ประชาชนยังไม่ได้รับ การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตดังที่รัฐคาดหวัง จึงเป็นเหตุให้ต้องแสวงหาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบาย

ไปปฏิบัติ รวมถึงการศึกษาปัญหาอุปสรรคที่ท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติไม่บรรลุผล 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สี่ข้อ คือ (1) เพ่ือศึกษาความส าเร็จของการน านโยบายสวัสดิการสังคมส าหรับ

ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลต าบลบ้านลาด อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (2) เพื่อเปรียบเทียบ

ความส าเร็จของการน านโยบายสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลต าบลบ้านลาด  

อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปปฏิบัติจ าแนกด้วยลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง (3) เพื่ออธิบาย

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุไปปฏิบัติ

กับความส าเร็จของการน านโยบายสวัสดิการสังคมส าหรับผู ้สูงอายุอยู ่ในพื ้นที ่เทศบาลต าบลบ้านลาด          

อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปปฏิบัติ (4) เพื่อพยากรณ์ความส าเร็จของการน านโยบายสวัสดิการสังคม

ส าหรับผู้สูงอายุอยู่ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลบ้านลาด อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีไปปฏิบัติ 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 ในการศึกษา เรื่องความส าเร็จของการน านโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุไปปฏิบัติเทศบาลต าบลบ้านลาด 
อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี นั้นมีแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นแนวทางที่จะใช้เป็นการศึกษา
ดังต่อไปนี้ (1) นโยบายต่าง ๆ  ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (2) นโยบายด้านสวัสดิการสังคมต่าง  ๆ     
(3) ทฤษฎีและแนวคิดนโยบายสาธารณะและการน านโยบายไปปฏิบัติ (4) ความเป็นมาสภาพทั่วไปและข้อมูล
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พ้ืนฐานของต าบลบ้านลาด อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (5) งานวิจัยต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการน านโยบาย
ของรัฐไปปฏิบัติ 
 
กรอบแนวคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ตัวอย่างประชากร ที ่ใช้ในการศึกษา คือ ผู ้ส ูงอายุที ่ได้อาศัยอยู ่ภายในพื ้นที ่ ต าบลบ้านลาด           

อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 688 คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนั้น ประกอบด้วย ผู้สูงอายุและ

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ต าบลบ้านลาด อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี Yamane (อ้างถึงโดย         

ยุทธ ไกรวรรณ, 2550, น.64) ดังนี้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เท่ากับ 253 คนเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา และน าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ        

ที่เกี่ยวข้อง มาสร้างเป็นเครื่องมือ ซึ่งเป็นแบบสอบถาม โดยจัดท าให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และครอบคลุม

กรอบแนวคิดในการศึกษา โดยได้แบ่งส่วนของแบบสอบถามเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนแรก จะเป็นข้อมูลพื้นฐาน

ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นการส ารวจรายการ หรือ Check list มีจุดมุ่งหมายในการทราบข้อมูล

พื ้นพื ้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนที่ 2 จะเป็นข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ ที ่ส่งผลต่อ

ความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงานในด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบลบ้านลาด 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการ
สมรส รายได ้

ผลส าเร็จของการน านโยบายไป
ปฏิบัต ิ

การบรรลุวัตถุประสงค์และความพึง
พอใจในการใด้รับสวัสดิการ 

 ด้านความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ 
คุณภาพชีวิต และสุขอนามัย 

 

ปัจจัยในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
1.ด้านมาตรฐานและจุดประสงค์ของนโยบาย 
2.ทรัพยากร 
3.ปริมาณและคุณภาพบุคลากร 
4.ความร่วมมือในการตอบสนองของผู้ที่น า

นโยบายไปปฏิบัติ 
5.ลักษณะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
6.ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร 
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อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปปฏิบัติในส่วนของมาตรฐานนโยบาย ทรัพยากรของนโยบาย ปริมาณและ

คุณภาพของบุคลากร ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตินโยบาย ทัศนคติของผู้น า

นโยบายไปปฏิบัติ และประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารส่วนที่ 3 จะเป็นข้อมูลในผลการน านโยบายการ

ด าเนินงานด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุไปปฏิบัติในพื้นที่ ต าบลบ้านลาด อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบรุี

ส่วนที่ 4 จะเป็นข้อเสนอแนะในการน านโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ในกรณีศึกษา พ้ืนที่ต าบลบ้านลาด 

อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

 แบบสอบถามนี้ใช้หลักในการวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินกลุ่มตัวอย่าง ใช้เกณฑ์ในการวัดแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า หรือ Rating Scale ของ Ranis A Likert (อ้างถึงโดย สิน พันธุ์พินิจ, น.153) 

   

ผลการศึกษา 
 ลักษณะประชากรของกลุ่มตังอย่าง จ าแนกได้ ดังนี้ 
 เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นเพศหญิง จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 
 อายุ พบว่ามีอายุอยู่ในช่วง 60–65 ปี สูงที่สุด จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 45.1.3 รองลงมา        

อายุอยู่ในช่วง 66-70 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1 อายุอยู่ในช่วง 76 ปี ขึ้นไป จ านวน 55 คน         

คิดเป็นร้อยละ 21.7 อายุอยู่ในช่วง 71–75 ปี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 ตามล าดับ 

 การศึกษา พบว่ามีระดับประถมศึกษา สูงที่สุด จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมา ไม่ได้

จบการศึกษา จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 30.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 

14.2 ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 อนุปริญญา/ปวส. จ านวน 12 คน 

คิดเป็นร้อยละ 4.7 ตามล าดับ 

 มีรายได้ พบว่า รายได้ต ่ากว่า 3,000 บาท สูงที่สุด จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมา 

รายได้ 3,001-5,000 บาท จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 รายได้ 9,000 บาท ขึ้นไป จ านวน 49 คน คิด

เป็นร้อยละ 19.4 รายได้ 5,001–7,000 บาท จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 และรายได้ 7,001– 9,000 

บาท 21 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามล าดับ 

 อาชีพพบว่าไม่ได้ประกอบอาชีพ สูงที ่สุดจ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 35.6 รองลงมา อาชีพ

เกษตรกรรม จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1 อาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 และ

อาชีพค้าขาย จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9 ตามล าดับ 

 ความส าเร็จของการน านโยบายสวัสดิการของผู้สูงอายุไปปฏิบัติในภาพรวม อยู่ในระดับสูง ( X =3.75) 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจและด้านคุณภาพชีวิต      
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( X =3.81) อยู่ในระดับสูง รองลงมา คือ ด้านสุขอนามัย ( X = 3.74) อยู่ในระดับสูง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด คือ ด้านคุณภาพชีวิต ( X = 3.64) อยู่ในระดับสูง 

 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติในภาพรวม ความส าเร็จของการน านโยบาย

สวัสดิการของผู้สูงอายุไปปฏิบัติเทศบาลต าบลบ้านลาด ภาพรวม อยู่ในระดับสูง ( X = 3.97) เมื่อพิจารณา  

รายด้าน พบว่า ด้านที ่ม ีค ่าเฉลี ่ยส ูงที ่ส ุด คือ ด้านลักษณะขององค์การน านโยบายไปปฏิบัต ิ และ                       

ด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร ( X = 4.08) อยู่ในระดับสูง รองลงมา คือ ด้านปริมาณคุณภาพของ

บุคลากร ( X = 4.05) อยู่ในระดับสูง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านทรัพยากรนโยบาย ( X = 3.82) 

อยู่ในระดับสูง เมื่อจ าแนกแต่ละด้านพบว่า 

 ปัจจัยด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับสูง เฉลี่ย 3.88 พบว่า

นโยบายการด าเนินงานด้านสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมีผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ระดับสูงเฉลี่ย 3.92 

 ปัจจัยด้านทรัพยากรนโยบาย พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ ย 3.82 พบว่ามีสิ่งอ านวยความ

สะดวกที่สนับสนุนให้การน านโยบายไปปฏิบัติส าเร็จด้วยดีอย่างเพียงพอ เฉลี่ย 3.99 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .699  

 ปัจจัยด้านปริมาณคุณภาพของบุคลากร พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับสูง เฉลี่ย 4.06 เมื่อพิจารณาใน

แต่ละด้าน พบว่า เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการด าเนินงานตามนโยบายอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย 4.10 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน .697 

 ปัจจัยด้านความร่วมมือและการตอบสนองนโยบาย พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับสูง เฉลี่ย 4.05             

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .516 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ส่วนราชการระดับจังหวัดสนับสนุน ร่วมมือ และ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และขั้นตอนในการน านโยบายไปปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างดี อยู่ในระดับสูง 

ค่าเฉลี่ย 4.08 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .505 

 ปัจจัยด้านลักษณะขององค์การน านโยบายไปปฏิบัติ พบว่าภาพรวมอยู ่ในระดับสูง เฉลี ่ย 4.08         

เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าผู้ปฏิบัติเข้าใจนโยบายการด าเนินงาน ก่อนที่จะมีการปฏิบัติงาน อยู่ใน

ระดับสูง ค่าเฉลี่ย 4.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .667 

 ปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับสูง เฉลี่ย 4.08 เมื่อพิจารณา

ในแต่ละด้าน พบว่า เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องให้บริการหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องได้

ประชาสัมพันธ์การน านโยบายด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุในรูปแบบต่าง ๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบเกี่ยวกับ

ขั ้นตอน วิธ ีการด าเนินงาน และระยะเวลาในการปฏิบัต ินโยบายและหน่วยงานต่าง  ๆ ที ่ เก ี ่ยวข้อง                       

มีความสามารถในการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามนโยบาย จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้ 

อยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย 4.10 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .632, .640 
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 ข้อเสนอแนะ 
     1. ความส าเร็จของการน านโยบายสวัสดิการของผู้สูงอายุไปปฏิบัติมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จของการน านโยบายสวัสดิการของผู้สูงอายุไปปฏิบัติ เนื่องจากนโยบายดังกล่าวเป็น
นโยบายส่งผลในลักษณะประชานิยมต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     2. นโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายจากบนลงล่าง ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติ ผลส าเร็จก็เกิดอันเนื่องจาก
การขับเคลื่อนเป็นฝ่ายเดียวถ้าจะให้มีความส าเร็จอย่างสมบูรณ์ควรเปิดโอกาศให้จะต้องให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับการก าหนดและน านโยบายไปปฏิบัติ 
     3. แม้ว่าเป็นนโยบายที่ประชานิยมแต่รัฐบาลมีความจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องก าหนดนโยบายดังกล่าว 
     4. เนื่องจาก ปัจจัยด้านวัตถุประสงค์และมาตรฐานของนโยบายและปัจจัยด้านทรัพยากรของ
นโยบายเป็นตัวแปรที่มีอ านาจพยากรณ์ความส าเร็จของการน านโยบายสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุไปปฏบิัติ 
ภาครัฐควรก าหนดนโยบายให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมพร้อมกับจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการน านโยบายไป
ปฏิบัติให้เหมาะสม 
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บทคัดย่อ  
 วัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินความส าเร็จในการน านโยบายการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูล
กรมที่ดินต่างส านักงาน ไปปฏิบัติ (2) เปรียบเทียบความส าเร็จของการน านโยบายการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
รับส่งข้อมูลกรมที่ดินต่างส านักงานไปปฏิบัติ จ าแนกด้วยลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง (3) อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติกับ ความส าเร็จของการน า
นโยบายการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลกรมที่ดินต่างส านักงาน ไปปฏิบัติ  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย
ปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ที่ใช้บริการจ านวน 360 นาย เป็นตัวอย่าง 
สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าที                   
การวิเคราะห์ความเบี่ยงเบน สหสัมพันธ์ เพียร์สัน ผลการวิจัย (1) ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความส าเร็จของการน า
นโยบายไปปฏิบัติจ าแนกด้วยลักษณะประชากร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (3) ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติมีความสัมพันธ์เชิงบวก กับความส าเร็จของ
การน านโยบายไปปฏิบัติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ค าส าคัญ: ความส าเร็จ การน านโยบายไปปฏิบัติ การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลกรมที่ดินต่างส านักงาน 
ส านักงานที่ดินจังหวัดล าพูน สาขาป่าซาง 
 

Abstract 

 The objectives were to (1) explore Success of electronic system transmit data among 

different Land Department offices Policy Implementation Lamphun Provincial Land Office, Pa 
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Sang Branch. (2) To compare respondents ‘attitude toward success of electronic system 

transmit data among different Land Department offices Policy Implementation (3) explain 

correlation between affecting factors with Success Policy Implementation.  

 This was quantitative research. Questionnaires were data collection tool. Sample were 

360 attendants.  

 The statistical analysis were percentage, mean, standard deviation. T-test ANOVA                       

F and Pearson R. Finding were (1) The success of the policy implementation was a moderate 

level. (2) There were statistical analysis difference among attendant’s’ attitude toward. success 

of the policy implementation (3) There were positive statistical correlation between the 

affecting factors with the success of the policy implementation statistically significant. 

  

Keywords: success policy implementation LandsFax Land office lumpang Province Pacang  

Branch 

 

ปัญหาและความส าคัญของปัญหา 
 ที ่ด ิน ถือเป็นทรัพยากรของประเทศที ่ม ีอยู ่อย่างจ ากัด นับว่าเป็นทรัพย์ส ินที ่ม ีค ่า มีราคา                      
และมีประโยชน์แก่มวลมนุษย์อย่างยิ่ง เช่น ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ใช้ในการเกษตร ใช้ในการอุตสาหกรรม ใช้เป็น
หลักประกันในการกู้ยืมเงินและเข้าถึงแหล่งเงินทุน ที่ดินจึงเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญที่จะส่งผลต่อความ
เป็นอยู่ และการด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคม รวมถึงเป็นปัจจัยพื้นฐานของระบบการผลิตเมื่ อที่ดินเป็น
ทรัพยากรอันส าคัญและเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในการท าธุรกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดิน เจ้าของที่ดินและผู้ที่
เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือตรวจสอบข้อมูลที่ดินให้ถูกต้องเสียก่อนไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายที่ดิน 
การน าที่ดินใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน การรับมรดกที่ดิน รวมถึงให้บุคคลตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้ 
สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ดินแต่ละแปลงเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท าธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน
แปลงนั้น ๆ ได้ 
 กรมที่ดิน เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ได้แก่ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ราษฎร ให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน
และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การรังวัดและท าแผนที่ การรังวัดออก
หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงในที่ดินสาธารณประโยชน์และในที่ราชพัสดุ จัดที่ท ากินให้ประชาชนตามประมวล
กฎหมายที่ดิน และภารกิจตามกฎหมายอื่น ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมช่างรังวัดเอกชน กฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินว่าด้วยการพาณิชยกรรมหรือ
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อุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายฝากที่ดินประเภทเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยกฎหมาย                
ว่าด้วยการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือห้องชุดว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งการให้บริการด้านจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แล้วยังคงให้บริการในกระบวนงานที่
เกี่ยวข้องได้แก่ การขอตรวจสอบหลักทรัพย์ การขอคัด ขอถ่ายส าเนาเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน การขอหนังสือ
รับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ เดิมกรมที่ดินได้วางแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการตรวจ
หลักฐานทะเบียนที่ดิน การขอคัด ขอถ่ายส าเนาเอกสาร และการตรวจสอบหลักทรัพย์ พ.ศ. 2556 แก้ ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 ก าหนดว่าผู้ใดประสงค์จะขอด าเนินการดังกล่าว ให้ยื่นค าขอ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงานที่ดินท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ ส าหรับการขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุน
ทรัพย์ กรมที่ดินได้วางแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการประเมินราคาทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ.2556 ก าหนดว่าให้เจ้าของที่ดินหรือผู้รับอ านาจจากเจ้าของที่ดินเป็นผู้ยื่นค าขอ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงานที่ดินท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ เช่นเดียวกัน ซึ่งในการด าเนินการตามระเบียบ
ดังกล่าวท าให้ประชาชนผู้รับบริการไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดินหรือบุคคลใด เมื่อต้องการจะขอตรวจหลักฐาน
ทะเบียนที่ดิน การตรวจสอบหลักทรัพย์ การขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ การขอคัด ขอถ่ายส าเนา
เอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ต้องไปยื่นค าขอ ณ ส านักงานที่ดินท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่เท่านั้น  ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
กรมที่ดินได้ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนและเพิ่มศักยภาพของส านักงานที่ดินโดยการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการประชาชนด้วยการเพ่ิมช่องทางการให้บริการในหลากหลายรูปแบบ 
อาทิ ระบบบริการค้นหารูปแปลงที ่ด ิน (LandsMaps) ระบบจองคิวจดทะเบียนหรือนัดรังวัดล่วงหน้า                   
(e-QLands) ระบบสืบค้นหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง e-LandsPublic การรับช าระเงินค่าธรรมเนียมด้วย
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) ผ่านเครื่องรับช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture: 
EDC) หรือ QR Code ของธนาคารกรุงไทย การพัฒนาแอพพลิเคชั ่น SmartLands รวมถึงการน าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลกรมที่ดินต่างส านักงาน (LandsFax) มาให้บริการโดยผู้รับบริการใช้บัตรประชาชน 
(Smart Card) ยื่นค าขอรับบริการ ณ ส านักงานที่ดินจังหวัด สาขา ส่วนแยก ทั่วประเทศ ใน 3 กระบวนงาน 
คือ การขอตรวจสอบหลักทรัพย์ การขอส าเนาภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินหรือห้องชุด และขอหนังสือรับรอง
ราคาประเมินทุนทรัพย์ ส่งผลให้การขอตรวจสอบหลักทรัพย์ การขอคัด ขอถ่ายส าเนาเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน 
(ตามระเบียบเปลี่ยนไปใช้เป็นค าว่า การขอส าเนาภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินหรือห้องชุด) การขอหนังสือ
รับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ เจ้าของที่ดินหรือบุคคลใดสามารถยื่นค าขอได้ ณ ส านักงานที่ดินจังหวัด      
สาขา ส่วนแยกทั่วประเทศ โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนด ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ลดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการให้บริการภาครัฐเพิ่มขึ้น  
 ส าหรับระบบระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลกรมที่ดินต่างส านักงาน (LandsFax) กรมที่ดินได้
ด าเนินการเปิดให้บริการครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ในพื้นที่ 73 ส านักงาน จากจ านวน 461 
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ส านักงานที่ดินทั่วประเทศ และได้ขยายการให้บริการครอบคลุม 461 ส านักงานที่ดินทั่วประเทศเมื่อวันที่                  
1 สิงหาคม 2560  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ท าให้ผู ้ศึกษามีความสนใจที ่จะศึกษาปัจจัยความส าเร็จของการน าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ร ับส่งข้อมูลกรมที ่ด ินต่างส านักงาน (LandsFax) ว่าประสบความส าเร็จอยู ่ในระดับใด           
และมีปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้ อมูลกรมที่ดินต่าง
ส านักงาน (LandsFax) รวมถึงศึกษาปัญหาหรือแนวทางน าไปปรับปรุงหรือพัฒนาให้บริการในระบบดังกล่าว
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
ค าถามการวิจัย 
 1. ความส าเร็จในการน านโยบายการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลกรมที่ดินต่างส านักงาน 
(LandsFax) มาให้บริการประชาชนไปปฏิบัติ ส านักงานที่ดินจังหวัดล าพูน สาขาป่าซาง เป็นอย่างไร 
 2. ความส าเร็จของการน านโยบายการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลกรมที่ดินต่างส านักงาน 
(LandsFax) มาให้บริการประชาชนไปปฏิบัติ ส านักงานที่ดินจังหวัดล าพูน สาขาป่าซาง เมื่อจ าแนกด้วย
ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันอย่างไร 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ ความส าเร็จของการ
น านโยบายการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลกรมที่ดินต่างส านักงาน (LandsFax) มาให้บริการประชาชน
ไปปฏิบัติเป็นอย่างไร 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อส ารวจความส าเร็จในการน านโยบายการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่ งข้อมูลกรมที่ดินต่าง
ส านักงานมาให้บริการประชาชนไปปฏิบัติ ส านักงานที่ดินจังหวัดล าพูน สาขาป่าซาง 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความส าเร็จของการน านโยบายการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลกรมที่ดิน
ต่างส านักงาน มาให้บริการประชาชนไปปฏิบัติ ส านักงานที่ดินจังหวัดล าพูน สาขาป่าซาง เมื่อจ าแนกด้วย
ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
 3. เพื ่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที ่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ความส าเร็จของการน านโยบายการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลกรมที่ดินต่างส านักงาน  มาให้บริการ
ประชาชนไปปฏิบัติ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ความส าเร็จในการน านโยบายการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลกรมที่ดินต่างส านักงาน         
มาให้บริการประชาชนไปปฏิบัติ ส านักงานที่ดินจังหวัดล าพูน สาขาป่าซาง อยู่ในระดับมาก 
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 2. ความส าเร็จของการน านโยบายการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลกรมที่ดินต่างส านักงาน        
มาให้บริการประชาชนไปปฏิบัติ ส านักงานที่ดินจังหวัดล าพูน สาขาป่าซาง ไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อจ าแนก
ด้วยลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ ความส าเร็จของการ
น านโยบายการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลกรมท่ีดินต่างส านักงาน มาให้บริการประชาชนไปปฏิบัติ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง ปัจจัยความส าเร็จของการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลกรมที่ดินต่างส านักงาน 
มาให้บริการประชาชนของส านักงานที่ดินจังหวัดล าพูน สาขาป่าซาง ได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาไว้ดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การศึกษาครั้งนี้มุ่งประสงค์จะทราบความส าเร็จของการน านโยบายการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์
รับส่งข้อมูลกรมที่ดินต่างส านักงาน มาให้บริการประชาชนไปปฏิบัติของส านักงานที่ดินจังหวัดล าพูน สาขาป่าซาง 
 2. ขอบเขตด้านตัวแปร 
  2.1 ตัวแปรอิสระ ( Independent Variables) คือ ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ และปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ
ของการน านโยบายการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลกรมที่ดินต่างส านักงาน (LandsFax) มาให้บริการ
ประชาชน ไปปฏิบัติของส านักงานที่ดินจังหวัดล าพูน สาขาป่าซาง จากทฤษฎีการน านโยบายสาธารณไปปฏิบัติ
ผู้วิจัยประยุกต์ใช้ตัวแบบของ VanMeter and Van Horn 
  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ (1) สามารถคุ้มครองสิทธิด้านที่ดินให้แก่ประชาชนให้เป็นไปตาม
กฎหมาย (2) เกิดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดินแก่ประชาชนมีความ
เป็นเอกภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ ทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบัติ (3) ให้บริการด้านการทะเบียน
ที่ดินของประเทศไทยที่มีความทันสมัยบริการออนไลน์ทั่วทั้งประเทศและเชื่อมโยงกับสากล พร้อมทั้งมีบุคลากร
ด้านทะเบียนที่ดินของประเทศท่ีมีขีดความสามารถสูงในระดับสากล 
 3. ขอบเขตด้านพ้ืนที ่
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลกรมที่ดินต่าง
ส านักงาน มาให้บริการประชาชนของส านักงานที่ดินจังหวัดล าพูน สาขาป่าซาง 
 4. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรในการศึกษา คือ ผู้รับบริการภาครัฐซึ่งรับใช้บริการ ณ ส านักงานที่ดินจังหวัดล าพูน 
สาขา ป่าซาง จ านวน 1 แห่ง จ านวน 400 คน ค านวณจากสูตรทาโร่ ยามาเน่ โดยใช้ค่าระดับความคลาด
เคลื่อนที่ .05 
 5. ขอบเขตด้านเวลา 
  การศึกษาในครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 
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การทบทวนวรรณกรรม 
    การศึกษา ความส าเร็จของการน าการน านโยบายการใช้ระบบอีเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลต่าง
ส านักงานมาให้บริการประชาชนไปปฏิบัติของส านักงานที่ดินจังหวัดล าพูน สาขาป่าซางผู้วิจัยท าการทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือน าไปสู่การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยและประกอบการศึกษา ดังนี้  
แนวคิดและทฤษฎีเรื่องนโยบายสาธารณะและการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่ 
การสร้าง กรอบแนวคิดการวิจัย แนวคิดการใช้ระบบอีเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลต่างส านักงาน วิสัยทัศน์ พันธ
กิจของกรมที่ดิน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 
ที่มา: applied from VanMeter and VanHorn Policy Implementation Process;A conceptual 
Framework 1975) 

 

ระเบียบวิธีวิจัย วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อรับทราบความคิดเห็นของของผู้ตอบแบบสอบถามในพื้นที่
ไปปฏิบัติ โดยการใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ถึงความแม่นตรงและแม่นย าของเนื ้อหา ท าการสุ ่มตัวอย่างแบบเป็นขั ้นตอน แล้วสุ ่มด้วยวิธ ีบังเอิญ 
(Accidental sampling) จากประชากรทั้งหมด แล้วท าการค านวณตามสูตรของ Yamane เพื่อให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 398 คน 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม ได้แก่ ประชาชนผู้ใช้บริการส านักงาน

ที่ดินจังหวัดล าพูน สาขาป่าซาง จ านวน 83 ,682 คน (ค านวณจากสถิติผู้ใช้บริการระยะเวลาหนี่งปี) ใช้วิธี

ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีทฤษฎีของ Yamane มีความคลาดเคลื่อน ± 0.05 (Taro Yamane, 1973, 

pp. 125 อ้างถึงใน ยุทธ์ ไกรวรรณ์ 2553, น. 189) ได้กลุ ่มตัวอย่าง 398 ชุด โดยการใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองอันมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิดชนิดตรวจสอบรายการ (Check List) 

และแบบมาตราส่วน (Rating Scale) ที่แบ่งเป็น 5 ระดับด้วยกันคือ (มากที่สุด/มาก/ปานกลาง/น้อย/น้อย

ที่สุด) ตามแบบของ Likert Scale 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถาม จ านวน 398 ชุด รวบรวมและเก็บแบบสอบถามด้วยตนเองได้ 360 

ชุด คิดเป็น 88 เปอร์เซ็นต์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยด าเนินการจัดกระท าข้อมูลโดยน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา 360 ชุด มาตรวจสอบความ

สมบูรณ์ แล้วน าข้อมูลมาจัดระบบ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผล 

 

สรุปผลการวิจัย  

 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ประชาชนผู้ใช้บริการส านักงานที่ดินจังหวัดล าพูน 

สาขาป่าซาง โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ดังนี้จากตารางที่ 4.1 พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม คือ ประชาชนผู้ใช้บริการส านักงานที่ดินในเขตพ้ืนที่ อ าเภอป่าซางจังหวัดล าพูน โดยจ าแนกตาม

สถานภาพส่วนบุคคล ดังนี้ 

 เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 66.4 และผู ้ตอบ

แบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 33.6 

 อายุ พบว่ามีอายุอยูใ่นช่วง 25 – 35 ปี มากที่สุด จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 53.9 รองลงมา อายุ

อยู่ในช่วง 18 – 24 ปี จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 อายุระหว่าง 36 - 45 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็น

ร้อยละ 3.1 และอายุ 45 ปีขึ้นไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดับ  

 อาชีพ พบว่า อาชีพนักธุรกิจมากที ่สุด จ านวน 356 คน คิดเป็นร้อยละ 98.9 รองลงมา อาชีพ 

เกษตรกรรม จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 และอาชีพรับราชการจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตาม 

ล าดับ 
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 การศึกษา พบว่า มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 73.7 

รองลงมา การศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 และการศึกษาระดับปริญญาโท

หรือสูงกว่า จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตามล าดับ 

 รายได้ พบว่า มีรายได้ 30,000-40,000 บาท มากที่สุด จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 61.4 

รองลงมา รายได้ 20,000-30,000 บาท จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 รายได้ 40,001–50,000 บาท 

จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และรายได้ 50,001– 60,000 บาท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 ตาม 

ล าดับ 

 ผลการวิเคราะห์ความส าเร็จของการน านโยบายการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลกรมที่ดินต่าง
ส านักงาน 
  ความส าเร็จของการน านโยบายการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลกรมที่ดินต่างส านักงาน
มาให้บริการประชาชนของส านักงานที่ดินจังหวัดล าพูน สาขาป่าซาง ในภาพรวมอยู ่ในระดั บปานกลาง                 
(= 3.12) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือด้านอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ         
(= 3.16) อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ด้านลดเวลาการเดินทางติดต่อต่างส านักงาน (= 3.12) อยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านจัดการด้านเอกสารสิทธิที่ดินได้รวดเร็วประหยัด
ค่าใช้จ่าย (= 3.09) อยู่ในระดับปานกลาง 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีต่อความส าเร็จของการน านโยบายการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูล
กรมท่ีดินต่างส านักงานมาให้บริการประชาชน 
 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลกรมที่ดินต่างส านักงานมาให้บริการประชาชน ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าเร็จของการน านโยบายการใช้ระบบอิเ ล็กทรอนิกส์
รับส่งข้อมูลกรมที่ดินต่างส านักงานมาให้บริการประชาชนพบว่า ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (= 3.02 , S.D.= .192) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
แก้ปัญหาความแออัดในส านักงานและลดการติดเชื้อ (=3.03, S.D.= .287) อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ 
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ (= 3.02 , S.D.= .173) อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นโยบายเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บริการ (= 3.01, S.D.= .129) อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าเร็จของการน านโยบายการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
รับส่งข้อมูลกรมที่ดินต่างส านักงานมาให้บริการประชาชน ด้านผู้น าและภาวะผู้น าของส านักงานที่ดิน โดยรวม
อยู ่ในระดับปานกลาง (= 3.05 , S.D.=.2.91) เมื ่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที ่ค่าเฉลี่ยสูงที่ สุด คือมุ ่งมั่น
ให้บริการประชาชน (=3.07, S.D.= .274) อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ บุคลิกภาพน่านับถือ (=3.04 , 
S.D.= .261) อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือศิลปะในการจูงใจผู้รับบริการทดลองใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (= 2.99, S.D.= .158) อยู่ในระดับปานกลาง 
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 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าเร็จของการน านโยบายการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
รับส่งข้อมูลกรมที่ดินต่างส านักงานมาให้บริการประชาชน ด้านคุณลักษณะ ของส านักงานที่ดินโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (=3.07, S.D.=.505) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือระเบียบข้อบังคับใน
การท างานร่วมกันช่วยในการให้บริการประชาชน (=3.12, S.D.=.321) อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ 
ร่วมกันแก้ปัญหาในกระบวนการการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูล (= 3.07, S.D.=.250) อยู่ในระดับปาน
กลาง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ใช้ประเพณีและธรรมเนียมในการท างานร่วมกัน (= 3.04, S.D.= .244) 
อยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าเร็จของความส าเร็จของการน านโยบายการใช้ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลกรมที่ดินต่างส านักงานมาให้บริการประชาชนไปปฏิบัติ ด้านการประสานงานและ

ประชาสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.57, S.D.=.84) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

คือชี้แจงและน าเสนอข่าวสารข้อมูลให้ประชาชนทราบถึงกระบวนการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (= 3.71, S.D. 

=.93) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ สื่อสารกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มุ่งมั่นบริการประชาชน (= 3.57, 

S.D.= .84) น้อยที ่สุดคือ สามารถติดต่อประสานงานการท างานร่วมส านักงานที่ดินอื ่น อยู ่ในระดับมาก                 

(=3.49) 

 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ความส าเร็จของความส าเร็จของความส าเร็จของการน า

นโยบายการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลกรมที่ดินต่างส านักงานมาให้บริการประชาชนไปปฏิบัติด้าน

สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.71 , S.D.=.81) เมื่อพิจารณารายข้อ

พบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดการจัดการส านักงานที่ดิน ในปัจจุบันเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและ

การเมือง ปัจจุบัน ( =3.54, S.D.=.89) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การเมืองในพื้นที่ มีผลกระทบต่อการน า

นโยบายไปปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย (= 2.59 S.D.= .81) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การเมืองในพ้ืนที่ มีผล

ต่อประสิทธิภาพการผลิตสินค้าชุมชน (= 2.44, S.D.= .74) อยู่ในระดับน้อย 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 ความส าเร็จของความส าเร็จของการน านโยบายการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูล

กรมท่ีดินต่างส านักงานมาให้บริการประชาชนไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

 H0: ความส าเร็จของความส าเร็จของการน านโยบายการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลกรมที่ดิน

ต่างส านักงานมาให้บริการประชาชนไปปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 

 Ha: ความส าเร็จของความส าเร็จของการน านโยบายการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลกรมที่ดิน

ต่างส านักงานมาให้บริการประชาชนไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

 จากการทดสอบ พบว่าความส าเร็จของการน านโยบายการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลกรม

ที่ดินต่างส านักงานมาให้บริการประชาชนไปปฏิบัติ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (= 3.12) เมื่อพิจารณา
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รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านเศรษฐกิจชุมชน ชาวบ้านมีรายได้เพิ่ม (= 3.16) อยู่ในระดับ

ปานกลาง รองลงมา คือ ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวชุมชน (= 3.12) อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านสังคมและความเป็นอยู่ของครอบครัวชาวบ้านไม่ต้องไปท างานไกลครอบครัว               

(= 3.09) อยู่ในระดับปานกลาง จึงยอมรับสมมติฐานศูนย์ ว่าความส าเร็จของการน านโยบายการใช้ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลกรมท่ีดินต่างส านักงานมาให้บริการประชาชนไปปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง 

 สรุป จากสมมติฐานสถิติ 

 สมมติฐานที่ 2 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความส า เร็จของการน านโยบายการใช้ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลกรมที่ดินต่างส านักงานมาให้บริการประชาชนไปปฏิบัติ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ 

 H0: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความส าเร็จของการน านโยบายการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

รับส่งข้อมูลกรมท่ีดินต่างส านักงานมาให้บริการประชาชนไปปฏิบัติ ไม่แตกต่างกัน 

 Ha: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความส าเร็จของการน านโยบายการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

รับส่งข้อมูลกรมท่ีดินต่างส านักงานมาให้บริการประชาชนไปปฏิบัติ แตกต่างกัน 

 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะประชากรด้านอาชีพ มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการน านโยบาย

การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลกรมที่ดินต่างส านักงานมาให้บริการประชาชนไปปฏิบัติ แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานศูนย์และยอมรับว่าความส าเร็จของการน านโยบาย

การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลกรมที่ดินต่างส านักงานมาให้บริการประชาชนไปปฏิบัติ จ าแนกด้วย

ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรด้านเพศ อายุ 

การศึกษา และรายได้ มีความคิดเห็นต่อ ความส าเร็จของการน านโยบายการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่ง

ข้อมูลกรมท่ีดินต่างส านักงานมาให้บริการประชาชนไปปฏิบัติ ไม่แตกต่างกัน 

 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูล

กรมที่ดินต่างส านักงานมาให้บริการประชาชนไปปฏิบัติกับความส าเร็จของการน านโยบายการใช้ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลกรมท่ีดินต่างส านักงานมาให้บริการประชาชนไปปฏิบัติ 

 H0: ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลกรมที่ดิน

ต่างส านักงานมาให้บริการประชาชนไปปฏิบัติปฏิบัติ ไม่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของการน านโยบายไป

ปฏิบัติ 

 Ha: ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลกรมที่ดิน

ต่างส านักงานมาให้บริการประชาชนไปปฏิบัติปฏิบัติ มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของการน านโยบายไป

ปฏิบัติ 
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 ผลการทดสอบพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ ว่าความส าเร็จของการน านโยบายการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

รับส่งข้อมูลกรมที่ดินต่างส านักงานมาให้บริการประชาชนไปปฏิบัติ มีความสัมพันธ์กับว่าความส าเร็จของการ

น านโยบายการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลกรมที่ดินต่างส านักงานมาให้บริการประชาชนไปปฏิบัติ 

ตั้งแต่ระดับสูงจนถึงความสัมพันธ์ปานกลางค่อนข้างต ่าจึงปฏิเสธสมมติฐานศูนย์และยอมรับสมมติฐานแย้งว่า

ปัจจัยที ่มีผลต่อว่าความส าเร็จของการน านโยบายการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลกรมที่ดินต่าง

ส านักงานมาให้บริการประชาชนไปปฏิบัติ มีความสัมพันธ์กับว่าความส าเร็จของการน านโยบายการใช้ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลกรมที่ดินต่างส านักงานมาให้บริการประชาชนไปปฏิบัติ ไปปฏิบัติอย่างมีนัยส าคญัที่

ระดับ .01 

 

อภิปรายผลการวิจัย   

 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าความส าเร็จของการน านโยบายการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่ง

ข้อมูลกรมท่ีดินต่างส านักงานมาให้บริการประชาชนไปปฏิบัติ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (= 3.12) 

 สอดคล้องกับ บัวลี มณีแสน, 2560, น.125) การประเมินการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน

ส านักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย การให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสานักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย 

โดยรวมและรายด้าน 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการ/ขั ้นตอนในการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที ่ผู ้ให้บริการ           

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับดี ขณะที่ พบว่าความส าเร็จของการน า

นโยบายการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลกรมที่ดินต่างส านักงานมาให้บริการประชาชนไปปฏิบัติ           

ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องความไม่คุ้นเคยในการใช้เทคโนโลยีจาก งานวิจัยของรุ่งทิวา เงินปัน, 

(2560) การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการประชาชน: กรณีศึกษาระบบสารสนเทศ

ที่ดินของกรมที่ดิน วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมและการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินใน       

การให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่กรมที่ดินความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ดินมีความสัมพันธ์อย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติต่อการรับรู้ความง่ายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ดิน (1) การรับรู้ความง่ายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กับ

การรับรู้ประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดิน (2) การรับรู้ประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ดินมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กับทัศนคติที่มีต่อการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินและ

พฤติกรรมในการตั้งใจใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ดิน (5) ทัศนคติที่มีต่อการใช้งานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ดินมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กับพฤติกรรมในการตั้งใจใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ดิน (6) พฤติกรรมในการตั้งใจใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ กับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดิน และยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรด้าน

อาชีพ มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการน านโยบายการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลกรมที่ดินต่าง
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ส านักงานมาให้บริการประชาชนไปปฏิบัติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 จึงปฏิเสธ

สมมติฐานศูนย์และยอมรับว่าความส าเร็จของการน านโยบายการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลกรมที่ดิน

ต่างส านักงานมาให้บริการประชาชนไปปฏิบัติ จ าแนกด้วยลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่าง

กัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรด้านเพศ อายุ การศึกษา และรายได้ มีความคิดเห็นต่อ ความส าเร็จ

ของการน านโยบายการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลกรมที่ดินต่างส านักงานมาให้บริการประชาชนไป

ปฏิบัติ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ วรรษมา เบนนอ, 2561, บทคัดย่อ คุณภาพการให้บริการในการจด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรมที่ดิน : กรณีศึกษา ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรีผลการวิจัย

พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ด้านอาชีพ และด้านรายได้ที่ต่างกัน ส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณภาพ

การให้บริการในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฝ่ายทะเบียนของส านักงานที ่ด ินกรุงเทพมหานคร             

สาขามีนบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้

ปัจจัยส่วน บุคคลด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา และด้านการขอรับบริการ ที่ต่างกันส่งผลต่อความคิดเห็น

เกี ่ยวกับคุณภาพ การให้บริการในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฝ่ายทะเบียนของส านักงานที ่ดิน

กรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้น าผลการศึกษาไปใช้ในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะในการศึกษา

ครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1.1 ควรศึกษาโดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแผนนโยบาย และวิเคราะห์

ปัญหา และรับน าไปปฏิบัติในรูปแบบ contracting out เพ่ือให้ได้รับประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ 

  1.2 ควรมีการประเมินผลการท างานของทุก ๆ โครงการการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ        

กรมที่ดินที่จัดท าเพื่อน ามาปรับปรุงส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ โดยยกระดับของการให้เข้มแข็งและมีประโยชน์ต่อ

คุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นต้นแบบในการบริการประชาชนให้กับหน่วยงานอื่น 

 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

  2.1 ในการศึกษาครั ้งต่อไป อาจจะปรับเปลี ่ยนตัวแปรใหม่ และวิธ ีการวิจัยตามความ

เหมาะสม เพ่ือให้ผลดียิ่งขึ้น 

  2.2 ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรที่จะศึกษาการใช้โครงสร้างข้อมูลข่าวสารเพื่อช่วยให้การ

จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าสู่ระดับสากลเพ่ือให้การบริการประชาชนได้ดียิ่งขึ้น 

 3. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

  3.1 ควรใช้ความรัดกุมในการให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย (1) เพ่ือประเมินประสิทธิผลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขิน อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม (2) เพื่อเปรียบเทียบ

ประสิทธิผลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจากทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกด้วยลั กษณะประชากร             

(3) เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นกับประสิทธิผล

ของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และ (4) เพื่อตรวจสอบความสามารถในการ

พยากรณ์ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จากปัจจัยที่มีผลต่อ

ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมด้วยความผูกพันของพลเมือง การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ                     

ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนในต าบลคลองเขิน อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 373 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ความแปรปรวนทางเดียว สหสัมพันธ์เพียร์สัน  

และสมการถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า (1) ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขิน อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีอยู่ในระดับมาก (2) ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผล

ของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนต าบลคลองเขิน 

แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกด้วยลักษณะประชากร (3) ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมของประชาชน

ต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ ่น และ (4) ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ร้อยละ 54.9 

 

ค าส าคัญ: ประสิทธิผล การมีส่วนร่วมของประชาชน แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารต าบลคลองเขินอ าเภอ

เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

Abstract 

 The Objectives of this research were (1) to assess the effectiveness of the local 

development plan of the Khlong Khoen Subdistrict Administrative Organization, Mueang Samut 

Songkhram, District Samut Songkhram Province (2) to compare the effectiveness of the local 

development plan from the attitudes of the population categorized by the sample                            

(3) to describe the correlation between the affecting factors with the effectiveness of the local 

development plan (4) verified the ability of affecting factors to forecast the effectiveness of 

people's participation in the preparation of local development plans. This was quantitative 

research. Questionnaires were data collection tool. The sample were 373 resident of Klong 

Khoen Sub-district, Mueang Samut Songkhram District. Analytical statistics were percentage, 

mean, and standard deviation, T test ANOVAF Pearson R Multiple Regression. The findings were 

as follows (1) assess the effectiveness of the local development plan of the Khlong Khoen 

Subdistrict Administrative Organization, Mueang Samut Songkhram District, Samut Songkhram 

Province was high level. (2) There were a significant differences among attitudes of 

respondents toward the effectiveness of the local development plan verified by demographic 

factors. (3) There were positive correlation between the affecting factors with the effectiveness 

of the local development plan (4) Affecting factors could forecast the effectiveness of people's 

participation in the preparation of local development plans at 54.9 

 

Keywords: Effectiveness people's participation local development plans Khlong Khoen 

subdistrict administrative organization, Mueang Samut Songkhram district, Samut Songkhram 

province 
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บทน า 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รัฐยั งคงให้ความส าคัญกับกับการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ ่นหมวด โดยได้ก าหนดไว้ในหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 และมาตรา 78                 

(ราชกิจจานุเบกษา, 2560) การพัฒนาท้องถิ่นจะเกิดประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับกระบวนการมีส่วน

ร่วมของประชาชน หากประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองสูง โครงการกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก็จะ

ตรงตามความต้องการของประชาชน เกิดความส าเร็จตามท่ีคาดหวัง การพัฒนาท้องถิ่นก็จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วน

ต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่ นของตนเอง 

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2546) จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการให้บริการ

สาธารณะ และมุ่งให้เกิดการพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาที่ตรงจุดและมี

ประสิทธิผลนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีความจ าเป็นและเป็นหัวใจหลักที่ส าคัญในการก าหนดแนวทาง

ของกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น อีกท้ังยังเป็นการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการบริหารงาน

ของท้องถิ่น เสริมสร้างความแข็งแรงและความเป็นประชาธิปไตยในท้องถิ่น 

 จากที่กล่าวมาจึงเป็นเหตุผลให้ผู ้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ และยังเป็นเจ้าหน้าที่จัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น            

ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขิน อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม และเพื่อทราบถึง

ปัจจัยที่ส่งเสริมของการมีส่วนร่วม รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสามารถน า

ผลของการวิจัยครั้งนี้ไปเป็นข้อมูลประกอบแนวทางเสนอแนะ หรือการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในกระบวนการวางแผนพัฒนาต าบลให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินประสิทธิผลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองเขิน อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยการมีส่วนร่วมแบบผูกพัน
ของชุมชน (2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการมีส่ว นร่วมแบบผูกพัน  
ของชุมชน จากทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะประชากร (3) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นกับประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และ(4) ตรวจสอบความสามารถในการพยากรณ์ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วม
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ปจัจยัสว่นบคุคล 

- เพศ    - อายุ   - อาชีพ  
- รายได้ต่อเดือน    - ระดับการศึกษา 

ประสทิธผิลของการมสีว่นรว่มของประชาชน
ตอ่การจดัทำแผนพฒันาทอ้งถิ่น 

1) ความถูกต้องสมบูรณ์ขององค์ประกอบแผน  
2) ความสอดคล้องกับปัญหาความต้องการ 
3) ความยืดหยุ่นในการยอมรับนําไปปฏิบัติได้ 
4) ความมีประสิทธิผลในการจัดทําแผน 

การมีส่วนร่วมด้วยความผูกพันของพลเมือง  
1.ด้านพฤติกรรม 
 - การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสาธารณะ 
 - การเข้าร่วมกลุ่มหรือองค์กร 
 - การมีความสามารถด้านพลเมือง 
 - การมีความประสงค์ท่ีจะทำเพ่ือส่วนร่วม 
2.ด้านความรู้สึก 
 - ความรู้สึกเก่ียวข้องกับชุมชน 
 - ความรู้สึกตระหนักต่อหน้าที่พลเมือง 
3.ด้านปัญญา 
 - การมีเจตคติด้านพลเมือง 
 - การมีความรู้ด้านพลเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การมสีว่นรว่มตามแนวคดิของ Cohen and Uphoff (1981) 

- การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
- การมีส่วนร่วมในการดำเนินการ  
- การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  
- การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 

ของประชาชนต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจากปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมด้วยความ
ผูกพันของพลเมือง ความสามารถในการพยากรณ์ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่องการประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขิน อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
นั้นมีแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นแนวทางที่จะใช้เป็นการศึกษาดังต่อไปนี้ แนวคิดทฤษฎีการ
จัดการภาครัฐสมัยใหม่และการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการการมีส่วนร่วม แนวคิดทฤษฎี
ความผูกพันต่อชุมชนของประชาชน ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล ความเป็นมา สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์การบริหารต าบล อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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ระเบียบวิธีการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ รวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม  การก าหนด
ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเขิน อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ประชาชนผู้มีถ่ิน
พ านักในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขิน อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยท าการ
ค านวณขนาดตัวอย่าง ด้วยสูตรของ Yamane (1973) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เท่ากับ 373 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนการสร้างและทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการดังนี้ ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจวรรณกรรมซึ่งเป็นแนวคิดและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานความคิดที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบในเบื้องต้นว่าในการวัดประสิทธิผลในเชิงทฤษฎีวัดกัน
อย่างไร มีมิติการวัดอย่างไร โดยเฉพาะในแต่ละตัวแปรที่ได้พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีบทที่ทบทวนวรรณกรรมไว้น า
องค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม มาก าหนดค านิยาม ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาทั้งการนิยามที่ใช้ใน
การมโนทัศน์ (Conceptual definition) และนิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational definition) จากนั้น จึงน า
ค านิยามเชิงปฏิบัติการในแต่ละตัวแปรก าหนดตัวชี้วัดโดยให้ความส าคัญ กับความตรงเชิงเนื้อหาที่ครอบคลุม 
ต ัวแปรท ี ่ต ้องการให ้ ได ้มากท ี ่ ส ุด ในการน ี ้  ผ ู ้ ว ิจ ัยได ้ท  าการสร ้างตารางก  าหนดด ัชน ีต ั วแปร                               
(Table specification) ขึ้นเพื่อก าหนด เนื้อหาข้อความ ( item) ตัวชี้วัดและระดับการวัดในแต่ละตัวแปร
จากนั้น ผู้วิจัยได้น าข้อความ (item) แต่ละข้อความจากตารางก าหนดดัชนีตัวแปรมาสร้างเป็นข้อค าถาม การ
ทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Validity test) ในเบื้องต้น ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบหาความตรงเชิงเนื้อหาโดย
พิจารณาข้อค าถาม กับเนื้อหาข้อความในตารางก าหนดัชนี ตัวแปร (Table of Specification) และค่านิยมเชิง
ปฏิบัติการที่ได้ผ่านการทบทวนวรรณกรรมในแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรแล้วว่ามีความตรงกัน 
จากนั้นจึงน าไปท าการทดสอบความเที่ยงตรง การหาความเที่ยง (Reliability Test) ผู้วิจัยน าเครื่องมือที่ผ่าน
กระบวนการข้างต้น แล้วไปทดสอบกับประชาชนในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามจ านวน 30 คน 
แล้วน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์เพื่อหาความเที่ยง (Cornbach’s Alpha) การรวบรวมข้อมูล การเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ข้อมูลส่วนนี้ผู้วิจัยจะรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นประชาชนในพื้นที ่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขิน อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วย
ตนเอง 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือกับ
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 373 ชุด/คน ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accident Sampling) โดยด าเนินการ
แจกแบบสอบถามให้ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากนั้นผู้วิจัย
น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม มีแนวทางการวิเคราะห์ ดังนี้ (กัลยา สานิชย์บัญชา , 2545) ใช้การวิเคราะห์
หาค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้สถิติ 
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T test, ANOVA F ใช้การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมด้วยความผูกพันของพลเมืองไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล            
ใช้สถิติ Pearson ‘r ใช้การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมด้วยความผูกพันของพลเมืองสามารถพยากรณ์ประสิทธิผล
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล ใช้สถิติสมการ
ถดถอยเชิงพหุเพื่อพยากรณ์อ านาจการอธิบายของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
ผลการวิจัย  
 จากการศึกษาค้นคว้าตามวิธีการด าเนินการศึกษาดังกล่าวมาในข้างต้น สามารถน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้า รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
  เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 59.2 และเป็นเพศ
หญิง จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 
  อายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40-49 ปี จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 
รองลงมาคืออายุระหว่าง 50 ปีขึ้นไป จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 และอายุระหว่าง 30-39 ปี จ านวน 
83 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 และอายุระหว่าง 20-29 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 
  ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 201 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.9 รองลงมาคือการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 และ
การศึกษาระดับปริญญาโท และสูงกว่าปริญญาโท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 
  รายได้สุทธิต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต ่ากว่า 15,000 บาท 
จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 57.4 รองลงมาคือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 15, 001–30,000 บาท 
จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 40.2 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 30,001–50,000 บาท จ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.4 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า 50,000 บาท จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0 ผลการ
วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขิน อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม = 3.91 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อโดยเรียงล าดับความคิดเห็นจากระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุดลงไปหาน้อยที่สุดตามเกณฑ์การวิเคราะห์ 
พบว่า ข้อ 1.บรรลุจุดมุ่งหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 3.95 รองลงมาคือ 
ข้อ 5.แผนการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน อย่างถูกต้องตามขั้นตอนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 3.93 
ถัดมาคือ ข้อ 2.วางแผนงานสอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของนโยบายหลัก และข้อ 3.การวางแผน
ที่เป็นระบบ โดยใช้ข้อมูลที ่ได้จากการส ารวจก่อนการวางแผนอยู ่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ่ย = 3.89 และ               
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ข้อ 4.แผนการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการได้ทราบถึงเป้าหมายของหน่วยงานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 
3.88 ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ระด ับความคิดเห็นของประชาชนที ่ม ีต ่อการมีส ่วนร ่วมของประชาชน                        
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขิน อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม = 3.85 และ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อโดยเรียงล าดับความคิดเห็นจากระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุดลงไปหาน้อยที่สุดตามเกณฑ์การวิเคราะห์ 
พบว่า ข้อ 6.เข้าประชุมและแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.04 รองลงมา  คือ ข้อ 7.เสนอ
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล และข้อ 8.รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 3.97 ถัดมาคือ 
ข้อ 10.มุ่งประโยชน์ส่วนร่วมเป็นหลักอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 3.94 ข้อ 13.ไม่ยอมรับผลจากการประเมิน
ที่ไม่เป็นธรรมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 3.88 ข้อ 11.รับผลประโยชน์ในขอบเขตแห่งการแบ่งปันความสุข
อยู ่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ่ย = 3.87 ข้อ 14.ป้องกันการรั ่วไหลของงบประมาณแผ่นดินอยู ่ในระดับมาก                   
มีค่าเฉลี่ย = 3.75 และข้อ 15.ความริเริ่มในการพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 3.58 ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อความผูกพันของพลเมืองในภาพรวม ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขิน อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  จากการวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความผูกพันของพลเมืองในภาพรวมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองเขิน อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 
= 3.58 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับความคิดเห็นจากระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุดลงไปหาน้อยที่สุด
ตามเกณฑ์การวิเคราะห์ พบว่า ข้อ 35.มีมุมมองที่ดีต่อการร่วมกิจกรรมสาธารณะอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย        
= 3.99 รองลงมาคือ ข้อ 34.เชื่อว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสาธารณะต่าง ๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 3.88 ถัดมาคือ ข้อ 32.ช าระภาษีทุกประเภทตรงตามเวลา และข้อ 
33.มีความเชื่อที่ส่งผลต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 3.85 ข้อ 27.มีความรู้สึก
เกี่ยวข้องกับชุมชนและการเมืองระดับท้องถิ่น และข้อ 30.ส านึกต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะผู้สร้าง
ความเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 3.84 ข้อ 26.ร่วมในกิจกรรมเพ่ือสาธารณะต่าง ๆ อันก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม และข้อ 31.เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสาธารณะต่าง  ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์
ส่วนรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 3.78 ข้อ.18.ท าในสิ่งที่ท าให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย   = 3.77 ข้อ 17.ร่วมในกิจกรรมสาธารณะสม ่าเสมอ ข้อ 28.มีความรู้สึกเกี่ยวข้องกับชุมชนและการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ระดับท้องถิ่น และข้อ 29.ความรู้สึกเกี่ยวข้องกับชุมชนและการจัดการสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย = 3.76 ข้อ 24.ร่วมกันกระท ากิจกรรมเพื่อสาธารณะต่าง ๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมในอนาคต และข้อ 25.กระท าการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อชุมชนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 
3.71          ข้อ 36.ใช้ข้อมูลที่ได้รับสร้างการเปลี่ยนแปลง และข้อ 38.ใช้ความรู้ความสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณะของชุมชนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 3.52 ข้อ 37.ใช้ข้อมูลที่ได้รับสร้างการการมีส่วนร่วมอยู่ใน
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ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 3.51 ข้อ19.ใช้ทักษะในการริเริ่มสร้างประโยชน์ให้ชุมชนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 
3.50 ข้อ 16.ริเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงการให้บริการสาธารณะกับชุมชนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 3.43         
ข้อ 20.ใช้ความรู้งานอาชีพในการริเริ ่มสร้างประโยชน์ให้ชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย = 3.38          
ข้อ 21.ใช้ทักษะในการริเริ ่มสร้างการเปลี ่ยนแปลงให้ชุมชนอยู ่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี ่ย = 3.37                       
ข้อ 22.ร่วมเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่ม ชมรมหรือองค์กรที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย = 3.15 และข้อ 23.สมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครจิตสาธารณะอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย = 3.05 ตามล าดับ 
 ผลการว ิ เคราะห ์ระด ับความค ิดเห ็นของประชาชนท ี ่ม ีต ่อความผ ูกพ ันของพลเม ือง                             
“ด้านพฤติกรรม”ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขิน อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จ ังหวัด
สมุทรสงคราม จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความผูกพันของ
พลเมือง “ด้านพฤติกรรม” ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม = 3.51 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงล าดับความคิดเห็นจากระดับค่าเฉลี ่ยมากที่สุดลงไปหาน้อยที ่ส ุด ตามเกณฑ์การวิเคราะห์ พบว่า                       
ข้อ 26.ร่วมในกิจกรรมเพ่ือสาธารณะต่าง ๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม รองลงมาคือ ข้อ 18.ท าในสิ่งที่
ท าให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม = 3.77 ถัดมาคือ ข้อ 17.ร่วมในกิจกรรมสาธารณะ
สม ่าเสมออยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม = 3.76 ถัดมาคือ ข้อ 24.ร่วมกันกระท ากิจกรรมเพ่ือสาธารณะต่าง ๆ 
อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมในอนาคต และข้อ 25.ความมุ่งมั่น หรือแนวโน้มที่จะกระท าการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงที่ดีต่อชุมชนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม = 3.71 ข้อ 19.ใช้ทักษะในการริเริ่มสร้างประโยชน์ให้
ชุมชนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม = 3.50 ข้อ 16.ริเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงการให้บริการสาธารณะกับ
ชุมชนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม = 3.43 ข้อ 20.ใช้ความรู้งานอาชีพในการริเริ่มสร้างประโยชน์ให้ชุมชนอยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวม = 3.38 ข้อ 21.ใช้ทักษะในการริเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวม = 3.37 ข้อ 22.ร่วมเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่ม ชมรมหรือองค์กรที่มีเป้าหมายเพ่ือ
สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีอยู ่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวม = 3.15 และข้อ 23.สมัคร เข้าร่วมเป็น
อาสาสมัคร จิตสาธารณะอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวม = 3.05 ตามล าดับ 
 ผลการว ิ เคราะห ์ระด ับความค ิดเห ็นของประชาชนท ี ่ม ีต ่อความผ ูกพ ันของพลเม ือง                           
“ด้านความรู ้ส ึก” ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขิน อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวั ด
สมุทรสงคราม จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความผูกพันของ
พลเมือง “ด้านความรู้สึก” ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม = 3.81 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงล าดับความคิดเห็นจากระดับค่าเฉลี ่ยมากที่สุดลงไปหาน้อยที ่ส ุดตามเ กณฑ์การวิเคราะห์ พบว่า                      
ข้อ 27.  มีความรู้สึกเกี่ยวข้องกับชุมชนและการเมืองระดับท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม = 3.87  
รองลงมาคือ ข้อ 32.ช าระภาษีทุกประเภทตรงตามเวลาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม = 3.85 ถัดมาคือ            
ข้อ 30.ส านึกต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม        
= 3.84 ข้อ 31. เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสาธารณะต่าง ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมอยู่ในระดับมาก               
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มีค่าเฉลี่ยรวม = 3.78 ข้อ 28.มีความรู้สึกเกี่ยวข้องกับชุมชนและการอนุรักษ์ทรัพยากรระดับท้องถิ่นและ        
ข้อ 29.ความรู้สึกเกี่ยวข้องกับชุมชนและการจัดการสิ ่งแวดล้อมอยู ่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม = 3.76 
ตามล าดับ 
 ผลการว ิ เคราะห ์ระด ับความค ิดเห ็นของประชาชนท ี ่ม ีต ่อความผ ูกพ ันของพลเม ือง                           
“ด้านปัญญา”ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขิน อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ ่มตัวอย่างที ่มีต่อความผูกพันของพลเมือง                      
“ด้านปัญญา” ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม = 3.71 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับ
ความคิดเห็นจากระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุดลงไปหาน้อยที่สุดตามเกณฑ์การวิเคราะห์ พบว่า ข้อ 35.มีมุมมองที่ดี
ต่อการร่วมกิจกรรมสาธารณะอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม = 3.99 รองลงมาคือ ข้อ 34.เชื่อว่าการเข้าไป     
มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสาธารณะต่าง ๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม    
= 3.88 ถัดมาคือ ข้อ 33.มีความเชื่อที่ส่งผลต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม   
= 3.85 ข้อ 36.ใช้ข้อมูลที่ได้รับสร้างการเปลี่ยนแปลง และข้อ 38.ใช้ความรู้ความสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณะของชุมชนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม = 3.52 และข้อ 37.ใช้ข้อมูลที่ได้รับสร้างการการมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม = 3.51 ตามล าดับ 
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 : ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขิน อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า จากความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองเขิน อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ภาพรวมอยู ่ในระดับมาก            
มีค่าเฉลี่ยรวม = 3.91 ส่งผลให้ผู้วิจัยยอมรับสมมติฐานว่า “ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขิน อยู่ในระดับมาก” 
 สมมติฐานที่ 2 : ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขิน ไม่แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตามลักษณะ
ประชากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความคิดเห็นต่อประสิทธิผล
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขิน          
มีความแตกต่างกัน จากลักษณะประชากรด้าน เพศ การศึกษาและรายได้ ผู ้วิจัยจึงปฏิเสธสมมติฐาน H0        
ว่า“ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองเขิน ไม่แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตามลักษณะประชากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05” 
 สมมติฐานที่ 3 : การมีส่วนร่วมด้วยความผูกพันของพลเมือง ไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเขิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การมีส่วนร่วมด้วย
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ความผูกพันของพลเมือง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขิน อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูงและค่อนข้างสูง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 “การมีส่วนร่วมด้วยความผูกพันของพลเมือง ไม่
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05” 
 สมมติฐานที่ 4 : การมีส่วนร่วมด้วยความผูกพันของพลเมือง ไม่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผล 
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขิน 
เกินร้อยละ 30 เมื่อวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอนพบว่า การมีส่วนร่วมด้วยความผูกพันของพลเมือง
สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองเขิน ได้อย่างน้อยร้อยละ 54.9 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 “การมีส่วนร่วมด้วยความผูกพัน
ของพลเมือง ไม่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขิน ได้เกินร้อยละ 30” โดยมีตัวแปรอิสระที่มีอ านาจการอธิบายมากที่สุด
ในสมการมี 2 ตัวแปร คือ (1) การมีส่วนร่วมของประชาชน(X4), (2) ความผูกพันของพลเมือง ด้านปัญญา (X3) 
 
อภิปรายผล 
 ด้านประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ต าบลคลองเขินอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อเทียบเคียงกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (จงรักษ์ ช านาญ และ กฤชวรรธน์ โล่วัชรินทร์ , 2562 น. 293) ที่ศึกษาเรื่องการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนต าบลบ้านเต่า อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ และ
พบว่าระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนและผู้น าท้องที่อยู่ในระดับดีและไม่
แตกต่างกันมากนัก ประชาชนส่วนใหญ่เข้ามาส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะ  ใน
เวทีประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือรับทราบปัญหาและความเดือดร้อน สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุวัตถิ์ ไกรสกุล และ 
จุฑาภรณ์ คงรักษ์กวิน, 2560, น. 120) ได้ท าการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในแต่ละด้านมีภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ประชาชนที่มีอายุ และอาชีพต่างกัน มีส่วนรว่ม
ต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  
 ด้านการมีส่วนร่วมด้วยความผูกพันพลเมืองมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อเทียบเคียงกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (ปรียานุช วิริยราชวัลลภ, 2539, น. 86-87) ได้ท าการศึกษา ความผูกพันต่อชุมชน กรณีศึกษา 
ชุมชนบ้านชี อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พบว่า ความผูกพันของกลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับ                      
ปานกลาง (ร้อยละ 53.5) รองลงมา คือ มีความผูกพันต่อชุมชนในระดับมากและระดับน้อย (ร้อยละ 31.5) 
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และ (ร้อยละ 15.0) ตามล าดับ ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อชุมชน พบว่า ระยะเวลาของการอยู่
อาศัย สถานภาพสมรส ความเป็นเจ้าของบ้าน ความเป็นเจ้าของที่ดินการมีที่ดินท ากิน มีความสัมพันธ์เชิงบวก    
ในระดับปานกลางกับความผูกพันต่อชุมชน ส่วนการศึกษา อาชีพ อายุ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต ่ากับ
ความผูกพันต่อชุมชน และความคิดแบบท้องถิ่นนิยม ผลประโยชน์ที่ได้รับจากชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ระดับสูง ส่วนรายได้ของครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อชุมชน ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
เชื่อมโยงทางสังคม เมื่อวิเคราะห์ค่าไคสแควร์ พบว่า ระยะเวลาของการอยู่อาศัย อาชีพ อายุ สถานภาพสมรส 
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับความเชื่อมโยงทางสังคม และรายได้ของครอบครัว การศึกษา        
มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต ่ากับความเชื่อมโยงทางสังคม ส่วนอิทธิพลของความเชื่อมโยงทางสังคมกับ
ความผูกพันต่อชุมชน จากการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ค่าไคสแควร์ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ          
ที่ .05 พบว่า ความเชื่อมโยงทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูงกับความผูกพันต่อชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1) ควรมีการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการเข้ามามีส่วนร่วมของกลุ่มคนในช่วงวัยรุ่น ถึงวัยท างาน                   
ที่มีความรู้และมีความคิดสมัยใหม่ เพื่อสามารถดึงความสามารถความคิดและประสบการณ์เหล่านั้นมาปรับใช้
เพ่ือประโยชน์ในการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 2) ภาคหน่วยงานราชการเมื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลแล้วควรส่งเสริม
การมีส่วนร่วมให้ดียิ่งข้ึนต่อไปเพื่อไม่ให้ความส าเร็จที่ได้รับขาดตอนหรือหยุดชะงัก 
 3) การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนนั้นยังขาดในส่วนของการคิดริเริ่ม ภาคหน่วยงานราชการควร
เปิดโอกาสให้กลุ่มประชาชนรุ่นใหม่ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกล้าแสดงความคิด สร้างการริเริ่มโดยการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อทัศนคติเชิงบวก 
 4) ควรสร้างแรงจูงใจแก่ประชาชนในเรื่องความผูกพันที่มีต่อชุมชน โดยสร้างความมีจิตสาธารณะ
ส านึกรักต่อชุมชน เพ่ือเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนร่วมรับประโยชน์ร่วมกัน 
 5) เชิญปราชญ์หรือผู้ที่ประสบความส าเร็จในด้านอาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนให้มาก
ขึ้นเพ่ือให้เกิดกลุ่ม ชมรมในการถ่ายทอดทักษะความรู้ที่มี น าไปสร้างประโยชน์ให้ชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในเขตอ าเภอเมืองและองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขิน อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 2) ควรมีการศึกษาปัจจัยการที ่มีผลมีส่วนร่วมของประชาชนในต าบลคลองเขิน อ าเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เช่น ระยะเวลาของการอยู่อาศัย อาชีพ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ    
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย (1) เพื่อส ารวจประสิทธิผลของการให้บริการช าระเงินด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน (2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ ประสิทธิผลของการให้บริการรับช าระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานที่ดิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาหัวหินด้วยลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง  (3) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการรับช าระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์สาขาหัวหินกับประสิทธิผลของการให้บริการรับช าระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์การวิจัยครั้ง
นี้เป็นการวิจัยปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างสุ่มจากประชาชนที่มาใช้
บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน จ านวน  385 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่า ที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ANOVA F 
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียรสัน ผลการวิจัยพบว่า (1) ประสิทธิผลของการให้บริการรับช าระเงินด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหินอยู่ในระดับมาก (2) ความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ ประสิทธิผลของการให้บริการรับช าระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานที่ดิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาหัวหินด้วยลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีความแตกต่างกันเมื่อจ าแนก
ด้วยลักษณะประชากร (3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการให้บริการรับช าระเงินด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาหัวหินกับประสิทธิผลของการให้บริการรับ
ช าระเงิน เป็นไปในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิผล การให้บริการรับช าระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานที ่ด ินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 
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Abstract   
This research aimed to (1) Explored effectiveness of electronic payment service 

Prachuabkirikhan Land Office HuaHin branch. (2) Compared an attitude of respondents toward 
effectiveness of electronic payment service verified by demographic factors. (3) Explained 
correlation among affecting factors with effectiveness of electronic payment service. This was 
Quantitative approach, sample were 385 respondents of Prachuabkirikhan Land Office HuaHin 
branch. Data collection employed Questionnaires. Analytical statistics; percentages mean 
standard deviation, T test. ANOVAF Pearson correlation. Findings were as follows:                                
(1) Effectiveness of electronic payment service Prachuabkirikhan Land Office HuaHin branch 
was high level. (2) There were not any difference respondents attitude toward effectiveness 
of electronic payment service. (3) There were positive correlation among affecting factors with 
effectiveness of electronic payment service. 
 
Keywords: Effectiveness electronic, payment service, Prachuabkirikhan Land Office HuaHin branch 
 
บทน า 
 กรมที่ดิน เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
ได้แก่ การด าเนินงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ราษฎร การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น การรังวัดและท าแผนที่ การรังวัดออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง
ในที่ดินสาธารณประโยชน์และในที่ราชพัสดุ การจัดที่ท ากินให้ประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน ภารกิจ
ตามกฎหมายอื่น เช่น การควบคุมการจัดสรรที่ดิน การจดทะเบียนอาคารชุด การควบคุมช่างรังวัดเอกชน  การ
ควบคุมการเช่าที่ดินประเภทพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม การควบคุมการขายฝากที่ดินประเภทเกษตรกรรม
หรือที่อยู่อาศัย การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือห้องชุดเกี่ยวกับทรัพย์อิงสิทธิ และการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศที่ดินเพื่อให้บุคคลมีความมั่นคงในการถือครองที่ดิน และได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
บริหารจัดการที่ดินของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด (พระราชบัญญัติการจัดตั้งกรม
ที่ดิน) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561–2580) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีประเด็นที่อยู่
ในบริบทภารกิจของกรมที่ดิน คือ ประเด็นการพัฒนาบริการและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ ซึ่งมุ่งเน้นการ
พัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ การบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐและการบริหารจัดการ
การเงินการคลัง การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ และการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ซึ่งแนวทาง
พัฒนาส่วนหนึ่ง คือ เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการให้ได้มาตรฐานสากล โดยกรมที่ดินได้จัดให้มี
กระบวนการและช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร โดยการวางระบบสารสนเทศการจัดการแบบออนไลน์ในการประเมินความก้าวหน้า รวมทั้งมี
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การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณภาพ และขยายการยอมรับและการรับรู้ออก
ไปสู่ประชาชนผู้รับบริการในวงกว้าง ปรับรูปแบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การ
ให้บริการผ่านระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวิถีการด า เนินชีวิต และ
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการในยุคดิจิทัล 

ปัจจุบันกรมที่ดินได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ท าการติดตั้งเครื่อง EDC (Electronic 
Data Capture) ณ ส านักงานที่ดินจังหวัด/สาขา และส่วนแยก ทั้ง 461 ส านักงาน ทั่วประเทศเพ่ือเพ่ิมช่องทาง
ในการรับช าระค่าธรรมเนียมและภาษีอากร จากเดิมท่ีต้องช าระด้วยเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค มาเป็นการช าระ
เง ินด ้วยบัตรเดบิต บ ัตรเครดิต และที ่ส  าค ัญสแกน QR CODE ผ่าน Mobile App ของทุกธนาคาร                      
ซึ่งท าให้ประชาชนมีความปลอดภัยไม่ต้องพกเงินสดจ านวนมาก มาส านักงานที่ดิน และสามารถตอบโจทย์      
การใช้ชีวิตแบบ “New Normal” เพ่ือหลีกเลี่ยงการสัมผัสธนบัตร ลดการแพร่กระจายของเชื้อได้อีกด้วย และ       
การช าระค่าธรรมเนียมผ่านเครื่อง EDC เป็นการส่งเสริมสังคมไม่ใช้เงินสด ลดภาระของประชาชน ลดความ
ยุ่งยากในการช าระเงินสด และสามารถตรวจสอบผลการช าระเงินจากระบบของธนาคารได้ทันที ทั้งนี้ สามารถ
ใช้บริการได้ที่ส านักงานที่ดิน ทุกแห่งทั่วประเทศจากการที่ ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 
ได้น าระบบบริการรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment มาใช้ในการให้บริการเพื่ออ านวยความสะดวก
ให้สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน ท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาถึงประสิทธิผลของการ
ให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน เป็นอย่างไร และ          
มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อประสิทธิผลของการให้บริการรับช าระเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานที่ดิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน เพ่ือน าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการให้บริการดังกล่าวไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 
ค าถามการวิจัย 
 1. ประสิทธิผลการให้บริการรับช าระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของส านักงานที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน เป็นอย่างไร 
 2. ความคิดเห็นของกลุ ่มตัวอย่างที ่มีต่อประสิทธิผลการให้บริการการรับช าระเงินด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน เป็นอย่างไร 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการให้บริการรับช าระด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กับปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลของการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน  
เป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อส ารวจประสิทธิผลของการให้บริการช าระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของส านักงานที่ดิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 
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 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ ประสิทธิผลของการให้บริการรับช าระเงิน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาหัวหินด้วยลักษณะประชากรของกลุ่ม
ตัวอย่าง  
      3. เพื ่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที ่ม ีผลต่อประสิทธิผลของการรับช าระเงินด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาหัวหินกับประสิทธิผลของ การน าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการให้บริการรับช าระเงิน 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ประสิทธิผลของการให้บริการรับช าระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของของส านักงานที่ดินจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน อยู่ในระดับมาก 

 2. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิผลของการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน

ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาหัวหินด้วยลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีความแตกต่างกัน 

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที ่มีผลต่อประสิทธิผลของการให้บริการรับช าระเงินด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปในเชิงบวก กับประสิทธิผลของการให้บริการรับช าระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 
ขอบเขตเนื้อหา  
 การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษามุ่งศึกษาตัวแปรดังนี้ 1) ตัวแปรต้น (Independent Variables) ประกอบด้วย 
ลักษณะบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา 2) ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลด้วยการใช้ทฤษฎีการบริหารจัดการ 
POSDCORB ของ Luther Gulick ได้แก่ (1) Planning (การวางแผน) (2) Organizing (การจัดองค์การ)        
(3) Staffing (การจ ัดการเก ี ่ยวกับบุคคลในองค์การ) (4) Directing (การส ั ่งการ) (5) Co-ordinating           
(การประสานงาน) (6) Reporting (การรายงาน) (7) Budgeting (การงบประมาณ) 3) ต ัวแปรตาม 
(Dependent Variables) คือประสิทธิผลของการให้บริการรับช าระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน
ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

การทบทวนวรรณกรรมประกอบด้วย แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการ
ท าวิจัยและเป็นแนวทางในการวิจัยเรื่องประสิทธิผลของการให้บริการทางการเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาหัวหิน ตามหัวข้อดังนี้ 1.แนวคิดและทฤษฎีการบริหารงานภาครัฐ
แนวใหม่ 2.ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ 3.แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมในองค์การ 4.แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัย
ในการบริหารงานที่มีประสิทธิผล ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 5 .งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง             
6.กรอบแนวคิดการวิจัย ผู ้วิจัยใช้ ตัวแปรต้น (Independent Variables) ประกอบด้วย ลักษณะบุคคล         
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เพศ อายุ ระดับการศึกษา 2) ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลด้วยการใช้ทฤษฎีการบริหารจัดการ POSDCORB 
ของ Luther Gulick ได้แก่ (1) Planning (การวางแผน) (2) Organizing (การจัดองค์การ) (3) Staffing        
(การจัดการเกี่ยวกับบุคคลในองค์การ) (4) Directing (การสั่งการ) (5) Co-ordinating (การประสานงาน)         
(6) Reporting (การรายงาน) (7) Budgeting (การงบประมาณ) 3) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ
ประสิทธิผลของการให้บริการรับช าระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 
 
รูปแบบการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของการให้บริการรับช าระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานที่ดิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาหัวหินเป็นการศึกษาแบบไม่ทดลองโดยใช้การศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) 
ที่เน้นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามที่เป็นค าถามปลายปิด ส ารวจความ
คิดเห็นประชาชนที่มาใช้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที ่ใช ้ในการศึกษาคร ั ้งนี ้  ค ือ ประชาชนที ่มาใช้บริการของส านักงานที ่ด ินจังหวัด
ประจวบคีร ีข ันธ ์ สาขาหัวห ิน ในเด ือน กรกฎาคม 2564 - ก ันยายน 2564 จ  านวน 10,110 ราย                          
(โดยใช้สถิติจ านวนผู้รับบริการ ณ ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 

ลักษณะประชากร 

เพศ อายุ รายได้ 

ประสิทธิผลของการ
ให้บริการรับช าระเงิน
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิคส์ 
1) ด้านการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
2) ด้านความพึงพอใจ
ของประชาชน  

 

การจัดการตามหลัก 

POSCoRBD 
การวางแผน    
การอ านวยการ 

การจัดองค์การ 

การจัดบุคลากร 

การประสานงาน 

การจ้ดงบประมาณ 

การรายงาน 
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2563 - มีนาคม 2564 จ านวน 20,220 ราย เฉลี่ยเดือนละ 3,370 ราย เป็นเกณฑ์ในการก าหนดประชากรที่ใช้
ในการศึกษา) 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีจ านวน 385 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนที่มาใช้บริการของ
ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564 
 ขนาดกลุ่มตัวอย่างขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่น ามาใช้ในการศึกษา ค านวณได้จากตัวแทนตัวแทนของ
ประชาชนที่มาใช้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ในห้วงเดือน กรกฎาคม        
2564 - กันยายน 2564 ด้วยสูตรทาโร่ ยามาเน่ (Yamane) ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชาชน
ที่มาใช้บริการของส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ = 385 คน แต่
เก็บข้อมูลจริงได้ 300 คน คิดเป็นร้อยละ 79 เครื ่องมือที ่ใช ้ในการศึกษาครั ้งนี ้  เป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซึ่งเป็นค าถามชนิดปลายปิดส าหรับผู้ศึกษาสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 1 แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ประสิทธิผล
ของการให้บริการรับช าระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ค าถามเป็นข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็น
ต่อประสิทธิผลของการให้บริการรับช าระเง ินด ้วยระบบอิเล ็กทรอนิกส์ของส านักงานที ่ด ินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน โดยเป็นค าถามประเภทปลายปิด (Close Form) ให้ผู้ถูกถามเลือกตอบส่วนที่ 3 
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการให้บริการรับช าระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานที่ดิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน โดยเป็นค าถามประเภทปลายปิด (Close Form) ให้ผู้ถูกถามเลือกตอบ 
 การแปลผลเพื่ออธิบายตัวแปร แบ่งความแปรผันตัวแปรออกเป็น 5 ช่วง แต่ละช่วงก าหนดให้คะแนน
ในค าถามแต่ละข้อ ดังนี้ คะแนนสูงสุด เท่ากับ 5 คะแนน และคะแนนต ่าสุด เท่ากับ 1 คะแนน โดยก าหนดให้
แต่ละคะแนนมีความผันแปรเป็นช่วง ๆ ละเท่า ๆ กัน คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ประสิทธิผลอยู่ใน
ระดับมากที่สุดคะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40  
หมายถึง ประสิทธิผลอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ประสิทธิผลอยู่ในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ประสิทธิผลอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 
ขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
 1. ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของการให้บริการรับช าระเงินด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการให้บริการประชาชน เพ่ือน ามาเป็นฐานข้อมูลในการก าหนดขอบเขตของเนื้อหาที่จะ
สร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาและรายละเอียดที่จะศึกษาในครั้งนี้  2. ยกร่าง
แบบสอบถามให้สอดคล้องกับเนื้อหาและรายละเอียดที่ก าหนดไว้ และตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องของการใช้
ภาษาและความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 3. ตรวจสอบ และแนะน าแบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา
อิสระตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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4. น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาแก้ไข ไปทดสอบก่อนน าไปใช้จริง (Pre-test) กับประชาชนผู้รับบริการ
ของส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จ านวน 30 คน เพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม        
5. ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามมาท าการหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha Coefficient) 
ของครอนบาช (Cronbach) ซึ่งเมื่อค านวณตามสูตรดังกล่าว หากได้ค่าสัมประสิทธิแอลฟา มีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ .70 จึงจะถือว่า แบบสอบถามนั้นมีความสมบูรณ์ เที่ยงตรง เชื่อถือได้ และน าไปใช้ในการเก็บรวมรวบ
ข้อมูลได้ ซึ่งจากผลการทดสอบได้ค่า Reliability Coefficients เท่ากับ .804 แสดงว่า แบบสอบถามมีความ
เชื่อถือได้  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ว ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมาทั้งหมด  
มาเข้ารหัส (coding) แล้วน าไปวิเคราะห์ประเมินผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการ
วิเคราะห์ ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ใช้สถิติเชิงบรรยายโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)         
2 การประเมินระดับ ประสิทธิผลของการให้บริการรับช าระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานที่ดิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาหัวหินโดยใช้สถิติวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน.3  การวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิผลของการให้บริการรับช าระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
ส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาหัวหิน เป็นการวิเคราะห์ตัวแปรระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มและ
มากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ Independent t test และ F - test ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One - way Analysis Of Variance : ANOVA) และการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู ่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ 
(Scheffe) ตามล าดับ และการวิเคราะห์หาค่าเพียรสัน 
 
ผลการศึกษาลักษณะประชากร 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุระดับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหาค่าความถี่และร้อยละ โดยน าเสนอข้อมูลดังปรากฏเพศ ประชาชนส่วนใหญ่เพศชาย ร้อยละ 54 และ
เพศหญิง ร้อยละ 46.0  
 อายุประชาชนส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมาอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
27.7  กลุ่มอายุระหว่าง 31 - 40 ปี และอายุระหว่าง 20 – 30 ปี มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ร้อยละ 23.3 และ 
17.0 ตามล าดับ 
 การศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยม 6 /ปวช ร้อยละ 38.3 รองลงมาจบปริญญา
ตรี ร้อยละ 16.3  ปริญญาโทร้อยละ 2.3 อนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 13.0 
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 ประสิทธิผลของการให้บริการรับช าระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์สาขาหัวหิน 
 
ตารางที่ 1 ประสิทธิผลของการให้บริการรับช าระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 

  
 จากตารางที่ 1 พบว่าประสิทธิผลของการบริการรับช าระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน
ที่ดินประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ในภาพรวม เท่ากับ 4.07 อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
4.24 ด้านมีใบสลิปรับเงินเข้าระบบทันทีไม่ต้องรอนาน รองลงมา ไม่ต้องมีปัญหาในการโต้ตอบระหว่าง
เจ้าหน้าที่กับผู้ใช้บริการและลดความแออัดในการรอช าระเงิน ระดับ 4.09 น้อยที่สุด ด้านสร้างความสะดวก
ส าหรับช่องทางการช าระเงิน 3.98   
 
การอภิปรายผล   
  ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการบริการรับช าระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานที่ดิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ประกอบด้วย หลักการบริหารงานแบบ POSDCoRB ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่  
(1) การวางแผน (2) การจัดองค์กร (3) การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน (4) การอ านวยการ (5) การประสานงาน  
(6) การรายงาน และ (7) การจัดงบประมาณ ซึ่งส านักงานที่ดินหัวหิน ควรต้องมีการเตรียมพร้อมในการ
จัดระบบการบริหารงานองค์กร เพราะมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลของการบริการรับช าระเงินด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์โดยตรง จากการศึกษาพบว่า โดยรวม มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก หากพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านการวางแผน ด้านการจัดการงบประมาณ และด้านจัดบุคคลากรปฏิบัติงาน มีประสิทธิผลน้อยกว่า
ด้านอื ่น ๆ โดยด้านการวางแผน เป็นการเตรียมการในการจัดการงานในการอ านวยการหรือสั ่งการ                      
มีประสิทธิผลน้อยที่สุด ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการอ านวยการหรือสั่งการใด ๆ ภายในหน่วยงานส านักงานที่ดิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน จะต้องรอค าสั่งจากส่วนกลาง ท าให้การจัดการงานภายในองค์กร รวมถึง

 
จ านวน ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ลดความแออัดในการรอช าระเงิน 300 4.09 .779 
สร้างความสะดวกส าหรับช่องทางการช าระเงิน 300 3.98 .698 
ลดปริมาณงานของเจ้าหน้าที่และลดก าลังคน 300 4.02 .749 
ช าระเงินรวดเร็วสะดวกและไม่จ าเป็นพกพาเงินสด 300 4.05 .725 
มีใบสลิบรับเงินเข้าระบบทันทีไม่ต้องรอนาน 300 4.24 .806 
ไม่ต้องมีปัญหาในการโต้ตอบระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ใช้บริการ 300 4.09 .698 

จ านวน 300 4.07  
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การให้บริการประชาชน เกิดการสะดุดและล่าช้าออกไป ผู้บังคับบัญชา จึงควรมอบอ านาจในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจสอบการให้บริการประชาชนแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในจุดนั้นให้
มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาของศิริพร แจ้งใจบุญ (2553) การบริหารจัดการด้านการควบคุมและ             
การตรวจสอบการให้บริการประชาชนของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง     
ส่วนด้านการประสานงาน และการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน มีประสิทธิผลน้อยรองลงมาจากด้านอ านวยการ อาจ
มีสาเหตุมาจากหน่วยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชายแดน เป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองที่เปิดขึ้น เพ่ือรองรับการเข้า
สู่เขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ท าให้การบริหารจัดการงานและองค์กร ในบางระบบงานยังไม่ลงตัวเท่าที่ควร ไม่
ว่าจะเป็นด้านการอ านวยการสั่งการ การประสานงานทั้งภายในหน่วยหรือประสานไปยังตรวจคนเข้าเมือง
ส่วนกลาง ซึ่งมีระยะทางค่อนข้างไกลกัน รวมถึงการวางผังองค์กรและการจัดบุคลากรในการปฏิบัติงาน จึงควร
หาแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อพร้อมส าหรับการเข้าสู่เขต
เศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ทั้งในด้านการปรับปรุงโครงสร้างองค์การให้มีการแบ่งงาน และ สายการบังคับบัญชาที่
ชัดเจนและรวดเร็ว ด้านการประสานงาน ควรมีข้อมูลพื้นฐาน เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเอื้อต่อ
การติดต่อประสานงานที่สามารถใช้ได้อย่างทั่วถึง และในด้านการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน ควรจัดหาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถตรงตามภาระหน้าที่เพื่อการจัดการงานได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีและให้บริการประชาชนได้ดี ซึ่ง
สอดคล้องกับ การศึกษาของ สุวัฒน์ กันภูมิ (2559) เรื่อง ประสิทธิผลในการบริหารของฝ่ายบริหารทรัพย์สิน 
การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงาน ประกอบด้วย ด้านการควบคุม ด้าน
การบังคับบัญชา ด้านการประสานงาน ด้านการวางแผน และด้านการจัดองค์การ  
 ขณะที่สอดคล้องกับงาน เกวรินทร์ สระบุรินทร์ (2559) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกช าระเงิน
ผ่านโมบาย แอพพลิเคชั่นสตาร์บัคส์ไทยแลนด์ แนวโน้มการเติบโตของสังคมไร้เงินสด และบทบาท ส าคัญของ
สมาร์ทโฟนในชีวิตประจ าวัน จึงท าให้ร้านกาแฟมีวิธีแก้ปัญหาเรื ่องต้นทุนการจัดเก็บเงินสดและต้นทุน
ค่าธรรมเนียม จากการรับช าระเงินผ่านบัตรเดบิตและบัตรเครดิต ซึ่งในที่นี้คือการพัฒนาแอพพลิเคชั่นส าหรับ
การ ช าระเงินบริษัท สตาร์บัคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด จึงได้ท าการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นสตาร์บัคส์  ไทย
แลนด์ (Starbucks Thailand Mobile Application) เพื ่ออ านวยความสะดวกในการช าระเงินให้ข ้อมูล
ข่าวสาร แจ้งสถานที่ตั ้งของร้านแต่ละสาขา อีกทั้งยังเป็นอีกช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้า  รวมถึงเป็น
เครื ่องมือในการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM) ผู ้วิจัยจึง
ต้องการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกช าระเงินผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น  สตาร์บัคส์ไทยแลนด์ 
จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกช าระเงินผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น  สตาร์บัคส์ไทย
แลนด์มีทั้งหมด 10 ปัจจัย โดยเรียงล าดับจากปัจจัยที่มีอิทธิพลมากไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านการเข้ากันของ
รูปแบบการด าเนินชีว ิต ปัจจัยด้านการรับรู ้ความสามารถของตนเอง ปัจจัย ด้านช่องทางการเข้าถึง
แอพพลิเคชั่นและความน่าเชื่อถือของแอพพลิเคชั่น ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ แอพพลิเคชั่น ปัจจัยด้านการน าเสนอ
และลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านบุคลากรที ่เกี ่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่น ปัจจัยด้านกระบวนการและ
ภาพลักษณ์ของแอพพลิเคชั่น ปัจจัยด้านราคาในการดาวน์โหลด และใช้งานแอพพลิเคชั่น ปัจจัยด้านการ
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ส่งเสริมการเข้าถึงแอพพลิเคชั่น ปัจจัยด้านการโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น การศึกษาพฤติกรรม
การช าระเงินผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นสตาร์บัคส์ไทยแลนด์ พบว่า ความสะดวกสบายสามารถใช้ช าระเงินได้ทุก
ที่ทุกเวลา คือเหตุผลหลักที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจ เลือกช าระเงินผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นสตาร์บัคส์ไทย
แลนด์ และสอดคล้องกับ  
 หนึ่งนุช ธีระรุจินนท์ (2560) คุณภาพการให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็ม
ไพร์ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาระบบการให้บริการธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารกรุงไทยสาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ (2) เพื ่อศึกษาคุณภาพการให้บริการธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาจาก
ผู้จัดการสาขา ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา พนักงานสาขา พนักงานฝ่ายสนับสนุนงานอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าที่ใช้บริการ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมจ านวน 13 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา สรุปผล การศึกษา และน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการพรรณนาความ ผล
การศึกษาพบว่า (1) ระบบการให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วยระบบ KTB net bank 
เชื่อมโยงผ่านเว็บไซต์ธนาคารและแอพพลิเคชั่น ระบบเครื่องอัตโนมัติเชื่อมโยงผ่านเครื่องฝาก ถอน ปรับ สมุด
อัตโนมัติ ระบบเทเลแบงก์เชื่อมโยงผ่านเครื่องตอบรับอัตโนมัติ เพื่อประกอบการอธิบายขั้นตอนการใช้งาน  
ระบบการให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง (2) คุณภาพการให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกอบไปด้วยด้านความปลอดภัยในการรักษาความลับของข้อมูลผู้รับบริการ ด้านความสะดวกสบายในการ
เข้า ใช้งานง่าย ด้านต้นทุนในการยกเว้นค่าธรรมเนียมและลดค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ ด้านความรวดเร็วในการ
ให้บริการ สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างดี พบว่าคุณภาพที่ดีเป็นการให้บริการที่ส่งมอบความพึง
พอใจให้กับลูกค้า จากผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ สามารถน าข้อมูลที ่ได้ไปใช้ในการจัดท าข้อมูล
ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้รับบริการรู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น และใช้เป็น
แนวทางในการร่วมมือกับหน่วยงาน ธนาคารกรุงไทยในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้เหมาะสม 
เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของ ผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่ผลตอบแทนระยะยาวต่อไป 
 ปริยวิศว์ ชูเชิด และ ฉัตรทอง นกเชิดชู (2560) การยอมรับนวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอน
พร้อมเพย์และประสิทธิผลในการท าธุรกรรมการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ รายงานวิจัย การวิจัยครั้งนี้ได้รับ
เงินทุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาระดับการยอมรับและ
ประสิทธิผลนวัตกรรมบริการโอนเงิน และรับเงินโอนพรอ้มเพย์ ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการ
ยอมรับนวัตกรรมและ ประสิทธิผลการนวัตกรรมพร้อมเพย์มาใช้ และศึกษาความสัมพันธ์การยอมรับนวัตกรรม
พร้อมเพย์กับประสิทธิผลการน านวัตกรรมพร้อมเพย์มาใช้กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในพื้นที่ในจังหวัดนนทบุรีและ  
กรุงเทพมหานคร จ านวน 384 คน เครื ่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา  
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (OneWay 
ANOVA) และการวิเคราะห์ส ัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร ์ส ัน (Pearson Correlation Coefficient) 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพ
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ลูกจ้างบริษัท/พนักงานเอกชน รายได้มากกว่า 20,001 บาท ส่วนใหญ่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(Smartphone) วัตถุประสงค์ใช้เพื ่อการติดต่อสื ่อสาร เช่น E-Mail, Facebook, LINE ระดับการยอมรับ
นวัตกรรมพร้อมเพย์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับประสิทธิผลในการท าธุรกรรม  พร้อมเพย์ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก การทดสอบความแตกต่างระดับการยอมรับนวัตกรรมพร้อมเพย์ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์ใช้อินเทอร์เน็ต มีความสัมพันธ์กับระดับการยอมรับ
นวัตกรรมพร้อมเพย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การยอมรับนวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์มี
ความสัมพันธ์ ในทางบวกกับประสิทธิผลการน านวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพร้อมเพย์ อย่างมี
นัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .869 และสัมพันธ์กับปทิตตา หวายสันเทียะ 
(2559) คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความ  พึงพอใจของผู้ใช้ระบบการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย กรณีศึกษา : หน่วยงานส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดนครราชสีมา การศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อ  ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
การยื ่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที ่จ่าย กรณีศึกษา : หน่วยงานส่วน  ท้องถิ ่นใน เขตจังหวัด
นครราชสีมา เก็บข้อมูลโดยใช้ประชากร คือ ผู้มีอ านาจกระท าการแทนหรือผู้มีอ านาจกระท าการแทนมอบ
อ านาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระท าการแทนเพื่อด าเนินการหักและน าส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 243 แห่ง ทั้งหมด 243 คนคิด เป็น อัตราตอบกลับ 
100% วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน
โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีค่ าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
ได้แก่ ด้านความเป็นส่วนตัว และด้านการบรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ส่วนด้านประสิทธิภาพการใช้งาน และ
ด้านความพร้อมของระบบมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ที่ระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน และด้านความ
พร้อมของระบบส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบอย่างมีนัยส าคัญอย่างยิ่งทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยที่ด้านการบรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้และด้านความเป็นส่วนตัวไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยมีประสิทธิภาพการพยากรณ์
เท่ากับร้อยละ 62.70 
 กฤตโสภา ทิพย์ปัญญาวงศ์ (2561) การศึกษาปัญหาและแรงจูงใจในการใช้งานเงิน อิเล็กทรอนิกส์    

(e-Money) ผ่านโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา/คณะ/

มหาวิทยาลัย การบริหารการตลาด พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์งานวิจัยนี้ศึกษา

เกี่ยวกับปัญหาและแรงจูงใจในการใช้งานเงินอิเล็กทรอนิกส์  (e-Money) ผ่านโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย 

งานวิจัยนี ้ศึกษาทั ้งปัจจัยที ่ส ่งผลต่อการใช้งานและ  อุปสรรคที่ส ่งผลต่อการใช้งานเงินอิเล็กทรอนิกส์                      

(e-Money) ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ Mobile Wallet โดยเปลี่ยนจากการใช้บัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ บน

พื้นฐานของแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี ทฤษฎีผลกระทบภายนอกจากเครือข่าย และทฤษฎีอุปสรรคใน
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การเปลี ่ยนผลิตภัณฑ์ รวมถึงพิจารณาปัจจัยอื ่นเพิ ่มเติม ได้แก่ ความปลอดภัยและความไว้วางใจ และ

ภาพลักษณ์ทางสังคม ระเบียบวิธีวิจัยของงานวิจัยนี้คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญใน  

อุตสาหกรรม e-Money ประเทศไทย และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการส ารวจผ่านแบบสอบถาม  ออนไลน์ 

ประชากรของการศึกษาวิจัยนี้ คือ ผู้ที่ใช้บริการ e-Money ในรูปแบบบัตรหรือบนเครือข่าย ที่รองรับการซื้อ

ขายสินค้าจากผู้ขายหลายราย โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 320 ตัวอย่าง ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ทัศนคติใน

การใช้งาน e-Money บนโทรศัพท์มือถือส่งผลกระทบต่อการใช้งานจริงและความตั้งใจที่จะใช้งานในอนาคต 

ในขณะที่ปัจจัยด้านความน่าดึงดูดของทางเลือกอ่ืน การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน การรับรู้ความง่ายในการใช้

งาน การรับรู้สิทธิประโยชน์ของทางเลือกอื ่น การรับรู้ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลง ภาพลักษณ์ทางสังคม 

ผลกระทบ ภายนอกเครือข่ายทางอ้อม ผลกระทบภายนอกจากเครือข่ายทางตรง ความปลอดภัยและความ  

ไว้วางใจส่งผลกระทบต่อทัศนคติในการใช้งาน e-Money บนโทรศัพท์มือถือ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. การวางแผนงาน เป็นขั้นแรกในการจัดการงานในทุกระบบ ดังนั้น เพื่อให้ได้รับประสิทธิผลในการ
จัดการงาน จึงต้องมีการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนร่วม ในการใช้บริการการเงินส านักงานที่ดินหัวหินจึง
จ าเป็นต้องส ารวจข้อมูลก่อนการวางแผน เพ่ือให้แผนงานออกมาดี ชัดเจนและตรงวัตถุประสงค์ 

2. การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน ควรจัดสายบังคับบัญชาและหน้าที่ที่บุคลากรต้องปฏิบัติให้เหมาะสม
ตรงกับความรู้และศักยภาพ รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้เพิ่มเติม จะท าให้เกิดประสิทธิภาพและได้
ประสิทธิผลในการท างานอย่างเต็มที่ ท าให้เกิดประสิทธิผลในงานขึ้นได้ 

3. การอ านวยการ เป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ ่งที ่จะส่งผลต่อประสิทธิผลของงาน หาก
ผู้บังคับบัญชา มีการสั่งการที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และเป็นธรรม การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะเป็นไป
อย่างราบรื่นและรวดเร็ว การอ านวยการอาจหมายรวมถึง การสนับสนุนให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอีกด้วย  

4. การประสานงาน ส าหรับส านักงานที่ดินหัวหิน การประสานงาน ถือเป็นเรื ่องส าคัญในการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง ทั้งการประสานงานภายในหน่วยเอง การประสานงานระหว่างหน่วยกับตรวจส านักงาน
ที่ดินที่เป็นส่วนกลาง ซึ่งมีระยะทางห่างไกลกัน หรือการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ 
รวมประชาชนในพื้นที่บริการ เพราะการปฏิบัติงานจุดนั้น มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ วัฒนธรรม ภาษา 
ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการสื่อสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว และประสานงานให้เข้าใจตรงกัน เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
ในงานขึ้นได้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) ประเมินประสิทธิผลของการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร

ส่วนต าบล (2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิผลของการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนต าบล (3) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของกระบวนการจัดการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับประสิทธิผลของการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นการวิจัยปริมาณ แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างอยู่เขตอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 400 

คน ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน

โดยใช้ค่าทดสอบค่าที การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์ ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน 

สมการถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัย (1) ประสิทธิผลของการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล 

อยู่ในระดับมาก (2) ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิผลของการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนต าบล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (3) ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการ

จัดการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลของการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 

 
ค าส าคัญ: ประสิทธิผล การจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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Abstract 
 This research aimed to (1) explore effectiveness of child development center 
management Subdistrict Administrative Organization Prachuap City District Prachuap Khiri Khan 
Province. (2) compared attitude of respondents toward effectiveness of child Development 
Center management of Subdistrict Administrative Organization Prachuap Khiri Khan City district 
Prachuap Khiri Khan Province. (3) Effectiveness of child development center management. 
This was quantitative research, sample were 400 residents of Prachuap City District. 
Questionnaires was data collection tools. Analytical statistics were frequency percentages 
mean standard deviation and T test ANOVAF Pearson correlation. The finding were as follows; 
(1) effectiveness of child development center management of Sub district Administrative 
Organization was high level. (2) There were significant difference among respondents attitude 
toward effectiveness of child development center management, (3) There was positive 
significant correlation between affecting factors with effectiveness of child development 
center. 
 
Keywords: effectiveness child development center management, Subdistrict Administrative 
Organization Prachuap city district, Prachuap Khiri Khan Province 
 

บทน า 

 นับต ั ้ งแต ่ประกาศใช ้ร ัฐธรรมน ูญ พ.ศ.2540 ฉบ ับ 2550 จนถ ึงร ัฐธรรมน ูญ พ.ศ.2560                           

ให้ความส าคัญกับการปกครองท้องถิ่นอย่างชัดเจนมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพันธกิจด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ท้องถิ่นตามปรัชญาการปกครองท้องถิ่นที่ระบุว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นการปกครองโดยประชาชนเพ่ือ

ประชาชน (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542) และหนึ่งในพันธกิจดังกล่าวได้แก่การจัดการการศึกษาซึ่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิหน้าที่

ในการจัดการศึกษาเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยให้การพิจารณาความพร้อมความ

เหมาะสม ความต้องการภายในท้องถิ่น (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542)  นอกจากนั้นองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีสิทธิในการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ทุกช่วงวัยตลอดชีวิตเพื่อเป็นการสร้างคนที่มีคุณภาพสู่ชุมชนและสังคม 

เพ่ือให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และสามารถพัฒนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ให้ขีดความสามารถการแข่งขันของ

ประเทศชาติในอนาคต (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น , 2551) จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
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พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดส่วนของการศึกษาปฐมวัยไว้ในมาตรา 18 การจัดการศึกษาปฐมวัยได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการให้การดูแลและการศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียน    โดยมิได้เป็นการศึกษา

ภาคบังคับ ส าหรับสถานศึกษาปฐมวัยนี้ได้เน้นเฉพาะสถานที่และเลี้ยงเด็กตามทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติใช้ค าว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หมายถึงศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความต้องการ

พิเศษ หร ือสถานพัฒนาเด ็กปฐมว ัยท ี ่ เร ียกช ื ่ออย ่างอ ื ่น  (กระทรวงศ ึกษาธ ิการม , 2547 , น .15) 

กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงหลักสูตรก่อนประถมศึกษา พ.ศ.2540 เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษา (กรมวิชาการ, 2546, น.51-56) 

มีมติที่ประชุมให้เปลี่ยนข้อหลักสูตรก่อนปฐมศึกษามาเป็นหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546เป็นการพัฒนา

เด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 5 ปี ( 5 ปีหมายถึง อายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ) บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการ

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพภายใต้บริบท

สังคมวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอื้ออาทรและความเข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐาน

คุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม การจัดการศึกษา

ปฐมวัยเป็นการให้การดูแลแก่เด็กก่อนวัยเรียน โดยมิได้เป็นการศึกษาภาคบังคับเป็นที่กล่าวกันอยู่เสมอว่า

วิธีการทดสอบการบริหารที่ดีคือการดูแลความสามารถในการจัดองค์การจากการพิจารณาจากปัจจัยต่าง  ๆ 

ภายในตัวองค์การเองซึ่งการศึกษาประสิทธิผลของการจัดการองค์การที่ดีที่สุดในขฯนี้ได้การพิจารณาจากปัจจัย

ต่าง ๆ ภายในตัวองค์การเอง โดยทั่วไปนิยมใช้หลักการจัดการของ (Luther Gullick & Landel Urwick, 

1950 , p.75) ได ้แก ่การวางแผน (planning) การจ ัดองค ์การ (Organizing) การบร ิหารงานบ ุคคล 

(Staffing)การอ านวยการหรือสั่งการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) 

และการจัดท างบประมาณ (Budgeting) โดยเป็นที่รู้ทั่วไปว่า ค าย่อง่าย ๆ คือ POSDCRB (จันทรานี สงวนนาม

, 2551, น.73) และทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ของ (David Easton, 1996) ที่กล่าวว่าประสิทธิผลหรือผลลัพธ์

ของกระบวนการจัดการ(Outcomes) จะมาจากกระบวนการจัดการเริ่มต้นจากปัจจัยน าเข้า กระบวนการ

จัดการจึงจะเกิดผลผลิต(Outputs ) และผ่านกระบวนการแสดงความคิดเห็น ประเมินผลการจัดการจาก

ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake Holders)หรือทั้งสองส่วน การจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นการ

จัดการภาครัฐที่ด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การที่จะศึกษาประสิทธิผลจะต้องท าการศึกษาวิจัย

จากผลลัพธ์ของการจัดการตามแนวคิดทฤษฎีกระบวนการจัดการ (Processes) ที่ประกอบด้วยหลักการจัดการ

ดังกล่าว 

 การด าเนินงานของศูนย์เด็กเล็กจัดเป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources 

Development) ในวัยที่ส าคัญที่สุดได้แก่วัยก่อนวัยเรียน นับตั้งแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่าย
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โอนภารกิจด้านการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับที่ใกล้ชิดกับประชาชน

ท ี ่ส ุดได ้แก ่  องค ์การบร ิหารส ่วนต  าบล เป ็นผ ู ้ด  าเน ินการโดยด  าเน ินการภายในกรอบนโยบาย                                   

ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการที่จะสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยขององค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และชุมชนอย่างมีประสิทธิผล 

ตลอดจนสอดคล้องกับกฎหมายแผนพัฒนาและนโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับการศึกษาโดยมุ่ งประโยชน์สูงสุดกับ

เด็กปฐมวัย ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลมีรูปแบบด้านการจัดการภายในองค์การ 

เรื ่องรูปแบบของการจัดการ กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการจัดการสถานศึกษา เพื่อให้ 

กระบวนการจัดการสามารถท าให้เกิดประสิทธิผลของการจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล และส ารวจปัจจัย           

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 การมุ่งศึกษาปัจจัยในกระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ 
ประสิทธิผลของการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมุ่งหวังที่จะน าผลการศึกษาไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ชุมชน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สามข้อ คือ (1) เพื่อประเมิน ประสิทธิผลของการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิผลของการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล 
(3) เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของกระบวนการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับ
ประสิทธิผลของการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยได้ศึกษา ข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบในการวิจัย ดังนี้ (1) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับประสิทธิผลองค์การ (2) แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ (3) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ (4) แนวคิดและทฤษฎีการบริหาร
จัดการ (5) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล (6) ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ (7) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประชากรได้แก่ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 65 ,040 คน เป็นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 

  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนภายในเขตองค์การบริหาร    

ส่วนต าบล อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 400 คน โดยวิธีการของ ทาโร่ยามาเน่  

 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาวิจัยเรื ่องประสิทธิ์ผลการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต

อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลงานวิจัย โดยมีล าดับขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือดังนี้ (1) ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวความคิดที่

เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยศึกษาจากเอกสาร วารสาร บทความ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อน ามาเป็นแนวทาง

ในการสร้างแบบสอบถามจ านวน 35 ข้อ (2) ด าเนินการสร้างแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ตอน คือ ตอน

ที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ความคิดเห็นประชาชนต่อการบริหารงานประสิทธิผลการบริหารงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน

ต าบล ในเขตอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ (3) น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบแนวความคิดการวิจัย

น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบเครื่องมือแบบสอบถามตรวจสอบความเหมาะสมความ

ถูกต้องของเนื้อหา ความถูกต้องของการใช้ภาษาตลอดจนแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่บกพร่องให้มีความสมบูรณ์

ยิ่งขึ้น (4) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา (5) น าแบบสอบถามที่ตรวจสอบ

สมบูรณ์แล้ว ด าเนินการเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยต่อไป 

 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาเรื่อง “ ประสิทธิผลการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” สรุปได้ดังนี้ 
 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง ร้อยละ 63.7 อายุระหว่าง 
31- 45 ปีขึ้นไป ร้อยละ 43.8 ระดับการศึกษาต ่ากว่าชั้นปริญญาตรี ร้อยละ 78.8 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/
รับจ้าง ร้อยละ 27.5 รายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาทร้อยละ 53 
 ระดับ“ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากการศึกษาเรื่อง“ ประสิทธิผลของการ
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จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ            
(1) ด้านการวางแผน (2) ด้านการจัดองค์การ (3) ด้านการบริหารบุคคล (4) ด้านการอ านวยการ (5) ด้านการ
ประสานงาน (6) ด้านการรายงาน (7) ด้านการงบประมาน พบว่า ภาพรวมอยู ่ในระดับเห็นด้วยมาก 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1. ด้านการวางแผน มีผลต่อการประสิทธิผลการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการวางแผนอยู่ในระดับ มาก               
มีค่าเฉลี่ย = 4.14 เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์พบว่าข้อ 
(1) มีแผนงานก่อนการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความคิดเห็นมากที่สุดค่าเฉลี่ย 4.17 รองลงมาคือข้อ         
(5) ชุมชนมีโอกาสวางแผน มีค่าเฉลี่ย = 4.11 ข้อ (2) มีความชัดเจนของวัตถุประสงค์ในการวางแผนการจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีค่าเฉลี่ย = 4.09 ข้อ (3) วางแผนก าหนดวิธีการจัดการเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย = 4.08 และ 
ข้อ (4) วางแผนก าหนดวิธีการจัดการเหมาะสม มีความคิดเห็นน้อยสุด ค่าเฉลี่ย = 4.06 ตามล าดับ 
  2. ด้านการจัดองค์การ มีผลต่อการประสิทธิผลการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการจัดองค์การอยู่ในระดับ มาก                      
มีค่าเฉลี่ย = 4.18 เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์ พบว่าข้อ 
(6) โครงสร้างการจัดการศูนย์ มีความชัดเจน มีความคิดเห็นมากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 4.24 รองลงมาคือข้อ         
(8) ประสานงานกับชุมชนและองค์การบริหารส่วนต าบล มีค่าเฉลี ่ย =  4.17 ข้อ (9) รูปแบบการจัดการ
เหมาะสมกับงานที่ท าค่าเฉลี่ย = 4.14 และข้อ (7) บุคลากรเข้าใจการท างานของศูนย์มีความคิดเห็นน้อยสุด 
ค่าเฉลี่ย = 4.14 ตามล าดับ 
  3. ด้านการบริหารบุคคล มีผลต่อการประสิทธิผลการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการบริหารงานบุคคลอยู่ใน
ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย = 4.16 เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การ
วิเคราะห์พบว่า ข้อ (10) การรับคนเข้าท างานสอดคล้องกับหลักคุณธรรมจากระบบพรรคพวก มีความคิดเห็น
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 4.21 รองลงมาคือข้อ (12) บุคลากรมีความสุขในการท างานมีค่าเฉลี่ย = 4.18 จัดการให้
บุคลการมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมมีค่าเฉลี่ย = 4.16 และข้อ (13) การพัฒนาบุคลากรมี
ความคิดเห็นน้อยสุด ค่าเฉลี่ย = 4.12 ตามล าดับ 
  4. ด้านการอ านวยการ มีมีผลต่อการประสิทธิผลการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการอ านวยการอยู่ในระดับ 
มาก มีค่าเฉลี่ย = 4.23 เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์
พบว่าข้อ (14) ความเหมาะสมของการตัดสินใจในการจัดการของหัวหน้าศูนย์มีความคิดเห็นมากที่สุดค่าเฉลี่ย 
= 4.28 รองลงมาคือข้อ (16) บุคลิกภาพและความสามารถการจัดการงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหัวหน้าศูนย์ 
ค่าเฉลี่ย = 4.22 ความเหมาะสมในการสั่งงานและมอบหมายหน้าที่ต่อบุคลากรของหัวหน้าศูนย์ ค่าเฉลี่ย = 
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4.19 และข้อ (15) ความสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าของหัวหน้าศูนย์มีความคิดเห็นน้อยสุด ค่าเฉลี่ย = 4.13 
ตามล าดับ 
  5. ด้านการประสานงาน มีผลต่อการประสิทธิผลการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการประสานงานอยู่ในระดับ 
มาก มีค่าเฉลี่ย = 4.36 เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์
พบว่าข้อ (18) การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความคิดเห็นมากที่สุด ค่าเฉลี่ย            
= 4.40 รองลงมาคือข้อ (20) การประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ย = 4.32 และข้อ (19) การสร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาเด็กเล็กกับองค์การและหน่วยงานอ่ืน ๆ มีความคิดเห็นน้อยสุดค่าเฉลี่ย = 
3.46 ตามล าดับ 
  6. ด้านการรายงาน มีผลต่อการประสิทธิผลการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในเขตอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการรายงานอยู่ในระดับ มาก                
มีค่าเฉลี่ย = 4.18 เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์พบว่าข้อ 
(21) รายงานผลการปฏิบัติงานให้ชุมชนได้ทราบทางสื่อชุมชน เช่น หอกระจายข่าว  มีความคิดเห็นมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย = 4.19 รองลงมาคือ ข้อ (23) เมื่อเกิดปัญหาการปฏิบัติงานสามารถน าเสนอปัญหาข้อขัดข้องต่อ
หน่วยงานที่ควบคุมได้ทันเวลามีค่าเฉลี่ย = 4.17 และข้อ (22) รายงานผลการปฏิบัติงานสอดคล้องทันเวลาต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลมีความคิดเห็นน้อยสุดค่าเฉลี่ย = 4.16 ตามล าดับ 
  7. ด้านการงบประมาณ มีผลต่อการประสิทธิผลการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านงบประมาณอยู่ในระดับ มาก 
มีค่าเฉลี่ย = 4.21 เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์พบว่าข้อ 
(26) ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างสิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จ าเป็นมีความคิดเห็นมากที่สุด ค่าเฉลี่ย                 
= 4.22 รองลงมาคือข้อ (24) ความพอเพียงของงบประมาณที ่ได้ร ับเพื ่อการจัดการมีค่าเฉลี ่ย = 4.21          
และข้อ (25) สามารถใช้จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสมมีความคิดเห็นน้อยสุด ค่าเฉลี่ย = 4.11 ตามล าดับ 
  8. ประสิทธิผลการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการ
ประสิทธิผลการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย = 4.14 เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ตามเกณฑ์การวิเคราะห์พบว่าข้อ (1) การอบรมเลี้ยงดูในด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจมีความคิดเห็นมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย = 4.19 รองลงมาคือข้อ (2) ให้การศึกษา อบรมผสมผสานกับการเลี้ยงดูและข้อ (3) จัดให้มีกิจกรรม
การเล่นที่เหมาะสมกับวัย ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.10 ข้อ (5) เด็กมีความสุขในการเลี้ยงดูจากศูนย์ค่าเฉลี่ย             
= 4.05 และข้อ (4) เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองในการด ารงชีวิตประจ าวันมีความคิดเห็นน้อยสุด ค่าเฉลี่ย              
= 4.00 ตามล าดับ วิเคราะห์พบว่าข้อ (10) ความสะอาดของห้องเรียนและห้องน ้ามีความคิดเห็นมากที่สุด 
ค่าเฉลี ่ย = 4.63 รองลงมาคือข้อ (6) อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความมั ่นคงแข็งแรงค่าเฉลี ่ย  = 4.09          



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”   
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 682 

 

ข้อ (8) ความปลอดภัยจากระบบไฟฟ้าเหมาะสมไม่ม ีปล ั ๊กไฟฟ้าหร ือหลอดไฟฟ้าใกล ้ม ือเด็ก และ                   
ข้อ (9) ตัวอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งอยู ่ไกลกองขยะและแหล่งน ้าเสีย ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.08 และ          
ข้อ (7) สภาพการถ่ายเทอากาศสะดวก ปลอดโปร่งมีความคิดเห็นน้อยสุด ค่าเฉลี่ย = 4.04 ตามล าดับ 
 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยขอเสนอแนะข้อคิดเห็นบางประการที่อาจเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในการจัดการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
     1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเผยแพร่ความรู้ในเรื่องสิทธิของเด็กให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ 
     2. ควรส่งเสริมการอบรมอาชีพให้กับเด็กให้หลากหลายโดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ 
     3. ควรมีการให้บริการด้านอาหารเสริมส าหรับเด็กในพื้นที่ 
     4. เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานควรได้รับการอบรมอย่างสม ่าเสมอเกี่ยวกับงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลเด็ก 
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ประสิทธิผลของการน านโยบายความปลอดภัยทางถนนไปปฏิบัติในพื้นที่ถนนสายรอง             
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ประเมินประสิทธิผลของการน านโยบายการลดอุบัติเหตุ บนท้อง
ถนนไปปฏิบัติกรณีศึกษา ถนนสายรองในเขตพื้นที่อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี (2) เปรียบเทียบความคิดเห็น
ของกลุ ่ม ตัวอย่างที ่มีต่อประสิทธิผล ของการน านโยบายการลดอุบัติเหตุบนถนนสายรอง ในเขตพื้นที่                
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี จ าแนกตามลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง (3) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัย ที่มีผลต่อการน านโยบาย การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนไปปฏิบัติ กับประสิทธิผลของการน านโยบายการ
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาน ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูล
เชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนในอ าเภอชะอ า จ านวน 400 คน การทดสอบด้วยสถิติ เปอร์เซ็นต์ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ผลการศึกษาดังนี้ (1) ประสิทธิผลของ
ของการน านโยบาย การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ไปปฏิบัติกรณีศึกษา ถนนสายรอง ในเขตพื้นที่อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรีอยู่ในระดับมาก (2) ความคิดเห็นของกลุ่ม ตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิผลของการน านโยบาย      
การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนไปปฏิบัติกรณีศึกษาถนนสายรอง ในเขตพ้ืนที่อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี จ าแนก
ตามลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ปัจจัยที่มี
ผลต่อการน านโยบายการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ไปปฏิบัติมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผล ของการน า
นโยบายการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนไปปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  
ค าส าคัญ: ประสิทธิผล ความปลอดภัยในพื้นที่ถนนสายรอง 
 
Abstracts 
   The Purposes of this research were to (1) explore effectiveness of Road safety in 
secondary road Policy implementation (2) compared an attitudes of respondents toward 
effectiveness of Road safety in secondary road Policy implementation verified by demographic 
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factors. (3) explain correlation between affecting factors with effectiveness of Road safety in 
secondary road Policy implementation This was quantitative research, questionnaires were 
used as data collection. Sample were 400 residents attached to Chaum District Peatchaburi. 
Analytical statistics were percentages mean standard deviation T Test, ANOVA F Pearson R. 
The Findings were as follows; (1) effectiveness of Road safety in secondary road Policy 
implementation was high level. (2) There were significant difference among residents attitude 
toward effectiveness of Road safety in secondary road Policy implementation (3) There were 
positive significant difference between Affecting Factors with effectiveness of Road safety in 
secondary road Policy implementation 
  
Keywords: Effectiveness, road safety in secondary road  
  
บทน า 

การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นปัญหาระดับประเทศ ซึ่งในปัจจุบันการใช้รถในการคมนาคมขนส่งมี
แนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคม ท าให้การสัญจรไปมา
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ท าให้การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมีจ านวนผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ พิการในประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
และหากไม่มีมาตรการที่ดีป้องกันอุบัติภัยทางถนนปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้นประกอบไปด้วย 
คนยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุบางรายเกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง แต่อุบัติเหตุหลายรายเกิด
จากปัจจัยร่วมมีความสัมพันธ์แบบลูกโซ่ เช่น เกิดจากความบกพร่องของคนกับถนน คนกับรถ ถนนกับรถ หรือ
ทั้งคน ถนน และรถร่วมกัน การป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จ าเป็นต้องเรียนรู้ว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร นอกจากนี้ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนท าให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น 
ป้ายโฆษณา สะพาน เสา ต้นไม้หรือพุ่มไม้ และที่ส าคัญคือการก่อสร้างบนพื้นผิวจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่มี
เส้นสัญลักษณ์ เป็นต้น ปัจจัยอีกส่วนหนึ่งคือการขาดการดูแลอุปกรณ์รถส่วนบุคคล เช่น ไฟหน้ารถ ไฟท้ายรถ 
กระจกมองข้าง กระจกมองหลัง เป็นต้น ปัจจัยผู้ขับข่ีดื่มสุราก่อนเกิดอุบัติเหตุ ไม่สวมหมวกกันน็อก ไม่คาดเข็ม
ขัดนิรภัย ฝ่าฝืนไฟจราจร ขับรถด้วยความเร็วสูงสัดส่วนผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลก เป็นผู้เสียชีวิตที่
เกิดจากรถยนต์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29 เกิดจากรถจักรยานยนต์ร้อยละ 28 ที่เหลือเป็นผู้ขับข่ีจักรยานและ
ผู้เดินเท้า ร้อยละ 26 และผู้ใช้ถนนอื่น ๆ คิดเป็น ร้อยละ 17 ส าหรับสัดส่วนผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางถนน
ของประเทศไทยเป็นผู้เสียชีวิตที่เกิดจาก รถจักรยานยนต์มากที่สุดที่ร้อยละ 74.4 เกิดจากรถยนต์คิดเป็นร้อย
ละ 12.7 ผู้เดินเท้าคิดเป็นร้อยละ 7.6 ผู้ขี่จักรยาน คิดเป็นร้อยละ 3.5 และผู้ใช้ถนนอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 2.3 
อย่างไรก็ตาม เป็นที่ชัดเจนว่าสถานการณ์ผู้เสียชีวิต จากการชนบนถนนของประเทศไทยมีจ านวนไปถึงสามในสี่ 
เกิดจากการขับขี่หรือซ้อนโดยสารรถจักรยานยนต์ 2 ล้อ (รวมถึงรถ 3 ล้อ) ซึ่งหากคิดสัดส่วนตามจ านวน
ประชาชนต่อพ้ืนที่ของประเทศแล้ว ผู้เสียชีวิตที่เกิดจาก รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยจะสูงเป็นล าดับ 1 ของ
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โลก จากสถิต ิการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ของ ขบ. พบว่า ในปัจจุบ ันมีการเพิ ่มขึ ้นของจ านวน
รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยจาก 19 ล้านคัน เป็นจ านวน 20 ล้านคันสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของ
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2561 ยังมีจ านวนครั้งและผู้เสียชีวิตอยู่ใน ระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของสถิติระหว่างปี      
พ.ศ. 2556 – 2561 โดยมีจ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละ 7.13 และมีผู้เสียชีวิตสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 10.26 ทั้งนี้ จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บลดลงอย่างชัดเจน โดยต ่ากว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ 59.22 
ปัจจุบันความเจริญของประเทศท าให้มีการเปลี่ยนแปลงในหลายรูปแบบต่าง  ๆ เริ่มจากการก่อสร้างถนน
หนทาง เพื่อให้การคมนาคมที่ใช้ในการเดินทางสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงการขนส่งในหลาย ๆ รูปแบบ                
มี การจัดการอย่างมีระบบแบบแผนในเชิงธุรกิจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็น าไปด้วยความอันตรายและก่อให้เกิด อุบัติเหตุ
จากการจราจรบนท้องถนนกับคนที่สัญจรไปไปในพ้ืนที่ เช่น ทางแยก ทางตัดผ่านของถนน ความต่างระดับของ
ถนน ทางโค้ง ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ทั้งสิ้น อาจเกิดจากความประมาท ความไม่ช านาญใน
พื้นที่ ความเคยชินของคนในชุมชน เส้นทางที่เคยใช้เป็นประจ าตั้งแต่ในอดีตเมื่อมีการตัดถนนใหม่ ความสูงต ่า
ระหว่างถนนใหม่กับ ถนนเก่า ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางจราจรได้เช่นกัน รัฐบาลได้
ก าหนดให้เป็นมาตรการและวางแผนโครงการ เพื่อยกระดับไปมาตรฐานความปลอดภัย ทางถนน เพื่อจะลด
การสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรอย่างเร่งด่วน โดยก าหนดยุทธศาสตร์ในการป้องกัน อุบัติเหตุทางถนน ไว้หลาย
ด้านด้วยกัน ด้านบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งมีการใช้กฎหมายอย่างจริงจังแก่ ผู้กระท าผิด ให้ความรู้แก่ประชาชน
เพื่อให้ประชาชนได้น าไปปฏิบัติตามที่ภาครัฐได้แนะน า และก าหนดให้เป็นกติกาในการใช้พื้นร่วมกันของ
ประชาชน มีการน าความรู้ ด้านวิศวกรรมจราจร ไปด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปมาตรฐานในด้านการจราจร ได้แก่ 
พื้นผิวถนน การติดตั้งสัญณาณไฟ การจัดให้มี เครื่องหมายจราจร ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ด าเนินการจัด ระบบ
บริการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้มีการประสานงาน กันเป็นโครงข่าย ในกรณีมีอุบัติเหตุร้ายแรง ส่งรถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่าง รวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามสากลมีการประเมินผลในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่าน
ไปในหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื ่อจะได้น าไปปรับปรุง และแก้ไขในส่วนที ่ยังไม่มีประสิทธิภาพ จัดระบบ
สารสนเทศอย่างมี ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ โดยได้ก าหนดการ
ด าเนินการ แก้ไขจุดเสี ่ยง และปัญหาอุบัติเหตุจราจรอย่างจริงจัง ได้ก าหนดเป้าหมายหลักไว้ โดยผู ้ใช้
รถจักรยานยนต์ มีอัตราการบาดเจ็บลดลง ผู้ใช้รถใช้ถนนมีประพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ดีขึ้น ถนนมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น ท าให้มีการบ ารุงรักษาถนน เป็นระยะตามแผนงานที่ได้ท าขึ้น เพื่อลดจ านวนอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดข้ึน จากถนนช ารุดเสียหาย 

อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ได้ด าเนินจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุโดย
บูรณาการร่วมกับสถานีต ารวจภูธรชะอ า จากการศึกษา พื้นที่ของอ าเภอชะอ า พบว่า มีถนนเพชรเกษม 
หมายเลข 4 และมีถนนเพชรเกษมหมายเลข 37 สายชะอ า–ปราณบุรี เป็นถนนเลี่ยงเมืองชะอ า เริ่มต้นที่ทาง
แยกต่างระดับชะอ า บริเวณกิโลเมตรที่ 187+682 ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)  สิ้นสุด
ที่อ าเภอหัวหิน จึงสนใจที่จะศึกษาว่าประสิทธิผลของการน านโยบายลดอุบัติเหตุไปปฏิบัติ ได้ผลไปมากน้อย
เพียงใด โดยท าการศึกษาที่ ถนนสายรองของอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เพราะมีการเล็งเห็นถึงความส าคัญ
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ต่อการเกิดความสูญเสีย และมีการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพียงใด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์      
การวิจัยครั้งนี้ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อประเมินประสิทธิผลของการน านโยบายการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนไปปฏิบัติกรณีศึกษา       
ถนนสายรองในเขตพ้ืนที่อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่ม ตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิผลของการน านโยบายการลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนไปปฏิบัติ จ าแนกตามลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 

3. เพื่ออธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนไป
ปฏิบัติกับประสิทธิผลของการน านโยบายการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

4. เพ่ือพยากรณ์ประสิทธิผลของการน านโยบายการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนไปปฏิบัติกรณีศึกษาถนน
สายรองในเขตพ้ืนที่อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ประสิทธิผลของการนโยบายการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ไปปฏิบัติกรณีศึกษาถนนสายรองในเขต
พ้ืนที่อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในระดับสูง 

2. ความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิผลของการนโยบาย การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนไปปฏิบัติ กรณีศึกษา
ถนนสายรองในเขตพื้นที่อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ไม่มีความแตกต่างเมื่อจ าแนก จากลักษณะประชากร   
ของกลุ่มตัวอย่าง 

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ไปปฏิบัติกรณีศึกษาถนนสายรอง               
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี มีความสัมพันธ์กับ ประสิทธิผลการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนไปปฏิบัติ
กรณีศึกษาถนนสายรองในเขตพื้นที่อ าเภออ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ              
ที่ระดับ .05 

4. ปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ไปปฏิบัติกรณีศึกษาถนนสายรอง     
ในเขตพื้นที่อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของการน านโยบายการลดอุบัติเหตุ         
บนท้องถนนไปปฏิบัติกรณีศึกษาถนนสายรองในเขตพ้ืนที่อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 

 

ขอบเขตการวิจัย 
    1. ขอบเขตการวิจัยด้านตัวแปร งานวิจัยครั้งนี้ตัวแปรประกอบด้วย ตัวแปรต้นได้แก่ ลักษณะประชากร
ของ กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายความปลอดภัยทาง
ถนนไปปฏิบัติในพื้นที่ถนนสายรองอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย ไปสมมุติฐานและวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการประสานงานกับหน่วยงาน
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ข้างเคียง และความร่วมมือของประชาชน ตัวแปรตามได้แก่ ประสิทธิผลของการน านโยบายการลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนไปปฏิบัติกรณีศึกษาถนนสายรองในเขตพ้ืนที่อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
     2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง การวิจัยครั ้งนี ้กลุ ่มประชากรได้แก่ ประชาชนในพื้นที่               
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
     3. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ได้แก่ เขตพ้ืนที่อ าเภอชะอ า  
     4. ขอบเขตด้านเวลา การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการในช่วงเวลา เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. รับทราบผลการด าเนินการประสิทธิผล ของการน านโยบายการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ไปปฏิบัติ
กรณีศึกษา ถนนสายรองในเขตพ้ืนที่อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

2. รับทราบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการน านโยบายการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนไปปฏิบัติ
กรณีศึกษา ถนนสายรองในเขตพ้ืนที่อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

3. รับทราบและมีแนวทางการน านโยบาย การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนไปปฏิบัติ กรณีศึกษาถนนสาย
รองในเขตพ้ืนที่อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 
กรอบความคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ รูปแบบของการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย                  

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ประชากร ได้แก่ ประชาชนผู้มีถิ่นพ านักในพื้นที่อ าเภอชะอ า จ านวน 80,846 คน    

- อาย ุ 
- เพศ  
- การศึกษา  
- รายได้  

- มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย   
-ความพอเพียงของทรัพยากรนโยบาย 
-ปริมาณและคณุภาพของบุคลากร 
- การสนับสนุนจากหน่วยงานและ
ประชาชน 
-ลักษณะองค์การที่น านโยบายไปปฏิบัต ิ
 - ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร 
และประสานงานเครือข่าย 

ประสิทธิผลการน านโยบายลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนมาปฏิบัติกรณีศึกษาถนนสายรอง 
การบรรลุว ัตถุประสงค์ ปริมาณการเกิด
อุบัติเหตุ ลดลง 
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(ส านักทะเบียนราษฎร์) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ค านวนโดยวิธีของยามาเน ได้ตัวอย่าง 400 คน การสุ่ม

ตัวอย่างสุ ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling) และแจกแบบสอบถามครอบครอบคลุมประชากรกลุ่ม

ตัวอย่างทั ้งหมดแบบสอบถามได้ 400 ครบถ้วนสมบูรณ์ เครื ่องมือที ่ใช ้ในการวิจ ัย เป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นอันมีลักษณะค าถามปลายปิดชนิดตรวจสอบรายการ (Check list) และแบบ

มาตราส่วน (Rating scale) 5 ระดับ (มากที่สุด/มาก/ปานกลาง/น้อย/น้อยที่สุด) ตามแบบของ Likert Scale 

และค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้

ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื ่องมือกับประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ชุด/คน                   

ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยด าเนินการแจกแบบสอบถามให้ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่าง 

ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากนั้นผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

แบบสอบถาม ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

จากแบบสอบถาม มีแนวทางการวิเคราะห์ มีดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2545, น.56) ใช้การหาค่าความถี่      

ค่าร ้อยละ เพื ่อว ิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของกลุ ่มตัวอย่าง ใช ้การหาค่าค่าเฉลี่ย                

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ตัวแปรปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ  

การหาความสัมพันธ์และพยากรณ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติกับประสิทธิผลการน า

นโยบายไปปฏิบัติ ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ Pearson R และ สมการถดถอยเชิงพหุเพื ่อค่าการหา

ความสัมพันธ์และอ านาจการพยากรณ์ของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 

 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาค้นคว้าตามวิธีการด าเนินการศึกษาดังกล่าวมาในข้างต้น สามารถน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้า รายละเอียดดังต่อไปนี้  

ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
 เพศ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 128 คน คิดเป็น ร้อยละ 32.00 และเพศชาย 

จ านวน 272 คน คิดเป็น ร้อยละ 68.00  
 อายุ ประชาชนส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 

รองลงมาคืออายุระหว่าง 20 - 30 ปี และ อายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.25 ถัด
มาคืออายุมากกว่า 51 – 60 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 ตามล าดับ  

 ระดับการศึกษา ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 223 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.75 รองลงมาคือระดับต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.25 ถัดมามีการศึกษา
ระดับปริญญาโทข้ึนไป จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 

 รายได้สุทธิต่อเดือน ประชาชน ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 8,000 - 15,000 
บาท จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 15,000 – 20,000 บาท 
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จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 ถัดมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต ่ากว่า 8,000 บาท จ านวน 72 คน และ
รายได้ 20,000 บาทข้ึนไป จ านวน 41 คน คิดเป็น ร้อยละ 10.25 

ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายความปลอดภัยทางถนน ดังนี้ 
 1) ผลการประเมินข้อมูลพบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อการน า

นโยบายไปปฎิบัติ ภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.34 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับ
ความคิดเห็นจากระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด ลงไปหาน้อยสุดตามเกณฑ์การประเมินพบว่า ข้อ 4 ด้านการสนับสนุน
จากหน่วยงานและประชาชนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.39 รองลงมาคือ ข้อ 1. ด้านมาตรฐานและ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย และ ข้อ 3. ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย                
= 4.36 ถัดมาคือ ข้อ 5. ด้านลักษณะองค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.34             
ข้อ 6. ด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานเครือข่าย อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย = 4.33   
และ ข้อ 2. ด้านความพอเพียงของทรัพยากรนโยบาย อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย = 4.28 ตามล าดับ 

 2) ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย ของอ าเภอชะอ า ผลการประเมินข้อมูลพบว่า 
ความคิดเห็นของกลุ ่มตัวอย่าง ที ่มีต่อปัจจัยที ่ม ีผลต่อการน านโยบายการจัดการคมนาคมไปปฏิบัติ                      
ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม = 4.36 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อโดยเรียงล าดับความคิดเห็นจากระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุดลงไปหาน้อยสุดตาม เกณฑ์การประเมิน
พบว่า ข้อ 1. เป้าหมายชัดเจนเป็นรูปธรรมของนโยบาย และ ข้อ 3. สามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.35 รองลงมา คือ ข้อ 2. เป็นการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติ และ ข้อ 4. เป็นนโยบายสากลที่ทุกชาติน าไปปฏิบัติ อยู ่ในระดับมากมีค่าเฉลี ่ย = 4.33 ถัดมาคือ                  
ข้อ 4. เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติรับทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของนโยบาย อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย= 4.31 
ตามล าดับ 

3) ด้านความพอเพียงของทรัพยากรนโยบาย ผลการประเมินข้อมูลพบว่า ความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการคมนาคม ไปปฎิบัติ ด้านความ
เพียงพอด้านความพอเพียงของทรัพยากรนโยบาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.28 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับความคิดเห็นจากระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุดลงไปหาน้อยสุด ตามเกณฑ์การ
ประเมินพบว่า ข้อ 10. ความพร้อมของพาหนะที่ใช้สนับสนุนให้การน านโยบายไปปฏิบัติส าเร็จ อยู่ในระดับ
มากมีค่าเฉลี่ย = 4.35 รองลงมา คือ ข้อ 9. ความเหมาะสมของผลตอบแทนต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ อยู่ในระดับ
มากมีค่าเฉลี่ย = 4.33 รองลงมาคือ ข้อ 6. ความเพียงพอของงบประมาณในการด าเนินงานตามนโยบายให้
บรรลุเป้าหมาย อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย = 4.24 ถัดมา ข้อ 7. ความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่นวัสดุ อุปกรณ์ใน
การน านโยบายไปปฏิบัติ และ ข้อ 8. บุคคลากรมีจ านวนเพียงพอที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ย = 4.23 ตามล าดับ 

4) ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร ของอ าเภอชะอ า ผลการประเมินข้อมูลพบว่า ความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายการจัดการคมนาคม ไปปฎิบัติ  ด้านปริมาณและ
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คุณภาพของบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม = 4.36 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เร ียงล าดับความคิดเห็นจากระดับค่าเฉลี ่ยมากที ่ส ุดลงไปหาน้อยสุด ตามเกณ ฑ์การประเมินพบว่า                  
ข้อ 15. เจ้าหน้าที่ได้มีสมรรถนะทางร่างกายและจิตใจเหมาะสมกับน านโยบายไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก           
มีค่าเฉลี่ย   = 4.40 รองลงมา คือ ข้อ 11. มีความรู้ความสามารถของบุคลากรเหมาะสมกับจ านวนงานที่ต้อง
ปฏิบัติ ข้อ 13. เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการด าเนินงานตามนโยบาย และ ข้อ 14. เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเพื่อพัฒนางานตามนโยบาย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.36 ถัดมาคือ 
ข้อ 12.การฝึกอบรมเจ้าหน้าที ่ให้ความรู ้และความสามารถในการน านโยบายไปปฏิบัติ อยู่ในระดั บมาก          
มีค่าเฉลี่ย = 4.34 ตามล าดับ 

 5) ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานและประชาชน ผลการประเมินข้อมูลพบว่า ความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายการจัดการคมนาคมไปปฎิบัติ ด้านการสนับสนุนจาก
หน่วยงานและประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม = 4.39 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เร ียงล  าด ับความค ิดเห ็นจากระด ับค ่าเฉล ี ่ยมากที ่ส ุดลงไปหาน ้อยตามเกณฑ์การประเม ินพบว่า                                 
ข้อ 16. ส่วนราชการระดับจังหวัดสนับสนุน ร่วมมือ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และขั้นตอนในการน า
นโยบายไปปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างดี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.45 รองลงมา คือ ข้อ 18. ผู้น าชุมชน 
ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน สนับสนุน ร่วมมือ ท าการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และขั้นตอนในการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.38 ถัดมาคือ ข้อ 17. ส่วนราชการระดับ จังหวัดและ
อ าเภอสนับสนุน ร่วมมือ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และขั้นตอนในการน านโยบายไปปฏิบัติแก่
ผู้เกี่ยวข้องอย่างดี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.34 ตามล าดับ  

 6) ด้านลักษณะองค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ ผลการประเมินข้อมูลพบว่า ความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการคมนาคม ไปปฎิบัติ ด้านลักษณะ
องค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย = 4.34 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เร ียงล าดับความคิดเห็นจากระดับค่าเฉลี ่ยมากที ่ส ุดลงไปหาน้อยสุด ตามเกณฑ์การประเมินพบว่า                       
ข้อ 20. ความเหมาะสมของหน่วยงานสังกัดกรมการปกครองในการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.39 รองลงมาคือ ข้อ 19. โครงสร้างการควบคุมบังคับบัญชาเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย = 4.34 ถัดมา ข้อ 21. ผู้ปฏิบัติงานพร้อมที่จะอุทิศและเสียสละเวลา
ให้กับการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.29 ตามล าดับ 

 7) ด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานเครือข่าย ผลการประเมินข้อมูล
พบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการน านโยบายการจัดการคมนาคม 
ไปปฏิบัติ ด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานเครือข่าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
รวม = 4.33 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับความคิดเห็นจากระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุดลงไปหาน้อย
สุด ตามเกณฑ์การประเมินพบว่า ข้อ 25. การสร้างเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ กับหน่วยเหนือและ
หน่วยข้างเคียง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.36 รองลงมาคือ ข้อ 22. หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องได้
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ประชาสัมพันธ์การน านโยบายการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนมาปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.34 ถัดมา     
ข้อ 26. หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง มีความสามารถในการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามนโยบาย
การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.33 ข้อ 24. การประสานงานด้านข่าวกรองกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.32 และ ข้อ 23. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ                     
ที่เกี่ยวข้องสามารถให้บริการข้อมูลข่าวสาร สามารถตอบค าถามแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ด้วยตัวเอง หรือในช่องทาง
อ่ืน ๆ ด้วยความชัดเจนและถูกต้อง อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย = 4.30 ตามล าดับ 

 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายความปลอดภัยทางถนน  
ผลการประเมินข้อมูลพบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ โดยรวมประสิทธิผลของ การน านโยบายไป
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย= 4.40 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับความคิดเห็นจากระดับ
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดลงไปหาน้อยสุด ตามเกณฑ์การประเมินพบว่า ข้อ 1. ความมั่นคงทางด้านชีวิตร่างกายและ
ทรัพย์สิน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.43 รองลงมาคือ ข้อ 3. มีความปลอดภัยมากขึ้นในการใช้รถใช้ถนน 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.39 ถัดมาคือ ข้อ 2.ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.38 ข้อ 4. ลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 
4.37 ตามล าดับ 

  
สรุป 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายไป
ปฎิบัติ ภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.34 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับความคิดเห็น
จากระดับค่าเฉลี ่ยมากที่สุด ลงไปหาน้อยสุดตามเกณฑ์การประเมินพบว่า ข้อ 4 ด้านการสนับสนุนจาก
หน่วยงานและประชาชนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.39 รองลงมาคือ ข้อ 1. ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์
ของนโยบาย และ ข้อ 3. ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.36 ถัดมาคือ ข้อ 
5. ด้านลักษณะองค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.34 ข้อ 6. ด้านประสิทธิภาพใน
การติดต่อสื่อสาร และประสานงานเครือข่าย อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย = 4.33 และ ข้อ 2. ด้านความพอเพียง
ของทรัพยากรนโยบาย อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย = 4.28 ตามล าดับ  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. เปิดกว้างต่อสาธารณะในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนที่
แหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยว  

2. ควรจัดกิจกรรมเพื ่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยทางถนน ให้เป็นเป็นที ่รู ้จักแก่
นักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับคนในชุมชน 
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3. สร้างกติการ่วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐ เอกชนและชุมชนท้องถิ่นในการแสวงหารายได้จาก
นักท่องเที่ยว โดยไม่หวังผลประโยชน์มากนัก แต่เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวร่วมกัน
อย่างสร้างสรรค์และรักษาวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด 

4. การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในเขตท่องเที่ยวของอ าเภอชะอ าและชุมชนท้องถิ่นไม่ควรมุ่งสร้างรายได้
มากนัก แต่ควรมีกิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกให้กับนักท่องเที่ยวและบุคคลโดยทั่วไป ให้ตระนักถึงความส าคัญ
ของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

5. ทุกองค์กรที่เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินจราจร 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของของคนในชุมชนกับอ าเภอชะอ า เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

และความปลอดภัยทางถนน 
2. ควรศึกษาผลกระทบของการจัดการการจราจรในเขตอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ที่มีต่อวิถีชีวิต

และวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของคนในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อประเมินประสิทธิผลการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโคโรนา ไวรัส 19 ของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2) เพ่ือเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที ่มีต่อประสิทธิผลการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โคโรนา ไวรัส 19                
(3) เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยประสิทธิผลการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา ไวรัส 
19 ของเทศบาลเมืองหัวหิน ที่มีผลต่อประสิทธิผลการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา ไวรัส 19 
ของเทศบาลเมืองหัวหิน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน 
อ าเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 350 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสหสัมพันธ์เพียร์สัน            
ผลการศึกษาพบว่า (1) ประสิทธิผลการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา ไวรัส 19 ของเทศบาล
เมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ในระดับมาก (2) ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
ประสิทธิผลการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา ไวรัส 19 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ เมื่อจ าแนกด้วยลักษณะประชากรด้าน เพศ อายุ และ การศึกษา (3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ประสิทธิผลการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา ไวรัส 19 ของเทศบาลเมืองหัวหิน ที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา ไวรัส 19 ของเทศบาลเมืองหัวหินเป็นเชิงบวก     
ที่ระดับปานกลางค่อนข้างสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิผล การจัดการป้องกัน การแพร่ระบาดโรคโคโรนา ไวรัส 19 เทศบาลเมืองหัวหิน                   
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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Abstract 
 The purposes of this study were to: (1) assess Effectiveness in Preventing Corona Virus 19 
pandemic HuaHin Municipality HuaHin District PrachuabKiriKhan Province. (2) compare the opinions of 
respondents toward Effectiveness in Preventing Corona Virus 19 pandemic HuaHin Municipality HuaHin 
District. (3) explain correlation between affecting factors with effectiveness in Preventing Corona Virus 19 
pandemic HuaHin Municipality HuaHin District. This was quantitative research. Data were collected by 
questionnaires. The sample were 350 HuaHin residents. Analytical statistics were percentage, mean, and 
standard deviation, as well as inferential statistics by using t-test, one-way ANOVA, and Pearson 
correlation. Results revealed that (1) Effectiveness in Preventing Corona Virus 19 pandemic HuaHin 
Municipality was at a high level. (2) There were significant difference among respondents, opinion toward 
effectiveness in Preventing Corona Virus 19 pandemic HuaHin Municipality Province. (3) There was 
positive correlation between affecting factors with effectiveness in Preventing Corona Virus 19 pandemic 
HuaHin Municipality. 
  
Keywords: Effectiveness, Preventing, Corona Virus 19 pandemic, HuaHin Municipality, HuaHin 
District PrachuabKiriKhan Province 
 
บทน า 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19ในเมืองอู่ฮ่ัน 
มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน และได้มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย การระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อีกท้ังยังส่ง ผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่าง
กว้างขวาง โดยเฉพาะด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย มีการคาดการณ์ว่าหากสถานการณ์การแพร่
ระบาดยาวนาน 1 - 3 เดือน จ านวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทาง มาเท่ียวประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 อาจลดลง
เหลือประมาณ 10.94 - 10.77 ล้านคน ซึ่งจะส่ง ผลกระทบต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทย เช่น โรงแรม ร้านอาหาร บริษัททัวร์ และร้านขายของที่ระลึก อีกทั้ง สถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 ยังส่งผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศจีน ซึ่งจะมีผลต่อการเข้ามาท่องเที่ยวและใช้จ่ายใน
ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวจีนอันจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งห่วงโซ่
อุปทาน(ศูนย์วิจัยกสิกร, 2563) ประเทศไทยมีการด าเนินการรับมือการ ระบาดของโรคมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ` 2563 ซึ่ง ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับเป็นปราการด่านหน้าที่ส าคัญในการ 
ต่อสู้กับโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง มุ่งม่ัน และเสียสละ เคียงคู่กับบุคลากรทางการแพทย์`และสาธารณสุขไทย 
ท าให้ประเทศไทยสามารถควบคุมสถานการณ`การเกิดโรคได้ดีเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศในโลก จนเป็นที่ 
ยอมรับและได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลก และท าให้ทั่วทั้งโลกรู้จัก ของประเทศไทยมากยิ ่งขึ้น 
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ปัจจุบันการแพร่ระบาดได้กลับเข้ามาอีกครั้งและเกิดการกลายพันธ์ส่งผลท าให้เกิดความยากล าบากในการ
ควบคุมโลกและการป้องกันการแพร่ระบาดที่ดีที่สุดและมีประสิทธิผล จะต้องยึดมั่นในหลักการ ป้องกันตนเอง
ของผู้ทียังคงต้องปฏิบัติงานบริการประชาชน จากค าแนะน าของกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขทีให้
ค าแนะน า ดังนั้นเทศบาลเมืองหัวหินเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพันธกิจหลักประการหนึ่งได้แก่การ
จัดการสาธารณสุขมูลฐานและยังให้บริการสาธารณะครบถ้วนตามพันธกิจหลัก ประกอบกับอ าเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญระดับโลกมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยม
มาท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นจ านวามาก ข้าราชการ พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินจึงต้อง
พบปะและปฎิสัมพันธ์กับผู้มาใช้บริกาอย่างไม่อาจหลีกเบี่ยงได้ การป้องกันตนเองของข้าราชการ พนักงานและ
ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินจะต้องได้รับการจัดการให้เกิดความปลอดภัยและสามารถป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิผลจะต้องด าเนินการอย่างไร 
 
ค าถามการวิจัย  

1. ความส าเร็จของ การจัดการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื ้อไวรัส COVID-19 ของ 
ข้าราชการ พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินเป็นอย่างไร 

2. ความคิดเห็นของข้าราชการ พนักงานและผู ้ปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินที ่ม ีต่อ
ความส าเร็จของการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัส COVID-19 แตกต่างกันอย่างไร 

3. ปัจจัยที ่ส ่งผลต่อการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื ้อไวรัส COVID-19 ของ 
ข้าราชการ พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินมีความสัมพันธ์อย่างไรต่อความส าเร็จของ
จัดการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัส COVID-19  

  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อประเมินการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของข้าราชการ 
พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการ พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน
ที่มีต่อการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัส COVID-19  
 3. เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ของ ข้าราชการ พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินมีกับความส าเร็จของ
จัดการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัส COVID-19  
 
สมมติฐานการวิจัย  
 1. ความส าเร็จของการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของ ข้าราชการ 
พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน อยู่ในระดับสูง 
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 2. ความคิดเห็นของข้าราชการ พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินที่มีต่อการ
จัดการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ไม่มีความแตกต่างกัน 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัส 
COVID-19 ของ ข้าราชการ พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินมีกับความส าเร็จของจัดการ
ป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นไปในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ขอบเขตการวิจัยด้านเนื้อหา ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย (1) ปัจจัยส่วนบุคคล คือ คุณลักษณะส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา (2) ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการจัดการ
ใด้แก่หลักการจัดการของ POSCoRBD (3) ตัวแปรตาม คือ ความส าเร็จของการจัดการป้องกันการแพร่ระบาด
และการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของ ข้าราชการ พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน ตาม
หลักการป้องกันโรคติดต่อ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด M : Mask 
Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน ้าและสบู่ 
หรือเจลแอลกอฮอล์ T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย 
 ขอบเขตด้านประชากรได้แก่ ข้าราชการ พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน  ใน
อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ค านวนขนาดกลุ่มได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 297 คน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การทบทวนวรรณกรรมประกอบด้วย แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการ
ท าวิจัยและเป็นแนวทางในการวิจัยเรื่อง การจัดการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัส COVID-19 
ของ ข้าราชการ พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินตามหัวข้อดังนี้ (1 ) ทฤษฎีและหลักการ
บริหารจัดการ (2) แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยในการบริหารงานที่มีประสิทธิผล (3) สถานการณ์ และมาตรการใน
การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในประเทศไทย และต่างประเทศ                      
(4) อ าเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (5) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6) กรอบแนวคิดการวิจัย 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก าธร มาลาธรรม และพรทิพย์ มาลาธรรม (2563) ได้ศึกษาสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของประเทศไทยกรณีการระบาดของโควิด -19 โดยมีว ัตถุประสงค์เพื ่อสรุปและแบ่งปัน
ประสบการณ์ว่าประเทศไทยจัดการและควบคุมการระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ได้อย่างไร 
ผลการศึกษาพบว่า ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพท าให้เราสามารถทราบกลุ่มอาการและสาเหตุของ
โรคได้อย่างรวดเร็ว ความสามารถในการแพร่เชื้อไวรัสก่อนที่จะเกิดอาการท าให้การควบคุมเป็นเรื ่องยาก 
อย่างไรก็ตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันเบื้องต้น เช่น การรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การตรวจคัดกรองโรค และการแยกผู้ป่วยในระยะเริ่มต้นสามารถชะลอ
การแพร่ระบาดในหลายประเทศรวมทั ้งประเทศไทย และ  QingMiao และคณะ (2563) ได้ศ ึกษาการ
ตอบสนองต่อ COVID-19 กรณีศึกษาอาสาสมัครในชุมชนของประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาท
ที่ส าคัญของอาสาสมัครชุมชนและการปรับตัวในช่วงวิกฤต ผลการศึกษาพบว่า การร่วมมือกันระหว่าง
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ประชาชนในพื้นที่ภาคประชาสังคมรวมถึงกลุ ่มชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในระดับภูมิภาคในการเชื ่อม
ประสานการบริการสาธารณะ บทบาทส าคัญของอาสาสมัครในพื้นที่ที่มีประสบการณ์ และการท างานร่วมกัน
ระหว่างอาสาสมัครและหน่วยงานรัฐที่มีอย่างต่อเนื่องยาวนาน การศึกษาบ่งชี้ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับบทบาทของ
จิตอาสาและการมีส่วนร่วมในการตอบสนองของอาสาสมัครของจีนต่อการระบาดใหญ่ การศึกษานี้สามารถ
ช่วยสนับสนุนการตอบสนองต่อ COVID-19 และวิกฤตในอนาคตโดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์และ
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
กรอบแนวคิด 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 

 
ระเบียบวิธีวิจัย  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ รวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม การก าหนด
ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในพื้นท่ีบริการเทศบาลเมืองหัวหิน 
รวมทั้งสิ ้นจ านวน 6,900 คน (ข้อมูลจาก เทศบาลเมืองหัวหิน วันที่ 31 พฤษภาคม 2561)  กลุ่มตัวอย่าง               
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประชาชนในพื้นที่บริการเทศบาลเมืองหัวหิน โดยท าการค านวณขนาดตัวอย่าง 
ด้วยสูตรของ Yamane (สรชัย พิศาลบุตร, 2544, หน้า 106 ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เท่ากับ 
378 คนท าการเก็บตัวอย่าง 300 คน คิดเป็น ร้อยละ 80 วิธีการสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนการสร้างและทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยมี
ขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ (1) ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจวรรณกรรมซึ่งเป็นแนวคิด และทฤษฎีที่เป็นพื้นฐาน
ความคิดที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบในเบื้องต้น ว่าในการวัดประสิทธิผล
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ในเชิงทฤษฎีวัดกันอย่างไร มีมิติการวัดอย่างไร โดยเฉพาะในแต่ละตัวแปรที่ได้พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีบทที่
ทบทวนวรรณกรรมไว้ (2) น าองค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม มาก าหนดค านิยาม ตัวแปรที่ใช้ใน
การศึกษาทั้งการนิยามท่ีใช้ในการมโนทัศน์ (Conceptual definition) และนิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational 
definition) จากนั้น จึงน าค านิยามเชิงปฏิบัติการในแต่ละตัวแปรก าหนดตัวชี้วัดโดยให้ความส าคัญ กับความ
ตรงเชิงเนื้อหาที่ครอบคลุม ตัวแปรที่ต้องการให้ได้มากที่สุด ในการนี้ ผู้วิจัยการสร้างตารางก าหนดดัชนีตัวแปร 
(Table specification) ขึ้นเพื่อก าหนด เนื้อหาข้อความ ( item) ตัวชี้วัดและระดับการวัดในแต่ละตัวแปร             
(3) จากนั้น ผู้วิจัยได้น าข้อความ (item) แต่ละข้อความจากตารางก าหนดดัชนีตัวแปรมาสร้างเป็นข้อค าถาม 
โดยค าถามแต่ละข้อมีค าตอบแบบช่วงโดยมี 5 ตัวเลือก ได้แก่ มากที่สุดหรือเห็นด้วยอย่างยิ่ง มากหรือเห็นด้วย 
ปานกลาง น้อยหรือไม่เห็นด้วย และน้อยที่สุดหรือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ในค าตอบมากที่สุดหรือเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
จะได้คะแนน 5 คะแนน ส่วนค าตอบว่ามากหรือเห็นด้วย จะได้ คะแนน 4 คะแนน ในต าตอบปานกลางจะได้
คะแนน 3 คะแนน ส่วนค าตอบน้อยหรือไม่เห็นด้วย จะได้คะแนน 2 คะแนน และค าตอบที่น้อยที่สุด หรือไม่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง จะได้คะแนน 1 คะแนน แบบสอบถามจะประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 จะเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสิทธิผลการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  
โคโรนา ไวรัส 19 (4) การทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Validity test) ในเบื้องต้น ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบ
หาความตรงเชิงเนื้อหาโดยพิจารณาข้อค าถาม กับเนื้อหาข้อความในตารางก าหนดัชนีตัวแปร (Table of 
Specification) และค่านิยมเชิงปฏิบัติการที่ได้ผ่านการทบทวนวรรณกรรมในแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับ
ตัวแปรแล้วว่า มีความตรงกัน จากนั้น เพื่อให้ข้อค าถามมีความสอดคล้องเชิงบริบทที่ท าการศึกษา ผู้วิจัยจึงได้
น าเครื่องมือที่ได้พัฒนาขึ้น ไปขอค าปรึกษาและตรวจสอบความถูกต้องจากอาจารย์ที่ปรึกษา และท าการปรับ
จนเกิดความเหมาะสม แล้วจึงน าไปท าการทดสอบความเที่ยงตรงต่อไป (5) การหาความเที่ยง (Reliability 
Test) ผู้วิจัยน าเครื่องมือที่ผ่านกระบวนการข้างต้น แล้วไปทดสอบกับประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองอ าเภอ
ประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์เพ่ือหาความเที่ยง 
(Cornbach’s Alpha) 
 
การรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ข้อมูลส่วนนี้ผู ้วิจัยจะ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ประชาชน การเก็บข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถาม และเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง 
 
ผลการศึกษาเชิงพรรณา 
 ในการวิจัยนี้ ท าการศึกษาประสิทธิผลจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของเทศบาลเมือง
หัวหิน โดยการน าความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างกันทางด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย        
(1) เพศ (2) อายุ (3) ระดับการศึกษา ประสิทธิผลจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของเทศบาลเมือง
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หัวหินเพื่อทราบถึงระดับของประสิทธิผลการปฏิบัติ ตามหลักการบริหารงาน POSDCoRB ของกูลิคและเออร์วิค 
(Gulick and Urwick) ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (P) การจัดองค์กร (O) การจัดบุคลากร (S) การอ านวยการ (D) 
การประสานงาน (Co) การรายงาน (R) และการจัดงบประมาณ (B)  
ตัวแปรตาม คือประสิทธิผลของการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของเทศบาลเมืองหัวหินของการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วยประกอบด้วย D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด M : 
Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน ้าและ
สบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีท่ีมีอาการเข้าข่าย 
 
ผลการศึกษาลักษณะประชากร  
 ผลการศึกษาลักษณะประชากร พบว่าเพศประชาชนส่วนใหญ่เพศชาย ร้อยละ 54 และเพศหญิง             
ร้อยละ 46.0  
 อายุ ประชากรส่วนใหญ่มีอายุ20- 30 ปี ร้อยละ 51.0 รองลงมาอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ23.3 
กลุ ่มอายุระหว่าง 41-50 ปี และอายุมากกว่า 50 ปีขึ ้นไปมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ร้อยละ 32.0 และ 27.7 
ตามล าดับ 
 การศึกษา กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ระบุว ุฒิการศึกษา ร ้อยละ 30 กลุ ่มมัธยมร้อยละ 38.4 
กลุ่มอนุปริญญา ร้อยละ 13 กลุ่มปริญญาตรี ร้อยละ 16.3 ปริญญาโทร้อยละ 2.3 
 ปัจจัยที่มีผลต่อ ประสิทธิผลจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของเทศบาลเมือง หัวหิน 

ประกอบด้วย (1) การวางแผน (2) การจัดองค์กร (3) การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน (4) การอ านวยการ                       

(5) การประสานงาน (6) การรายงาน และ (7) การจัดงบประมาณ รายละเอียดดังตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีผลต่อ ประสิทธิผลจัดการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ของเทศบาลเมืองหัวหิน การวางแผน                                                        

การวางแผน X  S.D. ระดับ ล าดับ 
1. ส ารวจข้อมูลที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ก่อนการวางแผนงาน 4.13 .837 มาก 2 

2. วางแผนงานสอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์  
  พันธกิจของนโยบายหลัก 

3.97 .780 มาก 4 

3. การวางแผนที่เป็นระบบโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการ  
ส ารวจก่อนการวางแผน 

3.92 .828 มาก 8 

4. การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่ใน      การ
ร่วมวางแผนงาน 

3.94 .783 มาก 6 

5. การประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการได้ทราบถึงเป้าหมาย
ของหน่วยงาน 

3.92 .778 มาก 7 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

การวางแผน X  
S.D. ระดับ ล าดับ 

6. การด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง        
ตามข้ันตอน 

4.04 .794 มาก 3 

7. รูปแบบการจัดอาคารสถานที่เอ้ือต่อการให้บริการ แบบ
ครบวงจร (one stop service) 

3.96 .778 มาก 5 

8. สถานที่ท าการ ตั้งอยู่ในจุดที่เหมาะสม 4.21 .774 มาก 1 

รวม 4.01 .597   มาก 

 
จากตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19 ของเทศบาลเมืองหัวหิน ด้าน การวางแผน พบว่า  
 กลุ ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19                  
ของเทศบาลเมืองหัวหิน ด้าน การวางแผน โดยรวมมีความส าเร็จของการจัดการงาน อยู่ในระดับมาก (X = 4.01, 
S.D.= .597) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความส าเร็จของการจัดการงานอยู่ในระดับมาก คือ สถานที่ท าการ 
ตั้งอยู่ในจุดที่เหมาะสมตั้งอยู่ ( X = 4.21, S.D.= .774) รองลงมาคือ การส ารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก่อน
การวางแผนงาน (X = 4.13, S.D.= .837) ถัดมาคือ การด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตาม
ขั้นตอน (X = 4.04, S.D.= .794) วางแผนงานสอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของนโยบายหลักและ
ความมีมาตรฐานของนโยบาย (X = 3.97, S.D.= .780) รูปแบบการจัดอาคารสถานที่เอื้อต่อการให้บริการแบบ
ครบวงจร (one stop service) (X = 3.96, S.D.= .778) การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ในการร่วม
วางแผนงาน (X = 3.94, S.D.= .783) การประชาสัมพันธ์ให้ผู ้รับบริการได้ทราบถึงเป้าหมายของหน่วยงาน             
(X = 3.92, S.D.= .778) และการวางแผนที่เป็นระบบโดยใช้ข้อมูลที ่ได้จากการส ารวจก่อนการวางแผน                
(X = 3.92, S.D.= .828) ตามล าดับ 
 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน (Ho) ผลลัพธ์การทดสอบ ยอมรับ ปฏิเสธ 

ประสิทธิผลการปฏิบตัิ งานของเทศบาลเมืองหัวหินอยู่

ในระดับมาก 

ไม่แตกต่างกัน 
/ 

 

กลุ่มตัวอย่างที่มเีพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

ความส าเร็จของประสิทธิผลการจดัการป้องกันการ

แพร่ระบาดไม่แตกต่างกัน 

ไม่แตกต่างกัน 

/ 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
สมมติฐาน (Ho) ผลลัพธ์การทดสอบ ยอมรับ ปฏิเสธ 

กลุ่มตัวอย่างที่มีอายตุ่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

ประสิทธิผลการ ประสิทธิผลการจดัการป้องกันการ

แพร่ระบาดไม่แตกต่างกัน 

ไม่แตกต่างกัน 

/  

กลุ่มตัวอย่างที่มรีะดับการศึกษาตา่งกัน มีความ

คิดเห็นต่อประสิทธิผลการปฏบิัติ งานประสิทธิผลการ

จัดการป้องกันการแพรร่ะบาดของเทศบาลเมืองหัวหิน

ไม่แตกต่างกัน 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 
 / 

กลุ่มตัวอย่างที่มรีายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น

ต่อปรประสิทธิผลการจัดการป้องกันการแพร่ระบาด

ไม่แตกต่างกัน 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 

 

/ 

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลประสทิธิผลการจัดการ

ป้องกันการแพร่ระบาดไม่ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ 

ประสิทธิผลการจัดการการแพร่ระบาดของเทศบาล

เมืองหัวหินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของเทศบาล

เมืองหัวหินมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ 

ประสิทธิผลการปฏิบตัิราชกาป้องกัน

การแพร่ระบาดของเทศบาลเมืองหัว

หินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ.01 

  

 

การอภิปรายผล  
 จากการศ ึกษาพบว ่า ประส ิทธ ิผลการจ ัดการป ้องก ันการแพร ่ระบาดของโรคโคว ิด 19                           
เทศบาลเมืองหัวหินประกอบด้วย หลักการบริหารงานแบบ POSDCoRB ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ (1) การวางแผน  
(2) การจัดองค์กร (3) การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน (4) การอ านวยการ (5) การประสานงาน (6) การรายงาน 
และ (7) การจัดงบประมาณ ซึ่งเทศบาลเมืองหัวหิน ควรต้องมีการเตรียมพร้อมในการจัดระบบการบริหารงาน
องค์กร เพราะมีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จของการจัดการงานโดยตรง  
 จากการศึกษาพบว่า การจัดการงานโดยรวม มีความส าเร็จอยู่ในระดับมาก หากพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน  (S – Staffing) ด้านการอ านวยการ (D-Directing) และด้านการ
ประสานงาน (Co- Coordinating) มีความส าเร็จน้อยกว่าด้านอื่น ๆ โดยด้านการอ านวยการหรือการสั่งการ 
เป็นการท าหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการจัดการงานในการอ านวยการหรือสั่งการ มีความส าเร็จน้อยที่สุด          
ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการอ านวยการหรือสั่งการใด ๆ ในเทศบาลเมืองหัวหิน ให้การจัดการงานภายในองค์กร 
รวมถึงการให้บริการประชาชน เกิดการสะดุดและล่าช้าออกไป ผู้บังคับบัญชา จึงควรมอบอ านาจในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจสอบการให้บริการประชาชนแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
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จุดนั้นให้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาของศิริพร แจ้งใจบุญ (2553) การบริหารจัดการด้านการควบคุม
และการตรวจสอบการให้บริการประชาชนของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
ส่วนด้านการประสานงาน และการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน มีความส าเร็จน้อยรองลงมาจากด้านอ านวยการ    
อาจมีสาเหตุมาจากหน่วยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชายแดน เป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองที่เปิดขึ้น เพ่ือรองรับการ
เข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ท าให้การบริหารจัดการงานและองค์กร ในบางระบบงานยังไม่ลงตัวเท่าที่ควร 
ไม่ว่าจะเป็นด้านการอ านวยการสั่งการ การประสานงานทั้งภายในหน่วยหรือประสานไปยังตรวจคนเข้าเมือง
ส่วนกลาง ซึ่งมีระยะทางค่อนข้างไกลกัน รวมถึงการวางผังองค์กรและการจัดบุคลากรในการปฏิบัติงาน จึงควร
หาแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อพร้อมส าหรับการเข้าสู่เขต
เศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ทั้งในด้านการปรับปรุงโครงสร้างองค์การให้มีการแบ่งงานและ สายการบังคับบัญชาที่
ชัดเจนและรวดเร็ว ด้านการประสานงาน ควรมีข้อมูลพื้นฐาน เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเอื้อต่อ
การติดต่อประสานงานที่สามารถใช้ได้อย่างทั่วถึง และในด้านการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน ควรจัดหาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถตรงตามภาระหน้าที่เพื่อการจัดการงานได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีและให้บริการประชาชนได้ดี ซึ่ง
สอดคล้องกับ การศึกษาของ สุวัฒน์ กันภูมิ (2559) เรื่อง ประสิทธิผลในการบริหารของฝ่ายบริหารทรัพย์สิน 
การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงาน ประกอบด้วย ด้านการควบคุม  
ด้านการบังคับบัญชา ด้านการประสานงาน ด้านการวางแผน และด้านการจัดองค์การ ด้านประสิทธืผลการ
จัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด19พบว่าประสิทธิผลจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 
19 ของเทศบาลเมืองหัวหิน โดย รายข้อ ทดสอบการติดเชื้อสม ่าเสมอ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.24 ด้านการ
เว้นระยะห่างทางสังคม รองลงมา การเว้นระยะห่างทางสังคม 4.09 น้อยที่สุดได้แก่การสวมใส่หน้ากากอนามัย 
3.98 สอดคล้องกับดิท เตชาติวัฒน์ และคณะ (2563) ได้ศึกษาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านในการป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนบทบาทหลัก
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและการมีส่วนร่วมในการควบคุมโรค เพ่ือพร้อมรับกับความท้าทายที่
เกิดขึ้นทั้งปัจจุบันและในอนาคต ผลการศึกษาพบว่า ผลการด าเนินงานของ อสม. ในพื้นที่เป็นปัจจัยส าคัญ
อย่างหนึ ่งในการลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในช่วงที ่เกิดโรคระบาดภายในประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดย อสม. มีบทบาทดังนี้ (1) ให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้แก่ประชาชนและชุมชน ส่งเสริมการดูแล
สุขภาพตนเอง โดยเน้นย ้ามาตรการในการป้องกันโรค เช่น การสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า การล้างมือ 
และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) (2) สนับสนุนระบบการเฝ้าระวังในพื้นที่ โดยการตรวจ
คัดกรองเชิงรุก การรายงานกรณีที่ตรวจพบในระยะแรกอย่างทันท่วงที การติดตามกลุ่มเสี่ยงที่กักกันตัว ณ        
ที่พักอาศัย (Home Quarantine) รวมทั้งการท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ (3) ลดโอกาสเสี่ยง
ในการเดินทางมารับ3บริการที่โรงพยาบาลของผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบาง จนเกิดนวัตกรรม “Grab Drug” หรือ 
“อสม. Delivery” และ 4) บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อช่วยเหลือการท างานของเจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในการป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน ขณะที่ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 
(2563) ได้ศึกษาประสบการณ์การตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของประเทศไทย โดยมี
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วัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของประเทศไทยในการจัดการกับการระบาดของ COVID-19 และ
ข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับประเทศอื่น ๆ ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่า 
หนึ่งในปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ คือ การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
มากกว่าหนึ่งล้านคน โดยปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิในระดับชุมชน 
ออกเยี่ยมบ้านเพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพ การค้นหาผู้ป่วย การเฝ้าระวังโรค การกักกันและแม้ กระทั่งการท า
หน้ากากผ้าให้กับประชาชน ด้านการสนองตอบต่อการแพร่ระบาด QingMiao และคณะ (2563) ได้ศึกษาการ
ตอบสนองต่อ COVID-19 กรณีศึกษาอาสาสมัครในชุมชนของประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาท
ที่ส าคัญของอาสาสมัครชุมชนและการปรับตัวในช่วงวิกฤต ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์กิจกรรมการให้บริการส่วน
บุคคลและการท างานร่วมกันโดยอาศัยข้อมูลจากอาสาสมัคร COVID-19 จ านวน 85,699 คน ที่รวบรวมผ่าน
แพลตฟอร์มดิจ ิท ัล รวมถึงการส ารวจจากตัวอย่างอาสาสมัคร COVID-19 จ านวน 2,270 คน โดยใช้
แพลตฟอร์มดิจิทัลและการสัมภาษณ์ 14 ผู ้น าชุมชนที ่ร ับผิดชอบในการประสานงานกิจกรรมบริการ                    
ผลการศึกษาพบว่า การร่วมมือกันระหว่างประชาชนในพ้ืนที่ภาคประชาสังคมรวมถึงกลุ่มชุมชนและหน่วยงาน
ภาครัฐในระดับภูมิภาคในการเชื่อมประสานการบริการสาธารณะ บทบาทส าคัญของอาสาสมัครในพื้นที่ที่มี
ประสบการณ์ และการท างานร่วมกันระหว่างอาสาสมัครและหน่วยงานรัฐที่มีอย่างต่อเนื่องยาวนาน การศึกษา
บ่งชี้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทของจิตอาสาและการมีส่วนร่วมในการตอบสนองของอาสาสมัครของจีนต่อ
การระบาดใหญ่ การศึกษานี้สามารถช่วยสนับสนุนการตอบสนองต่อ COVID-19 และวิกฤตในอนาคตโดยการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การวางแผนงาน เป็นขั้นแรกในการจัดการงานในทุกระบบ ดังนั้น เพื่อให้ได้รับความส าเร็จในการ
จัดการงาน จึงต้องมีการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนร่วม เทศบาลเมืองหัวหินจึงจ าเป็นต้องส ารวจข้อมูล
ก่อนการวางแผน เพ่ือให้แผนงานออกมาดี ชัดเจนและตรงวัตถุประสงค์ 
 2. การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน ควรจัดสายบังคับบัญชาและหน้าที่ที่บุคลากรต้องปฏิบัติให้เหมาะสม
ตรงกับความรู้และศักยภาพ รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้เพิ่มเติม จะท าให้เกิดประสิทธิภาพและได้
ประสิทธิผลในการท างานอย่างเต็มที่ ท าให้เกิดความส าเร็จในงานขึ้นได้ 
 3. การอ านวยการ เป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ ่งที ่จะส่งผลต่อความส าเร็จของงาน หาก
ผู้บังคับบัญชา มีการสั่งการที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และเป็นธรรม การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะเป็นไป
อย่างราบรื่นและรวดเร็ว การอ านวยการอาจหมายรวมถึง การสนับสนุนให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอีกด้วย  
 4. การประสานงาน ส าหรับหน่วยงานเทศบาลเมืองหัวหิน การประสานงาน ถือเป็นเรื่องส าคัญในการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง ทั้งการประสานงานภายในหน่วยเอง การประสานงานระหว่างหน่วยกับตรวจคนเข้าเมืองที่
เป็นส่วนกลาง ซึ่งมีระยะทางห่างไกลกัน หรือการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ท าการ รวม
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ประชาชนในพื้นที่ เพราะการปฏิบัติงานจุดนั ้น มีความหลากหลายทั้งเชื ้อชาติ วัฒนธรรม ภาษา ดังนั ้น จึง
จ าเป็นต้องมีการสื่อสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว และประสานงานให้เข้าใจตรงกัน เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในงานขึ้นได้  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สี ่ประการ (1) เพื่อประเมินความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการปัญหา

น ้าประปาเพื่อประชาชนไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2) เพื่อเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของกลุ ่มตัวอย่างที ่มีต่อความส าเร็จต่อการน านโยบายไปปฏิบัติจ  าแนกตามลักษณะประชากร                           

(3) เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติกับความส าเร็จของการน า

นโยบายการจัดการปัญหาน ้าประปาเพื ่อประชาชนไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ และ (4) เพื่อพยากรณ์ความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการปัญหาน ้าประปาเพื่อประชาชนไป

ปฏิบัติของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวไปปฏิบัติจากปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ การวิจัย

ครั้งนี้เป็นการวิจัยปริมาณ ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนในอ าเภอชะอ า จ านวน 396 

คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบค่าที ความแปรปรวนทางเดียว สหสัมพันธ์เพียร์สัน และสมการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัย              

(1) ความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการปัญหาน ้าประปาเพื่อประชาชนไปปฏิบัติ พบว่าอยู่ในระดับมาก (2) ด้าน

การเปรียบเทียบความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนะที่แตกต่างกันต่อความส าเร็จของ

การน านโยบายการจัดการปัญหาน ้าประปาเพื่อประชาชนไปปฏิบัติ เมื่อจ าแนกด้วยลักษณะประชากรด้าน อาชีพและ

การศึกษา (3) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติกับความส าเร็จของนโยบายการจัดการ

ปัญหาน ้าประปาเพื่อประชาชนไปปฏิบัติ พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญ และ (4) ด้านการพยากรณ์

ความส าเร็จของน านโยบายไปปฏิบัติจากปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จพบว่าสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 59.60 

ค าส าคัญ: ความส าเร็จการน านโยบายไปปฏิบัติ การจัดการน ้าประปาเพ่ือประชาชน การจัดการปัญหา 
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Abstract 

  This research aimed to. (1) assess the success of water supply for all policy implementation Hua 

Hin Municipality, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province. (2) to compare the opinions of the 

sample toward the success of water supply for all policy implementation Hua Hin Municipality 

verified demographic factors, (3) explain correlation between affecting factors with the success of 

water supply for all policy implementation Hua Hin Municipality, Hua Hin District. This was 

quantitative research, 396 sample were retrieved from Hua Hin Municipality residents. Questionnaires 

was applied for data collection. Analytical Statistics were percentages mean standard deviation T 

test ANOVA F Test Pearson’R AND Multiples Regression. Findingswere as follows; (1) the success 

of water supply for all policy implementation Hua Hin Municipality, Hua was high level. (2) There 

were statistical significant differences among respondents attitude toward the success of water 

supply for all policy implementation Hua Hin Municipality, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan 

verified by occupation and education level. (3) There were positive significant correlation 

between affecting factors with success of water supply for all policy implementation Hua Hin 

Municipality, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan (4) Affecting factor could forecast success of 

water supply for all policy implementation at 59.6 percent. 

 

Keywords: Successful implementation of the policy,  water supply management for the people, 

problem management 

 

บทน า  

 ประเทศไทย นับว่ามีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรแหล่งน ้าจ านวนมาก ท าให้วิถีชีวิตของคนไทย    

มีความผูกพันกับสายน ้ามาอย่างยาวนาน ตั้งแต่บรรพบุรุษที่ใช้แหล่งน ้าเป็นเส้นทางเดินทาง แหล่งหาอาหาร

เรื่อยมา จนถึงปัจจุบันทรัพยากรน ้ากลับยิ่งมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยมากขึ้น เพราะไม่ใช่แค่ใช้เพ่ือ

อุปโภคบริโภคอย่างเดียว ยังถูกใช้ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม ตลอดจนส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

และสังคม (ส านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ, 2562, น. 3) ประเทศไทยมีภูมิศาสตร์อยู่ในที่ราบลุ่มแม่น ้า และอยู่ริม

ฝั่งอ่าวไทยทางด้านตะวันออกและอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามันทางด้านทิศตะวันตก พื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตร้อน

ชื้นใกล้เส้นศูนย์สูตร ท าให้พื้นที่จ านวนมากของประเทศได้รับอิทธิพลของลมมรสุม ทั้งลมมรสุมตะวันตกเฉียง
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ใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกชุกตลอดเวลา และมีปริมาณน ้าไว้ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและ

ประกอบอาชีพได้อย่างเพียงพอ โดยทั่วประเทศมีแหล่งน ้ากระจายอยู่จ านวนมาก ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 

และขนาดเล็ก โดยน ้าจะพัดพาอินทรียวัตถุจากบริเวณต้นน ้าทางภาคเหนือของประเทศเข้าสู่ภาคกลาง โดยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่การเกษตรมากที่สุด รองลงมา คือ พื้นที่ภาคกลาง เป็นพื้นที่ปลูกพืชโดยใช้น ้าฝน

เป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน ้ามาจากความผันแปรของสภาพลม ฟ้า อากาศ อีกทั้งในบางพื้นที่

ยังมีสภาพภูมิประเทศไม่เอ้ืออ านวยต่อการล าเลียงน ้าจากแหล่งน ้ามาใช้ประโยชน์อีกด้วย ซึ่งในอดีตเคยมีความ

อุดมสมบูรณ์ในเรื่องผลผลิตทางเกษตรกรรมจากการหลากของน ้าในฤดูน ้าหลาก แต่ปัจจุบันสถานการณ์ความ

ต้องการใช้น ้าของประเทศ ยังคงพบว่ามีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจและจ านวน

ประซากรของประเทศ (ส านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ, 2561) 

 ภัยแล้ง เป็นปัญหามาจากการบริโภคและอุปโภคทรัพยากรน ้าจนเกินพอดี การใช้น ้าของหมู่บ้านจัดสรร 

คอนโดมิเนียม และโรงแรมที่พักขนาดใหญ่ รวมถึงสนามกอล์ฟ ท าให้น ้าถูกน ามาใช้จนเกินพอดีมีการกักเก็บน ้าไว้

ในแหล่งเก็บส่วนตัวโดยการสูบน ้าจากคลองประปาหรือแหล่งน ้าใต้ดินเข้าไปกักเอาไว้ เพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

และการขุดเจาะน ้าบาดาล เพื่อการอุปโภคของหมู่บ้านจัดสรร รวมถึงการปลูกพืชที่ต้องการน ้ามาก ท าให้ขาด

แหล่งเก็บน ้าตามธรรมชาติส่งผลให้ธรรมชาติไม่สามารถจัดการให้ปริมาณน ้ามีสมดุลได้และมนุษย์เองก็ไม่อาจ

แก้ปัญหาได้ เนื่องจากความเห็นแก่ตัวจนเกินพอดีของกลุ่มคนต่าง ๆ ซึ่งในอดีตประเทศไทยเมื่อเกิดปัญหาภัย

พิบัติขึ้น การจัดการจะมีลักษณะรวมศูนย์ กล่าวคือ หน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้ามาแก้ไขปัญหา

และสั่งการจากส่วนกลางเป็นหลัก ขณะที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพ้ืนที่ต้องคอยการสั่งการ

จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นการบริหารจัดการสาธารณะปัญหาที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเป็นการ

จัดการปัญหาในลักษณะซ ้าซ้อนมากกว่าซ ้าเติม จากปัญหาดังกล่าวหลายหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเริ่มจัดตั้ง

คณะท างานเพ่ือช่วยเหลือในพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับ

ทรัพยากรน ้ามากขึ้น จะเห็นได้จากการจัดตั้งส านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ หรือ สทนช. สังกัดส านัก

นายกรัฐมนตรี ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรง และได้ก าหนดแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี 

พ.ศ. 2561 - 2580 ซึ่งนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง และเปรียบได้เป็นเสาหลักของการปฏิรูปการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน ้าครั้งใหญ่ของประเทศโดยใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยก าหนดกรอบการท างาน ขอบเขต และแนวทางใน

การขับเคลื่อนบริหารจัดทรัพยากรน ้าให้เดินหน้าไปได้อย่างมีแบบแผน มีประสิทธิภาพ และเกิดความต่อเนื่องใน

ระยะยาวตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ จึงมีการตราพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์ให้

ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมบูรณาการการท างานเพื่อให้ขับเคลื่อนภารกิจด้านน ้า ทั้งใน

ด้านการใช้น ้า การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา และการฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าไปในทิศทางเดียว 
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมในทุกมิติ มีความสมดุลและยั่งยืน (ชูลิต วัชรสิทธิ์, 2549) โดยก าหนดให้

คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (กนช.) จัดท านโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ส าหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา

และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศ และเม่ือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผน

แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปีแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ และให้

หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา 

การฟื ้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า ปฏิบัติตามนโยบายและแผนแม่บทเกี ่ยวกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน ้าดังกล่าว และหลักการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน ้า

อย่างยั่งยืน ซึ่งจะก าหนดแผนการด าเนินการต่าง ๆ และส่งมอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับนโยบายไปปฏิบัติ 

 เทศบาลเมืองหัวหินได้ด าเนินกิจการประปามาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งได้รับสัมปทานในการท าประปาเมื่อวันที่ 

6 กรกฎาคม 2502 เริ ่มจากการน ้าดิบจากคลองส่งน ้าของชลประทาน ซึ่งรับน ้ามาจากเขื่อนเพชรบุรี เก็บ

ส ารองในสระด าเนินเกษมที่มีก าลังผลิต 40 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และปรับปรุงขยายเพิ่มอีก 80 ลูกบาศก์เมตร/

ชั่วโมง และ 400 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ต่อมาเกิดปัญหาขาดแคลนน ้าดิบ เพราะคลองส่งน ้าสายดังกล่าว ผ่าน

พื้นที่การเกษตร การท าไร่นา และผ่านการประปาเทศบาลต าบลชะอ าถูกดึงน ้าไปส่วนหนึ่ง กรมโยธาธิการใน

ฐานะเจ้าหน้าที่ก ากับการสัมปทานซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงขยายกิจการประปา

เพ่ิมอีก 250 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และ 500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยวางท่อส่งน ้าดิบจากเขื่อนปราณบุรีเพ่ิมอีก

หนึ่งแห่ง ท่อเหล็กเหนียว s 600 มิลลิเมตร ต่อมามีการแบ่งปันน ้าดิบจากแนวท่อดังกล่าวค่อนข้างมากจึงท าให้

เกิดภาวะขาดแคลนน ้าอีก เทศบาลเมืองหัวหิน จึงท าการวางท่อคู่ขนานอีกเป็นการแก้ไข้ปัญหาเป็นท่อ HDPE 

ขนาด 1000 มิลลิเมตร อย่างไรก็ตามปริมาณน ้าประปามีเพิ่มมากขึ้นอีก กองการประปา เทศบาลเมืองหัวหิน 

จึงได้ท าการก่อสร้างโรงผลิตน ้าเพื่อเพิ่มก าลังผลิต 500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บริเวณทุ่งเลี้ยงสัตว์เขาแล้ง และ

ด าเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2546 อัตราก าลังการผลิตเป็น 1,280 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีเขตพื้นที่บริการ

น ้าประปา 86.36 ตารางกิโลเมตร (42,319 ครัวเรือน) มีแหล่งกักเก็บน ้าดิบ 5 แห่ง โดยกักเก็บน ้าดิบได้ 280,000 

ล ูกบาศก์เมตร ม ีก  าล ังผล ิตประปารวม 74,880 ล ูกบาศก ์ เมตร/ว ัน ป ัจจ ุบ ันพ ื ้นท ี ่อ  าเภอห ัวหิน                         

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและที่พักอาศัยมีอัตรามากขึ้น อย่าง

ต่อเนื่อง ส่งผลให้มี ความต้องการน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ขณะที่เขื่อนปราณบุรีซึ่งเป็น

แหล่งน ้าดิบหลัก ในการผลิตน ้าประปาของเทศบาลเมืองหัวหินในปัจจุบันมีปริมาณน ้าน้อย เนื่องจากประสบกับ

ปัญหาฝนทิ้งช่วง ท าให้โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาปราณบุรีต้องส ารองน ้าในอ่างเก็บน ้าปราณบุรีเพื่อส่งให้

เทศบาลเมืองหัวหิน และการประปาในต าบลอื่น ๆ เพื่อใช้ในการผลิตน ้าประปาถึง 120 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
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ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น ้าภาคการเกษตร รวมทั้งเทศบาลเมืองหัวหินก็มีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน ้าดิบส าหรับ

ผลิตน ้าประปาได้ในอนาคต  

จากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน ้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่มุ่งเน้น

การบูรณาการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เปรียบเสมือนหน่วยงานที่อยู่ในแนวหน้า (Frontline)            

ที่จะต้องรับนโยบายไปปฏิบัติขณะเดียวกันจะต้องท าการก าหนดนโยบายของตนเองในการเผชิญเหตุและท า

การปฏิบัติตามนโยบายที่ตนเองได้ก าหนดเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงไป ซึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนได้ท า          

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเต็มที่ แต่เนื่องจากการไม่มีกรอบนโยบายในการจัดการปัญหาในเชิงบูรณาการ

ท าให้การแก้ปัญหาไร้ประสิทธิผลโดยสิ้นเชิง ดังนั้น การแก้ปัญหาขาดแคลนน ้าจึงขึ้นอยู่กับสมรรถนะทางการ

จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่อย่างมาก หน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

กระท าหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน สั่งงบประมาณสั่งอุปกรณ์และก าลังพลมากกว่าจะเป็นหน่วยงานหลักใน

ประเทศอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาที่รัฐบาลท้องถิ่น จะเข้าไปดูแลปัญหาเรื่องดังกล่าว และ

รัฐบาลกลาง จึงเข้าไปสนับสนุนเมื ่อเกินขีดความสามารถที ่ท ้องถิ ่นจะดูแลปัญหาได้ ส ่วนหนึ ่งของ                     

การด าเนินการดังกล่าวเนื่องมาจากความคิดที่ว่าหน่วยงานท้องถิ่นไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการจัดการ

ปัญหาสาธารณะ ขาดแคลนงบประมาณ และการจัดองค์กรหน่วยงานไม่เหมาะสม ขาดแคลนเครื่องมือสื่อสาร 

ตลอดจนเจ้าหน้าที่ขาดความมุ่งมั่นในการท างาน ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า ชุมชนต้องเป็นหน่วยงานหลักที่จะน า

นโยบายการจัดการปัญหาน ้าประปาเพ่ือประชาชนไปปฏิบัติ เนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการประสบภัยดังกล่าว 

มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่และผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ส่วนมากเป็นคนในพื้นที่ย่อมต้องทุ่มเทความสามารถในการ

จัดการปัญหาได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิผล เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการปัญหาน ้าประปาเพื่อประชาชนไป

ปฏิบัติ และเกิดความเข้าใจตามที่ผู้วิจัยสันนิษฐานในเบื้องต้น ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาโดยอาศัยกรอบแนวคิด

ทฤษฏีการน านโยบายไปปฏิบัติ และใช้ต้นแบบเพื่อการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติของ ฟาน มิเตอร์ และฟาน 

ฮอรน์ (Van Meter ,Van Horn) โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษาดังต่อไปนี้ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือประเมินความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการปัญหาน ้าประปาเพ่ือประชาชนไปปฏิบัติของ

เทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของชุมชนกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความส าเร็จของการน านโยบายการ

จัดการปัญหาน ้าประปาเพ่ือประชาชนไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
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3. เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการปัญหา

น ้าประปาเพ่ือประชาชนไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

4. เพื่อพยากรณ์ความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการปัญหาน ้าประปาเพื่อประชาชนไปปฏิบัติของ

เทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือน าผลที่ได้มาสร้างข้อค าถามส าหรับ

การวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อท าการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 

การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตดังต่อไปนี้ 

      1. ขอบเขตด้านสถานที่ การวิจัยครั้งนี้ จะด าเนินการศึกษาวิจัยในชุมชนเขตเทศบาลเมืองหัวหิน 

อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์           

 2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ท าการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมือง

หัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์         

 3. ขอบเขตด้านตัวแปร   

3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยที ่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการปัญหา

น ้าประปาเพื่อประชาชนไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่                

1) มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย 2) ภาวะผู ้น  าของหน่วยงาน 3) คุณลักษณะของหน่วยงาน                   

4) การสื่อสาร 5) ความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และ 6) สภาพการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการปัญหาน ้าประปาเพื่อประชาชนไป

ปฏิบัติของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย การจัดการปัญหาเรื่องน ้า

ของหน่วยงานท าให้ปริมาณน ้าอุปโภคบริโภคไม่ขาดแคลน หน่วยงานสามารถการจัดการปัญหาน ้าประปา  

เพ่ือประชาชนที่เกิดจากภัยแล้งได้ หน่วยงานสามารถวางแผนการจัดการน ้าเชิงบูรณาการได้มีประสิทธิผล ผู้น า

สามารถแก้ไขวิกฤติการณ์ขาดแคลนน ้าได้อย่างมีประสิทธิผล หน่วยงานสามารถจัดการปัญหาขาดแคลนน ้า   

เชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิผล และหน่วยงานมีการประเมินผลการด าเนินการจัดการปัญหาขาดแคลนน ้า   

เชิงบูรณาการด้วยความเที่ยงธรรม 

 4. ขอบเขตด้านเวลา การศึกษาครั้งนี้ ได้ก าหนดระยะเวลาการศึกษาข้อมูลเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม  

ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 มีระยะเวลารวม 6 เดือน  
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การทบทวนวรรณกรรม  

ผู้วิจัยจะท าการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จของการนนโยบายการจัดการปัญหา

น ้าประปาเพื่อประชาชนไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัประจวบคีรีขันธ์  โดยจะเริ่มต้น

ทบทวนจากแนวคิดและทฤษฎีเรื ่องนโยบายสาธารณะ แนวคิดและทฤษฎีเรื ่องการน านโยบายสารธารณะไป

ปฏิบัติ ตัวแบบต่าง ๆ ส าหรับการน านโยบายไปปฏิบัติ การน านโยบายการจัดการน ้าอย่างบูรณาการไปปฏบิตัิ 

สภาวะตามอุทกภัยและภัยแล้ง และงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง เพื่อทบทวนน าไปสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยที่

เหมาะสม 

 

ระเบียบวิธีวิจัยวิธีการวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการ

ด้วยตนเอง กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน                  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท าการสุ่มตัวอย่าง อย่างง่าย ด้วยสูตรของ  ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างใน            

สรชัย พิศาลบุตร, 2544 น. 106) จ านวน 396 คน ผู้วิจัยได้ด าเนินการท าการเก็บข้อมูลจ านวน 396 คน ด้วย

ตนเอง โดยวิธีการสุ่มหา จะใช้การสุ่มแบบเป็นชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ผู้วิจัยมีขั้นตอนการ

สร้างและทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยท าการส ารวจวรรณกรรมซึ่งเป็นแนวคิด และทฤษฎีที่เป็น

พ้ืนฐานความคิดท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือตรวจสอบในเบื้องต้น ว่าในการวัดปัจจัย

ที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติในเชิงทฤษฎีวัดกันอย่างไร มีมติการวัดอย่างไร โดยเฉพาะในแต่ละตัวแปรที่

ได้พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีที่บทบทวนวรรณกรรมไว้ น าองค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม มาก าหนดค า

นิยาม ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาทั้งการนิยามที่ใช้ในการมโนทัศน์ (Conceptual definition) และนิยามเชิง

ปฏิบัติการ (Operational definition) จากนั้นจึงน าค านิยามเชิงปฏิบัติการในแต่ละตัวแปรก าหนดตัวชี้วัดโดย

ให้ความส าคัญกับความตรงเชิงเนื้อหาที่ครอบคลุมตัวแปรที่ต้องการให้ได้มากที่สุด ในการนี้  ผู้วิจัยได้ท าการ

สร้างตารางก าหนดดัชนีตัวแปร (Table specification) ขึ้นเพื่อก าหนดเนื้อหาข้อความ ( item) ตัวชี้วัดและ

ระดับการวัดในแต่ละตัวแปร จากนั้นผู้วิจัยได้น าข้อความ (item) แต่ละข้อความจากตารางก าหนดัชนีตัวแปร

มาสร้างเป็นข้อค าถาม โดยค าถามแต่ละข้อมีค าตอบแบบช่วงโดยมี 5 ตัวเลือก ได้แก่ มากที่สุด หรือเห็นด้วย 

อย่างยิ่งมาก หรือเห็นด้วยปานกลาง ไม่เห็นด้วยหรือน้อย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือน้อยที่สุด ในค าตอบที่เห็น

ด้วยอย่างยิ่ง หรือมากที่สุด จะได้คะแนน 5 คะแนน ส่วนค าตอบว่ามากหรือเห็นด้วยจะได้คะแนน 4 คะแนน ในต า

ตอบปานกลางจะได้คะแนน 3 คะแนน ส่วนค าตอบไม่เห็นด้วยหรือน้อย จะได้คะแนน 2 คะแนน และค าตอบที่น้อย

ที่สุด หรือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งจะได้คะแนน 1 คะแนน แบบสอบถามจะประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ
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ผู ้ตอบแบบสอบถาม และลักษณะภูมิประเภทของพื้นที ่บริการชุมชน ส่วนที ่ 2 จะเป็นประสิทธิผลของ

ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ ส่วนที่ 3 เป็นปัจจัยที่มีผลต่อขีดความส าเร็จของการน านโยบายการ

น านโยบายไปปฏิบัติ การทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Validity test) ในเบื้องต้นผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบหาความ

ตรงเชิงเนื้อหาโดยพิจารณาข้อค าถาม กับเนื้อหาข้อความในตารางก าหนดัชนีตัวแปร (Table of Specification) 

และค่านิยมเชิงปฏิบัติการที่ได้ผ่านการทบทวนวรรณกรรมในแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับตัวแปรแล้วว่ามี

ความตรงกัน จากนั้นเพื่อให้ข้อค าถามมีความสอดคล้องเชิงบริบทที่ท าการศึกษา ผู้วิจัยจึงได้น าเครื่องมือที่ได้

พัฒนาขึ้นไปพิจารณาร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อท าการปรับข้อความบางส่วนเรียบร้อยแล้ว จึงน าเครื่องมือไป

น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา และท าการปรับจนเกิดความเหมาะสม แล้วจึงน าไปท าการทดสอบความเที่ยงตรง 

ส่วนการหาความเที่ยง (Reliability Test) ผู้วิจัยน าเครื่องมือที่ผ่านกระบวนการข้างต้น แล้วไปทดสอบกับ            

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอ า จ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์เพื่อหาความเที่ยง             

(Corn back’s Alpha) ได้ค่า .881  

 

ผลการศึกษา 

 วิเคราะห์ผลการวิจัย ได้ดังนี้      

 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ การศึกษา 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่และร้อยละโดยน าเสนอข้อมูลดังปรากฏผลพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบ

แบบสอบถาม คือ ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                    

โดยจ าแนกตามลักษณะประชากร ดังนี้ 

      เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 46 ผู้ตอบแบบสอบถาม

เป็นเพศหญิง จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 54 

อายุ พบว่ามีอายุอยู่ในช่วง 36 – 50 ปี จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 รองลงมา อายุอยู่ในช่วง 

21 - 35 ปี จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6 อายุระหว่าง 51 - 65 ปี จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 

อายุ 65 ปีขึ้นไป จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 และมีต ่ากว่า 20 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 ตามล าดับ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่ารายได้ 10,001 – 15,000 บาท มากที่สุด จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9 

รองลงมา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 25,000 จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

15,001 – 20,000 บาท 55 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต ่ากาว่า 10,000 บาท จ านวน 49 คน  

คิดเป็นร้อยละ 16.3 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,000 บาทขึ้นไป จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 ตามล าดับ 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”   
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 714 

 

อาชีพ พบว่ารับราชการมากที่สุดจ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 รองลงมา รับจ้างทั่วไป จ านวน 70 คน 

คิดเป็นร้อยละ 23.3 ค้าขาย จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 นักเรียน/นิสิต/นักศึกษาจ านวน 27 คน คิดเป็น

ร้อยละ 9.0 และเกษตรกรรม (ท านา สวน ไร่ ประมง ปศุสัตว์) จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 ตามล าดับ 

การศึกษา พบว่ามีระดับปริญญาตรี มากที่สุด จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมา อนุปริญญา/

ปวส. จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9 มัธยมศีกษาปีที่ 6/ปวช. จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 ต ่ากว่า

มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 และสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามล าดับ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการปัญหาน ้าประปาเพื่อประชาชนไปปฏิบัติของ

เทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย ได้แก่ 1) มาตรฐานและวัตถุประสงค์

ของนโยบาย 2) ภาวะผู้น าของหน่วยงาน 3) คุณลักษณะของหน่วยงาน 4) การสื ่อสาร 5) ความมุ ่งมั ่นของ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และ 6) สภาพการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการปัญหาน ้าประปาเพื่อประชาชนไปปฏิบัติ

ของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวม อยู ่ในระดับมาก (  = 3.44 )                   

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ คุณลักษณะของหน่วยงาน (  = 3.60 ) อยู่ในระดับมาก 

รองลงมา คือ ภาวะผู้น าของหน่วยงาน (  = 3.47) อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การสื่อสาร 

(  = 3.34) อยู่ในระดับปานกลาง 

 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานการวิจัย ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการปัญหาน ้าประปา

เพื่อประชาชนไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเม่ือจ าแนกด้วยลักษณะประชากร  

 สมมติฐานที่ 1  

HO: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการปัญหาน ้าประปา

เพ่ือประชาชนไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่มีความแตกต่างกันเมื่อ 

จ าแนกตาม เพศ 

H1: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการปัญหาน ้าประปา            

เพื่อประชาชนไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความแตกต่างกัน        

เมื่อ จ าแนกตามเพศ 

X

X

X

X
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ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า p value มากกว่า .05 ท าให้ยอมรับสมมติฐาน H0 แสดงว่าความส าเร็จของ

การน านโยบายการจัดการปัญหาน ้าประปาเพื่อประชาชนไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ด้านเพศ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 สมมติฐานที่ 2  

HO: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการปัญหาน ้าประปา

เพ่ือประชาชนไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่มีความแตกต่างกันเมื่อ 

จ าแนกตามอายุ 

H1: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการปัญหาน ้าประปาเพ่ือ

ประชาชนไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความแตกต่างกันเมื่อ 

จ าแนกตามอายุ 

ผลการวิเคราะห์ พบว่าค่า p value มากกว่า.05 ท าให้ยอมรับสมมติฐาน H0 แสดงว่าความส าเร็จของ

การน านโยบายการจัดการปัญหาน ้าประปาเพื่อประชาชนไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองหัวหิน  อ าเภอหัวหิน               

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านอายุ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 สมมติฐานที่ 3  

HO: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการปัญหาน ้าประปา

เพ่ือประชาชนไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่มีความแตกต่างกันเมื่อ 

จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

H1: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการปัญหาน ้าประปาเพ่ือ

ประชาชนไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความแตกต่างกันเมื่อ 

จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

      ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า p value มากกว่า .05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 แสดงว่าความส าเร็จของการ

น านโยบายการจัดการปัญหาน ้าประปาเพื ่อประชาชนไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน                

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 สมมติฐานที่ 4  

HO: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการปัญหาน ้าประปา

เพ่ือประชาชนไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่มีความแตกต่างกันเมื่อ 

จ าแนกตามอาชีพ 
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H1: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการปัญหาน ้าประปาเพ่ือ

ประชาชนไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความแตกต่างกันเมื่อ 

จ าแนกตามอาชีพ  

 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า p value น้อยกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน 

H1 แสดงว่าความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการปัญหาน ้าประปา เพื่อประชาชนไปปฏิบัติของเทศบาล

เมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 สมมติฐานที่ 5  

HO: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการปัญหาน ้าประปา

เพ่ือประชาชนไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่มีความแตกต่างกันเมื่อ 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

H1: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการปัญหาน ้าประปาเพ่ือ

ประชาชนไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความแตกต่างกันเมื่อ 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า p value น้อยกว่า .05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน 

H1 ความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการปัญหาน ้าประปา เพื่อประชาชนไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองหัว

หิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 สมมติฐานที่ 6 

 HO: ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการปัญหาน ้าประปา

เพื่อประชาชนไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่เป็นเชิงบวกอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติกับความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการปัญหาน ้าประปาเพ่ือประชาชนไปปฏิบัติ   

HA: ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการปัญหาน ้าประปา

เพ่ือประชาชนไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติกับความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการปัญหาน ้าประปาเพ่ือประชาชนไปปฏิบัติ 

ผลการวเคราะห์พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการ

ปัญหาน ้าประปาเพื่อประชาชนไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเชิง

บวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการปัญหาน ้าประปาเพื่อประชาชนไป

ปฏิบัติ ดังนี้ ด้านด้านความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกที่ระดับสูง (.659**)            

ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบายด้านภาวะผู้น าของหน่วยงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกที่ระดับปาน
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กลางค่อนข้างสูง (.564**),(.596**) ด้านคุณลักษณะของหน่วยงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกที่ระดับปานกลาง (.

449**) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านการสื่อสาร กับด้านสภาพการเมืองเศรษฐกินและสังคม 

ไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวก  

 สมมติฐานที่ 7 

      ผู้วิจัยต้องการจะศึกษาการพยากรณ์ ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ ว่าปัจจัยใดบ้างที่

สามารถพยากรณ์ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติได้มากที่สุด จึงตั้งสมมติฐานว่า 

 HO: ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ ไม่สามารถพยากรณ์ความส าเร็จของการ

น านโยบายไปปฏิบัติ ได้เกินร้อยละ30 

 HA: ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ สามารถพยากรณ์ความส าเร็จของการน า

นโยบายไปปฏิบัติ ได้เกินร้อยละ 30 

  ผลการวิเคราะห์พบว่า Model ที ่ 3 ตัวแปรที ่มีอ  านาจพยากรณ์ส ูงสุดได้แก่ ด้านมาตรฐานและ

วัตถุประสงค์ของนโยบาย ด้านภาวะผู้น าและด้านคุณลักษณะของหน่วยงาน สามารถพยากรณ์ความส าเร็จของ             

การน านโยบายการจัดการปัญหาน ้าประปาเพื ่อประชาชนไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองหัวหิน  อ าเภอหัวหิน                  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร้อยละ 49.6 สามารถพยากรณ์ในรูปของสมการความส าเร็จในการน านโยบายไป

ปฏิบัติ = 0.800+0.153 (ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย) + 0.223 (ด้านภาวะผู้น า) + 0.381              

(ด้านคุณลักษณะของหน่วยงาน) แสดงว่าตัวแปรที่มีอ านาจพยากรณ์ต่อความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการ

ปัญหาน ้าประปาเพื่อประชาชนไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ 

ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย ด้านภาวะผู้น า และด้านคุณลักษณะของหน่วยงาน 

 สรุปว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการปัญหาน ้าประปาเพื่อประชาชนไป

ปฏิบัติของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถพยากรณ์ความส าเร็จของการน า

นโยบายการจ ัดการปัญหาน ้าประปาเพื ่อประชาชนไปปฏิบ ัต ิของเทศบาลเมืองหัวห ิน อ าเภอหัวหิน                 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้อย่างน้อยร้อยละ 49.6 จึงปฏิเสธสมมติฐานศูนย์และยอมรับสมมติฐานแย้งว่าปัจจัยที่มี

ผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการปัญหาน ้าประปาเพ่ือประชาชนไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองหัวหิน 

อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถพยากรณ์ความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการปัญหา

น ้าประปาเพ่ือประชาชนไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เกินร้อยละ 30   
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สรุป  

 จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการปัญหาน ้าประปาเพ่ือประชาชน

ไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี 6 ตัวแปร คือ 1) มาตรฐานและวัตถุประสงค์

ของนโยบาย 2) ภาวะผู้น าของหน่วยงาน 3) คุณลักษณะของหน่วยงาน 4) การสื่อสาร 5) ความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน และ 6) สภาพการเมือง เศรษฐกิจและสังคมมีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จของการน านโยบายการ

จัดการปัญหาน ้าประปาเพ่ือประชาชนไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย ภาวะผู้น าของหน่วยงาน คุณลักษณะของหน่วยงานการสื่อสาร 

ความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และสภาพการเมือง เศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จของการน านโยบาย

การจัดการปัญหาน ้าประปาเพื่อประชาชนไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ รัฐกร กลิ่นอุบล (2551) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบาย

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในภาคกลาง โดยศึกษาข้อมูล

จาก ผู้บริหาร อบต. จ านวน 6 คน เจ้าหน้าที่ใน อบต. จ านวน 104 คน และประชาชนในเขต อบต. จ านวน 

396 คน พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปสู่การปฏิบัติ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาคกลาง ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านวัตถุประสงค์และมาตรฐาน

ของนโยบาย ปัจจัยด้านการสื่อสารระหว่างองค์กรต่างๆ ปัจจัยด้านคุณสมบัติของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ปัจจัย

ด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง และปัจจัยด้านคุณสมบัติของบุคลากรที่รับผิดชอบ และได้สอดคล้อง กับ

การศึกษาของมั่น คงดี (2553) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการส่งเสริมปลูก

ยางพาราไปปฏิบัติจังหวัดชัยภูมิพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลความส าเร็จของการน านโยบายการส่งเสริมปลูกยางพารา        

ไปปฏิบัติในจังหวัดชัยภูมิ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีปัจจัยด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบายมี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านท่าทีของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ด้านเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและ

การเมือง ด้านการสื่อสารระหว่างองค์กรและการบังคับบัญชา ด้านลักษณะของหน่วยงานและด้านทรัพยากร

ของนโยบาย ตามล าดับ และสอดคล้องกับการศึกษาของเมธา ยุทธนาโยธิน (2550) ได้ศึกษาเรื่องการน า

นโยบายการก าจัดขยะมูลฝอยไปปฏิบัติ: ศึกษาเฉพาะกรณีเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานครพบว่าโดยรวม

ประสบความส าเร็จอยู่ในระดับค่อนข้างสูง และการน านโยบายการก าจัดขยะมูลฝอยไปปฏิบัติมี 2 ปัจจัย ได้แก่

คุณสมบัติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ (X3) และปัจจัยด้านทรัพยากร (X4) สามารถใช้ท านายความส าเร็จในการ

น านโยบายการก าจัดขยะมูลฝอยไปปฏิบัติได้ คิดเป็นร้อยละ 70 โดยที่กลุ่มตัวอย่างที่มี อาชีพและ ระดับ

การศึกษา ที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน านโยบายการก าจัดขยะมูลฝอยไปปฏิบัติแตกต่างกันอย่างไม่มี

นัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้ยังได้สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ ศิริพร เขียวไสว (2550) เรื่องการน านโยบายเบี้ย
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ยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลวังยาว จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า สถานภาพ

บุคคลที่แตกต่างกัน ไม่ท าให้เกิดความแตกต่าง ในเรื่องมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย, ทรัพยากร, 

การสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรมน านโยบายไปปฏิบัติ, ลักษณะขององค์การในการน านโยบายไปปฏิบัติ,  

เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง, ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน 

 สรุปได้ว่า ความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการปัญหาน ้าประปาเพื่อประชาชนไปปฏิบัติของ

เทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี 6 ด้าน คือ 1) มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของ

นโยบาย 2) ภาวะผู้น าของหน่วยงาน 3) คุณลักษณะของหน่วยงาน 4) การสื่อสาร 5) ความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน และ 6) สภาพการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการ

ปัญหาน ้าประปาเพ่ือประชาชนไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมีการศึกษาในเชิงผสมผสานเพื่อให้มีความแม่นตรงและแม่นย าในเนื้อหามากยิ่งข้ึน  

2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นเพิ่มเติมเพื่อขยายผลและเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ 

เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม จนสามารถท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการน านโยบายการจัดการแหล่ง

น ้าขนาดเล็กไปปฏิบัติ 

3. ควรมีการประเมินผลการท างาน เพ่ือรับทราบความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติทั้งก่อนและหลัง

การน านโยบายไปปฏิบัติ  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุ (1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมที่ผู้ต้องขังท าความผิดติดคุกซ ้า (2) เพื่อเปรียบเทียบการ
กระท าความผิดซ ้าของผู้ต้องขังที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน และ (3) เพื่ออธิบายแนวทางการป้องและ
แก้ไขปัญหาการกระท าความผิดซ ้าของผู้ต้องขังในเรือนจ า กลุ่มตัวอย่างการวิจัย ประกอบด้วยผู้ต้องขังท าซ ้าใน
เรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 69 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลแสดงเป็นค่า ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี ่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Independent sample) และ F-test (One Way ANOVA) 
ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้ต้องขังที่กระท าความผิดซ ้าในเรืองจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอายุระหว่าง 26-30 ปี ร้อยละ 
53.60 เป็นเพศชาย ร้อยละ 86.96 โสด ร้อยละ 50.70 จบมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 30.40 กระท าความผิดจ านวน 
2 ถึง 8 ครั้ง เป็นผู้ติดคุกซ ้า 2,3,4 และ ครั้งที่ 8 ร้อยละ 56.50,17.40,11.60,4.30 และ 10.1 ตามล าดับ ระยะเวลา
ต้องโทษจ าคุก น้อยกว่า 1 ปี, 1-5 ปี และ ขึ้นไป ร้อยละ 4.30, 60.90 และ 34.70 ตามล าดับ ก่อนต้องโทษประกอบ
อาชีพ รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 71.00 ฐานะทางครอบ ระดับปานกลาง ร้อยละ 72.50 อาศัยอยู่กับบิดา มารดา ร้อยละ 
56.50 และอยู่ในหมู่บ้านชนบท ร้อยละ 47.80 (2) สภาพแวดล้อมการด ารงชีวิตนอกเรือนจ าที่ผู้ต้องขังท าความผิดติด
คุกซ ้า 3 อันดับแรก คือ เศรษฐกิจของครัวเรือนมีรายได้ต ่า รายได้ไม่แน่นอนจากการรับจ้างทั่วไป สภาพทางกายภาพ
ของครอบครัวส่วนใหญ่เป็นโสดอาศัยอยู่กับพ่อแม่และสิ่งแวดล้อมชุมชนที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มการพึ่งพาอาศัยตาม
รูปแบบดั้งเดิมของชาวชนบทในชุมชนปัจจุบันน้อยลงทั้งชุมชนในชนบทและในเมือง ตามล าดับ (3) การเปรียบเทียบ
การกระท าความผิดซ ้าของผู้ต้องขัง พบว่า ระดับการศึกษา และจ านวนครั้งที่กระท าความผิดมีผลต่อการกระท า
ความผิดซ ้าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้ต้องขังที่มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลา
ต้องโทษ อาชีพก่อนต้องโทษ ฐานะทางครอบครัว บุคคลที่ดูแลก่อนต้องโทษและสภาพแวดล้อมในชุมชนแตกต่างกัน
มีการกระท าความผิดซ ้าไม่แตกต่าง (4) แนวทางในการป้องกันการกระท าความผิดซ ้าของผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ควรมีการจัดโครงกิจกรรมฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาสภาพจิตใจของผู้ต้องขัง การฝึกอาชีพภายในเรือนจ า
ควรตรงตามความต้องการของผู้ต้องขัง และสามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพได้จริงหลังพ้นโทษ และควรมีเยี่ยมบ้าน
เพ่ือติดตามพฤติกรรมของผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ 

ค าส าคัญ: การกระท าความผิดซ ้า ผู้ต้องขัง 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”   
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 722 

 

Abstract                                                             
 The purposes of this research were to: (1) study the environment of jail inmates who 
committed repeated offending; (2) compare repeated offending committed by inmates who 
had different personal characteristics; and (3) study approaches of prevention and solving of 
inmates’ repeated offending. The sample, purposively selected, comprised 69 prisoners who 
had committed repeated offending in Prachuap Khiri Khan Provincial Prison. The research 
instruments consisted of a 5-level rating scale questionnaire and an in-depth interview. The 
data analysis employed frequency, percentage, means, and standard deviation. The testing of 
hypothesis employed t-test (independent sample) and F-test (One-way ANOVA). The results 
of the research are as follows: (1) The jail inmates who committed repeated offending in 
Prachuap Khiri Khan Provincial Prison were 26 – 30 years old, of whom 53.60% were male, 
86.96% were single, 50.70% had completed lower secondary education, 30.40% committed 
an offence for 2 to 8 times. Inmates who were imprisoned for the second, third, fourth, and 
eighth time made up 56.50%, 17.40%, 11.60%, 4.30% and 10.10% respectively. The length of 
imprisonment which was less than 1 year, 1-5 years, and more than 5 years made up 4.30%, 
60.90%, and 34.70%, respectively. Prior to imprisonment, 71.00% had held temporary hired 
jobs, 72.50% were from economically middle-level families, 56.50% lived with parents, and 
47.80% lived in rural villages. (2) The top 3 environments outside the prison that the inmates 
who committed repeated offending had lived were: the household’s economical status – their 
families had low incomes and the incomes were not certain, due to the nature of temporary 
hired jobs; the family’s physical conditions – most inmates had been single and had lived with 
parents; and the community environment – there had been a trend that the mutually 
dependent rural life style would be seen less and less in both the rural and the urban 
communities. (3) In the comparison of the repeated offending it was found that the level of 
education and how many times the offences were committed affected repeated offending 
differently with statistical significance at the level of .05. Meanwhile, the inmates with different 
gender, age, marital status, length of imprisonment, occupation before imprisonment, family 
status, guardians before imprisonment, and community environment, did not make any 
difference in repeated offending. (4) Approaches of prevention and solving of inmates’ 
repeated offending were suggested as follows: projects with training activities aiming at spiritual 
development should be provided; career training in the prison should meet the needs of the 
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inmates and the inmates can really make a living with that career after they are set free; 
aftercare programs should be carried out.  
 
Keywords: Repeated offending, Jail inmate 
 
บทน า 
 การปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดโดยวิธีการลงโทษจ าคุกเป็นการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการลงโทษใน
หลายประการด้วยกัน ตั้งแต่การแก้แค้นทดแทน การข่มขู่ยับยั้งทั้งแบบทั่วไป คือ การลงโทษผู้กระท าผิดเพ่ือ
ยับยั้งมิให้ผู้อื่น กระท าตามและเกรงกลัวที่จะกระท าผิด รวมทั้งการข่มขู่ยับยั้งเฉพาะรายซึ่งการลงโทษตัว
ผู้กระท าผิดโดยตรง เพ่ือให้เกิดความเกรงกลัวและไม่กล้ากระท าผิดอีกในอนาคตขณะเดียวกันการจ าคุกยังเป็น
การตัดโอกาสในการกระท าผิด โดยแยกผู้กระท าผิดออกจากสังคม เพ่ือมิให้สามารถก่อความเดือดร้อนต่อสังคม
ได้อีก แต่การแยกผู้กระท าผิดออกจากสังคมโดย วิธีการจ าคุกนั้นเป็นเพียงการแยกออกจากสังคมชั่วคราว 
ดังนั้นการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจ าจึงจ าเป็นปรับเปลี่ยนจากวิธีการที่เน้นเพียงการควบคุมอย่างเดียวให้มี
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดเข้าไปด้วย และถือเป็นภารกิจส าคัญที่กรมราชทัณฑ์ได้จัดท าแผนทิศทางของกรม
ราชทัณฑ์ ฉบับที ่ 2 (พ.ศ.2546–2550) โดยมีพันธกิจ (Mission) ที ่ส  าคัญ 2 ประการ ด้วยกัน ได้แก่                     
(1) การควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ (2) แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัย ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ , 2548, น.1) เพื ่อให้ผู ้ต้องขังได้รับการแข้ไข
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤตินิสัยให้เป็นบุคคลที่สังคมพึงปรารถนา และสามารถเป็นทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ เมื่อพิจารณาจากตัวแบบของระบบงานราชทัณฑ์ในปัจจุบันก าลังเดินไปตาม
แนวทางของระบบการราชทัณฑ์เชิงอบรมแก้ไข การปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องแก่ผู้ต้องขังและการส่งเสริมการให้
ความรู้พื้นฐาน รวมทั้งการฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังเรือนจ าเน้นในเรื่องการพัฒนาอบรมแก้ไขทั้งทางจิตใจ ทัศนคติ 
การศึกษา การฝึกอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ต้องขังได้มีทักษะความรู้ที่สามารถน าไปใช้ในชีวิต
หลังพ้นโทษโดยไม่กลับมากระท าผิดซ ้าอีก (ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์, 2548, น.2) 
 จากสถิติของกองแผนงาน กรมราชทัณฑ์ ส ารวจ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2549 พบว่า มีนักโทษเด็ดขาด
จ านวนทั้งสิ้นทั่วประเทศ จ านวน 121,320 คน พบว่า มีผู้กระท าผิดซ ้าทั้งหมด จ านวน 16,541 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.63 แยกเป็นผู้ต้องขังชาย จ านวน 14,988 คน คิดเป็นร้อยละ 12.35 เป็น ผู้ต้องขังหญิงจ านวน 
1,553 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 (ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ , 2549, น.11) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
สถิติผู้ต้องขังที่กระท าความผิดซ ้าในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากผู้ต้องขังทั้งหมด จ านวน 554 คน กระท า
ความผิดซ ้า จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 12.45 ซึ่งเป็นสถิติที่ใกล้เคียงกับผู้ต้องขังที่ติดคุกซ ้าทั่วประเทศ 
และมีแนวโน้มที่จะกระท าผิดซ ้าเพิ่มมากขึ้น (ข้อมูลฝ่ายทัณฑ์ปฏิบัติเรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรณี
ผู้ต้องขังติดคุกซ ้า 31 ธันวา 2550) 
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 เรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นหน่วยงานสังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม มีหน้าที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังให้เป็นไปตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การควบคุมแก้ไข เพื่อให้พลเมืองกลับตนเป็นคนดี จึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการศึกษาถึงสาเหตุของการกระท า
ความผิดซ ้าของผู้ต้องขังในคดีต่าง ๆ ตลอดจนเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่า เป็นกระจกเงาที่ช่วยสะท้อนให้เห็น
ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการท างานของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแล แก้ไขปัญหาการกระท า
ความผิดซ ้าต่อไป 
 ในการนี้ ผู้วิจัย สนใจการที่บุคคล ๆ หนึ่งจะกระท าผิดซ ้าตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป ซึ่งอาจจะถูกจับกุมหรือ
หลุดรอดจากการถูกจับกุมโดยไม่เกรงกลัวต่อโทษทัณฑ์ที่จะได้รับด้วยความตั้งใจ  มีเทคนิควิธีการ และคิด
วางแผนการณ ์โดยไตร่ตรองไว้ก่อนอย่างแยบยลนั้น น่าจะกล่าวได้ว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นอาชญากรรมมืออาชีพ
โดยแท้จริง ดังนั้นหากจะลดจ านวนอาชญากรมืออาชีพลง จึงควรที่จะมีการศึกษาวิจัยถึงวิถีชีวิต สภาพความ
เป็นอยู่ ลักษณะการเลี้ยงดู ลักษณะของครอบครัว ลักษณะบุคลิกภาพ และอื่น ๆ ว่าอะไรเป็นแรงผลักดันที่
ส่งผลให้เขาเหล่านั้นก่ออาชญากรรมซ ้าซากหรือรุนแรงจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้เพ่ือเป็นสิ่ง
ชี้น าให้กรมราชทัณฑ์ได้น าข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ  เพื่อปรับปรุงการแก้ไขผู้ต้องขังกลุ่มนี้ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการที่จะศึกษาการกระท าความผิดซ ้าของผู้ต้องขังใน
เรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้ผู้ต้องขังที่เคยต้องโทษออกไปแล้ว
ไม่ให้หวนกลับมาต้องโทษซ ้าอีก  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือประเมินการกระท าความผิดซ ้าของผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 2. เพื ่อเปรียบเทียบการกระท าความผิดซ ้าของผู ้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที ่มี
คุณลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
 3. เพ่ืออธิบายแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท าความผิดซ ้าของผู้ต้องขัง 
   
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรที่ศึกษา เป็นผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 554 คน และกลุ่ม
ตัวอย่าง เป็นผู้ต้องขังที่กระท าความผิดซ ้าทั้งหมด ในเรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 69 คน 
 2. พ้ืนที่วิจัยครั้งนี้ เป็นพื้นที่ในเรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 3. ระยะเวลาวิจัยครั้งนี้ ภายในระยะเวลาปี พ.ศ.2563-2564 
 4. ตัวแปรที่ในการวิจัยครั้งนี้ 
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  4.1 ตัวแปรต้นได้แก่ อายุ, เพศ, สถานภาพสมรส, ระดับการศึกษา, จ านวนครั้งในการกระท า
ผิด, ระยะเวลาที่ต้องโทษ, อาชีพก่อนต้องโทษ, ฐานะทางครอบครัว, บุคคลที่ดูแลก่อนต้องโทษ และลักษณะ
สภาพแวดล้อมในชุมชน 
  4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
   4.2.1 สภาพแวดล้อมการด ารงชีวิต คือ ตอบด้านครอบครัว , ด้านการคบเพื่อน,  
ด้านสภาพแวดล้อมชุมชนที่อยู่อาศัย และด้านเศรษฐกิจของครัวเรือน 
   4.2.2 การป้องกันแก้ไข 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ศึกษา เป็นผู้ต้องขังเพศชายและหญิงที่ติดคุกซ ้าในเรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จ านวน 69 ราย  
 2. กลุ่มตัวอย่าง เป็นชาย และหญิง ที่ติดคุกในเรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป      
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  2.1 เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะดี มีการรับรู้ สื่อสารและตอบแบบสัมภาษณ์ได้  
  2.2 ยินยอมและสมัครใจให้ข้อมูล 
 3. กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ คัดเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติก าหนดไว้ ได้แก่ การสัมภาษณ์
เจาะลึก เลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีสามารถให้ข้อมูลการวิจัย และสมัครใจให้ข้อมูล จ านวน 6 คน   
  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ลักษณะเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้น โดยปรับปรุงจากศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2549, น.85) และ
ดัดแปลงมาจาก ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ (2549, น.87) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบ สอบถาม ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา จ านวนครั้งในการ
กระท าผิด ระยะเวลาที่ต้องโทษ อาชีพก่อนต้องโทษ ฐานะทางครอบครัว บุคคลที่ดูแลก่อนต้องโทษ และ
สภาพแวดล้อมในชุมชน ลักษณะค าถามเป็นปลายเปิดและปลายปิด ให้เลือกตอบ 
 ส่วนที่ 2 การกระท าความผิดซ ้า ในด้านครอบครัว ด้านสังคม ด้านสภาพแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ 
ลักษณะค าถามเป็นปลายปิด ให้เลือกตอบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง เรื่องการกระท าความผิดซ ้าของผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ลักษณะค าถามเป็นปลายเปิด โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกภูมิหลังชีวิตของผู้ที่กระท าความผิดซ ้า 
เกี่ยวกับเพศ อายุ การศึกษาสถานภาพ อาชีพก่อนต้องโทษ รายได้ ประวัติ  เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ชีวิต
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ครอบครัวในวัยเด็ก ลักษณะการเลี้ยงดูของครอบครัว การถูกจับคุมด าเนินคดีของสมาชิกในครอบครัว การคบ
เพ่ือนและลักษณะของกลุ่มเพ่ือน สภาพความเป็นอยู่ ลักษณะของชุมชนที่อยู่อาศัย ชีวิตแนวทางในการด าเนิน
ชีวิต ค่านิยมในการด าเนินชีวิต พฤติกรรมการเสพยาเสพติด การเล่นพนัน และการเที่ยวสถานเริงรมย์ข้อมูล
เกี่ยวกับการกระท าความผิด รูปแบบและเทคนิควิธีการที่กระท าความผิด ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันให้กระท า
ความผิดและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการไม่กระท าความผิดซ ้า 
 ส่วนที่ 4 แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท าความผิดซ ้าของผู้ต้องขัง ลักษณะค าถามเป็น
ปลายเปิดและปลายปิด 
 
การสร้างเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้ ตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. กระบวนการยุติธรรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2549 , น.85) และส านักวิจัย
และพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ (2550, น.87) 
 2.ก าหนดวัตถุประสงค์แบบสอบถาม 
 3. ก าหนดข้อมูลที่ต้องการคือ ส ารวจข้อมูลของการวิจัยว่าต้องการข้อมูลอะไรจะใช้ค าถามอย่างไร 
มากน้อยเพียงใด จึงจะได้ค าตอบที่ต้องการ 
 4. ก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการสร้างแบบสอบถาม ซึ่งใช้แบบปลายปิด โดยมีการก าหนดแนวค าถาม
จัดล าดับให้เป็นระเบียบเรียบร้อย กะทัดรัด ควรถามเท่าที่จ าเป็น และค าถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็น
ของผู้กรอกแบบสอบถาม 
 5. สร้างแบบสอบถาม ลงมือเขียนตามแนวที่วางไว้ตลอดจนรูปแบบที่วางไว้พร้อมชี้แจง ให้ชัดเจน 
เนื่องจากแนวสอบถามที่ใช้ไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามค าชี้แจงต้องชัดเจน คือ ข้อมูลที่ได้เป็น
ความลับ ข้อมูลไม่มีการเผยแพร่แต่อย่างใด 
 6. ตรวจสอบการน าเอาแบบสอบถามที่ร่าง เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาและปรับปรุงตามค าแนะน า 
 7. น าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 ท่าน 
 8. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงให้เหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์ 
 9. ผู้วิจัยน าเครื่องมือวิจัยผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วไปทดลองใช้กับ
ผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมท้ังฉบับ 0.95 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ไปกรมราชทัณฑ์ เรือนจ าจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และ เรือนจ ากลางเพชรบุรี เพ่ือขออนุญาตท าการวิจัยในเรือนจ า 
 2. ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
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 3. ผู้วิจัยขออนุญาตเข้าเรือนจ าเพื่อประสานงานการเก็บข้อมูล 
 4. การเก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่แจกกับผู้ต้องขังกลุ่มตัวอย่าง 69 ราย โดยการสุ่มแบบ
เจาะจง เพ่ือศึกษาการกระท าผิดซ ้าของผู้ต้องขังในเรือนจ า 
 5. เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 6 คน โดยสัมภาษณ์ภูมิ
หลังชีวิตของผู้ที่กระท าความผิดซ ้า 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยเชื่อมโยงกันกับแนวคิดและจากทฤษฎีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

2. น าแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ 
3. น าคะแนนไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และใช้สถิติในการวิเคราะห์ดังนี้ 

  3.1 ร้อยละ ใช้ในการเปรียบเทียบดูการกระจายของข้อมูล  เพื่อน าเสนอข้อมูลทั่วไปของ
ประชากรที่ศึกษา 

  3.2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยน ้าหนักความคิดของประชากรจาก
ข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

  3.3 การเปรียบเทียบการกระท าความผิดซ ้าของผู้ต้องขัง     
   3.3.1 เพศ โดยใช้ t-test (Independent sample) 
    3.3.2 อายุ สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา จ านวนครั ้งที ่กระท าความผิด 
ระยะเวลาการต้องโทษ อาชีพก่อนต้องโทษ ฐานะทางครอบครัว บุคคลที่ดูแลก่อนต้องโทษสภาพแวดล้อมใน
ชุมชนที่อยู่อาศัยโดยใช้ F-test คือ One Way ANOVA 
    3.3.3 ถ้าพบว่ามีความแตกต่างกันทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธี Scheffe 
 4. น าเสนอวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตาราง 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยมีดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 69 คน ส่วนใหญ่เป็นมีอายุระหว่าง 26-35 ปี ร้อยละ 
53.60 เป็นเพศชาย ร้อยละ 86.96 มีสถานภาพสมรส เป็นโสด ร้อยละ 50.70 ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 30.4 มีกระท าความผิดส่วนใหญ่ จ านวน 2 ครั้ง ร้อยละ 56.50 ส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาต้องโทษ 1-5 ปี ร้อยละ 60.90 รองลงมา ต้องโทษ 5 ปีขึ้นไป ร้อยละ 34.70 การประกอบอาชีพ
ก่อนต้องโทษ ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 71.00 มีฐานะทางครอบครัว ปานกลาง ร้อยละ 72.50 
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รองลงมา ฐานะยากจน ร้อยละ 26.10 ก่อนต้องโทษ อาศัยอยู ่กับบิดา มารดา ร้อยละ 56.5 รองลงมา           
อาศัยอยู่กับคนเดียว ร้อยละ 21.70 มีสภาพแวดล้อมเป็นหมู่บ้านชนบท ร้อยละ 47.80 
 2. สภาพแวดล้อมการด ารงชีวิตนอกเรือนจ าที่ผู้ต้องขังท าความผิดซ ้า 
 สภาพแวดล้อมการด ารงชีวิตนอกเรือนจ าของผู้ต้องขังที่ติดคุกซ ้า โดยรวมสภาพแวดล้อมการด ารงชีวิต
นอกเรือนจ าที่ผู้ต้องขังท าความผิดติดคุกซ ้า 3 อันดับแรก คือ เศรษฐกิจของครัวเรือนมีรายได้ต ่า รายได้ไม่
แน่นอนจากการรับจ้างทั่วไป สภาพทางกายภาพของครอบครัวส่วนใหญ่เป็นโสดอาศัยอยู่กับพ่อแม่ และ
สิ่งแวดล้อมชุมชนที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มการพึ่งพาอาศัยตามรูปแบบดั้งเดิมของชาวชนบทในชุมชนปัจจุบัน
น้อยลงทั้งชุมชนในชนบทและในเมืองตามล าดับ 
 3. การเปรียบเทียบการกระท าความผิดซ ้าของผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า 
 ระดับการศึกษา (ดังตารางที่ 1) และจ านวนครั ้งที ่กระท าความผิดของผู้ต้องขัง (ดังตารางที ่ 2) 
แตกต่างกันมีผลต่อการกระท าความผิดซ ้าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้ต้องขังที่มี 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาการต้องโทษอาชีพก่อนต้องโทษ ฐานะทางครอบครัว บุคคลที่ดูแลก่อน
ต้องโทษ สภาพแวดล้อมในชุมชนแตกต่างกันมีผลต่อการกระท าความผิดซ ้าโดยรวมไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตารางที ่ 1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของผู ้กระท าความผิดซ ้าของผู ้ต ้องขังในเรือนจ าจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันต่อการกระท าความผิดซ ้า 

แหล่งความแปรปรวน SS MS df F p 

ระหว่างกลุ่ม 3.01 .435 6 2.61 .038* 
ภายในกลุ่ม 11.94 .195 62   

ผลรวม 14.96  68   

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตารางที ่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของผู ้กระท าความผิดซ ้าของผู ้ต ้องขังในเรือนจ าจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ที่มีระดับจ านวนครั้งในการกระท าความผิดแตกต่างกัน 

แหล่งความแปรปรวน SS MS df F p 
ระหว่างกลุ่ม 3.659 .732 5 4.077 .003* 

ภายในกลุ่ม 11.307 .179 63   

ผลรวม 14.966  68   
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 4. ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขการกระท าความผิดซ ้าของผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
  4.1 การจัดโครงการ กิจกรรมอบรมเพ่ือพัฒนาความจิตใจของผู้ต้องขัง  
  4.2 จัดให้มีการฝึกอาชีพภายในเรือนจ าที่ตรงตามความต้องการของผู้ต้องขัง และสามารถ
น าไปใช้ประกอบอาชีพได้จริงหลังพ้นโทษ มิใช่งานพับถุงกระดาษ ถักแห ถักอวน เนื่องจากสังคมภายนอกไม่มี
โรงงานพวกนี้หรือมีน้อยมาก ผู้ต้องขังจึงไม่สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับการอบรมไปใช้ได้ 
  4.3 ต้องการให้มีโอกาสพบญาติพ่ีน้องเพ่ิมมากข้ึนกว่าที่เป็นอยู่ 
  4.4 เปิดโอกาสให้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เท่าเทียมกันของผู้ต้องขังกระท าความผิดครั้งแรก 
เช่น ชุมชนบ าบัดการออกไปท างานสาธารณะได้เหมือนผู้ต้อง ขังคดีธรรมดาและผู้ต้องขังที่กระท าผิดครั้งแรก 
  4.5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อปรับปรุงนิสัย และความรู้ และเพื่อไม่ให้ผู ้ต้องขังคิดจะกลับไป
กระท าผิดซ ้าอีก 
  4.6 มีระบบติดตามดูแลและศึกษาปัญหาของนักโทษแต่ละคนและแก้ไขให้ตรงกับปัญหา 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยมีประเด็นส าคัญน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. สภาพแวดล้อมการด ารงชีวิตนอกเรือนจ า ผลการวิจัย พบว่า ด้านครอบครัว มีผลต่อการกระท า
ความผิดซ ้าในระดับปานกลางด้านการคบเพื่อน มีผลต่อการกระท าความผิดซ ้าในระดับน้อยด้านสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนที่อยู่อาศัยมีผลต่อการกระท าความผิดซ ้าในระดับน้อย และด้านสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน มีผล
ต่อการกระท าความผิดซ ้าในงานวิจัยระดับปานกลาง ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เพราะว่าผู้ต้องขังมีปัจจัยที่
สนับสนุนในการกระท าความผิดซ ้าส่วนใหญ่ด้านครอบครัวความอบอุ่นจากครอบครัว ฐานะทางครอบครัวที่
ยากจนจึงเป็นสาเหตุในการกระท าความผิด โดยปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมและปัจจัยทางด้านสังคมเป็นแรง
สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ อุษา คงลาย (2538) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการกระท าผิดซ ้าของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนกลาง” พบว่า 
ปัจจัยที่สนับสนุนการกระท าความผิดของผู้ต้องขัง ได้แก่ ด้านครอบครัว และสอดคล้องกับการวิจัยของ       
ทัศนีย์ อมาตยกุล (2548) ได้ศึกษา “สาเหตุและความสัมพันธ์ของการกระท าผิดซ ้าของผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึก
อาชีพ พบว่า ปัจจัยที่สนับสนุนการกระท าความผิดของผู้ต้องขัง ได้แก่ ด้านครอบครัวฐานะทางครอบครัว 
 2. การกระท าความผิดซ ้าของผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีสถานภาพส่วนบุคคล
แตกต่างกันได้แก่ ระดับการศึกษา และจ านวนครั้งที่กระท าความผิดซ ้าแตกต่างกัน มีผลต่อการกระท าความผิด 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เพราะว่า ระดับการศึกษามี
ผลต่อการประกอบอาชีพ การมีรายได้ ซึ่งพบว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับต ่าจะเป็นผู้กระท าความผิดซ ้ามากและ
จ านวนครั้งในการกระท าความผิดซ ้าเป็นแรงสนับสนุนที่จะเกิดการกระท าความผิดซ ้าอีกซึ่งสาเหตุหลาย
ประการ เช่น การประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษ สังคมไม่ยอมรับ ไม่มีงานท า ไม่มีเงิน ท าให้เกิดการกระท าผิดซ ้า
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อีกซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ อุษา คงลาย (2538) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระท าผิดซ ้าของ
เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง” พบว่า ปัจจัยที่สนับสนุนการกระท าความผิด
ของผู้ต้องขังอันแรกได้แก่ ระดับการศึกษา และสอดคล้องกับการวิจัยของ สุวรรณ ใจคล่องแคล่ว (2546 , 
บทคัดย่อ) ซึ่งวิจัย เรื่อง สาเหตุการกระท าผิดซ ้าของผู้ต้องขังเรือนจ าพิเศษธนบุรี พบว่าผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีการ
กระท าความผิดซ ้า 2 ครั้ง เนื่องจากการกระท าความผิดครั้งแรกมีระยะเวลาไม่นาน เมื่อพ้นโทษแล้วสังคมไม่
ค่อยยอมรับ ท าให้ว่างงานจึงต้องกระท าความผิดซ ้า 
 3. การแก้ไขการกระท าความผิดซ ้าในระดับของเรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ควรมีการจัดโครงการ
หรือกิจกรรมอบรม เพื่อพัฒนาความจิตใจของผู้ต้องขัง จัดให้มีการฝึกอาชีพภายในเรือนจ าเช่น ช่างไม้ ช่างตัด
ผม ช่างเชื่อม เป็นต้น ที่ตรงตามความต้องการของผู้ต้องขังและสามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพได้จริงหลังพ้น
โทษ มีการจัดกิจกรรมเพื่อปรับปรุงนิสัยและความรู้ และเพื่อไม่ให้ผู้ต้องขังคิดจะกลับไปกระท าผิดซ ้าอีกและมี
ระบบติดตามดูแลและศึกษาปัญหาของนักโทษแต่ละคนและแก้ไขให้ตรงจุด ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ      
อายุตม์ สินธพพันธ์ (2545) ได้กล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาการกระท าผิดซ ้าว่าการที ่จะลดปัญหา
อาชญากรรมในทางหนึ่งก็คือการแก้ไขมิให้ผู้กระท าผิดและถูกน าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม พบว่า สังคม
ภายนอกต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ ในการแก้ไขผู้กระท าความผิดซ ้า เมื่อพ้นโทษแล้ว สถานบัน
ครอบครัวต้องให้ความอบอุ่น เพื่อไม่ให้ผู้ต้องหามีการกระท าความผิดซ ้า และให้ผู้ต้องหามีอาชีพหลังพ้นโทษ 
และไม่สอดคล้องกับการวิจัยของ ทัศนีย์ อมาตยกุล (2548) ได้ศึกษา “สาเหตุและความสัมพันธ์ของการกระท า
ผิดซ ้าของผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอาชีพ” พบว่า สาเหตุในการกระท าความผิดซ ้า เนื่องจากปัญหาความยากจน
ปัญหาครอบครัว สภาพแวดล้อม การคบเพื่อนฝูง ไม่มีอาชีพถูกตราหน้าว่าเคยเป็นคนที่เคยถูกจ าคุก และ               
การฝึกอาชีพไม่มีประโยชน์ ไม่ตรงกับตลาดต้องการ รายได้น้อย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1. สภาพแวดล้อมการด ารงชีวิตนอกเรือนจ าของผู้ต้องขังติดคุกซ ้า พบว่าสภาพแวดล้อมการด ารงชีวิต
นอกเรือนจ าที่ผู้ต้องขังท าความผิดติดคุกซ ้า 3 อันดับแรก คือเศรษฐกิจของครัวเรือนมีรายได้ต ่า รายได้ไม่
แน่นอนจากการรับจ้างทั่วไป สภาพทางกายภาพของครอบครัวส่วนใหญ่เป็นโสดอาศัยอยู่กับพ่อแม่ และ
สิ่งแวดล้อมชุมชนที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มการพ่ึงพาอาศัยตามรูปแบบดั้งเดิมของชาวชนบทในชุมชนปัจจุบัน
น้อยลงทั้งชุมชนในชนบทและในเมืองตามล าดับ 
 2. การเปรียบเทียบการกระท าความผิดซ ้าของผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า 
ผู้ต้องขังที่มีระดับการศึกษา และจ านวนครั้งที่กระท าความผิดแตกต่างกัน มีผลต่อการกระท าความผิดซ ้า
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้ต้องขังที่มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาการ
ต้องโทษอาชีพก่อนต้องโทษ ฐานะทางครอบครัวบุคคลที่ดูแลก่อนต้องโทษ สภาพแวดล้อมในชุมชนแตกต่างกัน
มีผลต่อการกระท าความผิดซ ้าโดยรวมไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 3. ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขการกระท าความผิดซ ้าของผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
  3.1 การจัดโครงการ/กิจกรรมอบรมเพ่ือพัฒนาความจิตใจของผู้ต้องขัง 
  3.2 จัดให้มีการฝึกอาชีพภายในเรือนจ าที่ตรงตามความต้องการของผู้ ต้องขัง และสามารถ
น าไปใช้ประกอบอาชีพได้จริงหลังพ้นโทษ มิใช่งาน พับถุงกระดาษ ถักแห ถักอวน เนื่องจากสังคมภายนอกไม่มี
โรงงานพวกนี้หรือมีน้อยมาก ผู้ต้องขังจึงไม่สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับการอบรมไปใช้ได้ 
  3.3 ต้องการให้มีโอกาสพบญาติพ่ีน้องเพ่ิมมากข้ึนกว่าที่เป็นอยู่ 
  3.4 เปิดโอกาสให้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ เท่าเทียมกันของผู้ต้องขังกระท าความผิดครั้งแรก 
เช่น ชุมชน บ าบัด การออกไปท างานสาธารณะได้เหมือนผู้ต้องขังคดีธรรมดาและผู้ต้องขังที่กระท าผิดครั้งแรก 
  3.5 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงนิสัย ความรู้ และเพ่ือไม่ให้ผู้ต้องขังคิดจะกลับไปกระท าผิด
ช ้าอีก 
  3.6 มีระบบติดตามดูแลและศึกษาปัญหาของนักโทษแต่ละคนและแก้ไขให้ตรงกับปัญหา 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. จากการวิจ ัยสภาพแวดล้อมการด ารงชีว ิตนอกเรือนจ าของผู ้ต ้องขัง ด้านครอบครัวและ                    
ด้านเศรษฐกิจของครัวเรือน มีความผลต่อการกระท าความผิดซ ้าของผู้ต้องขัง ดังนั้นควรมีการฝึกอาชีพให้มี
ความช านาญ เมื่อพ้นโทษแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ และควรสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วม
ในการเตือนไม่ให้ผู้ต้องขังกระท าความผิดซ ้าโดยครอบครัวควรให้ความรักความอบอุ่น เมื่อพ้นโทษและสามารถ
ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้     
 2. สถานภาพด้านการศึกษามีผลต่อการกระท าความผิดซ ้า ดังนั้น ควรให้ผู้ต้องขั งได้เรียนหนังสือใน
ระดับสูงขึ้นในระหว่างอยู่ ในเรือนจ าหรือพ้นโทษแล้ว เพราะการศึกษาส่งผลการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ
ของผู้ต้องขัง 
 3. จ านวนครั้งในการกระท าความผิดมีผลต่อการกระท าความผิดซ ้าซึ่งอาจจะเนื่องผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษ
แล้วไม่สามารถประกอบอาชีพอะไร เพราะสังคมไม่ยอมรับ จึงเป็นสาเหตุให้กลับมากระท าความผิดซ ้าอีกครั้งผู้
ที่เก่ียวกับทุกฝ่ายควรร่วมมือกันและให้ความส าคัญ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อ (1) ประเมินประสิทธิผลการน านโยบายพัฒนาการน าระบบการ
ควบคุมตัวผู้กระท า ความผิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปปฏิบัติ เรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2) เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิผลการน านโยบายพัฒนาการน าระบบการควบคุมตัวผู้กระท า ความผิด
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปปฏิบัติ เรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกด้วยลักษณะประชากร (3) อธิบายปัจจัย
ที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการน านโยบายพัฒนาการน าระบบการควบคุมตัว
ผู้กระท า ความผิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปปฏิบัติ เรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย
ปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง 140 คนจากประชากรเจ้าพนักงานเรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าพนักงานทัณฑ์สถาน             
เจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ส านักงานคุมประพฤติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และสหสัมพันธ์เพียรสัน ผลการวิเคราะห์พบว่า (1) ประเมินประสิทธิผลการน านโยบาย
พัฒนาการน าระบบการควบคุมตัวผู ้กระท า ความผิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปปฏิบัติ เรือนจ าจังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในระดับมาก (2) ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิผลการน านโยบายพัฒนาการน า
ระบบการควบคุมตัวผู้กระท า ความผิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปปฏิบัติ เรือนจ าจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญ จ าแนกด้วยลักษณะประชากร (3) ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายมีความสัมพันธ์เชิง
บวกอย่างมีนัยส าคัญกับประสิทธิผลการน านโยบายพัฒนาการน าระบบการควบคุมตัวผู้กระท า ความผิดด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ไปปฏิบัติ เรือนจ าจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิผล นโยบายพัฒนาการน าระบบการควบคุมตัวผู้กระท า ความผิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
เรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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Abstract 
 This research aimed to (1) explored effectiveness of Electronic Monitoring bracelet on 
the ankle Policy Implementation Prachuabkirikhan Provincial Prison. (2) Compared an attitude 
of respondents toward effectiveness of Electronic Monitoring bracelet on the ankle Policy 
Implementation Prachuabkirikhan Provincial Prison by demographic factors. (3) explained 
correlation among affecting factors with effectiveness of Electronic Monitoring bracelet on the 
ankle Policy Implementation Prachuabkirikhan Provincial Prison  
 This was Quantitative approach, sample were 140 respondents officers and personels 
of Prachuabkirikhan Provincial Prison, Probation officials of Prachuabkirikhan Province. Data 
collection employed Questionnaires. Analytical statistics; percentages mean standard 
deviation, T test. ANOVAF Pearson correlation. 
 Findings were as follows: (1) effectiveness of Electronic Monitoring bracelet on the 
ankle Policy Implementation Prachuabkirikhan Provincial Prison was high level. (2) there were 
significant difference among respondents attitude toward effectiveness of Electronic 
Monitoring bracelet on the ankle Policy Implementation. (3) There were positive correlation 
among affecting factors with effectiveness of Electronic Monitoring bracelet on the ankle Policy 
Implementation Prachuabkirikhan Provincial Prison  
 
Keywords: effectiveness Electronic, Monitoring bracelet on the ankle, Policy Implementation, 
Prachuabkirikhan Provincial Prison  
 

บทน า 

 จากจ านวนผู้ต้องขังที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ า โดยประเทศไทย
ประสบปัญหามีจ านวนผู้ต้องขังเกินกว่าหลักสากลมากถึง 4 เท่า (กระทรวงยุติธรรม, ม.ป.ป.) จากข้อมูลพบว่า 
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวในหลาย ๆ ประเทศ ได้น าเครื่องมือที่เรียกว่า EM หรือ “Electronic Monitoring” 
มาใช้แทนการคุมขังในเรือนจ าแล้ว จากปัญหาดังกล่าว กระทรวงยุติธรรมได้ผลักดันร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยก าหนดวิธีการหรือสถานที่ในการขัง หรือจ าคุกนอก
เรือนจ าให้เหมาะสมกับสภาพของผู้ต้องขัง ปรากฏตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 89/1 
และ 89/2 ออกมาบังคับใช้ ท าให้กระทรวงยุติธรรม ออกประกาศกฎกระทรวงยุติธรรมเรื ่อง “ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธ ีการจ าคุกโดยวิธ ีการ  อื ่นที ่สามารถจ ากัดการเดินทางและอาณาเขต พ.ศ. 2556”                       
ซึ่งก าหนดให้ศาลมีอ านาจสั่งให้จ าคุกโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากส่งตัวเข้าเรือนจ า ด้วยการจ ากัดการเดินทาง
และ อาณาเขตของผู้ต้องโทษโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องค านึงถึงเหตุจ าเป็น คือ เป็นผู้ซึ่งต้องจ าคุก
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จะถึงอันตรายแก่ชีวิตถ้าต้องจ าคุก หรือมีความจ าเป็นต้องเลี้ยงดูบิดา มารดา สามี ภริยา หรือบุตร ซึ่งพ่ึงตนเอง
มิได้และขาดผู้อุปการะ หรือเจ็บป่วยและต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง หรือมีเหตุควรได้รับการทุเลาการ
บังคับให้จ าคุกด้วยเหตุ อื่น ๆ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558 มีการประกาศใช้กฎหมายใหม่ใน 
ราชกิจจานุเบกษา ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี  พิจารณาความอาญา               
(ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558 โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในมาตรา 108 วรรค สาม บัญญัติว่า “ในการอนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราว เจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจสั่งให้ปล่อย ชั่วคราวหรือศาลจะก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่หรือเงื่อนไขอ่ืนใด
ให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ปฏิบัติ หรือในกรณีที่ผู้นั้นยินยอมจะสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ 
สามารถใช้ตรวจสอบหรือจ ากัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวก็ได้ ทั้งนี้ เพ่ือป้องกัน การหลบหนี หรือภัย
อันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น แต่ถ้าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมี  อายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ แม้ผู้นั้น
ยินยอมจะสั่งให้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้ต่อเมื่อผู้นั้นมี พฤติการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรง หรือมี
เหตุสมควรประการอ่ืน” มาตรา 117 วรรคสอง บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีค าสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
อุปกรณ์อื่นใดตามมาตรา 108 วรรคสามกับผู้ต้องหาหรือจ าเลยใด ถ้าปรากฏว่า อุปกรณ์ดังกล่าวถูกท าลาย
หรือท าให้ใช ้การไม่ได้ไม่ว ่าโดยวิธ ีใด ให้ส ันนิษฐานว่าผู ้ต ้องหา  หรือจ าเลยนั ้นหนีหรือจะหลบหนี”                       
(สุมนทิพย์จิตสว่าง และฐิติยา เพชรมุนี, 2550).  
 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการควบคุมด้วย  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเห็นว่ามีความ
เป็นไปได้ในการน ามาใช้ และยินดีให้น ามาใช้แต่ต้องประยุกต์อุปกรณ์ให้กับเข้ากับสังคมไทย ต่อมาจึงได้มีการ
น าระบบการควบคุมด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในประเทศไทย ซึ่งกรมคุมประพฤติมีความต้องการน ามาใช้
กับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดก่อนและต่อมาได้ขยายไปยังคดีประเภทอื่น  ๆ ปัจจุบันมีผู ้ที ่ใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมแทนการคุมขังแล้วจ านวน 39 ราย แบ่งเป็นกรณีศาลมี ค าสั่งใช้จ านวน 2 รายส่วนที่
เหลืออีก 37 ราย เป็นกรณีการพักโทษและการฟ้ืนฟู สมรรถภาพ ปัจจุบัน มีการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้
เป็นเครื่องมือแทนการคุมขัง ซึ่ง ศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นหน่วยงานน าร่องในการใช้แทนการคุมขังในคดี
ขับขี่ ยานพาหนะในขณะมึนเมา ซึ่งผลการทดลองปรากฏว่า ผู้ต้องโทษรายแรกได้ปฏิบัติตาม  เงื่อนไข ซึ่งศาล
ห้ามออกจากเคหสถานตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. ค่อนข้างเคร่งครัด แต่จากการทดลองใช้ ปรากฏปัญหา
สัญญาณแจ้งเตือนไปยังศูนย์ควบคุมฯ และ โทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่ เมื่อสอบถามผู้ถูกควบคุมระบุว่าไม่ได้
ท าผิดเงื่อนไข เจ้าหน้าที่คาดว่าอาจเกิดจากความบกพร่องของสัญญาณในช่วงดังกล่าว นอกจากนี้  หน่วยงาน
ของรัฐที่จะเข้ามาดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้ยังไม่สามารถชี้ชัดได้แน่นอนว่าจะเป็นหน่วยงานใด ประกอบกับ
ประเภทของคดีที่ควรน ามาใช้ควรเป็นคดีประเภทใด จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาว่า เมื่อมีการน าอุปกรณ์
ดังกล่าวมาใช้กับผู้ต้องขังหรือผู้กระท าผิด บางประเภทแล้ว มีปัญหาและอุปสรรคในการน ามาใช้อย่างไร เพ่ือ
เป็นแนวทางในการน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและค้นหาแนวทางการพัฒนาการน าระบบการควบคุมตัวผู้กระท า  
ความผิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EM- Electronic Monitoring) มาใช้ให้เหมาะสมกับ บริบทของสังคมไทย
ต่อไป (ปิยะพร ตันณีกุล, 2559) เรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประสบปัญหาดังกล่าวเช่นกัน ประกอบกับ
เรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีขนาดเล็กและเก่า ความแออัด ของนักโทษโดยเฉพาะที่ตั้งอยู่ใกล้กับชุมชน
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ความเป็นเมืองอย่างมาก และจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 19 ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจบุัน
ท าให้ผู้ต้องขังและผู้คุมติดเชื้อโรค อย่างมากจนกระทั่ง ต้องกักตัวตามมาตรการแต่ความแออัดไม่ได้ลดลง 
ปัญหาดังกล่าวน่าจะแก้ใขใด้ ด้วยการใช้มาตรการพัฒนาการน าระบบการควบคุมตัวผู้กระท า  ความผิดด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EM- Electronic Monitoring) มาใช้ให้เหมาะสมกับเรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โดยเฉพาะผู้ต้องขังที่เป็นผู้ต้องขังในการใช้คดียาเสพติด และคดีลหุโทษ์เพื่อลดความแออัดและลดการแพร่
ระบาดของโรคร้าย 
 
ค าถามการวิจัย 
 1. ประสิทธิผลการน านโยบายพัฒนาการน าระบบการควบคุมตัวผู ้กระท า  ความผิดด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ไปปฏิบัติ เรือนจ าจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์อยู่ในระดับใด 
 2. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิผลการน านโยบายพัฒนาการน าระบบการควบคุมตัว
ผู้กระท า ความผิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปปฏิบัติ เรือนจ าจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกันอย่างไร 
 3. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการน านโยบายพัฒนาการ
น าระบบการควบคุมตัวผู้กระท า ความผิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปปฏิบัติ เรือนจ าจังหวัด ประจวบคีรีขนัธ์
อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อประเมินประสิทธิผลการน านโยบายพัฒนาการน าระบบการควบคุมตัวผู้กระท า  ความผิดด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปปฏิบัติ เรือนจ าจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิผลการน านโยบายพัฒนาการน า
ระบบการควบคุมตัวผู้กระท า ความผิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปปฏิบัติ เรือนจ าจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 
แตกต่างจ าแนกด้วยลักษณะประชากร 
 3. เพื่ออธิบายปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการน า
นโยบายพัฒนาการน าระบบการควบคุมตัวผู้กระท า ความผิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปปฏิบัติ เรือนจ า
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ประสิทธิผลการน านโยบายพัฒนาการน าระบบการควบคุมตัวผู ้กระท า  ความผิดด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ไปปฏิบัติ เรือนจ าจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์อยู่ในระดับสูง 
 2. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิผลการน านโยบายพัฒนาการน าระบบการควบคุมตัว
ผู้กระท า ความผิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปปฏิบัติ เรือนจ าจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ไม่แตกต่างกันเมื่อ
จ าแนกจากลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
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 3. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับประสิทธผิล
การน านโยบายพัฒนาการน าระบบการควบคุมตัวผู้กระท า  ความผิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปปฏิบัติ 
เรือนจ าจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา โดยในการศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาตัวแปร ดังนี้ 
  1.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลและ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ 
  1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิผลการน านโยบายพัฒนาการน าระบบการควบคุมตัวผู้กระท า 
ความผิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปปฏิบัติ เรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร เป็น เจ้าพนักงานเรือนจ าประจวบคีรีขันธ์             
เจ้าพนักงานทัณฑ์สถาน เจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ส านักงานคุมประพฤติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
     กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ศึกษาครั ้งนี้  คือ เป็น เจ้าพนักงานเรือนจ าประจวบคีรีขันธ์ 103 คน                
เจ้าพนักงานทัณฑ์สถาน 22 คน เจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ส านักงานคุมประพฤติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คน 
15 เมือง ซึ่งได้จากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการใช้แนวคิดของ Yamane(1967) โดยใช้แบบสอบถาม
รวบรวมข้อมูล 
 3. ด้านระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา อยู่ในช่วงตั้งแต่เดือนกันยายน – ตุลาคม 2564 
 4. ด้านพื้นที่ คือ เขตพ้ืนที่ อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
การทบทวนวรรณกรรม  
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จ าแนก
เป็นหัวข้อน าเสนอ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ แนวคิดและทฤษฎีนโยบายสาธารณะและตัวแบบการน า
นโยบายไปปฏิบัติ แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผลนโยบาย แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผลนโยบาย นโยบาย
การคุมประพฤติและระบบการควบคุมตัวผู้กระท า ความผิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และกรอบความคิดการวิจัย  
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กรอบความคิด 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 

 
ระเบียบวิธีวิจัย  
 1. วิธีด าเนินการศึกษา 
  1.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง ประชากร เป็น เจ ้าพนักงานเรือนจ า
ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าพนักงานทัณฑ์สถาน เจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที ่ส  านักงานคุมประพฤติ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาครั้งนี้  คือ เป็นเจ้าพนักงานเรือนจ าประจวบคีรีขันธ์ 103 คนเจ้า
พนักงานทัณฑ์สถาน 22 คน เจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ส านักงานคุมประพฤติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คน 15 
เมือง ซึ่งได้จากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการใช้แนวคิดของ Yamane (1967) โดยใช้แบบสอบถาม
รวบรวมข้อมูล 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นอันมี
ลักษณะค าถามปลายปิดชนิดตรวจสอบรายการ (Check list) และแบบมาตราส่วน (Rating scale) 5 ระดับ 
(มากท่ีสุด/มาก/ปานกลาง/น้อย/น้อยที่สุด) ตามแบบของ Likert Scale  
 ลักษณะของเครื่องมือหรือแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ดังนี้ 
   1. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล ลักษณะส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถาม
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) ของกลุ่มตัวอย่าง  
   2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลและ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิผลการน านโยบายพัฒนาการน าระบบการควบคุมตัวผู้กระท า ความผิดด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปปฏิบัติ เรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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  2.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผล
ของการน านโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ประสิทธิผลการน านโยบายพัฒนาการน าระบบการควบคุมตัวผู้กระท า 
ความผิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปปฏิบัติ เรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และประสิทธิผล การน านโยบาย
การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ในเขตอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือกับประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
140 ชุด/คน ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยด าเนินการแจกแบบสอบถามให้ครอบคลุม
กลุ่มตัวอย่าง ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากนั้นผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม มีแนวทางการวิเคราะห์ มีดังนี้  
 1. ใช้การหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 2. ใช้การหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ตัวแปรปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการ
น านโยบายพัฒนาการน าระบบการควบคุมตัวผู้กระท า ความผิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปปฏิบัติ เรือนจ า
จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 3. การหาความสัมพันธ์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผล การน านโยบายไปปฏิบัติกับประสิทธิผลการน า
นโยบายพัฒนาการน าระบบการควบคุมตัวผู้กระท า ความผิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปปฏิบัติ เรือนจ าจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ Pearson R และ การถดถอยเชิงพหุเพื่อค่า การหาความสัมพันธ์และ
อ านาจการอธิบายของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาค้นคว้าตามวิธีการด าเนินการศึกษาดังกล่าวมาในข้างต้น สามารถน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้า รายละเอียดดังต่อไปนี้  
 1. ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
  อายุ กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีอายุ 20-30 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 รองลงมา
คือ อายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9 ถัดมาคืออายุ 31-40 จ านวน 36 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.0 ตามล าดับ  
  เพศ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 93 คน คิดเป็น ร้อยละ 66 และเพศหญิง
จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 24 
  ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 114 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.3 รองลงมาคือระดับต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 30.60 ถัดมามีการศึกษา
ระดับปริญญาโท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2  
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  ระยะเวลาปฏิบัติงานกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน  ไม่เกิน 5 ปี มากที่สุด
จ านวน 81 รายคิดเป็นร้อยละ 45 และ ระหว่าง 6-10 ปีกับ 11-15 ปี จ านวน 31 รายคิดเป็นร้อยละ 17.2  
16-20 ปีจ านวน 15ราย คิดเป็นร้อยละ8.3 21 ปีขึ้น ไปจ านวน 22 รายคิดเป็นร้อยละ 12.2 
  หน่วยงานที่สังกัด หน่วยงานฑัณทสถานของเรือนจ าจังหวัด จ านวน 15 คิดเป็นร้อยละ 10.7 
เจ้าพนักงานเรือนจ า จ านวน 103 คิดเป็นร้อยละ 73.5 ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดจ านวน 22 คิดเป็น                            
ร้อยละ 15.8 
 2. ประสิทธิผล การน านโยบายไปปฏิบัติกับประสิทธิผลการน านโยบายพัฒนาการน าระบบการควบคุม
ตัวผู้กระท า ความผิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปปฏิบัติ เรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จาก ผลการประเมิน
ข้อมูลพบว่า ความคิดเห็นของกลุ ่มตัวอย่างที ่มีต่อปัจจัยที ่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ  ภาพรวม                       
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.32  
 3. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายพัฒนาการน าระบบการควบคุมตัวผู้กระท า ความผิด
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปปฏิบัติด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก                
มีค่าเฉลี่ยรวม = 4.31  
 4. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายพัฒนาการน าระบบการควบคุมตั วผู้กระท า ความผิด
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปปฏิบัติด้านความเพียงพอด้านความพอเพียงของทรัพยากรนโยบาย โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย= 4.26 
 5. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายพัฒนาการน าระบบการควบคุมตัวผู้กระท า ความผิด
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปปฏิบัติ  ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร โดยรวมอยู ่ในระดับมาก                        
มีค่าเฉลี่ยรวม = 4.36 
 6. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายพัฒนาการน าระบบการควบคุมตัวผู้กระท า ความผิด
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปปฏิบัติ ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานและประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก           
มีค่าเฉลี่ยรวม = 4.36 
 7. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายพัฒนาการน าระบบการควบคุมตัวผู้กระท า ความผิด
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปปฏิบัติ ด้านลักษณะองค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ  โดยรวมอยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ย = 4.28 
 8. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายพัฒนาการน าระบบการควบคุมตัวผู้กระท า ความผิด
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปปฏิบัติ ด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานเครือข่าย โดยรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม = 4.33 
 การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ประสิทธิผลการน านโยบายพัฒนาการน าระบบการควบคุมตัวผู้กระท า 
ความผิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับมาก จาก 1 ผลการประเมินข้อมูลพบว่า ความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.32  
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 สรุปว่า ยอมรับสมมติฐานศูนย์ที่ว่าประสิทธิผลของนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
 สมมติฐานที่ 2 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิผลของ การน านโยบายไปปฏิบัติ มีความ
แตกต่างกันเมื่อจ าแนกด้วยลักษณะประชากร ด้าน ระดับการศึกษา 
 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 จากผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลของการน านโย
บายไปปฏิบัติ กับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการน านโยบายไปปฏิบัติที่ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผล
ของการน านโยบายไปปฏิบัติกับประสิทธิผลของการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึง
สนับสนุนสมมติฐานแย้งว่า “ปัจจัยมีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายไปปฏิบัติ มีความสัมพันธ์เชิงบวก กับ
ประสิทธิผลของการน านโยบายไปปฏิบัติมีนัยส าคัญทางสถิติทางสถิติ ที่ ระดับ.01 
 
การอภิปรายผล 
 ด้านการน านโยบายไปปฏิบัติ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.32 และความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิผลของ การน านโยบายไปปฏิบัติ 
มีความแตกต่างกันเมื่อจ าแนกด้วยลักษณะประชากร ด้าน ระดับการศึกษา ขณะที่ ปัจจัยมีผลต่อประสิทธิผลการ
น านโยบายไปปฏิบัติ มีความสัมพันธ์เชิงบวก กับประสิทธิผลของการน านโยบายไปปฏิบัติมีนัยส าคัญทางสถิติทาง
สถิติสอดคล้องกับงานของนิตยา คงคุ้ม และ อจิรภาส์ เพียรขุนทด (2562, น.5,498-5,499) ศึกษาเรื่อง การป้องกัน
และปราบปรามแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองในจังหวัดขอนแก่น: มุมมองของเจ้าหน้าที ่ผลการวิจัยพบว่า                        
(1) หน่วยงานของรัฐในจังหวัดขอนแก่นที่รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิด
กฎหมายมีกระบวนการท างานบูรณาการร่วมกัน ใช้มาตรการหลากหลายในการป้องกันและปราบปรามแรงงานต่าง
ด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยมาตรการป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ 
การออกตรวจ การให้ความรู้แก่นายจ้าง มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจ้างแรงงาน และมาตรการปราบปราม
แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ การสืบสวนจับกุม และด าเนินคดีรวมทั้งการส่งตัวแรงงาน
กลับประเทศต้นทาง (2) อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเข้าเมือง คือ (1) สภาพภูมิ
ประเทศที่เอื้ออ านวยต่อการลักลอบเข้ามา เพราะเป็นพรมแดนธรรมชาติท าให้ยากต่อการควบคุมและดูแล (2) ความ
มักง่ายและเห็นแก่ตัวของผู้ประกอบการ ที่ยังเลือกใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยมองว่าเป็นการลดต้นทุน
กิจการของตัวเอง (3) การขาดความรู้ความเข้าใจของทั้งฝ่ายผู้ประกอบการและตัวแรงงานต่างด้าวเองในกระบวนการ
หรือขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย (4) งบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่                 
(5) การลักลอบกลับเข้ามาอีกของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่เคยถูกจับกุม ด าเนินคดี และถูกผลักดันกลับประเทศ 
(6) การขาดความร่วมมือจากประเทศต้นทางในการคัดกรองคนออกนอกประเทศของตนเอง และสอดคล้องกับชาครี 
ศักดิ์บัณฑิตวงศ์ และสมคิด ดวงจักร (2561, น.1,251) ศึกษาเรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงาน สัญชาติพม่า
หลบหนีเข้าเมืองในจังหวัดราชบุรี ผลการวิจัย พบว่า (1) ระดับการน านโยบายแรงงานต่างด้าวปฏิบัติในภาพรวม และ
รายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับดังนี้ ด้านการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว ด้านการเพิ่มโทษแรงงานต่างดา้วให้
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สูงขึ้น และด้านการเพิ่มโทษให้มีอัตราสูงขึ้นส าหรับนายจ้าง (2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
พม่าหลบหนีเข้าเมือง ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับดังนี้ ด้านการผลักดันและส่งกลับ
แรงงานต่างด้าว ด้านการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว และด้านการ
ปราบปรามจับกุม ด าเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง (3) การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวและการเพิ่มโทษให้
สูงขึ้นส าหรับแรงงานต่างด้าวส่งผลต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าหลบหนีเข้าเมืองอย่าง
มีนัยยะส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีอิทธิพลทางบวกเรียงตามล าดับดังนี้ การคุ้มครองแรงงานต่างด้าว การเพ่ิม
โทษให้สูงขึ้นส าหรับแรงงานต่างด้าว (4) แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าหลบหนี
เข้าเมืองในจังหวัดราชบุรีประกอบไปด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การมีระบบฐานข้อมูลที่ทั่วถึง และ               
การร่วมมือทุกฝ่ายเพื่อแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและงานของกานต์มณี ไวยครุฑ (2561, น.123-126) 
ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การป้องกันในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ด่านจังหวัด
สระแก้วผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพปัญหาในการป้องกันแรงงานต่างด้าว ชาวกัมพูชาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ด่าน
จังหวัดสระแก้ว ด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านอัตราค่าจ้าง
แรงงานในประเทศ ด้านอัตราค่าจ้างแรงงานในประเทศไทยที่สูงกว่าประเทศกัมพูชาส่งผลต่อการลักลอบเข้าเมืองของ
แรงงานชาวกัมพูชา ด้านความสะดวกสบายในประเทศไทยส่งผลต่อ การลักลอบเข้าเมืองของแรงงานชาวกัมพูชา  
ด้านการปฏิบัติการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านหน่วยงานมี
การตั้งจุดสกัดตามจุดต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (2) กลยุทธ์การ
ป้องกันในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา เข้าเมืองผิดกฎหมาย ด่านจังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยสามารถ
สร้างกลยุทธ์ได้ดังนี ้ กลยุทธ์เชิงรุก ได้แก่ (1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลบัตรควบคุมพิเศษทั้งขาเข้าและขาออก                    
(2) พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (3) การเฝ้าระวังแนวชายแดนระหว่างประเทศร่วมกัน              
(4) การให้รางวัลน าจับทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศที่สามารถจับกุมได้ 5) ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศจัด One Stop Service พิสูจน์สัญชาติกลยุทธ์เชิงป้องกัน ได้แก่ (1) มวลชนสัมพันธ์สร้างสายข่าว (2) สร้าง
องค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการเพื่อเกิดความตระหนักการใช้แรงงานต่างด้าว (3) สร้างสื่อในช่องทางการสื่อสารทุก
ชนิดเพิ่มความตระหนักเรื่องการใช้แรงงานต่างด้าว (4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างประเทศ (5) ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ  ลดค่าธรรมเนียมในการท าหนังสือเดินทาง 6) ปรับปรุงกฎหมายเพิ่มอัตราโทษส าหรับผู้น าพา กล
ยุทธ์เชิงแก้ไข ได้แก่ (1) พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ด้านกฎหมาย (2) พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน (3) สร้างชุดองค์
ความรู้ด้านการป้องกันแรงงานเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย Case study (4) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ให้กับเจ้าหน้าที่ (5) น าระบบ One Stop Service มาใช้ในการลดขั้นตอนการน าแรงงานเข้าสู่ระบบกลยุทธ์เชิงรับ 
ได้แก่ (1) มวลชนสัมพันธ์สร้างรั้วด้วยชุมชน (2) ปรับปรุงกฎหมายเพ่ิมอัตราโทษส าหรับเจ้าหน้าที่ที่กระท าผิด 3 ) 
แนวทางการน ากลยุทธ์ไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงาน ต่างด้าวชาวกัมพูชาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ด่าน
จังหวัดสระแก้ว ในการประเมินกลยุทธ์ ด้านแนวทางการป้องกัน คือ ปรับปรุงกฎหมายเพ่ิมอัตราโทษส าหรับผู้น าพา 
 ด้านประสิทธิผลการน านโยบายพัฒนาการน าระบบการควบคุมตัวผู ้กระท า ความผิ ดด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานของ นัทธี จิตสว่าง “มาตรการทางเลือกในการปฏิบัติ
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ต่อผู ้กระท าผิดเพื ่อแก้ปัญหานักโทษล้นคุก ,” (สืบค้นเมื ่อวันที่ 28 มกราคม 2563, http://www.nathee-
chitsawang.com/%) การแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัยของผู้ต้องขังไม่สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ไขฟื้นฟู
พฤตินิสัยของผู้ต้องขังเป็นวัตถุประสงค์ของการลงโทษประการหนึ่งที่มุ่งแก้ไขฟื้นฟู ให้ผู้ต้องขังกลับตัวเป็นคนดี 
ได้รับการยอมรับและอยู่ร่วมกันกับคนในสังคมได้อย่างปกติสุขเมื่อพ้นโทษแล้ว กรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิดได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังและพัฒนา
ทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขัง เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังในการกลับเข้าสู่ สังคมเมื่อพ้นโทษแล้ว แต่จาก
จ านวนผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจ าที่อยู่กันอย่างแออัด ท าให้การจัดโปรแกรม การแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง
ท าได้ด้วยความยากล าบากเนื่องจากมีสถานที่จ ากัด และเจ้าหน้าที่เรือนจ าใช้เวลาหมดไปกับการดูแลกิจวัตร
ประจ าวันของผู้ต้องขัง เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการอบรมแก้ไขฟ้ืนฟูและศรันยา สีมา (2563) ผู้ต้องขังล้นเรือนจ า
โทษจ าคุกเป็นโทษทางอาญาที่ถูกน ามาใช้ ในการ รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม มีวัตถุประสงค์ในการลงโทษ
เพื่อเป็นการชดเชย ทดแทนความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับจากการ กระท าความผิดอาญา ข่มขู่ยับยั้งไม่ให้ผู้อ่ืน
กระท า ความผิดในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกในสังคม และ แก้ไขฟื้นฟูให้ผู้กระท าความผิดกลับตัวเป็นคนดี ไม่
กระท าความผิดซ ้าอีกเมื่อพ้นโทษออกจาก เรือนจ า ประเทศไทยมีจ านวนผู้ต้องขังในเรือนจ ามาก เป็นอันดับ 6 
ของโลก อันดับ 3 ของเอเชีย และ อันดับ 1 ของอาเซียน มีปริมาณผู้ต้องขังเกินความจุ ที่เรือนจ าแต่ละแห่งรองรับ
ได้ เกิดปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ า ส่งผลกระทบต่อการจัดสวัสดิการ และ การแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง 
ปัญหา ผู้ต้องขังล้นเรือนจ ามีสาเหตุมาจากการใช้กฎหมาย อาญามากเกินความจ าเป็น การใช้มาตรการทาง อาญา
และการบังคับใช้โทษจ าคุกกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และการถูกควบคุมตัว ในระหว่างพิจารณาคดี 
ผู้ต้องขังล้นเรือนจ าจึงเป็นปัญหาส าคัญที่ต้อง ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแนวทางแก้ไข ปัญหาสามารถท าได้
หลายวิธี เช่น การปรับปรุงการใช้กฎหมายอาญาให้เหมาะสม การใช้มาตรการทางเลือกแทนการจ าคุกการใช้กลไก 
อิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมผู้ต้องขัง และการใช้ มาตรการลดทอนความเป็นอาชญากรรมในคดียาเสพติด เป็นต้น
และวรชาติเกลี ้ยงแก้ว, “การควบคุมผู ้กระท าความผิดในชั ้นปล่อยชั ่วคราวด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ”                    
การควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยในระหว่างพิจารณาคดีอาญา ผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ าและทัณฑสถาน 
นอกจากจะเป็นนักโทษเด็ดขาดซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกคุมขังไว้ตามหมายจ าคุกภายหลังค าพิพากษาถึงที่สุด และบุคคล
ซึ่งถูกคุมขังไว้ตามค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ลงโทษด้วยแล้ว ยังมีผู ้ต้องขังที่ถูกควบคุมตัวในระหว่างการ
พิจารณาคดีอาญารวมอยู ่ด ้วย ซึ ่งผู ้ต ้องขัง ระหว่างการพิจารณาคดีอาญานี ้แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ ่ม คือ                       
(1) ผู ้ต ้องขังระหว่างการสอบสวนของต ารวจและ พนักงานอัยการ (2) ผู ้ต ้องขังระหว่างการไต่สวนและ                   
การพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น และ (3) ผู้ต้องขังระหว่าง การอุทธรณ์หรือฎีกาค าพิพากษาของศาล แม้ประมวล
กฎหมายวิธ ีพิจารณาความอาญาจะก าหนดให้ผู ้ต ้องหาหรือจ าเลยสามารถยื ่นค าร้อง  ขอปล่อยชั ่วคราว               
(ประกันตัว) ต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาลได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ก าหนดไว้ และให้
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการปล่อยชั ่วคราวได้  3 ลักษณะ คือ                      
(1) การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกัน (2) การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกัน และ (3) การปล่อยชั่วคราวโดยมี
ประกันและหลักประกันก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล มักจะอนุญาตให้
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ปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกัน เนื่องจากเห็นว่าการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดย มีประกันและ
หลักประกันนั้น โอกาสที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะหลบหนีไม่มาพบตามที่พนักงานสอบสวนพนักงานอัยการ หรือศาล
นัดไว้มีน้อยกว่าการปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีหลักประกัน เพราะหากผู้ต้องหาหรือ จ าเลยไม่มาตามที่นัดไว้จะต้องถูก
ยึดทรัพย์สินที่น ามาวางเป็นประกัน อีกทั้งการก าหนดราคาหลักทรัพย์ที่น ามาวางเป็นประกันในแต่ละฐาน
ความผิดค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจ าเลย ท าให้ ผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่สามารถ
หาประกันหรือหลักประกันมาขอปล่อยชั่วคราวได้10 จึงต้องถูกควบคุมตัวไว้ใน เรือนจ าทั้งที่คดียังอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาและยังไม่มีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยกระท าผิด จริงตามที่ถูกกล่าวหา เป็นสาเหตุ
หนึ่งของปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ า และยังกระทบกับสิทธิและเสรีภาพของ ประชาชนอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ควรส่งเสริมขวัญและก าลังใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
 2. ควรมีการก าหนดนโยบาย เช่น ส่งเสริมการให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
อย่างถูกต้อง ใช้มาตรการทางกฎหมายในการเพ่ิมบทลงโทษแก่นายจ้าง และการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การท าข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน (MOU) เพื่อใช้ในการพิสูจน์สัญชาติและน าแรงงานต่างด้าวเข้า
มาท างานในประเทศ 
 3. ควรประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์ของนโยบายการน าไปการปฏิบัติ  
 4. ควรปรับด้านโครงสร้างองค์กร ด้านคุณลักษณะ สมรรถนะของหน่วยงานให้เหมาะสม 
 5. ควรแก้ใขปัญหาด้านทรัพยากรขององค์กร 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ประเมินระดับประสิทธิผลฝึกอบรมอาชีพของผู้ต้องขังเรือนจ า

ชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี (2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิผลการน า

ฝึกอบรมอาชีพของ ผู้ต้องขังเรือนจ าชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรีจ าแนกตามลักษณะประชากร (3) อธิบาย

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิ์ผลการฝึกอบรมวิชาชีพ กับประสิทธิ์ผลการฝึกอบรมวิชาชีพ  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ต้องขังชายเรือนจ าชั่วคราวเขากลิ้ง จ านวน 104 คน ใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ

สมมติฐานโดยหา ค่า เบี่ยงเบนทางเดียวและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  ผลการศึกษาพบว่า                 

(1) ประสิทธิผลฝึกอบรมอาชีพของ ผู ้ต้องขังเรือนจ าชั ่วคราวเขากลิ ้ง จังหวัดเพชรบุรีอยู ่ในระดับมาก                     

(2) ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิผลการน าฝึกอบรมอาชีพของ ผู้ต้องขังเรือนจ าชั่วคราวเขา

กลิ้ง จังหวัดเพชรบุรีจ าแนกตามลักษณะประชากร ด้านการศึกษาและอาชีพ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่

มีผลต่อประสิทธิ์ผลการฝึกอบรมวิชาชีพ กับประสิทธิ์ผลการฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญ 

 
ค าส าคัญ: ประสิทธิ์ผล การฝึกอบรมวิชาชีพ ผู้ต้องขัง เรือนจ าชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี 
 
Abstract 
 This study aimed to (1). Verily effectiveness of occupational training prisoner of 
Khaokling Prison Phetchaburi Province (2) compare respondents ‘attitude toward effectiveness 
of occupational training prisoner of Khaokling Prison Phetchaburi Province (3) explain 
correlation between affecting factors with effectiveness of occupational training prisoner of 
Khaokling Prison Phetchaburi Province. Sample were 104 prisoner of KhaoKling Prison 
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Phetchaburi Province according to Yamane conepts. Questionnaires was data gathering Tools. 
Analitical statistics were percentages, mean, standard deviation, ANOVA F and Pearsons'r. The 
findings were as follows. (1) effectiveness of occupational training prisoner of Khaokling Prison 
Phetchaburi Province was high level. (2) There were significant difference among respondents 
attitude toward effectiveness of occupational training prisoner of Khaokling Prison Phetchaburi 
Province via occupation and academic level (3) There were positive correlation between 
affecting factors with effectiveness of occupational training prisoner of Khaokling Prison 
Phetchaburi Province. 
 
Keywords: effectiveness, occupational training, prisoner of Khaokling, Prison Phetchaburi Province  
 

บทน า 

 กรมราชทัณฑ์ เป็นหน่วยงานสุดท้ายในกระบวนการยุติธรรมที่มีบทบาทในการคุ้มครองป้องกันสังคม

จากอาชญากรรม รวมทั้งการสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคม โดยมีภารกิจหลักที่ส าคัญ คือ การควบคุม

ผู้ต้องขังและการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้กลับคืนเป็นคนดีสู่สังคมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน า

มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์ เพื่อให้ผู้ต้องขังใช้ชีวิตแบบพอเพียง สามารถพึ่งตนเองได้ไม่

ฟุ้งเอมเฟือย มีความพร้อมที่จะสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติหลังพันโทษ และไม่กลับมากระท าผิด        

จากสถิติผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ปัจจุบัน มีจ านวนทั้งสิ้น 350,000 คน (กองแผนงาน กรมราชทัณฑ์ ณ 

เดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งส่วนใหญ่กระท าความผิดในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ทรัพย์ และความผิดต่อชีวิต ฯลฯ                

การควบคุมดูแลผู้ต้องขังขณะอยู่ในเรือนจ า กรมราชทัณฑ์ได้มีการจัดสวัสดิการให้กับผู้ต้องขัง ให้มีสภาพความ

เป็นอยู่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าขององค์กรสหประชาชาติโดยสวัสดิการประกอบด้วย สวัสดิการ

พื้นฐาน (ปัจจัย 4) การจัดการศึกษา การฝึกอาชีพ การดูแลด้านสุขอนามัยผู้ต้องขัง ด้านกีฬาและนันทนาการ 

ซึ่งกรมราชทัณฑ์จัดให้กับผู้ต้องขังทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน แต่ในขณะเดียวกันกรมราชทัณฑ์ได้ค านึงถึงหลัก

ที่ว่าผู้ต้องขังคือมนุษย์เช่นเดียวกับคนปกติในสังคม มีความต้องการเหมือนบุคคลธรรมดาทั่วไป มีศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์ มีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติเช่นคนทั่วไป และได้รับการคุ้มครองตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จะนั้นขณะอยู่ในเรือนจ า กรมราชทัณฑ์ได้อนุญาตให้ผู้ต้องขังสามารถซื้อสิ่งของ

ส าหรับอุปโภคบริโภคได้ โดยมีการจัดท าบัญชีเงินฝากส่วนตัวของผู้ต้องชังและเงินที่ได้จากญาติผู้ต้องขังเพ่ือใช้

จ่ายตามความจ าเป็นขณะใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจ า แต่ปัจจุบันพบว่ามีผู้ต้องขังบางส่วนมีการน าเงินมาใช้จ่ายที่

นอกเหนือจากความจ าเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตเช่น การน าเงินมาซื้อบุหรี่ การซื้ออาหารรับประทานทุกมื้อ

โดยไม่รับประทานอาหารที่เรือนจ าจัดให้ ส่วนผู้ต้องขังหญิงจะมีการเสริมสวย โกรกสีผม แต่งหน้า เพ้นท์เล็บ 
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ฯลฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อครอบครัวและญาติของผู้ต้องขังที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ต้องขังขณะที่อยู่ใน

เรือนจ า และเป็นภาระของครอบครัวที่ต้องจ่ายเงินในการเลี้ยงดูผู้ต้องขัง 

 การศึกษาวิจัยเรื่องผลกระทบที่ผู้ต้องขังได้รับจากการถูกคุมขังเป็นระยะเวลายาวนานของศูนย์วิจัย

และพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบานการยุติธรรมของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (2548) พบว่า ครอบครัวของ

ผู้ต้องขังได้รับผลกระทบทางลบด้านเศรษฐกิจในระดับมากที่สุดนอกจากนั้นผู้ต้องขังบางรายที่มีญาติมาเยี่ยม

และเป็นผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีจะน ามาเยี่ยมและฝากเงินให้กับผู้ต้องขังเพ่ือใช้จ่ายในเรือนจ ามากเกินความ

จ าเป็น ท าให้ผู้ต้องขังบางคนสามารถสร้างอิทธิพลกับผู้ต้องขังคนอื่น ๆ โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ต้องขังที่ไม่มีญาติ

หรือมีฐานะยากจน เกิดความเหลื่อมล ้าในการใช้ชีวิตของผู้ต้องขังด้วยกันภายในเรือนจ า ฯลฯ จากข้อเท็จจริง

ต่าง ๆ ที่เกี ่ยวกับการใช้ชีวิตขณะอยู่ ในเรือนจ าที่แม้ว่าจะมีการควบคุมอยู่ในสถานที่ที่จ ากัด ที่ต้องอยู่ใน

กฎระเบียบของเรือนจ า แต่กลับพบว่าผู้ต้องขังบางคนยังมีพฤติกรรมหรือการกระท าโดยเฉพาะในเรื่องการใช้

จ่ายที่ไม่แตกต่างจากก่อนเข้ามาอยู่ในเรือนจ า สะท้อนให้เห็นว่าผู้ต้องขังยังคงใช้ชีวิตอย่างขาดความระมัดระวัง 

ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย และขาดความพอประมาณ ฉะนั้นช่วงเวลาขณะที่ผู้ต้องขังต้องถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ า    

จึงเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการใช้ชีวิตของผู้ต้องขัง 

 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาประสิทธิผลการจัดการฝึกอบรมวิชาชีพ  ผู้ต้องขัง
เรือนจ าชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นการศึกษา ประสิทธิผลการจัดกาฝึกวิชาชีพ ของผู้ต้องขัง         
ตามแนวคิด และ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ อันจะเป็นเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับให้กับกรมราชทัณฑ์ได้ใช้ใน
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในการแก้ไขปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม โดยเฉพาะการสร้างหลักสูตรอบรมหรือ
การสร้างเป็นโปรแกรมการแก้ไขเฉพาะทางในการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการประกอบอาชีพ
และการด ารงตนให้กับผู้ต้องขังเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของการใช้ชีวิตในทางที่      
ดีงาม สามารถน าไปประกอบอาชีพในชีวิตประจ าวันของตนได้หลังจากพ้นโทษต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของวิจัย 
 1. ประเมินประสิทธิผลการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังเรือนจ าชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี 
 2. เปรียบเทียบความคิดเห็น ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิผลการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังเรือนจ า
ชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี 
 3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลกับประสิทธิผลการน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริไปปฏิบัติในการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังเรือนจ าชั่วคราวเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรี 
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การทบทวนวรรณกรรม 

 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 การวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการฝึกอาชีพผู้ต้องขังเรือนจ าชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี มีการทบทวน
วรรณกรรม โดยการศึกษา ถึงแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ ด้านประสิทธิผลการ
จัดการ ทฤษฎีการจัดการ แนวคิดการฝึกอาชีพ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศักดินา แก่นแก้ว ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง (2561) การฝึกวิชาชีพของ
ผู้ต้องขังชาย : กรณีศึกษาเรือนจ ากลางปัตตานี หมู่ที่ 8 ต าบลบานา อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานีการศึกษา   
อิสสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
     กลุ่มผู้ต้องขังชายที่เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ มีความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพ 3 อันดับ (1) คือ                 
(1) ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ (2) เกษตรกรรม (3)จักสาน (หวาย) (2) ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่
ผู้ต้องขังของเรือนจ ากลางปัตตานี คือมี หลักสูตร/สาขาให้เลือกน้อย ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ต้องขัง 
เจ้าหน้าที่/วิทยากรมีน้อยและขาด การเอาใจใส่ สถานที่ฝึกอบรมคับแคบไม่เหมาะสม และระยะเวลาในการ
ฝึกอบรมไม่แน่นอนชัดเจน (3) แนวทางแก้ไขการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง คือการเพิ่มหลักสูตร/สาขา
วิชาชีพให้มี ตัวเลือกมากขึ้น ควรจัดฝึกอบรมวิชาชีพที่เกิดจากความต้องการของผู้เรียน หรือผู้สนใจเป็นหลัก 
หรือ ก าหนดให้ “ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้” และควรเพิ่มอัตราก าลังเจ้าหน้าที่/ วิทยากร ในการ 
ฝึกอบรมให้มากขึ้นด้วย 
 
กรอบแนวคิด 

 
 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิผลการฝึกอาชีพให้แก่ ผู้ต้องขังเรือนจ าชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพรรบุรี 

เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ ซึ่งมีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

  1. ประชากรในการศึกษาวิจัยประชากร ที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ต้องขังซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ใน

เรือนจ าชั่วคราวเขากลิ้งจ านวน 140 คนจัดเก็บได้ 104 คน (ข้อมูลจาก ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ เรือนจ ากลางเพชรบุรี 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563) 

  2. เครื่องมือที ่ใช ้ในการวิจ ัยล ักษณะของเครื ่องมือที ่ ใช ้ในการศึกษาวิจ ัยครั ้งนี ้  คือ 

แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นจากการตรวจสอบ เอกสาร ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  3. สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้แล้ว จะถูกน าไปวิเคราะห์ด้วย

โปรแกรมส าเร็จรูป โดยเลือกใช้สถิติดังต่อไปนี้ 

   3.1 สถ ิต ิ เช ิ งพรรณนา (Descriptive statistics) ได ้แก ่  ค ่าร ้อยละ ค ่าเฉลี่ย                     

ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐานเพ่ือบรรยายลักษณะต่าง ๆ ของตัวแปร 

   3.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัว

แปร 2 ต ัว (Pearson Correlation) ตัวแปรมากกว ่า 2 ตัวแปรการว ิเคราะห์ค ่า ท ี การว ิเคราะห์ค่า                       

ความแปรปรวนทางเดียว 

 
ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 ผลการวิจัย 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ ยอมรับ/ปฏิเสธสมมติฐาน 

ประสิทธิผลการฝึกอบรมวิชาชีพอยู่ใน

ระดับสูง 

ประสิทธิผลการฝึกอบรมวิชาชีพอยู่ใน

ระดับสูง 

ยอมรับสมมติฐานศุนย์ 

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ

ประสิทธิผลการฝึกอบรมวิชาชีพไม่มี

ความแตกต่างก ันเม ื ่อจ  าแนกด้วย

ลักษณะประชากร 

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ

ประสิทธ ิผลการฝึกอบรมวิชาชีพมี

ความแตกต่างก ันเม ื ่อจ  าแนกด้วย

ลักษณะประชากรด้านการศึกษาและ

อาชีพก่อนรับโทษ 

ปฏ ิ เ ส ธสมมต ิ ฐ านศ ุ นย ์ ย อม รั บ

สมมติฐานแย้ง 

ป ัจจ ัยท ี ่ม ีผลต ่อประส ิทธ ิผลการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์เชิง
บวก กับประสิทธิผล การฝึกอบรม
วิชาชีพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 
ระดับ.01 

ป ัจจ ัยท ี ่ม ีผลต ่อประส ิทธ ิผลการ

ฝึกอบรมวิชาชีพ มีความสัมพันธ์เชิง

บวก กับประสิทธิผลของการฝึกอบรม

วิชาชีพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 

ระดับ.01 

ปฏ ิ เ ส ธสมมต ิ ฐ านศ ุ นย ์ ย อม รั บ

สมมติฐานแย้ง 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเรือนจ าชั่วคราวเขากลิ้งควรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ แก่ผู้ต้องขัง
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการทดสอบความรู้เป็นระยะ ๆ เพ่ือติดตามว่าผู้ต้องขังมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่ 
โดยเน้นการให้ความรู้ที่ถูกต้องเก่ียวกับหลักความเป็นมืออาชีพในสาขาที่เลือก 
 2. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยและการน าไปใช้ 
      2.1. ผู้ต้องขังควรศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวให้
เข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้น เพ่ือให้น าไปสู่การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการด ารงชีวิต 
      2.2 ผู้ต้องขังควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ประมาทว่าเป็นส่วนหนึ่งของความมีเหตุผล
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.3 ผู้ต้องขังควรศึกษาวิธีรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบข้าง เพราะโลกภายนอก
เรือนจ ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา การศึกษาและมีความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะ
ท าให้ผู้ต้องขังมีทักษะในการเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเมื่อถึงก าหนดพ้นโทษได้ 
  2.4 ผู้ต้องขังควรใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด ไม่พุ่มเฟือยให้เป็นภาระกับครอบครัว ถึงแม้ว่าจะ
สามารถหารายได้ด้วยตนเองจากการฝึกอาชีพระหว่างต้องโทษก็ตาม เพราะการฝึกให้ตนเองมีความประหยัด
อยู่ตลอดเวลาจนเป็นนิสัยประจ าตัว จะท าให้เมื่อพ้นโทษออกไปจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ประเมิน ความส าเร็จการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

โคโรนาไวรัส ของเรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ

ความส าเร็จการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (3) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มี

ผลต่อความส าเร็จการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัสของเรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กับ ประสิทธิผลการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา ไวรัส ของเรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยปริมาณ ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ข้าราชการ 

พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในเรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 140 คนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล      

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ

สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า (1) ความส าเร็จการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส  

ของเรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (2) ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิผล

การจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                 

เมื่อจ าแนกด้วยลักษณะประชากรด้าน เพศ อายุ และ การศึกษา (3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยประสิทธิผล

การจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัสของเรือนจ าฯ ที่มีผลต่อประสิทธิผลการจัดการป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัสของเรือนจ าฯ เป็นเชิงบวก ที่ระดับปานกลางค่อนข้างสูงอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 

 
ค าส  าค ัญ: ประสิทธิผล การจัดการป้องกัน การแพร่ระบาดโรคโคโรนาไวรัส ของเร ือนจ าจ ังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
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Abstract 
 The purposes of This study were to (1) explore success of preventing Corona Virus 
pan epidemic management in Prachaubkirikhan Prison. (2) compare respondents’ attitude 
toward success of preventing Corona Virus pan epidemic management in Prachaubkirikhan 
Prison.(3)explain correlation between affecting factors with success of preventing Corona Virus 
pan epidemic management in Prachaubkirikhan Prison. This was quantitative research, sample 
were sample were 140 respondents officers and personels of Prachuabkirikhan Probation 
officials of Prachuabkirikhan Province.Data collection employed Questionnaires. Analytical 
statistics; percentages mean standard deviation, T test. ANOVAF Pearson correlation. Findings 
were as follows; (1) success preventing Corona Virus pan epidemic management in 
Prachaubkirikhan Prison was moderate level. (2) there were significant difference respondents’ 
attitude toward success of preventing Corona Virus pan epidemic management in 
Prachaubkirikhan Prison via demographic factors. (3) There were positive correlation between 
affecting factors with success of preventing Corona Virus pan epidemic management in 
Prachaubkirikhan Prison. 
 
Keywords: success Coronavirus 19 pan epidemic management, Prachuap Khiri Khan Provincial Prison 
 

บทน า 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ในเมืองอู่

ฮั่นมณฑลหูเป่ย ประเทศจีน และได้มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยการระบาด

ของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย มีการคาดการณ์ว่าหากสถานการณ์         

การแพร่ระบาดยาวนาน 1 - 3 เดือน จานวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยในปี พ.ศ. 2463                  

อาจลดลงเหลือประมาณ 10.94 - 10.77 ล้านคน ซึ่งจะส่งต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของประเทศ

ไทย เช่น โรงแรม ร้านอาหาร บริษัททัวร์และร้านขายของที่ระลึก อีกทั้ง สถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส               

COVID-19 ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศจีน ซึ่งจะมีผลต่อการเข้ามาท่องเที่ยวและใช้จ่ ายใน

ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวจีนอันจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งห่วงโซ่

อุปทาน (ศูนย์วิจัยกสิกร, 2463) ประเทศไทย สถานการณ์การระบาดภายในประเทศมีจ านวนผู้ติดเชื้อเพ่ิม

สูงขึ ้น เนื ่องจากมีกลุ ่มเส ี ่ยงที ่ เด ินทางกลับมาจาก ต่างประ เทศ และประชาชนที ่เด ินทางออกจาก

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือกลับสู่ภูมิล าเนาใน ต่างจังหวัด สร้างความสูญเสียให้กับชีวิตเศรษฐกิจและ
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สังคมในวงกว้าง ประเทศไทยมีการด าเนินการรับมือการระบาดของโรคมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 

2463 ซึ่งข้าราชการ เรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นับเป็นปราการด่านหน้าที่ส าคัญในการต่อสู้กับโรคโควิด 

19 อย่างต่อเนื่อง มุ่งม่ัน และเสียสละ เคียงคู่กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย ท าให้ประเทศไทย

สามารถควบคุมสถานการณ์การเกิดโรคได้ดีเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศในโลก จนเป็นที่ ยอมรับและได้รับ

การยกย่องจากองค์การอนามัยโลก และท าให้ทั่วทั้งโลกรู้จัก ของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันการแพร่

ระบาดได้กลับเข้ามาอีกครั้งและเกิดการกลายพันธ์ส่งผลท าให้เกิดความยากล าบากในการควบคุมโลกและการ

ป้องกันการแพร่ระบาดที่ดีที่สุดและมีประสิทธิผล คงต้องยึดมั่นในหลักการ ป้องกันตนเองของผู้ทียังคงต้อง

ปฏิบัติงานบริการประชาชน จากค าแนะน าของกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขทีให้ค าแนะน าว่า ในกรณี

ของเรือนจ าในทุกแห่งเรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพันธกิจหลักประการหนึ่งได้แก่การจัดการสาธารณสุข

มูลฐานให้กับผู้ต้องขังดังนั้น ข้าราชการ พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในเรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงต้อง

พบปะและปฏิสัมพันธ์กับผู้มาใช้ต้องขังอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้การป้องกันตนเองของข้าราชการ พนักงานและ

ผู้ปฏิบัติงานและผู้ต้องขัง ในเรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะต้องได้รับการจัดการให้เกิดความปลอดภัยและ

สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิผลในขณะที่การแพร่ระบาดของ

เชื้อเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยทวีความรุนแรงขึ้นตามล าดับ เรือนจ าเป็นสถาณที่ปิดที่มีความแออัด

ของนักโทษ ประกอบกับ สุขอนามัยในพ้ืนที่ไม่อยู่ในระดับที่น่าไว้วางใจ ทั้งนักโทษและเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ที่

มีโอกาศติดเชื้อในระดับสูง และการรักษายังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอการป้องกันการแพร่ระบาดเป็นแนวทาง

เดียวที่จะยับยั้งเชื้อโรคไม่ให้กระจายเป็นคลัสเตอร์ได้ 

 ผู้วิจัยมีค าถามการวิจัยในการจัดการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเชื้ อไวรัส COVID-19              
ในเรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สามข้อ คือ (1) เพื่อประเมินความส าเร็จของการจัดการป้องกันการแพร่
ระบาดและการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในเรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นอย่างไร (2) เพื่อเปรียบเทียบ 
ความคิดเห็นของข้าราชการ พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน ในเรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีต่อความส าเร็จ
ของการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัส COVID-19 แตกต่างกันอย่างไร (3) เพื่ออธิบาย
ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัส 
COVID-19 ของ เรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีความสัมพันธ์อย่างไรต่อความส าเร็จของจัดการป้องกันการ
แพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัส COVID-19   
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การทบทวนวรรณกรรม  

     ในการศึกษาเรื่อง ความส าเร็จการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาใน
เรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องดังนี้ (1) ทฤษฎีด้านการจัดการ (2) แนวคิดและ ทฤษฎีว่าด้วยความส าเร็จของการจัดการ 
(3) แนวคิดเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ (4) แนวคิดการจัดการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในเรือนจ า (5) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  
กรอบแนวคิด 
 

 
 

 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่ส านักงานคุมประพฤติ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์              

เจ้าพนักงาน ทัณฑ์ปฎิบัติ เขต 7 จ านวน 200 คน 

  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่เจ้าหน้าที่ส านักงานคุมประพฤติ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์

เจ้าพนักงาน ทัณฑ์ปฎิบัติ เขต 7 จ านวน 140 คน ด้วยสูตรของ Yamane (สรชัย พิศาลบุตร, 2444, น.106) 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 
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จากนั้นท าการสร้างแบบสอบถาม เมื ่อท าการตรวจสอบ เรียบร้อยแล้ว ท าการสุ ่มแบบ หลายขั้ นตอน                         

ตามหน่วยงานที่สังกัดและท าการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 

 
ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 ผลการวิจัย 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ ยอมรับ/ปฏิเสธสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1ความส าเร็จของ
การจ ัดการป ้องก ันการแพร่
ระบาดโรคโคโรนาไวร ัส  ของ
เรือนจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อยู่ในระดับมาก 

ความส าเร ็จของการจ ัดการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโคโร
นาไวร ัสของเร ือนจ  าจ ังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์อยู่ในระดับปาน
กลาง 

ปฏิเสธสมมติฐานศุนย์ยอมรับ
สมมติฐานแย้ง 

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มี
ต่อความส าเร็จของการจัดการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโคโร
นาไวร ัส ของเร ือนจ  าจ ังหวัด
ประจวบค ี ร ี ข ันธ ์ ไม ่ม ี ความ
แตกต ่างก ันเม ื ่อจ  าแนกด ้วย
ลักษณะประชากร 

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มี
ต่อความส าเร็จของการจัดการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโคโร
นาไวร ัส ของเร ือนจ  าจ ังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์มีความแตกต่าง
ก ันเม ื ่อจ  าแนกด ้วยล ักษณะ
ประชากร 

ปฏิเสธสมมติฐานศุนย์ยอมรับ
สมมติฐานแย้ง 

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของ
การจัดการ ไม่มีความสัมพันธ์
เชิงบวก กับความส าเร็จของการ
จัดการป้องกันการแพร่ระบาด
ของ โ ร ค โ ค โ รน า ไ ว ร ั ส ของ
เรือนจ าประจวบคีรีขันธ์ในเชิง
บวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 
ระดับ.01 

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของ
การจัดการ มีความสัมพันธ์เชิง
บวก กับความส าเร ็จของการ
จัดการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโคโรนาไวรัสของเรือนจ า
ประจวบคีรีขันธ์ในเชิงบวก อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ ระดับ.01 

 

ปฏิเสธสมมติฐานศุนย์ยอมรับ
สมมติฐานแย้ง 

 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
      1. ควรใช้กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของการจัดการป้องกันการแพร่
ระบาดของโคโรนาไวรัสในเรือนจ าที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เรือนจ าเพราะอาจมีอคติในการตอบแบบสอบถาม 
      2. ควรเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ีเพ่ือแก้ปัญหาที่รากเหง้าของปัญหา 
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      3. ควรศึกษา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทางสังคมและผลกระทบทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
เนื่องจากเข้าถึงสาเหตุมากกว่า 
     4. ผู้ต้องขังควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ประมาทว่าเป็นส่วนหนึ่งของความมีเหตุผล
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. รัฐบาลควรเร่งรัดการจัดการหาวัคซีนให้มีปริมาณที่เพียงพอ 
 2. เร่งรัดนโยบายการสวมก าไลอีเอ็ม 
 3. แนวทางการใช้เรือนจ าแบบเปิด 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) เพื่อประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการเทศบาลเมือง   

ห ัวห ิน อ  าเภอห ัวห ิน จ ังหว ัดประจวบคีร ีข ันธ์  ตามหล ักเกณฑ์การบร ิหารก ิจการบ ้านเม ืองท ี ่ดี                                   

(2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการเทศบาลเมืองหัวหิน 

อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (3) อธิบายความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกับประสิทธิผลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ

เทศบาลเมืองหัวหิน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 300 คน ได้แก่ ข้าราชการ 

ล ูกจ ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จ ังหว ัดประจวบคีร ีข ันธ์                            

ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี ่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที  ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียรสัน 

ผลการว ิจ ัยพบว ่า  (1) ประส ิทธ ิผลของการบร ิหารจ ัดการเทศบาลเม ืองห ัวห ิน อ  า เภอห ัวหิน                              

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อยู่ในระดับมาก (2) ความคิดเห็นของ

กลุ ่มตัวอย่างที ่ม ีต ่อประสิทธิผลของการบร ิหารจัดการเทศบาลเมืองหัวห ิน อ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พบว่า มีความแตกต่างกันเมื่อจ าแนกด้วย

ลักษณะประชากร ด้านระดับการศึกษา และสถานภาพ  (3) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที ่มีผลต่อ

ประสิทธิผลการจัดการเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีมีความสัมพันธ์เชิงบวก 

 

ค าส าคัญ: ประสิทธิผล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เทศบาลเมืองหัวหิน 
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Abstract 

The purpose of this research were to (1) explore effectiveness of HuaHin City 

Municipality Good Governance Administration HuaHin District Prachuabkirikhan Province.                 

(2) Compare attitude of respondents toward effectiveness of HuaHin City Municipality Good 

Governance Administration via demographic factors. (3) explain correlation between affecting 

factors with effectiveness of HuaHin City Municipality Good Governance Administration. This 

was quantitative research, 300 personals and official attached to were sample. Questionnaires 

was data collection tools. Analytical Statistics were frequencies percentages mean and 

standard deviation T test ANOVA F and Pearson ’correlation. The findings were as follows;              

(1) effectiveness of HuaHin City Municipality Good Governance Administration HuaHin District 

Prachuabkirikhan Province was high level (2) There were significant difference among 

respondents attitude toward effectiveness of HuaHin City Municipality Good Governance 

Administration via demographic factors. (3) There were positive correlation between affecting 

factors with effectiveness of HuaHin City Municipality Good Governance Administration. 

 

Keywords: effectiveness, Good Governance Administration, HuaHin City Municipality 

 

บทน า 

ในสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของโลกซึ่งในขณะนี้เป็น               

ยุคของกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ ท าให้มีความเปลี่ยนแปลงครอบคลุมทางด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 

ด้านการเมือง ด้านการปกครอง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านเทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไป

อย่างรวดเร็ว รุนแรง และสลับซับซ้อน ส่งผลท าให้การพัฒนาประเทศต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและบทบาท

ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้สอดรับกับสภาพความเปลี่ยนแปลงที่ก าลังเกิดขึ้นดังกล่าว จึงเป็นเหตุผล

ส าคัญที่ท าให้รัฐบาล (รัฐบาลที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี) จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) โดยมีนโยบายที่จะใช้โมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  เพื่อพัฒนาประเทศ

ไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน หรือเป็นที่รู้จักกันอย่างดีว่าประเทศไทย ๔.๐  (Thailand 4.0) และเพื่อให้

บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ระบบราชการจึงต้องปรับปเปลี ่ยนให้สอดรับการส่งเสริมการ

ขับเคลื่อนประเทศ นอกจากนี้ยังได้มีการก าหนดเป้าหมายของประเทศไทย ๔.๐ ที่ครอบคลุมใน ๔ มิติ คือ มิติ
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ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มิติความอยู่ดีมีสุขทางสังคม มิติการยกระดับคุณค่ามนุษย์ และมิติการรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้ สิ ่งที่คนไทยคาดว่าจะได้รับจากประเทศไทย ๔.๐ มีอยู่ ๕ ประการ คือ ๑) อยู่ใน “สังคมไทย ๔.๐”                 

๒) เป็น“คนไทย ๔.๐” ๓) เป็น “เกษตรกร ๔.๐” ๔) เป็น “SME ๔.๐” และ ๕) เกิด “จังหวัด ๔.๐” และ

เพื่อให้ภาครัฐสามารถเป็นหนึ่งในตัวหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ มีจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนกลไกที่ส าคัญ ได้แก่ การสร้างรัฐที่น่าเชื่อถือ แหล่งที่มาของนโยบายสาธารณะ การปรับเปลี่ยน

บทบาทภารกิจ อ านาจหน้าที่ และรูปแบบการปฏิบัติราชการ การสร้างภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ

ภาคส่วนต่าง ๆ การยกระดับขีดความสามารถในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการการเงิน

และทรัพยากร และการสร้างระบบราชการแบบไร้รอยต่อ 

    การปรับเปลี่ยนที่ส าคัญในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ถือว่าเป็นเรื่องที่มี

ความเกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลเป็นอย่างมาก เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ 

ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือ

ใช้เป็นกรอบในการจัดทท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่

เป้าหมายดังกล่าว ดังนั้น หลักธรรมาภิบาลจึงเปรียบเสมือนเงื่อนไขส าคัญในการปฏิรูปประเทศ เพื่อบรรลุสู่

ความประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว นอกจากประเทศไทย ๔.๐ จะมี

ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทย แล้วยังท าให้หน่วยงานทั้งในระดับภาครัฐ และภาคเอกชน

ต่างได้รับผลกระทบกันโดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นหน่วยงานที่มี

บทบาทส าคัญในการจัดท าบริการสาธารณะระดับท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนในท้ องถิ่นมาก

ที่สุด การขับเคลื่อนนี้ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบหลากหลายเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

เนื่องจากประชาชนจะมีความต้องการที่หลากหลายเพิ่มมากทั้งทางด้านการศึกษา  ด้านสาธารณูปโภค ด้าน

สาธารณสุข ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องเตรียม

ความพร้อมรับมือ รวมทั้งปรับเปลี่ยนบทบาทในการจัดท าบริการสาธารณะ ให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ

บริบทของความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายใต้ประเทศไทย ๔.๐ ให้มากที่สุด 

 เทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับ

การจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2547 จัดเป็นเทศบาลเมืองหัวหิน มีพื้นที่รับผิดชอบรวม 86.36 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น 39 ชุมชน                  

มีจ านวนประชากร 66,165 คน อ าเภอหัวหิน เป็นแหล่งเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนใน

ระดับต้น ๆ ของประเทศ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินมีความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 

ด้านการเมือง และด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลก่อให้เกิดปัญหาด้านต่าง  ๆ อย่างมากมาย ในการ

บริหารงานของเทศบาลเมืองหัวหิน เช่น ปัญหาบุคลากรของรัฐมีไม่เพียงพอ และขาดทักษะ ความรู้               

ความเชี่ยวชาญ ปัญหาข้อจ ากัดด้านงบปประมาณในการบริหารงาน ปัญหาการแข่งขันทางการเมือง ปัญหา
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ความไม่โปร่งใสในการบริหารราชการ ปัญหาด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในการ

ให้บริการประชาชน การท างานล่าช้า การขาดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ซึ่งท าให้เกิดความเสียหายอันส่งผลกระทบต่อท้องถิ่นและประเทศชาติเป็นอย่างมาก จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัย

จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ประสิทธิผลการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองหัวหิน ตามหลักเกณฑ์

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันมีเป้าหมาย 7 ด้าน ได้แก่ การบริหารภารกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่

ประชาชน การบริหารงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารภารกิจ

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น การลดขั ้นตอน

ปฏิบัติงาน การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การอ านวยความสะดวกและการตอบ สนอง

ความต้องการของประชาชน การประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งจะเป็นข้อมูลเพื่อน าไป

ประยุกต์พัฒนา และปรับปรุงการบริหารงานของเทศบาลเมืองหัวหินสู่การบริหารจัดการที่ดีต่อไป   

 

วัตถุประสงค์การศึกษา  

 1. เพ ื ่อประเม ินประส ิทธ ิผลของการบร ิหารจ ัดการของเทศบาลเม ืองห ัวห ิน อ  าเภอห ัวหิน                        

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการของ

เทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

     3. เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกับประสิทธิผลของ

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

 สมมติฐานการศึกษา 

 1. ประสิทธิผลของการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

       2. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองหัวหิน

อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ไม่มีความแตกต่างกัน 

เมื่อจ าแนกด้วยลักษณะประชากร 

       3. ปัจจัยที ่มีผลต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน                 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ 
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 ขอบเขตของการศึกษา 

 ขอบเขตเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษามุ่งศึกษาตัวแปรดังนี้ 

 1. ตัวแปรต้น ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ ประสบการณ์ในการท างาน 

       2. ปัจจัยที ่มีผลต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ี ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม                   

หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ

บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542) 

      ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติ ประกอบด้วยการบริหาร

ภารกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน การบริหารงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ ่น การลดขั ้นตอนปฏิบัติงาน การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    

การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

อย่างสม ่าเสมอ (หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2563) 

 

ขอบเขตประชากร 

ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

ของเทศบาลเมืองหัวหิน จ านวน 934 คน  

 

ขอบเขตระยะเวลา 

ระยะเวลาในการลงพ้ืนที่ภาคสนาม และเก็บรวบรวมข้อมูลด้านวิจัย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - กันยายน 2564  

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาค้นคว้าเรื ่อง “ประสิทธิผลของการบริหารจัดการเทศบาลเมืองหัวหิน ตามหลักเกณฑ์                

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยศึกษา

เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีเอกสาร ต าราต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางในการวจิัย 

โดยแยกประเด็นการวิจัยออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล                

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี ่ยวกับการจัดการองค์การภาครัฐสมัยใหม่  3. แนวคิดและทฤษฎีการบริหารงาน                 

4. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5. ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองหัวหิน 6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 7. กรอบแนวคิดใน

การวิจัย 
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 รูปแบบการวิจัย 

 การศ ึกษาประส ิทธ ิผลของการบร ิหารจ ัดการของเทศบาลเม ืองห ัวห ิน  อ  าเภอห ัวหิน                      

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นการศึกษาแบบไม่ทดลอง โดยใช้

การศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) ที่เน้นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้

แบบสอบถามที่เป็นค าถามปลายปิด ส ารวจความคิดเห็นบุคลากรในเทศบาลเมืองหัวหินที่มีต่อการบริหาร

จัดการของเทศบาลเมืองหัวหิน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีจ านวน 300 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของคือ 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองหัวหิน  อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ค านวณด้วยสูตรทาโร่ ยามาเน่ (Yamane) โดยใช้ค่าระดับความคลาดเคลื่อน .05 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

ครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็นค าถามชนิดปลายปิดส าหรับบุคลากรในเทศบาลเมืองหัวหิน    

ที่ผู ้ศึกษาสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องตรวจสอบ และแนะน า

แบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 

พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาแก้ไข ไปทดสอบก่อนน าไปใช้

จริง (Pre-test) กับบุคลากรในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในต าบลหินเหล็กไฟ จ านวน 30 คน              

เพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถา ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามมาท าการหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้

สูตรสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach) ซึ่งเมื่อค านวณตามสูตรดังกล่าว 

หากได้ค่าสัมประสิทธิแอลฟา มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ .70 จึงจะถือว่า แบบสอบถามนั้นมีความสมบูรณ์ 

เที ่ยงตรง เชื ่อถือได้ และน าไปใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูลได้ ซึ ่งจากผลการทดสอบได้ค่า Reliability 

Coefficients เท่ากับ .704 แสดงว่า แบบสอบถามมีความเชื่อถือได้  

 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน 

แจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยายน               

พ.ศ. 2564 เมื่อได้รับแบบสอบถามแล้ว ผู้ศึกษาท าการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามอีกครั้ง 

หลังจากนัน้น าไปประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการวิเคราะห์ ค่าสถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี ้

  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพ รายได้ 

และประสบการณ์ในการท างาน ใช้สถิติเชิงบรรยายโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) การวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลของการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองหัวหิน  โดยใช้สถิติ

วิเคราะห์ One - sample t - test การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที ่มีต่อ

ประสิทธิผลของการบริหารจัดการของเทศบาลเมือง ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”   
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 765 

 

Analysis of Variance : ANOVA ) และการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe) โดยมี

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการน าหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองหัวหิน จ านวน 6 หลัก คือ 

(1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส (4) หลักการมีส่วนร่วม (5) หลักความรับผิดชอบ 

และ (6) หลักความคุ้มค่า 

 

ผลการวิจัย 

จากการศึกษาค้นคว้าตามวิธีการด าเนินการศึกษาดังกล่าวมาในข้างต้น สามารถน าเสนอผลการศึกษา

ค้นคว้า รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง  

เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 43 และเป็นเพศหญิง จ านวน 

171 คน คิดเป็นร้อยละ 57.0  

อายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 รองลงมาอายุ

ระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 กลุ่มอายุระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 54 คน คิดเป็น

ร้อยละ 18.0 และกลุ่มอายุ 20-30 ปี จ านวน17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 ตามล าดับ 

การศึกษา กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีว ุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  จ านวน 174 คน คิดเป็น                        

ร้อยละ 58.0 รองลงมาระดับต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 79 คน ร้อยละ 26.3 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 ตามล าดับ 

สถานภาพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 รองลงมาเป็น

พนักงานจ้าง จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 และเป็นลูกจ้างประจ า จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 

ตามล าดับ 

รายได้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 144 คน               

คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมามีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001 -30,000 บาท จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 

20.7 รายได้ต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 และรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 

10,000 บาท จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 ตามล าดับ 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับประสิทธิผลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พบว่า ประสิทธิผลของการบริหาร

จัดการเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่

ดีในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 3.81) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

คือ ด้านประเมินผลการปฏิบัติงาน เท่ากับ (  = 3.90) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านอ านวยความ

X

X
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สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน (  = 3.83) อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด คือ ด้านลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (  = 3.75) อยู่ในระดับมาก 

 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 ประสิทธิผลของการบริหารจัดการเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ บ้านเมืองที่ดี อยู่ในระดับมาก 

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ประสิทธิผลของการบริหารจัดการเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  มีค่าเฉลี่ย 3.81 อยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 2 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการเทศบาลเมือง
หัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ไม่มีความแตกต่าง
กันเมื่อจ าแนกด้วยลักษณะประชากร 
สมมติฐานสถิติ  HO: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิผล ของการบริหารจัดการเทศบาลเมือง   

หัวหิน ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไม่มีความแตกต่างกันเมื่อจ าแนกด้วยลักษณะประชากร 

   H1: ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการเทศบาลเมือง    

หัวหิน ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีความแตกต่างกันเมื่อจ าแนกด้วยลักษณะประชากร 

  1. ความคิดเห็นของกลุ ่มตัวอย่างที ่มีต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการเทศบาลเมืองหัวหิน                  

อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไม่มีความแตกต่างกันเมื่อ

จ าแนกด้วยลักษณะประชากร ด้านเพศื ด้านอาย ุด้านรายได้ และด้านประสบการณ์ในการท างาน  

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า p value มากกว่า .05 ท าให้ยอมรับสมมติฐาน HO ว่าความคิดเห็นของ

กลุ ่มตัวอย่างที ่ม ีต ่อประสิทธิผลของการบร ิหารจัดการเทศบาลเมืองหัวห ิน อ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี ด้านเพศื ด้านอายุ ด้านรายได้ และด้าน

ประสบการณ์ในการท างาน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 2. ความคิดเห็นของกลุ ่มตัวอย่างที ่มีต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการเทศบาลเมืองหัวหิน              

อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไม่มีความแตกต่างกันเมื่อ

จ าแนกด้วยลักษณะประชากร ด้านการศึกษา และด้านสถานภาพ  

จากผลการวิเคราะห์พบว่าค่า p value น้อยกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน 

H1 แสดงว่าประสิทธิผลของการบริหารจัดการเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตาม

X

X
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หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการศึกษา และด้านสถานภาพ มีความแตกต่างกันอย่าง                 

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 สมมติฐานที่ 3  ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผล

ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 สมมติฐานสถิติ H0: ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ประสิทธิผลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

           H1: ปัจจัยที ่มีผลต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ประสิทธิผลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 ผลการวิเคราะห์พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการจัดการเทศบาลเมืองหัวหิน 
อ าเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนี้ ด้านอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน                 
มีสัมพันธ์เชิงบวกที่ระดับปานกลางค่อนข้างสูง (.490**) ด้านประเมินผลการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์เชิง
บวกที่ระดับปานกลางค่อนข้างสูง (.489** ) ด้านบริหารราชการเพ่ือผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจรัฐ มีสัมพันธ์เชิงบวก
ที่ระดับ ปานกลาง (.470**) ด้านบริหารราชการอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีสัมพันธ์เชิงบวกที่ระดับ             
ปานกลาง (.438**) และด้านลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีสัมพันธ์เชิงบวกที่ระดับปานกลางค่อนข้างต ่า 
(.387** ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
การอภิปรายผลการศึกษา 
 ผลการวิจัยเรื ่อง “ประสิทธิผลของการบริหารจัดการเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ในครั้งนี้ สามารถน ามาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของการบริหารจ ัดการของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน                    

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย

ด้านพบว่า ประสิทธิผลของการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองหัวหิน ด้านประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ใน

ระดับมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

บริหารราชการเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจรัฐ บริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขประชาชน บริหารราชการอย่าง

คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้

เห็นว่าปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลาย ๆ แห่งได้ให้ความส าคัญของการน าหลักการบริหารตาม

พระราชบัญญัติการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ที่มุ้งเน้นให้หน่วยงานรัฐด าเนินงานตามภาระหน้าที่โดยยึดหลัก

พื้นฐาน 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ

รับผิดชอบ หลักความคุ ้มค่า ซึ่งเทศบาลเมืองหัวหิน มีความสามารถในการบริหารงานยึดหลักตามหลัก                 

ธรรมาภิบาลได้ครบถ้วนทุกด้าน มีการมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทรงชัย นกขมิ้น (2559) ได้ศึกษา
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เรื่อง การพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ บริหารส่วนต าบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน

ต าบลในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่าระดับความเป็นธรรมาภิบาลในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ

บริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรปราการอยู่ในระดับมากเช่นกัน 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการของเทศบาล

เมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จ าแนกตาม

ลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ และประสบการณ์ท า งาน นั้นพบว่า    

1) เพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการเทศบาลเมืองหัวหิน ตามหลักเกณฑ์การ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ไมแ่ตกต่างกัน 2) อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการ

เทศบาลเมืองหัวหิน ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ไม่แตกต่างกัน 3) ระดับการศึกษาต่างกัน 

มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการเทศบาลเมืองหัวหิน ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี แตกต่างกัน 4) สถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการเทศบาล

เมืองหัวหิน ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แตกต่างกัน 5) รายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

ประสิทธิผลของการบริหารจัดการเทศบาลเมืองหัวหิน ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ไม่

แตกต่างกัน 6) ประสบการณ์ท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการเทศบาลเมือง

หัวหิน ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ไม่แตกต่างกัน มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  

ธรรศพงศ์ วงษ์สวัสดิ์ และเอนก นอบเผือก (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่านางงาม อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ผลการการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล

ที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน  

ปัจจัยที ่มีผลต่อการบริหารจัดการเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                      

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยที ่มีผลต่อการบริหารจัดการเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน                    

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีทั ้งใน

ภาพรวมและรายด้าน ซึ่งอธิบายได้ว่า พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองหัว

หินมีความคิดเห็นในปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการเทศบาลเมืองหัวหิน ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลัก

คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า อยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจ

กล่าวได้ว่าการมีการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลส่งผลให้การบริหารจัดการเทศบาลเมืองหัวหิน ตาม

หลักเกณฑ์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิผล สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ญาณตา เลี้ยงสุข 

(2558) การวิจัยเรื ่อง ประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล  ต าบลเชียงรากน้อย 

อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผล 

โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกเช่นกัน 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการว ิจ ัยประส ิทธ ิผลของการบร ิหารจ ัดการเทศบาลเม ืองห ัวห ิน อ  าเภอห ัวหิน                          

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแนว

ทางการปรับปรุงการบริหารงานของเทศบาลเมืองหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามหลักเกณฑ์

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนี้ 

1) ควรมีการจัดการศึกษาเพิ่มเติมในด้านระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย ที่เป็นกรอบในการด าเนินงาน 

เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานของภาครัฐ  

2) ควรส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วม

แก่พนักงานในหน่วยงาน  

3) ควรจัดให้มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน และรับฟังความคิดเห็นจาก

ประชาชนทั่วไป  

4) โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ควรมีการเปิดเผยและเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ทั ่วกัน             

เพ่ือความโปร่งใสขององค์กรข้อมูล 

5) ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อน ามาใช้ในการท างานและ

บริการอย่างคุ้มค่า 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) ประเมินประสิทธิผล การน านโยบายการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ในเขตอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                        
(2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิผล การน านโยบายการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ในเขตอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ (3) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยที่มีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อ ประสิทธิผลของการน านโยบายไปปฏิบัติกับประสิทธิผล การน านโยบายการ
ป ้องก ันและแก ้ ไขป ัญหาแรงงานต ่างด ้าวหลบหนีเข ้า เม ือง ในเขตอ  าเภอเม ืองประจวบคีร ีขั นธ์                          
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยปริมาณ ประชากรได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี ่ยวกับ
แรงงานต่างด้าว ประกอบด้วย (1) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล                    
(ฝ่ายปกครองอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  (2) เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.อ่าวน้อย (3) เจ้าหน้าต ารวจ สภ.เมือง
ประจวบคีรีขันธ์ (4) เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.คลองวาฬ (5) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (6) ต ารวจตรวจคน
เข้าเมืองจังหวัดประจวบ และ (7) เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรค านวณของ Krejcie & Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง 278 คน ผลการวิจัยพบว่า (1) ประสิทธิผล การน า
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง อยู่ในระดับมาก (2) ความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิผล การน านโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  
พบว่า มีความแตกต่างกันเมื ่อจ าแนกด้วยลักษณะประชากร ด้านระดับการศึกษา  (3) ปัจจัยที ่มีผลต่อ
ประสิทธิผลการน านโยบายไปปฏิบัติมีความสัมพันธ์ เชิงบวกประสิทธิผล การน านโยบายการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง อย่างมีนัยส าคัญ 

 
ค  าส  าค ัญ: ประสิทธ ิผล การป้องกันและแก้ไขปัญหา แรงงานต่างด ้าวหลบหนีเข ้าเม ือง อ  าเภอเมือง                             
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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Abstract  

 The purpose of this research were to (1) explore effectiveness of preventing and 

protecting illegal immigrant from neighbor country policy Implementation Singkorn 

immigration checkpoint Muang District PrachaubKirikhan Province. (2) Compare attitude of 

respondents toward effectiveness preventing and protecting illegal immigrant from neighbor 

country policy Implementation via demographic factors. (3) explain correlation between 

affecting factors with preventing and protecting illegal immigrant from neighbor country policy 

Implementation. This was quantitative research,180 personals and official attached to 

Prachuabkirikhan Task force were sample. Questionnaires was data collection tools. Analytical 

Statistics were frequencies percentages mean and standard deviation T test ANOVA F and 

Pearson ’correlation. The findings were as follows: (1) effectiveness of preventing and 

protecting illegal immigrant from neighbor country policy Implementation Singkorn 

immigration checkpoint Muang District PrachaubKirikhan Province was high level. (2) There 

were significant difference among respondents attitude toward effectiveness of preventing and 

protecting illegal immigrant from neighbor country policy Implementation via demographic 

factors. (3) There were positive correlation between affecting factors with effectiveness of 

preventing and protecting illegal immigrant from neighbor country policy Implementation 

Singkorn immigration checkpoint Muang District PrachaubKirikhan Province 

  

Keywords: effectiveness, Policy Implementation, illegal immigrant from neighbor country,   

Singkorn immigration checkpoint,  Muang District PrachaubKirikhan Province 

 

บทน า 

 สถานการณ์การลักลอบน าพาแรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
จังหวัดเพชรบุรี มีชาวเมียนมาร์เดินทางผ่านช่องทางด่านสิงขร ช่องทางช่องชี และช่องทางคลองลอย ซึ่งเป็น
จุดผ่อนปรนทางการค้า โดยเข้ามารับจ้างขายแรงงานเป็นชาวประมง อุตสาหกรรม ซึ่งแหล่งที่แรงงานต่างด้าว
จะไปค้าแรงงาน ได้แก่ อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร อ าเภอหัวหิน อ าเภอปราณบุรี 
อ  าเภอสามร ้อยยอด อ  าเภอก ุยบ ุร ี  อ  าเภอทับสะแก อ  าเภอบางสะพาน อ  าเภอบางสะพานน้อย                            
จ ังหวัดประจวบคีร ีข ันธ ์ (กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน, 2562 , น.3) ส าหรับอ าเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ ประสบปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ดังนี้ (1) การลักลอบเข้าเมืองผ่าน
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ช่องทางธรรมชาติ ปี 2562 ปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของชาวเมียนมาผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณ
แนวชายแดนด่านสิงขรมีจ านวนค่อนข้างมากในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม สืบเนื่องมาจากมี
วัตถุประสงค์ในการผ่านทางเพื่อไปยังประเทศที่ 3 (มาเลเซีย) แต่ในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงปัจจุบันเนื่องจาก
ได้มีการด าเนินการกวดขันเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจค้นจับกุมและเกิดความร่วมมือหลาย  ๆ หน่วยงาน 
ส่งผลให้จ านวนการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองลดน้อยลง แต่ยังคงมีผลการจับกุมบางเบาเนื่องจากยังมีความ
ต้องการด้านแรงงานต่างด้าวของอุตสาหกรรมประมง และการใช้แรงงานฯ (2) การเข้าเมืองแล้วไม่กลับ
ประเทศ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร อนุญาตให้ชาวเมียนมาใช้หนังสือผ่านแดนเดินทางเข้ามาพ านักและ
ท่องเที่ยวในพื้นที่อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งปัจจุบันยังคงมีชาวเมียนมาที่ได้รับ
อนุญาตให้เข้ามาพ านักและท่องเที่ยว แล้วไม่เดินทางกลับประเทศ อย่างต่อเนื่อง แต่มีจ านวนลดน้อยลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงต้นปี โดยหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงต้องมีการเฝ้าติดตามการกระท าความผิดดังกล่าว 
(คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์, 2564) 
 ซึ่งปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองส่วนใหญ่ พบว่า การลักลอบเข้าเมืองของแรงงานจาก
ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศรอบบ้านมีแนวโน้มมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยก าลังประสบปัญหาขาดแคลน
แรงงานในการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจ จึงต้องมีการจัดการปัญหาดังกล่าว โดยต้องสร้างสมดุลในการรักษา
ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับความมั่นคงของชาติ และได้ก าหนดมาตรการให้แรงงานต่างด้าว
เข้าสู่ระบบการจดทะเบียนและการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว รวมทั้งหาแนวทางในการติดตามการเคลื่อนย้าย
ของแรงงาน อย่างไรก็ตาม พบว่า มีแรงงานต่างด้าวและขบวนการลักลอบขนแรงงานยังคงหลบหนีเข้าเมืองอย่าง
ต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้นแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยจ านวนมากยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเงื่อนไขและ
การเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง ส่งผลให้ใช้วิธีการลักลอบเข้าเมืองเพื่อท างานผ่านนายหน้าหรือผ่านเครือญาติที่อยู่ใน
ประเทศ จนท าให้บางส่วนถูกหลอกลวง น าไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ การกดขี่แรงงาน นอกจากนี้ พบว่า คนต่าง
ด้าวบางส่วนเข้ามาถูกต้องแต่กลับมาประกอบอาชีพที่กฎหมายห้ามคนต่างด้าวท า ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและส่งผล
กระทบต่อการแย่งอาชีพคนไทย (ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงในระดับพ้ืนที่ในเขต
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ((สล.พมพ.กปช.จต.), 2561, น. 4) 
 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจและอยากศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวหลบหนีเข้าเมือง ในเขตอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้มาเป็น
แนวทางส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ในเขต
อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ได้ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ค าถามในการวิจัย 
 1. ประสิทธิผล การน านโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ในเขต
อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นอย่างไร 
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 2. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิผลการน านโยบาย การป้องกันและแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ในเขตอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นอย่างไร 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง กับประสิทธิผล การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนี
เข้าเมือง ในเขตอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นอย่างไร 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อประเมินประสิทธิผลของการน านโยบาย การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนี
เข้าเมือง ในเขตอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการน านโยบาย การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนี
เขา้เมือง ในเขตอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 3. เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติกับ
ประสิทธิผล การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ในเขตอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง การน านโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ในเขต
อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปปฏิบัติ การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาน ผู้วิจัย
ก าหนดขอบเขตในการวิจัยดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ท าการศึกษาวิจัยในครั ้งนี ้ ได้แก่ บุคลากรที ่ปฏิบัติหน้าที ่เกี ่ยวกับแรงงานต่างด้าว 
ประกอบด้วย (1) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล (ฝ่ายปกครองอ าเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ์) จ านวน 234 คน (2) เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.อ่าวน้อย จ านวน 45 คน (3) เจ้าหน้าต ารวจ 
สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 80 คน (4) เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.คลองวาฬ จ านวน 65 คน (5) ชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน จ านวน 400 คน (6) ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบ จ านวน 40 คน และ                  
(7) เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก จ านวน 140 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 1,004 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 
18 สิงหาคม 2564) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของ Krejcie & Morgan (1970, pp. 607-
610) ได้กลุ่มตัวอย่าง 278 คน 
  1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
   1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย (1) เพศ (2) อายุ (3) ระดับ
การศึกษา (4) สถานภาพ (5) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และการน านโยบายแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ 
ประกอบด้วย ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติของ VanMeter VanHorn 
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   2) ตัวแปรตาม คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง      
ในเขตอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย (1) ด้านการผลักดันและส่งกลับ
แรงงานต่างด้าว (2) ด้านการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว (3) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว            
(4) ด้านการปราบปรามจับกุมด าเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง 
   1.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่  
  พื ้นท ี ่ ในการศ ึกษาคร ั ้ งน ี ้ ศ ึกษาครอบคล ุม พ ื ้นท ี ่อ  า เภอเม ืองประจวบค ีร ีข ันธ์                           
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 
การทบทวนวรรณกรรมการ 
 วิจัยเรื ่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ในเขตอ าเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้า รวบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต เพื่อน ามาสนับสนุนการด าเนินงานวิจั ยเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ดังนี้ แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าว แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายแรงงานต่างด้าว ข้อมูลพื้นที่แหล่งวิจัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบ
แนวคิดในการวิจัย 
 
กรอบแนวคิด 
 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 
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วิธีด าเนินการศึกษา 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
 ได้แก่ประชากรที่ท าการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว 
ประกอบด้วย (1) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล (ฝ่ายปกครองอ าเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ์) จ านวน 234 คน (2) เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.อ่าวน้อย จ านวน 45 คน (3) เจ้าหน้าต ารวจ 
สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 80 คน (4) เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.คลองวาฬ จ านวน 65 คน (5) ชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน จ านวน 400 คน (6) ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบ จ านวน 40 คน และ               
(7) เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก จ านวน 140 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 1,004 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 
18 สิงหาคม 2564) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของ Krejcie & Morgan (1970 pp. 607-
610) ได้กลุ่มตัวอย่าง 278 คน 
 2. ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของ Krejcie & Morgan (1970 pp. 607-610) ได้

กลุ่มตัวอย่าง 278 คน ท าการเก็บได้ 180 คน ร้อยละ69 

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา   

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นอันมีลักษณะค าถาม

ปลายปิดชนิดตรวจสอบรายการ (Check list) และแบบมาตราส่วน (Rating scale) 5 ระดับ (มากที่สุด/มาก/

ปานกลาง/น้อย/น้อยที่สุด) ตามแบบของ Likert Scale ลักษณะของเครื่องมือหรือแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 

ดังนี้ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ 

(Check List) ของกลุ่มตัวอย่าง 2 ขอบเขตด้านเนื้อหา (1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 

(1) เพศ (2) อายุ (3) ระดับการศึกษา (4) สถานภาพ (5) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และการน านโยบาย

แรงงานต่างดา้วไปปฏิบัติ ประกอบด้วย ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติของ VanMeter VanHorn 

 ตัวแปรตาม คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ในเขตอ าเภอเมือง

ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย (1) ด้านการผลักดันและส่งกลับแรงงานต่างด้าว                  

(2) ด้านการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว (3) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว (4) ด้านการ

ปราบปรามจับกุมด าเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง 

 สรุปผลการศึกษาจากการศึกษาค้นคว้าตามวิธีการด าเนินการศึกษาดังกล่าวมาในข้างต้น สามารถ

น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า รายละเอียดดังต่อไปนี้ ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง อายุ  ประชาชนส่วน

ใหญ่มีอายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน     

52 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9 ถัดมาคืออายุ 31-40 จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ตามล าดับ เพศ 

ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 133 คน คิดเป็น ร้อยละ 73.90 และเพศหญิงจ านวน 47 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 26.1 ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 114 คน คิด

เป็นร้อยละ 63.3 รองลงมาคือระดับปริญญาตรี จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 30.60 ถัดมามีการศึกษาระดับ
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ปริญญาโท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 ระยะเวลาปฏิบัติงานกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ไม่เกิน 5 ปี มากที่สุดจ านวน 81 รายคิดเป็นร้อยละ 45 และ ระหว่าง 6-10 ปีกับ 11-15 ปี จ านวน 

31 รายคิดเป็นร้อยละ17.2 16-20 ปีจ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.3 21 ปีขึ้นไปจ านวน 22 รายคิดเป็น

ร้อยละ 12.2 หน่วยงานที่สังกัด อ าเภอ จ านวน 45 คิดเป็นร้อยละ 25 ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ จ านวน 69 คิด

เป็นร้อยละ 38.3 ต ารวจ 32 จ านวน คิดเป็นร้อยละ 17.9 ทหาร จ านวน 34 คิดเป็นร้อยละ 18.9 

 การประเมินข้อมูลเพ่ือทราบถึงการน าปัจจัยที่มีผลการน านโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่าง

ด้าวหลบหนีเข้าเมืองไปปฏิบัติผลการประเมินข้อมูล รายละเอียดดังนี้ ผลการประเมินระดับประสิทธิผลผลการ

น านโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองไปปฏิบัติ ภาพรวมดังแสดงในตาราง ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 ดังนี้ประสิทธิผลการน านโยบายไปปฏิบัติ 

ข้อ ประสิทธิผลการน านโยบายไปปฏิบัติ  
ค่าสถิติ 

แปลผล ล าดับ 
  S.D. 

1 ความสามารถในการป้องกันการหลบหนีเข้าเมือง 4.37 067. มาก 2 

2 การใช้กลยุทธเชิงรุกในการน านโยบายไปปฏิบัติ 4.28 0.69 มาก 6 

3 การจัดระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 4.36 0.66 มาก 3 
4 สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 4.39 0.64 มาก 1 

5 ประชาชนเห็นคุณค่าของการปฏิบัติงาน         4.34  0.68  มาก 4 

 รวม 4.34 0.66 มาก  

  

 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินข้อมูลพบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อการ

น านโยบายไปปฏิบัติ ภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.34 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับ

ความคิดเห็นจากระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด ลงไปหาน้อยสุดตามเกณฑ์การประเมินพบว่า ข้อ 4. สามารถป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.39 รองลงมาคือ ข้อ 1. ความสามารถในการป้องกัน

การหลบหนีเข้าเมืองมีค่าเฉลี่ย = 4.37 และ ข้อ 3. การจัดระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉลี ่ย = 4.36 ถัดมาคือ ข้อ 5 ประชาชนเห็นคุณค่าของการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี ่ย = 4.34 และ                       

ข้อ 2. การใช้กลยุทธเชิงรุกในการน านโยบายไปปฏิบัติระดับมากค่าเฉลี่ย = 4.28 ตามล าดับ 

 ปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ แสดงตามรายการดังนี้ 

 1. ร้อยละและค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของนโยบายป้องกันและแก้ไข

ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองไปปฏิบัติพบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อ

ประสิทธิผลการน านโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองไปปฏิบัติ ด้านมาตรฐาน
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และวัตถุประสงค์ของนโยบาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม = 4.36 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อโดย

เรียงล าดับความคิดเห็นจากระดับค่าเฉลี ่ยมากที ่ส ุดลงไปหาน้อยสุดตาม เกณฑ์การประเมิน พบว่า                    

ข้อ 1. เป้าหมายชัดเจนเป็นรูปธรรมของนโยบาย และ ข้อ 3. สามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่

ก าหนด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.35 รองลงมา คือ ข้อ 2. เป็นการรักษาผลประโยชน์ของชาติ และ                        

ข้อ 4. เป็นนโยบายสากลที่ทุกชาติน าไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย = 4.33 ถัดมาคือ ข้อ 4. เจ้าหน้าที่ผู้

ปฏิบัติรับทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของนโยบาย อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย = 4.31 ตามล าดับ   

 2. ร้อยละและค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อประสิทธิผลประสิทธิผลของนโยบายป้องกันและแก้ไข

ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองไปปฏิบัติด้านทรัพยากรนโยบายพบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่

มีต่อ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองไป

ปฏิบัติไปปฏิบัติ ด้านความเพียงพอด้านความพอเพียงของทรัพยากรนโยบาย โดยรวมอยู ่ในระดับมาก                  

มีค่าเฉลี่ย = 4.28 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับความคิดเห็นจากระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุดลงไปหา

น้อยสุด ตามเกณฑ์การประเมิน พบว่า ข้อ 10. ความพร้อมของพาหนะที่ใช้สนับสนุนให้การน านโยบายไป

ปฏิบัติส าเร็จ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย = 4.35 รองลงมา คือ ข้อ 9. ความเหมาะสมของผลตอบแทนต่อ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย = 4.33 รองลงมาคือ ข้อ 6. ความเพียงพอของงบประมาณในการ

ด าเนินงานตามนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย = 4.24 ถัดมา ข้อ 7. ความพร้อมในดา้น

ต่าง ๆ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ในการน านโยบายไปปฏิบัติ และ ข้อ 8. บุคคลากรมีจ านวนเพียงพอที่จะน านโยบาย

ไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย = 4.23 ตามล าดับ 

 3. ร้อยละและค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อ ประสิทธิผลของนโยบายป้องกันและแก้ไข
ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองไปปฏิบัติด้านไปปฏิบัติ ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากรพบว่า 
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองไปปฏิบัติ ไปปฏิบัติด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก             
มีค่าเฉลี่ยรวม = 4.36 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับความคิดเห็นจากระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุดลง
ไปหาน้อยสุด ตามเกณฑ์การประเมินพบว่า ข้อ 15. เจ้าหน้าที่ได้มีสมรรถนะทางร่างกายและจิตใจเหมาะสมกับ
น านโยบายไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.40 รองลงมา คือ ข้อ 11. มีความรู้ความสามารถของ
บุคลากรเหมาะสมกับจ านวนงานที่ต้องปฏิบัติ ข้อ 13. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ในการด าเนินงานตามนโยบาย และ 
ข้อ 14. เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเพื่อพัฒนางานตามนโยบาย อยู่ใน    
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.36 ถัดมาคือ ข้อ 12. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และความสามารถในการน า
นโยบายไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.34 ตามล าดับ 5.4.4 ร้อยละและค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น
ต่อปัจจัยที่มีผล ต่อประสิทธิผลของนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองไปปฏิบัติ
ด้าน ไปปฏิบัติ ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานและประชาชนพบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
ปัจจัยที่มีผลต่อการน าปัจจัยที่มีผลการน านโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองไป
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ปฏิบัติ ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานและประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม = 4.39 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับความคิดเห็นจากระดับค่าเฉลี่ยมากที่ สุดลงไปหาน้อยตามเกณฑ์การ
ประเมินพบว่า ข้อ 16. ส่วนราชการระดับจังหวัดสนับสนุน ร่วมมือ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และ
ขั้นตอนในการน านโยบายไปปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างดี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.45 รองลงมา คือ ข้อ 
18. ผู้น าชุมชน ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน สนับสนุน ร่วมมือ ท าการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และขั้นตอนใน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.38 ถัดมาคือ ข้อ 17. ส่วนราชการ
ระดับ จังหวัดและอ าเภอสนับสนุน ร่วมมือ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และข้ันตอนในการน านโยบายไป
ปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างดี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.34 ตามล าดับ 5.4.5 ร้อยละและค่าเฉลี่ยของความ
คิดเห็นต่อปัจจัยมีผลต่อประสิทธิผลของนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองไป
ปฏิบัติด้าน ไปปฏิบัติ ด้านลักษณะองค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติพบว่า ข้อ 20. ความเหมาะสมของหน่วยงาน
สังกัดกรมการปกครองในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองไป อยู่ในระดับมาก          
มีค่าเฉลี่ย = 4.39 รองลงมาคือ ข้อ 19. โครงสร้างการควบคุมบังคับบัญชาเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดับมากมีค่าเฉลี่ย = 4.34 ถัดมา ข้อ 21. ผู้ปฏิบัติงานพร้อมที่จะอุทิศและเสียสละเวลาให้กับป้องกันและ
แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองไป อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.29 ตามล าดับ 5.4.6 ร้อยละ
และค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวหลบหนีเข้าเมืองไปปฏิบัติด้าน ไปปฏิบัติ ด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานเครือข่าย
พบว่า   ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองไปปฏิบัติด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานเครือข่าย 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม = 4.33 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับความคิดเห็นจาก
ระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุดลงไปหาน้อยสุด ตามเกณฑ์การประเมินพบว่า ข้อ 25. การสร้างเครือข่ายด้านข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ กับหน่วยเหนือและหน่วยข้างเคียง อยู ่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ่ย = 4.36 รองลงมาคือ                 
ข้อ 22. หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้ประชาสัมพันธ์การน านโยบายการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนมาปฏิบัติใน
รูปแบบต่าง ๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.34 ถัดมา ข้อ 26. หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการหาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
ไปปฏิบัติ ในระดับมาก มีค่าเฉลี ่ย = 4.33 ข้อ 24. การประสานงานด้านข่าวกรองกับหน่วยงานต่าง  ๆ                    
ที่เกี่ยวข้องในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.32 และ ข้อ 23. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร สามารถตอบค าถามแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ด้วยตัวเอง หรือในช่องทางอื่น  ๆ ด้วยความ
ชัดเจนและถูกต้อง อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย = 4.30 ตามล าดับ  
 การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ประสิทธิผลของนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนี
เข้าเมืองไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก จากจากตารางที่ 4.2.1 ผลการประเมินข้อมูลพบว่า ความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.34 และเมื่อ
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พิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับความคิดเห็นจากระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด ลงไปหาน้อยสุดตามเกณฑ์การ
ประเมินพบว่า ข้อ 4. สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.39 รองลงมาคือ 
ข้อ 1 ความสามารถในการป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองมีค่าเฉลี่ย = 4.37 และ ข้อ 3. การจัดระบบการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.36 ถัดมาคือ ข้อ 5ประชาชนเห็นคุณค่าของการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย = 4.34 และ ข้อ 2. การใช้กลยุทธเชิงรุกในการน านโยบายไปปฏิบัติระดับมากค่าเฉลี่ย  
= 4.28 ตามล าดับ 
 สรุปว่า ยอมรับสมมติฐานศูนย์ที่ว่าประสิทธิผลของนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
 สมมติฐานที่ 2 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิผลของ การน านโยบายไปปฏิบัติ มีความ
แตกต่างกันเมื่อจ าแนกด้วยลักษณะประชากร ด้านระดับการศึกษา 
 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 จากผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติ กับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการน านโยบายไปปฏิบัติที่ แสดงผลในตาราง ที่ 4.3.1 
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการน านโยบายไปปฏิบัติกับประสิทธิผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ . 05 จึงสนับสนุนสมมติฐานแย้งว่า “ปัจจัยมีผลต่อประสิทธิผลการน า
นโยบายไปปฏิบัติ มีความสัมพันธ์เชิงบวก กับประสิทธิผลของการน านโยบายไปปฏิบัติมีนัยส าคัญทางสถิติทาง
สถิติ ที่ ระดับ.01 
 
การอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย                       

= 4.34 และความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิผลของ การน านโยบายไปปฏิบัติ มีความแตกต่างกัน

เมื่อจ าแนกด้วยลักษณะประชากร ด้าน ระดับการศึกษา ขณะที่ ปัจจัยมีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายไป

ปฏิบัติ มีความสัมพันธ์เชิงบวก กับประสิทธิผลของการน านโยบายไปปฏิบัติมีนัยส าคัญทางสถิติทางสถิติ 

 สอดคล้องกับงานของนิตยา คงคุ้ม และ อจิรภาส์ เพียรขุนทด (2562, น.5,498-5,499) ศึกษาเรื่อง 

การป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองในจังหวัดขอนแก่น: มุมมองของเจ้าหน้าที่ 

 ผลการวิจัยพบว่า  

  1) หน่วยงานของรัฐในจังหวัดขอนแก่นที ่ร ับผิดชอบในการป้องกันและปราบปราม                   

การลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายมีกระบวนการท างานบูรณาการร่วมกัน ใช้มาตรการหลากหลายในการ

ป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยมาตรการป้องกันแรงงานต่ างด้าว

ลักลอบเข้าเมืองในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ การออกตรวจ การให้ความรู้แก่นายจ้าง มีการประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับการจ้างแรงงาน และมาตรการปราบปรามแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ 

การสืบสวนจับกุม และด าเนินคดีรวมทั้งการส่งตัวแรงงานกลับประเทศต้นทาง  
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  2) อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเข้าเมือง คือ (1) สภาพภูมิ

ประเทศที่เอื้ออ านวยต่อการลักลอบเข้ามา เพราะเป็นพรมแดนธรรมชาติท าให้ยากต่อการควบคุมและดูแล           

(2) ความมักง่ายและเห็นแก่ตัวของผู้ประกอบการ ที่ยังเลือกใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยมองว่าเป็นการ

ลดต้นทุนกิจการของตัวเอง (3) การขาดความรู้ความเข้าใจของทั้งฝ่ายผู้ประกอบการและตัวแรงงานต่างด้าว

เองในกระบวนการหรือขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย (4) งบประมาณที่ไม่

เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ (5) การลักลอบกลับเข้ามาอีกของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่เคยถูกจับกุม 

ด าเนินคดี และถูกผลักดันกลับประเทศ (6) การขาดความร่วมมือจากประเทศต้นทางในการคัดกรองคนออก

นอกประเทศของตนเอง และสอดคล้องกับชาครี ศักดิ์บัณฑิตวงศ์ และสมคิด ดวงจักร (2561, น.1,251) ศึกษา

เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงาน สัญชาติพม่าหลบหนีเข้าเมืองในจังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า                     

(1) ระดับการน านโยบายแรงงานต่างด้าวปฏิบัติในภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับดังนี้ 

ด้านการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว ด้านการเพิ่มโทษแรงงานต่างด้าวให้สูงขึ้น และด้านการเพิ่มโทษให้มีอัตรา

สูงขึ ้นส าหรับนายจ้าง (2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าหลบหนีเข้าเมือง                   

ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับดังนี้ ด้านการผลักดันและส่งกลับแรงงานต่างด้าว          

ด้านการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว และด้านการปราบปราม

จับกุม ด าเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง (3) การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวและการเพิ่มโทษให้สูงขึ้น

ส าหรับแรงงานต่างด้าวส่งผลต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าหลบหนีเข้าเมืองอย่าง

มีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอิทธิพลทางบวกเรียงตามล าดับดังนี้ การคุ้มครองแรงงานต่างด้าว 

การเพิ่มโทษให้สูงขึ้นส าหรับแรงงานต่างด้าว (4) แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติ

พม่าหลบหนีเข้าเมืองในจังหวัดราชบุรีประกอบไปด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การมีระบบฐานข้อมูล

ที่ทั่วถึง และการร่วมมือทุกฝ่ายเพ่ือแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 

 และงานของกานต์มณี ไวยครุฑ (2561, น.123-126) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การป้องกันในการแก้ไข

ปัญหาแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ด่านจังหวัดสระแก้วผลการวิจัยพบว่า 

  1) สภาพปัญหาในการป้องกันแรงงานต่างด้าว ชาวกัมพูชาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย                    

ด่านจังหวัดสระแก้ว ด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ                

ด้านอัตราค่าจ้างแรงงานในประเทศ ด้านอัตราค่าจ้างแรงงานในประเทศไทยที่สูงกว่าประเทศกัมพูชาส่งผลต่อ

การลักลอบเข้าเมืองของแรงงานชาวกัมพูชา ด้านความสะดวกสบายในประเทศไทยส่งผลต่อ การลักลอบเข้า

เมืองของแรงงานชาวกัมพูชา ด้านการปฏิบัติการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านหน่วยงานมีการตั้งจุดสกัดตามจุดต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว

เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  
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  2) กลยุทธ์การป้องกันในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา เข้าเมืองผิดกฎหมาย 

ด่านจังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยสามารถสร้างกลยุทธ์ได้ดังนี้ กลยุทธ์เชิงรุก ได้แก่ (1) พัฒนาระบบฐานข้อมูล

บัตรควบคุมพิเศษทั้งขาเข้าและขาออก (2) พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (3) การเฝ้า

ระวังแนวชายแดนระหว่างประเทศร่วมกัน (4) การให้รางวัลน าจับทั ้งหน่วยงานภายในประเทศและ

ต่างประเทศที่สามารถจับกุมได้ 5) ความร่วมมือระหว่างประเทศจัด One Stop Service พิสูจน์สัญชาติกล

ยุทธ์เชิงป้องกัน ได้แก่ (1) มวลชนสัมพันธ์สร้างสายข่าว (2) สร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการเพ่ือเกิดความ

ตระหนักการใช้แรงงานต่างด้าว (3) สร้างสื่อในช่องทางการสื่อสารทุกชนิดเพิ่มความตระหนักเรื ่องการใช้

แรงงานต่างด ้าว (4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว ่างประเทศ (5) ความร ่วมมือระหว ่างประเทศ                             

ลดค่าธรรมเนียมในการท าหนังสือเดินทาง (6) ปรับปรุงกฎหมายเพ่ิมอัตราโทษส าหรับผู้น าพา กลยุทธ์เชิงแก้ไข 

ได้แก่ (1) พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ด้านกฎหมาย (2) พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน (3) สร้างชุดองค์ความรู้ด้าน

การป้องกันแรงงานเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย Case study (4) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ให้กับเจ้าหน้าที่ (5) น าระบบ One Stop Service มาใช้ในการลดขั้นตอนการน าแรงงานเข้าสู่ระบบกลยุทธ์เชิง

รับ ได้แก่ (1) มวลชนสัมพันธ์สร้างรั้วด้วยชุมชน (2) ปรับปรุงกฎหมายเพ่ิมอัตราโทษส าหรับเจ้าหน้าที่ที่กระท า

ผิด (3) แนวทางการน ากลยุทธ์ไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงาน ต่างด้าวชาวกัมพูชาเข้าเมืองโดยผิด

กฎหมาย ด่านจังหวัดสระแก้ว ในการประเมินกลยุทธ์ ด้านแนวทางการป้องกัน คือ ปรับปรุ งกฎหมายเพ่ิม

อัตราโทษส าหรับผู้น าพา 

 ท านองเดียวกับ ยุคนธร จิตอารีย์รัตน์ (2561) ศึกษาเรื่อง การหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว   

ที่มีผลต่อการน านโยบาย พระราชก าหนดบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ไปปฏิบัติ ศึกษา

กรณีแรงงานต่างด้าว อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงาน

ต่างด้าวอย่างผิดกฎหมายในการน านโยบายพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.

2560 ไปปฏิบัติ พบว่ามีสาเหตุมาจากปัญหาสภาพความเป็นอยู่ในประเทศ สภาพเศรษฐกิจ ปัญหาความ

ยากจน การชักชวนจากบุคคลรอบข้าง ช่องทางการหลบหนี ฯลฯ โดยปัจจัยที่ส าคัญที่สุด คือ ปัญหาความ

ยากจนและช่องทางในการเข้าในประเทศที่เอื้อแก่แรงงานที่ต้องการหลบหนี ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยที่

ส าคัญที่สุดคือ ผลกระทบต่อความมั่นคง ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และปัญหาการค้ามนุษย์ (2) แนวทางการน า

นโยบายพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ไปปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา

การหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวอย่างผิดกฎหมาย ประกอบด้วย (1) การก าหนดนโยบาย เช่น ส่งเสริม

การให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้อง ใช้มาตรการทางกฎหมายในการ

เพ่ิมบทลงโทษแก่นายจ้าง การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การท าข้อตกลงระหว่างประเทศ

เพื ่อนบ้าน (MOU) เพื ่อใช้ในการพิสูจน์สัญชาติและน าแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศ และ                       
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(2) การน านโยบายไปปฏิบัติ เช่น ประเมินผลการน านโยบายไปปฏิบัติและศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ

ของนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติ 

  3) แนวทางการพัฒนากระบวนการน านโยบายพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างาน

ของคนแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2560 ไปปฏิบัติเพื ่อแก้ไขปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว                  

อ าเภอแม่สอด เช่น การก าหนดนโยบายให้มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 รวี ชื่นชม (2559, น. 226) ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองของภาครัฐ

เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 

 ผลการวิจัย พบว่า สาเหตุหลักของการหลบหนีเข้าเมืองคือ สภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่

เปลี่ยนแปลงประเทศไทยต้องการแรงงานจ านวนมาก มีขบวนการน าพาและขบวนการค้ามนุษย์และรัฐมี

จุดอ่อนในการด าเนินคดี ปราบปรามจากปัญหาดังกล่าว มีการก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหา ดังนี้                 

(1) การจัดการปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองที่อยู่ในประเทศแล้ว (2) การป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้ามาใหม่และ 

(3) การสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 เอกภาคย์ ภาคพิชเจริญ (2558) ศึกษาเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายตามนโยบาย

ผ่อนผันการจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ในพื้นที่อ าเภอเมืองเชียงใหม่  

 ผลการวิจัย พบว่า (1) ปัญหาด้านลักษณะและวัตถุประสงค์ของนโยบายต่อการปฏิบัติ ด้านโครงสร้าง

องค์กร ด้านคุณลักษณะ สมรรถนะของหน่วยงาน ด้านความ ระหว่างองค์กร ในกระบวนการน านโยบายไป

ปฏิบัติ ปัญหาด้านทรัพยากรขององค์กร อยู่ในระดับปานกลาง (2) อุปสรรคต่อการปฏิบัติตามนโยบายผ่อนผัน

แรงงานต่างด้าว อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัญหาและอุปสรรคอื่น ๆ ได้แก่ ความไม่ชัดเจนในวัตถุประสงค์

และนโยบายที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งส่งผลให้ผู้ปฏิบัติขาดความมั่นใจในการท างาน ประกอบกับไม่มีหน่วยงาน

ใดรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลัก ส่วนผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายก็เพิกเฉย ไม่ไปขึ้นทะเบียน

แรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ผลที่เกิดตามมาได้แก่ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร ปัญหาด้าน

สาธารณสุข เป็นต้นและนิโรธ ฉัตรแก้วบุญเรือง (2556 , น. 80-95) ศึกษาเรื่อง การหลบหนีเข้าเมืองของ

แรงงานต่างด้าว กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 ผลการวิจัย พบว่า (1) ทัศนะต่อกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

ปานกลางเรียงตามล าดับดังนี้ ด้านผลที่ได้รับจากการกระท าผิด ด้านการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่              

ด้านกฎหมายและนโยบาย (2) ทัศนะต่อการกระท าผิดหลบหนีเข้าเมือง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายด้านพบว่า ทัศนะต่อมูลเหตุจูงใจในการกระท าผิดอยู่ในระดับมากส่วนด้านทัศนก่อนกระท าผิด

และด้านทัศนหลังการกระท าผิดอยู่ในระดับปานกลา (3) ทัศนคติต่อกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายของ

เจ้าหน้าที่มีความสัมพันธ์ทางบวก ทัศนคติต่อการกระท าผิดหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มีทัศนะต่อกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย

ในระดับมาก จะมีทัศนะต่อการกระท าผิดหลบหนีเข้าเมืองในระดับมากเช่นกัน 

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. ควรส่งเสริมขวัญและก าลังใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

 2. ควรมีการก าหนดนโยบาย เช่น ส่งเสริมการให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายขึ้นทะเบียนแรงงานต่าง

ด้าวอย่างถูกต้อง ใช้มาตรการทางกฎหมายในการเพิ่มบทลงโทษแก่นายจ้าง และการประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การท าข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน (MOU) เพื่อใช้ในการพิสูจน์สัญชาติและน า

แรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศ 

 3. ควรประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์ของนโยบายการน าไปการปฏิบัติ  

 4. ควรปรับด้านโครงสร้างองค์กร ด้านคุณลักษณะ สมรรถนะของหน่วยงานให้เหมาะสม 

 5. ควรแก้ใขปัญหาด้านทรัพยากรขององค์กร 

 

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. วิจัยความเหมาะสมของหน่วยงานรับผิดชอบในลักษณะ ความเหมาะสมและเอกภาพในการปฏิบัติ 

 2. วิจัยการสนับสนุนจากภาคประชาชน และภาคเอกชนในการป้องกันและปราบปรามแรงงาน
แรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยโครงสร้างทางสังคมของผู้ต้องขังที่กระท าผิดซ ้าคดีความผิด

ฐาน พ.ร.บ.ยาเสพติดในเรือนจ ากลางเพชรบุรี เพื่อศึกษาปัจจัยกระบวนการทางสังคมของผู้ต้องขังที่กลับมากระท า

ผิดซ ้าคดีความผิดฐาน พ.ร.บ.ยาเสพติดในเรือนจ ากลางเพชรบุรี และ (2) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยโครงสร้าง

ทางสังคม ปัจจัยกระบวนการทางสังคม และปัจจัยกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ที่มีความสัมพันธ์กับการกลับมา

กระท าผิดซ ้าคดีความผิดฐาน พ.ร.บ.ยาเสพติดของผู้ต้องขังเรือนจ ากลางเพชรบุรี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ต้องขังที่กระท าผิดซ ้าในคดีความผิดฐาน พ.ร.บ.ยาเสพติดทุกประเภทตั้งแต่ 2 ครั้งขึ ้นไป                                       

จ านวน 210 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ และร้อยละค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ไคสแควร์ และค่าสหสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยโครงสร้างทางสังคมของผู้ต้องขัง

คดีความผิดฐาน พ.ร.บ.ยาเสพติดของเรือนจ ากลางเพชรบุรี ภาพรวมพบว่า สภาพเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในชุมชน 

ความเป็นอยู่ อยู่ในระดับดี ปัจจัยกระบวนการทางสังคมของผู้ต้องขังคดีความผิดฐาน พ.ร.บ.ยาเสพติดในเรือนจ า

กลางเพชรบุรี ภาพรวมความสัมพันธ์ ประสบการณ์ อยู่ในระดับน้อย ปัจจัยกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของ

ผู้ต้องขังคดีความผิดฐาน พ.ร.บ.ยาเสพติดในเรือนจ ากลางเพชรบุรีโดยรวม และทุกด้านได้รับการขัดเกลาทางสังคม

อยู่ในระดับมาก ผลการศึกษา (2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยโครงสร้างทางสังคม ปัจจัยกระบวนการทางสังคมและ

ปัจจัยกระบวนการขัดเกลาทางสังคมพบว่า ปัจจัยกระบวนการทางสังคมมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาของการ

กระท าผิดซ ้า โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และปัจจัยโครงสร้างทางสังคมมีความสัมพันธ์

กับสาเหตุของการกระท าผิดซ ้า โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญ ปัจจัยโครงสร้างทางสังคม 

ปัจจัยกระบวนการทางสังคม และปัจจัยกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนครั้งของการ

กระท าผิดซ ้า ระยะเวลาของการกระท าผิดซ ้า และสาเหตุของการกระท าผิดซ ้าของผู้ต้องขังคดีความผิดฐาน พ.ร.บ.

ยาเสพติดในเรือนจ ากลางเพชรบุรี 

ค าส าคัญ: ปัจจัย ความสัมพันธ์ การกระท าผิดซ ้า ผู้ต้องขังคดียาเสพติด เรือนจ ากลางเพชรบุรี 
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Abstract 

This study aimed to (1) indentify social structure and social process of drug convicts  
in Phetchburi Central Prison (2) explain effects of personal factors, social structure, and 
socialization on their persistent offences. Questionnaires were used to collect the data from 
the sample were 210 drug convicts in Phetchburi Central Prison who had committed any kind 
of drug-related persistent offences at least two times. The statistics used for data analysis 
were frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi-Square, and correlation. The study 
revealed (1) a high level of social structure, which included good economic condition, 
community environment, and livelihood. Social process of the convicts- as a whole, 
relationship, and experience were low level. Socialization of the convicts- as a whole and 
when all aspects were a high level. (2) The study also revealed a low level of positive 
correlation between social structure and social process and persistent offences of the convicts. 
Social structure was positive correlation with reasons for committing persistent offences at a 
high level. In addition, social structure, social process, and socialization were irrelevant to the 
number of persistent offences committed and also irrelevant to both period of and reasons 
for persistent offences committed. 
 
Keywords: Factors, relationship, persistent of drug convict, Phetchaburi Central Prison 
 
บทน า  
 ยาเสพติดเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่ส่งผลกระทบทั้งด้านสุขภาพร่างกายของผู้เสพ ส่งผล 
กระทบต่อเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ รวมทั้งความมั่นคง ความสงบสุข ของสังคมและประเทศชาติ 
และผลกระทบมากที่สุดจากปัญหายาเสพติด คือ ก่อให้เกิดความทุกข์อย่างใหญ่หลวงในครอบครัวที่มี ลูกหลาน
ติดยาเสพติด ปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มของความรุนแรงและขยายตัวมากข้ึน สู่บุคคลเกือบทุก กลุ่มอายุ มีการ
ขยายตัวตามการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมยุคพัฒนา ที่ผ่านมาไม่ว่าจะ เป็นหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชน ต่างร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหา แต่ปัญหายาเสพติดก็ยังเกิดขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยมี
สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ คดีพ.ร.บ.ยาเสพติดทั่วประเทศ เป็นนักโทษชาย จ านวน 206,614 คน และนักโทษหญิง 
จ านวน 28,052 คน รวม 234,666 คน (กรมราชทัณฑ,์ 2564) 
 ปัญหายาเสพติดจึงไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นปัญหาของทุกคนในสังคมที่ต้อง 
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและร่วมมือกัน 
จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความร่วมมือจากชุมชนในพ้ืนที่ด้วย หากชุมชนมีความเข้มแข็งและร่วมมือ 
ในการแก้ไขปัญหา ก็จะน าไปสู่ชุมชนและสังคมที่ปลอดยาเสพติดในที่สุด จากปัญหายาเสพติดที่เชื่อมโยง             



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”   
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 789 

 

ให้เกิดการจับกุมลงโทษ ท าให้มีผู้ต้องขังเด็ดขาดที่กระท าผิดพระราชบัญญัติยาเสพติดเพ่ิมสูงขึ้น โดยมีรายงาน
ข้อมูลสถิติปีพ.ศ.2564 ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่เข้ามาในเรือนจ ากลางเพชรบุรี เป็นนักโทษเด็ดขาดชาย 1,258 คน 
นักโทษเด็ดขาดหญิง 137 คน รวมทั้งสิ้น 1,395 คน แยกเป็นคดีทั่วไป เป็นนักโทษเด็ดขาดชาย จ านวน 200 
คน และนักโทษเด็ดขาดหญิงจ านวน 19 คน คดีท่ีมีมากที่สุดคือคดี พ.ร.บ.ยาเสพติด จากรายงาน ข้อมูลสถิติผู้
ต้องราชทัณฑ์ ในคดี พ.ร.บ.ยาเสพติดของเรือนจ ากลางเพชรบุรี เป็นนักโทษเด็ดขาดชาย จ านวน 1,059 คน 
และเป็นนักโทษเด็ดขาดหญิง จ านวน 118 คน เป็นร้อยละ 84.37 (กรมราชทัณฑ์, 2564) นอกจาก นั้นยัง
พบว่าคดี พ.ร.บ.ยาเสพติด เป็นคดีที่มีการกระท าผิดซ ้ามากที่สุด ปัญหาการกระท าผิดซ ้าคือ ปัญหาที่ ผู้กระท า
ผิดที่ถูกจ าคุกในเรือนจ า หลังพ้นโทษปล่อยตัวออกไปในสังคมแล้ว กลับไปกระท าผิดซ ้าขึ ้นอีกในคดี เดิม                
ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยในหลาย ๆ ด้านที่เป็นตัวกระตุ้น เช่น การศึกษา สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 การที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกลับมากระท าผิดซ ้าในความผิดฐาน         
พ.ร.บ.ยาเสพติดของผู้ต้องขังเรือนจ ากลางเพชรบุรี” เนื่องจากผู้วิจัยมีหน้าที่ในการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจ า
กลางเพชรบุรีที่กระท าผิด และยังคงกระท าผิดซ ้าภายหลังพ้นโทษ การที่ผู้ต้องขังกระท าความผิดซ ้า  ท าให้เกิด 
ผลกระทบไม่เพียงแต่ตัวผู้กระท าความผิด แต่ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวของผู้ต้องขัง ซึ่งอยู่ในสังคม 
ภายนอก ซึ่งปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ ยังไม่มีการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกลับมา 
กระท าผิดซ ้าในความผิดฐาน พ.ร.บ.ยาเสพติดของผู้ต้องขังเรือนจ ากลางเพชรบุรี 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สองข้อ คือ (1) ศึกษาปัจจัยโครงสร้างทางสังคมของผู้ต้องขังที่กระท าผิดซ ้า

คดีความผิดฐาน พ.ร.บ.ยาเสพติดในเรือนจ ากลางเพชรบุรี เพ่ือศึกษาปัจจัยกระบวนการทางสังคมของผู้ต้องขัง

ที่กระท าผิดซ ้าคดีความผิดฐาน พ.ร.บ.ยาเสพติดในเรือนจ ากลางเพชรบุรี และ  (2) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยโครงสร้างทางสังคม ปัจจัยกระบวนการทางสังคม และปัจจัยกระบวนการขัดเกลาทางสังคม                          

ที่มีความสัมพันธ์กับการกลับมากระท าผิดซ ้าของผู้ต้องขังคดีความผิดฐาน พ.ร.บ.ยาเสพติดของผู้ต้องขังเรือนจ า

กลางเพชรบุรี 

 

สมมติฐานในการวิจัย  

1. ปัจจัยโครงสร้างทางสังคม และปัจจัยกระบวนการทางสังคม มีผลต่อการกระท าผิดซ ้าของผู้ต้องขัง

ในความผิดฐานพ.ร.บ.ยาเสพติดในเรือนจ ากลางเพชรบุรี  

2. ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยโครงสร้างทางสังคม ปัจจัยกระบวนการทางสังคม และปัจจัยกระบวนการ 

ขัดเกลาทางสังคม มีความสัมพันธ์กับการกลับมากระท าผิดซ ้าในคดีความผิดฐาน พ.ร.บ.ยาเสพติดของผู้ต้องขัง

เรือนจ ากลางเพชรบุรี 

 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”   
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 790 

 

ขอบเขตของการวิจัย  

1.ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระท าผิดซ ้าในคดีความผิดฐาน พ.ร.บ.ยาเสพติดของผู้ต้องขังใน

เรือนจ ากลางเพชรบุรี ศึกษาตัวแปร ดังนี้  

1.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยโครงสร้างทางสังคม ปัจจัยกระบวนการทางสังคม และปัจจัย

กระบวนการขัดเกลาทางสังคม ของผู้ต้องขังในความผิดฐาน พ.ร.บ.ยาเสพติดในเรือนจ ากลางเพชรบุรี 

1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การกระท าผิดซ ้าในคดีความผิดฐาน พ.ร.บ.ยาเสพติดของผู้ต้องขังใน

เรือนจ ากลางเพชรบุรี 

2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากร คือ ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดที่กระท าผิดซ ้าในคดียาเสพติดทุก

ประเภท ที่ถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกในเรือนจ ากลางเพชรบุรี จ านวน 210 คน (กรมราชทัณฑ์, 2564)  

3. ขอบเขตด้านพื้นที่ พ้ืนที่ คือ เรือนจ ากลางเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

4. ขอบเขตด้านเวลา การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกลับมากระท าผิดซ ้าในความผิดฐาน

พ.ร.บ.ยาเสพติดของผู้ต้องขังเรือนจ ากลางเพชรบุรี ครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยระหว่าง เดือนสิงหาคม 

ถึงตุลาคม พ.ศ. 2564  

 

การทบทวนวรรณกรรม  

 การศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกลับมากระท าผิดซ ้าในคดีความผิดฐาน พ.ร.บ.ยาเสพติดของ

ผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางเพชรบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า เอกสารต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระท า 

ผิดซ ้า ดังนี้ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดในปัจจุบัน แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ 

วิธีการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิด แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้วิธีการทางจิตวิทยากับผู้ต้องขัง แนวคิด 

และทฤษฎีเกี่ยวกับการกระท าผิดซ ้า แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคม แนวคิดและทฤษฎี 

เกี่ยวกับกระบวนการทางสังคม แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการขัดเกลาทางสังคม แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ 

สาเหตุการกระท าผิด ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย  

 ในการศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกลับมากระท าผิดซ ้าในความผิดฐาน พ.ร.บ.ยาเสพติดของ
ผู้ต้องขังเรือนจ ากลางเพชรบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีโครงสร้าง
ทางสังคม (Social structural theories) ของวิลเลี่ยม อาเดรียน บองเจอร์ (Bomger) (1876-1940) ทฤษฎี
กระบวนการทางสังคม (Social process theories) ของเกเบรียล ทาร์ด (Gabrial Tarde) (1843-1904) 
ทฤษฎีการขัดเกลา ของเดวิด เม็ทส์ David Matzd มาใช้เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยได้ ดังนี้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

      ตัวแปรอิสระ                       ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกลับมากระท าผิดซ ้าในความผิดฐาน พ.ร.บ.ยาเสพติดของ

ผู้ต้องขังเรือนจ ากลางเพชรบุรี เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) เก็บข้อมูลจากผู้ต้องขังที่ กระท าผิด

ซ ้าในคดีความผิดฐาน พ.ร.บ.ยาเสพติดทุกประเภท ที่ถูกศาลพิพากษาให้จ าคุกในเรือนจ า กลางเพชรบุรี             

ด้วยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เมื่อได้ข้อมูลที่สมบูรณ์แล้ว ผู้วิจัยจะน าไป ประมวลผลในโปรแกรม

ส าเร็จรูป และวิเคราะห์ผลข้อมูล ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ปัจจัยด้านส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (ร้อยละ) 

 ตอนที่ 2 ปัจจัยโครงสร้างทางสังคม ปัจจัยกระบวนการทางสังคม และปัจจัยกระบวนการขัดเกลาทาง

สังคม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

การกระท าผิดซ ้าในคดี

ความผิดฐาน พ.ร.บ.ยาเสพ

ติดของผู้ต้องขัง 

ในเรือนจ ากลางเพชรบรุ ี

กระบวนการทางสังคม 
1. สภาพความสัมพันธ์กับผู้กระท าผิด  
2. การถูกจ าคุกในคดียาเสพติด  
3. ประสบการณ์ที่ได้รับภายในเรือนจ า 
4. ประสบการณ์ท่ีได้รับหลังพ้นโทษ 

กระบวนการขัดเกลาทางสังคม 

1. การอบรมเลี้ยงดู  

2. ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว  

3. สภาพความเป็นอยู่ 

โครงสร้างทางสังคม 

1. สภาพเศรษฐกิจ  

2. สภาพแวดล้อมในชุมชน  
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 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบ าบัดรักษาในเรือนจ าของผู้ต้องขัง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ตอนที ่  4 ว ิ เคราะห ์ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างป ัจจ ัยส ่วนบ ุคคล ป ัจจ ัยโครงสร ้างทางส ังคม                            

ปัจจัยกระบวนการทางสังคม และปัจจัยกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ผู้วิจัยวิเคราะห์ผลด้วยการหาค่า            

Chi-Square และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้สถิติเพียร์สัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ผลการศึกษา 

จากผลการศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกลับมากระท าผิดซ ้าในความผิดฐาน พ.ร.บ.ยาเสพติด 
ของผู้ต้องขังเรือนจ ากลางเพชรบุรีสรุปผลได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยโครงสร้างทางสังคมของผู้ต้องขังคดีความผิดฐาน พ.ร.บ.ยาเสพติดในเรือนจ ากลางเพชรบุรี
ภาพรวมพบว่า สภาพเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในชุมชน ความเป็นอยู่ อยู่ในระดับดี เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านสภาพเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือ ด้านสภาพแวดล้อมในชุมชน ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณารายด้าน เป็นดังนี้ 

1.1 ด้านสภาพเศรษฐกิจ พบว่าโดยภาพรวม สภาพเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในชุมชน    

ความเป็นอยู่ อยู่ในระดับดี เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว มีค่าเฉลี่ย

มากเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือ ปัญหาเศรษฐกิจท าให้กระท าผิดและประสบปัญหาเรื่องไม่มีงานท า ท าให้ต้อง

หารายได้เสริมโดยการค้ายาเสพติด ตามล าดับ 

1.2 ด้านสภาพแวดล้อมในชุมชนพบว่า โดยภาพรวมสภาพเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในชุมชน 

ความเป็นอยู่ อยู่ในระดับไม่ค่อยดี เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า รู้สึกอบอุ่นท่ีคนในชุมชนที่อยู่อาศัย มีทีท่าเป็น

มิตร คอยช่วยเหลือให้ค าปรึกษาแนะน าสิ่งที่ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือ คนในชุมชนที่

อยู่อาศัยรับรู้ว่าเคยติดคุกอยู่ในเรือนจ ามาก่อน และเป็นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนเสมอ เช่น ร่วมมือพัฒนา

วัด โรงเรียน สถานที่สาธารณะ ตามล าดับ 

2. ปัจจัยกระบวนการทางสังคมของผู้ต้องขังคดีความผิดฐาน พ.ร.บ.ยาเสพติดในเรือนจ ากลางเพชรบุรี 

ภาพรวมพบว่า ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ อยู่ในระดับน้อย เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านสภาพ

ความสัมพันธ์กับผู้กระท าผิด มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือ ด้านประสบการณ์ที่ได้รับภายใน

เรือนจ า ด้านการถูกจ าคุกในคดียาเสพติด และด้านประสบการณ์ที่ได้รับหลังพ้นโทษ ตามล าดับ เมื่อพิจารณา

รายด้าน เป็นดังนี้ 
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2.1 ด้านสภาพความสัมพันธ์กับผู้กระท าผิดพบว่า โดยภาพรวม ความสัมพันธ์ ประสบการณ์  

อยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า ในขณะที่ถูกคุมขังได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น ออกก าลังกายกับ

เพ่ือนผู้ต้องขังอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือ ในขณะที่ถูกคุมขังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกับเพ่ือนผู้ต้องขังอยู่เสมอ และในขณะที่ถูกคุมขังมีเพ่ือนสนิทที่เป็นผู้ต้องขัง ตามล าดับ 

      2.2 ด้านการถูกจ าคุกในคดีความผิดฐาน พ.ร.บ.ยาเสพติดพบว่า โดยภาพรวมความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ อยู่ในระดับน้อย เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า มีความผิดฐานเป็น (ผู้ค้า) ยาเสพติด จนเป็นเหตุ

ให้ถูกคุมขังในเรือนจ ากลางเพชรบุรี มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือ มีความผิดฐานเป็น (ผู้เสพ)                         

ยาเสพติด จนเป็นเหตุให้ถูกคุมขังในเรือนจ ากลางเพชรบุรี และถูกคุมขังด้วยคดีความผิดฐาน พ.ร.บ.ยาเสพติด

โดยมีเพ่ือนแนะน าให้ค้าหรือเสพ ตามล าดับ 

      2.3 ด้านประสบการณ์ที่ได้รับภายในเรือนจ าพบว่า โดยภาพรวม ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ 

อยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า ในขณะที่ถูกคุมขังมีโอกาสได้รับความรู้ด้านต่าง ๆ จากเพ่ือนผู้ถูก

คุมขัง มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือ ในขณะที่ถูกคุมขังมีโอกาสได้รับประสบการณ์ด้านต่าง ๆ จาก

เพื่อนผู้ถูกคุมขัง และในขณะที่ถูกคุมขังได้รับค าแนะน าที่เกี ่ยวกับการค้ายาเสพติดจากเพื่อนผู้ถูกคุมขัง 

ตามล าดับ 

 2.4 ด้านประสบการณ์ที่ได้รับหลังพ้นโทษพบว่า โดยภาพรวมความสัมพันธ์ ประสบการณ์      

อยู่ในระดับน้อย เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า หลังจากพ้นโทษยังมีการติดต่อคบหากับเพ่ือนที่เคยเป็นผู้ต้องขัง       

มีค่าเฉลี่ยมาก เป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือ หลังจากพ้นโทษยังมีโอกาส เวลา ได้ติดต่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่อง

ต่าง ๆ กับเพื่อนที่เคยเป็นผู้ต้องขัง และหลังจากพ้นโทษมีโอกาสได้ท างานร่วมกับเพื่อนที่เคยเป็นผู้ต้องขัง 

ตามล าดับ 

3. ปัจจัยกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ของผู้ต้องขังคดีความผิดฐาน พ.ร.บ.ยาเสพติดในเรือนจ า

กลางเพชรบุรีพบว่า โดยรวมและทุกด้านได้รับการขัดเกลาทางสังคม อยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายดา้น

พบว่า ด้านการอบรมเลี้ยงดู มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว

และด้านสภาพความเป็นอยู ่ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายด้าน เป็นดังนี้ 

      3.1 ด้านการอบรมเลี้ยงดู พบว่า ได้รับการขัดเกลาทางสังคม อยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็น

รายข้อ พบว่า บิดามารดามีความประพฤติที่ดีเป็นแบบอย่างเสมอ มีค่าเฉลี่ยมาก เป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือ 

ได้รับการเลี้ยงดูจากบิดามารดาด้วยความรักความอบอุ่น อย่างสม ่าเสมอ มีโอกาสได้ท ากิจกรรมร่วมกับบิดา

มารดาและญาติมิตรอย่างสม ่าเสมอ และมีโอกาสได้ไปท าบุญเข้าวัดร่วมกับครอบครัวเป็นประจ า ตามล าดับ 

      3.2 ด้านความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว พบว่า ได้รับการขัดเกลาทางสังคมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า บิดามารดาและบุคคลในครอบครัว  คอยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีและให้การ

อบรมสั่งสอนอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือ เมื่อประสพปัญหาคนในครอบครัวจะคอยให้
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ก าลังใจและหาทางแก้ไขปัญหาในทางที่ถูก เมื่อถูกจ าคุกอยู่ในเรือนจ าครั้งก่อน มีบิดามารดาและญาติมาเยี่ยม

เยียนอย่างสม ่าเสมอ และครอบครัวท ากิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอ เช่น รับประทานอาหารด้วยกันไปเที่ยวด้วยกัน 

เล่นกีฬาด้วยกัน ฯลฯ ตามล าดับ 

     3.3 ด้านสภาพความเป็นอยู่พบว่า ได้รับการขัดเกลาทางสังคมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็น

รายข้อ พบว่า มีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่อ านวยความสะดวกภายในบ้านอย่างเพียงพอและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยมาก

เป็นอันดับที ่ 1 รองลงมาคือ ครอบครัวมีอาชีพที ่สร้างรายได้ส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวั นอย่างเพียงพอ 

ครอบครัวอยู ่ก ันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาทุกคนในครอบครัว ครอบครัวไม่ม ีป ัญหาเร ื ่องการใช้เงิน                    

ในการด ารงชีวิต และก่อนต้องโทษในครั้งนี้ ไม่มีภาระหนี้สินที่ต้องช าระในแต่ละเดือน ตามล าดับ 

4. ปัจจัยกระบวนการทางสังคมมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาของการกระท าผิดซ ้า โดยมีความสัมพันธ์

ทางบวก ในระดับต ่า (r = 0.18) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 และ ปัจจัยโครงสร้างทางสังคมมี

ความสัมพันธ์กับสาเหตุของการกระท าผิดซ ้า โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับสูง ( r = 0.78) นอกจากนั้น

ปัจจัยโครงสร้างทางสังคม ปัจจัยกระบวนการทางสังคม และปัจจัยกระบวนการขัดเกลาทางสังคมไม่มี

ความสัมพันธ์กับจ านวนครั้งของการกระท าผิดซ ้า ระยะเวลาของการกระท าผิดซ ้า และสาเหตุของการกระท า

ผิดซ ้าของผู้ต้องขังคดคีวามผิดฐานพ.ร.บ.ยาเสพติดในเรือนจ ากลางเพชรบุรี 

 

สรุป 

การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกลับมากระท าผิดซ ้าในความผิดฐาน พ.ร.บ.ยาเสพติดของ
ผู้ต้องขังเรือนจ ากลางเพชรบุรี จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีประเด็นที่สามารถน ามาสรุป ดังนี้ 

1. ปัจจัยโครงสร้างทางสังคม ของผู้ต้องขังคดีความผิดฐาน พ.ร.บ.ยาเสพติดในเรือนจ ากลางเพชรบุรี 
ภาพรวมพบว่า สภาพเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในชุมชน , ความเป็นอยู่ อยู่ในระดับดี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ผู้ต้องขังคดียาเสพติดในเรือนจ ามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายภายใน และปัญหาเศรษฐกิจท าให้กระท าผิด และ
ประสบปัญหาเรื่องไม่มีงานท า ท าให้ต้องหารายได้เสริมโดยการค้ายาเสพติด โดยที่คนในชุมชน ที่อยู่อาศัย รับรู้
ว่าเคยติดคุกอยู่ในเรือนจ ามาก่อน  

2. ปัจจัยกระบวนการทางสังคม ของผู้ต้องขังคดีความผิดฐาน พ.ร.บ.ยาเสพติดในเรือนจ ากลาง
เพชรบุรี ภาพรวมพบว่า ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผู้ต้องขังคดี
ความผิดฐานพ.ร.บ.ยาเสพติดในเรือนจ ากลางเพชรบุรี เห็นว่าในขณะที่ถูกคุมขังได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น    
ออกก าลังกายกับเพื่อนผู้ต้องขังอยู่เสมอ จากผู้ต้องขังอื่นที่มีความผิดฐานเป็นผู้ค้ายาเสพติด จนเป็นเหตุให้ถูก
คุมขังในเรือนจ ากลางเพชรบุรี ท าให้ขณะที่ถูกคุมขัง มีโอกาสได้รับความรู้ด้านต่าง ๆ จากเพ่ือนผู้ถูกคุมขัง และ
ในขณะที่ถูกคุมขังมีโอกาสได้รับประสบการณ์ด้านต่าง ๆ จากเพื่อนผู้ถูกคุมขัง และในขณะที่ถูกคุมขังได้รับ
ค าแนะน าท่ีเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดจากเพ่ือนผู้ถูกคุมขัง  
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3. ปัจจัยกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ของผู้ต้องขังคดีความผิดฐาน พ.ร.บ.ยาเสพติดในเรือนจ า
กลางเพชรบุรีพบว่า โดยรวมและทุกด้านได้รับการขัดเกลาทางสังคม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ผู้ต้องขังคดีความผิดฐาน พ.ร.บ.ยาเสพติดในเรือนจ ากลางเพชรบุรี ได้รับการขัดเกลาทางสังคมจากบิดามารดา 
มีความประพฤติที่ดีเป็นแบบอย่างเสมอ ได้รับการเลี้ยงดูจากบิดามารดาด้วยความรัก ความอบอุ่นอย่าง
สม ่าเสมอ มีโอกาสได้ท ากิจกรรมร่วมกับบิดามารดา บุคคลในครอบครัวคอยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีและให้
การอบรมสั่งสอนอยู่เสมอ  

4. ปัจจัยโครงสร้างทางสังคม มีความสัมพันธ์กับการกระท าผิดซ ้าในคดีความผิดฐาน พ.ร.บ.ยาเสพติด
ของผู้ต้องขังเรือนจ ากลางเพชรบุรี ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้ต้องขังคดี
ความผิดฐาน พ.ร.บ.ยาเสพติดในเรือนจ า มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว และปัญหาเศรษฐกิจ ท าให้
ต้องหารายได้เสริมโดยการค้ายาเสพติด โดยที่คนในชุมชน ที่อยู่อาศัย รับรู้ว่าเคยติดคุกอยู่ในเรือนจ ามาก่อน 
จึงส่งผลให้มีการกระท าผิดซ ้าของผู้ต้องขัง  

5. ปัจจัยกระบวนการทางสังคม ไม่มีความสัมพันธ์กับการกระท าผิดซ ้า ของผู้ต้องขังคดีความผิดฐาน
พ.ร.บ.ยาเสพติดในเรือนจ ากลางเพชรบุรี ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่
ผู้ต้องขังคดีความผิดฐาน พ.ร.บ.ยาเสพติดในเรือนจ ากลางเพชรบุรี ได้มีโอกาสในการท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น 
ออกก าลังกายกับเพ่ือนผู้ต้องขังอยู่เสมอ ในขณะที่ถูกคุมขัง มีโอกาสได้รับความรู้ด้านต่าง ๆ จากเพื่อนผู้ถูก       
คุมขังและในขณะที่ถูกคุมขัง มีโอกาสได้รับประสบการณ์ด้านต่าง ๆ จากเพื่อนผู้ถูกคุมขัง และในขณะที่ถูก        
คุมขัง ได้รับค าแนะน าที่เกี่ยวกับการค้ายาเสพติดจากเพื่อนผู้ ถูกคุมขัง ไม่มีส่วนในการท าให้เกิดการกระท า       
ผิดซ ้า  

6. ปัจจัยกระบวนการขัดเกลาทางสังคม มีความสัมพันธ์กับการกระท าผิดซ ้าของผู้ต้องขังคดีความผิด

ฐาน พ.ร.บ.ยาเสพติดในเรือนจ ากลางเพชรบุรี ในระดับต ่า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่ผู้ต้องขังได้รับการขัด

เกลาทางสังคมจากบิดามารดา มีความประพฤติที่ดีเป็นแบบอย่างเสมอ ได้รับการเลี้ยงดูจากบิดามารดาด้วย

ความรักความอบอุ่นอย่างสม ่าเสมอ บิดามารดาและบุคคลในครอบครัว คอยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีและให้

การอบรมสั่งสอนอยู่เสมอ ท าให้การกระท าผิดซ ้านี้ ไม่มีความสัมพันธ์กับการท าให้เกิดการกระท าผิดซ ้าของ

ผู้ต้องขังคดคีวามผิดฐาน พ.ร.บ.ยาเสพติดในเรือนจ ากลางเพชรบุรี  

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกลับมากระท าผิดซ ้าในคดีความผิดฐาน พ.ร.บ.ยาเสพติด 

ของผู้ต้องขังเรือนจ ากลางเพชรบุรี ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

1. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ต้องขังอยู่ในระดับค่อนข้างต ่า เสนอให้กรมราชทัณฑ์ 

ก าหนดมาตรการการป้องกัน โดยใช้การขัดเกลาทางสังคมและป้องกันมิให้บุคคลที่เคยกระท าผิดมาแล้ว 
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กลับมากระท าผิดซ ้าอีก โดยใช้วิธีการแก้ไข พัฒนา พฤตินิสัย โดยการอบรมทางด้านการฝึกวิชาชีพและด้าน

จิตใจ ให้กลับตัวเป็นคนดี ในยามที่พ้นโทษกลับออกไปสู่สังคม 

2. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยโครงสร้างทางสังคม ในชุมชนของผู้ต้องขังในด้านสภาพแวดล้อมใน

ชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่ค่อยดี เสนอให้เรือนจ าต่าง ๆ ร่วมมือกันระหว่างชุมชนกับหน่วยงานของภาครัฐ

และเอกชน เปิดโอกาสให้ผู้ที ่เคยกระท าผิดหรือผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกมาแล้ว โดยการช่วยเหลือให้โอกาส 

จัดหางานให้ท า ยอมรับการกลับตัวของผู้ต้องขังที่เคยต้องโทษให้มีงานที่สุจริต เช่น การจัดหาอุปกรณ์ประกอบ

อาชีพ ทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือให้ผู้ต้องขังได้มีเครื่องมือในการท างาน ทุนประกอบอาชีพ จะท าให้ไม่หวน

กลับไปกระท าผิดซ ้าอีก 

3. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยกระบวนการทางสังคมในชุมชนของผู้ต้องขัง ในด้านประสบการณ์ที่

ได้รับหลังพ้นโทษ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ดังนั้น จึงขอเสนอให้มีการฝึกวิชาชีพในเรือนจ าให้แก่ผู้ต้องขัง โดย

ค านึงถึงความต้องการของตลาดแรงงานภายนอก เพ่ือผู้ต้องขังจะสามารถน าวิชาชีพที่ได้รับ ไปประกอบอาชีพ

สุจริตในสังคมได้ และให้ได้รับการศึกษาในเรือนจ า เพ่ือให้ได้รับความรู้และน าเอาไปใช้เมื่อพ้นโทษแล้ว 

4. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านขัดเกลาทางสังคม ในด้านสภาพความเป็นอยู่ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

ดังนั้นจึงขอเสนอให้เรือนจ า ต ารวจ อัยการ ศาล ประสานความร่วมมือในการป้องกัน ป้องปราม โดยก าหนด

นโยบายและการวางแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องระหว่างหน่วยงาน และจะต้องมีการด าเนินการปราบปราม 

จับกุม ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็ว พิพากษาคดีด้วยความยุติธรรมและเที่ยงตรง การจับกุมที่รวดเร็ว 

เป็นการตัดโอกาสไม่ให้ผู้กระท าผิดขึ้นอีก 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อส ารวจระดับประสิทธิผลการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
ประสิทธิผลการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ ส านักงานประชาสัมพันธ์จั งหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกด้วย
ลักษณะประชากร (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จประสิทธิผลการให้บริการ
ด้านประชาสัมพันธ์ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับความส าเร็จประสิทธิผลการให้บริการ
ด้านประชาสัมพันธ์ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยปริมาณ             
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ประชาชนที่มีภูมิล าเนาในอ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จ านวน 395  คน และสุ่ม
ตัวอย่างแบบเป็นขั ้นตอนท าการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย 
ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย ร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพียร์สันอาร ผลการวิจัยพบว่า (1) ประสิทธิผลการ
ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ ส านักงานประชาสัมพันธ์จ ังหวัดประจวบคีรีขั นธ์อยู ่ในระดับสูงท ี ่สุด                            
(2) ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นต่อ ประสิทธิผลการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จ าแนกด้วยลักษณะประชากรมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ                         
(3) ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการ
ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.001   
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิผล การให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ 
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Abstract 
 This research aimed to (1) explore Effectiveness of Public Relation service Public 
Relation Bureau Prachuabkirikhan Province. (2) compare attitude of respondents toward 
Effectiveness of Public Relation service verified by demographic factors. (3) explain correlation 
between affecting factor with Effectiveness of Public Relation service Public Relation. This was 
Quantitative research, Questionnaires was used as data gathering means . Analytical statistical 
analysis were; percentages, mean, standard deviation ,T test ANOVAF and Pearson.R The 
findings were as follows; (1) Effectiveness of Public Relation service Public Relation Bureau 
Prachuabkirikhan Province was highest level. (2) There were significant difference among 
respondent’s attitude toward effectiveness of Public relation service. (3) There were positive 
correlation between affecting factors with Effectiveness of Public Relation service. 
 
Keywords: Effectiveness Public Relation service. Public Relation Bureau Prachuabkirikhan Province 
 

บทน า 

 ปัจจุบันสังคมไทยมีการเกิดความขัดแย้งที่มีความรุนแรงและมีรูปแบบที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นโดยที่

เกิดข้ึนไม่เว้นในแต่ละวัน ซึ่งแตกต่างจากในอดีตสังคมมีความรักใคร่ สมัครสมาน กลมเกลียว เป็นหนึ่งเดียวกัน

มีประเพณีวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดกันมายาวนาน มีศาสนาเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจและเป็นรากฐานด้านการ

พัฒนาบุคคลและครอบครัว ชุมชน ท าให้สังคมอบอุ่นมาโดยตลอด ปัจจุบันผู้กระท าผิดกฎหมายนั้นอาจจะไม่ได้

ประกอบอาชีพ ว่างงาน เนื่องจากเกิดสภาพปัญหาทางด้านเศรษฐกิจชะลอตัว ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม เช่น ปัญหายาเสพติด การฉ้อโกง การละเมิดทางเพศ การถูกคุกคามจากผู้มีอิทธิพล และปัญหาการแพร่

ระบาดของโรคอุบัติใหม่ เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวบุคคลและ

ความมั่นคงของประเทศชาติ ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีข่าวสารข้อมูลท าให้ประชาชนเสพ

ข่าวสารทั้งทางบวกและทางลบ อาจส่งผลต่อ การแสดงออกตามความเชื่อมั่นจากการเสพข่าว 

 ปัญหาการสื่อสารประชาสัมพันธ์เป็นปัญหาพ้ืนฐานที่มีผลกระทบต่อทุกคนในสังคมแม้ส่วนราชการจะ

เป็นหน่วยหลักในการท าหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลก็ตามแม้จะมีก าลังมากมายหรือและเครื่องมือเครื่องใช้

พร้อมมูล อย่างไรก็ตามถ้าปราศจากความร่วมมือจากประชาชนแล้วการปฏิบัติงานเพียงล าพังนั้นหาใช่วิธีการที่

ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน เนื่องจากการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์มักเข้าถึงสังคม

ชุมชนทั่วไป จึงเป็นการยากท่ีจะประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลทางราชการให้กลุ่มพลเมืองได้ ดังนั้นมาตรการที่

ดีที ่สุดในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของทางราชการให้ได้ผลดีก็คือการแสวงหาความร่วมมือจาก

ประชาชนเพื ่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความผิดพลาดทางการสื ่อสารร่วมกัน 
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รับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดจากความไม่เข้าใจกันและกันของสังคมตามทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์ (Community 

Reration Theory) ได้แก่การสร้างความสัมพันธ์ภายในชุมชนจากระบบครอบครัวและระบบหมู่บ้านก่อให้เกิด

ความร่วมมือของชุมชนขึ้น ท าให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในชุมชนของตนเอง (วันธิกรณ์ นุเกตุ, 2539) 

 ส านักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการให้บริการ
ข่าวสารข้อมูลแก่ประชาชน เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายความเข้าใจร่วมกันดังกล่าว ได้ตระหนักถึงความส าคัญของตน
ในฐานะผู้ให้บริการค านึงถึงการอ านวยความสะดวกและความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ จึงได้มีการ
ก าหนดนโยบายและทิศทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายการให้บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลแก่
ประชาชน โดยเน้นในหลักการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่และการให้
ประชาชนมีส่วนเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในส านักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มากขึ้น
เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
จึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยได้ประยุกต์แนวคิดการป้องกันอาชญากรรมมาใช้ (อานนท์ แก้วสีเขียว , 2553, น. 14) 
บทบาทส าคัญเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องมีการท างานร่วมกับชุมชน จึงได้มีการจัดการ
ด าเนินนโยบายด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ขึ้น 
 งานประชาสัมพันธ์ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือกันสนับสนุนระหว่างส านักงานประชาสัมพันธ์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับประชาชนในการป้องกันความขัดแย้งทางความคิด ทั้งในแง่ปรากฏการณ์ทางสังคม
และกระบวนการปฏิบัติ เพราะความขัดแย้งทางความคิด ได้ส่งผลกระทบต่อความผาสุกและความปลอดภัยใน
การด ารงชีว ิต อีกทั ้งท าให้เกิดความเสื ่อมโทรมทางสังคมซึ ่งเป็นภาระหน้าที ่ของทุกคนในชุมชนงาน
ประชาสัมพันธ์ ส่วนหนึ่งของกระบวนการปกครองในการปฏิบัติที่ต้องชี้แจงและเผยแพร่ แสวงหาข้อเท็จจริง
ทางการบริหารจัดการของรัฐกับประชาชนถ้าปราศจากความยินยอมรับรู้หรือได้รับความร่วมมือจากประชาชน
แล้ว ประสิทธิผลในการประชาสัมพันธ์ย่อมลดน้อยลงแม้ก าลังเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการอบรมฝึกฝนเป็นอย่างดี
พร้อมบริบูรณ์ไปด้วยปัจจัยการปฏิบัติเพียงใดก็ตาม การก็ประชาสัมพันธ์อาจประสบความล้มเหลวลงได้      
(จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ถึงความส าคัญของปัญหาท าให้ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผล
การให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
ในการพัฒนางานประชาสัมพันธ์สัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือคนในชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบให้มีประสิทธิผลและเกิ ด
ประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการสร้างความม่ันคงให้เกิดขึ้นกับชุมชนสังคมและประเทศชาติ
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สามข้อ คือ (1) เพ่ือส ารวจระดับประสิทธิผลการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
ประสิทธิผลการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกด้วย
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ลักษณะประชากร (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จประสิทธิผลการให้บริ การ
ด้านประชาสัมพันธ์ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับความส าเร็จประสิทธิผลการให้บริการ
ด้านประชาสัมพันธ์ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 การทบทวนวรรณกรรม ในการศึกษาเรื่อง”ประสิทธิผลการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการศึกษาวิจัยที่เกี ่ยวข้องดังนี้ (1) แนวคิดด้านประสิทธิผล (2) แนวคิดด้านการให้บริการ (3) แนวคิด
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ (4) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการสมัยใหม่ (5) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 
กรอบแนวคิด 

 
 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ในการวิจัยเรื่องประสิทธิผลการจัดการประชาสัมพันธ์ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” มีวัตถุประสงค์ เพื ่อส ารวจระดับประสิทธิผลการให้บริการด้าน

ประชาสัมพันธ์ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเปรียบเที ยบความคิดเห็นของกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิผลการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

จ าแนกด้วยลักษณะประชากร เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จประสิทธิผลการ

ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับความส าเร็จประสิทธิผลการ

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 
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ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์ ซึ่งมีแนวทางการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

  1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานี

ต ารวจภูธรอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือประชาชนในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

จ านวน 91,234 คน (ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร, 2562) 

  2. การสุ่มกลุ่มตัวอย่างครัวเรือน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic 

Random Sampling) โดยยึดจ านวนคนทั้งหมด 395 คน ทั้งนี้ผู ้วิจัยท าการเก็บข้อมูลจากตัวแทนภายใน

ครัวเรือนในชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลครัวเรือน

ละ 1 คน จนได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนคนที่ก าหนดไว้ 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะข้อมูลและตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. ข้อมูลทั่วไปใช้สถิติค่าความถี่ร้อยละ (Percentage) เพ่ือบรรยายตัวแปรตามลักษณะข้อมูล 
  2. การวิเคราะห์ ประสิทธิผลการจัดการประชาสัมพันธ์ส านักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  3. การทดสอบสมมติฐานใช้ค่าสถิติ (t - test) วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นที่
มีต่อประสิทธิผลการจัดการประชาสัมพันธ์ส านักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยการวิเคราะห์ค่า ที และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way 
ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิผลการจัดการ
ประชาสัมพันธ์ส านักงานประชาสัมพันธ์จ าแนกด้วย ลักษณะประชากรด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที ่ .05 และเมื่อพบความแตกต่างจะท าการทดสอบความ
แตกต่างรายคูโ่ดยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe) 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในภาพรวมของประสิทธิผลการให้บริการ

ด้านประชาสัมพันธ์ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.24) 
โดยแบ่งปัจจัยออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
 1. ประสิทธิผลการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์               
ด้านความพึงพอใจการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.24) 
 2. ผลการวิจัยประสิทธิผลการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ด้านการการออกหน่วยบริการประชาสัมพันธ์ประชาชน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.26) 
 3. ประสิทธิผลการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้าน
ปริมาณข่าวสารที่ได้รับจากการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.23) 

X

X

X

X
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 4. ประสิทธิผลการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
การประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวเตือนภัยต่าง ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.23)  
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละข้อพบว่า ด้านที่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการการออกหน่วยบริการ
ประชาสัมพันธ์ประชาชน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.26, Sd. = .591) รองลงมาคือ ด้านความพึงพอใจการ
ให้บริการ อยู ่ในระดับมากที ่สุด ( = 4.24, Sd. = .582) ส่วนด้านที ่มีค่าเฉลี ่ยน้อยที ่สุด คือ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวเตือนภัยต่าง ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.23, Sd. = .732) และ ด้านด้านปริมาณ
ความข่าวสารที่ได้รับจากการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.23, Sd. = .730)  
 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 
     1. ควรมีการวางแผนการด าเนินงานการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ ไว้อย่างเหมาะสม 
     2. ควรมีกิจกรรมภายในชุมชนที่ท าร่วมกับประชาชนอย่างต่อเนื่องและทันสมัย 
     3. ควรสนับสนุน เสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการให้ก าลังใจและช่วยลดความ
ตึงเครียดในการท างานลง 
     4. ผู้บังคับบัญชาควรลงพ้ืนที่กับเจ้าหน้าที่เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 51. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการจัดการ
ประชาสัมพันธ์ส านักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในพื้นที่อื่นหรือในมุมที่กว้างกว่านี้ เพื่อจะได้
เห็นความแตกต่าง และน ามาปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 52. ควรมีการประชาสัมพันธ์ก ิจกรรมต่างๆ ของการจ ัดการประชาสัมพันธ ์ส  านักงาน
ประชาสัมพันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อท าให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและให้ความร่วมมือ
อย่างต่อเนื่อง 
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Public Participation in the Preparation of Local Development Plan  
Thap Sakae Subdistrict Municipality, Thap Sakae District, Prachuap Khiri Khan Province 

เนาวรัตน์ อุณหกมลพันธ์1  และปภาวดี มนตรีวัต2 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ1 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม 731702  
E-mail: Nnawarat31@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เทศบาลต าบลทับสะแก อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจ ั ดท  าแผนพ ัฒนาท ้ องถ ิ ่ น  เทศบาลต  าบลท ับสะแก  อ  า เภอท ับสะแก                                   
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามพ้ืนที่อยู่อาศัย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยปริมาณ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 358 คน 
ได้แก่ ตัวแทนครัวเรือนในเขต  เทศบาลต าบลทับสะแก อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เอฟเทสต์ และเชฟเฟ่ ผลการวิจัย พบว่า (1) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลทับสะแก อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใน
ภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด (2) ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
Abstract 

This research purpose were to 1) evaluate people participation in Local Development 
Plann, Thap Sakae Subdistrict Municipality, Prachuap Khiri Khan Province 2) compare the 
people participation in Local Development Plan, classified by residence areas. This was a 
quantitative approach. Samples were 358 residents of Thap Sakae Subdistrict Municipality, 
Prachuap Khiri Khan Province. Questionnaire was used as research instrument. Statistical tools 
employed were frequency, mean, standard deviation, one way ANOVA F test, and Scheffe. 
The findings were 1) people participation in Local Development Plan was at highest level             
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2) there were differences in people participation in Local Development Plan people in 
different areas with level of statistical significance at .05. 
 
Keywords: People Participation, Local Development Plan, Prachuap Khiri Khan Province 
 
บทน า 

การพัฒนาท้องถิ่นจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ประชาชนจะมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับบทบาทขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบของประชาชน เมื่อประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่น ก็มีโอกาสที่จะเกิดการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล (Good Governance) ถ้าหากประชาชน มีส่วน

ร่วมในการปกครองตนเองสูง โครงการกิจกรรม การพัฒนาท้องถิ่นก็จะตรงตามความต้องการของประชาชนท า

ให้เกิดพลัง ท าให้เกิดความส าเร็จ ตามท่ีคาดหวังไว้ การพัฒนาท้องถิ่นก็จะ เป็นไปอย่างรวดเร็ว น าความเจริญ

มาสู่ประเทศชาติ 

การเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมทางการบริหารระดับท้องถิ่นของประชาชน ส่งผลให้ให้การบริหารงาน

ของแต่ละท้องถิ่นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้มากขึ้น เนื่องจาก ประชาชน

ในแต่ละท้องถิ่นย่อมรู้ถึงความต้องการและปัญหาของตนเองได้ดีกว่าบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่คนใน ท้องถิ่นนั้น  ๆ              

การยินยอมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทส าคัญในการบริหารการปกครองท้องถิ่น จึงเท่ากับเป็นการยอมรับว่า

ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นนั้นแตกต่างกัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 มาตรา 287 ระบุว่าประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธี การที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ต้องจัดให้มีการรับฟัง

ความคิด เห็นก่อนกระท าการ หรืออาจจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจก็ได้ (ส านักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558)  

แผนพัฒนาท้องถิ่น คือ เครื่องมือที่มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การบริหารงานของ  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น ช่วยสนับสนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถ ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการ ของท้องถิ่น เพราะประชาชน

ในท้องถิ่นทุกระดับจะ มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา โดยทุกคนในท้องถิ่นล้วนได้รับผลกระทบ จากการ

วางแผนทั้งทางตรงและทางอ้อม การให้ประชาชนมีส่วนร่วมจะได้ข้อมูลมากขึ้น เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ซึ่ง

การวางแผน พัฒนาที่สมบูรณ์ เมื่อน าไปสู่การปฏิบัติประชาชนในท้องถิ่นจะมีความผูกพันกับแผนพัฒนานั้น            

มีความเข้าใจและยอมรับแผนพัฒนาด้วยเช่นกันซึ่งจะท าให้แผนพัฒนาด าเนินการจนแล้วเสร็จ  
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แผนพัฒนาห้าปีเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ประเภทหหนึ่งที ่มีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด

แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า 

ครอบคลุมระยะเวลาห้าปีซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาห้าปีจะมีความเชื่อมโยงกับ การจัดท างบประมาณประจ าปี

อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดท างบประมาณในระบบมุ่งเน้นผลงาน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา สามารถกระท าได้ใน 4 ขั้นตอน ได้แก่ การมีส่วน

ร่วมตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมรับประโยชน์  การมีส่วนร่วมติดตามและ

ประเมินผล (Cohen and Uphoff 1980; อ้างถึงใน อนุสรณ์ ขัดสีใส, 2551, น. 8-10) 

เทศบาลต าบลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า

แผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การตอบสนองของประชาชนเห็นได้จากการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี2563 ถึงปี 2564 การมีส่วนร่วมของประชาชนมีไม่มากนัก โดยเฉพาะใน

ปี 2563 มีจ านวนเพียงร้อยละ 0.35 ของจ านวนประชากรทั้งหมด จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมดังกล่าวให้มากขึ้น 

การศ ึกษาการม ีส ่วนร ่วมของประชาชนในการจ ัดท  าแผนพัฒนาเทศบาลต  าบลทับสะแก                           

อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงจะท าให้ได้น าข้อมูลไปสร้างเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนให้กว้างขวางมากขึ้น อันจะส่งผลดีต่อทั้งการด าเนินงานของเทศบาลและคุณภาพชีวิตของประชาชน

โดยรวม  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ (1) เพื่อประเมินระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลทับสะแก อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2) เพ่ือเปรียบเทียบการ
มีส ่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ ่น เทศบาลต าบลทับสะแก อ าเภอทับสะแก                    
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามพ้ืนที่อยู่อาศัย 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
มีผู้อธิบายความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้หลากหลาย ที่ส าคัญได้แก่  
Kasperson and Breibart (1974 อ้างถึงใน กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองทัพบก , 2552) ได้

อธิบายว่าการมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ประชาชนจะเป็นผู้กระท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ในกระบวนการพฒันา 
ซึ่งจะสะท้อนกลับไปสู่ประชาชนเหล่านั้น  
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Im (2001, p.233) อ้างใน ชินรัตน์ สมสืบ 2547, น. 254) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนคือ
ระบบที่ยอมให้ประชาชนมากที่สุดเท่าท่ีจะมากได้ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจขององค์การของรัฐ และการด าเนิน
นโยบายประชาชนให้ความสนใจและมีผลต่อประชาชน  

เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธ์ (2557, น. 14-6) อธิบายว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่
หน่วยงานของรัฐได้เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
ภาครัฐ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมโดยรวม 

เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธ์ (2557) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ในหลักและวิธี
การศึกษาทางรัฐประศาสศาสตร์ นนทบุรี ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  กล่าวได้ว่า ในทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์หลักการของการมีส่วนร่วมของประชาชนได้มีพื้นฐานมาจากแนวคิดทางรัฐศาสตร์ที ่ให้
ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง โดยเฉพาะปรัชญาของ โธมัส เจฟเฟอร์สัน ที่เห็ น
ว่าภาครัฐควรมีบทบาทให้น้อยโดยกระจายอ านาจให้ประชาชนสามารถปกป้องตัวเองได้ ซึ่งปรัชญาดังกล่าวได้
มีอิทธิพลอย่างส าคัญต่อทางรัฐประศาสตร์ในระยะเวลาต่อมา กล่าวคือ แม้ว่าในทางรัฐศาสตร์จะให้ความส าคัญ
ต่อการกระจายอ านาจให้ประชาชนในการปกครองตนเองก็ตาม แต่ในทางรัฐประศาสนสตร์ได้มาให้ความส าคัญ
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการเป็นหลักส าคัญ ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่บน
พื้นฐานหลักการที่ส าคัญ 4 ประการ คือ หลักการของขนาด  (the scale principle) หลักการประชาธิปไตย
(the democracy principle) หลักภาระรับผิดชอบ (the accountability principle) หลักความมีเหตุผล   
(the rationality principle) (Richard Box, 1998, p.20-21) 

หลักส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน  
เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธ์ (2557, น. 14-8) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมมีหลักส าคัญคือ 
1.หลักการของขนาด (the scale principle) ที่มองว่าประโยชน์ของประชาชนจะเกิดมากที่สุด ถ้าให้

การตัดสินใจและการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ดังนั้น 
การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนเองได้อย่างตรงกับความ
ต้องการและรวดเร็ว 

2.หลักการประชาธิปไตย (the democracy principle) ที ่มองว่าการตัดสินใจที ่ด ีของนโยบาย
สาธารณะจะต้องเป็นผลที่มาจากในภาคประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นมากกว่าที่จะปล่อยให้การตัดสินใจอยู่กับผู้น าหรื อตัวแทนของประชาชนที่ได้รับการ
เลือกตั้งมาเท่านั้น หลักการนี้อยู่บนพื้นฐานที่ว่าการตระหนักและยอมรับในศักดิ์ศรีของมนุษย์ที่ให้เขาสามารถ
ปกครองและก าหนดทิศทางของตนเองได้ 

3.หลักภาระรับผิดชอบ (the accountability principle) โดยมองว่าประชาชนเป็นเจ้าของชุมชน 
ดังนั้น การให้ประชาชนเข้ามามีภาระรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการน าไปปฏิบัติในชุมชนด้วยตนเอง จะท า
ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากเท่านั้น 
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4.หลักความมีเหตุผล (the rationality principle) โดยการมีส่วนร่วมจะให้ความส าคัญต่อการพูดคุย
ถกเถียงกันถึงเหตุและผล ซึ่งความมีเหตุผลเหล่านี้เองจะท าให้การคิดและการปฏิบัติเป็นไปอย่างราบรื่นด้วย
ความเข้าใจที่ดีต่อกัน 

รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 Cohen and Uphoff (1980 อ้างใน ธนวัฒน์ ค าภีลานนท์, 2550, น. 21 -22) ได้สร้างกรอบพื้นฐาน
เพื่อการอธิบายและวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในแง่ของรูปแบบการมีส่วนร่วม โดยแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision-making) ซึ ่งอาจเป็นการตัดสินใจในระยะแรกเริ่ม             
การตัดสินใจในช่วงของกิจกรรมและตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรม 

2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม ( Implementation) ซึ่งอาจจะเป็นไปในรูปการเข้าร่วม
โครงการให้การสนับสนุนทางด้านทรัพยากร การร่วมในการบริหาร หรือการร่วมมือ รวมทั้งการเข้าร่วมในการ
ร่วมแรงร่วมใจ 

3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ซึ่งอาจจะเป็นทางวัตถุทางสังคมหรือโดยส่วนตัว 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) ซึ่งนับว่าเป็นการควบคุมตรวจสอบการด าเนิน

กิจกรรมทั้งหมด และเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป  
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  (ฉบับที ่ 2)               

พ.ศ. 2559 ก าหนดว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนด 
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา 
ที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณ แต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น  

กระบวนการแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1) การจัดท าแผน กระบวนการแผนพัฒนาท้องถิ ่น เริ ่มต้นจากการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                  

ซึ่งประกอบด้วย แผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาห้าปี โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นล าดับแรก ซึ่งเป็นเสมือนกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน ระยะ 5 ปีข้างหน้าหรือมากกว่านั้น ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นควรตาม
สภาพแวดล้อมที่เผชิญอยู่ โดยแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการ
พัฒนาและโครงการที่จะท าเพื่อให้บรรลุผล หลังจากนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาห้าปี ซึ่งระบุรายละเอียดของโครงการ ตามที่ก าหนดไว้ภายใต้แนว
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ทางการพัฒนา และยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณและผู้รับผิดชอบ เป็นต้น หลังจากนั้น เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
รายรับหรืองบประมาณที่คาดว่าจะท าได้ในปีงบประมาณนั้นก็คัดเลือกโครงการจากแผนพัฒนาห้าปีในปีแรก 
ไปจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เมื่อผ่านการอนุมัติแล้ว จัดท าเป็นแผน  
ด าเนินงาน และหน่วยงานเจ้าของโครงการน าโครงการเหล่านั้นไปปฏิบัติ ระหว่างปีงบประมาณ มีการติดตาม
ผลการด าเนินงานเพื่อทราบว่าได้ด าเนินการโครงการต่าง ๆ ไปถึงไหนแล้ว จะปรับเปลี่ยนอย่างไร และสิ้น
ปีงบประมาณมีการประเมินผล เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 

2. การน าแผนพัฒนาไปสู ่การปฏิบัติ เพื ่อให้แผนพัฒนาท้องถิ ่นน าไปสู ่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ งบประมาณจากเงินสะสม โดยน าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
จัดท างบประมาณตามที่ก าหนดไว้ 

3. การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นขั้นตอนสุดท้ายของ
กระบวนการแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

 
กรอบแนวคิด 
          ผ ู ้ว ิจ ัยสร้างกรอบแนวคิดจากรูปแบบการมีส ่วนร่วมของ Cohen and Uphoff (1980 อ้างใน               
ธนวัฒน์ ค าภีลานนท์, 2550) ดังแสดงในรูปที่ 1  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 
 

ปัจจัยส่วนส่วนบุคคล  

1. อายุ  

2. เพศ 

3. อาชีพ 

4. ระดับการศึกษา  

5. ระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนที่ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

1. การมีส่วนร่วมตัดสินใจ  

2. การมีส่วนร่วมในการด าเนิน

กิจกรรม 

3. การมีส่วนร่วมรับประโยชน์  

4. การมีส่วนร่วมติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงาน 
พ้ืนที่อยู่อาศัย 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
การวิจัยนี ้เป็นการวิจัยปริมาณ เครื ่องมือที ่ใช้คือแบบสอบถาม สถิติที ่ใช้ได้แก่สถิติพรรณนา 

ประกอบด้วย ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวเอฟเทสต์ และเชฟเฟ่ 
 
ผลการศึกษา 

1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลทับสะแก 
อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

การศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลทับสะแก 
อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด โดยเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรม ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ภาพรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผน

พัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลทับสะแก อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ระดับการมีส่วนร่วม ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. การมีส่วนร่วมตัดสินใจ  3.42 0.23 มากที่สุด 
2. การมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรม 

3.43 0.23 มากที่สุด 

3. การมีส่วนร่วมรับประโยชน์  3.33 0.21 มากที่สุด 
4. การมีส่วนร่วมติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

3.02 0.49 มาก 

รวม 3.30 0.16 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลทับสะแก 

อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.16 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 3.43 ส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน 

0.23 รองลงมา ได้แก่ การมีส่วนร่วมตัดสินใจ ค่าเฉลี่ย 3.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23 ด้านการมีส่วนร่วม

รับประโยชน์ ค่าเฉลี่ย 3.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.21 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดได้แก่ การมีส่วนร่วมติดตาม

และประเมินผลการด าเนินงาน ค่าเฉลี่ย 3.02ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49  
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2. การ เปร ียบเท ียบการม ีส ่ วนร ่วมของประชาชนในการจ ัดท  าแผนพ ัฒนาท ้องถิ่น                                 
เทศบาลต าบลทับสะแก อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามพื้นที่  

ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ประชาชนที่มีพื้นที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่แตกต่าง ดังแสดงในตารางที่ 3, 4, 5 และ 6   
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด้านการมีส่วนร่วม

ตัดสินใจ จ าแนกตามพ้ืนที ่

พื้นที่ 
ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ 

df SS MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 9 1.46 0.16 3.01 0.00* 

ภายในกลุ่ม 348 18.84 0.05   

รวม 357 20.30    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 2 พบว่าค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าประชาชนที่มีพื้นที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เมื่อทดสอบต่อไปเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชเฟ่ พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ชุมชนบ้านอุดมสุข ม.10 มี

ส่วนร่วมตัดสินใจ ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แตกต่างกับ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านชาย

คลอง ม.11  

 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้านการมีส่วนร่วม

ด าเนินกิจกรรม จ าแนกตามพ้ืนที่ 

พื้นที่ 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 

df SS MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 9 0.33 0.03 0.65 0.74 

ภายในกลุ่ม 348 19.91 0.05   

รวม 357 20.25    

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางที่ 3 พบว่าค่า Sig มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่าประชาชนที่มีพื้นที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรม ไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้านการมีส่วนร่วมรับ

ประโยชน์ จ าแนกตามพ้ืนที่ 

พื้นที่ 
การมีส่วนร่วมรับประโยชน์ 

df SS MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 9 0.37 0.04 0.85 0.56 

ภายในกลุ่ม 348 16.68 0.04   

รวม 357 17.05    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 4 พบว่าค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่าประชาชนที่มีพื้นที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้าน การมีส่วนร่วมรับประโยชน์ ไม่แตกต่างกัน 
 

ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านการมีส่วนร่วม

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน จ าแนกตามพ้ืนที่ 

พื้นที่ 
การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

df SS MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 9 14.70 1.63 7.75 0..00* 

ภายในกลุ่ม 348 73.33 0.21   

รวม 357 88.03    

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จากตารางที่ 5 พบว่าค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงถึงประชาชนที่มีพ้ืนที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลการด าเนินงานแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบต่อไปด้วยวิธีของเชฟเฟ่ พบว่า 

ประชาชนที่อาศัยอยู ่ในพื ้นที ่ ชุมชนบ้านช่องขวาง ม.3 มีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แตกต่างกับ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านสี่แยกทับ
สะแก ม.6ชุมชนบ้านกลาง ม.7 
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ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ชุมชนบ้านตลาดทับสะแก ม.4 มีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แตกต่างกับ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านสี่แยกทับ
สะแก ม.6 ชุมชนบ้านกลาง ม.7 และชุมชนบ้านประสพสุข ม.9 

ประชาชนที่อาศัยอยู ่ในพื ้นที่ ชุมชนบ้านรวมน ้าใจ ม.4 มีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แตกต่างกับ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านสี่แยกทับ
สะแก ม.6 ชุมชนบ้านกลาง ม.7 และชุมชนบ้านประสพสุข ม.9 
 
สรุป 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลทับสะแก อ าเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด หมายความว่าประชาชนให้ความส าคัญกับการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม ซึ่งบ่งชี้ได้ว่าประชาชนใน
พ้ืนที่ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผน และการน าแผนไปปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อพ้ืนที่ที่ตนอาศัยอยู่ 

การศึกษาแสดงด้วยว่าประชาชนมีโอกาสทักท้วง แสดงความคิดเห็นในการด าเนินกิจกรรมหรือ
โครงการตามแผนพัฒนา และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการตามแผนพันา  และยังมีส่วนร่วมเป็น
คณะท างานในโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ซึ่งเป็นไปตามที่เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ 
(2557 หน้า 14-8) อธิบายไว้เกี่ยวกับหลักส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนประการหนึ่งคือหลักความมี
เหตุผล (the rationality principle) โดยการมีส่วนร่วมจะให้ความส าคัญกับการพูดคุยถกเถียงกันถึงเหตุ               
และผล ซึ่งความมีเหตุผลเหล่านี้เองจะท าให้การคิดและการปฏิบัติเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยความเข้าใจที่ดีต่อกัน 
และยังสอดคล้องกับที่ส านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (2554: 20) อธิบายแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมไ ด้
โดยการร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหนา้ที่
พิจารณาโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
(1) รัฐและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนา ควรให้ความส าคัญกับการเข้ามามีสว่น

ร่วมโดยส่งเสริมให้ประชาชนส านึกถึงบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้าง
จิตส านึกรักชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กบชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน 

(2) เทศบาลต าบลทับสะแกควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ กรรมการชุมชนหรือ
คณะกรรมการบริหารกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนอยางเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมชุมชน และมี
การเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้การท างาน ด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลมากยิงขึ้น 
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 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 (1) การมีส่วนร่วมตัดสินใจ เทศบาลต าบลทับสะแกควรสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการร่วมกันตัดสินใจในโครงการต่าง ๆ ที่จะบบจุในแผนพัฒนาฯ ให้มากขึ้น อาจปรับวิธีการที่ใช้ใน
การประชุมระชาคม เพ่ือให้ประชาชนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจมากกว่าที่เป็นอยู่  
 (2) การมีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรม ผลการศึกษาพบว่า การสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ 
เช่น เงิน สิ่งของ เพื่อให้แก่เทศบาลน าไปพัฒนาท้องถิ่น  ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสาธารณะ              
ยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม หาวิธีการในการจูงใจเช่นประกาศชื่นชมผู้สละ
ทรัพย์สิน สิ่งของ ฯลฯ ผ่านเสียงตามสายหรือเว็บไซด์ของชุมชน 
 (3) การมีส่วนร่วมรับประโชน์ ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการของประชาชนได้รับการตอบสนองไม่
มากเท่าที่คววร จากการด าเนินการตามแผนพัฒนา ซึ่งแสดงว่า การจัดท าแผนของพื้นที่ยังไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน เทศบาลจึงควรศึกษาความต้องการให้ชัดเจน อาจโดยการลงพื้นที่เป็นประจ า
สม ่าเสมอและน าข้อเสนอ/ความต้องการมาพิจารณา หรือหาวิธีกรให้ประชาชนน าเสนอความต้องการได้อย่าง
อิสระผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือจะได้ทราบความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 (4) การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลโครงการ ผลการศึกษษพบว่าประชาชนไม่ได้ร่วมมาก
เท่าที ่ควรในการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ เทศบาลจึงต้องมีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ความมั่นใจแก่ประชาชน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาล
ต าบลทับสะแก อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินความส าเร็จของหมู่บ้านม้าร้อง ในฐานะหมู่บ้านเข้มแข็ง
ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของหมู่บ้าน  
ม้าร้อง ในฐานะหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล              
(3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการรักษาความส าเร็จของหมู่บ้านม้าร้อง ในฐานะหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง 
“แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ให้มีความยั่งยืน การวิจัยนี้ประกอบด้วยการวิจัยปริมาณและการวิจัยคุณภาพ 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 203 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้น าชุมชนและ
คณะกรรมการหมู่บ้าน สถิติที ่ใช้ในการวิจัยปริมาณได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน             
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ทีเทสต์ เอฟเทสต์ การวิเคราะห์เนื้อหาสาระ การวิจัยคุณภาพ วิเคราะห์
โดย SWOT และ TOWS Matrix ผลการวิจัย (1) ความส าเร็จของหมู่บ้านม้าร้อง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(2) ผู้ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้าน อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของหมู่บ้าน
ม้าร้อง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) แนวทางรักษาความส าเร็จ หมู่บ้านควรก าหนด
กลยุทธ์เชิงรุก โดยจัดท าแผนการพัฒนาหมู่บ้านให้ตรงตามนโยบายของรัฐเพื่อประโยชน์ในการขอสนับสนุน
งบประมาณ กลยุทธ์เชิงรับ โดยส่งเสริมให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุนในการผลิตสินค้าทางการเกษตรและกลยุทธ์เชิงแก้ไข 
โดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดระบบฐานข้อมูลประชาชน 
 
ค าส าคัญ: ความส าเร็จและการรักษาให้ยั่งยืน หมู่บ้านเข้มแข็ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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Abstract  
  The objectives of this study were to ( 1 )  evaluate the success of Baan Marong 
Village,a Strong Village of Land of Dharma, Land of Gold, ( 2 )  compare the opinions on the 
success of Baan Marong Village, a Strong Village of Land of Dharma, Land of Gold, classified 
by personal factors ( 3 )  recommend the guidelines to maintain the success of Baan Marong 
Village, a Strong Village of Land of Dharma, Land of Gold, to sustainability.  This research 
comprised quantitative and qualitative approaches. Samples of 203  were village inhabitant. 
Instrument used were questionnaire and in-depth interview used to collect data from 
community leaders and committee. Quantitative data were analyzed using frequency, 
percentage, mean, standard deviation, one way ANOVA F-test, t-test, and content analysis, 
while SWOT and TOWS Matrix were used for qualitative analysis. The findings revealed that, 
(1) the success of Baan Marong Village in the overall view was at a high level (2) samples with 
different ages and level of educations had different opinions with .05 level of statistical 
significance ( 3 )  guidelines to maintain the success: proactive strategy : village development 
plan formulation in accordance with government policy so to facilitate budget supporting; 
reactive strategy: encouraging the people to apply principles of sufficiency economy in their 
living; defensive strategy: supporting the people to learn more of cost reducing in agricultural 
products production; remedial strategy: the application of modern technology to improve the 
public database system. 

 
Keywords: Success and Sustainability, Strong Village, Prachuap Khiri Khan Province 

 
บทน า 

หมู่บ้านม้าร้อง หมู่ที่ 4 ต าบลพงศ์ประศาสน์ อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหมู่บ้านที่
มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ทั้ง 
หมด 1,000 คน (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2564 : ส านักบริหารการทะเบียนอ าเภอบางสะพาน กรมการ
ปกครอง) ด าเนินชีวิตแบบชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท เป็นหมู่บ้านเข้มแข็งที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับภาคกลาง ในการประกวดโครงการหมู ่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”                 
(หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจ าปี 2563  
     โครงการหมู่บ้านเข้มแข็ง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากตั้งแต่
ระดับหมู่บ้าน ในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว อีกทั้งเพ่ือเป็นการ
สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ตลอดจน
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เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในระดับพ้ืนที่ ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน
ให้แก่หมู่บ้านอ่ืนได้ โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ข้อมูลการบริหารองค์กรในด้านภาวะความ
เป็นผู้น า การมีส่วนร่วมของประชาชน ความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านและหน่วยงานภายนอก ความพร้อมใน
การปฏิบัติหน้าที่ กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน การให้ความส าคัญกับเด็กและเยาวชน การสื่อสารและประชา 
สัมพันธ์ 2) ข้อมูลการพัฒนาหมู่บ้านในด้าน การจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน การด าเนินงานตามโครงการพระ 
ราชด าริ การส่งเสริมเศรษฐกิจ การด าเนินงานด้านการพัฒนาสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคนและ
สร้างเสริมสุขภาพกายใจ 3) ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในด้านความสามารถในการด าเนินตามนโยบายที่ ได้รับ
มอบหมายจากรัฐบาลหรือส่วนราชการได้ส าเร็จ ความสามารถในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาหรือปราศจากอุบัติเหตุ ประชาชนในหมู่บ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อพิจารณา
จากข้อมูลเกณฑ์รายได้จากการส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ประชาชน
ในหมู่บ้านออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการเลือกตั้งทุกระดับในพื้นที่ และประชาชนใน
หมู่บ้านเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง ในทุก
ครั้งที่จัดประชุม (งานฝ่ายปกครองและพัฒนาอ าเภอบางสะพาน, 2564) 

งานวิจัยนี้ มุ่งประเมินความส าเร็จของหมู่บ้านม้าร้องและแนวทางการรักษาความส าเร็จให้ยั่งยืน เพ่ือ
ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการรักษาความยั่งยืนของความส าเร็จของหมู่บ้านเข้มแข็งม้าร้องและเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาหมู่บ้านเข็มแข็งอ่ืน กับเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อประเมินความส าเร็จของหมู่บ้านม้าร้อง ในฐานะหมู่บ้านเข้มแข็ง
ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (2) เพื ่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี ่ยวกับความส าเร็จของ                 
หมู่บ้านม้าร้อง ในฐานะหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”  จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล (3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการรักษาความส าเร็จของหมู่บ้านม้าร้อง ในฐานะหมู่บ้านเข้มแข็งตาม
แนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ให้มีความยั่งยืน 

 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง ชุมชนที่มีการรวมตัวกันเป็นปึกแผ่นมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองและ
การเรียนรู้ในระดับสูง มีองค์กรชุมชน กลุ่มผู้น าการเปลี่ยนแปลงและภาคีเครือข่ายการพัฒนาเข้มแข็งของ
ชุมชน รวมทั้งมีความสามัคคี เอื้ออาทร อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และธ ารงไว้ซึ่งคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาที ่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ ่นหรือเอกลักษณ์ความเป็นท้องถิ ่นได้อย่างต่อเนื ่อง                    
(โกวิทย์ พวงงาม, 2553, น. 214) ธนากร สังเขป (2556, น. 47-48) กล่าวถึงลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง คือ 
องค์ประกอบและการสร้างให้เข้มแข็งได้ ซึ่งมีลักษณะดังนี้ (1) ชุมชนที่รวมตัวกันเป็นปึกแผ่น มีความร่วมมือใน
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กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งของส่วนตัวและของส่วนรวม ทั้งด้านอาชีพ วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม การพัฒนาชุมชน
และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน มีความเอ้ืออาทรต่อกัน รักสามัคคีและช่วยเหลือกัน มีความรู้สึก
ผูกพันกับชุมชนและมีค่านิยมความเชื่อต่อสิ่งสูงสุดอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน จนไม่คิดโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อ่ืน 
มีความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน (2) ชุมชนที่มีศักยภาพพึ่งตนเองได้ในระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุน แรงงาน 
ทรัพยากรเพื่อการยังชีพพื้นฐาน มีอ านาจการต่อรองสูง มีอิสระในการเลือกและตัดสินใจด้วยตนเองสูง มีส่วน
ร่วมในการก าหนดความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จะพึ่งพิงภายนอกบ้างแต่ก็มีอ านาจในการจัดการ ( 3) ชุมชนที่
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ โดยอาศัยอ านาจความรู้และกลไกภายในชุมชนเอง 
ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยความร่วมมือภายในชุมชนเป็นหลัก ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม (4) ชุมชนที่สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง          
ด้วยกระบวนการเรียนรู้และภูมิปัญญาของตนเองเป็นหลัก การพัฒนาอยู่บนฐานวัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้า
ของชุมชน โดยผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน (5) ชุมชนที่มีผู้น าเก่ง ดี  มีภาวะความเป็น
ผู้น าสูง และมีการพัฒนาตัวผู้น าอย่างต่อเนื่อง มีการเตรียมผู้น าไว้สืบต่ออย่างต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กับชุมชนภายนอกเพื่อเป็นเครือข่ายการพัฒนาการเรียนรู้และการจัดการ (6) ชุมชนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ 
และมีแผนการพัฒนาของตนเองทุกด้าน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน 

ชุมชนจะเข้มแข็งได้ต้องมีองค์ประกอบต่อไปนี้ (ธนากร สังเขป (2556, น. 48-49) (1) มีอุดมการณ์
และวิสัยทัศน์ร่วมกัน ชุมชนที่มีอุดมการณ์และวิสัยทัศน์ร่วมกันจะท าให้ชุมชนมีทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน 
(2) มีการบริหารจัดการ ชุมชนที่มีการบริหารจัดการจะเหมือนองค์กรที่มีบริหารจัดการ ยิ่งองค์กรมีการบริหาร
จัดการที่ดี มีผู้น าเก่งก็ยิ่งมีคุณภาพมาก ชุมชนก็ไม่แตกต่างกัน สิ่งที่สัมพันธ์มากกับบริหารจัดการ คือ ทุนใน
ชุมชนและการยอมรับจากสังคมภายนอก (3) มีกิจกรรมที่ต่อเนื่อง กิจกรรมหมายถึงงานหรือการกระท าของ
ชุมชน เช่น อาชีพหรือกลุ่มอาชีพ งานประเพณีวัฒนธรรมทั้งหลาย ตลอดจนกิจกรรมของกลุ่มทางสังคม เช่น 
กลุ่มสวัสดิการ กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น (4) ทุน หมายถึง ต้นทุนทุกชนิดของการพัฒนา 
เช่น ภูมิปัญญา ความสามัคคี ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงเงินทุนชุมชน (5) เครือข่ายความร่วมมือ หมายถึง 
ชุมชนอ่ืน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายทางวิชาการ เครือข่ายนี้จะสัมพันธ์มากกับการยอมรับจากสังคม
ภายนอก (6) สิทธิและอ านาจต่อรองทางการเมือง การเมือง หมายถึง กลุ่มอ านาจต่าง ๆ ทั้งอ านาจการให้คุณ
ให้โทษและอ านาจเงิน ทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติ ชุมชนที่เข้มแข็งจะมีสิทธิและอ านาจในการต่อรอง
ผลประโยชน์กับกลุ่มอ านาจดังกล่าว เช่น มีอ านาจในการก าหนดราคาผลผลิต มีอ านาจในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาชุมชนของตนเองโดยปราศจากการครอบง า เป็นต้น (7) เกิดการยอมรับจากสังคมภายนอก     
การยอมรับจากสังคมภายนอก เปรียบเหมือนกระพ้ีที่ห่อหุ้มแกนหรือแก่นของต้นไม้ ชุมชนเข้มแข็งเหมือนแก่น
ของต้นไม้ อย่างไรก็ต้องการกระพี้ห่อหุ้มเพื่อช่วยล าเลียงน ้า อาหาร เพื่อการด ารงชีวิต การยอมรับจากสังคม
ภายนอกยิ่งมาก ชุมชนก็ยิ่งเข้มแข็งมาก การยอมรับจากสังคมภายนอกมีความสัมพันธ์มากกับการบริหาร
จัดการและเครือข่ายความร่วมมือ 
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แนวทางรักษาความส าเร็จให้ย่ังยืน 

การวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันขององค์การ เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
หรืออุปสรรค ที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต ช่วยให้องค์การสามารถ
ระบุได้ว่าจุดแข็งใดขององค์การที่จะช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้บ้ าง และจุดอ่อนใดของ
องค์การที่ต้องก าจัดหรือปรับปรุงเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น ซึ่งการวิเคราะห์ SWOT 
สามารถด าเนินการได้ในทุกระดับขององค์การ (สุรเดช หวังทอง, 2560, น. 41-45) ส่วน TOWS Matrix คื อ
เครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ใช้ส าหรับสร้างกลยุทธ์ใหม่ขึ ้นมาตามสภาพแวดล้อมปัจจุบันขององค์กร โดยการ
วิเคราะห์ TOWS Matrix เป็นการจับคู่ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกขององค์กร ที่มาจากการวิเคราะห์ 
SWOT แล้ววิเคราะห์เพื่อสร้างกลยุทธ์ใหม่ขึ ้นมา (ออนไลน์,  https://greedisgoods.com, 26 กรกฎาคม 
2564) การวิเคราะห์ TOWS Matrix จะท าให้ได้กลยุทธ์ออกมา 4 รูปแบบ ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิง
แก้ไข กลยุทธ์เชิงรับ และกลยุทธ์เชิงป้องกัน 
 
กรอบแนวคิด 

กรอบแนวคิดในการวิจัย พัฒนามาจากองค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็งของ ธนากร สังเขป (2556 ,           
น. 47-48)  
        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ     - อายุ 
- อาชีพ     
- ระดับการศึกษา 
- ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 

 

องค์ประกอบความส าเร็จ 

1) การมีอุดมการณ์และวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

2) การบริหารจัดการ 

3) การจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่อง 

4) ทุน 

5) เครือข่ายความร่วมมือ 

6) สิทธิและอ านาจต่อรองทางการเมือง 

7) การยอมรับจากสังคมภายนอก 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
     การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการวิจัยปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยคุณภาพ (Qualitative 
Research) ประชากร จ านวน 398 คน ประกอบด้วย ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้านม้าร้อง จ านวน 385 คน 
และผู้น าชุมชน จ านวน 13 คน กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยปริมาณ ได้แก่ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้านม้าร้อง 
จ านวน 197 คนจากการค านวณตามวิธีของยามาเน่ กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยยคุณภาพ ประกอบด้วย
ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 คน คณะกรรมการหมู่บ้าน 3 คน ก าหนดขนาดแบบเจาะจง  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยปริมาณใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือโดยการหาค่าความเที่ยง (validity) ได้ค่าความเที่ยง 0.76 หลังจากนั้น น าไปทดลองกับ
ประชาชนต ัวแทนคร ัว เร ือน หม ู ่ท ี ่  1  บ ้ านฝ ่ายท ่า  ต  าบลพงศ ์ประศาสน ์  อ  า เภอบางสะพาน                             
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 30 คน แล้ววิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์
แอลฟา (Alpha-coefficient) ของครอนแบค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.96  

การวิจัยคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือเพ่ือการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้น าชุมชน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ประกอบด้วย ความถี่ ( Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
อนุมาน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิจัยคุณภาพ น าผลข้อมูลองค์ประกอบความส าเร็จที่
ส าคัญมากที่สุดและส าคัญน้อยสุด ที่ได้จากการวิจัยปริมาณมาเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้น าชุมชน 
เพื่อหาประเด็น จุดอ่อน (Weaknesses) และจุดแข็ง (Strengths) ของหมู่บ้านม้าร้อง รวมทั้งประเด็นปัญหา 
(Threat) และโอกาส (Opportunity) เพื่อน ามาสรุปเป็น SWOT และ วิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อก าหนด
กลยุทธ์ในการรักษาความส าเร็จให้ยั่งยืน 

 
ผลการวิจัย 
 การประเมินความส าเร็จของหมู่บ้านม้าร้อง ในฐานะหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม 
แผ่นดินทอง” 

ความส าเร็จของหมู่บ้านม้าร้อง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.35 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดหรือมีความส าเร็จมากที่สุด ได้แก่ ด้านการมีอุดมการณ์และวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
ค่าเฉลี่ย 3.40 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการ ค่าเฉลี่ย3.26 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด ได้แก่ ด้านเครือข่ายความร่วมมือ ค่าเฉลี่ย 3.01 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 และด้านการจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ย 3.11 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45                
ดังแสดงในตารางที ่1 
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ตารางที่ 1 แสดงผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของหมู่บ้านม้าร้อง ในฐานะ
หมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จ �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 

  1. ด้านการมีอุดมการณ์และวิสัยทัศน์ร่วมกัน 3.40 0.46 ระดับมากท่ีสุด 

  2. ด้านการบริหารจัดการ 3.26 0.43 ระดับมากท่ีสุด 

  3. ด้านการจัดกิจกรรมท่ีต่อเนื่อง 3.11 0.45 ระดับมาก 

  4. ด้านทุน 3.22 0.40 ระดับมาก 

  5. ด้านเครือข่ายความร่วมมือ 3.01 0.41 ระดับมาก 

  6. ด้านสิทธิและอ านาจต่อรองทางการเมือง   3.103    0.43       ระดับมาก   

  7. ด้านการยอมรับจากสังคมภายนอก 3.15 0.40 ระดับมาก 

รวม 3.18 0.35 ระดับมาก 

 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี ่ยวกับความส าเร็จของหมู่บ้านม้าร้อง ในฐานะหมู่บ้าน
เข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของหมู่บ้านม้าร้องในฐานะหมู่บ้าน
เข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านอายุและระดับการศึกษามีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของหมู่บ้านม้าร้อง ในฐานะหมู่บ้าน
เข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้น
ไม่แตกต่าง ดังแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของหมู่บ้านม้าร้องในฐานะ
หมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
แหล่งความ 

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Squares 
F Sig. 

1. เพศ ระหว่างกลุ่ม 0.016 1 0.016 0.127 0.721 

  ภายในกลุ่ม 23.953 195 0.123   

 รวม 23.969 196    

2. อายุ ระหว่างกลุ่ม 19.054 13 1.466 54.576 0.000* 

 ภายในกลุ่ม 4.915 183 0.027   

 รวม 23.969 196    
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ตารางที่ 2 (ต่อ)  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Squares 
F Sig. 

3. อาชีพ ระหว่างกลุ่ม 0.266 5 0.053 0.428 0.829 
  ภายในกลุ่ม 23.703 191 0.124   
 รวม 23.969 196    

4. ระดับการศึกษา ระหว่างกลุ่ม 2.285 5 0.457 4.026 0.002* 
 ภายในกลุ่ม 21.683 191 0.114   
 รวม 23.969 196    

5. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ระหว่างกลุ่ม 1.129 5 0.226 1.889 0.098 
  หมู่บ้านม้าร้อง ภายในกลุ่ม 22.839 191 0.120   

 รวม 23.969 196    

*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 แนวทางในการรักษาความส าเร็จของหมู่บ้านม้าร้อง ในฐานะหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง 
“แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ให้มีความย่ังยืน 
 ผลการศึกษาโดยใช้ SWOT และ TOWS Matrix เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ในการรักษาความส าเร็จของ
หมู่บ้านม้าร้องให้ยั่งยืน สรุปได้ดังนี้ 
 1) ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และโอกาส หรือ SWOT พบดังนี้ 
         จุดแข็ง ได้แก่ การก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้านที่ชัดเจน การบริหารจัดการ
ที่ดี มีระบบ “สภาผู้น า” ที่เข้มแข็ง การมีทุนการเงินที่ประชาชนเข้าถึงได้ มีทุนทางสังคมที่ดี  การมีทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยว มีป่าเศรษฐกิจชุมชน 
 จุดอ่อน ได้แก่ การให้ความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ ทัศนคติที่ไม่ดีต่อหน่วยงานภาครัฐ             
ความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรม ด้านเด็ก เยาวชน คนพิการ และสูงอายุ  ปัญหาสุขภาพของประชาชนใน
หมู่บ้าน และด้านสิทธิและอ านาจต่อรองทางการเมืองและต่อรองราคาสินค้า 
 ปัญหา ได้แก่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สภาวะทาง
เศรษฐกิจที ่ถดถอย การสนับสนุนของภาครัฐที ่ไม่ตรงตามความต้องการของชุมชน  การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐที่ไม่มีความจริงจัง หวังเพียงผลประโยชน์จากหมู่บ้านและเกิดการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
 โอกาส ได้แก่ นโยบายของภาครัฐที่ส่งผลต่อการพัฒนาหมู่บ้าน มีภาคีเครือข่ายภาคเอกชนให้
การสนับสนุนและช่วยเหลือในการพัฒนาหมู่บ้าน พ้ืนที่ในหมู่บ้านและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น 
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 2) ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงรับ กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
และกลยุทธ์เชิงป้องกัน พบว่าสามารถก าหนดกลยุทธ์ในการรักษาความส าเร็จของหมู่บ้านม้าร้องให้ยั่งยืน ดังนี้ 

กลยุทธ์เชิงรุก ได้แก่ 1) ก าหนดแผนการพัฒนาหมู่บ้านให้ตรงตามนโยบายของรัฐ เพ่ือประโยชน์
ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 2) น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน 3) พัฒนาพื้นที่สีเขียวในหมู่บ้าน เพิ่มกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
หลากหลาย เนื่องจากพื้นที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 4) น าระบบเอกชนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามา
ช่วยในการบริหารจัดการทุนด้านการเงินของหมู่บ้าน 

กลยุทธ์เชิงรับ ได้แก่ 1) มีการจัดตั้งศูนย์บริหารและควบคุมโรคโควิด-19 ขึ้นมาในหมู่บ้านเพ่ือ
แก้ไขปัญหาโรคโควิดภายในหมู่บ้านก่อน โดยไม่ต้องรอเพียงหน่วยงานภาครัฐ 2) ก าหนดวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายในการส่งเสริมให้ประชาชน ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธ์เชิงแก้ไข ได้แก่ 1) เน้นการด าเนินโครงการตามนโยบายภาครัฐ โดยให้ภาคีเครือข่าย
เอกชนและภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ขับเคลื่อนโครงการร่วมกันบ่อย ๆ เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดี
ต่อกันเกิดการเปรียบเทียบระบบการท างานกัน 2) น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดระบบฐานข้อมูลประชาชนที่มี
ปัญหาด้านสุขภาพ 3) น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยส่งเสริมให้ เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ได้มีโอกาสท ากิจกรรม
เพ่ิมมากข้ึน 4) มีการสร้างพันธมิตรเครือข่ายกับกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่ 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ เกี่ยวกับการลดต้นทุนในการผลิต
สินค้าทางการเกษตร 2) รณรงค์ให้ประชาชนออกก าลังกาย หันมาใส่ใจดูแลตนเองในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคโควิด 
 สรุป ความส าเร็จของหมู่บ้านม้าร้อง อธิบายได้ด้วยค าอธิบายของ ธนากร สังเขป (2556,  น. 47-48) 
ที่ว่าลักษณะที่ท าให้ชุมชนเข้มแข็งได้คือ การที่ชุมชนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ และมีแผนการพัฒนาของตนเอง
ทุกด้าน โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน กับยังเป็นไปตามที่ ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์
อุปถัมภ์ (2558, น. 139-140) กล่าวถึงลักษณะของชุมชนเข้มแข็งว่า จะต้องมีการจัดการชุมชนที่ดี คือ สมาชิก
ของชุมชนมีความสามารถในการจัดการตนเอง กลุ่มและชุมชน ด าเนินการวางแผนจัดกระบวนการด าเนินงาน
และประเมินผลการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กับสามารถอธิบายได้ตามที่ โกวิทย์ พวงงาม (2553, 
น. 214) กล่าวว่า ชุมชนเข้มแข็งจะต้องมีองค์กรชุมชน มีกลุ่มผู้น าการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีความสามัคคี           
เอื้ออาทร อยู่ร่วมกันอย่างสงบ และเป็นไปตามหลักการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนตามที่  สุรพล พยอม
แย้ม (2556, น. 212-216) อธิบายว่า ชุมชนเข้มแข็งควรยึดแนวปฏิบัติส าคัญประการหนึ่งคือการมีผู้น าชุมชน
ทั้งท่ีเป็นทางการและผู้น าจากความรู้สึกของชาวชุมชนที่เหมาะสม 
 การรักษาความส าเร็จของหมู่บ้านม้าร้อง ด้วยการร่วมกันก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก รับ ป้องกัน และแก้ไข
เป็นการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามที ่ ส ุรพล พยอมแย้ม (2556, น. 212-216) เสนอให้ “ยึดหลัก
ประชาธิปไตย โดยการด าเนินงานพัฒนาชุมชนร่วมกัน การมอบหมายงานที่ ให้รับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งไม่ได้มา
จากการถูกสั ่งให้ท า เพื ่อให้คนในชุมชนเห็นปัญหาต่าง ๆ และร่วมกันหาทางจัดการกับปัญหาด้วย                       
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ความสมัครใจ” และ “ต้องเพ่ิมความเข้มแข็งของชุมชนในทุกด้าน ทั้งสิ่งที่เป็นวัตถุ เช่น สภาพแวดล้อม ต่าง ๆ 
และในด้านจิตใจทั้งการเพิ่มพูนความรู้  การฝึกความอดทน การมีจิตอาสา การสืบสานประเพณี วัฒนธรรม  
การมีความสามัคคีและความผูกพันต่อชุมชน”    

 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) สร้างและพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชน ให้มีขีดความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ           

ให้เกิดความเชื่อม่ัน ศรัทธา มีจุดยืนทางความคิด มีธรรมาภิบาลในการบริหารและพัฒนาชุมชน  
2) ส่งเสริมให้ประชาชนด ารงชีวิตโดยยึด “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และสร้างจิตส า นึกให้

ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้  
3) ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชน  

น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่และการต่อยอดองค์
ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน  

4) ส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจชุมชน 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนให้มีกิจกรรมหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

5) พัฒนาความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินของชุมชนและครัวเรือน การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ การสนับสนุนและด าเนินโครงข่ายการเงินฐานรากตามนโยบายหรือโครงการ
ของธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 

6) ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมตามความต้องการของเด็กและเยาวชน สร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและ
เยาวชนเข้ามาเรียนรู้และมีส่วนในการพัฒนาหมู่บ้าน เพ่ือความยั่งยืนและต่อเนื่องในการพัฒนา 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1) ด้านการมีอุดมการณ์และวิสัยทัศน์ร่วมกัน ควรมีการก าหนดวิสัยทัศน์ โดยเน้นกระบวนการการมี

ส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในชุมชน เน้นการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง และอาจน าข้อมูลด้านความจ าเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) ของประชาชนในชุมชน เข้ามาพิจารณาในการก าหนดวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายในการพัฒนา
หมู่บ้านด้วย  

นอกจากนั้น หมู่บ้านควรพิจารณาจัดให้มีแบบแผนการพัฒนาที่ชัดเจนอันจะท าให้ชาวบ้านในชุมชน
รับรู้ สามารถเข้าใจได้และปัญหา ความจริงใจของผู้น าชุมชน และความชัดเจนในการช่วยกันพัฒนาและ            
การรักษาความส าเร็จร่วมกันระหว่างผู้น าชุมชนกับประชาชนในหมู่บ้าน 

2) ด้านการบริหารจัดการ ควรมีการก าหนดช่องทางการรับฟังปัญหาของประชาชนที่รวดเร็ว ทันต่อ
เหตุการณ์ แต่ทั้งนี้ ควรค านึงถึงประชาชนผู้สูงอายุหรือกลุ่มเปราะบางที่มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่
ทันสมัยด้วย ดังนั้นหมู่บ้านควรมีช่องทางการรับฟังปัญหาที่หลากหลายประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ าย 
และตรงตามความต้องการของประชาชน ควรพิจารณาจัดให้มีโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
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สมัยใหม่แก่ประชาชน โดยเฉพะกลุ ่มผู ้สูงอายุเพื ่อสร้างความกระตือรือร้นที่จะใช้เทคโนโลยีทันสมัยใน
ชีวิตประจ าวัน 

3) ด้านการจัดกิจกรรมที ่ต ่อเนื ่อง พบว่า ประเด็นที ่หมู ่บ้ านได้ร ับการตอบสนองน้อยสุด คือ                   
ความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุและคนพิการ ซึ่งการจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุและคนพิการนั้น มีข้อจ ากัดที่หลากหลาย อาทิเช่น ความล าบากในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมหรือ
ปัญหาด้านสุขภาพ และการขาดความรู้ความเข้าใจของประชาชนในด้านการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุและ
คนพิการ หมู่บ้านม้าร้องจึงควรมีการส่งเสริมโดยจัดโครงการรณรงค์ให้ประชาชนเล็งเห็นความส าคัญของการ
ด าเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาผู้สูงอายุและคนพิการ พิจารณาหาทางลดข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคในการด าเนิน
กิจกรรม โดยจัดโครงการร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือ
จากภาคเอกชนในการจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ 

4) ด้านทุน ควรมีการสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้านที่เป็นผู้น าธรรมชาติ หรือผู้ที่มีความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ให้มีโอกาสได้แสดงศักยภาพ ความรู้ความสามารถ เพ่ือสร้างการรับรู้และการยอมรับ
จากประชาชนในหมู่บ้าน โดยการจัด  

5) ด้านเครือข่ายความร่วมมือ ควรมีการสร้างความเข้าใจกับบุคลากรภาครัฐและปรับทัศนคติของภาค
ประชาชน เพ่ือให้ทั้งสองฝ่ายให้มีทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านให้เกิดความเข้มแข็ง 

6) ด้านสิทธิและอ านาจต่อรองทางการเมือง โดยที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ปลูกมะพร้าว ปลูกปาล์ม ปลูกยางพารา เป็นส่วนใหญ่ ซึ ่งราคาผลผลิตจะเป็นไปตามกลไกการตลาด                   
ตามปริมาณผลผลิตและความต้องการของตลาด ดังนั้น หมู่บ้านควรมีการสร้างพันธมิตรเครือข่ายกับกลุ่มผู้ค้า
รายใหญ่หรือมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าให้มากข้ึน 

7) ด้านการยอมรับจากสังคมภายนอก ควรมีการสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีโอกาสไปศึกษา
ดูงาน เพ่ือจักได้น าความรู้ หรือเทคนิคใหม่ ๆ มาปรับปรุงในการพัฒนาหมู่บ้าน โดยการจัดโครงการทัศนศึกษา
ปีละครั้ง มอบหมายการสรุป เพ่ือน ามาถอดบทเรียนเพื่อเป็นข้อมูลน ามาพัฒนาหมู่บ้านต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาเชิงลึกในด้านทัศนคติที่ประชาชนมีต่อหน่วยงานภาครัฐ และความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือจักได้น าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐให้เป็นประโยชน์และตรงตามความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น 

2) ควรมีการศึกษาความคิดเห็นภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับความส าเร็จใน
การพัฒนาหมู่บ้านม้าร้อง ในฐานะหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” เพ่ือจักได้ข้อมูล
เชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บ้านให้ยั่งยืนต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 6 ประการ (1) เพื่อประเมินความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2) เพื่อส ารวจแรงจูงใจของผู้ประกอบการใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ ่งต  าบลหนึ ่งผลิตภัณฑ์ (3) เพื ่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจของ
ผู ้ประกอบการกับความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ ่งต าบลหนึ ่งผลิตภัณฑ์ (4) เพื ่อเปรียบเทียบ
ความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จ าแนกตามพื้นที่ (5) เพื่อระบุปัญหาที่เป็น
อุปสรรคต่อความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (6) เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่
เป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน การวิจัย
นี้เป็นการวิจัยปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง 97 คน ได้แก่ ผู้ประกอบการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มพัฒนาสู่การ
แข่งขัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวเอฟเทสต์ ผลการวิจัย (1) ความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มพัฒนาสู่
การแข่งขัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในระดับมากที่สุด (2) แรงจูงใจของผู้ประกอบการกับความส าเร็จในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากที่สุด (3) แรงจูงใจของผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์
กับความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไปในทิศทางเดียวกัน (4) ความส าเร็จในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จ าแนกตามพื ้นที ่ ไม่แตกต่างกัน (5) ปัญหาส าคัญ  ได้แก่                       
ขาดงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ (6) ข้อเสนอแนะ คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประสานหา
ข้อมูลแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการและสนับสนุนงบประมาณการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 
ค าส าคัญ: ความส าเร็จ  ผู ้ประกอบการกลุ ่มพัฒนาสู ่การแข่งขัน ผลิตภัณฑ์หนึ ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์               
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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Abtract  
  The objectives of this research were to: (1) evaluate the success in product developing 
of Development-for-Competition Group, One Tambon One Product, Prachuap Khiri Khan 
Province (2) explore entrepreneurs’ motives in product developing of One Tambon One 
Product (3) describe the relationship between entrepreneurs’ motives and the success in 
product developing of One Tambon One Product (4) compare the success in product 
developing of One Tambon One Product, classified by areas, (5) identify the problems 
hindering the success in product developing of One Tambon One Product (6) recommend 
solutions of problems hindering the success in product developing of Development-for-
Competition Group, One Tambon One Product, Prachuap Khiri Khan Province.This was a 
quantitative research. Samples consisted of 97 entrepreneurs of Development-for-
Competition Group, One Tambon One Product, Prachuap Khiri Khan Province. Data were 
collected using questionnaire. Statistical tools employed were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, Pearson’s correlation coefficient analysis, and One-way Analysis of 
Variance (F-test).The research results revealed that (1) the success in product developing of 
Development-for-Competition Group in Prachuap Khiri Khan Province was at the highest level 
(2) entrepreneur's motives in product developing was at the highest level, (3) there was a 
positive relationship between entrepreneur's motives and the success in product developing 
(4) the success in product developing in different areas was not different, (5) the main problem 
was lack of budget for product quality development, and (6) recommendations were relevant 
organizations should coordinate in providing information on funding sources for entrepreneurs, 
and support the packaging design budget. 

 
Keywords: Success, Entrepreneurs of Development-for-competition Group, One Tambon 
One Product, Prachuap Khiri Khan Province 

 
บทน า 

การด าเนินงานของโครงการ OTOP (หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์) ทั้งด้านรูปแบบการบริหารจัดการ
โครงการ งบประมาณด าเนินงาน กลไกการขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2544 จนถึงปัจจุบัน เน้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตโดยใช้ผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์กลาง อีกทั้งมาตรการส่งเสริมของภาครัฐเป็นไปใน
รูปแบบเดียวกัน มิได้มีแนวทางการส่งเสริมเป็นการเฉพาะแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีศักยภาพที่แตกต่างกัน 
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จึงท าให้การด าเนินงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้ประกอบการแต่ละรายยังไม่ได้รับการพัฒนาทั้ง
ทางด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เท่าที่ควร ซึ่งผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านมามีปัญหา คือ 
สินค้า OTOP บรรจุภัณฑ์ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย ส่งผลให้สินค้าขาดความน่าสนใจ ผลิตสินค้าโดย
ไม่ค านึงถึงความต้องการของตลาดและตั้งราคา ไม่สอดคล้องกับต้นทุนของสินค้า ท าให้ประสบปัญหาทาง
การเงินจนเกิดภาวะขาดทุน สินค้าจ านวนมากขาดเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ไม่มีการสร้างความน่าเชื่อในด้าน
มาตรฐานให้แก่ผู ้บริโภค ท าให้สินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ขาดช่องทางการตลาดส่งผลให้
ผู้บริโภคไม่สามารถเข้าถึงสินค้า และไม่มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ท าให้ไม่เป็นที่รู้จักในหมู่ของ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากนัก อีกท้ังผู้ประกอบการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มีข้อจ ากัด
ด้านทักษะ ความรู้ด้านการบริหารจัดการ และด้านการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน ขาดการน าเทคโนโลยีการ
ผลิตที่เหมาะสมมาใช้ขาดความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน มีข้อจ ากัดในด้านการรับรู้ และปรับตัวเพ่ือ
รองรับการเปลี ่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึงไม่สามารถขยายตลาดให้โต
ขึ้นได้ เนื่องจากขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง คุณภาพไม่คงที่  

ดังนั้นการพัฒนาสินค้า OTOP และผู้ประกอบการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ให้สามารถปรับตัวทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง รวมถึงมีความสามารถในการประคับประคองธุรกิจให้อยู่รอดและด าเนินธุรกิจได้ จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้การส่งเสริมและพัฒนาควรค านึงถึงประเภทผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย และศักยภาพ
ความสามารถการแข่งขันที่แตกต่างกันเป็นส าคัญ จึงได้มีการก าหนดแนวทางกลยุทธ์การพัฒนาที่มีความชัดเจน
เฉพาะกลุ่ม (Segmentation) โดยจ าแนกได้ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม A ดาวเด่นสู่สากล หมายถึง สินค้ามี
คุณภาพราคาสูงและผลิตได้ปริมาณมาก กลุ่ม B อนุรักษ์สร้างคุณค่าในกลุ่มลูกค้าเฉพาะ หมายถึง สินค้ามี
คุณภาพราคาสูงและผลิตในปริมาณน้อยเพื่อตอบสนองลูกค้าเฉพาะราย กลุ่ม C พัฒนาเข้าสู่ตลาดการแข่งขัน 
หมายถึง สินค้ามีคุณภาพ ราคาต ่าและผลิตได้ปริมาณมาก และกลุ่ม D ปรับตัวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานการผลิต 
หมายถึง สินค้ามีคุณภาพ ราคาต ่าและผลิตได้ปริมาณน้อย (ส านักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน, 
2558, น. 56)  

ในจ านวน 4 กลุ่มดังกล่าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยู่ ในกลุ่ม
พัฒนาสู่การแข่งขัน (Quadrant C) จ านวน 97 ราย 263 ผลิตภัณฑ์ โดยมีจ านวนผู้ประกอบการจ านวนทั้งสิ้น 
97 ราย  

การศึกษาระดับความส าเร็จในการพัฒนา ซึ ่งบ่งชี ้ถึงผลิตภัณฑ์กลุ ่มดังกล่าว  รวมถึงการศึกษา       
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจของผู้ประกอบการกับความส าเร็ จในการพัฒนา จึงจะเป็นแนวทางส าหรับ
ผู้ประกอบการในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น และ
เป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการและผู้สนใจทั้งรายเก่าและรายใหม่น าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อประเมินความความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2) เพื่อส ารวจแรงจูงใจของผู้ประกอบการในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน (3) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจของผู้ประกอบการกับ
ความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน (4) เพื่อเปรียบเทียบความส าเร็จในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน จ าแนกตามพื้นที่ (5) เพื่อระบุปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน (6) เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

ความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ชนัญฎา สินชื่น และชวพจน์ ศุภสาร (2551) กล่าวว่า การวัดความส าเร็จของผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ สามารถวัดได้ 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ประกอบด้วย การให้ความส าคัญกับการเพ่ิมขึ้นของยอดขาย
อย่างสม ่าเสมอ และค านึงถึงค่าตอบแทนของสมาชิกเป็นส าคัญ ด้านลูกค้า ประกอบด้วยการมุ่งเน้นการ
ให้บริการหลังการขายเป็นประจ า และให้ความส าคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อด ารงรักษาลูกค้าเดิมไว้ 
ด้านกระบวนการภายใน ประกอบด้วย การให้ความส าคัญกับความสามารถของประธานกลุ่มที่มีภาวะผู้น าสูง 
โดยจะมีการสลับ/ปรับเปลี ่ยนหน้าที ่การท างาน เพื ่อสามารถท างานทดแทนกันได้ ด้านนวัตกรรมใ หม่ 
ประกอบด้วย การที่จะพยายามเพิ่มพูนทักษะในการผลิต และการจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี
การพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต และในการจัดการของกลุ่มให้ดีขึ้นอยู่เสมอ  

การวัดความส าเร็จยังอาจวัดได้ด้วยระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ ่ง อัจฉรา มลิวงค์ และ                  
ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช (2554) อธิบายว่า มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ซึ่งคือเครื่องหมายที่สามารถแสดงได้
เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น ซึ่งเป็นโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมชนส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ “ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรองและแสดงเครื่องหมายการรับรองเพื่อส่งเสริมด้านการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์  
      แรงจูงใจในการท างาน      
      สุพาณี สฤษฎ์วานิช (2552, น. 156) กล่าวว่า แรงจูงใจในการท างานเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมาก 
เพราะแรงจูงใจท าให้เกิดการกระท า คือ พนักงานมีความอยากที่จะท างาน มีความตั้งอกตั้งใจในการท างาน 
ทุ่มเท และใช้ความพยายามในการท างานให้มีคุณภาพมากขึ้น ด ารงตนเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร สร้างสรรค์
และพัฒนางานและองค์การ ตลอดจนคงอยู่กับองค์การอย่ายาวนาน แต่ถ้าคนขาดแรงจูงใจในการท างาน             
คนคนนั้นก็จะเฉื่อยชา ขาดความตั้งใจ ขาดความใส่ใจในการ างาน สักแต่ท างานออกมาให้เสร็จพ้น ๆ ตัวไป 
ผลงานที่ออกมาจึงมักมีคุณภาพต ่า หรือสร้างความเสียหายให้เกิดแก่องค์การ 
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      สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2545, น. 63-64) ได้จ าแนกการจูงใจเป็น 2 ประเภท 
       1.แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง สภาพของบุคคลที่มีความต้องการและอยากแสดง
พฤติกรรม หรือการกระท าต่าง ๆ ด้วยแรงจูงใจและยินดีในงานของตน จุดหมายคือ อยากท ากิจกรรมนั้น ๆ เองไม่
มีใครบังคับหรือมีของล่อ หรือเรียกว่าแรงจูงใจภายในแรงขับ (Drive) ซึ่งเกิดจากจิตใจ มีเจตคติท่ีดี 
       2.แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที ่ได้แรงจูงใจกระตุ้น 
แรงจูงใจภายนอกท าให้เห็นจุดหมายและท าให้เกิดพฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคลทั่ว  ๆ ไป เช่น การไป
ขึ้นรถตรงเวลาเพราะครูสั่ง แรงจูงใจภายนอกอาจเป็นของล่อใจจนท างานส าเร็จเช่น การเลื่อนขั้น การให้
เกียรติการแสดงความรัก เป็นต้น 
 
กรอบแนวคิด   
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
      การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการวิจัยปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน (Quadrant C) ปี พ.ศ.2564 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน              
97 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยปริมาณใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการหาค่าความเที่ยง (validity) ได้ค่าความเที่ยง 0.90 หลังจากนั้น 
น าไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มประชากรที่ต้องการศึกษาจริง ณ จังหวัดเพชรบุรี 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- ระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนที่นี้ 

- อ าเภอที่ลงทะเบียน

ผลิตภัณฑ์ 
 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 

- แรงจูงใจภายใน 

- แรงจูงใจภายนอก 

ความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

- ด้านลูกค้า 

- ด้านการเงิน 

- ด้านกระบวนการภายใน 

- ด้านการเรียนรู้และเติบโต 

- ด้านความมีมาตรฐาน 

- ด้านความสามารถในการผลิตอย่างต่อเนื่อง 
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จ  านวน 30 คน แล ้ วว ิ เคราะห ์หาความเช ื ่ อม ั ่ น  ( Reliability) โดยใช ้ส ู ตรสั มประส ิทธ ์ แอลฟา                             
(Alpha-coefficient) ของครอนแบค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ใช้สถิติพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ 
การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเอฟเทสต์ 
 
ผลการวิจัย   
 ผลการวิจัย (1) ความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในระดับมากที่สุด (2) แรงจูงใจของผู้ประกอบการ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (3) แรงจูงใจของผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไปในทิศทางเดียวกัน (4) ความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
จ าแนกตามพื้นที่ ไม่แตกต่างกัน (5) ปัญหาส าคัญได้แก่ ขาดงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์           
(6) ข้อเสนอแนะ คือ หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องควรประสานหาข้อมูลแหล่งเงินทุนให้แก่ผู ้ประกอบการ                   
และสนับสนุนงบประมาณการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 1. ความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ ่มพัฒนาสู ่การแข่งขัน 
(Quadrant C) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมความส าเร็จของผู ้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ ่งต าบล               
หนึ ่งผลิตภัณฑ์ กลุ ่มพัฒนาสู ่การแข่งขัน (Quadrant C) อยู ่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี ่ยรวม 3.52                 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 ด้านลูกค้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ย 3.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 ดังแสดง
ในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี ่ยรวมและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ ่งต าบล              
หนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน (Quadrant C) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายด้าน 

ความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ X  S.D. ระดับความส าเร็จ 

ด้านการเงิน 3.31 0.51 มากที่สุด 
ด้านลูกค้า 3.65 0.38 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการภายใน 3.56 0.54 มากที่สุด 
ด้านการเรียนรู้และเติบโต 3.48 0.61 มากที่สุด 
ด้านความมีมาตรฐาน 3.61 0.52 มากที่สุด 
ด้านความสามารถในการผลิตอย่างต่อเนื่อง 3.52 0.41 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.52 0.39 มากที่สุด 
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2. แรงจูงใจของผู้ประกอบการ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มพัฒนาสู่
การแข่งขัน (Quadrant C) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมผู ้ประกอบการมีแรงจูงใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ ่ งต  าบล                    
หนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน (Quadrant C) อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.46  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 โดยด้านแรงจูงใจภายนอก มีค่าเฉลี่ย 3.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 ดังแสดง
ในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยรวมและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน (Quadrant C) ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายด้าน 

แรงจูงใจของผู้ประกอบการ X  S.D. ระดับความรู้ 

ด้านแรงจูงใจภายใน 3.34 0.36 มากที่สุด 
ด้านแรงจูงใจภายนอก 3.58 0.35 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.46 0.24 มากที่สุด 

  
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจของผู้ประกอบการกับความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน (Quadrant C) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจของผู้ประกอบการ จ านวน 2 ด้าน คือ ด้านแรงจูงใจ
ภายใน และด้านแรงจูงใจภายนอก โดยรวมกับความส าเร ็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ ่ งต  าบล                     
หนึ ่ งผลิตภัณฑ์  โดยใช้การวิเคราะห์สถิติค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) พบว่า โดยรวมแรงจูงใจของผู ้ประกอบการ มีความสัมพันธ์กับ
ความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในระดับปานกลาง (r = 0.686**, sig. = 0.000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที ่ระดับ 0.01 และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยแต่ละด้านมีความสัมพันธ์ ดังนี้ คือ ด้านแรงจูงใจภายใน              
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน (r = 0.359**, sig. = 0.000) ด้านแรงจูงใจภายนอก              
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง (r = 0.582**, sig. = 0.000) ในทิศทางเดียวกัน กับความส าเร็จในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจของผู้ประกอบการกับความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน (Quadrant C) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

แรงจูงใจของ
ผู้ประกอบการ 

ความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2-tialed) 

ทิศทาง 
ระดับ 

ความสัมพันธ์ 

แรงจูงใจภายใน 0.359** 0.000 เดียวกัน ปานกลาง 
แรงจูงใจภายนอก 0.582** 0.000 เดียวกัน ปานกลาง 

ภาพรวมแรงจูงใจ 0.686** 0.000 เดียวกัน ปานกลาง 

*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
**  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

4. การเปรียบเทียบความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มพัฒนาสู่
การแข่งขัน (Quadrant C) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามพื้นที่ 
 ผลการศึกษาพบว่า ความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  กลุ่มพัฒนาสู่การ
แข่งขัน (Quadrant C) ของผู้ประกอบการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามพื้นที่ โดยรวมอ าเภอต่างกัน 
ผู้ประกอบการมีความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มกลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 
(Quadrant C) ไม่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 4  

 
ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างของความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน (Quadrant C) ของผู้ประกอบการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามอ าเภอ 

ความส าเร็จในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Squares 
F Sig. 

1. ด้านการเงิน ระหว่างกลุ่ม 1.388 7 0.198 0.739 0.639 
  ภายในกลุ่ม 23.865 89 0.268   
 รวม 25.253 96    

2. ด้านลูกค้า ระหว่างกลุ่ม 0.729 7 0.104 0.693 0.678 
 ภายในกลุ่ม 13.377 89 0.150   
 รวม 14.107 96    
3. ด้านกระบวนการภายใน ระหว่างกลุ่ม 1.217 7 0.174 0.568 0.780 
  ภายในกลุ่ม 27.252 89 0.306   
 รวม 28.469 96    
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 

4. ด้านการเรียนรู้และเติบโต ระหว่างกลุ่ม 0.956 7 0.137 0.349 0.929 
 ภายในกลุ่ม 34.863 89 0.392   
 รวม 35.819 96    
5. ด้านความมีมาตรฐาน ระหว่างกลุ่ม 0.429 7 0.061 0.211 0.982 
  ภายในกลุ่ม 25.876 89 0.291   
 รวม 26.305 96    

6. ด้านความสามารถ ระหว่างกลุ่ม 0.383 7 0.055 0.305 0.950 
 ในการผลิตอย่างต่อเนื่อง ภายในกลุ่ม 15.952 89 0.179   
 รวม 16.335 96    

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 0.245 7 0.035 0.208 0.983 
 ภายในกลุ่ม 14.984 89 0.168   
 รวม 15.229 96    

 
5. ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่ม

พัฒนาสู่การแข่งขัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
5.1 ผู้ประกอบการขาดความรู้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามเพ่ือดึงดูดใจลูกค้า 
5.2 ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจ า ลูกค้ารายใหม่ยังมีน้อย 
5.3 ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการตลาด 
5.4 ขาดความรู้ความเข้าใจในการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
5.5 ขาดงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
6. แนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
6.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามเพ่ือดึงดูดใจลูกค้า 
6.2 เปิดขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 
6.3 ควรอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการตลาดให้กับผู้ประกอบการ 
6.4 ควรมีการจัดอบรมแนวทางในการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
6.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานหาข้อมูลแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการ 
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สรุป  
 ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมความส าเร็จของผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งต าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านลูกค้า ซึ่งน่าจะเป็น

เพราะผู้ประกอบการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์มีผลิตภัณฑ์รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า 

ผู้ประกอบการมีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการจ าหน่ายต่าง  ๆ ท าให้

ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย  ผลการศึกษานี้สามารถอธิบายได้ด้วยความเห็นของเพ็ญนภา เดชดี และคณะ

(2547) ที่ว่าการวัดความส าเร็จของโครงการในระดับจุลภาคหรือโครงการหนึ่งโครงการจะพิจารณาความส าเร็จ

จากบรรทัดฐานต่าง ๆ (criteria) รวมทั้งด้านบรรทัดฐานความพึงพอใจของผู้รับบริการ (client satisfaction 

criterion) หมายถึงการยอมรับ (acceptance)ในคุณค่าของโครงการให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังแก่กลุ่มผู้รับบริการ 

เป้าหมาย มีการใช้ประโยชน์ (usage) อย่างแท้จริง 

นอกจากนั้นยังพบว่า แรงจูงใจของผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งหมายถึงว่า ถ้าแรงจูงใจเพิ่มขึ้น ความส าเร็จก็จะมากขึ้นตามไปด้วย อธิบายได้ด้วย
ค าอธิบายของ เอ็ดวิน เอ ล็อค (Edwin A. Locke) และแกรี่ แลทธัม (Garry Latham) อ้างในปภาวดี มนตรีวัต, 
2562, น. 7-20-7-21) ว่า ยิ่งเป้าหมายยากขึ้นเท่าไร ผลการปฏิบัติงานก็จะสูงมากขึ้นเท่านั้น และยังสอดคล้อง
กับที ่ สุพาณี สฤษฎ์วานิช (2552 , น. 156) กล่าวว่า แรงจูงใจในการท างานเป็นสิ ่งที ่มีความส าคัญมาก                
เพราะแรงจูงใจท าให้เกิดการกระท า คือ พนักงานมีความอยากที่จะท างาน มีความตั้งอกตั้งใจในการท างาน 
ทุ่มเท และใช้ความพยายามในการท างานให้มีคุณภาพมาก กับสอดคล้องกับการศึกษาของกชวรา วรรณชิต 
(2562) เรื่อง บทบาทสืบเนื่องจากความรู้ของผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การ
พัฒนา (Quadrant D) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพบว่าแรงจูงใจของผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์กับ
บทบาทการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) ควรก าหนดนโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เพื่อสร้าง
ความแตกต่างและมูลค่าเพ่ิม โดยต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

2) ควรก าหนดนโยบายส่งเสริมการตลาดและการส่งออกท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
 3) ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างเครือข่าย การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ ทุกระดับ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์หนึ ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ 
 4) ควรให้การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง 
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ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1) ด้านการเงิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการได้พัฒนาทักษะ

อย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องแผนการเงินและการท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  
2) ด้านลูกค้า ควรมีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มีความรู้ในการจ าหน่าย

สินค้าในระบบ Online และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีช่องทางการจ าหน่าย Online เป็นของตนเอง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการวางแผนการพัฒนาตลาด Online รวมถึงการด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารกิจกรรม และผลิตภัณฑ์ผ่านทาง Social Media ทุกช่องทาง เพ่ือการเข้าถึงของลูกค้า   

3) ด้านการเรียนรู้และเติบโต หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องให้ความรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้
ผู้ประกอบการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่กลุ่มดาวเด่นสู่สากลได้ 

4) ด้านความมีมาตรฐาน เป็นปัญหาประการหนึ่งที่มีผู ้ประกอบการแสดงความคิดเห็นมากที่สุด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานต่าง ๆ โดยวิธีออกหน่วยบริการไปยังพ้ืนที่ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
 ควรศึกษาศักยภาพของผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและผ่านการคัดสรร                      
ในระดับ 5 ดาว เพ่ือสร้างมูลค่า ความสนใจ และความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 5 ประการ (1) เพื่อประเมินระดับความส าเร็จในการตัดสินใจเลือกอาชีพ 
โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน ระดับหมู ่บ้าน อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                           
(2) เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของสมาชิกชุมชนเกี่ยวกับปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการตัดสินใจเลือก
อาชีพ โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน (3) เพื่อส ารวจความคิดเห็นของสมาชิกชุมชนเกี่ยวกับปัจจัย
ภายนอกที ่ส ่งผลต่อความส าเร็จในการตัดสินใจเลือกอาชีพ โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน                 
(4) เพื่อวิเคราะห์การส่งผลของปัจจัยภายในต่อความส าเร็จในการตัดสินใจเลือกอาชีพ โครงการสร้างและ
พัฒนาสัมมาชีพชุมชน และ (5) เพ่ือวิเคราะห์การส่งผลของปัจจัยภายนอกต่อความส าเร็จในการตัดสินใจเลือก
อาชีพ โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน การวิจัยนี้เป็นการศึกษาปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง 284 คน ได้แก่ 
ตัวแทนครัวเรือนสัมมาชีพ อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ ผลการศึกษา (1) ความส าเร็จในการตัดสินใจเลือกอาชีพ โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (2) ความคิดเห็นของสมาชิกชุมชนเกี่ยวกับปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การตัดสินใจเลือกอาชีพอยู่ในระดับมากที่สุด (3) ความคิดเห็นของสมาชิกชุมชนเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จในการตัดสินใจเลือกอาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด (4) ปัจจัยภายในส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพ โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และ              
(5) ปัจจัยภายนอกส่งผลต่อความส าเร็จในการตัดสินใจเลือกอาชีพ โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 
 
ค าส าคัญ: การตัดสินใจเลือกอาชีพ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน 
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Abstract 
 The purposes of this research were to (1) evaluate the success level in making career 
choice of the Village Community Livelihood Project in Thabsakae District, Prachuap Khiri Khan 
Province, (2) explore the community members’ opinions on the internal factors affecting the 
success in making career choice of the Community Livelihood Project, (3) explore the 
community members’ opinions on the external factors affecting the success in making career 
choice of the Community Livelihood Project, (4) analyze the effect of the internal factors 
affecting the success in making career choice of the Community Livelihood Project, and                    
(5) analyze the effect of the external factors affecting the success in making career choice of 
the Community Livelihood Project. This research employed a quantitative design, a sample 
group of 284 people were representatives of livelihood household members in Thabsakae 
District, Prachuap Khiri Khan Province, data were collected through questionnaire, statistically 
analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, and Multiple Regression analysis. 
Research findings were as follows (1) the success in making career choice of the Village 
Community Livelihood Project was totally at the highest level (2) the opinions of the 
community members on the internal factors affecting the success in making career choice 
were totally at the highest level (3) the opinions of the community members on the external 
factors affecting the success in making career choice were totally at the highest level 4) the 
internal factors affecting the success in making career choice of the Community Livelihood 
Project at statistical significance level 0.01 and (5) the external factors affecting the success in 
making career choice of the Community Livelihood Project at statistical significance level 0.01. 
 
Keywords: Making Career Choice, Factors Affecting the Success, Community Livelihood Project 
 
บทน า  

ปัจจุบันนี้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของประชาชนภาคการเกษตรในชุมชนมีภาวะ
ความเสี่ยงของอาชีพภาคเกษตรกรรมที่เกิดจากการประกอบอาชีพแบบดั้งเดิม เช่น ปลูกพืชเชิงเดี่ยว โรคพืช 
ราคาผลผลิตตกต ่า การไม่มีอาชีพหรือรายได้เสริมหลังฤดูการผลิตและยังมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพ
ค่อนข้างน้อย ส่วนกลุ่มอาชีพที่มีอยู่ยังไม่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเพียงพอ ส่งผลให้ประชาชนต้อง
เคลื่อนย้ายไปประกอบอาชีพในเมือง และมีส่วนราชการที่มีสถานที่หรือศูนย์ฝึกอบรมซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน
เป็นศูนย์ฝึกอาชีพ/แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพได้ แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควร ประกอบกับมีปราชญ์
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ชุมชนด้านอาชีพที่เชี่ยวชาญและประสบผลส าเร็จในการ ประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ อยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน แต่มี
ส่วนน้อยที่สามารถถ่ายทอดให้คนอ่ืนน าไปท าตามให้ส าเร็จได้  
 ดังนั้นด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวข้างต้น การด าเนินการจึงมุ่งเน้นที่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก นั่น
คือ “รายได้” ที่ต้องท าให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยการสร้างอาชีพ จึงเป็นที่มาของ “สัมมาชีพชุมชน”             
ซึ่งก าหนดแผนการสร้างสัมมาชีพชุมชนบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีเป้าหมาย คือ ประชาชนได้รับ
การพัฒนาอาชีพและมีรายได้ โดยให้ชาวบ้านสอนชาวบ้านในสิ่งที่เขาอยากท า ฝึกปฏิบัติจริงให้สามารถน าไป
เป็นอาชีพได้ เพราะข้อเท็จจริงในทุกพ้ืนที่จะมีคนเก่งในแต่ละอาชีพอยู่แล้ว เช่น ท านาได้ผลผลิตสูง ท าสวนเก่ง 
หรือทางช่างแกะสลัก และการแปรรูปอื่น ๆ ซึ่งจะคัดเลือกและจัดเวทีฝึกทักษะการสอนการน าเสนอให้กับคน
เก่งเหล่านี้ ยกให้เป็น “วิทยากรสัมมาชีพชุมชน” หลังจากนั้นกลับไปสร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับ
หมู่บ้านเพิ่มเติมอีกหมู่บ้านละ 4 คน แล้วเปิดรับลูกศิษย์ที่สนใจอยากฝึกอาชีพในแต่ละประเภทอาชีพหมู่บ้าน
ละ 20 คน เมื่อผ่านการฝึกปฏิบัติแล้วขั้นพื้นฐานที่สุด ก็จะสามารถสร้างอาชีพบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ขณะที่ส่วนหนึ่งมีความก้าวหน้าก็จะมีแหล่งทุนสนับสนุนต่อ
ยอดอาชีพสร้างผลผลิต สร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเข้าสู่ระบบ OTOP เพื่อขยายตลาดในวงกว้างต่อไป ดังนั้น จึงได้
ก าหนดด าเนินกิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบูรณาการความ
ร่วมมือของประชารัฐ โดยใช้พื้นที่เป้าหมายตามพื้นที่ในความรับผิดชอบของยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท จ านวน 23,589 หมู่บ้าน 
เป็นพื้นที่ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมายดังกล่าว มีโอกาส ในการเรียนรู้และ
พัฒนาอาชีพให้เกิดสัมมาชีพชุมชน เพ่ือสร้างรายได้ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโตไปได้อย่างมีคุณภาพต่อไป 

การด าเนินโครงการระดับหมู่บ้านในอ าเภอทับสะแกเริ่มตั้งแต่ปี 2560 สามารถสร้างปราชญ์ชาวบ้าน
ได้ 245 คน ส่งเสริมให้ชาวบ้านตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพเสริมที่เหมาะสมได้ 980 ราย (ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 2564) การศึกษาเกี่ยวกับความส าเร็จในอาชีพของผู้ร่วมโครงการ สามารถ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการให้ค าแนะน าและสนับสนุนการตัดสินใจประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 
เพ่ือช่วยลดปัญหารายได้ไม่เพียงพอและลดความเหลื่อมล ้าทางสังคมในระดับหมู่บ้าน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ห้าข้อ คือ (1) เพื่อประเมินระดับความส าเร็จในการตัดสินใจเลือกอาชีพ 
โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน ระดับหมู ่บ ้าน อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีร ีข ันธ์                           
(2) เพื่อส ารวจความคิดเห็นของสมาชิกชุมชนเกี่ยวกับปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการตัดสินใจเลือก
อาชีพ โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน ระดับหมู่บ้าน อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                  
(3) เพื่อส ารวจความคิดเห็นของสมาชิกชุมชนเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการตัดสินใจ
เลือกอาชีพ โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน ระดับหมู่บ้าน อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
(4) เพื่อวิเคราะห์การส่งผลของปัจจัยภายในต่อความส าเร็จ ในการตัดสินใจเลือกอาชีพ โครงการสร้างและ
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พัฒนาสัมมาชีพชุมชน ระดับหมู่บ้าน อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ (5) เพ่ือวิเคราะห์การส่งผล
ของปัจจัยภายนอกต่อความส าเร็จในการตัดสินใจเลือกอาชีพ โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน ระดับ
หมู่บ้าน อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
การทบทวนวรรณกรรม  
 ความส าเร็จในอาชีพ 

สุนีภร เปรมศรี (2557, น. 17) ให้ความหมายว่า ความส าเร็จในอาชีพ คือการที่ บุคคลรับรู้ หรือ
ประเมินตนเองในแง่ความรู้สึกและความคิดเห็นได้ว่าเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามที่ตนเองได้
ก าหนดเป้าหมายไว้  

วอลตัน (Walton, 1973) ให้ความเห็นว่า พนักงานทุกคนต่างมีความต้องการที่จะประสบ ความส าเร็จ
ในการท างานของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 4 ด้าน ดังนี้  

1. ด้านพัฒนาและขยายขอบเขตความสามารถในการท างานของตนเองให้สูงขึ ้น ไม่ใช่
ปฏิบัติงานอยู่ในต าแหน่งงานเดิมตลอดไป  

2. ด้านการน าความรู้มาใช้โดยเมื่อพนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะ
ใหม่ ๆ แล้วต่างต้องการที่จะน าความรู้ เหล่านั้นมาใช้งานให้เกิดประโยชน์และเพ่ิมพูน ทักษะของตน  

3. ด้านการเติบโตในต าแหน่งงานที่สูงขึ้น เพื่อแสดงถึงการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับ ของเพื่อน
ร่วมงาน ครอบครัว และบุคคลอ่ืนในสังคม  

4. ด้านรายได้ที่เพ่ิมข้ึนและมั่นคง ที่มีเหมาะสมกับต าแหน่งงานและภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
เฮลรีเจลและคณะ (Hellriegel et al., 2001) ให้ความเห็นว่า บุคคลที่จะประสบความส าเร็จในอาชีพ

นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการท างานเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับโอกาสของทางเลือกในอาชีพ ด้วย 
เฮลรีเจลและคณะ ได้ให้มุมมองเก่ียวกับการเลือกวิชาชีพและประสบการณ์ของบุคคลไว้ 5 มุมมอง ดังนี้  

1. ต าแหน่งอาชีพการงานที่ท าไม่ใช่สิ่งที่บ่งบอกถึงความส าเร็จหรือล้มเหลวในการ อาชีพ 
หากแต่สิ่งที่บ่งบอกถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการท างานที่ดีที่สุด คือ ตัวของบุคคล นั้นเอง  

2. ความส าเร็จหรือความล้มเหลวในอาชีพนั้น มีความเกี่ยวข้องกับมโนคติเป้าหมาย และ
ความสามารถของบุคคล  

3. บุคคลควรจะศึกษาลักษณะของอาชีพ และสิ่งที่ท าทั้งเชิงรูปธรรม (Objective) และเชิง
นามธรรม (Subjective)  

4. การพัฒนาตนเองมีผลต่อการบรรลุสู่เป้าหมายในอาชีพ โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หลายด้าน 
เช่น สภาวะทางการเงิน ครอบครัว บุคลิกลักษณะของบุคคล ตลอดจนลักษณะของงานนั้น ๆ  

5. วัฒนธรรมองค์การเป็นปัจจัยที่มีผลต่ออาชีพ สถานภาพทางสังคมและการศึกษา ถือเป็น
พ้ืนฐานที่ส าคัญของความก้าวหน้าในอาชีพ 
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ปัจจัยส่วนบุคคล  

1. เพศ 

2. อายุ  

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน 

6. ต าบลที่อาศัยอยู ่

ความสำเร็จในการตัดสินใจเลือกอาชีพ 

- ด้านการเงิน 

- ด้านความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล 

- ด้านบทบาทในงาน 

- ด้านการเรยีนรู้และเติบโต 

 

  กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ คือ กระบวนการที่บุคคลจะพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจ เป็น
กระบวนการที่สลับซับซ้อน เช่น ต้องพิจารณาค่านิยม ความสนใจ ความถนัด และคุณสมบัติอื่น ๆ การตัดสินใจ
สัมพันธ์กับทักษะที่ได้เรียนรู้ ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของบุคคล เช่นหลักในการตัดสินใจ เป็นการส ารวจหนทางที่ 
จะเป็นไปได้ก าหนดว่าจะท าอะไร จะเกิดผลอะไร ในการตัดสินใจ เราต้องรู้จักความสามารถ ความสนใจ ค่านิยมของ
ตนเองและรู้ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง น าความรู้ไปพิจารณาตัวเลือกต่าง ๆ ถ้าได้ข้อมูลมากเท่าใด บุคคลนั้นก็มีโอกาส
ได้ผลที่พึงปรารถนามากขึ้นเท่านั้น ข้อมูลจากการประเมินน าไปสู่การอภิปรายลักษณะพิเศษของบุคคลที่สามารถ
เชื่อมโยงกับความต้องการทางการศึกษาและอาชีพ สิ่งส าคัญในการตัดสินใจเลือกอาชีพ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่
ส าคัญ 2 ประการคือ ปัจจัยภายนอก อาทิ ลักษณะงาน สภาพแวดล้อมของงาน รายได้ แนวโน้มของตลาดแรงงาน 
และปัจจัยภายใน อาทิ ความสนใจ บุคลิกภาพ สติปัญญา ความถนัดทักษะ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และความรับผิดชอบ 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้บูรณาการแนวคิดของวอลตัน (Walton, 1973) และ
ทฤษฎีของแกตติเกอร์และลาร์วูด (Gattiker & Larwood, 1986) มาจัดท าเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาดังแสดงใน
รูปที่ 1 
           ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ

ตัดสินใจเลือกอาชีพปัจจัยภายใน 

- ความสนใจ 

- ความถนัด 

- ประสบการณ ์

ปัจจัยภายนอก 

- ลักษณะงาน 

- สภาพแวดล้อม 

- รายได ้
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยปริมาณ ประชากร จ านวน 284 คน ได้แก่ ตัวแทนครัวเรือนสัมมาชีพที่เข้าร่วม

โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน ระดับหมู่บ้าน อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จาก 6 ต าบล 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 284 คน เป็นการศึกษาประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการหาค่าความเที่ยง (Validity) ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.98 และค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่า
ความเชื ่อมั ่นเท่ากับ 0.89 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี ่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย                    
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
 
ผลการศึกษา 
  1. ความส าเร็จในการตัดสินใจเลือกอาชีพ โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน ระดับ
หมู่บ้าน อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ผลการศึกษา พบว่า ความส าเร็จในการตัดสินใจเลือกอาชีพ อยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม 3.47 
ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.23 ด้านที ่มีค่าเฉลี ่ยสูงสุด คือ ด้านการเรียนรู ้และเติบโต ค่าเฉลี ่ย 3.58                       
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ ด้านการเงิน ค่าเฉลี่ย 3.33 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.33 ดังแสดงในตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 แสดงผลรวมของค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิด เห็นของกลุ่มตัวอย่าง
เกี่ยวกับความส าเร็จในการตัดสินใจเลือกอาชีพ โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน ระดับหมู่บ้าน             
อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ความส าเร็จในการตัดสินใจเลือกอาชีพ X S.D. ระดับความคดิเห็น 

ด้านการเงิน 3.22 0.33 มาก 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 3.49 0.42 มากที่สุด 
ด้านบทบาทในงาน 3.57 0.52 มากที่สุด 
ด้านการเรียนรู้และเติบโต 3.58 0.28 มากที่สุด 

รวม 3.47 0.23 มากที่สุด 

 
 2. ความคิดเห็นของสมาชิกชุมชนเกี่ยวกับปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการตัดสินใจ
เล ือกอาช ีพ โครงการสร ้ างและพ ัฒนาส ัมมาช ีพช ุมชน ระด ับหม ู ่ บ ้ าน  อ  า เภอท ับสะแก                                 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของกลุ ่มตัวอย่าง อยู ่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี ่ยรวม 3. 61                  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.20 ปัจจัยภายใน ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความถนัด ค่าเฉลี่ย 3.72 ส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน 0.32 และที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ ประสบการณ์ ค่าเฉลี่ย 3.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31 ดัง
แสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลรวมของค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
เกี่ยวกับปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการตัดสินใจเลือกอาชีพ โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพ
ชุมชน ระดับหมู่บ้าน อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ปัจจัยท่ีภายในส่งผลต่อความส าเร็จ X S.D. ระดับความคดิเห็น 

ความสนใจ 3.58 0.35 มากที่สุด 
ความถนัด 3.72 0.32 มากที่สุด 
ประสบการณ์ 3.51 0.31 มากที่สุด 

รวม 3.61 0.20 มากที่สุด 

 
  3. ความคิดเห็นของสมาชิกชุมชนเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการตัดสินใจ
เล ือกอาช ีพ โครงการสร ้ างและพ ัฒนาส ัมมาช ีพช ุมชน ระด ับหม ู ่ บ ้ าน  อ  า เภอท ับสะแก                              
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของกลุ ่มตัวอย่าง อยู ่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี ่ยรวม 3 .55                 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30 ปัจจัยภายนอก ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ได้แก่ สภาพแวดล้อม ค่าเฉลี่ย 3.70             
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 และท่ีมีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ ลักษณะงาน ค่าเฉลี่ย 3.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.32 ดังแสดงในตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 แสดงผลรวมของค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการตัดสินใจเลือกอาชีพ โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพ
ชุมชน ระดับหมู่บ้าน อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อความส าเร็จ X S.D. ระดับความคดิเห็น 

ลักษณะงาน 3.32 0.32 มากที่สุด 
สภาพแวดล้อม 3.70 0.38 มากที่สุด 
รายได้ 3.64 0.40 มากที่สุด 

รวม 3.55 0.30 มากที่สุด 

 
 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”   
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 848 

 

 4. การส่งผลของปัจจัยภายในต่อความส าเร็จในการตัดสินใจเลือกอาชีพ โครงการสร้างและ
พัฒนาสัมมาชีพชุมชน ระดับหมู่บ้าน อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยภายในด้านประสบการณ์ สามารถอธิบายความผันแปรของความส าเร็จ
ในการตัดสินใจเลือกอาชีพ โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน ระดับหมู ่บ้าน อ าเภอทับสะแก               
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังแสดงในตารางที่ 4   
 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ 

ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพ 

B S.E. Beta t Sig. 

ความสนใจ 0.015 0.038 0.023 0.393 0.695 
ความถนัด -0.024 0.041 -0.035 -0.581 0.562 

ประสบการณ ์ 0.402 0.036 0.557 11.251 **0.01 
R2 = 0.078    SEE = 0.217    F = 23.828 

 **นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

5. การส่งผลของปัจจัยภายนอกต่อความส าเร็จในการตัดสินใจเลือกอาชีพ โครงการสร้างและ
พัฒนาสัมมาชีพชุมชน ระดับหมู่บ้าน อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยภายนอก ทั้ง 3 ตัวแปร คือ ลักษณะงาน สภาพแวดล้อม และรายได้ 
ร่วมกันอธิบายความผันแปรของความส าเร็จในการตัดสินใจเลือกอาชีพ ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 และร่วมกันท านายความส าเร็จในการตัดสินใจได้ร้อยละ 33.6 ดังแสดงในตารางที่ 5 

 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ 

ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การตัดสินใจเลือกอาชีพ 

B S.E. Beta t Sig. 

ลักษณะงาน 0.199 0.041 0.281 4.911 **0.01 
สภาพแวดล้อม 0.250 0.032 0.423 7.833 **0.01 

รายได ้ 0.318 0.028 0.565 11.503 **0.01 
R2 = 0.336    SEE = 0.184    F = 143.006 

**นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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สรุป 
 ความส าเร็จในการตัดสินใจเลือกอาชีพ โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน ระดับหมู่บ้าน อยู่ใน

ระดับ มากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการเรียนรู้และเติบโต ซึ่งน่าจะเป็นเพราะอาชีพที่เลือกท าให้
สมาชิกครัวเรือนสัมมาชีพได้เรียนรู้สิ่งใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เติบโตและ
เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และน่าจะสืบเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันมีความผันผวนขึ้นลง
อยู่ตลอดเวลา ประกอบกับการที่ในชุมชนมีการประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งเหมือนกันเป็นจ านวนมาก ท าให้
การประกอบอาชีพหรือสัมมาอาชีพนั ้น ผู ้ประกอบการจะต้องเรียนรู ้ในทักษะใหม่ ๆ หรือที ่เร ียกว่า 
Upskill/Reskill ซึ่งอาจจะสามารถพลิกวิกฤติให้กลายเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในการเริ่มต้น
และเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ ส าหรับความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ เติบโตในธุรกิจ และเพื่อความอยู่รอดของ
ตนเองและคนชุมชน ผลการค้นพบอธิบายได้ด้วยความเห็นของ วอลตัน (Walton, 1973) ซึ ่งอธิบายว่า 
คนท างานทุกคนต่างมีความต้องการที่จะประสบความส าเร็จในการท างานของตน รวมทั้งการน าความรู้มาใช้
โดยเมื่อพนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะใหม่ ๆ แล้วต่างต้ องการที่จะน าความรู้ 
เหล่านั้นมาใช้งานให้เกิดประโยชน์และเพ่ิมพูน ทักษะของตน ซึ่งจะส่งผลให้เติบโตในต าแหน่งงานที่สูงขึ้น เพ่ือ
แสดงถึงการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับ ของเพ่ือนร่วมงาน ครอบครัว และบุคคลอ่ืนในสังคม  

  ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการตัดสินใจเลือกอาชีพไดแก่ประสบการณ์ ซึ่งประสบการณ์
หรือการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญนั้น ย่อมส่งผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งความพึงพอใจของบุคคลที่ได้กระท า 
ความส าเร็จของตนเองและองค์การหรือกลุ่ม หรือในรูปของค่าตอบแทนที่เป็นเงินทองหรือสิ่งต่างตอบแทนหรือ
แลกเปลี่ยน ซึ่งกันและกันหรือการได้รับการยกย่องมีชื่อเสียงและเครือข่ายเพื่อนฝูงในสังคม (ประสารทสุข 
นิยมราษฎร์และคณะ : อ้างในกัลป์พฤกษ์ พลศร, 2554, น. 31-33) ส่วนปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการตัดสินใจเลือกอาชีพได้แก่ปัจจัยด้านลักษณะงาน สภาพแวดล้อม และรายได้ โดยปัจจัยด้านรายได้ส่งผล
มากสุดในสามตัวแปร บ่งชี้ว่าเมื่อรายได้เพิ่มขึ้นและมั่นคงย่อมเป็นเครื่องแสดงได้ว่าบุคคลผู้นั ้นประสบ
ความส าเร็จในอาชีพและหน้าที่การงาน (Walton 1973) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) ควรมีการสร้างภาคีเครือข่ายกลุ ่มอาชีพในทุกระดับ เพื ่อยกระดับกลุ ่มอาชีพไปสู ่การเป็น
ผู้ประกอบการมืออาชีพ หรือ Smart Enterprise เพ่ือให้เป็นเครื่องยนต์ใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน 
 2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ควรก าหนดนโยบายในการส่งเสริมการบริหารจัดการที่
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ และด้านการตลาดที่สามารถด าเนินการได้จริงให้แก่กลุ่มอาชีพ 
 3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ควรมีการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มอาชีพที่
ด าเนินการขึ้นทะเบียน OTOP อย่างจริงจัง เพ่ือยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล 
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 4) หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องกับโครงการสัมมาชีพชุมชนโดยตรงควรมีการปรับเปลี่ยน กระบวนการด าเนิน
โครงการสัมมาชีพชุมชนให้สอดคล้องและทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงกับสภาพสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
 1) ความส าเร็จด้านการเงิน ควรมีการส่งเสริมให้ตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายของการออมน้อยและการ
ขาดวินัยทางการเงินด้วย เพราะการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็มักจะมาพร้อมกับการใช้จ่ายที่มากขึ้นเช่นกัน และหาก
ไม่ปรับพฤติกรรม รายรับก็จะกลายเป็นรายจ่ายทันที ฉะนั้นทุกภาคส่วนจึงจ าเป็นต้องช่วยกันสร้างความ
ตระหนักรู้ ส่งเสริมวินัยทางการเงินและการออม เพ่ือสุขภาพทางการเงินที่ดีของชุมชนและการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
 2) ความส าเร็จด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วม แสดงให้เห็นว่าประชาชน
ต้องการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนของตนเองเพื่อตนเอง ก าหนดวัตถุประสงค์เดียวกันให้ชัดเจน เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีหน้าที่สนับสนุนคอยช่วยเหลือในฐานะ
ฝ่ายสนับสนุน อาจจะด้วยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน เป็นการสร้างโอกาสให้ชุมชนมีสว่น
ร่วมในการให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงของชุมชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันช่วยกันคิด ช่วยกันท าในการ
แก้ไขปัญหาลองผิดลองถูกในชุมชนกันเอง ให้อิสระในการคิด แล้วน าสิ่งที่ได้หรือปัญหาที่เกิดขึ้นมาพูดคุยกัน 
และมีการแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับการปฏิบัติของชุมชน 
 3) ความส าเร็จด้านบทบาทในงาน ภาครัฐควรส่งเสริมให้มีการก าหนดให้ชัดเจนว่าชุมชนต้องการท า
อะไรให้ส าเร็จ ก าหนดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนเริ่มลงมือปฏิบัติ และหากต้องการมีแผนการท างานที่
สามารถน ามาใช้ได้ผลจริง จะต้องเริ่มด้วยการมีวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ หรือเป้าหมายที่ชัดเจนก่อน แผนการ
ท างานจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างแน่นอนและจะสามารถบรรลุเป้าหมายใด ๆ ตามที่ตั้งไว้ได้ 
 4) ความส าเร็จด้านการเรียนรู้และเติบโต ควรมีการสร้างแรงบันดาลใจและความมุ่งม่ันตั้งใจของชุมชน 
รวมทั้งเน้นด้านการสร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ต้องมีการพัฒนา
ฝีมือแรงงานรวมถึงทักษะความรู้ด้านต่าง ๆ ควรส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สร้างคุณค่า
ให้กับชุมชน พัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน พร้อมทั้งหาช่องทาง
การตลาดในการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมในต้นทุนที่ต ่าท่ีสุด เพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคงต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ประเด็นที่น่าสนใจหรือประเด็นที่มีความส าคัญต่อ
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการขับเคลื่อนโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน ซึ่งจะสามารถใช้ในการ
พัฒนากระบวนการขับเคลื่อนได้อย่างครอบคลุมต่อไป 

2) ควรท าการศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จและเปรียบเทียบระดับความส าเร็จของกลุ่ม
อาชีพที่เกิดขึ้นจากโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นต้นแบบในการศึกษา
ความส าเร็จในการพัฒนากลุ่มอาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างและสัมมาชีพชุมชนอื่น ๆ ต่อไป 
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3) ควรมีการศึกษาวิจัยชุมชนที่ไม่ประสบผลส าเร็จในการการขับเคลื่อนโครงการสร้างและพัฒนา
สัมมาชีพชุมชนเพื่อให้ทราบถึงประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการการขับเคลื่อนมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการ
วางแนวทางในการด าเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในอนาคตต่อไป 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน

ต าบล อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2) เพ่ือวิเคราะห์การส่งผลของปัจจัยจูงใจต่อการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (3) เพ่ือวิเคราะห์การส่งผล

ของปัจจ ัยส ุขว ิทยาต่อการปฏิบ ัต ิงานของบุคลากรองค์การบร ิหารส ่วนต าบล อ าเภอบางสะพาน                         

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (4) เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 

อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามพื้นที่ และ (5) เพื่อเสนอแนะแนวทางเสริมสร้าง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง 189 คน ได้แก่ บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7 แห่ง เครื่องมือคือใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว                   

เอฟเทสต์ และเชฟเฟ่ ผลการวิจัย (1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล      

อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในระดับมาก (2) ปัจจัยจูงใจส่งผลต่อแรงจูงใจและอธิบายความ

ผันแปรของแรงจูงใจได้ร้อยละ 75.9 (3) ปัจจัยสุขวิทยาจส่งผลต่อแรงจูงใจและอธิบายความผันแปรของ

แรงจูงใจได้ร้อยละ 57.3 (4) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรต่างพ้ืนที่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 และ (5) การเสริมสร้างแรงจูงใจท าได้โดยการสร้างความมั่นใจในการท างาน การฝึกอบรม

เพ่ิมพูนความรู้ทักษะ และการมอบหมายงานที่ท้าทาย 

 

ค าส าคัญ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ การปฏิบัติงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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Abstract 
 This research aimed to (1) evaluate work motivation of Sub-District Administrative 
Organization personnel, Bang Saphan District, Prachuap Khiri Khan Province (2) analyze the 
effect of motivation factor on personnel performance (3) analyze the effect of hygiene factor 
on personnel performance (4) compare work motivation of personnel classified by areas                 
(5) recommend the approach to enhance the motives of Sub-District Administrative 
Organization personnel, Bang Saphan District, Prachuap Khiri Khan Province. This was a 
quantitative research. Samples of 189 were personnel of 7 Sub-District Administrative 
Organizations. Instrument employed was questionnaire. Statistical tools used were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, Multiple Regression, one way ANOVA F test, and 
Scheffe. Research results were : (1) work motivation of Sub-District Administrative Organization 
personnel, Bang Saphan District, Prachuap Khiri Khan Province was at high level (2) motivation 
factors affected personnel performance and could explain the variation of personnel 
motivation at 75.9 percent (3) hygiene factors affected personnel performance and could 
explain the variation of personnel motivation at 57.3 percent (4) guidelines to enhance 
personnel motives : personnel confidence should be encouraged, provision of training to 
increase skills, and challenging job delegation. 
 
Keywords: Factors Affecting Motivation, Performance, Prachuap Khiri Khan Province 
 
บทน า  
  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง แรงผลักดันทั้งจากภายนอกและภายในซึ่งช่วยกระตุ้นทิศทางหรือ
แนวทางของพฤติกรรมให้บุคคลกระท าสิ่งต่าง ๆ ให้ส าเร็จตามเป้าหมายด้วยความเต็มใจ และเป็นไปตาม
แรงจูงใจของบุคคล (ศุภลักษณ์ ตรีสุวรรณ, 2548, น. 14) แรงจูงใจมีความส าคัญทั้งต่อองค์การ ต่อผู้บริหาร 
และต่อบุคลากร หากบุคคลในองค์กรไม่มีแรงจูงใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานก็เป็นมูลเหตุที่ท าให้ผล
งานและผลการปฏิบัติงานต ่า คุณภาพของงานลดลง แต่ในทางตรงกันข้ามหากองค์กรมีบุคคลที่มีแรงจูงใจ และ
ความพึงพอใจในการท างานสูงก็จะมีผลทางบวกต่อการปฏิบัติงานคุณภาพงานก็จะมีประสิทธิภาพสูง  
 แรงจูงใจมีองค์ประกอบส าคัญ คือ ความพยายาม ความมุ่งมั่น การมีทิศทาง การมีเป้าหมาย ปัจจัยที่
ส่งผลต่อแรงจูงใจนั้น มีหลายประการ เช่น ความส าเร็จในการท างาน ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน การ
ยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ท า ความรับผิดชอบ (ยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ, 2562, น. 52) การท าความเข้าใจ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจย่อมช่วยให้องค์การสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นใน
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บุคลากรของตนได้ อันจะน าไปสู่ขวัญก าลังใจที่ดีและประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ส่งผลดีต่อ
องค์การโดยรวม 
 ปัญหาประการหนึ่งที่เกิดขึ้นขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ อัตราการ
เข้าออกงานที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่น การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบล อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วยให้เข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ ซึ่งท าให้
สามารถพิจารณาหาแนวทางเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 5 ประการ (1) เพื่อประเมินแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต าบล อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2) เพื่อวิเคราะห์การส่งผลของปัจจัยจูงใจต่อ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

(3) เพื่อวิเคราะห์การส่งผลของปัจจัยสุขวิทยาต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน

ต าบล อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (4) เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จ าแนกตามสถานที ่ปฏิบัต ิงาน                        

(5) เพื่อเสนอแนะแนวทางเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอ

บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

 Jerald Greenberg และ Robert A. Baron (1997 อ้างใน สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2552, น. 154) กล่าว

ว่าการจูงใจเป็นกระบวนการของการกระตุ้น (Arousal) ให้พนักงานท างานให้ดีขึ้นทุ่มเทความพยายามให้มาก

ขึ้นโดยท างานอย่างมีทิศทาง ไม่ย่อท้อ เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ  Johns, Gary (1996, 

p. 159 อ้างใน ปภาวดี มนตรีวัต และคณะ, 2560, น. 5-55) กล่าวถึง แรงจูงใจมีองค์ประกอบส าคัญ 4 

ประการ ดังนี้ (1) ความพยายาม หมายถึง ความอุตสาหะในงานของบุคคล ซึ่งย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละ

ลักษณะงาน (2) ความมุ่งม่ัน หมายถึง ความมุมานะโดยไม่ย่อท้อในการท างาน (3) การมีทิศทาง หมายถึง การ

ท างานอย่างทุ่มเทและตั้งใจไม่เบี่ยงเบน หรือไม่สะเปะสะปะ แต่มีจุดมุ่งโดยรักษาเส้นทางเพ่ือให้ไปถึงจุดหมาย

โดยไม่เสียเวลาออกนอกเส้นทางที่ตั้งใจไว้ (4) การมีเป้าหมาย พฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจคือพฤติกรรมที่มี

เป้าหมาย โดยทิศทางน าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งหากเป็นการจูงใจคนท างาน เป้าหมายในการปฏิบัติงา น

ของเขาย่อมเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ หากไม่มีความสอดคล้อง ย่อมไม่ถือว่ามี

แรงจูงใจในการท างาน พงศ์ หรดาล (2540, น. 66-67) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นกระบวนการที่เกิดได้ตลอดเวลา 

เพราะมนุษย์มีความต้องการ (Needs) ซึ่งท าให้เกิดความไม่สมดุลทางร่างกาย และจิตใจก่อให้เกิดแรงขับ 
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(Drivers) หรือแรงจูงใจ (Motives) ที ่จะท าให้พฤติกรรมการกระท าไปสู ่เป้าหมาย (Goals) ที ่สามารถ

ตอบสนองความต้องการนั้น ๆ เมื่อบุคคลได้รับการตอบสนองแรงขับหรือแรงจูงใจก็จะลดพลังลงท าให้เกิด

ความพึงพอใจในการท างาน 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545, น. 209) อธิบายว่า กระบวนการสร้างแรงจูงใจ เริ ่มต้นด้วย                 

(1) มีความต้องการ (Needs) เกิดข้ึน ซึ่งเป็นการรับรู้ของบุคคลที่ไม่สมหวัง (2) บุคคลจะพิจารณาหาวิธีที่สนอง

ความพึงพอใจเกี ่ยวกับความต้องการงานที่ท้าทาย ค่าตอบแทนที ่สูงขึ ้น และการยอมรับ จากกลุ ่มงาน                      

(3) ความต้องการเหล่านี้น าไปสู่กระบวนการตัดสินใจของบุคคลให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจและตาม

ด้วยการมีพฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมาย (4) สามารถกระตุ้นโดยการให้รางวัล  

 เฟรเดอริค เฮอร์ชเบิร์ก (Frederick Herzberg อ้างใน ตุลา มหาพุสุธานนท์, 2554, น. 252) อธิบาย

ว่า ทฤษฎีสองปัจจัย ว่าความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรกับผลการปฏิบัติงาน  

ถ้าหากคนงานได้รับการตอบสนองความต้องการย่อมที่จะก่อให้เกิดความพึงพอใจของบุคลากรน ามาซึ่งความ

ขยันขันแข็งและเสียสละอุทิศตนเพื่อการท างาน ผลการปฏิบัติงานที่สูงท าให้ผลผลิตขององค์การเพิ่มขึ้นด้วย            

ซึ่งเฮอร์ชเบิร์กได้ท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ท าบัญชีและวิศวกรรมกว่า 200 คน โดยสัมภาษณ์ว่ามีปัจจัย

ใดบ้างในการท างานที่ท าให้บุคคลในองค์การเกิดความรู้สึกที่ดี ปัจจัยเหล่านั้นได้แก่ ความส าเร็จของงาน                

ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในต าแหน่ง การได้รับการยอมรับนับถือ และกิจกรรมระหว่างการท างาน 

ส่วนตัวแปรที่ท าให้บุคคลในองค์การเกิดความรู้สึกที่ไม่ดี ได้แก่ สภาพการท างาน การบังคับบัญชา เงินเดือน 

ความมั่นคงในงาน กฎระเบียบและการปฏิบัติขององค์การ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในงานเขาจึงได้สรุป

เป็นทฤษฎีสองปัจจัย ซึ่งกล่างถึงมนุษย์ทุกคนจะมีความต้องการ 2 ด้าน คือ ความต้องการทางด้านสุขอนามัย 

(Hygiene needs) หรือปัจจัยภายนอก (Extrinsic factors) และความต้องการด้านการจูงใจ (Motivator 

needs) หรือปัจจัยภายใน (Intrinsic factors) 

 ปภาวดี มนตรีวัต (2554, น. 19-20) อธิบายว่า องค์การสามารถจูงใจบุคลากรโดยพิจารณาจากแนว

ทางการจูงใจที่ส าคัญ ได้แก่ การจูงใจที่เกิดจากปัจจัยภายนอกตัวบุคคล การจูงใจที่เกิดจากปัจจัยภายในตัว

บุคคล และการจูงใจที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในประกอบกัน 

 สรุปได้ว่า การจูงใจเพื่อให้มนุษย์ท างาน ประกอบด้วย 3 ประการ คือ (1) ผู้รับการจูงใจ เป็นบุคคล

หรือกลุ่มเป้าหมายที่ผู้จูงใจต้องการจะใช้กระบวนการจูงใจเข้าด าเนินการให้ปฏิบัติในสิ่งที่ผู้จูงใจต้องการด้วย

ความสมัครใจ (2) วิธีการจูงใจ เป็นกระบวนการทั้งศาสตร์และศิลป์ และเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ของผู้ถูกจูงใจให้สามารถคล้อยตาม และสามารถกระท าตามจนบรรลุวัตถุประสงค์ (3) เป้าหมายของการจงูใจ 

เป็นพฤติกรรมที่ผู้จะจูงใจหวังจะให้เกิดข้ึนในขั้นสุดท้ายภายหลังจากการใช้วิธีการจูงใจ และการจะท าให้การจูง

ใจมนุษย์ได้ผลส าเร็จนั้นจ าเป็นต้องรู้ธรรมชาติของมนุษย์ 

  



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”   
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 856 

 

กรอบแนวคิด 

  ผู ้ว ิจ ัยใช้แนวคิดและทฤษฎี “สองปัจจัย” ของ Frederick Herzberg (1959) ร่วมกับแนวคิด

องค์ประกอบแรงจูงใจ ของ Gary Johns (1996) มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด ดังนี้   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- ประเภทต าแหน่ง 

- ระดับเงินเดือน 

- ระยะเวลาการท างาน  

ณ สถานที่ท างานแห่งนี้ 

สถานที่ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยจูงใจ 

- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

- ความก้าวหน้าในงาน 

- ความยอมรับนับถือ 

- ความรับผิดชอบ 

- ความส าเร็จในงาน 

ปัจจัยสุขวิทยา 

- เงินเดือน/ค่าจ้าง 

- ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 

- ความมั่นคงในงาน 

- สภาพการท างาน 

- นโยบายและการบริหาร 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

- ความพยายาม 

- ความมุ่งม่ัน 

- การมีทิศทาง 

- การมีเป้าหมาย 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยปริมาณ ประชากร คือ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ              

บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวม 7 แห่ง จ านวน 358 คน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 189 คน จากสูตรของ              

ทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบคุณภาพ โดยมีค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.91 และความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติที ่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เอฟเทสต์ และเชฟเฟ่ 

 

ผลการวิจัย     

 1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบางสะพาน                 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในระดับมาก ดังตารางที ่1 

 

ตารางที่ 1 สรุปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต าบล อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 

ด้าน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1 ความพยายาม 3.17 0.52 มาก 
2 ความมุ่งม่ัน 3.16 0.53 มาก 
3 การมีทิศทาง 3.11 0.54 มาก 
4 การมีเป้าหมาย 3.14 0.54 มาก 

 รวม 3.15 0.45 มาก 

  

 ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์               

มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45) และเมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ความพยายาม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 3.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52) รองลงมา

ความมุ่งมั่น (ค่าเฉลี่ย 3.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53) การมีเป้าหมาย (ค่าเฉลี่ย 3.14 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.54) และการมีทิศทางมีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54)  
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 2. ปัจจัยจูงใจส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล              

อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยจูงใจ 3 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความส าเร็จในงาน และความยอมรับ

นับถือ ส่งผลต่อแรงจูงใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ สามารถอธิบายความผันแปรของแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ร้อยละ 

75.9 โดยปัจจัยที่ส่งผลสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านความรับผิดชอบ ซึ่งสามารถอธิบายความผันแปรของแรงจูงใจได้

ร้อยละ 30.3 ดังตารางที ่2 

 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

ปัจจัยจูงใจ B S.E    Beta t sig 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ .012 .042 .015 .278 .781 

ความก้าวหน้าในงาน .004 .043 .006 .104 .917 

ความยอมรับนับถือ .257 .049 .302 5.215 .000** 

ความรับผิดชอบ .303 .049 .347 6.206 .000** 

ความส าเร็จในงาน .286 .042 .354 6.810 .000** 

 R² =.759  SEE = .22220 F = 113.019 

ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 

 

 3. ปัจจัยสุขวิทยาส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 

อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

    ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยสุขวิทยา 3 ด้าน ได้แก่ ความสัมพันธ์กับผู้อื่น ความมั่นคงในงาน นโยบาย

และการบริหาร ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ .01 และสามารถอธิบายความผันแปรของแรงจูงใจใน              

การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร้อยละ 

57.3 โดยปัจจัยที่ส่งผลสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งสามารถอธิบายความผันแปรของ

แรงจูงใจได้ร้อยละ 25.3 ดังตารางที ่3  
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ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

ปัจจัยสุขวิทยา B S.E    Beta t sig 

เงินเดือน/ค่าจ้าง -.087 .046 -.121 -1.872 .063 

ความสัมพันธ์กับผู้อื่น .253 .057 .324 4.422 .000** 

ความมั่นคงในงาน .228 .067 .289 3.428 .001** 

สภาพการท างาน .056 .070 .074 .794 .428 

นโยบายและการบริหาร .191 .054 .265 3.535 .001** 

 R² =.573  SEE = .27894 F= 48.075 

ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 

  

 4. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบางสะพาน               

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่างสถานที่ปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกัน  

 ผลการศึกษา พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลชัยเกษม มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก

ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ร าพึงมีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 2.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57) 

 เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ทั้ง 7 แห่ง มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01            

เมื่อศึกษาต่อไปด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่ร าพึง แตกต่างจากแรงจูงใจในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลพงศ์ประศาสน์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย องค์การบริหารส่วนต าบลชัยเกษม และองค์การบริหารส่วนต าบลทองมงคล 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 5. แนวทางเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัต ิงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล             

อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

 ด้านปัจจัยจูงใจ 1) ลักษณะงานที่ปฏิบัติควรมีการจัดระบบงาน มีการก าหนดขั้นตอนต่าง ๆ อย่าง

ชัดเจน 2) ความก้าวหน้าในงาน ควรมีการเลื่อนขั้นที่เหมาะสมและเป็นธรรม 3) ความยอมรับนับถือควรใหค้ า

ยกย่องชมเชยเกี่ยวกับผลส าเร็จในงานทุกครั้งเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 4) ความรับผิดชอบ  

ก าหนดการมอบหมายงานให้ชัดเจน 5) ความส าเร็จในงาน ชื่นชมบุคคากรเมื่อท างานส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

ส่งเสริมให้ค าแนะน าเพ่ือให้ปฏิบัติงานได้ส าเร็จ   

 ด้านปัจจัยสุขวิทยา 1) เงินเดือน/ค่าจ้าง ควรเหมาะสมกับต าแหน่งงาน 2) ความสัมพันธ์กับผู ้อ่ืน  

ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 3) ความมั่นคงในงาน สร้างความมั่นคงในงานแก่พนักงานจ้าง/พนักงานจ้างทั่วไป 
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ปลูกฝังให้บุคลากรมีความรัก ความผูกพันต่อองค์กร 4) สภาพการท างาน จัดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใชในการ

ท างานให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน 5) นโยบายและการบริหาร ก าหนดนโยบายในการบริหารงานในองค์กรให้

ชัดเจน สร้างความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการริหารขอองค์การ 

 

สรุป  

 การศึกษา พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยองค์ประกอบด้านความพยายามมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งแสดง

ว่าบุคลากรได้มีการน าความรู้  ความสารถไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ผลการศึกษายังแสดงด้วยว่า              

พลังผลักดันจากภายใน ซึ่งได้แก่ ความรับผิดชอบ ความส าเร็จในงาน และความยอมรับนับถือ ส่งผลต่อ

แรงจูงใจมากกว่าพลังผลักดันจากภายนอก ซึ่งได้แก่ ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน นโยบายและการบริหาร และความ

มั่นคงในงาน สะท้อนทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก ที่ว่า ความส าเร็จในงาน  ความรู้สึกได้รับการยอมรับ 

ความรับผิดชอบต่องาน เป็นปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยเจริญเติบโต (motivators or growth factors) โดยเป็น

ปัจจัยที่จูงใจบุคลากรให้ปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น (ราณี อิสิชัยกุล, 2550, น. 17-18) 

 

ข้อเสนอแนะ 
  (1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 1) ผู ้บริหารควรใช้กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้

เกิดขึ ้นในตัวของบุคลากร เพื ่อท าให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจที ่มีศักยภาพซึ่ งจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ใน                    

การปฏิบัติงานสูงสุดขององค์กร 2) ผู้บริหารควรธ ารงรักษามาตรฐานและพัฒนาปัจจัยจูงใจอย่างต่อเนื่อง  

 (2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  

 ด้านปัจจัยจูงใจ ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ใช้ความคิดและตัดสินใจด าเนินงานอย่างอิสระและ

สร้างสรรค์ เสริมความรู้สึกมั่นใจในความก้าวหน้า โดยการจัดให้บุคลากรรับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ ความรู้ 

ความสามารถที่จ าเป็นในงาน ให้ความสนใจกับการให้การยอมรับในผลงานของบุคลากรมากขึ้น อาจจัดให้มี

ระบบรางวัลอย่างไม่เป็นทางการเมื่อท างานได้ส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมายแก่ทีมงาน ดูแลให้ผลตอบแทน

บุคลากรได้รับมีความเหมาะสมกับผลงานและมีความเป็นธรรมเมื่อเทียบกับคนอื่น ๆ ท าให้บุคลากรมั่นใจว่า 

ผลงานย่อมน าไปสู่รางวัลอย่างแน่นอน โดยควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลเกี่ยวกับ

รางวัลหรือผลตอบแทน รวมทั้งผลที่บุคลากรจะได้รับหากไม่สามารถท างานได้ประสบผล นอกจากนั้น องค์การ

ควรจัดผลตอบแทนในระดับต่าง ๆ ตามระดับของผลงาน เพื่อไม่ให้บุคลากรเกิดความกังวลในการเชื่อมโยง

รางวัลกับผลงานที่สามารถท าได้  

 ด้านปัจจัยสุขวิทยา ควรพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนหรือสวัสดิการอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับค่าครองชีพ 

สถานะทางเศรษฐกิจ และควรจูงใจด้วยการสนองความต้องการอื่นแทน เช่น ความต้องการชื่อเสียงหรือความ
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ต้องการการยอมรับ จัดกิจกรรมที่เหมาะสมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร โดยอาจจัดโครงการศึกษา

ดูงานและบรรจุในแผนพัฒนาของพื้นที่ และให้จัดท ารายงานร่วมกันเป็นทีม ควรพิจารณาต่อสัญญาจ้างอย่าง

เป็นธรรม เพิ่มคุณภาพชีวิตงานด้วยการเพิ่มขอบเขตความรับผิดชอบในงาน รวมไปถึงการให้การยอมรับใน

ความสามารถเพื่อเพิ่มความรู้สึกมั่นคงในงานแก่บุคลากร จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการท างาน อาจโดย

การแบ่งบริเวณต่าง ๆ ภายในหน่วยงานหรือจัดพ้ืนที่พักผ่อนส าหรับการผ่อนคลายจากการท างาน จัดให้มีคู่มือ

การท างานในแต่ละด้านแจกจ่ายแก่บุคลากร เพ่ือให้การท างานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

     (3) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 1) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในเชิง

คุณภาพเพื่อให้สามารถทราบข้อมูลในเชิงลึก และน ามาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในครั้งนี้  2) ควรศึกษา

เปรียบเทียบแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการท างานของบุคลากรในหน่วยงานอื่น เช่น อบต. กับ เทศบาล ระบบการ

บริหารงาน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาพื้นที่ใน

เขตอ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2) เพ่ืออธิบายความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยพฤติกรรมการบริหารที่
มีผลต่อบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาพื้นที่ในเขตอ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์               
(3) เพื่อวิเคราะห์การส่งผลของปัจจัยพฤติกรรมการบริหารต่อบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาพื้นที่
ในเขตอ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ตัวแทนครัวเรือนที่อยู่ในเขต
อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 383 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ใช้ความถี ่ ร้อยละ ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ  
ผลการว ิจ ัยพบว ่า (1) บทบาทของผู ้บร ิหารท้องถิ ่นในการพัฒนาพื ้นที ่ ในเขตอ าเภอทับสะแก                     
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในระดับมาก (2) ปัจจัยพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนา
พื้นที่ อยู่ในระดับมากที่สุด (3) ปัจจัยพฤติกรรมการบริหาร 3 ด้าน คือ ภาวะผู้น า การสื่อสาร ความคิด
สร้างสรรค์ ส่งผลต่อบทบาทผู้บริหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 และร่วมกันท านายบทบาท
ผู้บริหารได้ร้อยละ 80.8 

 
ค าส าคัญ: บทบาทผู้บริหารท้องถิ่น การพัฒนาพ้ืนที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
Abstract 

The purposes of this research were to (1) evaluate roles of Local Administration Organization 
Executives toward Thapsakae district development. (2) describe opinions on executive’s 
administrative behaviors affecting area development of Thapsakae district (3) analyze the effect 
of executive’s administrative behaviors on roles of Local Executives toward Thapsakae district 
development. This research was a quantitative approach, samples were 383 residents of 
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Thapsakae district. Questionnaire was data collection mean. Statistical tools were frequency, 
mean, standard deviation and Multiple Regression. Findings were as follows; (1) roles of Local 
Administration Organization Executives toward Thapsakae district development were at high 
level. (2) opinions on executive’s administrative behaviors affecting area development of 
Thapsakae were at highest level. (3) three executive’s administrative behaviors namely, 
leadership, communication, and creative thinking affected the Executives roles at 0.01 level 
of statistical significance and could forecast the roles at 80.8 percent. 

 
Keywords: Roles, Executive Administrative Behaviors, Area Development, Prachuabkirikhan Province 
 
บทน า 

ผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ ประสานความ
ต้องการของบุคคล ความต้องการของงาน และความต้องการขององค์การเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น
ซึ่งมีหน้าที่ 1) เป็นตัวกลางเชื่อมประสานระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานแต่ละคนในท้องถิ่นที่หน่วยงานนั้นจะ
เข้าไปด าเนินการบริการช่วยเหลือ 2) เป็นตัวแทนในการแพร่กระจายข่าวสารและความรู้หรือประสบการณ์เรื่องราว
ต่าง ๆ ที่หน่วยงานนั้นต้องการจะเผยแพร่ไปให้คนในท้องถิ่นนั้น ๆ 3) เป็นหลักค ้าประกันและเป็นแหล่งสนับสนุน
การยอมรับของคนในท้องถิ่น ต่อการท างานของเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นนั้น ๆ และ 4) เป็นตัวแทนของคนในท้องถิ่น
ที่จะรวบรวมปัญหา และความต้องการของคนในท้องถิ่นน ามาเสนอต่อหน่วยงาน ขณะเดียวกันก็ควรเป็น
บุคคลที่เป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาสังคมในท้องถิ่นในการก้าวหน้าตลอดเวลาถ้ารับผิดชอบสิ่งต่าง ๆ ที่หน่วยงานจะ
น าเข้ามาบริการให้แก่คนในท้องถิ่น (ชลธิชา คงข า, 2553, น. 2) ย่อมมีบทบาทอย่างส าคัญในการดูแลและ
พัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์สูงสุด 

จึงจ าเป็นยิ่งที่ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าที่สามารถจูงใจให้บุคคลหรือกลุ่มปฏิบัติตามความคิดเห็น และ
ความต้องการของตนด้วยความเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือเพื่อจะนาไปสู่ความส าเร็จบรรลุเป้าหมายร่วมกัน               
(วิมล จันทร์แก้ว 2555, น. 32) ต้องสามารถสื่อสารถ่ายทอดข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก
ความคิดเห็น ความต้องการจากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่าง ๆ  ที่อาจเป็นการพูด การเขียน สัญลักษณ์ ก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความหมายกัน (ณัฐกรณ์ ฉิมพาลี, 2561, น. 55-56) กับต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสามารถการคิด
สร้างผลิตผล หรือสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ แล้วสามรถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ (อังคณา แย้มนิล, 2562, น. 93)  

การบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น ในอ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า มีปัญหาหาด้านการท า
หน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจากการศึกษาของพระมหามานะ พุทฺธวิริโย (2555 , น. 3) สาเหตุของปัญหา
มาจากการขาดภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ 
ขาดวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน การติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างพนักงานและประชาชนไม่ดี
เท่าท่ีควร  
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การศึกษาว ิจ ัยน ี ้ เป ็นการศึกษาบทบาทของผ ู ้บร ิหารท้องถิ ่นใน การพัฒนาพื ้นท ี ่ ใน เขต                         
อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงจะเป็นประโยชน์ในการน ามาใช้ประกอบการพิจารณาแนวทาง
ส าหรับผู้น าท้องถิ่นในเขตอ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ 1) เพื่อประเมินบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาพื้นที่ใน
เขตอ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) เพ่ืออธิบายความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลต่อ
บทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตอ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3) เพ่ือวิเคราะห์
การส่งผลของปัจจัยด้านการบริหารต่อบทบาทของผู ้บริหารท้องถิ ่นในการพัฒนาพื้นที ่ในเขตอ าเภอทับสะแก                
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

นักบริหาร หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นหัวหน้าหรือผู้น าในองค์การนั้น ๆ ท าหน้าที่ด าเนินงานตามนโยบาย
และแผนงานที ่วางไว้ให้บรรลุว ัตถุประสงค์ โดยอาศัยความร่วมมือจากผู ้อื ่น (สาริศา เจนเขว้า และ                    
เสวียน เจนเขว้า 2560, น. 270) 

สรุปประเภทของบทบาท สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ (ธรรมรัตน์ มณฑาทิพย์ 2559, น. 16) 
1) บทบาทตามอุดมคติ เป็นบทบาทที่สังคมหรือข้อระเบียบกฎหมายได้ก าหนดไว้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติอย่างชัดเจนว่าบุคคลที่อยู่ตามข้อก าหนดต้องท าหน้าที่ใด ๆ บ้าง เช่น ข้าราชการต้องมีจรรยาบรรณใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างชื่อสัตย์สุจริต หรือครูต้องมีความรู้ต่อวิชาชีพมีคุณธรรมและจริยธรรม 

2) บทบาทในการปฏิบัติจริง เป็นบทบาทที่บุคคลที่รับการด ารงต าแหน่งได้ลงมือด าเนินการปฏิบัติงาน
ตามความรู้ ประสบการณ์ ของแต่ละต าแหน่ง เช่น ข้าราชการแต่ละฝ่ายต้องปฏิบัติตามหน้าที่และค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงาน ครูต้องปฏิบัติการสอนแต่ละกลุ่มสาระวิชา 

3) บทบาทแห่งการคาดหวัง เป็นบทบาทที่ถูกคาดหวังไว้จากผู้ด ารงต าแหน่งสูงกว่าหรือบุคคลอื่น  ๆ 
ว่าผู้ที่ด ารงต าแหน่งนี้ต้องปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อองค์การสูงสุด เช่น ข้าราชการต้อง
ร่วมกันปฏิบัติงานอันส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี ครูสามารถอบรมสั่งสอนนักเรียนให้เติบโตมาเป็นบุคลากร
ที่มคีุณภาพต่อไปในอนาคต 

พฤติกรรมการบริหาร หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนของผู้บริหารเพื่อบริหารจัดการงานในความ
รับผิดชอบให้บรรลุผล พฤติกรรมในการบริหารมีหลายพฤติกรรม ในที่นี้ผู้วิจัยเน้นการศึกษาเฉพาะพฤติกรรม
ด้านภาวะผู้น า การสื่อสาร และความคิดสร้างสรรค์ของผู้น า 

1) ภาวะผู้น า หมายถึง ความสามารถของคนที่เป็นผู้น าในการใช้อิทธิพลหรือโน้มน้าวบุคคลอื่นเพ่ือ
น าไปสู่การบรรลุถึงเป้าหมายขององค์การ ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงภาวะผู้น าก็แสดงว่าต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 
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3 ประการ คือ ต้องมีทั้งคนซึ ่งได้แก่ ผู ้น ากับผู้ตามการโน้มน้าวหรืออิทธิพล และเป้าหมายขององค์การ              
(Daft, 1994, p.478 อ้างใน อภิชัย ชุ่มชื่น, 2562, น. 12) 

2) การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึกความ
คิดเห็น ความต้องการจากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่าง ๆ ที่อาจเป็นการพูด การเขียน สัญลักษณ์ ก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความหมายกัน ซึ่งได้แก่กระบวนการทางด้านความรู้สึกและพฤติกรรม (ณัฐกรณ์ ฉิมพาลี , 2561, 
น. 55-56) การสื่อสารเป็นกระบวนการในการติดต่อข่าวสารต่าง ๆ ผ่านวิธีต่าง ๆ จากบุคคลหรือกลุ่มหนึ่งไป
ยังอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งอาจจะใช้กระบวนการสื่อสารที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมทั้งการพูดและการเขียน
เพื่อที่จะสามารถสื่อสารวิสัยทัศน์ไปสู่บุคคลอื่นให้เกิดความเข้าใจและยอมรับ รวมทั้งการเป็นผู้ฟังที่ดีเพื่อการ
แลกเปลี่ยนความคิดกับบุคคลอ่ืน (นนธิพร สาน้อย, 2557, น. 72)  

3) ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลที่จะคิดได้หลายทิศหลายทางหรือ
การคิดหาค าตอบหรือหาทางแก้ปัญหาได้หลายค าตอบ หลายรูปแบบ และความคิดสร้างสรรค์นี้อาจเป็นความคิด
ริเริ ่มใหม่ ๆ หรือต่อยอดผสมผสานกับประสบการณ์เดิมก็ได้ และผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์นั้นจะต้องมี
ประโยชน์หรือมีคุณค่าเชิงบวกต่อตนเองหรือสังคม ซึ่งในการผลิตรายการโทรทัศนั้นคือการสร้างหรือการผลิต
รายการที่ความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์ มีความหลากหลาย มีการแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตจนท าให้
ได้ผลงานออกสู่สายตาประชาชน ความคิดสร้างสรรค์จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งกับการผลิตรายการโทรทัศน์            
(ระวีวรรณ ทรัพย์อินทร์, 2560, น. 38) ความคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการทางสมองที่มีผลท าให้คิดได้
กว้างไกลหลายแง่มุมหรือเรียกว่า ความคิดแบบอเนกนัย ท าให้เกิดความคิดแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม เป็น
ความสามารถของสมองในการเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเกิดการเรียนรู้และเข้าใจจนเกิดเป็น
ปฏิกิริยาตอบสนองให้เกิดความคิดเชิงจินตนาการ น าไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งแปลกใหม่เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการหรือเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในชีวิตประจ าวัน การเรียน และการท างาน โดยอาศัยประสบการณ์และ
ความรู้ที่สั่งสมมา (ปิยะวุฒิ ปัญญาพ่ี, 2559, น. 7) 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ท าการศึกษาวิจัยในครั ้งนี้ ได้แก่ ตัวแทน
ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จาก 6 ต าบล รวมทั้งสิ้นจ านวน 8 ,912 
ครัวเรือน อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2564) ครัวเรือนละ 1 คน 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1970, p. 725) ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 383 คน 
 ขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัยครั้งนี้จะศึกษา 1.บทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาพื้นที่ในเขต
อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาแหล่งน ้าและสาธารณูปโภค ด้านการ
พัฒนาเส้นทางคมนาคม ด้านสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการอาชีพ และ
การส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาระบบ
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บริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 2. ปัจจัยพฤติกรรมการบริหาร 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร ด้านการสื่อสาร และด้านความคิดสร้างสรรค์ 
 
แนวคิดการวิจัย 

การศ ึ กษาบทบาทของผ ู ้ บ ร ิ ห ารท ้องถ ิ ่ น ในการพ ัฒนาพ ื ้ นท ี ่ ใ น เขตอ  า เภอท ับสะแก                                
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิด โดยประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 6 ด้าน และพฤติกรรมการบริหาร ซึ่งอ้างอิงจากแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องจากวรรณกรรมที่ศึกษา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนครัวเรือนที่อาศัยอยู่
ในเขตอ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จาก 6 ต าบล จ านวน 383 คน ก าหนดขนาด โดยใช้สูตรของ               
Taro Yamane ที ่ความคลาดเคลื ่อน 0.05 และการก าหนดสัดส่วนตามพื ้นที ่ ส ุ ่มตัวอย่างอย่างง ่าย                     
(Simple random sampling) สถิต ิท ี ่ ใช ้ ในการวิ เคราะห์ข ้อม ูล ได ้แก่  สถ ิต ิพรรณนา ( Descriptive 
Statistic) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequency) ใช้ในการบรรยายลักษณะ
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้วิเคราะห์ข้อมูล

ปัจจัยส่วนบุคคล 
(1) เพศ  
(2) อายุ  
(3) ระดับการศึกษา  
(4) อาชีพ  
(5) ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในต าบลนี้ 
(6) พ้ืนที่ที่อาศัยอยู่ 

บทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนา
พื้นที่ในเขตอ าเภอทับสะแก  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(1) ด้านการพัฒนาแหล่งน ้าและสาธารณูปโภค  
(2) ด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคม  
(3) ด้านสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต  
(4) ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการอาชีพ  
   และการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(5) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
   และสิ่งแวดล้อม  
(6) ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานให้เป็นไป  
   ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ปัจจัยพฤติกรรมการบริหาร 
(1) ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร  
(2) ด้านการสื่อสาร  
(3) ด้านความคิดสร้างสรรค์ 

ตัวแปรตาม 

 

ตัวแปรอิสระ 
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เกี ่ยวกับปัจจัยพฤติกรรมการบริหาร และบทบาทของผู ้บริหาร และสถิติอนุมาน (Inferential Statistic)                    
ใช้วิเคราะห์การส่งผลของปัจจัยพฤติกรรมการบริหารต่อบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาพื้นที่ในเขต
อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 
 
ผลการศึกษา  

1. บทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาพื้นที่ในเขตอ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
พบว่า ในภาพรวม ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาพื้นที่ในเขต
อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาแหล่งน ้าและสาธารณูปโภค ค่าเฉลี่ย 3.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.51 รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ค่าเฉลี่ย 3.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 และข้อที่
ค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย 3.19 ส่วนเบี่ยงเบน 
0.56 ดังตารางที่ 1 
  
ตารางท่ี 1 แสดงผลรวมของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ
บทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตอ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายด้าน 

บทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาพ้ืนที่ 
ในเขตอ าเภอทับสะแก 

 
S.D 

ระดับบทบาทของ
ผู้บริหารในการพัฒนา 

1.ด้านการพัฒนาแหล่งน ้าและสาธารณูปโภค 3.28 0.51 มากที่สุด 

2.ด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคม 3.26 0.53 มากที่สุด 
3.ด้านสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต 3.22 0.56 มาก 

4.ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการอาชีพ และการส่งเสริมการท่องเที่ยว 3.19 0.59 มาก 
5.ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.19 0.56 มาก 

6.ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 3.26 0.56 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.23 0.49 มาก 

 
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลต่อบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาพ้ืนที่

ในเขตอ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พบว่าอยู ่ในระดับมากที ่สุด โดยมีค่าเฉลี ่ยรวม 3.27                 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านภาวะผู้น า ค่าเฉลี่ย 3.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.54 รองลงมา คือ ด้านการสื่อสาร ค่าเฉลี่ย 3.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด 
คือ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ค่าเฉลี่ย 3.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 ดังตารางที ่2  

 
 

X
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ตารางท่ี 2 แสดงผลรวมของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ  
ปัจจัยพฤติกรรมการบริหารที่ส่งผลต่อบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาพื้นที่ในเขตอ าเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายด้าน 

ปัจจัยพฤติกรรมการบริหาร  S.D ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านภาวะผู้น า 3.29 0.54 มากที่สุด 
2. ด้านการสื่อสาร 3.26 0.54 มากที่สุด 

3. ด้านความคิดสร้างสรรค ์ 3.25 0.55 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.27 0.51 มากที่สุด 

 
 3. การส่งผลของปัจจัยด้านการบริหารต่อบทบาทของผู ้บริหารท้องถิ ่นในการพัฒนาพื ้นที ่ในเขต                      

อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติถดถอยเชิงพหุพบว่าปัจจัยทั้ง 3 ด้าน ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริหารต่อบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตอ าเภอทับสะแกอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถท านายความผันแปรของบทบาทของผู้บริหารได้ร้อยละ 80.8 (R²=0.808) 
โดยตัวแปรที่มีค่าท านายสูงสุด ได้แก่ ด้านความคิดสร้างสรรค์ มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมากที่สุด ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 

ปัจจัยพฤติกรรมการบริหาร B S.E Beta Sig 

ด้านภาวะผู้น า .236 .039 .256 .000** 
ด้านการสื่อสาร .147 .042 .160 .001** 

ด้านความคิดสร้างสรรค์ .487 .039 .537 .000** 

R² =.808 SEE = .21833 F= 533.093 
 

ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 
 
สรุปผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาพื้นที่ในเขตอ าเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ด้าน ได้แก่ คือ ด้านการพัฒนา
แหล่งน ้าและสาธารณูปโภค การพัฒนาเส้นทางคมนาคม และการพัฒนาระบบบริหารงานให้เป็นไปตามหลัก    
ธรรมาภิบาล  

ในการพัฒนาแหล่งน ้าและสาธารณูปโภค ผลงานส าคัญ คือ จัดให้มีการขยายวางแนวท่อประปาให้มี
น ้าประปาใช้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน รวมทั้งจัดให้มีการขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ในส่วนของการ
พัฒนาเส้นทางคมนาคม งานส าคัญ คือ การจัดให้มีการปรับปรุงทางระบายน ้าที่มีอยู่ให้สามารถระบายน ้าได้ดี 

X
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และจัดให้มีการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน ส่วนการพัฒนาระบบบริหารงานให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล ผู้บริหารท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่ 
และจัดให้มีระบบการจัดเก็บภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้างอย่างเป็นธรรม เป็นอาทิ 

ปัจจัยพฤติกรรมการบริหารที่ส่งผลต่อบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาพื้นที่มากที่สุด ได้แก่ 
ด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยบทบาทในการพัฒนาพื้นที่ได้รับอิทธิพลจากความคิดสร้างสรรค์ ของผู้บริหาร              
ซึ่งการศึกษาค้นพบว่า ผู้บริหารในอ าเภอทับสะแกยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยน ามาคิดหาวิธีใน
การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างชาญฉลาด ซึ่งบ่งชี้ได้ว่า ผู้บริหารมีบทบาทเป็นผู้พัฒนา น าความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่
พึงประสงค์มาสู ่พื ้นที ่ ซึ ่งส าหรับขององค์การหรือสังคมผู ้น าจ าเป็นต้องมีว ิส ัยทัศน์ มองไกลในอนาคต                     
และท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของนักบริหารมืออาชีพ ตามความเห็นของ 
บุหงา วชิระศักดิ์มงคล (2557) นอกจากนั้นยังเป็นการแสดงบทบาทตามที่คาดหวัง ซึ่งในที่นี้ได้แก่ การยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง นั่นคือ นอกจากบทบาทตามที่ถูกก าหนดและบทบาทที่ปฏิบัติจริง ผู้บริหาร ในอ าเภอทับ
สะแกยังมีบทบาทตามท่ีสังคมคาดหวังอีกด้วย (Cohen, 1979, p.35 อ้างใน ณัฐกรณ์ ฉิมพาลี, 2561, น. 13)  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ของอ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความเจริญก้าวหน้า 
รวมทั้งพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนา
พ้ืนที่ท้องถิ่นในเขตอ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ควรพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้ประกอบด้วย 
   1) ควรส่งเสริมและสนับสนุน ด้านการสื ่อสาร ในการพัฒนาพื้นที ่ ของอ าเภอทับสะแก                 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้บริหารท้องถิ่นควรมีการจัดการประชุมเพ่ือหาทางพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาชนใน
ท้องถิ ่นและเป็นผู ้ประสานงานที่ดีในการพัฒนาท้องถิ ่นร่วมกับทุกภาคส่วน ทั ้งภาคเอกชนและประชาชน               
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
   2) ควรส่งเสริมและสนับสนุน ด้านความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาพื้นที่ ผู้บริหารท้องถิ่น
ควรมีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในพื้นที่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และน าประสบการณ์ที่
ผ่านมาที่เป็นประโยชน์ แล้วน ามาสร้างแบบแผนใหม่ ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
   1. ด้านการพัฒนาแหล่งน ้าและสาธารณูปโภค ควรเพิ่มไฟฟ้าให้ความส่องสว่างโดยประสานขอ
ความอนุเคราะห์เสนอความต้องการและความจ าเป็นให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ิมจุดติดตั้งไฟส่องสว่างตามท้อง
ถนนให้กับชุมชนเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้าน 

    2. ด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคม จัดให้มีการติดตั้งไฟส่องสว่างและป้ายบอกทางจราจรคลอบ
คลุมทุกพ้ืนที่ โดยจ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างท าป้ายจราจรเพิ่มเติมตามความจ าเป็นตามจุด
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ที่เสี ่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุก่อน อีกทั้ง อาจขอการสนับสนุนจากทางหลวงชนบทช่วยจัดหาป้า ยบอกทาง               
ป้ายจราจร เพ่ิมอีกแนวทางหนึ่ง 
     3. ด้านสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต ควรจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้แก่เด็ก 
และเยาวชน การออกก าลังกายให้มีหลากหลายและเป็นประโยชน์ ควรให้ผู้ที่เชี่ยวชาญมาจัดท าและจัดหา
อุปกรณ์ สิ่งแรกที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องท าคือรู้ถึงความต้องการของชาวบ้าน ขอความร่วมมือกับสถานศึกษา
เจ้าของสถานที่ และหน่วยงานรัฐ เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทยประจ าจังหวัดที่มีโครงการสนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาต่าง ๆ  
     4. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการอาชีพ และการส่งเสริมการท่องเที่ยว ควรจัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที ่ยวในพื ้นที ่ท้องถิ ่น และเน้นการส่ งเสริมการท่องเที ่ยวเชิงอนุร ักษ์ ส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊คชุมชน เพจท่องเที่ยวชุมชน คลิปวีดีโอเพื่อลง YouTube น าเอา
เด็กรุ่นใหม่ที่เก่งที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี ด้านโซเชียล มาจัดท าทีมงาน ซึ่งจะช่วยปลูกจิตส านึกให้เกิด
ความรักสามัคคีในชุมชนอีกทางหนึ่ง 
     5. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ควรส่งเสริมการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ให้แกทุ่กชุมชน เป็นการลงทุนครั้งเดียวแต่เกิดประโยชน์ยาวนาน  
     6. ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ควรส่งเสริมบุคลากร
ในการให้ความส าคัญแก่การให้บริการ การแก้ไขปัญหาสาธารณะที่เกิดขึ้นในชุมชน ควรส่งเสริมเน้นย ้าให้
บุคลากรเข้าใจหลักธรรมาภิบาล  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรท าการศึกษาวิจัยถึงสภาพปัญหาบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาพ้ืนที่ในเขต

อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการลงพื้นที่สัมภาษณ์ประชาชนในท้องถิ่นในเรื่องบทบาทของ
ผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตอ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แล้วน าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มา
วิเคราะห์ เพ่ือท าการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพร่วมกับเชิงปริมาณ 

2. ควรท าการศึกษาวิจัยถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่คาดว่าจะส่งผลให้บทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นใน
การพัฒนาพื้นที่ในเขตอ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ประสบผลส าเร็จและคลอบคลุมในทุกด้าน 
เช่น การจัดการข้อมูล หลักธรรมาภิบาล นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) เพื่อประเมินประสิทธิผลการน านโยบายประเทศไทย 4.0 ไป

ปฏิบัติในการบริหารงานปกครอง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น

ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิผลการน านโยบายประเทศไทย 4.0 ไปปฏิบัติในการบริหารงานปกครอง 

อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (3) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มี ผลต่อการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีกับประสิทธิผลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองหัวหิน การวิจัยครั้งนี้เป็นการ

วิจัยปริมาณ กลุ ่มตัวอย่าง จ านวน 200 คน ได้แก่ ก านัน ผู ้ใหญ่บ้านผู ้ปฏิบัติงานในอ าเภอทับสะแก             

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์

เพียรสัน ผลการวิจัยพบว่า (1) ประสิทธิผลการน านโยบายประเทศไทย 4.0 ไปปฏิบัติในการบริหารงาน

ปกครอง    อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในระดับสูง (2) ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ

ประสิทธิผลการน านโยบายประเทศไทย 4.0 ไปปฏิบัติในการบริหารงานปกครอง อ าเภอทับสะแก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันเมื่อจ าแนกด้วยลักษณะประชากร (3) ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายไปปฏิบัติ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการน านโยบาย

ประเทศไทย 4.0 ไปปฏิบัติในการบริหารงานปกครอง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
ค าส าคัญ: ประสิทธิผล การน านโยบาย ไปปฏิบัติ ไทยแลนด์ 4.0 อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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Abstract 
 The purpose of this research were to (1) explore effectiveness of Thailand 4.0 
administration Policy Implementation Tubsakae District Prachuabkirikhan Province.                             
(2) Compare attitude of respondents toward Effectiveness of Thailand 4.0 administration policy 
Implementation via demographic factors. (3) explain correlation between affecting factors with 
effectiveness of Thailand 4.0 for administration Policy Implementation. This was quantitative 
research, 200 Subdistrict and Village Headman and officials attached to Tubsakae District were 
sample. Questionnaires was data collection tools. Analytical Statistics were frequencies 
percentages mean and standard deviation T test ANOVA F and Pearson ’correlation. The 
findings were as follows; (1) effectiveness of Thailand 4.0 administration Policy Implementation 
was high level. (2) There was not any difference among respondents’ attitude toward 
effectiveness of Thailand 4.0 administration Policy Implementation via demographic factors. 
(3) There were positive correlation between affecting factors with effectiveness of Thailand 
4.0 administration Policy Implementation. 
 
Keywords: effectiveness Thailand 4.0 administration, Policy Implementation, Tubsakae District, 
Prachuabkirikhan Province 
 

บทน า 

 Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที ่จะน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้               
ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล ้า และกับดักความไม่สมดุล พร้อม ๆ กับเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ ประเทศ
ในโลกที่หนึ่ง ที่มีความมั่นคง มั่งคั ่ง และยั่งยืน ในบริบทของโลกยุค The Fourth Industrial Revolution 
อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้วางไว้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน 
ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก 
“ประชารัฐ” (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา , 2559: 10) ในส่วนของอ าเภอทับสะแก              
มีปัญหาในด้านต่าง ๆ ในภาพรวมดังนี้ (1) ด้านการเกษตร ได้แก่ โรคระบาดของพืชเศรษฐกิจ คือ แมลงด า
หนาม และหนอนหัวด า ราคาผลผลิตตกต ่า ได้แก่ ราคามะพร้าว ราคาสับปะรดในพื้นที่มีราคาตกต ่า แหล่งน ้า
เพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ (2) ด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การพัฒนาเส้นทาง ป้ายบอกทาง และระบบการรักษา
ความปลอดภัยภายในแหล่งท่องเที่ยว (3) ด้านสังคม เผชิญกับความเสี่ยงต่อภาวการณ์แพร่ระบาดยาเสพติดใน
รูปแบบต่าง ๆ และ (4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ส่วนประเด็น
ปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ อ าเภอทับสะแก พบว่า (1) ปริมาณน ้าไม่เพียงพอส าหรับอุปโภค บริโภค 
และส าหรับท าการเกษตร เนื่องจากแหล่งน ้าสาธารณะตื้นเขินตามธรรมชาติ แหล่งกักเก็บน ้ามีพ้ืนที่ไม่เพียงพอ 
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และมีวัชพืชในแหล่งน ้ามาก ท าให้ขัดขวางล าน ้า (2) พัฒนาเส้นทางคมนาคม สาเหตุมาจากเส้นทางในหมู่บ้าน
เป็นหลุ่มเป็นบ่อ ท าให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเกิดการล่าช้า รวมทั้งยังไม่สะดวกในการเดินทางเข้าสู่
แหล่งท่องเที ่ยว และ (3) ปัญหายาเสพติด อาชญากรรมและแหล่งมั ่วสุม มีสามเหตุมาจากขาดสติ                               
ขาดความยั่งคิด ปัญหาค่าครองชีพสูงขึ้น ซึ่งทางอ าเภอทับสะแก ได้ท าการพัฒนาอ าเภอในระยะ 5 ปี เพ่ื อ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และเป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันอ าเภอให้เข็มแข็งขึ้น เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เข้าถึงทรัพยากร ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ขณะเดียวกันยังจ าเป็นต้องบริหารจัดการแผนพัฒนาอ าเภอให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้
หลักการพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อ าเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์, 2561) จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญ และสนใจอยากศึกษา
ประสิทธิผลการน านโยบายประเทศไทย 4.0 ไปปฏิบัต ิในการบริหารงานปกครอง อ าเภอทับสะแก                    
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานปกครอง อ าเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ได้ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สามข้อ คือ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการน านโยบายประเทศไทย 4.0 ไป
ปฏิบัติในการบริหารงานปกครอง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2) เพื่อศึกษาปัจจัยในการน า
นโยบายไปปฏิบัติ ของอ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (3) เพ่ือศึกษาปัจจัยในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายประเทศไทย 4.0 ไปปฏิบัติในการบริหารงานปกครอง อ าเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 การวิจัยเรื ่อง ประสิทธิผลการน านโยบายประเทศไทย 4.0 ไปปฏิบัติในการบริหารงานปกครอง   
อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้า รวบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต เพื่อน ามาสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล (2) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(3) แนวคิดเกี ่ยวกับนโยบายประเทศไทย 4.0 (4) ข้อมูลพื ้นที ่แหล่งว ิจ ัย (5) งานวิจั ยที ่ เก ี ่ยวข ้อง                             
(6) กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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กรอบแนวคิด 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการน านโยบายประเทศไทย 4.0 ไปปฏิบัติในการบริหารงานปกครอง

อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีวิธีในการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

  1. ตัวอย่างประชากร ที่ใช้ในการศึกษา คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และบุคลากร ที่ท าการปกครอง

อ าเภอจ านวน 300 คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนั้น (ยุทธ ไกรวรรณ, 2550, น. 64) 

  2. เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา 

และน าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาสร้างเป็นเครื่องมือ ซึ่งเป็นแบบสอบถาม โดยจัดท า       

ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และครอบคลุมกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยได้แบ่งส่วนของแบบสอบถาม 

  3. ขั้นตอนในการเก็บข้อมูลโดยท าการแจกแบบสอบถามแก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และบุคลากร 

ที่ท าการปกครองอ าเภอ ท าการรบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตัวเองน าแบบสอบถามที่ได้รับการตอบทั้งหมด 

น าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 

  4. สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลที ่ได้รวบรวมไว้แล้ว จะถูกน าไปวิเคราะห์ด้วย

โปรแกรมส าเร็จรูป โดยเลือกใช้สถิติดังต่อไปนี้ 
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   4.1 สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มา

บรรยายลักษณะต่าง ๆ ของตัวแปรเพ่ือท าการทดสอบสมมติฐานที่ 1 

   4.2 สถิติเชิงอนุมาน น ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรสองตัว ตัวแปรที่

มากกว่าสองตัวแปร เพื่อท าการทดสอบ สมมติฐานที่ 2 สมมติฐานที่ 3 สมมติฐานที่ 4 ด้วยการวิเคราะห์ค่า ที 

การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ 

 

ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 ผลการวิจัย 

สมมติฐาน สรุป 

สมมติฐานข้อที่ 1 ประสิทธิผลการน านโยบายประเทศ
ไทย 4.0 ไปปฏิบัติในการบริหารงานปกครองอ าเภอทับ
สะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในระดับสูง  

ยอมรับสมมติฐานศูนย์ 

สมมติฐานข้อที่ 2 ประสิทธิผลการน านโยบายประเทศ
ไทย 4.0 ไปปฏิบัติในการบริหารงานปกครองอ าเภอทับ
สะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความแตกต่างกันใน
ทัศนะของกลุ่มตัวอย่าง 

ยอมรับสมมติฐานศูนย์ 

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน า
นโยบายประเทศไทย 4.0 ไปปฏิบัติในการบริหารงาน
ปกครองอ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับ ประสิทธิผลการน านโยบายประเทศ
ไทย 4.0ไปปฏิบัติในการบริหารงานปกครองอ าเภอทับ
สะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ปฏิเสธสมมติฐานศูนย์ยอมรับสมมติฐานแย้ง 

 

 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
      1. ด้านผลิตภาพควรมีการจัดโครงการอ าเภอสัญจรไปตามพ้ืนที่รอบนอก 
  2. นโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายจากบนลงล่าง ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติ ผลส าเร็จก็เกิดอัน
เนื่องจากการขับเคลื่อนเป็นฝ่ายเดียวถ้าจะให้มีความส าเร็จอย่างสมบูรณ์ควรเปิดโอกาศให้จะต้องให้ประชาชน
มีส่วนร่วมกับการก าหนดและน านโยบายไปปฏิบัติ 
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     3. แม้นว่าเป็นนโยบายที่มีผลต่อความนิยมในคะแนนเสียงของรัฐบาลแต่มีมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
จะต้องก าหนดนโยบายดังกล่าวเพ่ือรักษาวินัยการคลังและพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ (1) เพื่อประเมินระดับประสิทธิผลในการจัดการการให้บริการ

สาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย (2) เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลในการ

จัดการการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัยจ าแนกตามปัจจัย

ส่วนบุคคล และ (3) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการและประสิทธิผลในการการจัดการให้บริการ

สาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยปริมาณ               

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 369 คน ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย             

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว และค่าสหสัมพันธ์เพียร์ สัน ผลการวิจัย

ประกอบด้วย (1) ด้านระดับประสิทธิผลในการจัดการการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด (2) ด้านการเปรียบเทียบประสิทธิผลในการ

จัดการการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัยจ าแนกตามปัจจัย

ส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผล ในการจัดการการ

ให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานแตกต่างกัน และ (3) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการและระดับ

ประสิทธิผลในการจัดการการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย 

พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างสูง 

 
ค าส าคัญ: ประสิทธิผล การจัดการ การให้บริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย 
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Abstract 

     This research objectives were: (1) to assess effectiveness of public infrastructure managerial 
services attached to Salalai Subdistrict Administrative Organization; (2) to compare the attitude 
of respondents toward effectiveness of public infrastructure managerial services by 
demographic factors. (3) to explain correlation between affecting factors with effectiveness of 
public infrastructure managerial services. This was quantitative approach, sample were 369 
resident of Salalai Subdistrict Administrative Organization. Questionnaires were employed as 
data collection tool. Analitical statistics were percent mean standard deviation T test ANOVAF 
and Pearson correlation. Finding were as follows; (1) effectiveness of public infrastructure 
managerial services attached to Salalai Subdistrict Administrative Organization was highight 
levels.(2) There were statistical significant difference among respondents attitude in education 
level. (3) there were positive correlation between affecting factors with effectiveness of public 
infrastructure managerial services. 
 
Keywords: Effectiveness, public infrastructure managerial services, Salalai Subdistrict 
Administrative Organization 
 

บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย 

มีบทบัญญัติให้มีการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกทั้งด้านการ

ถ่ายโอนภาระหน้าที่ เงินงบประมาณ และบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน   

สร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมากขึ้น  ผลที่

เกิดขึ้นตามมาท าให้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการเป็นเพียงผู้ปฏบิัติ

หน้าที่ภายใต้กรอบภารกิจที่ยังไม่ครอบคลุมการบริหารท้องถิ่นในทุกด้าน ไปสู่การเป็นองค์กรหลักที่มีอิสระใน

การตัดสินใจ พร้อมทั้งความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะทั้งโดยตรงและโดยอ้อมแก่ประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีฐานะเป็นองค์การที่อยู่

ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็นหน่วยด าเนินการจัดบริการสาธารณะ การบริหารจัดการภารกิจต่าง ๆ 

ในพื้นที่รับผิดชอบแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นส าคัญ  เป้าหมายของการบริหาร

กิจการบ้านเมืองบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มุ่งให้เกิดผล

สัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ รวมทั้งลด
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ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับ

การอ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม ่าเสมอ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัยเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง มีอ านาจหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ในด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ด้านการวางแผน การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที ่ยว ด้านการบริหารจัดการและอนุร ักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการ

และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานเป็นหน้าที่รับผิดชอบของกองช่างซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้วิจัย  องค์การบริหารส่วนต าบล     

ศาลาลัยมีรายได้จากการจัดเก็บเองและรายได้ที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ซึ่งรายได้ทั้งหมดยังไม่เพียงพอต่อ        

การพัฒนาพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย ด้วยปัจจุบันการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและการ

เพ่ิมจ านวนประชากรในเขตพ้ืนที่มีแนวโน้มจะขยายตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อสังคมเกิดการขยายตัว สภาพแวดล้อม

ก็เปลี่ยนไป เช่น ถนนช ารุดเสียหาย มีความต้องการด้านไฟฟ้าส่องสว่างและความต้องการด้านระบบน ้าเพ่ิม

มากขึ้น ที่ผ่านมาการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย

สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่  ท าให้ประชาชนอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการคลาดเคลื่อน และขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล

ศาลาลัยที่ชัดเจน และประชาชนยังไม่มั่นใจว่าคณะผู้บริหารให้ความส าคัญและมีนโยบายในการพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐานอย่างไร และเมื่อด าเนินการก่อสร้างหรือพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมักจะเกิดปัญหากับ

ช ุมชน ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน และเกิดความล่าช ้า ด ้วยข้อจ  าก ัดด ้านต่าง  ๆ เช่น                            

ด้านงบประมาณ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านนโยบาย รวมถึงการบริหารจัดการขององค์การ เป็นต้น  

จากสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย ผู้วิจัย

จึงมีแนวคิดที่จะจัดท าวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน ว่ามีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้หรือไม่  และ

ประชาชนเกิดความเข้าใจ มีความพึงพอใจ เกี่ยวกับการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานมากน้อยเพียงใด อันจะ

เป็นประโยชน์ต่อการน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สามข้อ คือ (1) เพื่อประเมินระดับประสิทธิผลในการจัดการการให้บริการ

สาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย (2) เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลในการ
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จัดการการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัยจ าแนกตามปัจจัย

ส่วนบุคคล (3) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการและประสิทธิผลในการการจัดการให้บริการ

สาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล 

แบบจ าลองของกิ๊บสัน และคณะ (Gibson, 1979 อ้างถึงใน ยุทธนา ทาตายุ, 2543) ซึ่งเป็นแนว

ทางการประเมินประสิทธิผลขององค์การในแนวทางกว้างเป็นที่ยอมรับทั้งในแง่วิชาการและเมื่อน าไปปฏิบัติ  

แนวทางการประเมินประสิทธิผลขององค์การในแนวทางกว้างเป็นที่ยอมรับทั้งในแง่วิชาการ  และเมื่อน าไป

ปฏิบัติแนวทางในการประเมินประสิทธิผลขององค์การของนักวิชาการข้างต้น ซึ่งพอจะสรุปได้คือการประเมิน

ประสิทธิผลขององค์การจะต้องวิเคราะห์กระบวนการ ตั้งแต่การน าปัจจัยตัวป้อนมาจัดให้เป็นผลผลิตกลับสู่

สภาพแวดล้อมในระยะเวลาหนึ่งด้วย โดยเครื่องบ่งชี้ที่จะประเมินประสิทธิผลองค์การ และมีมาตรการทดสอบ

ความน่าจะเป็นที่องค์การจะอยู่รอดหรือไม่  

Gibson ได้กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์การแต่ละองค์การประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ แตกต่างกันไป

ตามบริบทและสภาพแวดล้อมขององค์การนั้น ๆ โดย ตัวชี้วัดความมีประสิทธิผลในการจัดการการให้บริการ

สาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย  โดยจ าแนกตัวแปรออกเป็น 5 ด้าน 

ดังต่อไปนี้ 

1. การผลิต หมายถึง ความสามารถขององค์การในการผลิต สามารถเพิ่มผลผลิตให้มีปริมาณและ

คุณภาพตามท่ีสภาพแวดล้อมต้องการ 

2. ประสิทธิภาพ หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายและผลผลิตที่เกิดขึ้นในการท างานเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยค านึงว่าจ าเป็นจะต้องใช้ปัจจัยหรือตัวป้อนต่าง ๆ เช่น วัตถุดิบ เงิน คน เท่าใด 

จึงจะสามารถบรรลุเป้าหมาย หรือระดับของผลิตผลที่ต้องการได้ 

3. ความพึงพอใจ หมายถึง การที่องค์การสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อย

เพียงใด 

4. การปรับเปลี่ยน หมายถึง การปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของ

องค์การ โดยการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานให้ตอบสนองต่อสภาพการณ์ใหม่ ๆ  

5. การพัฒนา หมายถึง การที่องค์การเพิ่มพูนสมรรถนะที่จะอยู่รอดได้ในระยะยาว หรือหมายถึง

กระบวนการที่องค์การพยายามจะเพิ่มประสิทธิผลด้วยการผสมผสานความต้องการขององค์การที่จะเติบโต

และพัฒนาเข้ากับเป้าหมายขององค์การ 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ 

ทฤษฎีการจัดการบริหารของฟาโย (Fayol) เป็นหลักบริหารจัดการที่แท้จริง มีขอบเขตความหมาย

ลึกซึ้งที่สามารถครอบคลุม ท าให้เกิดผลทั่วทั้งองค์กร ตลอดทั้งน ามาใช้บริหารจัดการจนบังเกิดประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ (Effective and efficiency) ที่ส าคัญได้มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธ ไกรวรรณ์ 

(2547, น. 38 – 39 อ้างใน อุบลรัตน์ อุตเจริญ, 2552, น. 38) กล่าวถึงหน้าที่ของการบริหาร ประกอบด้วย

หลัก 5 ประการ คือ 

1) การวางแผน (Planning) คือ การคาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะมี

ผลกระทบ หรือมีความเก่ียวพันต่อธุรกิจ แล้วมาก าหนดการปฏิบัติเอ าไว้ล่วงหน้า 

2) การจัดองค์การ (Organizing) เป็นการจัดโครงสร้างของหน่วยงาน และความสัมพันธ์ระหว่าง

กิจกรรมหรืองานต่าง ๆ หรือเป็นการจัดรูปงานเท่าที่จ าเป็น เพื่อการด าเนินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ

บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

3) การบังค ับบัญชา (Commanding) เป ็นการหาแนวท างานหรือว ิธ ีการท างานให้คนงาน 

(Employee) หรือพนักงานท างานในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบด้วยความตั้งใจ 

4) ประสานงาน (Coordinating) เป็นภาระหน้าที ่ที ่โยงงานของทุกคน ทุกฝ่าย ทุกแผนกให้

สอดคล้องกันได้ โดยความร่วมมือร่วมใจ แก้ปัญหาหรือแนวทางในการท างานให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่

ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) การควบคุมงาน (Controlling) การควบคุมงานเป็นการก ากับกิจกรรมในการด าเนินงานให้เป็นไป

ตามแผนที่วางไว้ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 

ที่มา: Henri Fayol (1916) & Gibson (1979) 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต

ต าบลศาลาลัย การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรการค านวณของ Taro Yamane, 1967 จากจ านวน

ประชากรรวมทั้งสิ้น 4,675 คน เพ่ือหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ค่าระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และให้มีค่าความ

คลาดเคลื่อนในการสุ่ม (e) 0.05 ซึ่งจะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 369 คน การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือวัด 

คือ แบบสอบถาม เพื่อท าการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  โดยแบบสอบถามเป็นแบบ

ก าหนดข้อเลือกตอบ โดยแบบสอบถามดังกล่าว ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม   

ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 แบบสอบถามลักษณะประเมินค่าด้วยมาตรวัด (Rating Scale) ใน 5 ระดับ มีค าตอบ 5 

ตัวเลือก   

หลังจากที่ได้ท าการเก็บรวบรวมแบบสอบถามในการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาแปลงรหัส

ตัวเลข (Code) และสร้างตัวแปร แล้วบันทึกลงโปรแกรมเพื่อด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  ด้วยระบบ

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1) เพศ 

2) อายุ 

3) ระดับการศึกษา 

4) อาชีพ 

5) รายได้ 

การจัดการ (POCCC) 

1) การวางแผน 

2) การจัดองค์การ 

3) การบังคับบัญชา 

4) การประสานงาน 

5) การควบคุม 

ประสิทธิผลการจัดการการให้บริการ

สาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1) ด้านการผลิต 

2) ด้านประสิทธิภาพ 

3) ด้านความพึงพอใจ 

4) ด้านการปรับเปลี่ยน 

5) ด้านการพัฒนา 
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คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) โดยสถิติที่              

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ

เดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) โดยเป็นการค านวณหา

สัดส่วนของข้อมูลในแต่ละตัวเปรียบเทียบกับข้อมูลรวมทั้งหมด โดยให้ข้อมูลรวมทั้งหมดมีค่าเป็นร้อยละ  

2. ระดับประสิทธิผลการจัดการการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลศาลาลัย ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สัญลักษณ์ 𝑥̅  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation) ใช้สัญลักษณ์ S.D. โดยใช้ค่าเฉลี ่ย (𝑥̅ ) ศึกษาถึงระดับประสิทธิผลการจัดการการให้บริการ

สาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย  

3. การเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื ้นฐานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ) โดยการทดสอบค่าที ( t-test) ส าหรับ

ทดสอบความแตกต่างหรือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยเป็นการทดสอบข้อมูลที่มีการแจก

แจงแบบปกติ (Normal Distribution) ส่วนอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ใช้การวิเคราะห์

การหาค่าความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA : F-test) ซึ ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที ่ใช้ในการ

ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกต่างของค่าเฉลี่ยกรณีประชากรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป และหากพบความ

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ 0.05 จะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยวิธี LSD (Least Significant 

Difference) และ  

4. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจัดการและประสิทธิผลการจัดการการให้บริการ

สาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย ซึ่งเป็นการวิเคราะห์โดยการหาค่า

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณสองตัวแปร หรือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient) โดยมีตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคลกับ

ปัจจัยการจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลศาลาลัย และมีตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการจัดการการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน  

 

ผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง              

มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู ่ที ่ปริญญาตรี  ประกอบอาชีพ                 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างของรัฐ จ านวน 115 คน มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับประสิทธิผลในการจัดการการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พื ้นฐาน พบว่า ความเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู ่ในเขตต าบลศาลาลัย  มีความคิดเห็นเกี ่ยวกับระดับ

ประสิทธิผลในการจัดการการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื ้นฐานโดยรวม อยู ่ในระดับ มากที่สุด                   

(𝑥̅  = 4.41, S.D. = 0.41) หากพิจารณารายด้านพบว่า ประสิทธิผลในการจัดการการให้บริการสาธารณะด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 5 ด้าน โดยมีระดับความเห็นด้านการผลิต อยู่ในระดับมากที่สุด  

(𝑥̅  = 4.45 , S.D. = 0.54) รองลงมา คือ ด้านการปรับเปลี่ยน (𝑥̅  = 4.43, S.D. = 0.53) ด้านประสิทธิภาพ  

(𝑥̅  = 4.41, S.D. = 0.57) ด้านการพัฒนา (𝑥̅  = 4.39, S.D. = 0.50) และด้านที่มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 

คือ ด้านความพึงพอใจ (𝑥̅  = 4.37, S.D. = 0.54) ตามล าดับ 

ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จ าแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคล  

ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างประสิทธิผลการจัดการการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัยที่มีเพศแตกต่างกัน พบว่า ในภาพรวม ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน

เขตต าบลศาลาลัยที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการการให้บริการสาธารณะ

ด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่แตกต่างกัน  

ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการการให้บริการ

สาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัยที่มีอายุแตกต่างกัน พบว่า ในภาพรวม 

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตต าบลศาลาลัยที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการ

การให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างประสิทธิผลการจัดการการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัยที่มีการศึกษาแตกต่างกัน พบว่า ในภาพรวม ประชาชนที่อาศัย

อยู่ในเขตต าบลศาลาลัยที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการการให้บริการ

สาธารณะด้านโครงสร้างพืน้ฐานไม่แตกต่างกัน  

ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการจัดการการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านการผลิต มีค่า Sig. ต ่ากว่า 0.05 นั่นหมายความว่า การศึกษาที่ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผล

ในการจัดการการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานแตกต่างกัน จึงน าไปท าการทดสอบความแตกต่าง

ของความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการจัดการการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยวิธี LSD 

ผลการทดสอบรายคู ่ พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู ่ในเขตต าบลศาลาลัยที ่มีการศึกษาต ่ากว่า

มัธยมศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการจัดการการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านการผลิต แตกต่างกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตต าบลศาลาลัยที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 และประชาชนที ่อาศัยอยู ่ในเขตต าบลศาลาลัยที ่มีการศึกษาระดับ
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มัธยมศึกษา/ปวช. มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการจัดการการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน ด้านการผลิต แตกต่างกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตต าบลศาลาลัยที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/

ปวส. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนคู่อ่ืนไม่พบความแตกต่าง 

ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างประสิทธิผลการจัดการการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัยที่มีอาชีพแตกต่างกัน พบว่า ในภาพรวม ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน

เขตต าบลศาลาลัยที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการการให้บริการสาธารณะ

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไม่แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างประสิทธิผลการจัดการการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัยที่มีรายได้แตกต่างกัน พบว่า ในภาพรวม ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน

เขตต าบลศาลาลัยที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการการให้บริการสาธารณะ

ด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่แตกต่างกัน  

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจัดการและประสิทธิผลการจัดการการให้บริการ

สาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ Pearson Correlation ในการทดสอบที่

ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 พบว่า ปัจจัยการจัดการ ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการ

บังคับบัญชา ด้านการประสานงาน และด้านการควบคุม โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ประสิทธิผลในการจัดการการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการควบคุม ด้านการประสานงาน 

ด้านการบังคับบัญชา ด้านการวางแผน และด้านการจัดองค์การ ตามล าดับ 

 

สรุป 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตต าบลศาลาลัย ผู้ตอบแบบสอบถาม              

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ และมีรายได้

ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท  

ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลการจัดการการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย พบว่า ประสิทธิผลการจัดการการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยด้านการผลิตอยู่ในระดับมากที่สุดเป็น

อันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ด้านการปรับเปลี่ยน ด้านประสิทธิภาพ ด้านการพัฒนา และด้านความพึงพอใจ 

ตามล าดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บรรจง โตเปาะ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการ

จัดการส านักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในด้าน



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”   
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 888 

 

ประสิทธิผลขององค์การอยู่ในระดับมากท่ีสุด (Mean=4.55, S.D.=0.505) และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่าเกือบ

ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นกัน 

ผลการเปรียบเทียบข้อมูลประสิทธิผลการจัดการการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า ประชาชนที่มี

การศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับประสิทธิผลในการจัดการการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานแตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลอ่ืน ๆ มีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

ปัจจัยการจัดการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลในการจัดการการให้บริการสาธารณะด้าน

โครงการสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย  ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยการจัดการมี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลในการจัดการการให้บริการสาธารณะด้านโครงการสร้างพื้นฐานทั้งใน

ภาพรวมและรายด้าน ซึ่งอธิบายได้ว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตต าบลศาลาลัยมีความคิดเห็นในปัจจัยการ

จัดการ ประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการบังคับบัญชา ด้านการประสานงาน และ

ด้านการควบคุม อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการมีการบริหารจัดการที่ดีส่งผลให้การจัดการการ

ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกุลนัดดา สายสอน (2560) ได้ศึกษา

กระบวนการจัดการที่มีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิผลขององค์การ ส าหรับธุรกิจก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยใน

เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการจัดการกับความมีประสิทธิผลขององค์การมีความสัมพันธ์

กันเชิงบวกในทุกด้าน แสดงให้เห็นว่าหากมีการด าเนินงานกระบวนการบริหารจัดการในแต่ละด้านมากขึ้นก็จะ

ส่งผลให้ธุรกิจเกิดความมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึนเช่นกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 ในการน าผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1. น าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานหรือพัฒนาการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 

 2. ควรจัดให้มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี่ยง มีระบบน ้าประปาที่ได้มาตรฐาน จัดหาแหล่งน ้า

เพ่ือการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

 3. ควรมีการวางแผนก าหนดโครงการเพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐานตามล าดับ

ความส าคัญเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ 

 4. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดโครงการ แผนการด าเนินงานในการ

พัฒนา เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษากระบวนการจัดการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและส่งผลต่อการท าให้เกิดประสิทธิผลขององค์การ 

และควรศึกษาประสิทธิผลของการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานแยกเป็นด้านต่าง  ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์

และองค์ความรู้ใหม ่ๆ ซึ่งจะสามารถน าไปปรับใช้ในการพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ควรศึกษาวิจัยเกี ่ยวกับประสิทธิผลของการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื ้นฐาน  จาก

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในองค์การ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการขององค์การบริหารสว่น

ต าบลศาลาลัย 

3. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน เช่น รูปแบบการบริหาร ปัจจัยสภาพแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ (1) เพื ่อประเมินระดับประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือน               

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  (2) เพื่อเปรียบเทียบ

ประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร                 

จังหวัดสมุทรสาคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ (3) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการและ

ประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร                

จังหวัดสมุทรสาคร การวิจัยนี้เป็นการวิจัยปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 386 คน ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่

รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี ่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว                    

และค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันผลการวิจัย (1) ด้านระดับประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือน ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า อยู ่ในระดับมากที่สุด (2) ด้านการ

เปรียบเทียบประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมือง

สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพ และระยะเวลาที่อาศัย

ในช ุมชนแตกต ่างก ัน ม ีความค ิดเห ็นต ่อประส ิทธ ิผลการป ้องก ันภ ัยพลเร ือนแตกต ่างก ัน และ                                       

(3) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการและประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือน ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง 

 

ค าส าคัญ: ประสิทธิผล การป้องกันภัยพลเรือน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
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Abstract 

This Research was aimed to (1) explore an effectiveness of Civil Defence of Bankoa 

Subdistrict Administrative Organization. (2) compare an attitude of respondents toward an 

effectiveness of Civil Defence of Bankoa Subdistrict Administrative Organization verified by 

personal factors. (3) explain correlation between managing factors with effectiveness of Civil 

Defence of Bankoa Subdistrict Administrative Organization. This was quantitative research,386 

residents of Bankoa Subdistrict Administrative Organization were sample. Questionnaires was 

data collection tools, analytical statistics were percentages mean standard deviation and 

frequencies, T test, ANOVAF, Pearson’s correlation. Findings were as follows; (1) Effectiveness 

of Civil Defence of Bankoa Subdistrict Administrative Organization were highest level. (2) There 

were statistical significant among respondent’s attitude toward an effectiveness of Civil 

Defence of Bankoa Subdistrict Administrative Organization verified by occupation and duration. 

(3) There were positive statistical significant correlation between affecting factors with an 

effectiveness of Civil Defence of Bankoa Subdistrict Administrative Organization. 

 

Keywords: Civil Defence, Effectiveness, Bankoa Subdistrict, Administrative Organization 

 

บทน า  

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 โดยมีภารกิจหน้าที่จัดบริการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหา

และพัฒนาชุมชนของตน เช่น การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน ้า การรักษาความสะอาดของถนน หรือ

ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลการป้องกันและระงับโรคติดต่อการจัดใหม้ีน ้า

สะอาด หรือน ้าประปา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น ซึ่งในการจัดบริการสาธารณะขององค์การ

บริหารส่วนต าบล ส่วนใหญ่เป็นการมุ่งเน้นความเจริญ และความกินดีอยู่ดีของประชาชนในชุมชน  

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นการจัดให้มีข้ึนทั้งในเรื่อง ของการป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้น

หรือการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ ประชาชนซึ่งได้รับจากการเกิดภัยต่าง ๆ ทั้งที่เป็น

ธรรมชาติ หรือภัยที่มีผู้กระท าให้เกิดขึ้น ซึ่งในปัจจุบันจะมีลักษณะของการเกิดภัยต่าง ๆ ที่มีความรุนแรงและ

สร้างความเสียหายมากขึ้น และเมื่อมีภัยต่าง ๆ เกิดขึ้นในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลต้องเข้า ไปดูแล

ช่วยเหลือ ทั้งในขณะที่เกิดภัย และภายหลังจากเกิดภัยแล้ว จึงถือเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งขององค์การบริหารส่วน
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ต าบลจะต้องให้ความส าคัญ ทั้งในด้านงบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากร และปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการบริหารให้ได้มาตรฐาน เพราะภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น มักจะท าให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านชีวิต และ

ทรัพย์สินของประชาชน 

ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลพลเรือนในพื้นที่ เกี่ยวกับภัยพิบัติ   

ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางธรรมชาติเองหรือที่โดยมนุษย์สร้างขึ้น มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยประสิทธิผล

การป้องกันภัยพลเรือนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ โดยการศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การป้องกันภัยพลเรือน ภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่  รวมทั้งการด าเนินงานในการป้องกันภัยพล

เรือนนั้นเกิดประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด เพื่อที่จะน าข้อมูลที่ได้มาจัดท าหรือปรับปรุงแผนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยให้สอดคล้องกับประชาชนหรือบริบทของพื้นที่ที ่รับผิดชอบ พร้อมทั้งสอดคล้องและ

สนับสนุนกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอ าเภอ และจังหวัด รวมถึงแผนป้องกันและบรรเทา                   

สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สามข้อ คือ (1) เพื่อประเมินระดับประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือน                

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร (2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการ

ป้องกันภัยพลเรือน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครจ าแนกตามปัจจัย

ส่วนบุคคล และ (3) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการและประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือน   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

 

การทบทวนวรรณกรรม  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล 

บุญยิ่ง มุ่งเมิน (2559, น. 13) ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง ความสามารถขององค์การในการ

บรรจุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยใช้ประโยชน์จากทรพยากรอย่างคุ้มค่า รักษาไว้ซึ่งทั้งทรัพยากรและวัสดุ

อุปกรณ์ และไม่สร้างความเครียดแก่สมาชิก สมาชิกเกิดความพึงพอใจในงาน ทุกคนมีส่วนร่วมอย่ากว้างขวาง

ในการก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์การ และรับผิดชอบต่อปัญหาหรือข้อยุ่งยากที่เกิดขึ้นและองค์การส่วนรวม

สามารถปรับตัวพัฒนาเพื่อด ารงอยู่ต่อไปได้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ 

ทฤษฎีการจัดการตามหลักการบริหารองค์การของ Heri Fayol (Fayol, 1916) มีองค์ประกอบหลัก 5 

ประการ ได้แก่ POCCC ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ (1) การวางแผน เป็นขั้นตอนแรกของการบริหารจัดการ  เป็นการ
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ก าหนดรายละเอียดของสิ่งที่ต้องปฏิบัติในงานต่าง ๆ ไว้ด้วยกันเหมือน (2) การจัดองค์กร เป็นการจัดวางตัวบุคคล

ตามสายงาน ตามภาระงาน และตามพันธกิจของหน่วยงาน มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตของ

งานซึ่งต้องเป็นไปตาม แผนงานที่ก าหนดไว้ (3) การสั่งการ เป็นการด าเนินการเพื่อให้มีการปฏิบัติเกิดขึ้นจากภาระ

งานที่ก าหนดไว้เพื ่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติภารกิจของงานในแต่ละล าดับขั ้นตอนได้อย่างถูกต้อง              

(4) การประสานงาน หมายถึง หน่วยงานภายในองค์กร จะต้องคอยประสานงานกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์กร (5) การควบคุม เป็นกระบวนการของการก ากับการท างานให้เป็นไปตามที่ ก าหนดไว้ในแผนงาน  

การป้องกันภัยพลเรือน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จัดท าแผนป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยขึ้น โดยมีแนวทางปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คือ ระยะก่อนเกิดภัย 

ระหว่างเกิดภัย และภายหลังการเกิดภัย เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ศ. 2550 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอเมืองสมุทรสาคร แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดสมุทรสาคร และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก (Proactive) ในการบริหารจัดการภัยพิบัติทุกข้ันตอน ตั้งแต่ระยะก่อน

เกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และภายหลังการเกิดภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยครอบคลุมสาธารณภัยทุกประเภท ภัยที่

เกิดข้ึน  ตามฤดูกาล และภัยที่เกิดข้ึนประจ าวัน 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน 

 

 

ประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 

อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

1.ด้านการวางแผนการปฏิบตัิงาน 

2. ด้านการเตรียมการการป้องกันก่อนเกิดภัย 

3.ด้านการแก้ปัญหาในขณะเกิดภยั 

4.ด้านการแก้ปัญหาภายหลังการเกิดภัย 

การจัดการ 

การวางแผน 

การจัดองค์กร 

การบังคับบัญชาสั่งการ 

การประสานงาน 

การควบคุม 

แนวคิดของ อองริ ฟาโยล (Henri Fayol) 

https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/190626-poccc-henri-fayol/#P_Planning
https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/190626-poccc-henri-fayol/#O_Organizing
https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/190626-poccc-henri-fayol/#C_Commanding
https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/190626-poccc-henri-fayol/#C_Coordination
https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/190626-poccc-henri-fayol/#C_Controlling


การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”   
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 895 

 

ที่มา: Heri Fayol (1916) และแนวทางการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือน ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 10,720 คน โดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified Random Sampling) กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 386 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเพื่อการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็น

แบบก าหนดข้อเลือกตอบ การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ด าเนินการหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา 

(Content Validity) โดยการน าแบบสอบถามให้ผู ้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)    

โดยการทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จ านวน 30 ชุด 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาแปลงรหัสตัวเลขและ

สร้างตัวแปร แล้วบันทึกลงโปรแกรมเพื่อด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ค่าที ค่าความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  

 

ผลการศึกษาวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  

ปัจจัยการจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 

ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการบังคับบัญชาสั ่งการ ด้านการ

ประสานงาน และด้านการควบคุม ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการจัดการ 

(n=386) 

ปัจจัยการจัดการ 𝑥̅  S.D. ระดับความคิดเห็น ล าดับ 

1. ด้านการวางแผน 4.35 0.61 มากที่สุด 5 

2. ด้านการจัดองค์การ 4.44 0.55 มากที่สุด 2 

3. ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ 4.43 0.54 มากที่สุด 3 

4. ด้านการประสานงาน 4.46 0.51 มากที่สุด 1 

5. ด้านการควบคุม 4.43 0.52 มากที่สุด 4 

รวม 4.42 0.47 มากที่สุด 
 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต าบลบ้านเกาะ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับปัจจัยการ

จัดการที ่ส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือน โดยรวมอยู ่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.42 , S.D. = 0.47)         

หากพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยการจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือน อยู่ในระดับมากที่สุด        

ทั้ง 5 ด้าน โดยมีระดับความคิดเห็นด้านการประสานงาน อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.46 , S.D. = 0.51) รองลงมา คือ 

ด้านการจัดองค์การ (𝑥̅  = 4.44 , S.D. = 0.55) ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ (𝑥̅  = 4.43 , S.D. = 0.54) ด้านการควบคุม 

(𝑥̅  = 4.43, S.D. = 0.51) และด้านที่มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้านการวางแผน (𝑥̅  = 4.35 , S.D. = 0.61)  

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือน ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  

ระดับประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน ด้านการเตรียมการการป้องกันก่อน

เกิดภัย ด้านการแก้ปัญหาในขณะเกิดภัย และด้านการแก้ปัญหาภายหลังการเกิดภัย ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผล

ของงานป้องกันภัยพลเรือน  

(n=386) 

ประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือน 𝑥̅  S.D. ระดับความคิดเห็น ล าดับ 

1. ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน  4.15 0.49 มาก 4 

2. ด้านการเตรียมการการป้องกันก่อนเกิดภัย  4.29 0.47 มากที่สุด 3 

3. ด้านการแก้ปัญหาในขณะเกิดภัย 4.31 0.42 มากที่สุด 2 

4. ด้านการแก้ปัญหาภายหลังการเกิดภัย 4.33 0.49 มากที่สุด 1 

รวม 4.27 0.37 มากที่สุด   

 

จากตารางที่ 2 พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต าบลบ้านเกาะ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของ

งานป้องกันภัยพลเรือน อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.27, S.D. = 0.37) หากพิจารณารายด้าน พบว่า ประสิทธิผลของ

งานป้องกันภัยพลเรือน อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 3 ข้อ และอยู่ในระดับมาก จ านวน 1 ข้อ โดยมีระดับความด้าน

การแก้ปัญหาภายหลังการเกิดภัย อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.33 , S.D. = 0.49) รองลงมา คือ ด้านการแก้ปัญหา

ในขณะเกิดภัย (𝑥̅  = 4.31 , S.D. = 0.42) ด้านการเตรียมการการป้องกันก่อนเกิดภัย (𝑥̅  = 4.31, S.D. = 0.42)     

และด้านที่มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน (𝑥̅  = 4.15, S.D. = 0.49) ตามล าดับ 

 

ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือน ขององค์การบริหาร ส่วนต าบลบ้านเกาะ 

อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

การเปรียบเทียบประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ                               

อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา                        

จากผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

เกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน พบว่า ในภาพรวมมี 

Sig. เกินกว่า 0.05 แสดงให้เห็นว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต าบลบ้านเกาะ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา                 

ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือนไม่แตกต่างกัน  

การเปรียบเทียบประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ              

อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยใน

ชุมชน มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือนขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จ าแนกตามอาชีพ 

(n=386) 

ประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือน 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน  
 

ระหว่างกลุ่ม 2.714 4.00 0.68 2.88 0.02* 

ภายในกลุ่ม 89.915 381.00 0.24     

รวม 92.629 385.00       

2. ด้านการเตรียมการการป้องกัน 

ก่อนเกิดภัย  
 

ระหว่างกลุ่ม 4.139 4.00 1.03 4.85 0.00* 

ภายในกลุ่ม 81.198 381.00 0.21     

รวม 85.337 385.00       

3. ด้านการแก้ปัญหาในขณะเกิดภัย 

  

ระหว่างกลุ่ม 2.944 4.00 0.74 4.36 0.00* 

ภายในกลุ่ม 64.291 381.00 0.17     

รวม 67.235 385.00       

4. ด้านการแก้ปัญหาภายหลัง 

การเกิดภัย 

ระหว่างกลุ่ม 3.091 4.00 0.77 3.32 0.01* 

ภายในกลุ่ม 88.677 381.00 0.23     

รวม 91.767 385.00       

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 2.896 4.00 0.72 5.40 0.00* 

ภายในกลุ่ม 51.070 381.00 0.13     

รวม 53.966 385.00       

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือนขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีอาชีพแตกต่างกัน พบว่า มีค่า Sig. 

ต ่ากว่า 0.05 แสดงให้เห็นว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต าบลบ้านเกาะที่มีอาชีพแตกต่างกัน ความคิดเห็น

เกี่ยวกับประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือนขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จ าแนกตามระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน 

(n=386) 

ประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรอืน 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน  
 

ระหว่างกลุ่ม 2.78 3.00 0.93 3.94 0.01* 

ภายในกลุ่ม 89.85 382.00 0.24     

รวม 92.63 385.00       

2. ด้านการเตรียมการการป้องกัน 

ก่อนเกิดภัย  
 

ระหว่างกลุ่ม 1.59 3.00 0.53 2.41 0.07 

ภายในกลุ่ม 83.75 382.00 0.22     

รวม 85.34 385.00       

3. ด้านการแก้ปัญหาในขณะเกิดภัย 

  

ระหว่างกลุ่ม 1.16 3.00 0.39 2.25 0.08 

ภายในกลุ่ม 66.07 382.00 0.17     

รวม 67.23 385.00       

       

4. ด้านการแก้ปัญหาภายหลงั 

การเกิดภัย 

ระหว่างกลุ่ม 2.32 3.00 0.77 3.31 0.02* 

ภายในกลุ่ม 89.45 382.00 0.23     

รวม 91.77 385.00       

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 1.73 3.00 0.58 4.22 0.01* 

ภายในกลุ่ม 52.24 382.00 0.14     

รวม 53.97 385.00       

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือนขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนแตกต่าง

กัน พบว่า ในภาพรวม มีค่า Sig. ต ่ากว่า 0.05 แสดงให้เห็นว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต าบลบ้านเกาะที่มี

ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนแตกต่างกัน ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือน โดยภาพรวม

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการและประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือนของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการและประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือนขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ 

Pearson Correlation ในการทดสอบที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานการป้องกันภัยพลเรือน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด

สมุทรสาคร  
(n=386) 

ปัจจัยการจัดการ 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานการป้องกันภัยพลเรือน 

r Sig. ระดับความสัมพันธ์ 

ด้านการวางแผน 0.420** 0.000 ปานกลาง 

ด้านการจัดองค์การ 0.457** 0.000 ปานกลาง 

ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ 0.476** 0.000 ปานกลาง 

ด้านการประสานงาน 0.471** 0.000 ปานกลาง 

ด้านการควบคุม 0.546** 0.000 ปานกลาง 

รวม 0.544** 0.000 ปานกลาง 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 

 

จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยการจัดการ ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการบังคับ

บัญชาสั ่งการ ด้านการประสานงาน และด้านการควบคุม โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานการป้องกันภัยพลเรือนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะอ าเภอเมือง

สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีค่าส ัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เร ียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่                          

ด้านการควบคุม ด้านการประสานงาน ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ ด้านการจัดองค์การ และด้านการวางแผน 

ตามล าดับ 
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อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ   

อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ

เป็นหน่วยงานที่ดูแลประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบในต าบลและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในพ้ืนที่มากที่สุด มีบทบาท

ภารกิจในการบริหารจัดการภัยพิบัติต่าง ๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ก่อนที่หน่วยงานภายนอกหรือหน่วยงาน

สนับสนุนอ่ืน ๆ จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ อีกทั้งการป้องกันภัยพลเรือน เป็นภารกิจส าคัญขององค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมความพร้อม และพัฒนาขีดความสามารถ ในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยให้ครอบคลุม ทั้งการเตรียมการป้องกันก่อนเกิดภัย การแก้ปัญหาในขณะเกิดภัย และการแก้ปัญหา

ภายหลังการเกิดภัย ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยขององค์การองค์การบริหารส่วนต าบลมีความสอดคล้องและสนับสนุนกับแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยของอ าเภอ และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอ าเภอจังหวัด รวมถึงแผนป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จึงส่งผลให้ประชาชนในพื ้นที ่ต  าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร                     

จังหวัดสมุทรสาคร เกิดความพึงใจในการปฏิบัติการป้องกันภัยพลเรือน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 

อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  

ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 

อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา 

อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน (1) ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต าบลบ้านเกาะที่มีเพศแตกต่างกัน มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือนไม่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ระดับประสิทธิผล

การป้องกันภัยพลเรือน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

(2) ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต าบลบ้านเกาะที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการ

ป้องกันภัยพลเรือน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร                 

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า อายุของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ไม่ใช่ตัวก าหนดหรือวัดระดับ

ประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร                   

จังหวัดสมุทรสาคร (3) ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต าบลบ้านเกาะที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาคร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ระดับการศึกษาของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นั้น

ไม่ใช่ตัวก าหนดหรือวัดระดับประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ              

อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (4) ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต าบลบ้านเกาะที่มีอาชีพแตกต่างกัน     

มีความคิดเห็นเกี ่ยวกับประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ                    

อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร แตกต่างกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า อาชีพของประชาชนที่อาศัยอยู่



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”   
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 902 

 

ในพื้นที่ไม่เป็นตัวก าหนดหรือวัดระดับประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

เกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และ (5)ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต าบลบ้านเกาะที่มี

ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนแตกต่างกัน ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือน ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร แตกต่างกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า 

ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่นั้นเป็นส่วนหนึ่งในการหรือวัดระดับประสิทธิผลการ

ป้องกันภัยพลเรือน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  

ปัจจัยการจัดการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานการป้องกันภัยพลเรือน            

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งปัจจัยการจัดการ 

ประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ ด้านการประสานงาน และ

ด้านการควบคุม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานการป้องกันภัยพลเรือน ทั้งในภาพรวม

และ รายด้าน ซึ่งอธิบายได้ว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต าบลบ้านเกาะ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย

การจัดการ และระดับประสิทธิผลการป้องกันภัยพลเรือน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมือง

สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในภาพรวมซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การบริหารจัดการที่ดี 

ส่งผลให้ การปฏิบัติงานการป้องกันภัยพลเรือนเกิดประสิทธิผลที่ดีตามมาด้วย  

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ข้อเสนอแนะจากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ประชาชนในพื้นที ่ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมือง

สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีดังนี้ (1) ควรจัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยู่เสมอ และครอบคลุมทุกพื้นที่

ในต าบลบ้านเกาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง (2) ควรมีการฝึกการป้องกันภัยพลเรือนให้กับอาสาสมัคร

ชุมชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในต าบลบ้านเกาะ (3) ควรจัดให้มีอาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังและ

ติดตามสถานการณ์บริเวณที่ใกล้เคียงกับโรงงานอุตสาหกรรมให้มากยิ่งขึ้น และแจ้งข่าวเตือนภัยระดับชุมชน 

โดยใช้ระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจ้งเตือนภัยของชุมชน (4) ควรพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพโปร่งใส และควรเผยแพร่แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ประชาชนได้รทราบ (5) ควรจัดให้

ประชาชน และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีส่วนร่วมกับ

หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในการตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงที่ติดตั้งบริเวณจุดต่าง ๆ ในพื้นที่ได้        

(6) ควรมีการจัดท าคู่มือการป้องกันภัยพลเรือนที่มีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงได้ง่าย (7) ควรมีการด าเนินการ

ให้ความรู้และการสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบ

การบริหารกิจการสาธารณะภายในชุมชน (8) ควรเพิ ่มช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเตือน 

ตลอดจนพื้นที่อพยพ ให้กับประชาชนในพื้นท่ีให้มากข้ึนและรับแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง และ (9) ควรมี
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การติดตั้งสัญญาณเตือนภัยประจ าต าบลให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ เพ่ือสะดวกรวดเร็วในการประสานงานในขณะเกิดภัย

และสามารถใช้งานได้ในยามฉุกเฉิน  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีการศึกษาวิจัยในเชิงลึกของ ด้านการ

วางแผนปฏิบัติงาน และด้านการติดตามประเมินผล เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบัติการ

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะให้มีดียิ่งข้ึน   

ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือการบูรณาการความร่วมมือ น าไปสู่การปรับปรุง

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น   

ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของพนักงาน

ดับเพลิง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็น

ประโยชน์ในการพนักงานดับเพลิง ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนาการท างานของพนักงานดับเพลิง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาคร ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือพรรณนาการด าเนินงานตามนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเขาล้าน อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (2) เพื่อระบุประสิทธิผลการด าเนินงาน 

ตามนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

และ (3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการด าเนินงานตามนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเขาล้าน อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูล 

จ านวน 10 คน ได้แก่ ผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านเก็บรวบรวมข้อมูล               

โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม เครื่องมือในการวิจัยใช้แบบ

สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์แก่นสาระ ผลการวิจัย (1) การด าเนินงานตามนโยบาย

เบี้ยยังชีพประกอบด้วย (ก) ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของนโยบายคือ เพิ่มรายได้ ส่งเสริมการด ารงชีพ             

และส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ข) การด าเนินงานถูกถ่ายโอนภารกิจจากจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย ์มาย ังองค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่น และ (ค) การด าเน ินงานเป็นไปตามหลั กเกณฑ์ของ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี ้ยยังชีพผู ้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         

(2) ประสิทธิผลการด าเนินงานตามนโยบายอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ (3) แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการ

ด าเนินงานตามนโยบายประกอบด้วย (ก) จ ัดอบรมเพื ่อส ่งเสริมให้เกิดทักษะในการท าอาชีพเสริม                           

(ข) ขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันผ่านโรงเรียนผู้สูงอายุ และ (ค) เสริมสร้างโอกาสในอาชีพเสริม                     

โดยการสร้างความแข็งแกร่งระบบเศรษฐกิจชุมชน 

ค าส าคัญ: ประสิทธิผล การด าเนินงาน นโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
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Abstract 
 The objectives of this research (1) were to describe the implementation of the        
Older Person Survivor Allowance Policy of Khao Lan Subdistrict Administrative Organization, 
Thap Sakae District, Prachuap Khiri Khan Province. (2) to identify the effectiveness of the 
operation According to the policy of the elderly living allowance of Khao Lan Subdistrict 
Administrative Organization, Thap Sakae District, Prachuap Khiri Khan Province. and                          
(3) to propose guidelines for improving the effectiveness of the implementation of the Older 
Person's Allowance Policy of Khao Lan Subdistrict Administrative Organization, Thap Sakae 
District, Prachuap Khiri Khan Province. This research was a qualitative research.                                 
The information providers consisted of 10 people, including the elderly who received the 
subsistence allowance through the Khao Lan Subdistrict Administrative Organization. using in-
depth interviews and participant and participant observations. The research tool used a semi-
structured interview. Analyze the data by analyzing the essence. Research results                              
(1) Implementation of the pension policy consists of (a) Operate in accordance with the 
objectives of the policy, which are to increase income, promote livelihood; and promote 
quality of life. (b) The operations are transferred from the Ministry of Social Development and 
Human Security to the local government organizations. and (c) the operation is in accordance 
with the rules of the Ministry of Interior. On the payment of pension for the elderly of the 
local government organization (2) the effectiveness of the implementation of the policy is at 
an acceptable level; and (3) guidelines for improving operational effectiveness. According to 
the policy consists of (a) providing training to promote skills in supplementary occupation;             
(b) driving collaborative learning through schools for the elderly; and (c) enhancing career 
opportunities by strengthening the community economic system. 
 
Keywords: Effectiveness, Implementation, Pension policy for the elderly 
 

บทน า 

 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536 ในระยะแรกอยู่ในความรับผิดชอบ       

ของกรมประชาสงเคราะห์จัดสรรให้ผู้สูงอายุทุกจังหวัด หมู่บ้านละ 3-5 คน คนละ 200 บาทต่อเดือน ต่อมา

บริการเบี้ยยังชีพได้ขยายกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็นล าดับ โดยในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ รัฐบาล     

ได้มีการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มเติมอีก 100 บาท เป็น 300 บาท ต่อคนต่อเดือน ระยะแรกของการ

ด าเนินการเบี ้ยยังชีพผู ้สูงอายุอยู ่ในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห์ ซึ ่งได้มอบหมายให้ส านักงาน
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ประชาสงเคราะห์จังหวัดเป็นผู้ด าเนินการผ่านศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน เมื่อกรมประชาสงเคราะห์

ได้เข้าไปรวมอยู่ในสังกัดของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมในปี พ.ศ. 2536 ส่งผลให้การบริการดังกล่าว

ถูกโอนงานไปให้แรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดเป็นผู้ดูแลร่วมกับกรมประชาสงเคราะห์ 

 แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2543 เป็นจุดเริ ่มต้นของการ

พัฒนาการของการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดภารกิจการถ่ายโอนให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นไว ้ 6 ด้าน ได้แก่ ด ้านโครงสร้างพื ้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต                       

ด้านการจัดระเบียบชุมชนหรือสังคม ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ ่งแวดล้อม และด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารี ต

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การสงเคราะห์ผู้สูงอายุเป็นภารกิจหน้าที่หนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการจัดบริการสาธารณะเพ่ือประชาชน ซึ่งก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10 ก าหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา          

และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา ซึ่งเป็นการกล่าวถึงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยรวมไว้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

อื่น ๆ และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (6) ก าหนดให้

องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ดังกล่าวเช่นเดียวกับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นกิจกรรมหนึ่ง           

ที่กรมประชาสงเคราะห์ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2535 

ต่อมากรมประชาสงเคราะห์ได้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดอัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-69 ปี จะได้รับเบี้ย

ยังชีพ 600 บาทต่อเดือน ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70-79 ปี จะได้ 700 บาทต่อเดือน ผู้สูงอายุที่มีอายุ  80-89 ปี จะ

ได้รับเบี้ยยังชีพ 800 บาทต่อเดือน และผู้สูงอายุที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพ 1,000 บาทต่อเดือน 

ซึ่งผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ คือ1) มีสัญชาติไทย 2) อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ ้นไป              

3) เป็นผู้มีชื่ออยู่ในเขตพ้ืนที่ที่ยื่นค าขอ 4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด จากหน่วยงานของ

รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที่จัดให้เป็นประจ า โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได ตั้งแต่ปีงบประมาณรายจ่ายประจ างบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 

 โครงการ National e-Payment ของภาครัฐ เป็นการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมและพัฒนา

ระบบการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งเสริมการรับจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐผ่านทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมให้มีฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับสวัสดิการของภาครัฐ ควบคู่กับการจ่ายเงินให้แก่ประชาชน

โดยตรงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ ่งจะช่วยให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือและสวัสดิการให้แก่ประชาชน         

ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ลดความผิดพลาด ความซ ้าซ้อน และโอกาสการทุจริตจากการจ่ายด้วยเงินสด หรือเช็ค 

โดยได้ใช้เขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และชลบุรีเป็นตัวแบบให้การใช้ระบบ e-Payment ตั้งแต่เดือน กันยายน 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”   
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 908 

 

พ.ศ. 2560 ระเบียบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถูกถ่ายโอนไปยังกรมบัญชีกลางโดยตรงมีการบูรณาการ

ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมให้มีความเชื่อมโยงกันทั่วทั้งประเทศ ตามโครงการ e-Payment ภาครัฐ ภายใต้แผน

ยุทธศาสตร์ National e-Payment Master Plan โดยท าหน้าที่จ่ายเงินตรงเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ

สังคม ทั ้งนี ้ กรมบัญชีกลางได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเบี ้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการ

ฐานข้อมูลสว ัสด ิการส ังคม เพื ่อให ้สามารถเบิกจ ่ายเง ินอุดหนุนแทนองค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น                            

โดยกรมบัญชีกลางได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลร่วมกัน          

และได ้ร ับการสน ับสน ุนจากกรมการปกครองในการตรวจสอบความถ ูกต ้องของข ้อม ูลบ ุคคล                            

(พิธุวรรณ กิติคุณ, 2561) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ เป็นองค์การบริหาร        

ส่วนต าบลขนาดเล็ก ได้ด าเนินงานตามโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ตามภารกิจ        

ที่ได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมประชาสงเคราะห์ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์) ซึ่งในปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 1,344 ราย แม้ว่าองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเขาล้าน จะมีความพร้อมในการด าเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แต่ในข้อเท็จจริงยังคงมีปัญหา         

ในการด าเนินการด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น (1) สภาพพื ้นที ่ (2) สภาพเศรษฐกิจ (3) สภาพสังคม             

(4) ประเพณี วัฒนธรรม (5) รายได้ของท้องถิ่น (6) การอุดหนุนเงินจากรัฐบาล (7) ความรู้ความสามารถ         

ของบุคลากร (8) จ านวนบุคลากร (9) ความตระหนักและการให้ความส าคัญในการด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ 

(10) ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพแต่ย้ายภูมิล าเนาไปอยู่ท้องถิ่นอื่นท าให้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ              

อาจเกิดความซ ้าซ้อน (11) การประชาสัมพันธ์การรับข้อมูลข่าวสาร และ (12) การเปลี ่ยนแปลงข้อมูล          

ส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับเงินเบี ้ยยังชีพผู ้สูงอายุ            

โดยไม่แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านทราบ ท าให้ผู ้ส ูงอายุไม่ได้ร ับเงินเบี ้ยยังชีพผู ้สูงอายุ           

เนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูลเดิมในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (งานสวัสดิการสังคมฯ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน, 2563)  

 ดังนั้น ในฐานะผู้วิจัยเป็นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน และปฏิบัติหน้าที่ในการ

ด าเนินงานตามโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องประสิทธิผลการด าเนินงาน

ตามนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เพื ่อน าผลที่ได้รับไปหาแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการด าเนินงานตามนโยบายเบี ้ยยังชีพผู ้สูงอายุ           

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สามข้อ คือ (1) เพื่อพรรณนาการด าเนินงานตามนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน (2) เพื่อระบุประสิทธิผลการด าเนินงานตามนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ            

(3) เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการด าเนินงานตามนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหาร         

ส่วนต าบลเขาล้าน 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดประสิทธิผล  

 ประสิทธิผลมีความส าคัญอย่างยิ่งในศาสตร์ทางการบริหารและองค์การนับว่าเป็นการตัดสินใจ          
ขั้นสุดท้ายว่าการบริหารองค์การประสบความส าเร็จหรือไม่เพียงใด องค์การจะอยู่รอดและมีความมั่นคง          
จะข้ึนอยู่กับประสิทธิผลองค์การจะล่มสลายไปในที่สุด ดังนั้นจึงมีความส าคัญต่อองค์การ ดังนี้ (ธงชัย สันติวงษ์, 
2537) 
      1. ช่วยตรวจสอบวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การ การจัดตั้งองค์การย่อมก าหนดวัตถุประสงค์           
และเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามความต้องการหรือไม่ 
      2. ประเมินผลการด าเนินงานกับแผนงานที่ก าหนด การด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมย่อมต้อง
มีการวางแผน ก าหนดหน้าที ่ ความรับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากร การใช้อ านาจหน้าที ่การบริหาร           
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
  3. ประเมินผลส าเร็จกับวัตถุประสงค์ เปรียบเทียบผลงานที่ด าเนินการได้ตามแผนงาน            
กับวัตถุประสงค์ขององค์การที่คาดหวัง ถ้าผลงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และความคาดหวังขององค์การ 
แสดงว่าองค์การมีประสิทธิผล โดยประสิทธิผลอาจพิจารณาเป็น 2 ระดับ คือ 
        3.1 ประสิทธิผลของบุคคล 
        3.2 ประสิทธิผลขององค์การ 

หลักประสิทธิผลนั้นโดยปกติแล้ว เมื่อกล่าวคู่กันไปกับหลักประสิทธิภาพโดยที่หลักประสิทธิผลนั้น          
จะมุ่งสู่การปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เมื่อกล่าวถึงการปฏิบัติราชการ ก็จะต้องมีวิสัยทัศน์       
เชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและอยู่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่        
ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางองค์การ มีกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบที่มีมาตรฐาน                         
มีการจัดการความเสี ่ยงมุ ่งเน้นการปฏิบัติงานเป็นเลิศ มีการติดตามประเมินผลและพั ฒนาปรับปรุง            
การปฏิบัติงานที่ดีข้ึนและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย 

 1. ความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
  2. ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ 
  3. กระบวนการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน 
  4. ติดตามประเมินผลและพัฒนาต่อเนื่อง 
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ที่มาของโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 โครงการสงเคราะห์เบี ้ยยังชีพเริ ่มด าเนินการมาตั ้งแต่ปี พ.ศ.2536 โดยความรับผิดชอบของ                      
กรมประชาสงเคราะห์ให้แก่ผู ้สูงอายุในทุกจังหวัด หมู่บ้านละ 3-5 คน ในอัตราคนละ 200 บาทต่อเดือน         
ต่อมาได้ขยายกลุ่มและงบประมาณเพิ่มขึ้น เมื่อกรมประชาสงเคราะห์ได้เข้ามาสังกัดของกระทรวงแรงงาน             
และสวัสดิการสังคมในปี พ.ศ. 2536 ส่งผลให้การบริการดังกล่าวถูกโอนไปให้แรงงานและสวัสดิการสังคม
จังหวัดเป็นผู้ดูแลกับกรมประชาสงเคราะห์ถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ต่อมาเมื่อรัฐบาลมีการกระจายอ านาจ        
สู่ภาคท้องถิ่นส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2554 กรมประชาสงเคราะห์ได้ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจของการบริการ      
เบี ้ยยังชีพผู ้ส ูงอายุมาให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ ่นด าเนินการแทน  โดยให้ถือแนวปฏิบัติ                              
ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื ่อการยังชีพผู ้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2543   
ปัจจุบันการด าเนินการงบประมาณเบี ้ยยังชีพผู ้ส ูงอายุได้ถูกถ่ายโอนไปอยู ่ที ่กรมส่งเสริมการปกครอง            
ท้องถิ่น โดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2552 เป็นแนวทางในการยึดถือน ามาปฏิบัติและใช้ในการด าเนินงานการบริการจ่าย           
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในนามของโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู ้สูงอายุ ภายใต้การดูแลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ และนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา รัฐบาลได้จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้สูงอายุในอัตราแบบขั้นบันได โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ คือ 
  อายุ 60-69 ปี ได้รับเดือนละ 600 บาท 
  อายุ 70-79 ปี ได้รับเดือนละ 700 บาท 
  อายุ 80-89 ปี ได้รับเดือนละ 800 บาท 
  อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเดือนละ 1,000 บาท  
 ซึ่งอัตราดังกล่าวสามารถสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุได้ในเบื้องต้น 
 ต่อมาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ซึ่งมีโครงการ
บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมอยู่ในแผนงานโครงการ e-Payment ภาครัฐ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการบูรณาการฐานข้อมูลเกี่ยวกับภาครัฐและพัฒนาระบบย่อยเพื่อรองรับระบบบูรณาการฐานข้อมูล
สวัสดิการสังคม เพ่ือให้ภาครัฐสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือและเงินสวัสดิการให้แก่ประชาชนได้โดยตรง ลดความ
ซ ้าซ้อน และลดการทุจริต ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ รวมทั้ง
ปรับปรุงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้รองรับการด าเนินการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการบูรณาการ
ฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ โดยในการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็น
ประธาน ได้เห็นชอบหลักการตามแนวทางในการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมต่าง ๆ ให้กรมบัญชีกลางท าหน้าที่ใน
การจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงแทนส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
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สวัสดิการสังคมแต่ละประเภท ซึ่งในระยะแรกได้มีการก าหนดจังหวัดน าร่อง เพื่อให้กรมบัญชีกลางด าเนินการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดน่าน จังหวัดอุทัยธานี จังหวัด
สม ุทรสงคราม จ ังหว ัดพ ังงา และจ ังหว ัดสงขลา โดยเร ิ ่มต ้นท ี ่จ ังหว ัดส ิงห ์บ ุร ี เป ็นจ ังหว ัดแรก                                 
และครอบคลุมทุกจังหวัดในเดือนมกราคม 2563 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือการการเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุ 
 2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
 3. เพ่ือเป็นการส่งเสริมการด ารงชีพของผู้สูงอายุ 
 
กรอบแนวคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 

 

 

 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตาม

นโยบายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
เพ่ิมรายได้ 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมการด ารงชีพ 

แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการ

ด าเนินงานตามนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการวิจัยส าหรับการ

เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก ( Indepth Interview) โดยใช้การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ 

(Formal Interview) ใช้การพูดคุยในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ซักถามข้อมูลและความคิดเห็น ควบคู่ไปกับการ

สังเกตการณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant) ในการศึกษาครั้งนี้คัดเลือกโดยใช้เกณฑ์คุณลักษณะ       

ของประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2556, น. 37) โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยัง

ชีพในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 10 คน ร่วมกับ

การสังเกตการณ์ (Observation) ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามนโยบายเบี้ยยังชีพ

ผู ้สูงอายุในด้านต่าง ๆ และการศึกษาผ่านเอกสารต่าง ๆ ตั ้งแต่แผนการด าเนินงาน ขั ้นตอนและวิธีการ

ด าเนินงาน แผนงบประมาณและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังศึกษาผ่านเว็บไซต์ 

ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและงานศึกษาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิเพ่ือให้การศึกษา

ครั้งนี ้มีความสมบูรณ์ของข้อมูลมากที่สุด ประกอบด้วยเช่น เอกสารราชการ นโยบาย ระเบียบ ค าสั่ง              

แผน วารสาร สิ่งพิมพ์งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหา แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับประสิทธิผลการด าเนินงาน

ตามนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ เป็นต้น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล             

ใช้ว ิธ ีวิเคราะห์แบบแก่นสาระ (Thematic Analysis) ซึ ่งเป็นวิธีการที ่ใช้ส าหรับแยกแยะ ( Identifying) 

วิเคราะห์ (Analyzing) และรายงานผลในรูปแบบหรือแกนสาระ (Reporting Patterns/Themes) จากข้อมูล

ที่มีโดยสิ่งที่เป็นแก่นสาระ (Theme) ไม่จ าเป็นต้องขึ้นอยู่กับการนับจ านวนที่กล่าวถึง แต่ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งนั้น          

หรือแก่นสาระสามารถจับบางสิ่งที่ส าคัญที่มีความสัมพันธ์กับค าถามการวิจัยทั้งหมดหรือไม่ ( Braun and 

Clarke, 2006) 

 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาการด าเนินงานตามนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 ผลการศึกษา 
วัตถุประสงค์การวิจัย ค าถามการวิจัย ผลการวิจัย 

1) เพื ่อพรรณนาการด าเนินงานตาม
นโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาล้าน อ าเภอทับ
สะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) เพื่อระบุประสิทธิผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
อ าเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบครีีขันธ ์
 
3)  เพ ื ่ อ เสนอแนวทางการพ ัฒนา
ประส ิทธ ิ ผลการด  า เน ินงานตาม
นโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาล้าน อ าเภอทับ
สะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

การด  า เน ินงานตามนโยบายเบี้ย       
ยังชีพผู้สูงอาย ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประสิทธิผลการด าเนินงานตาม
นโยบายเบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุ
 
 
 
 
แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน 

1) การด าเนินงานตามนโยบายเบี้ยยัง
ชีพประกอบด้วย 
  (ก) ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ
นโยบายคือ เพิ่มรายได้ ส่งเสริมการ
ด ารงชีพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
  (ข) การด าเนินงานถูกถ่ายโอนภารกิจ
จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์มายังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  (ค )  การด  า เน ินงานเป ็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผ ู ้ส ูงอาย ุขององค ์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่น 
 
2) ประสิทธิผลการด าเนินงานตาม
นโยบายอยู่ในระดับท่ียอมรับได้    
 
 
 
 
3) แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายประกอบดว้ย 
   (ก) จัดอบรมเพื่อส่งเสริมให้เกดิ
ทักษะในการท าอาชีพเสริม  
   (ข) ขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการเรยีนรู้
ร่วมกันผ่านโรงเรียนผูสู้งอาย ุ
   (ค) เสริมสร้างโอกาสในอาชีพเสริม
โดยการสรา้งความแข็งแกร่งระบบ
เศรษฐกิจชุมชน 
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 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ได้น าเสนอเนื้อหาสาระที่เชื่อมโยงกับข้อค้นพบในการวิจัยข้างต้น            
โดยข้อเสนอแนะในภาพรวมประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ     
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
      1. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านควรยอมรับแนวคิดและก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู ้สูงอายุสามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการผู้สูงอายุ                     
ได้มากที่สุด 
      2. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านควรก าหนดแนวทางและเปิดโอกาสให้บุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการท างาน 
      3. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านควรก าหนดกิจกรรมโครงการเพ่ือยกระดับคุณภาพชวีิต          
ให้กับผู้สูงอายุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน ตามความต้องการ          
และความถนัดของผู้สูงอายุ 
      4. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านควรก าหนดให้แกนน าผู้สูงอายุ/ประธานชมรมผู้สูงอายุ             
เป็นคณะกรรมการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน        
เพื่อให้ตัวแทนของผู้สูงอายุเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงานนโยบายหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
เพ่ือให้การดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้รับความสนใจและให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
      1. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านควรปรับทัศนคติและให้ความส าคัญกับนโยบาย          
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จัดสรรงบประมาณเพ่ือผู้สูงอายุโดยมุ่งเน้นไปที่โครงการต่าง ๆ ตามความ
ต้องการและความถนัดของผู้สูงอายุในท้องถิ่น นอกเหนือจากโครงการสวัสดิการผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)  
      2. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านควรมีการท างานอย่างบูรณาการ คือ ร่วมมือกับ
หน่วยงาน ทุกภาคส่วนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการท างานร่วมกัน            
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม 
     3. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านควรมีการด าเนินการขับเคลื ่อนโรงเรียนผู ้สูงอายุ          
อย่างต่อเนื ่องและเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุมีกิจกรรมที่ท าร่วมกัน เช่น การฝึกอบรมอาชีพ          
การออกก าลังกาย การอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเพื่อสร้างสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี      
ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
     4. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านควรมีการส ารวจความต้องการอาชีพของผู้สูงอายุใน
พ้ืนที ่เพ่ือจัดฝึกอบรมและจัดตั้งกลุ่มอาชีพตามความสนใจและความถนัดของผู้สูงอายุ 
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     5. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านควรประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นสมาชิก
กองทุนสวัสดิการสังคมต าบลเขาล้าน (กองทุนวันละบาท) เพื่อเป็นการส่งเสริมการออม และสามารถพึ่งพา
ตนเองได ้
     6. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านควรแต่งตั้งแกนน าผู้สูงอายุ/ประธานชมรมผู้สูงอายุ           
เป็นคณะกรรมการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน           
เพื่อให้ตัวแทนของผู้สูงอายุเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงานนโยบายหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ         
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ (1) เพื่อพรรณนาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา วัดและพระอารามหลวง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (2) เพ่ือระบุปัญหาการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา วัดและพระอารามหลวง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และ              
(3) เพื ่อเสนอแนวทางในการเสริมสร้างการจัดการการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา                    
วัด และพระอารามหลวง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม การวิจัยนี้เป็นการวิจัยคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูล 
จ านวน 10 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและนักท่องเที่ยว เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และ                 
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม เครื่องมือในการวิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์แก่นสาระ ผลการวิจัย (1) การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 
วัดและพระอารามหลวง ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ (ก) การส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมของท้องถิ่น 
(ข) การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น และ (ค) การส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชน (2) ปัญหาการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา วัดและพระอารามหลวง ประกอบด้วย (ก) การก าหนดป้าหมายไม่มี
ความชัดเจน (ข) มีอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่เพียงพอ และ (ค) ไม่มีหลักการในการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน และ (3) แนวทางในการเสริมสร้างการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา              
วัดและพระอารามหลวง ประกอบด้วย (ก) ปรับปรุงระบบการก าหนดเป้าหมายเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยะยาว และตั้งเป้าหมายของแต่ละระยะให้ชัดเจน (ข) หน่วยงานภาครัฐควรจัดหาบุคลากร
ให้เพียงพอกับภาระงาน และ (ค) หน่วยงานภาครัฐควรจัดอบรมและชี ้แจงหลักการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
ค าส าคัญ: การจัดการ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พระพุทธศาสนา วัด พระอารามหลวง 
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Abstract 
This research aimed to (1) describe Buddhist Cultural tourism Ampawa District 

Samutsongkram Province. (2) explore problems and barrios of Buddhist Cultural tourism; Royal 
temples and civic temples  Ampawa District Samutsongkram Province. (3) purposed guidelines 
to promote Buddhist Cultural tourism; Royal temples and civic temples. This was qualitative 
approaches, in dept interview was used as data gathering 10 key persons; Government officials 
and tourists were purposive sample. Thematic analysis was analytical mean. The results were 
(1) Cultural tourism consist of promotion a) identity local architecture. b) local culture and 
tradition. c) communities way of life. (2) problems and obstacle of Cultural tourism were                   
a) lacking of milestone destination b) insufficient personnel. c) ineffective evaluation.                       
(3) guidelines were set up short medium and long reasonable target. b) recruited sufficient 
personnel. c) Government bureau should implement training and educated correspond 
personnel. 

 
Keywords: Management Buddhist, Cultural tourism, Royal temples civic temples 
 
บทน า 

การท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมและการบริการอย่างหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและเพ่ิม
รายได้ให้แก่ประชากรภายในประเทศ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 2 คือ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ 
ได้แก่ 1. ต่อยอดอดีต โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ
จุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น  ๆ 
น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหม่ 2. ปรับปัจจุบัน เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้ง
โครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ 3. สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต ด้วย
การเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อม
ทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และจ้างงานใหม่ ขยายโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคน
ชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล ้าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน (ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580, 
2561, น. 8) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันจึงก าหนดแนวทางการพัฒนาที ่ให้
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ความส าคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ทั้งในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการและการท่องเที่ยว โดยให้ประเทศสามารถยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้าง
มูลค่าให้สูงขึ้น ขณะที่มีอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต รวมทั้งรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว
ระดับโลกในขณะเดียวกันจ าเป็นต้องพัฒนาปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆทั้งในส่วนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพใน
ด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี และโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคม
โลกและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต (ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580, 2561, น. 19)  

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ 
และทุนทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว 
การท าการตลาด และการบริหารจัดการสถานที่ที ่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
เพื่อให้การท่องเที่ยวไทยมีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ มีการคุ้มครองและปกป้องด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือ
ป้องกันการลอกเลียนแบบ ซึ่งรวมถึงการผลักดันให้เมืองประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะ ได้รับการขึ้น
ทะเบียนด้านการอนุรักษ์ และส่งเสริมให้ก้าวสู่เมืองที่ได้รับการยอมรับในเวทีสากล อันน าไปสู่การสร้าง
ภาพลักษณ์และการจัดท าแผนพัฒนาเมืองและแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว
วิถีพุทธของโลก (ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580, 2561, น. 24) การท่องเที ่ยวเชื ่อมโยงภูมิภาค ใช้
ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับต่างประเทศ เพ่ือขยายการท่องเที่ยวของไทย
และภูมิภาคไปพร้อมกัน ผ่านการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์จากเมืองหลักสู่เมืองรอง เพ่ือรองรับ
การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวไทยกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง ทั้งทางบก ทางน ้า และทาง
อากาศ โดยการจัดท าเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ดังเช่น เส้นทางจุดร่วมทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ ที่เน้นการพัฒนาท่องเที่ยวเชื่อมโยงและส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยใช้
ประโยชน์จากการพัฒนาเส้นทาง ทางบก ทางราง ทางน ้า และทางอากาศระหว่างกันในภูมิภาค และส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีที่จะท าให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนร่วมกัน พร้อมทั้งการส่งเสริมการท าการตลาดร่วมกันใน
เส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างประเทศให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ ซึ่งรวมถึงการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในประเทศ ให้เหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของแต่ละ
พ้ืนที่ เพ่ือรองรับการเชื่องโยงเส้นทางการท่องเที่ยวกับต่างประเทศ และพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกให้มี
ความปลอดภัยและได้มาตรฐาน รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวตามธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม พร้อมทั้งการใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอ้ือต่อ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งอุตสาหกรรมและบริการต่อเนื่อง เพื่อขยายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่เมื องและ
ชุมชนเพ่ิมจากการท่องเที่ยวของประเทศ และการส่งเสริมการขยายธุรกิจและการท าตลาดท่องเที่ยวของไทยใน
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ต่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่าง ๆ ที ่สอดรับกับพฤติกรรมการท่องเที ่ยวรูปแบบใหม่ 
(ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580, 2561, น. 25) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นส่วน
หนึ่งที่จะช่วยสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นให้คงอยู่ตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมา
ช้านาน สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนท้องถิ่น และจังหวัดสมุทรสงครามก็เป็นจังหวัดหนึ ่งที่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นแหล่งชุมชนเก่าแก่ทางพระพุทธศาสนามีมรดกทางวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาและมีพุทธสถานต่าง ๆ มากมาย  
 ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา ความส าเร็จของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา วัด
และพระอารามหลวง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดหนึ่งที่ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
 
วัตถุประสงค ์
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ (1) เพื่อพรรณนาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา วัดและพระอารามหลวง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (2) เพ่ือระบุปัญหาการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา วัดและพระอารามหลวง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และ             
(3) เพื่อเสนอแนวทางในการเสริมสร้างการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา วัดและ   
พระอารามหลวง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

การวัดความส าเร็จจากการจัดการ 
ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของออริ ฟาโยล ในการศึกษาการบริหารจัดการและหลักการจัดการองค์กรสู่

ความส าเร็จของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยจะต้องมีการวางแผนที่
ครอบคลุมทุกกระบวนการ มีการจัดการองค์การด้วยระบบงานและการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบในแต่
ละหน้าที่ ตลอดจนจ านวนบุคลากรที่มีความสามารถให้เพียงพอ ผู้บังคับบัญชาสั่งการต้องมีวิสัยทัศน์ เพื่อช่วย
การเสริมแรงให้แก่บุคลากร ให้มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน มีการประสานงานที่สร้างบรรยากาศและ
วัฒนธรรมขององค์การให้บุคลากรท างานเข้ากันได้ ผู้น าต้องมีสภาวะการเป็นผู้น าแห่งการเรียนรู้ คอยควบคุม
โครงสร้างขององค์การให้ด  าเนินการได้อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 1) P (Planning) การวางแผน                
2) O (Organizing) การจัดองค์กร 3) C (Commanding) การบังคับบัญชาสั ่งการ 4) C (Coordination)            
การประสานงาน และ 5) C (Controlling) การควบคุม มาใช้ในการวัดความส าเร็จจากการจัดการ ดังนี้  

1. ด้านการวางแผน ได้มีการก าหนดแผนปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการ ถ่ายทอดออกมาเป็นแผนปฏิบัติการในการท างานสู่ความส าเร็จ เนื่องจากวัดเป็นสถานที่ที่คนส่วน
ใหญ่ใช้เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อสร้างความสงบและพักผ่อนหย่อนใจ มีการวางแผนการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา การก าหนดเป้าหมายทางด้านเอกลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมของ
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ท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น และวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา, 2559 (อ้างถึงใน กมลชนก จันทร์เกตุ, 2560, น. 28) กล่าวว่า มาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 คือ การมีศักยภาพในการดึงดูดใจด้าน
การท่องเที่ยว โดยพิจารณา 2 ด้าน ได้แก่ 1) คุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม มี 7 ข้อ ได้แก่ ความเป็น
เอกลักษณ์วิถีชีวิตภูมิปัญญาและองค์ความรู้ ความต่อเนื่องของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ความงดงามทาง
ศิลปวัฒนธรรม ความสามารถในการสืบทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู ้อย่างต่อเนื ่อง ความเป็ นมาทาง
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีที่สืบค้นได้ ความผูกพันต่อท้องถิ่น และความเข้มแข็งในการรักษาเอกลักษณ์ 
2) ศักยภาพทางกายภาพและการจัดกิจกรรมการท่องเที ่ยว มี 3 ข้อ ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งท่องเที ่ยว                  
ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว และความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว 

2. ด้านการจัดการองค์การ มีการก าหนดความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ รวมถึงโครงสร้างต าแหน่งที่
เป็นระบบ ชัดเจน ไม่ซับซ้อน ท าให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จ  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 
2559 (อ้างถึงใน กมลชนก จันทร์เกตุ, 2560, น. 28) กล่าวว่า การมีศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยวมี
เกณฑ์พิจารณา 2 ด้าน ได้แก่ 1) ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน 2) ศักยภาพในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอก และยังกล่าวว่า การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม                
มี 2 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดการด้านการอนุรักษ์ มี 3 ข้อ ได้แก่ การจัดการด้านรักษาและฟื้นฟู การจัดการดา้น
การใช้ประโยชน์พื้นที่ และการจัดการด้านการติดตามและการประเมินการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการมา
ท่องเที่ยว 2) การจัดการด้านท่องเที่ยว มี 5 ข้อ ได้แก่ การจัดการด้านบริการและสาธารณูปโภคท่อง เที่ยว              
การจัดการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว การจัดการด้านวัฒนธรรมและการสร้างจิตส านึก การจัดการด้านชุมชน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และการจัดการด้านชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว 

3. ด้านสายผู้บังคับบัญชา มีสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน เห็นความส าคัญ ตลอดจนอ านาจหน้าที่ในการ
สั่งการ ให้การด าเนินงานไปได้อย่างราบรื่น ผู้มีอ านาจสามารถสร้างแรงจูงใจในการท างาน มีความเข้าใจและ
เอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา Rensis Likert และสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยมิชิแกน ได้ท าการวิจัยด้านภาวะ
ผู้น า โดยใช้เครื่องมือที ่ Likert และกลุ่มคิดขึ้น (อ้างถึงใน กมลชนก จันทร์เกตุ, 2560, น. 39) กล่าวว่า 
ประกอบด้วยความคิดรวบยอดเรื่องภาวะผู้น า แรงจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์และการใช้อิทธิพล 
การตัดสินใจ การตั้งเป้าหมาย การควบคุมคุณภาพ และสมรรถนะของเป้าหมาย ผู้น ามีลักษณะ 4 แบบ คือ              
1) แบบใช้อ านาจ 2) แบบใช้อ านาจเชิงเมตตา 3) แบบปรึกษาหารือ 4) แบบอย่างมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  

4. ด้านการประสานงาน ภาระหน้าที่มีการเชื่อมโยงตลอดจนการปฏิบัติการไปยังก าลังคนที่ท างานเข้า
กันให้ได้ เพ่ือให้ผลส าเร็จ มีการอ านวยการที่ท าให้เกิดความราบรื่น และการท างานที่สอดประสานกัน วัดมีการ
ท างานที่มีการประสานงานร่วมกับภาครัฐ ประชาชน และเอกชน ในการพัฒนาพื้นที่ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ใน
การอ านวยการที่ท าให้เกิดการท างานอย่างราบรื่น โดยใช้กิจกรรมเป็นตัวช่วยเชื่อมโยงภาระหน้าที่ต่าง  ๆ ให้
สอดประสานกับงานที่ก าลัง ประชุม สุวัตถี, 2551 (อ้างถึงใน มาศศุภา นิ่มบุญจาช, 2558, น. 16) กล่าวว่า 
พ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของบุคคลเกิดจากพ้ืนฐาน 4 ประการ ได้แก่ 1) เป็นบุคคลที่จะต้องมีความสามารถที่
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จะเข้าร่วม 2) เป็นบุคคลที่มีความพร้อมที ่เข้ามามีส่วนร่วม 3) เป็นบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้าร่วม            
4) เป็นบุคคลที่ต้องมีความเป็นไปได้ท่ีจะเข้าร่วม  

5. ด้านการควบคุม มีการก ากับตลอดการด าเนินงานให้ลุล่วงไปตามแผนที่วางไว้ ในเรื่องของกรอบ
เวลา มาตรฐานการปฏิบัติการ ขั้นตอนการท างาน ไปจนถึงการประสานงานทุกฝ่ายให้เกิดความราบรื่น เพ่ือให้
เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพที่สุดวัดมีการควบคุมการก ากับการด าเนินงานมีการท าการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน โดยให้บุคคลในชุมชนเข้ามามีส ่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง  ๆ ภายในวัด ด าเนินการ                       
ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์, 2551 (อ้างถึงใน มาศศุภา นิ่มบุญจาช, 2558, น. 15) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมเป็นผล
มาจากการเห็นพ้องต้องกันในเรื่องของความต้องการและทิศทางการเปลี่ยนแปลงความเห็นพ้องต้องกันนั้น
จะต้องมีมากพอจนเกิดความริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติการ และเหตุผลที่คนมาร่วมปฏิบัติการได้จะต้อง
ตระหนักว่าการปฏิบัติการทั้งหมดโดยกลุ่ม หรือในนามของกลุ่มหรือกระท าการผ่านองค์กร ดังนั้น องค์กร
จะต้องเป็นเสมือนตัวที่ท าให้การปฏิบัติการบรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ (มาศศุภา นิ่มบุญจาช, 2558, 
น. 15) กล่าวสรุปว่า การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันการตัดสินใจ      
การด าเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลร่วมกัน รวมถึงการแสดงบทบาทในด้านต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการชุมชน เช่น ท้องถิ่นของตน หรือกิจการทางการบริหารของภาครัฐอย่างเปิดเผย 
และเต็มความสามารถทั ้งด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู ้ส ึก โดยมีพื ้นฐานมาจากความเป็นเจ้าของ                       
มีผลประโยชน์ร่วมในสิ่งมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และน าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานเพื่อพัฒนาหรือใช้
ความคิดสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญของแต่ละคนในการแก้ปัญหาของชุมชนและพัฒนางานในกลุ่มให้มี
ความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพขึ้น 

 
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เสถียร โกเศศ นาคะประทีป, 2515 (อ้างถึงใน วีระพล ทองมา และคณะ, 2554,  น. 10) กล่าวว่า 

วัฒนธรรม หมายถึง สภาพอันเป็นความเจริญงอกงาม ซึ่งมนุษย์เป็นผู้สร้างและปรับปรุงจากธรรมชาติและ
เรียนรู้จากกันและกัน ดังนั้นวัฒนธรรมจะเจริญหรือเสื่อมก็อยู่ที่คนในสังคมนั้น ๆ แบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ   
1) วัฒนธรรมวัตถุ เช่น สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 2) สถาบัน กิจกรรมที่จัดตั้งขึ้นเป็นระเบียบขึ้นไว้ เพื่อประโยชน์
อย่างใดอย่างหนึ่งที่สังคมสนใจ ในการด าเนินวิถีชีวิต อย่างปกติสุข ปราศจากการเบียดเบียนที่กดขี่กัน มีสวัสดิ
ภาพทางสังคม 3) จิตใจ เช่น วัฒนธรรมทางความเชื ่อ ศาสนา เพื ่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจยามมีทุกข์ 
เดือดร้อน หรือเป็นเครื่องก าหนดบังคับใจไม่ให้ประพฤติชั่ว 4) สุนทรียภาพ การสร้างสิ่งที่เป็นความสวยงาม   
5) ภาษา วัฒนธรรมจะยืนยงและมีความเจริญงอกงามได้อยู่ที่มนุษย์ เพราะภาษาเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรม
ให้แก่สังคมเพ่ือเป็นการสื่อความรู้และความรู้สึกแก่กัน 

เสน่ห์ นครสันติภาพ, 2541 (อ้างถึงใน วีระพล ทองมา และคณะ, 2554,  น. 11) กล่าวว่า เป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ มิใช่เกิดขึ้นเองโดยปราศจากการเรียนรู้มาก่อน เป็นมรดกทางสังคม วัฒนธรรมเป็นผล
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ของการเรียนรู้และการถ่ายทอดของมนุษย์ โดยใช้ภาษาเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดจากคนรุ่นก่อนมายังคนรุ่น
หลัง ด าเนินกันต่อ ๆ มาไม่ขาดสาย เช่น ภาษาจีนเป็นส่วนประกอบส าคัญของวัฒนธรรม วิถีชีวิตมนุษย์หรือ
แบบของการด าเนินชีวิต เราสามารถจ าแนกวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งออกจากสังคมหนึ่งได้  โดยไม่ถือเป็น
วัฒนธรรมของใคร สูงต ่า ล้าหลังหรือป่าเถ่ือนกว่าวัฒนธรรมหนึ่ง เป็นสิ่งที่ไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

วีระพล ทองมา และคณะ (2554, น. 12) กล่าวสรุปว่า การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นลักษณะที่
แสดงถึงความเจริญงอกงามของหมู่คณะ เป็นวิถีการด าเนินชีวิตของสังคม เป็นแบบแผนที่สมาชิกในสังคม
เดียวกันยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา จนสามารถเข้าใจและซาบซึ้งร่วมกัน 
 
กรอบแนวคิด  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 
ที่มา: Heri Fayol (2564) และยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (2561) 
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ระเบียบวิธีวิจัย  
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 10 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและนักท่องเที่ยว 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม เครื่องมือ
ในการวิจัยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์แก่นสาระ 
 
ผลการศึกษา 

ความส าเร็จของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา วัดและพระอารามหลวง 
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า 1) การส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมของท้องถิ่น วัดมีส่วน
เป็นอย่างมากในการส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมของท้องถิ ่น โดยเฉพาะ งานจิตกร รม และ
สถาปัตยกรรม 2) การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น วัดเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน 
และใช้วัดเป็นสถานที่ผ่อนคลายหย่อนใจ ท าบุญ และท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน 3) การส่งเสริมวิถีชีวิต
ชุมชน การส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนภายในท้องถิ่นวัดมีความส าคัญอย่ างมาก ไม่ว่าจะเป็นงานประเพณีและ
วัฒนธรรมต่าง ๆ วัดจะเป็นศูนย์กลางช่วยให้คนในชุมชนมีความปรองดองและสามัคคีในการร่วมกิจกรรม เช่น 
งานประจ าปี งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชุมชน รวมถึงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในชุมชน ให้สืบ
ทอดต่อ ๆ กันมา จนกลายเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม                  
มีลักษณะประกอบด้วย 9 ลักษณะ (บุญเลิศ จิตตั้งพัฒนา อ้างถึงใน กันตภณ แก้วสง่า, 2556, น.  41) ดังนี้        
(1) ยึดหลักว่าต้องอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไว้ให้ดีที่สุด เพ่ือให้สามารถสืบตอถึงคนรุ่นหลัง 
(2) ยึดหลักไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด (3) ยึดหลักจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการศึกษาความ
แตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและสังคมที่หลากหลาย (4) ยึดหลักให้ทุกฝ่ายที่เกี ่ยวข้องได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จากการท่องเที่ยว พร้อมทั้งสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทางสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม (5) ยึดหลักให้ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการในการท่องเที่ยวและรับประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนในท้องถิ่น (6) ยึดหลักให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเน้นการอนุรักษ์และ
สิ่งแวดล้อม (7) ยึดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ตรงต้อความคาดหวังของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (8) ยึดหลัก
ที่ว่าต้องไม่เกินขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ในทุก ๆ ด้าน และต้องดูแลความสะอาดของแหล่ง
ท่องเที่ยวอยู่เสมอ (9) ยึดหลักการป้องกันรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่
นักท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2551 (อ้างถึงใน กันตภณ แก้วสง่า, 2556, น.  43) นิยามว่า แหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางด้านศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพ
บุรุษได้สร้างสมและถ่ายทอดเป็นมรดกสืบทอดกันมา ประกอบด้วย โบราณสถาน โบราณวัตถุ อุทยาน
ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑสถาน งานประเพณี วิถีชีวิต การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง การแต่งกาย 
ภาษา ชนเผ่า เป็นต้นอาจจะด าเนินการโดยภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ได้ โดยบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548ก,             
น. 22 (อ้างถึงใน กันตภณ แก้วสง่า, 2556, น. 43) กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะ
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ประกอบด้วย 10 ประการ ได้แก่ 1) ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที ่ยังปรากฏให้เห็น                     
2) โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานต่าง ๆ 3) งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั ้งเดิมในท้องถิ่นและสิ่งปลูกสร้าง                 
ผังเมืองรวมทั้งซากปรักหักพัง 4) ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปปั้น และแกะสลัก 5) ศาสนา
รวมถึงพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา 6) ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์ มหรสพต่าง  ๆ 7) ภาษาและ
วรรณกรรม รวมถึงระบบการศึกษา 8) วิถีชีวิต เสื้อผ้าเครื่องต่างกาย การท าอาหาร ธรรมเนียมการรับประทาน
อาหาร 9) ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน ขนบธรรมเนียมและเทศกาลต่าง ๆ 10) ลักษณะงานหรือเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ที่มีการน ามาใช้เฉพาะท้องถิ่น  
 ปัญหาการจัดการการท่องเที ่ยวเชิงคุณภาพทางพระพุทธศาสนา ว ัดและพระอารามหลวง               
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า 1) ด้านการวางแผน วัดมีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ดีในระดับ
หนึ่ง แต่จะมีบางส่วนที่ยังต้องปรับปรุงเกี่ยวกับการรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งการก าหนดแผนของทางวัดยังไม่
ชัดเจน ท าให้วัดเน้นการวางแผนการท่องเที่ยวไปทางสักการะสิ่งศักดิ์เป็นส่วนใหญ่ มีการสร้างวัตถุมงคลและ
ของที่ระลึก 2) การจัดการองค์กร วัดมีการจัดการองค์การที่ดีในการก าหนดความรับผิดชอบของแต่ละคน
ภายในวัด แต่เนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ทางวัด
ต้องลดจ านวนอัตราก าลังลงเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 3) การบังคับบัญชา สายการบังคับบัญชาภายใน
วัดที่มีอ านาจสูงสุดก็คือ เจ้าอาวาสวัด ตลอดจนอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ 4)  การประสานงาน วัดมีการ
ท างานที่มีการประสานงานอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ประชาชน และเอกชน ในการพัฒนาพื้นที่ โดยใช้
กิจกรรมเป็นตัวช่วยเชื่อมโยงภาระหน้าที่ต่าง ๆ 5) การควบคุม วัดมีการควบคุมด้วยการก ากับการด าเนินงาน
พอสมควร แต่จะมีเพียงบางส่วนที่ทางวัดก ากับดูแลไม่ทั่วถึง วัดจึงมีการใช้คณะกรรมการวัดเข้ามาช่วยในการ
ควบคุมตรวจสอบผลการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพที่สุด สอดคล้องกับแนวทฤษฎีของ
อองริ ฟาโยล (Henri Fayol) ได้ให้แนวคิดการบริหารจัดการองค์กรในแต่ละหน้าที่มีความส าคัญในตัวเอง 
ขณะเดียวกันก็มีการเชื่อมโยงและส่งผลต่อกันและกัน เพ่ือให้การท างานสมบูรณ์และประสบความส าเร็จ โดยมี
รายละเอียดของหน้าที ่ทั ้ง 5 ประการ ของหลักการจัดการ POCCC ดังนี้ 1) การวางแผน (Planning)               
2) การจัดองค์การ (Organizing) 3) การบังคับบัญชา (Commanding) 4) การประสานงาน (Coordinating) 
5) การควบคุม (Controlling) 
 แนวทางในการเสริมสร้างการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา วัดมีการ
วางแผนด้านเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม ให้อยู่ในสภาพดี มีการก่อสร้างต่าง ๆ ที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นศาลา 
รูปปั่นต่าง ๆ โดยเฉพาะเจ้าอาวาส และพระที่แสดงถึงเป็นกันเอง จุดพักผ่อนต่าง ๆ ที่กว้างขวางและสะอาด 
สร้างความประทับใจและอุ่นใจให้แก่ผู้ที่มากราบไหว้ขอพร บริเวณวัดยังมีร้านค้าของชุมชนที่แสดงถึงวีถีชี วิต
ของคนในท้องถิ่น  มีการจัดการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายได้อย่างเหมาะ ถึงจะอยู่ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการของรัฐ โดยไม่ทิ้งประเพณีวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการท าบุญตักบาตร สวดมนต์ในวันพระ งานประเพณีต่าง ๆ ภายในชุมชน และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ให้กับผู้ที่สนใจ วัดจะมีสายบังคับบัญชาสูงสุด ก็คือ เจ้าอาวาสของวัดนั้น ๆ รวมถึง
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อ านาจในการสั่งการด้วย บางครั้งเจ้าอาวาสจะมีการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาส จากพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง 
เป็นหัวหน้างานในการควบคุมและประสานงาน เพื่อให้งานเกิดความราบรื่น วัดมีการควบคุมการก ากับการ
ด าเนินงานและการตรวจสอบผลการด าเนินงานจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ 
ประชาชน เอกชน โดยเฉพาะภาคทางพระพุทธศาสนา และคนในพื้นท่ี เพ่ือช่วยให้วัดได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ความส าเร็จของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี 
 
สรุป 
 ผลการวิจัย (1) การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา วัดและพระอารามหลวง 
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ (ก) การส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมของท้องถิ่น (ข) การส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่น และ (ค) การส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชน (2) ปัญหาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ว ัดและพระอารามหลวง ประกอบด้วย (ก ) การก  าหนดป้าหมายไม ่ม ีความช ัดเจน                              
(ข) มีอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่เพียงพอ และ (ค) ไม่มีหลักการในการตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
และ (3) แนวทางในการเสริมสร้างการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา วัดและพระ
อารามหลวง ประกอบด้วย (ก) ปรับปรุงระบบการก าหนดเป้าหมายเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว และตั้งเป้าหมายของแต่ละระยะให้ชัดเจน (ข) หน่วยงานภาครัฐควรจัดหาบุคลากรให้เพียงพอกับ
ภาระงาน และ (ค) หน่วยงานภาครัฐควรจัดอบรมและชี ้แจงหลักการตรวจสอบผลการด าเนินงานให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ได้น าเสนอเนื้อหาสาระที่เชื่อมโยงกับข้อค้นพบในการวิจัยข้างต้น            
โดยข้อเสนอแนะในภาพรวมประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1 วัดและพระอารามหลวงจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาด้าน            
การจัดการองค์การ วัดมีความกว้างขวางควรรักษาสะอาดให้มากขึ้น เนื่องจากในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วัดมีการจ ากัดจ านวนอัตราก าลังที่คอยเฝ้าดูแลแต่ละจุดน้อยลง ตาม
มาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา พระภิกษุและบุคลากรภายในวัด
ควรได้รับการฉีดวัคซีน เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับตนเองและผู้ที่มาท่องเที่ยว โดยไม่ทิ้งประเพณีวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น  

 1.2 วัดและพระอารามหลวงจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านการ
ประสานงาน เจ้าอาวาสควรมีการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาส จากพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เป็นหัวหน้างาน และ
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ให้มีหัวหน้ากลุ่มแต่ละฝ่ายในการควบคุมและประสานงาน เพื่อให้งานเกิดความราบรื่น รวดเร็ว สะดวกและ
สอดประสานกันอย่างเป็นระบบมากขึ้น  

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
 2.1 ด้านการส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมของท้องถิ่น วัดควรมีความโดดเด่นด้าน

ประวัติศาสตร์และความเป็นมาทางพระพุทธศาสนา งานจิตกรรม และสถาปัตยกรรม เช่น อุโบสถ ศาลาการ
เปรียญ รูปปั่นต่าง ๆ รวมถึงการจ าหน่ายหรือเช่าซื้อวัตถุมงคล ในบางครั้งจะมีการมอบสิ่งของที่เป็นเอกลักษณ์
หรือวัตถุมงคลบางอย่างให้เป็นของที่ระลึก เพ่ือแสดงถึงน ้าใจและไมตรี  

 2.2 ด้านการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น วัดควรจัดกิจกรรมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
คนในชุมชน เช่น การท าบุญ งานประเพณีประจ าปี งานส าคัญทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
ชุมชน  

 2.3 ด้านการส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชน วัดควรส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนภายในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น
งานประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในชุมชน สินค้าภายในท้องถิ่น เช่น 
สินค้าโอท็อปภายในชุมชน การนวดแผนโบราณ เป็นต้น 

 2.4 ด้านการวางแผน วัดควรมีการวางแผนการปฏิบัติงาน ด้วยการก าหนดแผนงานที่ชัดเจน
เกี่ยวกับเรื ่องต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ถ่ายทอดออกมาเป็น
แผนปฏิบัติการในการท างานสู่ความส าเร็จ  

 2.5 ด้านการจัดการองค์กร ในปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัส            
โคโรนา 2019 ท าให้ทางวัดต้องลดจ านวนอัตราก าลังลงเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ วัดควรมีการจัดการ
องค์การเกี่ยวกับการก าหนดความรับผิดชอบของแต่ละคนภายในวัด ไม่ว่าจะเป็นภาระหน้าที่ รวมถึงโครงสร้าง
ต าแหน่งที่เป็นระบบ ชัดเจน ไม่ซับซ้อน ท าให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จ  

 2.6 ด้านการบังคับบัญชา วัดควรมีสายบังคับบัญชาที ่ช ัดเจน  คือ เจ้าอาวาส ซึ ่งเห็น
ความส าคัญ ตลอดจนอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ ให้การด าเนินงานไปได้อย่างราบรื่น สามารถสร้างแรงจูงใจใน
การท างาน มีความเข้าใจและเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา เจ้าอาวาสวัดมีการแบ่งสายงานออกเป็นกลุ่ม ๆ ที่เป็น
หัวหน้าในแต่ละงาน โดยจะแต่งตั้งพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาส เมื่อท่านติดภารกิจ เพ่ือ
ไม่ให้งานนั้นเกิดการล่าช้า  

 2.7 การประสานงาน วัดควรมีการเชื่อมโยง ตลอดจนการประสานงาน ทั้งภาครัฐ ประชาชน 
และเอกชน ในการพัฒนาพื้นที่ โดยใช้กิจกรรมเป็นตัวช่วยเชื่อมโยงภาระหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ในการอ านวยการที่ท าให้เกิดการท างานอย่างราบรื่นและสอดประสานกับงานที่ก าลังด าเนินการ ให้ประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  

 2.8 การควบคุม วัดควรมีการควบคุมก ากับตลอดการด าเนินงานให้ลุล่วงไปตามแผนที่วางไว้ 
ในเรื่องของกรอบเวลา มาตรฐานการปฏิบัติการ ขั้นตอนการท างาน วัดจึงควรให้มีคณะกรรมการวัดเข้ามาช่วย
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ในการควบคุมตรวจสอบผลการด าเนินงาน โดยให้บุคคลในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง  ๆ 
ภายในวัด ไปจนถึงการประสานงานทุกฝ่ายให้เกิดความราบรื่น เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพที่สุด 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ (1) เพื่อประเมินระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะการปฏบิัติ
หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (2) เพื่อเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาสมรรถนะใน 
การปฏิบ ัต ิงานของผ ู ้ ใหญ่บ ้าน ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 จ  าแนกตามปัจจ ัยส ่วนบุคคล และ                            
(3) เพื ่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและความต้องการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้านตามนโยบายประเทศไทย 4.0 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 208 คน ได้แก่ 
ผู้ใหญ่บ้านใหญ่บ้านในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว 
และค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัย (1) ด้านระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้าน ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 พบว่าอยู่ในระดับมาก (2) ด้านการเปรียบเทียบความต้องการพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
ผู้ใหญ่บ้านที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความต้องการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติ
หน้าที่แตกต่างกันและ (3) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและความต้องการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต ่า 

 
ค าส าคัญ: การพัฒนา สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน 
 
Abstract 
 This research purposed were to (1) survey Needs of competency development Subdistrict and 
village headman according to Thailand 4.0 Policy. (2) compare Needs of competency 
development Subdistrict and village headman according to Thailand 4.0 Policy subtracted by 
respondent’s demographic factors. (3) Testing correlation between motivation with Needs of 
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competency development Subdistrict and village headman according to Thailand 4.0 
Policy.This was quantitative sample were research, 208 Subdistrict and village headman 
attached to Prachuabkirikhan Province. Questionnaires was data collection tools. Analytical 
statistics were percentages mean standard deviation frequencies and T test, ANOVA F And 
PearsonR.Findings were as follow; (1) Needs of competency development Subdistrict and 
village headman according to Thailand 4.0 Policy were high level. (2) There were significant 
difference among respondent’s attitude toward Needs of competency development via work 
experience. (3)There were positive significant correlation between motivation with Needs of 
competency development Subdistrict and village headman according to Thailand 4.0 Policy. 
 
Keywords: Competency development, Subdistrict and village headman Thailand 4.0 Policy. 
 
บทน า 
 ปัจจุบ ันการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคคล                     
โดยพิจารณาว่าสมรรถนะเป็นเกณฑ์ในการวัดผลการปฏิบัติงานที่  มีประสิทธิภาพ แนวคิดเรื ่องสมรรถนะ    
เริ ่มเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1973 โดย (David, C. McClell. 1973, pp. 1-14) นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยฮาร์
วาร์ด จึงได้ท าการ พัฒนาแบบทดสอบทางบุคลิกภาพ เพื่อศึกษาบุคคลที่ท างานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น                
ควรต้องมีทัศนคติและนิสัยอย่างไร เพ่ือก าหนดเป็นสมรรถนะของการปฏิบัติงาน Mc Clelland (1973, น. 78) 
(ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. 2548, น. 7) การพัฒนาความสามารถในการบริหารงานของ
ผู้ใหญ่บ้านนั้น ยังมีปัญหาหลายประการ เช่น การอบรม การศึกษาดูงาน การนิเทศต่าง  ๆ เพื่อส่งเสริมความรู้
ด้านบทบาทหน้าที่ให้กับผู้ใหญ่บ้านที่ยังไม่ประสบผลส าเร็จ (นิจ ไพรสนฑ์ 2542, น. 115) ได้กล่าวว่าการเพ่ิม
สมรรถนะในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้าน  โดยใช้กิจกรรมแทรกแซง ประกอบด้วย     
การฝึกอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน การอบรมภารกิจ การนิเทศติดตามงาน และการจัดล าดับก านัน                  
ไม่สามารถเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ก านันผู้ใหญ่บ้านได้ ปัญหาด้านความเข้าใจ              
ในบทบาทหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติแล้วไม่ประสบผลส าเร็จไม่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน  (สันติ สวัสดิพงษ์, 2541, น. 67) 
สรุปได้ว่า การปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านตามบทบาท  หน้าที่ยังมีปัญหาหลายประการ ได้แก่ ขาดความรู้
ความสามารถ ขาดคุณธรรมในการ บริหารงาน และขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ขาดภาวะผู้น าที่สร้าง
ความน่าเชื่อถือ แก่ประชาชน นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านการทุจริต จากการด าเนินโครงการต่าง  ๆ ในหมู่บ้าน 
ซึ่งปัญหาเหล่านี้สร้างความไม่น่าเชื่อถือในบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน นอกจากนี้ยังมีปัญหาในด้านการเมือง 
การบริหาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับขั้วอ านาจ และผลประโยชน์ต่าง  ๆ การแบ่งกลุ่มอ านาจ เป็นต้น ปัญหาดังกล่าว
ส่งผลต่อความร่วมมือ และช่วยเหลือในการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ ซึ่งท าให้ประชาชนเกิดความ            
เบื่อหน่ายต่อผู้น าที่ไม่สามารถช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ ซึ่งหากผู้ใหญ่บ้านมีความเข้าใจในบทบาท
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หน้าที่ของตนเอง มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เข้าถึงปัญหาความต้องการของชุมชน สร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานและชุมชนได้ ก็จะสามารถเรียกศรัทธาจากประชาชนสร้างความน่าเชื่อถือแก่ประชาชน     
ในหมู่บ้านสามารถน าการพัฒนาต่าง ๆ เช่น สร้างรายได้ สร้างงาน สร้างระบบเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความ
เข้มแข็ง ตามแนวคิดของคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547, น. 21) ที่กล่าวถึง การพัฒนาชุมชน มีผู้น าที่ดีมีคุณธรรม เมตตาธรรม รู้จัก
คิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง มีกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาบนพื้นฐานศักยภาพชุมชนได้อย่างดียิ่ง ต่อไป 
 ในส่วนของพื้นที่การศึกษาวิจัย ผู้วิจัยเลือกศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู ้ใหญ่บ้าน ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เนื ่องจากส่วนใหญ่ประชากรในพื ้นที ่มีอาชีพ ท านา ท าไร่                       
มันส าปะหลัง ไร่อ้อย และปลูกพืชสวนครัว เป็นต้น ดังนั้นบทบาท  ของก านันผู้ใหญ่บ้านจึงมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับราษฎรมากท่ีสุด ย่อมจะทราบถึงความต้องการของราษฎร และจะสามารถอ านวยความสะดวกให้กับ
ราษฎรในการติดต่อกับทางราชการ การตอบสนองนโยบายทางราชการ การให้ความช่วยเหลือทางราชการ  
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย การประชาสัมพันธ์การเป็นแหล่งข่าวให้กับทางราชการ เป็นต้น 
 ดังนั้น การที่จะท าให้ผู้น าสามารถด าเนินงานจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล ภายใต้
สมรรถนะของผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผสมผสานงานที่ปฏิบัติจะท าให้เป็นหมวดหมู่ ไม่มีลักษณะซ ้าซ้อนในการ
ด าเนินงานในแต่ละพื้นที่นั้น ผู้ใหญ่บ้านมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ทัศนคติที่ดีในโครงสร้างหน้าที่และบทบาทของตน เป็นผู้น าที่เปี่ยมด้วยสมรรถนะอย่าง เหมาะสม และจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีการเพิ่มสมรรถนะของผู้ใหญ่บ้าน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์และความ
ต้องการของชุมชน โดยยึดบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายก าหนด จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือให้ทราบถึงสมรรถนะของผู้ใหญ่บ้าน 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ตามนโยบายประเทศไทย 4.0  

2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน ตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 จ าแนกตามอายุ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การท างาน 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์กับความต้องการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะ 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2552, น. 3-4) สมรรถนะในระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลในราชการพลเรือน หมายถึง หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที ่เป็นผลมาจากความรู ้ ทักษะ 
ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นในองค์การ โดยภาคราชการ
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พลเรือนก าหนดประเภทของสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร 
และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้อธิบายว่า 
สมรรถนะหลักหมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ก าหนดเป็นคุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนทั้ง
ระบบเพื่อเป็นการหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน โดยสมรรถนะหลักในภาคราชการ           
พลเรือน ประกอบด้วยสมรรถนะ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) บริการที่ดี 3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ 4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และ 5) การท างานเป็นทีม 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร  
 วรรนิษา มักมะยม (2561) คนหรือบุคลากรเป็นทรัพยากรที ่มีค่ามากที ่สุดในองค์กรเพราะองค์กร
ประกอบด้วยคน โครงสร้างองค์กร วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อม จากปัจจัยทั้งหมดบุคลากรถือเป็นปัจจัยหลักและ
หัวใจขององค์กร มนุษย์เป็นผู้ก าหนดให้มีโครงสร้างขององค์กร วัสดุอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม และการบริหารองค์กร 
ดังนั้นหากองค์กรใดขาดทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ก็จะท าให้ยากที่องค์กรจะมีความก้าวหน้าและพัฒนา                        
ทุกองค์กรจึงให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่กระบวนการสรรหา การคัดเลือก และการพัฒนา เพื่อให้ได้
บุคลากรที่ดีและมีศักยภาพมาร่วมงานในองค์กรในปัจจุบัน แนวโน้มการพัฒนาบุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม
ที่การพัฒนาเปรียบเสมือนการลงทุนและเป็นเรื ่องที่สิ ้นเปลือง มาเป็นแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
บุคลากรเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรเป็นการช่วยเพ่ิมมูลค่าของบุคลากร 
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกัน (Competitive Advantage) ศักยภาพจึงเป็นการประเมินถึงขีดความสามารถ
ของบุคลากรสมรรถนะจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินว่าบุคลากร  มีศักยภาพมากน้อยเพียงใด  

ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ตามหลักทฤษฎีของเฮอร์เบิร์ก (Herzberg’s two factor theory) 
ทฤษฎี 2 องค์ประกอบของเฮอร์เบิร์ก (Herzberg’s two factor theory) ความต้องการของมนุษย์

ตามหลักทฤษฎีของเฮอร์เบิร์ก ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของความต้องการ 2 ด้าน คือ พ้ืนฐานทางชีววิทยา และ
ความต้องการทางด้านจิตใจ เฮอร์เบิร์ก (Herzberg) กล่าวว่า มนุษย์ จะเกิดความรู้สึกที่ดี ไม่ดี ความพึงพอใจ 
หรือไม่พึงพอใจมาจากสิ่งต่อไปนี้  

1. ปัจจัยแรงจูงใจ  
 1.1 ความส าเร็จของงาน หมายถึง การที่บุคลสามารถท างานได้เสร็จสิ้น และประสบผลส าเร็จ

เป็นอย่างดี ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ การรู้จักป้องกันปัญหา ที่จะเกิดขึ้นและแสดงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
ส่งผลให้เห็นผลงานของบุคคล  

 1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึงการรับการยอมรับนับถือไม่ว่าจาก ผู้บังคับบัญชา 
กลุ่มเพ่ือน ผู้มาขอรับค าปรึกษา จากบุคคลในหน่วยงานหรือจากบุคคลอ่ืนโดยทั่วไป ซึ่งการยอมรับนี้อาจจะอยู่
ในรูปแบบของการยกย่องชมเชย อย่างไรก็ตามการได้รับการเลื่อนขั้น ต าแหน่ง หรือได้รับเงินเดือนเพ่ิมก็จัดว่า
อยู่ในลักษณะของการยอมรับนับถือเหมือนกัน แต่เป็น การยอมรับในระดับรองลงไป  

 1.3 ลักษณะของงาน หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีของบุคคลที่มีต่อลักษณะ ของงาน เช่น 
อาจจะเป็นงานประจ า งานที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นงานที่ง่าย หรือยากเกินไป เป็นต้น 
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 1.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบ
งานใหม ่ๆ และมีอ านาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่  

 1.5 ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในสถานะหรือ ต าแหน่ง
บุคคลของบุคคลในองค์กร ในกรณีที่บุคคลย้ายต าแหน่งจากแผนกหนึ่งไปยังอีกแผนกหนึ่ง ขององค์กร โดยไม่มี
การเปลี่ยนแปลงของสถานะ เป็นแต่เพียงการเพิ่มโอกาสให้มีความรับผิดชอบ มากขึ้น เรียกได้ว่าเป็นการเพ่ิม
ความรับผิดชอบ แต่ไม่ใช่วามก้าวหน้าในต าแหน่งอย่างแท้จริง  

2. ปัจจัยค ้าจุน เป็นองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการท้างาน ดังนี้  
 2.1 เงินเดือน หมายถึง ความพึงพอใจในเงินเดือน หรือเงินเดือนที่เพ่ิมข้ึน  
 2.2 โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้า หมายถึง สถานการณ์ที่ช่วยให้บุคคล ได้เจริญก้าวหน้าใน

การท างานที่เขารับผิดชอบอยู่นั้น  
 2.3 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน หมายถึง ลักษณะการติดต่อสื่อสาร การพบปะกันโดย

วาจา หรือทางพฤติกรรม  
 2.4 สภาพการท างาน หมายถึง สภาวะทางกายภาพ เช่น แสง เสียง อากาศ ห้องน ้า ชั่วโมง

การท างาน และอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อการท างาน  
 2.5 ลักษณะของงาน หมายถึง สถานการณ์ที ่เกี ่ยวข้องกับงาน เช่น ความรู ้สึก มั ่นคง 

ระยะเวลาในการท างาน และความปลอดภัย เป็นต้น  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 
ที่มา: แนวคิดของเฮอร์ซเบอร์ก (1959)  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
อาย ุ
วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน 
 
 
 

ความต้องการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติ
หน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้าน ตามนโยบายประเทศ

ไทย 4.0 จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
   - การรักษาความสงบเรียบร้อย 
   - การสร้างความสมานฉันท์ 
   - การช่วยเหลือกิจการสารธารณะประโยชน์ 
   - อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
   - ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
 

แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 
   - ความส าเร็จในการท างาน 
   - การได้รับการยอมรับนับถือ 
   - ความก้าวหน้า 
   - ลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 
   - ความรับผิดชอบ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น กลุ่ม ดังนี้ 2  
ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 435 คน 

(ส านักงานบริหารการปกครองท้องถิ่น, 2564) 
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ ซึ่งทราบ

จ านวนประชากรที่แท้จริง (Actual population) โดยค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบค่าประชากรจาก
สูตรของ Taro Yamane (พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, 2550, น. 252) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หรือระดับ
ค่าความเชื่อม่ัน 95% และค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (n) เท่ากับ จ านวน 208 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 4 ตอนดังนี้  
  ตอนที ่ 1 ข้อมูลทั ่วไปเกี ่ยวกับผู ้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ 
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผู้วิจัยใช้มาตรวัด
ตามแนวของลิเคิร์ท (Linkert Rating Scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ระดับมากท่ีสุด ระดับมาก ระดับปาน
กลาง ระดับน้อย ระดับน้อยที่สุด ประกอบด้วยประเด็นค าถามมี 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านความส าเร็จในการท างาน 
2.ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 3.ด้านความเจริญเติบโตและก้าวหน้า 4.ด้านลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 
5.ด้านความรับผิดชอบ จ านวน 15 ข้อ  
  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ ่งผู ้วิจัยใช้มาตรวัดตามแนวของลิเคิร์ท (Linkert 
Rating Scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย ระดับน้อย
ที่สุด ประกอบด้วยประเด็นค าถามมี 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 2.ด้านการสร้างความ
สมานฉันท์ 3.ด้านการช่วยเหลือกิจการสารธารณะประโยชน์ 4.ด้านอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน                      
5.ด้าน ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน มีจ านวน 15 ข้อ  

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  สถ ิต ิ เช ิ งพรรณนา (Descriptive Statistic) ได ้แก่  ค ่าร ้อยละ (Percentages),ค ่าเฉล ี ่ย  ( 𝑥̅ ̅ ),                    
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.),ความถี ่(frequency) 

การทดสอบสมมติฐานเพื ่อความต้องการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัต ิหน้าที ่ของผู ้ใหญ่บ ้าน                        
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยได้ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที ่ 0.05 ซึ่งถ้าค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า
ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่างกัน มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน
ต่างกันโดยหาค่า t-test และ One-Way ANOVA: F-test และ LSD. (Least-significant different) 
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การวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านกับความต้องการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบสมมุติฐาน แสดงระดับความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 50-59 ปี มีระดับ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. และมีประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ 4-10 ปี 

 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

(𝑥̅ ̅ = 4.08, S.D. = 0.51) หากพิจารณารายด้านพบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านอยู่ในระดับ
มากที่สุดจ านวน 1 ด้านและระดับมากจ านวน 4 ด้านโดยมีระดับความเห็นด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับ

มากที ่ส ุด (𝑥̅  = 4.31, S.D. = 0.56) รองลงมาคือด ้านลักษณะงานที ่ได ้ร ับมอบหมาย (𝑥̅  = 4.17, S.D.                  

= 0.57) ด้านความส าเร ็จในการท างาน  (𝑥̅  = 4.16, S.D. = 0.55) ด้านความเจริญเติบโตและก้าวหน้า                    

(𝑥̅  = 3.91, S.D. = 0.67) และด้านที ่ม ีระดับความคิดเห็นน้อยที ่ส ุดด้านการได้ร ับการยอมรับน ับถือ                          

(𝑥̅  = 3.84, S.D. = 0.64) ตามล าดับ 
 ระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับความต้องการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที ่ของผู ้ใหญ่บ้าน                      

ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยรวมอยู ่ในระดับมาก  (𝑥̅  = 4.04, S.D. = 0.56)     
หากพิจารณารายด้านพบว่าต้องการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านอยู่ในระดับมาก  5 ด้าน 

โดยมีระดับความเห็นด้านการช่วยเหลือกิจการสารธารณะประโยชน์อยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 4.12, S.D. = 0.62) 

รองลงมาคือด้านอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน (𝑥̅  = 4.04, S.D. = 0.63) ด้านการสร้างความสมานฉันท์ 

(𝑥̅  = 4.03, S.D. = 0.58) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย (𝑥̅  = 4.01, S.D. = 0.65) และด้านที ่มีระดับ

ความคิดเห็นน้อยที่สุดคือด้านให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน (𝑥̅  = 3.98, S.D. = 0.65) ตามล าดับ 
 เปรียบเทียบความต้องการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน ตามนโยบายประเทศไทย 
4.0 จ าแนกตามอายุระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 
 อายุแตกต่างกันมีความต้องการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการสร้างความสมานฉันท์ด้านการช่วยเหลือกิจการสารธารณะประโยชน์ ด้านอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนและด้านให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนไม่แตกต่างกัน 
 ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความต้องการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยด้านการสร้างความสมานฉันท์ด้านการช่วยเหลือกิจการสารธารณะประโยชน์ ด้านอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนและด้านให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนไม่แตกต่างกัน 
 ประสบการณ์การท างานแตกต่างกันมีความต้องการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
ในด้านการสร้างความสมานฉันท์ด้านการช่วยเหลือกิจการสารธารณะประโยชน์ ด้านอ านวยความสะดวกแก่
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ประชาชนและด้านให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยมีประสบการณ์การ
ท างานของผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ต่างกันมีความต้องการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน 
 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์กับความต้องการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พบว่าปัจจัยจูงใจในการท างานได้แก่ด้านความส าเร็จในการท างาน
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือด้านความเจริญเติบโตและก้าวหน้าด้านลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายและด้าน
ความรับผิดชอบโดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความต้องการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติ
หนา้ที่ของผู้ใหญ่บ้าน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ด้านด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือด้านความรับผิดชอบด้านความส าเร็จในการท างานด้านลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายและด้าน
ความเจริญเติบโตและก้าวหน้าตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
 1.ระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับความต้องการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที ่ของผู ้ใหญ่บ้าน                   
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยรวมอยู่ในระดับมากหากพิจารณารายด้านพบว่า
ต้องการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน โดยมีระดับความเห็นด้านการ
ช่วยเหลือกิจการสารธารณะประโยชน์อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนดา้น
การสร้างความสมานฉันท์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและด้านที่มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดคือด้านให้
ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของวิภา รุ ่งจรัส (2560, บทคัดย่อ) ได้
ท าการศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตต าบล
เหนือเมือง อ าเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้านในเขตต าบลเหนือเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้านเรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการปกครองและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน ด้านการบริการ ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมและยังสอดคล้องกับธนิศร ยืนยง (2560, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา การมี           
ส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนครนายกการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนใน
จังหวัดนครนายก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้         
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้มีความ 
เข้มแข็ง พัฒนาและส่งเสริมความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพให้สังคมมีความสงบสุข อยู่ในระดับมาก 
การส่งเสริมการบริการทางการแพทย์ศูนย์สุขภาพแบบองค์รวมอยู่ในระดับ มาก และการพัฒนาเส้นทาง
ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวกสินค้า บริการ อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
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จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื ่อเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
ผู้ใหญ่บ้าน ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 จ าแนกตามอายุ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การท างาน 
 2. เปรียบเทียบความต้องการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู ้ใหญ่บ้าน ตามนโยบาย        
ประเทศไทย 4.0 จ าแนกตามอายุระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างานพบว่า อายุ ระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีความต้องการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านการสร้าง
ความสมานฉันท์ด้านการช่วยเหลือกิจการสารธารณะประโยชน์ ด้านอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและด้าน
ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนไม่แตกต่างกันส่วนประสบการณ์การท างานแตกต่างกันมีความต้องการ
พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันในด้านการสร้างความสมานฉันท์ด้านการช่วยเหลือกิจการสาร
ธารณะประโยชน์ ด้านอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและด้านให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในด้าน
การรักษาความสงบเรียบร้อยมีประสบการณ์การท างานของผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ต่างกันมี
ความต้องการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานแตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจัยของสรัญญา พันธุ์แก้ว 
(2562) ความต้องการพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการสอบเทียบผลการทดสอบ
สมมุติฐานพบว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่มีเพศ อายุ สถาน ภาพการสมรสอายงุาน 
และการเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 แตกต่างกัน มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะไม่
แตกต่างกัน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
ต้องการพัฒนาสมรรถนะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์กับความต้องการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์กับความต้องการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พบว่าปัจจัยจูงใจในการท างานได้แก่ด้านความส าเร็จในการท างานด้านการได้รับ
การยอมรับนับถือด้านความเจริญเติบโตและก้าวหน้าด้านลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายและด้านความ
รับผิดชอบโดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความต้องการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ด้านด้านการได้รับการยอมรับนับ
ถือด้านความรับผิดชอบด้านความส าเร็จในการท างานด้านลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายและด้านความ
เจริญเติบโตและก้าวหน้าตามล าดับสอดคล้องกับงานวิจัยของธนิศร ยืนยง (2560, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา 
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนครนายกการมีส่วนร่วมของประชาชนมี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรับผลประโยชน์ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 84.40 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ในเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่ในด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ควรแก้ไขในเรื่องการเสนอหรือให้ค าปรึกษากับผู้บังคับบัญชาเมื่อเกิดปัญหาในงานที่ท่านรับผิดชอบ 
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานเสนอแนะน าหรือค าปรึกษาในการปฏิบัติงานเสมอ  
  2. ในเรื่องความต้องการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ตามนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ควรปรับปรุง
เรื ่องการให้ความร่วมมือในการรักษากฎเกณฑ์ข้อบังคับของหมู่บ้าน ควรมีการชี้แจงร าษฎรในหมู่บ้านจน
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติข้อกฎหมายต่าง ๆ ข้อราชการ แนวนโยบายเป็นอย่างดียิ่ง และ
ชี้แจงให้ราษฎรในหมู่บ้านสามารถปฏิบัติตนตามระเบียบของกฎหมาย 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

  1. ควรจะขยายขอบเขตงานวิจัยให้กว้างขึ้นไปยังส่วนอ่ืน ๆ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ควรมี
การสอบถามจากประชาชนถึงการท างานของผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น ามาท าการวิเคราะห์สามารถ
น ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น 

 2. หากมีขอบเขตระยะเวลามากพอควรเพิ่มเครื่องมือในการเก็บรวบรวมเชิงคุณภาพ เช่น    
การสัมภาษณ์เจาะลึก หรือ การจัดสนทนากลุ่ม เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายหรือเฉพาะเจาะจงมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ คือ (1) เพื่อส ารวจบริบทและก าหนดสภาพปัญหาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรม (2) เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (3) เพ่ือพรรณนา
การมีส่วนร่วมของชุมชน (4 ) เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการใช้กระบวนการ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพ้ืนที่เมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี การวิจัยนี้เป็นการวิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วย
วิธีสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และการสนทนากลุ่มกับประชาชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
การวิเคราะห์เนื ้อหา ผลการวิจัย พบว่า (1) บริบท และสภาพปัญหาการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่                    
(ก) ภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสวยงาม โดดเด่น (ข) วิถีชีวิตความเป็นอยู่ แนวปฏิบัติ
ทางส ังคมท ี ่ม ี เอกล ักษณ์  (ค) โครงสร ้างพ ื ้นฐานทางเศรษฐก ิจท ี ่ ได ้ร ับการพ ัฒนาอย ่างต ่อเน ื ่ อง                                
(ง) ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม ส าหรับสภาพปัญหาการท่องเที่ยว ได้แก่ ปัญหาการไม่มีระบบการขนส่งพ้ืนฐาน
ในชุมชน (2) ศักยภาพการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม พบว่า (ก)  ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว                    
(ข) ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว (ค) ศักยภาพด้านการจัดการมีภาคประชาชนที่มีความผูกพันต่อ
ท้องถิ่น เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง (3) การมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ (ก) การมีส่วนร่วมในการวางแผน                
(ข) การด าเนินการ (ค) การรับผลประโยชน์ และ (ง) การประเมินผล (4) แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมโดยการใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน มีดังนี้ (ก) การจัดการภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรมและ              
การอนุรักษ์ (ข) การอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม (ค) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม                             
(ง) การบริหารจัดการเพื่อรองรับด้านการท่องเที่ยว และ (จ) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

 
ค าส าคัญ: การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน

ต าบล (อบต) เมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุร ี
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Abstract 
  The objectives of this research were to (1) survey the contexts and propose the cultural 

tourism problems in Kubua Ancient City (2) analyze the potentials of the cultural tourism                
(3) describe the community participation and (4) propose the cultural tourism development 
approaches through the process of community participations.This research was the qualitative 
research via observations, the in-depth interview with the key informants and focus groups 
discussion. Content analysis were used in data analysis. The research findings resulted that               
(1) The contexts and the cultural tourism problems were a) The architectural landscape and 
cultural heritages are beautiful and unique b) Way of life and ceremonies are are identity              
c) Basic Economic Structure were continually developed by SAO Kubua d) The natural 
resources are beautiful . The cultural tourism problems were the lack of basic transportation 
(2) The cultural tourism potentials found that a) the attraction potentials b) the tourism 
preparedness potentials c) the management potentials , community engagement ,strong 
community (3) the community participation consisted of a) planning b) processing                           
c) the benefit and d) the evaluating (4) the cultural tourism development approaches were  
a) the landscape and architecture management b) the traditional and cultural conservation           
c) the natural resources and environment conservation d) the management administration 
and e) the community participation. 
 

Keywords: Cultural tourism development, Cultural tourism potential, Subdistrict 
Administrative Organization (SAO), Kubua Ancient City Site, Rachaburi Province 

 
บทน า 

 ในปัจจุบันกระแสใหม่ในการพัฒนาประเทศมีมุมมองว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวไม่
สามารถสร้างความยั่งยืนได้ จึงเกิดแนวทางการพัฒนาใหม่นี้เรียกว่ากระแสการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development) ซึ่งเป็นกระแสที่มีมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535 โดยเริ่มจากการประชุมขององค์การสหประชาชาติที่
เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ ควบคู่กับการรักษามูลค่าทางมรดกวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น และแนวทางการ
พัฒนาดังกล่าวน ามาสู่หลักการของการพัฒนาการของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยใช้หลักการของแผนแม่บทของ
โลก (Agenda 21) เป็นกรอบในการพัฒนาอย่างยั ่งยืน ที ่ประชุมมีข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ พร้อมด้วยพัฒนามุ่งเน้นการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม และการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม ในสังคม
ปัจจุบันจึงมีการตระหนักถึงความส าคัญของ การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น เนื่องจากมีความส าคัญ
ทางว ัฒนธรรม (Cultural Significance)  ม ีค ุณค ่าทางส ุนทร ียภาพ (Aesthetic Value)  ค ุณค ่าทาง
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ประวัติศาสตร์ (Historic Value) คุณค่าทางวิชาการ (Scientific Value) และคุณค่าทางสังคม (Social Value) 
ท าให้เกิดแนวคิดการรักษามรดกทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ของชุมชนอย่างยั่งยืน (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557 ข, น. 4)                           
 ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน มีพัฒนาการทางวัฒนธรรมหลายยุค หลายสมัย 
มรดกวัฒนธรรมของไทยมีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทั้งวิถีชีวิต ประเพณีที่มีการถ่ายทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมสืบเนื่องมาเป็นเวลานาน นับเป็นเอกลักษณ์ของชาติและเป็นทรัพยากรที่ล ้าค่าที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาประเทศ สถาปัตยกรรม เมืองโบราณนับเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมแขนงศิลปกรรมที่ปรากฏเอกลักษณ์
ชัดเจน มองเห็นได้และสัมผัสได้ อีกท้ังยังเป็นหลักฐานทางกายภาพที่สะท้อนถึงเรื่องราวในอดีต เป็นเครื่องบ่งชี้
ถึงภูมิปัญญาและวิถีชีวิตชุมชนได้เป็นอย่างดี (ภราเดช พยัฆวิเชียร , 2558, น. 3) การส่งเสริมการรักษาความ
หลากหลายทางมรดกวัฒนธรรม ตามท่ีปฏิญญาว่าด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมของยูเนสโก (UNESCO 
United Nations Educational , Scientific and Cultural Organization) กล่าวว่า ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมถูกแฝงไว้ในความมีเอกลักษณ์ และในความหลากหลายของอัตลักษณ์ของกลุ่มชน และสังคมที่
ประกอบกันเข้าเป็นมนุษยชาติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อความเป็นมนุษยชาติ 
การยอมรับซึ่งกันและกัน และการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม(สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ , 2560,                 
น. 31-32 ) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ 
และเกิดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบแก่ชุมชน อาทิเช่น ท าให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น 
แต่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อชุมชนเกิดขึ้นได้ เช่น ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวถูกท าลาย รวมถึงปัญหาด้านมลพิษ
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 จังหวัดราชบุรี มีประวัติสืบต่อกันมายาวนาน ในอดีตเคยเป็นหัวเมืองมาก่อน ตามประวัติศาสตร์เมือง
ราชบุรีมีชุมชนโบราณกระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งนักโบราณคดีได้ค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ ก าไล ต่างหู ภาชนะ                
ดินเผา ฯลฯ จวบจนล่วงเข้าสู ่ยุคประวัติศาสตร์ ในสมัยทวารวดี “เมืองคูบัว” ซึ ่งตั ้งอยู ่ใน ต าบลคูบัว                    
จังหวัดราชบุรี เป็นเมืองท่าที่ส าคัญที่สุดในลุ่มแม่น ้าแม่กลอง ลักษณะเมืองโบราณคูบัวเป็นสถาปัตยกรรมสมัย
ทวารวดี แสดงถึงดินแดนราชบุรีแห่งนี้ เคยเป็นเมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองในยุคทวารวดี จังหวัดราชบุรี  พบว่า 
ลักษณะเมืองโบราณคูบัวเป็นสถาปัตยกรรมสมัยทาราวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 11-16 ที่พัฒนาจากยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนลุ่มแม่น ้าแม่กลอง โดยมีฐานะเป็น
เมืองท่าทางการค้าริมแม่น ้าส าคัญและชายฝั่งทะเลในยุคประวัติศาสตร์ ปัจจุบันนั้นยังคงปรากฏร่องรอยของ
โบราณสถานหลายแห่งที่ยังคงปรากฎอยู่ ร่องรอยของโบราณสถานทั้งหลายเหล่านี้ยังบ่งบอกถึงลักษณะถึง
ความเจริญตลอดจนรูปแบบของวัฒนธรรมที่เมืองโบราณคูบัวได้รับอิทธิพลจากภายนอกโดยเฉพาะวัฒนธรรม
จากอินเดีย ตามท่ีนักประวัติศาสตร์ และนักโบราณคดีได้สัณนิฐานไว้ (ธิติพงษ์ มีทอง, 2562, น. 1-3)  

  เมืองโบราณคูบัวมีมรดกวัฒนธรรมที่เป็นภูมิสถาปัตย์ที่มีลักษณะเนินดินธรรมชาติ ตั้งอยู่ในเขต                          
ต าบลคูบัว อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรีลักษณะแผนผังของเมืองโบราณเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่กว้าง 
800 เมตร ยาว 2,000 เมตร มีทัศนียภาพและภูมิทัศน์ที่สวยงามมาก ลักษณะเป็นเนินดินตามธรรมชาติอยู่สูง

https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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จากระดับน ้าทะเลประมาณ 5 เมตร มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลาดสูงขึ้นไป จนต่อเนื่องกับเนินเขาทางด้านทิศ
ตะวันตก ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นที่ราบลาดลงสู่ทะเล ทางด้านทิศเหนือติดกับห้วยคูบัวอันเกิดจากภูเขาทางด้าน
ทิศตะวันตกไหลมาลงยังคูเมืองด้าน ทิศเหนือ แล้วไหลผ่านเลยลงไปสู่แม่น ้าอ้อมทางทิศตะวันออกที่ต าบลเวียง
ทุนในท้องที ่อ าเภอวัดเพลง ปัจจุบันล าห้วยนี ้บางตอนตื้นเขิน ทิศตะวันออกมีแม่น ้าอ้อมในเขตต าบล             
เกาะศาลพระเป็นล าน ้าส าคัญ สันนิษฐานว่าเป็นทางน ้าสายเก่าของแม่น ้าแม่กลอง ภายหลังเปลี่ยนทิศทางเดิน 
ท าให้เกิดการตื้นเขินโดยตัวเมืองคูบัวนี้ห่างจากแม่น ้าอ้อมประมาณ 2.7 กิโลเมตร และห่างจากแม่น ้าแม่กลอง
ประมาณ 9.1 กิโลเมตร คูเมืองทางด้านทิศตะวันตกมีล าห้วยชินสีห์ไหลผ่าน ล าห้วยชินสีห์นี้จะแยกออกมาจาก
ล าห้วยคูบัวจากเทือกเขาทางด้านทิศตะวันตก แล้วไหลเข้าสู่ตัวเมืองคูบัวทางด้านใต้ และไหลย้อนขึ้นไปทาง
เหนือไปออกทางคันคูเมืองทางด้านทิศตะวันออกลงสู่แม่น ้าอ้อม (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2564)  

 

   
รูปที่ 1 ทัศนียภาพและภูมิทัศน์ของเมืองโบราณคูบัว 

  
 จากคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมของเมืองโบราณคูบัวดังกล่าวการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บนกรอบ
ของการพัฒนาเชิงการอนุรักษณ์มรดกวัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความส าคัญยิ่ง คณะผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะถึงแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในเขตพื้นที่เมืองโบราณคูบัวจังหวัดราชบุรีผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ก่อให้เกิดเกิด
กระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบบูรณาการผสมผสานวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน
ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
  1. เพ่ือส ารวจบริบทและก าหนดสภาพปัญหาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมใน

เขตพ้ืนที่เมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี 
    2. เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่เมืองโบราณ คูบัว โดยวิเคราะห์ศักยภาพ

ในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว และศักยภาพด้าน การบริหารจัดการ  
    3. เพื่อพรรณนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตพื้นที่เมือง

โบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี 
 4.เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในเขตพ้ืนที่เมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แนวคิดเก่ียวกับแนวคิดท่ีเกี่ยวกับมรดก
วัฒนธรรม การอนุรักษ์เมืองเมืองโบราณหรือเมืองเก่า แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน  
 2. ขอบเขตด้านพื้นที่ ก าหนดขอบเขตด้านพ้ืนที่เมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี  
 3. ขอบเขตด้านประชากรกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ได้แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
เขตพ้ืนที่เมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี  

  
ทบทวนวรรณกรรม 
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) 
  การท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นรูปแบบการการพัฒนาการท่องเที ่ยวที ่ เน้นการเดินทางไปสู่
ประสบการณ์ และกิจกรรมการมีส่วนร่วมในวิถีชีวิตชุมชน เข้าใจวัฒนธรรม ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมทั้ง
ทางด้านภูมิปัญญา ความงดงาม เพ่ือเป็นแรงผลักดันในการอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นการคงไว้
ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชน (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา และเพ็ญศิริ ศรีค าภา , 2557, น. 10 - 11) การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมแบ่งเป็น 4 ประเภทด้วยกัน คือ  

  1) มรดกโลก 
  2) อุทยานประวัติศาสตร์  
  3) พิพิธภัณฑ์  

 4) แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างข้ึน 
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 ปัจจัยท่ีจ าเป็นส าหรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 ปัจจัยที่จ าเป็นส าหรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งผู้ศึกษาหรือนักพัฒนาจะต้องเรียนรู้ และท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ส าคัญ และจ าเป็นส าหรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยส าคัญ         
5 ประการ (Five A’s of Tourism) (Tourism WA, 2016) ได้แก่ 
 1) Attraction หมายถึง สถานที่ท่องเที่ยวมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว 
สามารถจูงใจนักท่องเที่ยว  
  2) Access หมายถึงสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการเดินทางจากถิ่นที่อยู่ของนักท่องเที่ยวไป
ยังสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการชม รวมถึง ระบบขนส่งและสาธารณูปโภค  
 3) Accommodation หมายถึง สถานที่พักที่ใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งอ านวยความ
สะดวก พร้อมให้การบริการแกน่ักท่องเที่ยว สร้างความรู้สึกสะดวกสบาย และปลอดภัย  
         4) Amenities หมายถึง การบริการต่าง ๆ ที่จัดไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวในระหว่างที่เดินทาง
ท่องเที่ยวเพื่อสร้างความสะดวกสบาย ตอบสนองความต้องการ และการสร้างประสบการณ์ใหม่  
 5) Awareness หมายถึง การที ่คนในชุมชนต้องมีความตระหนักและมีทัศนคติที ่ด ีต่อ
นักท่องเที่ยว ทั้งนี้หมายรวมถึง คนทุกคน ธุรกิจทุกประเภท รวมถึงหน่วยราชการ และเอกชน  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 ในการศึกษาครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้พัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยมาจากแนวคิดระบบการท่องเที่ยว 
แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการอนุรักษ์เมืองโบราณ และแนวคิดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนของโคเฮน และ อัพฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1980, pp. 219 - 222 ) ดังแสดงในภาพที่ 2 

 
  
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปจัจยันำเขา้ 

-นโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว และการอนุรักษ์มรดก
วัฒนธรรม 

กระบวนการ 

-การบริหารจัดการของ อบต.คูบัว 

-การมีส่วนร่วมของภาครัฐ และ

ภาคเอกชน 

-การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

ปจัจยันำออก 
แนวทางการพัฒนา 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
โดยการใช้กระบวนการ 
การมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในเขตพื้นท่ีเมืองโบราณ 
คูบัว จังหวัดราชบุร ี

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน 

- บริบทของมรดกวัฒนธรรมของ
เมืองโบราณคูบัวจังหวัดราชบุรี 

- ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิง

วัฒนธรรมของเมืองโบราณคูบัว 
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 วิธีการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสาน โดยการศึกษาภาคสนาม ด้วยวิธีการวิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การสนทนากลุ่มกับประชาชนในชุมชนเมืองโบราณคูบัว  และ            
การสังเกตการณ์ ประกอบการวิเคราะห์เชิงบรรยาย  
 
ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการศึกษาและการอภิปรายผลโดยมีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังงนี้  
 ผลการศึกษา 
 1. บริบท และสภาพปัญหาการท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมที ่ เก ี ่ยวกับมรดกวัฒนธรรม ได ้แก่                         
1) ด้านภูมิศาสตร์ ภูมิทัศน์ทางสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า 2) ลักษณะประชากร วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ ประเพณีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ 3) โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ มีการพัฒนาเมืองอย่าง
ต่อเนื่อง 4) ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม ส าหรับสภาพปัญหาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับมรดก
วัฒนธรรม คือปัญหาการไม่มีระบบการขนส่งพื้นฐานภายในชุมชน  

  2. ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตพื้นที่เมืองโบราณคูบัว พบว่า 1) ศักยภาพในการดึงดูด
ใจด้านการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม 2) ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม และ                        
3) ศักยภาพด้านการจัดการมีภาคประชาชนที่มีความผูกพันต่อท้องถิ่น เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  
      3. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตพื้นที่เมืองโบราณคูบัว 

พบว่าประกอบด้วย 1) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
3) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ 4) ด้านการตรวจสอบและประเมินผล  

 4. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
เขตพื้นที่เมืองโบราณคูบัว มีดังนี้  1) แนวทางการจัดการภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรมและการอนุรักษ์เพื่อความ
สวยงามเสริมสร้างความดึงดูดใจด้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2) แนวในการอนุรักษ์ประเพณี มรดกวัฒนธรรม 
และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ 3) แนวทางในการอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวและการ
แก้ปัญหาในพื้นที่ 4) แนวทางในการบริหารจัดการเพื่อรองรับด้านการท่องเที่ยว 5) แนวทางการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

การอภิปรายผล 

 ผู้วิจัยได้จ าแนกผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้  

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อส ารวจบริบทและก าหนดสภาพปัญหาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับ
มรดกวัฒนธรรมในเขตพื้นที่เมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี  

บริบทด้านภูมิศาสตร์ ภูมิทัศน์ทางสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมประกอบด้วยสถาปัตยกรรม
เมืองโบราณที่มีเอกลักษณ์ และมีคุณค่า ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับที่พบจากภูมิภาคนี้ บ่งบอกถึงรูปแบบของ
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วัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของอินเดีย ตามการอ้างอิงได้ที่นักประวัติศาสตร์ และนักโบราณคดีได้
สันนิษฐานไว้ (ธิติพงศ์ มีทอง, 2562, , น. 1153-1162 )  

ส าหรับปัญหาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ พบว่า ปัญหาส าคัญคือ การไม่มีระบบการขนส่งพื้นฐาน
ภายในชุมชน เนื่องจากชุมชนเมืองโบราณคูบัวเป็นชุมชนเล็ก ๆ แหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่งเริ่มได้รับการพัฒนาโดย
ภาครัฐได้ไม่นาน มีภาคประชาชนในชุมชนเป็นกลไกหลักในการพัฒนา  
 วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตพื้นที่เมืองโบราณคบูัว 
จังหวัดราชบุรี  

ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่น คือ ความสวยงามและคุณค่ามรดกวัฒนธรรมของ
สถาปัตยกรรม และโบราณวัตถุที่เป็นมรดกวัฒนธรรมสมัยทวาราวดี และวัฒนธรรมวิถีชีวิตของกลุ่มคนที่มี
วัฒนธรรมของชาวไทยยวน ประเพณีวัฒนธรรมอย่างคนล้านนาในอดีต  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สรุปว่า เมืองโบราณคูบัวเป็นเป็นเมืองเก่าในสมัยอารยธรรม
ทวารวดีประมาณพุทธศรรตวรรษที่ 11-16 ร่องรอยโบราณสถานจ านวนมากที่มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อ
และพุทธศาสนา (ธิติพงษ์ มีทอง, 2562, น. 1-3)  

ศักยภาพด้านการบริหารจัดการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในปัจจุบันมีองค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่ อบต.คูบัวให้การสนับสนุน และภาคประชาชนที่มีการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การบริหารจัดการเพื่อรองรับด้านการท่องเที่ยว และการจัดท าแผนการบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  

 วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อพรรณาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในเขตพื้นที่เมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้านการจัดการการท่องเที ่ยว เชิงวัฒนธรรม และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่อบต.คูบัวเห็นความส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลการศึกษาดังกล่าว
สอดคล้องกับปกรณ์ พัฒนานุโรจน์ (2557, น. 181 - 196) ศึกษา การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม และประเพณี
วัฒนธรรมพื้นถิ่นในย่านเมืองเก่าสกลนคร ที่สรุปว่าความพร้อมและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่พยายาม
สืบทอดและฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีของย่านเมืองเก่าเป็นกลไกหลักในการพัฒนา                        
 วัตถุประสงค์ที่ 4 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการใช้กระบวนการ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่เมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี    

เสนอแนวทางการจัดการภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ และการอนุรักษ์เพื่อความสวยงาม 
เพื่อความดึงดูดใจด้านท่องเที่ยว โดยการจัดท าแผนแม่บทหรือระบบบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรมและการ
อนุรักษ์ที่ยึดแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานควบคู่ไปด้วยเสมอเพื่อให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน 
สอดคล้องกับแนวคิดของยงธนิศร์ พิมลเสถียร (2556, น. 102 - 115) ที่ศึกษา ประเด็นวิกฤติเรื่องการอนุรักษ์
ชุมชนประวัติศาสตร์ส าหรับประเทศไทย ที่สรุปว่า การผนวกการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนเข้ากับแผนพัฒนา
เมืองและผังเมืองสิ่งส าคัญ การจัดท าแผนการจัดท าแผนอนุรักษ์ชุมชนประวัติศาสตร์กับแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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และการออกข้อก าหนดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นกฎหมายระดับท้องถิ่น (Zoning Ordinance) แนวใน
การอนุรักษ์ประเพณี มรดกวัฒนธรรม และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ และสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวได้
ความรู้ ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสะท้อนให้เห็นขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม ผลการศึกษาสอดคล้อง
กับ ณัฐกานต์ เพ็งหาพันธ์ (2554, น. 178 - 200) ศึกษาการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พบว่า สิ่งที่นักท่องเที่ยวค านึงถึงและคาดหวังมากที่สุด คือ ศักยภาพด้านในการ
ดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวในเรื่องความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
แนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวและการแก้ปัญหาในพื้นที่ เน้นที่กระบวนการการมีส่วน
ร่วมของชุมชน และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สามารถอภิปรายด้วยเนื้อหาของการ
มีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 78 รัฐต้อง มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ การจัดท าบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น         
การตัดสินใจทางการเมืองและการอื่นใดบรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน  (รัฐธรรมนญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ราชกิจจานุเบกษา , เล่มที่ 134 ตอนที่ 40 ก.2560, น. 40) แนวทางใน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อรองรับด้านการท่องเที่ยว ควรมีการจัดท า
แผนการบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาค
ประชาชน แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นเรื่อง
ส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น และควรการด าเนินงานที่ชัดเจนและมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกันระหว่างหน่วยงาน
รัฐ และภาคประชาชน ผลการศึกษาสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมศักดิ์ ตันติเศรณี (2560) ศึกษาวิจัย                
เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของย่านเมืองเก่าในเขตเทศบาลนครสงขลา พบว่า แนวทางการ
บริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ควรมีการจัดท าแผนการบริหารจัดการโดยอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน ภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน 
 

ข้อเสนอแนะ   

 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยน าเสนอสภาพปัญหาการท่องเที่ยว เชิง
วัฒนธรรมในเขตพื้นที่เมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี ที่ส าคัญคือปัญหาการไม่มีระบบการขนส่งพื้นฐาน
ภายในชุมชน ต่อฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรน าไปพัฒนาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมโดยการใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่เมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี                                        
 2. ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและภาคเอกชนของจังหวัดราชบุรี ควรใช้แนวทางในพัฒนาธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับพ้ืนที่เมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี 
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บทคัดย่อ 

          การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน

หลวง จังหวัดนครปฐม ออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ ส าหรับสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

แปรรูปสัตว์น ้าบ้านหลวง จังหวัดนครปฐม (2) วัดประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น ้าของกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนบ้านหลวง จังหวัดนครปฐม มีระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม คือ วิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ 

เครื่องมือวิจัยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่ม

ตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการท าบรรจุภัณฑ์แปรรูปสัตว์น ้า คือ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหลวง 

จังหวัดนครปฐม จ านวน 10 คน 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้วัดประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่มผู้บริโภคจ านวน 400 

คนโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่า ความถี่  

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการวิจัยพบว่า (1 ) การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น ้า

โดยการออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อสื่อถึงเรื่องราวความเป็นมาของ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหลวงและเป็นไปตามความต้องการของสมาชิก และ (2) การวัดประสิทธิภาพในการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าที่ผู้บริโภคให้ความพึงพอใจ พบว่าด้านภาพรวม ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์

ระดับดี (�̅�= 4.44, S.D.= 0.61)  

 

ค าส าคัญ: วิสาหกิจชุมชน แปรรูปสัตว์น ้า การยกระดับ 
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Abstract 

           The objective of this independent study is 1) to improve products of the Ban Luang 

Community Enterprise Group Nakhon Pathom Province Design a logo and packaging design for 

products of the Ban Luang.  Aquatic Processing Community Enterprise Group Nakhon Pathom 

Province. 2) to measure the efficiency of aquatic products processing of the Ban Luang 

Community Enterprise Group Nakhon Pathum Province. There is a mixed research method: 

quantitative research and qualitative research. Research tools, structured interviews and 

questionnaires There were two groups of samples: 1. Experts choose branding and packaging 

design 2. 400 consumers. Using online questionnaires to collect data, the data were analyzed 

by statistical methods and calculated the values: frequency, percentage, mean, standard 

deviation, difference test between the mean of the two samples (t-test statistics). At a 

statistical significance level. Research results Development of aquatic products processing by 

designing the logo and packaging type 1 and logo type 3. The symbol is attractive to 

consumers. The packaging is perfectly suited to the needs. Measuring the effectiveness of 

packaging can maintain the condition of the product, packaging efficiency. Have a good level 

of criteria. The mean is 4.44 and the standard deviation is 0.61. 

      
Keywords: Community enterprise, aquaculture processing, upgrading 
 

บทน า 

 จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางด้านตะวันตก ตั้งอยู่ริมแม่น ้าท่าจีน  มีสภาพภูมิประเทศ

เป็นลุ่มแม่น ้า มักเกิดปัญหาน ้าท่วมอยู่บ่อยครั้ง โดยประชาชนจังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม การประมง และการปศุสัตว์ ซึ่งส่งผลต่อประชาชนท้องที่ของจังหวัดนครปฐม ที่มีการรวมกลุ่มกัน

ของชุมชน เพ่ือท าการผลิตและขายสินค้าในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ซึ่งช่วงน ้าท่วมประชาชนส่วนใหญ่ได้ท าการ

หาสัตว์น ้าเพื่อใช้ในการประกอบอาหารแต่ปัญหาพบว่าสัตว์น ้าที่หามามีจ านวนมากเกินไปไม่สามารถย ามา

ประกอบอาหารได้ทัน โดยในปี 2563 จังหวัดนครปฐมมีวิสาหกิจชุมชนทั้ง 7 อ าเภอ รวมทั้งสิ้น 227 แห่ง ซึ่งมี

แผนงานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 

(Covid-19) ซึ่งมีแผนในการยกระดับผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจของชุมชน (ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ , 2563) ซึ ่งเป็นการพัฒนาผู ้ประกอบการวิสาหกิจ                    

การบริหารจัดการด้านการตลาด  และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
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เนื้อสัตว์บ้านหลวง จังหวัดนครปฐม ได้ร่วมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพ่ือการ

พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร

และชุมชนด้วยการน้อมน าหลักการ ทฤษฎี และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร มาส่งเสริมและ

สนับสนุนให้เกษตรกรท าการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิ ต พัฒนาคุณภาพ

สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน  โดยมีการเสริมสร้างเกษตรรายย่อย

พัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาอีกหลายอย่างนอกเหนือจากปลาส้ม ปลาร้า และปลาแดดเดียว  

        จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ ่านมาพบว่า ปัญหาของการท าปลาส้มและปลาร้า อันดับแรกคือ

กระบวนการผลิต โดยทั่วไปจะเริ่มจากการน าปลาสด เช่น ปลาตะเพียน ปลาขาว เมื่อปลาสดมาถึงควรท าทันที 

เนื่องจากว่าปลาสดหากเก็บไว้จะท าให้คุณภาพของปลาไม่ดี เน่าเสียได้ง่าย เพราะว่าหลังจากที่ปลาตาย 

เอนไซม์จะย่อยสลายโปรตีนในเนื้อปลาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเอนไซม์ ซึ่งมีอยู่ในกล้ามเนื้อปลาเรียกว่าเกิด

การย่อยสลายตัวเอง ท าให้ปลามีสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญของแบคทีเรียตามธรรมชาติที่ไม่ต้องการ ถัดมา

คือลักษณะของผลิตภัณฑ์ ขนาดและจ านวนยังเป็นตัวตัดสินใจของลูกค้า ซึ่งผู้บริโภคทั่วไปจะนิยมตัวปลา 

ขนาด 3-5 ตัวต่อกิโลกรัม อันดับสุดท้ายคือราคาของวัตถุดิบมีราคาที ่ไม่แน่นอน และ จากการลงพื ้นที่

สัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านหลวง จังหวัดนครปฐม พบปัญหาด้านบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากปลาส้ม 

และ ปลาร้า มีกลิ่นแรง เนื้อของปลาส้มและปลาร้าค่อนข้างอ่อนนุ่ม บรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่ถูกพัฒนาหรือบรรจุ

ภัณฑ์เดิมเป็นถุงพลาสติกใสเพียงหนึ่งชั้น การปิดปากถุงโดยไม่ใช้นวัตกรรมเครื่องซีลสุญญากาศจึงท าให้การ

เลือกซื้อสินค้าจะสัมผัสตัวปลาโดยตรง ท าให้สภาพปลาไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปร

รูปเนื้อสัตว์บ้านหลวง จังหวัดนครปฐม ตราสินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักและให้ความสนใจจากผู้ซื้อ และช่องทางการ

จัดจ าหน่ายยังมีไม่มากพอ (วิธีถนอมอาหาร “บ้านใต้แปรรูป ปลาส้มปลาร้า ท าเงิน โดย: สุรัตน์ อัตตะ, 2563) 

        ดังนั้น ผู้ที ่ท าการวิจัยจึงได้มองเห็นถึงปัญหาและเกิดความสนใจในการศึกษาเรื ่อง “การยกระดับ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น ้าของวิสาหกิจชุมชนบ้านหลวง จังหวัดนครปฐม” ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นการสร้าง

บรรจุภัณฑ์ที่แปลกใหม่ไปจากบรรจุภัณฑ์เดิมเพื่อให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นและเป็นการยกระดับความทันสมัย

ของบรรจุภัณฑ์ ผลการศึกษาจะเป็นข้อมูล อีกส่วนจะประโยชน์ต่อการน าไปสู่การสร้างกลยุทธ์ทางการขาย 

เพ่ือเพ่ิมยอดขาย เพ่ิมความต้องการของผู้ซื้อและผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อ 

 
วัตถุประสงค์  
 1) เพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหลวง จังหวัดนครปฐม ออกแบบ

ตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ ส าหรับสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสัตว์น ้าบ้านหลวง         

จังหวัดนครปฐม 

 2) เพ่ือวัดประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหลวง จังหวัดนครปฐม 
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ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ความรู้เรื่องวิสาหกิจชุมชน 

 กัญญามน อินหว่างและคณะ (2554) กล่าวว่า “วิสาหกิจชุมชน” (Small and Micro community 

Enterprise - SMCE) จัดเป็นองค์กรภาคประชาชนที่ไม่มีรูปแบบ ไม่ได้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเพ่งและ

พานิชย์ การสนับสนุนจึงไม่เป็นระบบและไม่เป็นเอกภาพ ท าให้มีปัญหาในการด าเนินงาน เพราะวิสาหกิจ

ชุมชนบางแห่งไม่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานรัฐหรือ ภาคเอกชนและบางครั้งมีการสนับสนุนจากภาครัฐ แต่ไม่

ตรงความต้องการที่แท้จริงิสาหกิจชุมชน จะต้องมีการประกอบการ ที่มีภูมิปัญญาขององค์กรชุมชน หรือ

เครือข่ายองค์กรชุมชน โดยที่สมาชิกในชุมชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต ทั้งด้านการผลิต การค้าและการเงิน 

และต้องการให้ปัจจัยการผลิต และทรัพยากรทุกขั้นตอน เพื่อการเรียนรู้ของชุมชนให้เกิดดอกผล ทั้งทาง

เศรษฐกิจและสังคม การจัดการผลผลิต ซึ่งมิได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อการสร้างก าไรทางการเงินเพียงอย่างเดยีว 

แต่รวมถึงก าไรทางสังคม ได้แก่ ความเข้มแข็งของชุมชน และความสงบสุขของสังคม ยึดโยงเป็นโครงสร้าง

เศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็ง เพ่ือเป็นส่วนต่อยอดให้ระบบเศรษฐกิจข้างบนแข็งแรงเพราะรากฐานที่

แข็งแรง 

 ทฤษฎีการออกแบบบรรจุภัณฑ์                                                                                       

 นายอภิปรัชญาสกุล (2557) กล่าวว่า บทบาทของการบรรจุภัณฑ์ปัจจุบันการบรรจุภัณฑ์มีบทบาทต่อ

ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดทั้งในด้านผู้ผลิต ผู้บรรจุภัณฑ์ ผู้ค้าปลีกและผู้บริโภคการผลิตภาชนะบรรจุต่าง ๆ เช่นกล่อง

ขวดวัสดุอุปกรณ์เพ่ือรักษาคุณภาพของสินค้าตลอดจนเครื่องจักรเครื่องกลที่ช่วยในการบรรจุภัณฑ์ล้วนแล้วแต่

ได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในประเทศที่เป็นผู้น าทางการค้าขายทั่วโลกต่างก็  แข่งขันกันอย่าง

จริงจังในด้านการคิดหาแบบวิธีการใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการขายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์จึงนับว่าเป็น

อุตสาหกรรมที่มีความส าคัญ การบรรจุภัณฑ์นอกจากจะมีความส าคัญในด้านการรักษาคุณภาพของสินค้าให้

คงทนและไม่เสื่อมสภาพได้ง่ายแล้วยังมีความส าคัญในทางการตลาดการบรรจุภัณฑ์นับว่ามีความส าคัญต่อ

อุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่ง  

 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์   

 คอตเลอร์ (Kotler, 2012, p.105) ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดชั้นน าของโลก ได้ให้แนวคิดส่วนประสม

ทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ไว้ว่าเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการ

ซึ่งเป็นธุรกิจที่แตกต่างสินค้าอุปโภคและบริโภคท่ัวไป จ าเป็นจะต้องใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 

7 อย่าง หรือ 7P's ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด ซึ่งประกอบด้วย 

 1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้ คือ สิ่งที่

ผู ้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  โดยทั่วไปแล้ว 
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ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ (Tangible Products) และผลิตภัณฑ์ที่จับต้อง

ไม่ได้ (Intangible Products) 

 2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า 

(Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นการ

ก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจนและง่ายต่อการจ าแนกระดับ

บริการที่ต่างกัน 

 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการ

น าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่น าเสนอ              

ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านท าเลที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) 

 4. ด้านการส่งเสริม (Promotions) เป็นเครื ่องมือหนึ ่งที ่มีความส าคัญในการติดต่อสื ่อสารให้

ผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการและเป็น

กุญแจส าคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ 

 5. ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรมการจูงใจ 

เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการและผู้ใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อ

ผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร 

 6. ด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) เป็น

การแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพแลการน าเสนอให้กับลูกค้าให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยพยายามสร้าง

คุณภาพโดยรวมทั้งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้าน

การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที่รวดเร็ว หรือ ผลประโยชน์อื่น ๆ 

ที่ลูกค้าควรได้รับ 

 7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการ

บริการ ที่น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความ

ประทับใจ 

 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ปรารถนา  ศิริสานต์และคณะ (2559)  ได้ท าการศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพรพร้อมชง 
กลุ่มแม่บ้านแหลมคูณก้าวหน้า โดยใช้แนวคิด เพ่ือสิ่งแวดล้อม  ผลการศึกษาพบว่า บรรจุภัณฑ์สมุนไพรพร้อม
ชงกลุ่มแม่บ้านแหลมคูณก้าวหน้า โดยใช้ แนวคิดเพ่ือสิ่งแวดล้อม ผลการวิเคราะห์ได้ค่าเฉลี่ย 4.14 อยู่ในระดับ
มาก  
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 นริสรา ลอยฟ้าและคณะ (2563) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทาง

การตลาดผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า                 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ ่มผ้าทอท้องถิ ่น รูปแบบทันสมัยและตอบสนองต่อผู ้บริโภค  เพิ ่มความเป็น

เอกลักษณ์ เน้นความเรียบง่ายตามท้องถิ่น และชุมชนสามารถผลิตเองได้เช่นเดียวกัน 

 นายปัณณวิชญ์ พยุหวรรธนะ (2559) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมท าการตลาดที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อวิปปิ้งครีม พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ไม่ว่าจะเป็นความ

สะดวกในการหาซื้อได้ง่ายความน่าเชื่อถือของร้านค้า/ตราสินค้า  (Brand) และมี สินค้า (Brand) ให้เลือก

หลากหลาย ณ จุดขาย ทั้งนี้ท าให้ผู้บริโภคเกิดความสะดวกสบาย เช่นเดียวกัน 

 

วิธีการด าเนินงาน 

 ในการด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ใช้การศึกษาวิจัยแบบผสม (Mixed method) คือ วิจัยเชิงคุณภาพและ

วิจัยเชิงปริมาณ โดยวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตรา

สินค้าให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหลวงโดยได้ก าหนดกลุ่มประชากรคือ กลุ่ มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด

นครปฐมจ านวน 284 กลุ่ม และกลุ่มตัวอย่างเป็นการเลือกแบบเจาะจง คือสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน

หลวง หมู่3 จังหวัดนครปฐม จ านวน 10 คน ส่วนวิจัยเชิงปริมาณประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ ผู้บริโภค

ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างวิจัยในครั้งนี้ ใช้การสุ่มตัวอย่าง กรณีไม่ทราบประชากรตาม

สูตร Cochran (Cochran,1977 อ้างใน ธีรวุฒิเอกะกุล, 2543) สูตรในการค านวณที่ 95% ความคลาดเคลื่อนที่

ยอมให้เกิดขึ้นได้ 5% และสัดส่วนลักษณะที่สนใจประชาการเท่ากับ 0.5 ขนาดของประชากรที่ต้องการเท่ากับ

ทดสอบความเชื่อม่ันจะได้ตัวอย่าง 400 คน ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบากเท่ากับ 0.96 เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพ่ือใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า และแบบสอบถามปลาย

ปิด เพื่อวัดประสิทธิภาพความพึงพอใจของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหลวง จังหวัดนครปฐมในเดือน

ธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์และได้เริ ่มด าเนินแจกแบบสอบถาม ในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม            

การวิเคราะห ์ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 โดยผู้ท าการวิจัยได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึกกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับปัญหาที่พบอยู่ใน

ขณะนั้นโดยผู้ท าการวิจัยพบว่าบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าไม่มีความโดดเด่นผู้ท าการวิจัยจึงเข้ามาช่วยพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหลวง จังหวัดนครปฐม โดยผู้ท าการวิจัยได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์และ

ตราสินค้าให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหลวง และได้ทดลองน าไปขายโดยผู้ท าการวิจัยท าการวัดประสิทธิภาพ

ของบรรจุภัณฑ์โดยการออกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคสินค้าในจังหวัดนครปฐม เกี่ยวกับบรรจุ
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ภัณฑ์และตราสินค้าที่ผู้ท าการวิจัยได้ท าการพัฒนาแล้ว โดยมีความถามเช่น ความสะดวกสะบายในการซื้อ

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่น่าสนใจ ราคาไม่สูงเกินไปและสามารถควบคุมกลิ่นได้ดี เป็นต้น 

 

ผลการวิจัย 

 1) ผลการปรับปรุงผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหลวง เกี่ยวกับการเลือก

รูปแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า พบว่า สมาชิกให้ความสนใจแบบบรรจุภัณฑ์แบบที่ 1 และ ตราสินค้าแบบที่ 

3 ดังภาพ 

 

 

 

 

 

  

  

รูปที่ 1 รูปแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีผู้วิจัยได้ท าการออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

  

รูปที่ 2 รูปแบบตราสินค้าที่ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบ 
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รูปที่ 3 ภาพผลิตภัณฑ์ปลาร้าตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ใหม่ 

  

 2) ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าแปรรูป จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่า 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 61.2 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ 58.8 ท าอาชีพรับจ้างทั่วไป               

ร้อยละ 44.0 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 60.0 

  

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยรวมในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าเพื่อส่งเสริม               

การขาย 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่าการวัดประสิทธิภาพในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าที่บริโภคให้ความ

พึงพอใจ พบว่าด้านภาพรวม ผู ้บริโภคให้ความพึงพอใจอยู ่ในเกณฑ์ระดับดี ( �̅�= 4.44, S.D.= 0.61)                    

โดยผู้บริโภคมีความพึงพอใจด้านปกป้องผลิตภัณฑ์มากที่สุด อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ( �̅�= 4.46, S.D.= 0.61) 

รองลงมาได้แก่ด้านการบรรจุ ผู้บริโภคให้ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับดี (�̅�= 4.43, S.D.= 0.62) ด้านการ

ส่งเสริมการจัดจ าหน่าย ผู้บริโภคให้ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับดี (�̅�= 4.43 S.D.= 0.61) และด้านอ านวย

ความสะดวก ผู้บริโภคให้ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับดี (�̅�= 4.42 S.D.= 0.61) ตามล าดับ 

 

 

ประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า �̅� S.D. เกณฑ์ 

ด้านปกป้องผลิตภัณฑ์ 
ด้านการส่งเสริมการจัดจ าหน่าย 
ด้านการบรรจุ 
ด้านอ านวยความสะดวก 

4.46 
4.43 
4.43 
4.42 

0.61 
0.61 
0.62 
0.61 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

ภาพรวม 0.44  0.61 ด ี

n = 400 คน 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ภาพรวม 

 

จากตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่ผู ้บริโภคให้ความพึงพอใจ พบว่า               

ด้านภาพรวม ผู ้บริโภคให้ความพึงพอใจอยู ่ในเกณฑ์ระดับดี ( �̅�= 4.43, S.D.= 0.61) โดยผู ้บริโภคมี               

ความพึงพอใจด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มากที่สุดอยู่ในเกณฑ์ระดับดี (�̅�= 4.56, S.D.= 0.58) รองลงมา

ได้แก่ด้านราคา ผู้บริโภคให้ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับดี (�̅�= 4.42, S.D.= 0.61)  ด้านส่งเสริมการตลาด 

ผู ้บริโภคให้ความพึงพอใจอยู ่ในเกณฑ์ระดับดี  (�̅�= 4.42, S.D.= 0.62) และด้านผลิตภัณฑ์ ผู ้บริโภคให้                  

ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับดี (�̅�= 4.42, S.D.= 0.64) ตามล าดับ 

3. แนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหลวง จังหวัดนครปฐม 

สามาถก าหนดแนวทางการยกระดับปัจจัยส่วนประผสมทางการตลาด (4Ps) โดยพิจารณาล าดับความส าคัญที่

ผู้บริโภคให้ความพึงพอใจเป็นอันดับแรกจนถึงอันดับสุดท้าย ดังนี้ 

 1) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้บริโภคค านึงถึงช่องทางการเลือกซื้อสินค้าเป็นอันดับแรก ดังนั้น

ผู้ผลิตต้องการจะเพิ่มยอดขาย ควรมีการเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายให้มากขึ้นเพื่อสะดวกแก่การเลือกซื้อ

สินค้าของผู้บริโภค 

 2) ด้านราคา ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับด้านราคาที่เหมาะสม ดังนั้น รักษาระดับคุณภาพสินค้าและ

ราคาไว้ไม่ให้แตกต่างจากเดิม ทั้งนี้หากมีการปรับราคาสินค้ามากเกินไปอาจส่งผลต่อยอดขายของกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน 

 3) ด้านส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการน าสินค้ามาให้ผู้บริโภคทดลองก่อน ดังนั้น

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น ้าควรมีการน าสินค้าไปให้ผู้บริโภคได้ทดลองก่อนเพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าแปรรูป 

 4) ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับบรรจุภัณฑ์มีรูปแบบทันสมัย สามารถพกพาได้ง่ายมาก

ที่สุด ดังนั้นผู้ผลิตควรคงรูปแบบบรรจุภัณฑ์นี้ไว้เพื่อใช้เป็นจุดเด่นที่ส าคัญของทางร้าน 

 

ส่วนประสมทางการตลาด �̅�      S.D. เกณฑ์ 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านราคา 
ด้านส่งเสริมการตลาด 
ด้านผลิตภัณฑ์ 

4.46 
4.42 
4.42 
4.42 

0.58 
0.61 
0.62 
0.64 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

ภาพรวม 0.43      0.61 ดี 

n = 400 คน 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 1) ผลศึกษาการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าสัตว์น ้าแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหลวง 

จังหวัดนครปฐม พบว่า ผู้บริโภคสนใจเรื่องราคาสินค้ามากกว่าบรรจุภัณฑ์ท่ีแปลกใหม่ทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับ

นายปัณณวิชญ์ พยุหวรรธนะ (2559) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมท าการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อวิปปิ้งครีม พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกใน              

การหาซื้อได้ง่ายความน่าเชื่อถือของร้านค้า/ตราสินค้า(Brand) และมี สินค้า(Brand) ให้เลือกหลากหลาย               

ณ จุดขาย ทั้งนี้ท าให้ผู้บริโภคเกิดความสะดวกสบาย เช่นเดียวกัน 

 2) ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่ผู ้บริโภคพึงพอใจมากที่ส ุด ได้แก่             

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้บริโภคค านึงถึงเป็นอันดับแรก โดยผู้ผลิตน าปลาร้าที่สดใหม่ออกไปจัดจ าหนา่ย

ให้กับผู้บริโภคเสมอ ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่การเลือกซ้ือสินค้าของผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของนายปัณณวิชญ์ พยุหวรรธนะ (2559) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมท าการตลาดที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อวิปปิ้งครีม พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่ว่าจะเป็นความ

สะดวกในการหาซื้อได้ง่ายความน่าเชื่อถือของร้านค้า/ตราสินค้า(Brand) และมี สินค้า(Brand) ให้เลือก

หลากหลาย ณ จุดขาย ทั้งนี้ท าให้ผู้บริโภคเกิดความสะดวกสบาย เช่นเดียวกัน 

 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้   

 1.1 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น ้าในด้านข้อมูลเกี่ยวกับผู้เลือกซื้อสินค้า

หรือผู้บริโภคควรศึกษาความต้องการและพฤติกรรมการหยิบจับที่สามารถตอบโจทย์กับความต้องการของ

ผู้บริโภคได้ 

                1.2 การออกแบบบรรจุภัณฑ์แปรรูปสัตว์น ้า เพื ่อพัฒนาและส่งเสริมการขาย ในด้าน

โครงสร้างที่ควรมีประสิทธิภาพสามารถรองรับกับผลิตภัณฑ์ ได้อย่างสมบูรณ์ตรงมาตรฐานและสะดวกในการ

เคลื่อนย้าย 

               1.3 การปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์น ้าอย่างจริงจังที่สามารถ

น ามาพัฒนาให้สามารถน าตัวไปที่ผ่านออกสู่ตลาดและเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มผลผลิตให้กับชุมชนบ้านหลวง

รวมถึงการสร้างค่านิยมให้กับผู้เรียนโภคให้มีความมั่นใจในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ได้ 

 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

             2.1 ควรศึกษากระบวนการผลิต และรูปแบบของบรรจุภัณฑ์และวัสดุของบรรจุภัณฑ์เพื่อลด

ต้นทุนในการผลิต ที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น 
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            2.2 ควรศึกษาในเรื่องการเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย เพื่อจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือก

ซื้อสินค้าได้สะดวกสบาย และยังสามารถเพ่ิมยอดขายให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 วิจัยเรื่อง การยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น ้าของวิสาหกิจชุมชนบ้านหลวง จังหวัดนครปฐม ฉบับนี้

ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือแนะน าอย่างดียิ ่งจากผู้ที ่เกี ่ยวข้องทุกท่าน ขอขอบคุณอาจารย์         

กนกพัชร กอประเสริฐ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่  เป็นผู้สอนวิชาวิจัยธุรกิจท้องถิ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ และ

ขอขอบคุณอาจารย์ นิตยา งามยิ่งยง และอาจารย์เฌอมินทร์ เศรษฐ์ธีราธัญ ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการชี้แจง

ข้อเสนอแนะและตรวจสอบให้ค าแนะน าวิจัยเล่มนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ความ

เขา้ใจให้แก่ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยความเคารพอย่างสูง 
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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาเก่ียวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

บ้านท่าเสา (2) เพื่อเสนอแนวทางในการยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปกุ้งของวิสาหกิจชุมชนสู่มาตรฐานสินค้า 
OTOP การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประชากร คือ คนในชุมชน บ้านท่าเสา กลุ่มตัวอย่าง   
2 กลุ่ม ได้แก่ 1. สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจบ้านท่าเสา จ านวน 15 คน 2. สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจที่ได้จดทะเบียนเป็น
สินค้า OTOP จ านวน 15 คน ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง มีเกณฑ์การคัดเลือก คือ เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 1 ปี เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การจัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing) การแสดงข้อมูล 
(Data Display) ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ที่ยังคงไม่ได้รับมาตรฐานจาก อย. GMP และ มผช. เพราะเป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานของ
สินค้าอาหารที่ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ และกระบวนการผลิตต่างๆ ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของ
มาตรฐาน อย. GMP และ มผช. ที่ได้ก าหนดไว้เพื่อเป็นเกณฑ์ในการวัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (2) แนวทางใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปกุ้งของวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าเสา คือ ชุมชนมีความสนใจในการพัฒนาในด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์มากที่สุด เพราะจะท าให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าเสา มีมาตรฐานและท าให้
เกิดความน่าเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น 

 
ค าส าคัญ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ การแปรรูปกุ้ง กลุ่มวิสาหกิจ 

 
Abstract 
 The purposes of this study were (1) to study the general condition, production, 
marketing, and problems of Ban Tha Sao Community Enterprise (2) to propose a guideline for 
raising the shrimp processing products of the community enterprises to meet OTOP product 
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standards. This research is qualitative research. The population was people in Ban Tha Sao 
community. There were 2 sample groups: 1) 15 members of Ban Tha Sao Enterprise Group                
2) 15 members of the enterprise group registered as OTOP products. Community enterprises 
with more than 1 year of work experience were collected through in-depth interviews. Analyze 
the data by analyzing the content. organizing information and data display. The results of the 
research are as follows: (1) Factors affecting product upgrading of community enterprises 
include products that have not been approved by the FDA. GMP and TCPS, are the basic 
standards of food products that must be certified to this standard and the production 
processes. that must be in accordance with the requirements of the FDA GMP and TCPS, which 
are defined as criteria for measuring product quality. (2) Guidelines for the development of 
processed shrimp products of Ban Tha Sao Community Enterprise. Most interested in product 
development It will make the products of the Ban Tha Sao Community Enterprise have 
standards and increase the reliability of the products. 
 
Keywords: Product upgrading shrimp processing community enterprise groups 
 
บทน า 

 จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งที่ส าคัญของประเทศไทย โดยมีพ้ืนที่การเพาะเลี้ยงกุ้งประมาณ 
1,700 ราย รวมพื้นที่เพาะเลี้ยง ประมาณ 26,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 90 ของผลผลิตสัตว์น ้าทั้งหมดในจังหวัด
นครปฐม โดยผลผลิตกุ้งในปี 2563 มีปริมาณลดลงจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 60 เนื่องจากสถานการณ์              
โควิค 19 ท าให้ผลผลิตลดลง  (ส านักงานประมงจังหวัดนครปฐม , 2563) โดยการพัฒนาการยกระดับสินค้า 
OTOP ไปสู่ธุรกิจนั้นมีความส าคัญอย่างมาก ซึ่งท าให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค 
และการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ผู้ประกอบการในทุกระดับ และการพัฒนาการยกระดับสินค้า OTOP จะสร้าง
การจ้างงานในชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศเท่านั้น ยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า 
ซึ่งการพัฒนาสินค้าให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากลนั้นจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมอย่างจริงจัง เพื่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม และผลักดันให้เกิดสายการผลิตขนาดใหญ่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
(กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2555)  
 จากการทบทวนวรรณกรรมที ่ผ ่านมาพบว่า ปัญหาที ่เก ิดข ึ ้นของระบบเศรษฐกิจเนื ่องจาก
ผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งส่วนใหญ่มีสินค้าเป็นจ านวนมากแต่ไม่มีช่องทางการกระจายสินค้ามากนัก จากสินค้าที่มี
จ านวนมากกว่าความต้องการท าให้สินค้าล้นตลาด และราคาของสินค้าตกต ่าเป็นอย่างมาก จึงท าให้สินค้าเกิด
การเน่าเสีย และถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ ช่องทางการจัดจ าหน่ายไม่มากนัก ไม่สามารถจ าหน่ายได้         
ขาดการพัฒนาทางด้านการประชาสัมพันธ์ จ าหน่ายได้แค่เพียงภายในต าบลเท่านั้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่า



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”    
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 967 

 

เสาได้เกิดความคิดที่รวมตัวกันเพื่อที่จะใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตนมีน ากุ้งมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ เช่น กะปิ 
กุ้งแห้ง ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ด้านราคาก็ยังไม่ดีขึ้นและการจ าหน่ายสินค้ายังไม่สูงขึ้น ไม่มีหน้าร้านเป็นของ
ตัวเอง  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าเสาจึงได้รวบรวมสมาชิกเพื่อจัดกลุ่มขึ้นเพื่อสร้างระบบการจัดการและการ
บริหารภายในกลุ่มตลอดจนได้รับการส่งเสริมและความร่วมมือจากทางภาครัฐและเอกชนที่จะยกระดับสินค้า
ให้ได้รับการรับรองจากมาตรฐาน อย. GMP และ มผช. และสามารถท าให้ได้การรับรองจากสินค้า OTOP 
(ส านักงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน, 2556) 
 ซึ ่งจากปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู ่และรายได้ของครัวเรือน ผู ้ว ิจัยจึงเห็นว่า
ความส าคัญในการที่ช่วยยกระดับสินค้าแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าเสา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพ่ือ
ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าเสา และเสนอแนวทางในการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปกุ้ง โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้รับผลกระทบจากการที่มีสินค้าเยอะเกินไปจึงท าให้
ราคากุ้งตกต ่า ถูกกดราคาและขนาดกุ้งที่ไม่ได้มาตรฐาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจึงเห็นว่าหากผลิตภัณฑ์ได้รับการ
ยกระดับจะส่งผลท าให้มียอดขายที่เพิ่มขึ้นหรือท าให้ได้ราคาที่สูงกว่าเดิมสร้างความแข็งแรงให้กับชุมชนจะท า
ให้ผู ้ผลิตสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และความต้องการของตลาดและเพื่อให้ได้มาตรฐานสากลของ
ผลิตภัณฑ์ และหาแนวทางท าให้ส ินค้าของกลุ ่มแม่บ้านได้เป็นสินค้า OTOP ได้ร ับการยกระดับของ
มาตรฐานสากลของผลิตภัณฑ์สินค้าให้เกิดข้ึนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์สองข้อ คือ (1) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าเสา ต าบลห้วยม่วง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม (2) เพื่อเสนอแนวทางในการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปกุ้งของวิสาหกิจชุมชนสู่มาตรฐานสินค้า OTOP 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

จากวิจัยเรื่อง แนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปกุ้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แห่งหนึ่งใน
จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้สรุปแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 
 แนวคิดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2560) ได้ให้แนวคิด “หนึ่งต าบล 
หนึ ่งผลิตภัณฑ์” ว่าเป็นกระบวนการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ ในแต่ละหมู ่บ้าน ชุมชน  หรือต าบล               
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้แต่ละชุมชนได้น าทรัพยากรภูมิปัญญาในท้องถิ่นมา พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และ
บริการคุณภาพที่มีจุดเด่นและมูลค่าเพิ่มเป็นที่ต้องการของตลาด สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
ท้องถิ่น ดังนั้น แนวคิดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพที่มีจุดเด่นและ
มูลค่าเพ่ิมเป็นที่ต้องการของตลาด จ าท าให้เกิดการยกระดับผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล 
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แนวคิดเกี่ยวกับ GMP 
 GMP เป็นเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุใน
ภาชนะพร้อมจ าหน่าย เป็นหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตขั้นต้น ส าหรับกลุ่มอาหารพร้อมปรุงและอาหาร
ส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที และกลุ่มอาหารทั่วไป มี 6 ข้อ ก าหนดประกอบไปด้วย สถานที่ตั้งและอาคารผลิต 
เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต การสุขาภิบาล การบ ารุงรักษา และการท า
ความสะอาด และบุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน (ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, 2546) 
 แนวคิดเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร (ขอเครื่องหมาย อย.) 
 “อาหาร” หมายถึง “วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม หรือ น าเข้าสู่ร่างกาย แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อ
จิตประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ นอกจากนี้ อาหารยังรวมถึงวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร                 
วัตถุเจือปนอาหาร สี เครื่องปรุงแต่งกลิ่น รสด้วย” ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะต้องสะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ 
หรือมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด ผู้ผลิตอาจต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนที่จะผลิตเพื่อจ าหน่าย
ต่อไป (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2560)  

แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
Mccathy & Pereault, Jr. (1991) กล่าวว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับ

กิจการ อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่มีแนวคิดใหม่ๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในผลิตภัณฑ์
สินค้าหรือที่มีอยู่แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์สินค้า จะต้องมีผลให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าเพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้าให้มากที่สุด การบริโภคผลิตภัณฑ์สินค้าชนิดเดิมหรืออาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมที่
น าเสนอในตลาดใหม่ๆ ซึ่งปัจจุบันสภาพทางการตลาดมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ้นตลอดจนมีความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วท าให้มี ผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่  ๆ ในตลาดจ านวนมากที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วและไปเร็ว ดังนั้นจึงส่งผลให้วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ สินค้าสั้นลงผลิตภัณฑ์สินค้าที่ออกสู่ตลาดใหม่จะ
อยู่รอดได้ในตลาดจึงต้องเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่มี “ความใหม่” ที่แตกต่างและเป็นสาระส าคัญของผลิตภัณฑ์ที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค หรือลูกค้าเท่านั้น   

แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
มาตรฐานผลิตภ ัณฑ์ชุมชน (มผช.) หร ือ Thai Community Product Standard (s) หมายถึง 

ข้อก าหนดทางวิชาการ ที่ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางแก่
ผู ้ผลิตชุมชนในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นเครื ่องมือที ่ใช้เพื ่อสนับสนุน 
ผู้ประกอบการให้มีแนวทางในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งานและปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เนื่องจากมีหลักเกณฑ์การตรวจสอบ และมีหน่วยงาน
ก ากับดูแลทั้งการให้การรับรอง และการตรวจติดตามผลภายหลังได้รับการรับรองแล้ว (ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2556) 
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ทฤษฎีด้านส่วนประสมทางการตลาด  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดไว้ดังนี้ 

ความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย หรือเพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิดความ
ต้องการสินค้าและบริการของตน ประกอบด้วยส่วนประกอบ 4 ประการหรือ 4Ps คือ 1. ผลิตภัณฑ์ (Product)  
2. ราคา (Price) 3. การจัดจ าหน่าย (Place) 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ดังนั้นทฤษฎีส่วนประสม
ทางการตลาด เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เกิดการ
ยั่งยืนและมีมาตรฐาน 

 
กรอบแนวคิด 

ส าหรับกรอบแนวความคิดท่ีใช้ในการวิจัยนี้ได้พัฒนามาจากหลักการวิเคราะห์แนวทางการยกระดับ
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ                                                                ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 

ที่มา: พัฒนามาจาก สุภาพร พรมมะเริง (2561) 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ศึกษาเรื่องการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า                   
การแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน บ้านท่าเสา ต าบลห้วยม่วง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยใช้ข้อมูล              
ทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ สัมภาษณ์กลุ ่มวิสาหกิจ ประชากร คือ คนในชุมชนบ้านท่าเสา ต.ห้วยม่วง                   
อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจบ้านท่าเสา จ านวน               
15 คน  2) สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจที่ได้จดทะเบียนเป็นสินค้า OTOP จ านวน 15 คน เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ 1. ผู้ที ่เป็นสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2. ผู้ที ่มีประสบการณ์ในการท างานไม่ต ่ากว่า 1 ปี          

ศึกษาสภาพทั่วไปของกลุ่มวิสาหกิจ 

แนวทางการพัฒนาการยกระดับ

ผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปกุ้งของกลุ่ม 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าแปรูปในการ

ผลิตและมาตรฐาน 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”    
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 970 

 

3. ผู้ที่มีความช านาญด้านการท าผลิตภัณฑ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบ
สัมภาษณ์ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านตรวจสอบ เนื้อหาของค าถามการสัมภาษณ์ เพื่อหาข้อบกพร่อง
และน าไปแก้ไขวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) การจัดระเบียบข้อมูล                   
(Data Organizing) การแสดงข้อมูล (Data Display) และสรุปผลการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านท่าเสา 

1. พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าเสา ต าบลห้วยม่วง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่ที่
หมู่บ้านท่าเสา หมู่ 4 ต าบลห้วยม่วง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180 ซึ่งเริ่มก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านท่าเสาตั ้งแต่ปี 2561 กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนมีวิถีชีวิตที ่เรียบง่าย อยู ่ด้วยกันเป็นเกาะเป็นกลุ่ม                  
มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและมีวัฒนธรรมเดียวกัน              
มีความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น การจักรสาน การทอผ้า การแปรรูปอาหาร เป็นต้น               
เป็นชุมชนที่ยึดอาชีพเกษตรกรและค้าขายเป็นหลัก เห็นได้จากหลายครัวเรือนที่เลี้ยงกุ้ง และมีแพกุ้งส่งออก
ภายในประเทศ เป็นลักษณะของชุมชนเชิงเกษตรที่สมบูรณ์ โดยในปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าเสา
ประสบปัญหาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP และ อย. โดยขาดงบประมาณในการสร้างพ้ืนที่ที่ใช้ใน
การผลิตภัณฑ์สินค้าให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการผลิตขั้นพื้นฐาน ในส่วนของเศรษฐกิจผลของการผลิตกุ้งนั้น
ล้นตลาดท าให้ราคาของกุ้งตกต ่าลงส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงกุ้งเป็นอย่างมาก ทางกลุ่มจึงได้น ากุ้งมาแปรรูปเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้ามากยิ่งขึ้น 

2. พบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จะเป็นด้านผลิตภัณฑ์ 
ที่ยังคงไม่ได้รับมาตรฐานจาก อย. GMP และ มผช. เพราะเป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานของสินค้าอาหารที่ต้อง
ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ และกระบวนการผลิตต่างๆ ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน อย. GMP 
และ มผช. ที่ได้ก าหนดไว้เพื่อเป็นเกณฑ์ในการวัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์  สินค้าของกลุ่มที่ควรมีการพัฒนา                  
คือกะปิ และกุ ้งแห้ง เนื ่องจากสินค้านี ้สามารถผลิตได้ตลอดปี  สมารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานได้ ที่ในส่วนด้านราคา การตั้งราคาของกลุ่มวิสาหกิจมีความเหมาะสมกับตัวสินค้า ผู้บริโภคสามารถ
จับต้องได้ในราคาที่ประหยัด ด้านการจัดจ าหน่ายสินค้า ทางกลุ่มมีการจัดจ าหน่ายสินค้าเฉพาะงานที่จัดขึ้นเพ่ือ
รองรับผู้บริโภคที่มาดูงานหรือมีการนัดไว้เท่านั้น ช่องทางออนไลน์ที่ขายสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นทางเพจ 
Facebook เท่านั้น จึงท าให้ลูกค้าที่จะเข้าถึงตัวผลิตภัณฑ์น้อยเกินไป และด้านการส่งเสริมทางการตลาด                 
กลุม่วิสาหกิจมีการส่งเสริมการตลาดเฉพาะเทศกาล หรือมีกิจกรรมที่จัดขึ้นเท่านั้น การสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจ
ยังคงขาดหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะช่วยในการยกระดับของตัวผลิตภัณฑ์ ที่จะให้เป็นที่รู้จักมาก
ยิ่งขึ้น 
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ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อเสนอแนวทางในการยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปกุ้งของวิสาหกิจ
ชุมชนสู่มาตรฐานสินค้า OTOP ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการพัฒนา 5 ด้าน ได ้ดังนี้ 

 1. ด้านการคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม ควรจะพัฒนาความรู้ของคณะกรรมการในการ
บริหารงานกลุ่มด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการกลุ่มท่ีดี การตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

 2. ด้านการขยายช่องทางการตลาด เทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่าย ก าลังได้รับความนิยมเป็น
อย่างมากกลุ่มจึงควรหาช่องทางการตลาดที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อน าเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ให้ความสะดวก 
รวดเร็ว และสามารถติดต่อได้ง่าย 

 3. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนากลุ่มให้เกิดความเป็นเลิศทางผลิตภัณฑ์ ต้องอาศัย
การพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่และเป็นสากลมากยิ่งขึ้น  

 4. ด้านการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อไม่ให้ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของบรรพบุรุษได้
เลือนหายไป จึงควรมีการอนุรักษ์ต่อไป และถ่ายทอดให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ 

 5. ด้านการสนับสนุน หน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องทั ้งภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุน                      
การวางแผนการขยายตลาดสู ่ระดับชาติ  รวมทั้งหน่วยงานในระดับจังหวัดควรให้การสนับสนุนด้านการ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และแหล่งผลิตให้แพร่หลายเป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน 
 
สรุป 
 จากการวิจัย เรื ่อง แนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปกุ ้งกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าเสา               
ต.ห้วยม่วง อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม จากการศึกษาสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จะเป็นด้าน
ผลิตภัณฑ์ ที่ยังคงไม่ได้รับมาตรฐานจาก อย. GMP และ มผช. เพราะเป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานของสินค้า
อาหารที่ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบางปะหัน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2560) ที่ให้แนวคิด หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ และบริการ
คุณภาพที่มีจุดเด่น และมูลค่าเพิ่มเป็นที่ต้องการของตลาดในและกระบวนการผลิตต่างๆ ต้องเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐาน อย. GMP และ มผช. ที่ได้ก าหนดไว้เพื่อเป็นเกณฑ์ในการวัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย สุภาพร พรมมะเริง (2561) ที่ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางการยกระดับสินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านริมร่อง ต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมือง     
จังหวัดล าพูน พบว่า ปัญหาการยกระดับสินค้าชุมชน ด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ไม่ได้รับรองมาตรฐาน อย. GMP และ มผช. มีความจ าเป็นที่จะต้องมีมาตรการและหาวิธีการแก้ไขและป้องกัน
ในเรื่องนี้ เพื่อให้ผู้ผลิตมีความตระหนัก มีการควบคุมตรวจสอบและเห็นความส าคัญในเรื่องคุณภาพมาตรฐาน
และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 

2. ผลการศึกษาแนวทางในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปกุ้ง มีแนวทางในการพัฒนา 5 ด้าน 
ประกอบไปด้วย ด้านการคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม ด้านการขยายช่องทางการตลาด ด้านการพัฒนา
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ผลิตภัณฑ์ ด้านการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านการสนับสนุน ซึ่งสอดคล้องกับ Mccathy & Pereault, 
(2550) กล่าวว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีมีอยู่แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์สินค้า จะให้ผู้บริโภคหรือ
ลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้าให้มาก โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าเสาได้ให้ความ
คิดเห็นและสนใจในการพัฒนาในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากที่สุด เพราะจะท าให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านท่าเสา มีมาตรฐานและท าให้เกิดความน่าเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น รองลงมาจะเป็นด้านการ
สนับสนุน ถ้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าเสาได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะ
ท าให้กลุ่มเกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น และได้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ได้ ทางด้านการขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย 
จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายและทั่วถึง และจะส่งผลดีต่อตัวกลุ่มมากยิ่งขึ้น เพราะจะเพ่ิม
รายได้ให้กับกลุ่มมากขึ้น ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉรา มลิวงค์ , ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช (2554) ที่ได้ท า
วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นวดแผนไทย  
บ้านแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ต้องให้สมาชิกกลุ่มมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือเข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยได้รับค าแนะน าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานหนุนเสริม ผลักดันและสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1.1 ผลของการศึกษา พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนั้นหน่วยงาน
อื ่นที ่เกี ่ยวข้องควรให้การส่งเสริมสนับสนุนหรือการให้ความรู ้เพิ ่มเติมเกี ่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์                     
สู่มาตรฐานสากลให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมากขึ้น  

 1.2 จากการศึกษา พบว่า สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังไม่มีความรู้และความเข้าใจทางด้าน
เทคโนโลยี ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐควรจัดการอบรมการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิตอลให้กับกลุ่มวิสากิจ
ชุมชน เพื่อการเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้มากข้ึน 
     2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 

 2.1 ควรมีการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps เพื่อน ามาใช้ในการศึกษา
ปัจจัยที่ส าคัญทางด้านการตลาด  

 2.2  ผู้ที่สนใจสามารถน าแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปกุ้งที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้
ไป ปรับปรุง ประยุกต์ใช้กับพื้นที่ชุมชนอื่นๆ ได้เพื่อเป็นแนวทางในการท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบในพื้นที่ และ
สามารถช่วยยกระดับรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
มาท่องเที่ยววิถีเมืองจังหวัดขอนแก่น (2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยผลักดันที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว  
ชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยววิถีเมือง จังหวัดขอนแก่น (3) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยววิถีเมือง จังหวัดขอนแก่น ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและ
เก็บข้อมูลนั้น เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ได้ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเที ่ยวว ิถ ีเมืองจังหวัดขอนแก่น จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถาม มีจุดประสงค์ในการเดินทางมาเพ่ือผ่อนคลายมากที่สุด ในด้านปัจจัยผลักดัน พบว่าปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมากที่สุดคือ ด้านความต้องการตอบสนองความต้องการของตนเอง ในด้าน
ปัจจัยดึงดูดที่ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

 
ค าส าคัญ: ปัจจัยผลักดัน ปัจจัยดึงดูด ความพึงพอใจ การท่องเที่ยววิถีเมือง พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
 
Abstract 

In this study we had the main objectives of this research are (1) to study the tourism 

behavior of Thai tourists traveling to the urban tourism of Khon Kaen Province (2) To analyze 

the push factor affecting the contentment of Thai tourist’s traveling to urban tourism at Khon 

Kaen Province (3) To analyze the pull factor affecting the contentment of Thai tourist’s 

traveling to urban tourism at Khon Kaen Province. The quantitative method was used by 

collecting data of 400 Thai tourists who traveled to urban tourism at Khon Kaen Province by 

using the questionary form. The result showed that the tourists who answered the questionary 
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form had the objective is traveling for relaxing. For the push factors showed that the factors 

that affect the satisfaction of tourists the most are in terms of needs to meet their own needs. 

For the pull factors showed that the factors that affect the satisfaction of tourists the most 

are factors related to tourism activities. 

 
Keywords: Push factors, pull factors, satisfaction, Urban Tourism, Tourists Behavior.  
 
บทน า 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ได้มีการเติบโตมากขึ้น มีการจ าแนกประเภทของ
การท่องเที ่ยว ออกมาหลายประเภท อาทิเช่น การท่องเที ่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม            
การท่องเที่ยวเพื่อการนันทนาการ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ การท่องเที่ยววิถีเมือง 
เป็นต้น ประเทศไทยถือเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งในโลก เนื่องจากมีทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีความเป็นเอกลักษณ์ จึงท าให้นักท่องเที่ยวเกือบทั่วทุกมุมโลกต้องการ
เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทย (ArchCommunity Development, 2554) 

การท่องเที่ยววิถีเมือง (Urban Tourism) คือ กิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เขต
เมือง มีลักษณะเฉพาะที่เป็นเศรษฐกิจที่ไม่มีพ้ืนฐานเกษตรกรรม การบริหาร การผลิต การค้า การบริการ และ
การเป็นจุดศูนย์กลางของการขนส่ง เป็นต้น จุดหมายปลายทางเป็นการท่องเที่ยวในเมือง ส่วนใหญ่จะน าเสนอ
ประสบการณ์และผลิตภัณฑ์ด้านวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม เทคโนโลยี สังคม ธรรมชาติที ่หลากหลาย                  
การพักผ่อนและการท าธุรกิจ (UNWTO) รูปแบบของการท่องเที่ยวที่ต้องมีฐานทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ในการ
ท่องเที่ยวประเภทมนุษย์สร้างขึ้น มีการสร้างสถานที่ตามยุคสมัย (Landmark) หรือมีการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
การท่องเที่ยว (Urban Travels-Cape) เพื ่อดึงดูดความสนใจ พร้อมกับมีกิจกรรมทางการท่องเที ่ยวให้
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว (เทิดชาย ช่วยบ ารุง , 2552)  เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด มีการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) และการบริการ มีแผนการพัฒนาเมืองเพ่ือ
ก้าวไปสู่การเป็นเมืองอิสระ (Smart City) เมืองที่เป็นการท่องเที่ยววิถีเมืองควรเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากร
หนาแน่นมีสิ่งอ านวยความสะดวกสูง มีบทบาทส าคัญทางการค้า  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในปัจจุบัน ท าให้การท่องเที ่ยวทั ่วโลก
หยุดชะงักลง รวมถึงประเทศไทย โดยหน่วยงานภาครัฐมีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที ่ยวภายในประเทศให้เกิดการหมุนเวียนของรายได้ โดยมีเป้าหมายให้คนไทยเดินทางท่องเที ่ยว
ภายในประเทศ (ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม, 2560) และมีแนวโน้มในอนาคตหลังจาก
สถานการณ์โรคระบาดดีขึ้น อาจจะท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการหรือปัจจัยผลักดัน (Push Factor)               
ในการเดินทางมาท่องเที่ยววิถีเมืองเพ่ิมข้ึน  

https://sites.google.com/site/archcommunitydevelopment/
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จังหวัดขอนแก่น ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยว และมีทรัพยากร
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ซึ่งการท่องเที่ยววิถีเมืองในจังหวัดขอนแก่นถือเป็นการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อีกหนึ่ง
ความน่าสนใจที่นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาสัมผัส คือ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ เห็นได้ชัดเจนของ
ชาวเมืองขอนแก่น และจังหวัดขอนแก่นได้รับการยอมรับจาก ส านักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) (TCEB) ให้เป็น MICE City, Smart City พร้อมกับการคมนาคมที่สะดวกเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว (TCEB, 2562) จังหวัดขอนแก่น ยังมีเศรษฐกิจของจังหวัดที่เติบโตก้าวเข้าสู่สังคม
เมือง (Urbanization) ขยายตัวส่งผลให้การท่องเที่ยวเติบโตตาม (Growth-led Tourism) มีแนวโน้มเพิ่มมาก
ขึ้นจากการขยายตัวของเขตเมืองและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับประชากรที่หนาแน่นและนักท่องเที่ยว 
(Ashworth, 1989) สังเกตได้จากก่อนสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 จ านวนของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จากรายงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปี 2562 รายงานว่าจ านวนผู้มาเยือน ปี 2561 มีจ านวน 5,302,795 
คน ในปี 2562 เพ่ิมข้ึนประมาณ 5.03 % เป็น 5,583,809 คน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2562)  

ดังนั้น การท าวิจัยเรื่องนี้จึงน าไปสู่การศึกษา “ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยววิถีเมืองจังหวัดขอนแก่น” เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ทางด้านการท่องเที่ยววิถีเมืองจังหวัดขอนแก่น โดยอาศัยทรัพยากรการท่องเที่ยวในเขตเมืองที่หลากหลาย 
วัฒนธรรม ประเพณี การด ารงชีวิตของชาวเมืองขอนแก่น ผสมกับความทันสมัยในยุคปัจจุบันพร้อมความ
สะดวกสบายในการคมนาคมและสิ่งอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยววิถีเมือง ซึ่งหากนักท่องเที่ยวเกิด
แรงจูงใจด้านปัจจัยผลักดัน ตรงกับด้านปัจจัยดึงดูด จะท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจเพ่ิมมากขึ้น ซึงจะ
ส่งผลดีกับการท่องเที่ยววิถีเมืองจังหวัดขอนแก่น โดยผลของการวิจัยสามารถส่งเสริมให้กับภาครัฐจัดท า
นโยบายให้ตรงจุดที่นักท่องเที่ยวต้องการได้มากขึ้น ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจในการเดินทางมา
ท่องเที่ยววิถเีมืองจังหวัดขอนแก่น  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพื ่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที ่ยวของนักท่องเที ่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที ่ยววิถีเมือง             
จังหวัดขอนแก่น 
 2) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยผลักดันที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว
วิถีเมือง จังหวัดขอนแก่น   
 3) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว            
วิถีเมือง จังหวัดขอนแก่น 
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ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
จากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการศึกษา และค้นคว้า

ข้อมูล ที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเที่ยววิถีเมือง จังหวัดขอนแก่น ดังต่อไปนี้ 

United Nations World Tourism Organization: UNWTO ได ้กล ่าวว ่า การท่องเที ่ยวในเมือง           

เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เขตเมือง มีลักษณะเฉพาะที่เป็นเศรษฐกิจที่ไม่มีพ้ืนฐาน

การเกษตรกรรม เช่น การบริหาร การผลิต การค้า การบริการ และการเป็นจุดศูนย์กลางของการขนส่ง เป็นต้น 

จุดหมายปลายทางเป็นการท่องเที่ยวในเมือง ส่วนใหญ่จะน าเสนอประสบการณ์และผลิตภัณฑ์ด้านวัฒนธรรม 

สถาปัตยกรรม เทคโนโลยี สังคม ธรรมชาติที่หลากหลาย การพักผ่อนและการท าธุรกิจ  ซึ่งสอดคล้องกันกับ 

Verbeke (1996) ที่ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยวในเขตเมือง คือ การท่องเที่ยวในเขตตัวเมืองโดยมีจุดประสงค์เพ่ือ

เยี่ยมชมตึก พิพิธภัณฑ์ หอศิลปะ โรงละคร อาคารทีมีลักษณะสถาปัตยกรรมเก่าแก่หรือสถานที่ส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ การชื่นชมทัศนียภาพและภูมิสถาปัตย์ของเมือง การชมการแข่งขันกีฬา และการ เข้าร่วม

เทศกาล ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์  จินณพัษ ปทุมพร และราณี อิสิชัยกุล (2563) ได้

ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยววิถีเมืองจังหวัดขอนแก่น 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยววิถี เมืองจังหวัด

ขอนแก่น 2) เพ่ือศึกษาความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยววิถีเมือง จังหวัดขอนแก่น 

กลุ่มตัวอย่างคือนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นในย่านเมือง 400 คน ใช้ วิธีการส ารวจเลือก

กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณาและ องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

(CFA) จากการศึกษาสรุปได้ว่า ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการ  ท่องเที่ยววิถีเมืองจังหวัด

ขอนแก่น ประเด็นที่ส าคัญในการค้นพบ คือ 1) เกิดความภักดีของนักท่องเที่ยวที่ได้ เดินทางมาขอนแก่น                   

2) นักท่องเที่ยวจะมีการแนะน าและการบอกต่อคนอื่นๆที่ได้มาเยือนจังหวัดขอนแก่น และ  3) นักท่องเที่ยวมี

ความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ ้าในจังหวัดขอนแก่นในอนาคต จากผลการวิจัยดังกล่าวสามารถ น าไปสู่การสร้าง

กลยุทธ์เพื่อให้จังหวัดขอนแก่นเป็นจุดหมายปลายทางที่ตอบสนองความต้องการของ  นักท่องเที่ยวได้ รวมถึง

การพัฒนาสู่การท่องเที่ยววิถีเมืองที่มีอัตลักษ์ภายใต้การขยายตัวของเมืองในปัจจุบัน 

นกัญ จันทโตโภ (2561) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในการเดินทางท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการคือ 
เพ่ือศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี เพ่ือศึกษาปัจจัยผลักดันที่ท าให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี และเพ่ือศึกษาปัจจัยดึงดูดที่ท าให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมา
ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 35-44 ปี เดินทางมาจากภาคตะวันตก ทราบข้อมูลแหล่งท่องเที ่ยวมาจาก
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อินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ ทราบจากครอบครัว เครือญาติและเพ่ือน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยว
กับครอบครัวโดยรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาท่องเที่ยว คือ 
ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ พักที่รีสอร์ท และกิจกรรมหลักที่เข้าร่วมคือ กิจกรรมการล่องแก่ง โดยปัจจัย
ผลักดันหลักที่ท าให้นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
คือ การไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ การไปเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน การไปสถานที่ท่ียังไม่เคยไป 
การไปถ่ายภาพบรรยากาศในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และการเปลี่ยนสถานที่ในการแสวงหาความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน และปัจจัยดึงดูดหลักที่ท าให้นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่ งชาติแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี คือ สภาพภูมิอากาศของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ความปลอดภัยภายในอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน ความประทับใจจากการบอกเล่าของผู้ที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวมาก่อน สภาพแวดล้อม
ที่สวยงาม ความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 

จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาปัจจัย
ผลักดันและปัจจัยดึงดูด โดยใช้การท่องเที่ยววิถีเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นกรณีศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้
และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตพื้นที่การท่องเที่ ยววิถีเมือง จังหวัดขอนแก่น 
สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้ตอบสนองความต้องการนักท่องเที่ยวมาก
ขึ้น ดังนั้นจึงตั้งสมมติฐานและกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยทางด้านข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยววิถีเมือง จังหวัดขอนแก่นที่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยผลักดันด้านการท่องเที่ยว มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาท่องเที่ยววิถีเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยดึงดูดด้านการท่องเที่ยว มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาท่องเที่ยววิถีเมือง จังหวัดขอนแก่น 
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ตวัแปรอสิระ/ตวัแปรต้น 

ปจัจยัดงึดูดที่มผีลตอ่นกัทอ่งเที่ยว 

- สิ่งดึงดูดใจ 

- การคมนาคม 

- ที่พักอาศัย 

- กิจกรรมการท่องเที่ยว 

- สิ่งอำนวยความสะดวก 

ตวัแปรตาม 

ความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทย ในการ

เดินทางมาทอ่งเทีย่ววถิเีมอืง  

จงัหวัดขอนแกน่ 

ขอ้มลูทัว่ไปและพฤติกรรมการ
ทอ่งเทีย่ว 

- เพศ 

- อายุ 
- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

- ภูมิภาค 

- วัตถุประสงค์การท่องเที่ยว 

ปจัจยัผลักดนัทีม่ผีลตอ่นักทอ่งเทีย่ว 

- การหลีกหนีความจำเจ 

- การแรงบันดาลใจในการ
ท่องเที่ยว 

- การแสวงหาความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ 

- การสนองความต้องการของ
ตนเอง 

- การพบปะผู้คนใหม่ๆ 

- ต้องการเผยแพร่
ประสบการณ์การท่องเที่ยว
ให้กับผู้คนบนสื่อออนไลน์
ได้รับรู้ 

กรอบแนวคิด 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยนี้ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ด้วย
วิธีการสุ่มลักษณะแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที ่ยว                
วิถีเมือง จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากข้อมูลประชากรประเภทดังกล่าวไม่มีหน่วยงานใดได้จัดท าหรือรวบรวมสถิติ
เอาไว ้ ด ังน ั ้น ผ ู ้ว ิจ ัยจ ึงต ้องใช ้ว ิธ ีค  านวณขนาดกลุ ่มต ัวอย่ างในกรณีท ี ่ ไม ่ทราบจ านวนที ่แน ่นอน                              
(กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549) ด้วยวิธีการค านวนจากสูตรได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นคนกรอกและให้ข้อมูลด้วยตนเอง 
 2. เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยววิถีเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นเพ่ือเป็นค าตอบให้กับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ซึ่งลักษณะของค าถามในแบบสอบถามเป็นค าถามปลายเปิด
และปลายปิด แบ่งแบบสอบถามออกเป็นทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยววิถีเมือง 
จังหวัดขอนแก่น ทั้งหมดจ านวน 7 ข้อ  

ส่วนที่ 2 ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยว มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิดแสดง
เป็นมาตราส่วนแบบลิเคิร์ต 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด ซึ่งประกอบไปด้วย 
ปัจจัยผลักดันที่มีผลต่อการท่องเที่ยว จ านวน 6 ด้าน และ ปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยว จ านวน 24 ข้อ  

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น มีลักษณะ
เป็นค าถามปลายปิดแสดงเป็นมาตราส่วนแบบลิเคิร์ต 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อย 
จ านวน 4 ข้อ 

เพื่อความสะดวกสบายในการรวบรวมข้อมูล ทางผู้วิจัยจึงจัดท าแบบสอบถามในรูปแบบ Google 
form และให้นักท่องเที่ยวแสกน QR Code ผ่านเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรศัพท์มือถือ เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วและเพ่ือป้องกันโรคระบาดในสถานการณ์ปัจจุบัน 
 3. การทดสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 การทดสอบเครื่องมือวิจัยที่จะใช้ในการวิจัยว่ามีความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) 
ของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Item-
Objective Congruence Index : IOC) โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพ่ือ
ทดสอบว่าข้อค าถามสามารถสื่อความหมายได้เหมาะสมหรือไม่ พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องที่มากกว่า 0.5 ทุก
ข้อ จึงสรุปได้ว่า ข้อค าถามทุกข้อมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย หลังจากนั้นน าแบบสอบถามไป
ทดสอบความเชื ่อมั ่น (Reliability) กับกลุ ่มที ่ไม่ใช่กลุ ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน น าไปวิเคราะห์ข้อมูลหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (ไพศาล วรค า, 2558) พบว่ามีค่าความ
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เชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.706 – 0.874 จึงสรุปได้ว่า แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีคุณภาพเพียงพอที่จะเป็นเครื่องมือใน
การวิจัยและแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีคุณภาพเพียงพอที่จะน าไปเก็บข้อมูลต่อไป 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยได้ก าหนดสถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา  
ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานในการทดสอบ
สมมติฐานที่ 1 โดยใช่การทดสอบสถิติ T-Test และ F-Test ทดสอบสมมติฐานที่ 2 และทดสอบสมมติฐานที่ 3  
โดยใช้การทดสอบทางสถิติแบบ การค านวณค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) และใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหคุูณ 
(Multiple Linear Regression) แบบ Stepwise 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยววิถีเมือง จังหวัดขอนแก่น 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการเดินทางมาเพื่อผ่อนคลาย จ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 
เดินทางมาเพื่อการศึกษาจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 เดินทางเพื่อเยี่ยมญาติจ านวน 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10 เดินทางมาเพื่ออบรม/สัมมนา จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 เดินทางมาเพื่อติดต่อธุรกิจ
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 และเหตุผลอ่ืนๆ (ไม่ได้ระบุ) จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 
 2. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของปัจจัยผลักดันของนักท่องเที ่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเที่ยววิถีเมืองจังหวัดขอนแก่น แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ระดับความคิดเห็นของปัจจัยผลักดันของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยววิถีเมืองจังหวัด
ขอนแก่น 

ข้อค าถาม x̅ S.D. การแปลผล 

ต้องการหลีกหนีความจ าเจ 4.32 0.78 มาก 
ต้องการแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยว 4.46 0.69 มาก 

ต้องการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ 4.42 0.69 มาก 

ต้องการสนองความต้องการของตนเอง 4.53 0.62 มากที่สุด 
ต้องการพบปะผู้คนใหม่ๆ 4.43 0.71 มาก 

ต้องการเผยแพร่ประสบการณ์การท่องเที่ยวให้กับผู้คนบน
สื่อออนไลน์ได้รับรู้ 

4.37 0.76 มาก 

รวม 4.42 0.54 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่า  โดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว
พบว่า ต้องการสนองความต้องการของตนเองอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 รองลงมาต้องการ
แรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ต้องการพบปะผู้คนใหม่ๆอยู่ในระดับมาก
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มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ต้องการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 
ต้องการเผยแพร่ประสบการณ์การท่องเที่ยวให้กับผู้คนบนสื่อออนไลน์ได้รับรู้อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.37 และ ต้องการหลีกหนีความจ าเจอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ตามล าดับ 

3. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของปัจจัยดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว
วิถีเมืองจังหวัดขอนแก่น แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ระดับความคิดเห็นของปัจจัยดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยววิถีเมืองจังหวัด
ขอนแก่น 

ข้อค าถาม x̅ S.D. การแปลผล 

สิ่งดึงดูดใจ (Attractions) 4.40 0.57 มาก 
การคมนาคม (Access) 4.36 0.56 มาก 

ที่พักอาศัย (Accommodations) 4.43 0.57 มาก 

กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) 4.46 0.52 มาก 
สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 4.42 0.55 มาก 

รวม 4.41 0.46 มาก 

จากตารางที่ 2 พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านแล้วพบว่า 
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 รองลงมาคือด้านที่พักอาศัยอยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ด้านสิ่งดึงดูดใจอยู่ในระดับ
มากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และด้านการคมนาคมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ตามล าดับ 

4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยววิถีเมืองจังหวัด
ขอนแก่น แสดงดังตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยววิถีเมืองจังหวัดขอนแก่น 

ข้อค าถาม x̅ S.D. การแปลผล 

ความพึงพอใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น 4.51 0.63 มากที่สุด 

ความพึงพอใจในสถานที่ท่องเที่ยว วิถีเมือง 4.51 0.67 มากที่สุด 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อชาวจังหวัดขอนแก่น (เจ้า
บ้าน) 

4.55 0.61 มากที่สุด 

ความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที ่ยวที ่ เด ินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น 

4.57 0.61 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.52 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 3 พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ
พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นอยู่ในระดับมากที่สุดมึ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 รองลงมาคือ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อชาวจังหวัดขอนแก่น (เจ้าบ้าน) อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ความพึงพอใจในสถานที่ท่องเที่ยววิถีเมืองอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.51 และความพึงพอใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.51 ตามล าดับ 
 5. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ทดสอบโดยใช้ สถิติ T Test และ F Test ของข้อมูลทั ่วไปและ
วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยววิถีเมืองจังหวัดขอนแก่น 
แสดงผลดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ความแตกต่างของข้อมูลทั่วไปและวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นแตกต่างกัน 

ข้อมูลทั่วไปและวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว 
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

F Test Sig. 

1. เพศ 1.10 .33 
2. อายุ   .49 .75 

3. ระดับการศึกษา 1.91 .11 
4. อาชีพ 1.70 .12 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   .89 .49 

6. ภูมิล าเนา   .89 .50 
7. วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว 1.00 .42 

หมายเหตุ: ระดับนัยส าคัญทางสถิติ **p<0.01, *p<0.5 
 
จากตารางที่ 4 จากการทดสอบสมมติฐานผลการศึกษา พบว่าปัจจัยด้านข้อมูลทั่วไปและวัตถุประสงค์

ในการเดินทางท่องเที่ยว ไม่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว
จังหวัดขอนแก่น ไม่แตกต่างกัน 

6. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ทดสอบโดยใช้การทดสอบค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) เพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยววิถี
เมืองจังหวัดขอนแก่น กับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที ่ยววิถีเมืองจังหวัด
ขอนแก่น แสดงดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สันของตัวแปรปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยววิถีเมืองจังหวัดขอนแก่น 

 

           จากตารางในรูปที่ 1 ผลการทดสอบตัวแปรตามตามเงื่อนไขส าหรับการวิเคราะห์โยใช้สมการถดถอย
พหุคูณ เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น พบว่าตัวแปรทุกคู่
มีขนาดความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อยู่ระหว่าง 0.396 – 0.584 และจากค่า VIF ของตัว
แปรอิสระทุกตัวแปร มีค่าอยู่ระหว่าง 1.563 – 2.056 แสดงดังตารางที่ 6 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่ามี
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อความเป็นพหุสัมพันธ์ร่วม (O’brien, 2007) รวมถึงการพิจารณาจาก
ค่าสถิติ Durbin-Watson ผลการทดสอบพบว่ามีค่าเท่ากับ 1.761 ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 1.5 - 2.5 นั้นแสดงว่าไม่
มีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความคาดเคลื่อน จึงสามารถน าไปทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยพหุคูณได้ 

7. ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 3 ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
แบบ Stepwise เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมาท่องเที่ยววิถีเมืองจังหวัดขอนแก่น กับความพึงพอใจชองนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว
วิถีเมือง จังหวัดขอนแก่น  แสดงดังตารางที่ 5 
ความสัมพันธ์ของปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยววิถี เมือง
จังหวัดขอนแก่น กับความพึงพอใจชองนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยววิถีเมือง จังหวัดขอนแก่น 
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ตารางท่ี 5 ปัจจัยผลักดัน 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig VIF 
B 

Std. 
Error  

Beta 

(Constant) 1.054 .185  5.693 .000  

ปัจจัยผลักดันฯ        
   ปัจจัยผลักดันด้านต้องการแรงบันดาลใจใน
การท่องเที่ยว (X2) 

.074 .036 .099 2.071 .039* 1.712 

   ป ัจจ ัยผล ักด ันด ้ านต ้องการเผยแพร่
ประสบการณ์การท่องเที่ยวให้กับผู้คนบนสื่อ
ออนไลน์ได้รับรู้ (X6) 

.078 .031 .114 2.501 .013* 1.563 

ปัจจัยดึงดูดฯ       
    ปัจจัยดึงดูดด้านสิ่งดึงดูดใจ (X7) .176 .048 .194 3.712 .000** 2.056 

    ปัจจัยดึงดูดด้านกิจกรรมการทอ่งเที่ยว 
(X10) 

.257 .050 .259 5.150 .000** 1.902 

    ปัจจัยดึงดูดด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
(X11) 

.199 .048 .210 4.136 .000** 1.936 

หมายเหตุ: R2= .477, Adjusted R2 = .470, D.W. = 1.761, **p<0.01, *p<0.5 
 
จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยผลักดันด้านต้องการแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยว ปัจจัยผลักดันด้าน

ต้องการเผยแพร่ประสบการณ์การท่องเที่ยวให้กับผู้คนบนสื่อออนไลน์ได้รับรู้ ปัจจัยดึงดูดด้านสิ่งดึงดูดใจ 
ปัจจัยดึงดูดด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว และปัจจัยดึงดูดด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยววิถีเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งปัจจัย
ตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัว สามารถร่วมอธิบายตัวแปรร้อยละ 47.7 (R2= 0.477) โดยมีสมการถดถอยพหุคูณ 
(Regression) ดังนี้  

      Y^ = 0.099X2 + .114X6 + .194X7 + .259X10 + .210X11 

 

บทสรุปและการอภิปรายผล 
จากผลการศึกษา พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยววิถีเมือง จังหวัดขอนแก่น

โดยรวม พบว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีการเดินทางมาเพื่อผ่อนคลาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นกัญ จันทโตโภ (2561) ที่ได้ท าการศึกษา ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
การเดินทางท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งพบว่า พฤติกรรมหลักของนักท่องเที่ยว
ในการเดินทางมาท่องเที่ยว คือ ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจนจิรา 
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บรรจงนึก (2554) ได้ท าการศึกษา แรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยว
จังหวัดน่าน ซึ่งพบว่า พฤติกรรมหลักของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยว คือ การท่องเที่ยวเพ่ือ
พักผ่อนหย่อนใจ 

จากผลการศึกษา ปัจจัยผลักดันที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเที่ยววิถีเมือง จังหวัดขอนแก่นโดยรวม พบว่า ปัจจัยผลักดันหลักของนักท่องเที่ยวคือ ต้องการสนองความ
ต้องการของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เลิศพร ภาระสกุล (2560) ที่ได้ท าการศึกษา การเปรียบเทียบ
แรงจูงใจปัจจัยผลักและปัจจัยดึงในการมาท่องเที่ยวประเทศไทย  ของนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศยุโรป   
กลุ่มประเทศอเมริกา และจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งพบว่า ปัจจัยผลักดันที่ส าคัญมากที่สุด
ส าหรับนักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรป คือ ความต้องการเติมเต็มความใฝ่ฝันและการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมไทยและแรงจูงใจด้านการเสริมสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัว ปัจจัยผลักดันที่ส าคัญมาก
ของนักท่องเที่ยวจากทวีปอเมริกา ได้แก่ ความต้องการเห็นสิ่งแปลกใหม่พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมและแรงจูงใจ
ส่วนบุคคล พร้อมๆ กับการเสริมสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัว ปัจจัยผลักดันที่ส าคัญมากที่สุดของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน คือ ความต้องการความมีหน้ามีตาและการเติมเต็มความฝันที่จะได้ท่องเที่ยวต่างประเทศ 
และความต้องการที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมไทย และงานวิจัยของ นกัญ จันทโตโภ 
(2561) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวที่
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี ซึงพบว่า ปัจจัยผลักดันหลักท่ีท าให้นักท่องเที่ยวต้องการเดินทาง
มาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี คือ การไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ การไปเยี่ยม
ชมอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน การไปสถานที่ที่ยังไม่เคยไป การไปถ่ายภาพบรรยากาศในแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติ และการเปลี่ยนสถานที่ในการแสวงหาความสนุกสนาน เพลิดเพลิน  และปัจจัยดึงดูดหลักที่ท าให้
นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี คือ สภาพภูมิอากาศ
ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ความปลอดภัยภายในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ความประทับใจจาก             
การบอกเล่าของผู้ที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวมาก่อน สภาพแวดล้อมที่สวยงาม ความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศ
และสิ่งแวดล้อม 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยทางด้านข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันส่งผลต่อความ            
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยววิถีเมือง จังหวัดขอนแก่นที่แตกต่างกัน พบว่า ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลด้านสถิติ T Test และ F Test ของข้อมูลทั่วไปและวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยววิถีเมืองจังหวัดขอนแก่น ข้อมูลทั้งหมดไม่แตกต่างกันที่ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดด้านการท่องเที ่ยวมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยววิถีเมืองจังหวัดขอนแก่น พบว่า ปัจจัยผลักดันด้านต้องการแรง
บันดาลใจในการท่องเที่ยว และปัจจัยผลักดันด้านต้องการเผยแพร่ประสบการณ์การท่องเที่ยวให้กับผู้คนบนสื่อ
ออนไลน์ได้รับรู้ ปัจจัยดึงดูดด้านสิ่งดึงดูดใจ ปัจจัยดึงดูดด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว และปัจจัยดึงดูดด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ย ววิถีเมืองจังหวัด
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ขอนแก่น ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 และสามารถพยากรณ์ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยววิถีเมือง จังหวัดขอนแก่นได้ร้อยละ 47.7 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่อง เที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมาท่องเที่ยววิถีเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า ปัจจัยผลักดันหลักของนักท่องเที่ยวคือ ต้องการสนอง
ความต้องการของตนเอง ปัจจัยดึงดูดหลักของนักท่องเที่ยว คือ กิจกรรมการท่องเที่ยว  ดังนั้นควรมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาในปัจจัยดึงดูดด้านสิ่งดึงดูดใจ ควรมีการส่งเสริมการขายหรือจัดโปรโมชั่นการท่องเที่ยว              
วิถีเมือง New Normal และควรมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยววิถีเมืองจังหวัดขอนแก่นให้เป็นที่รู้จักมาก
ขึ้น โดยใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์และการบอกต่อผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ (social media) เพื ่อดึงดูดให้นักท่องเที ่ยวเกิดความสนใจที ่จะเดินทางท่องเที ่ยวเพิ ่มมากขึ้น               
ปัจจัยดึงดูดด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ควรมีการจัดกิจกรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและมีความหลากหลาย 
อาทิเช่น กิจกรรมชิม ช้อป ชิล ณ จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมถ่ายรูปชิคๆกับแหล่งท่องเที่ยวสุดว้าว กิจกรรม
เที่ยวไปกินไป กิจกรรมชมแสงสีถนนศรีจันทร์ เป็นต้น เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมาก
ยิ่งขึ ้น และปัจจัยดึงดูดด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ควรมีการเพิ่มบริการรับ-ส่งนักท่องเที่ยวไปยังแหล่ง
ท่องเทีย่วต่างๆ ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่ส าหรับบริการนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้มากขึ้น เพ่ือที่จะท า
ให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจ 
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บทคัดย่อ 
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปรายเนื้อหาสาระเรื่องการเตรียมวางแผนอุตสาหกรรมการ

บินและการท่องเที่ยว เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด  โดยใช้วิธีการ
ตรวจสอบและสังเคราะห์งานการศึกษาก่อนหน้า พบว่า ปี 2563-2564 ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
โรคระบาด โควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในภาคเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว หลายประเทศระงับการเดินทางเข้าออกของนักท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการบินต้องหยุดบิน บางสาย
การบินต้องปิดกิจการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า 
ได้รับผลกระทบถึงต้องปิดกิจการ และเลิกจ้างพนักงาน เป็นจ านวนมาก อุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว
เป็นอุตสาหกรรมส าคัญที่น ารายได้เข้าสู่ประเทศยังช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ สังคม และ                        
การจ้างงาน การศึกษานี้เพื่อเป็นแนวทางการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือ
จุดหมายการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ การสนับสนุนอุตสาหกรรมการบิน การท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นการขนส่ง
มวลชน Mass transportation โดยการคาดการณ์จ านวนนักท่องเที่ยว จ านวนเที่ยวบิน จ านวนผู้โดยสารและ
การขนส่งสินค้า มุ่งเน้นแผนการพัฒนาสนามบินหลักอย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนาประเทศ และใช้จุดเด่นใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ เพื่อการวางแผนที่เหมาะสม ลดต้นทุนการเดินทางและการส่งสินค้า 
การวางแผนด้านทรัพยากร การพัฒนาอากาศยาน จ านวนเงินทุน  
 
ค าส าคัญ: การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 
Abstract 

The purposes of this study to discuss the contents of preparing Aviation industry and 

Tourism industry purpose of recover economic after epidemic, by examining and synthesizing 

previous related studies. Then, 2020-2021 World economy has been effected from epidemic, 

COVID-19. Extremely effect in economic, financial, aviation and tourism. Tourism and 

transportation have to stop in many countries. No Tourism in and out, Airline service and 

operation had been stopped. Many airlines have to close their business. Tourism industry; 

Service provider in accommodations, hotels, souvenirs and shopping malls effected. Business 
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have to stop and close down. Many people are unemployed. Aviation and Tourism are service 

industry that create jobs and income to country and local community. This study as a guideline 

to prepare recovery in economic, aviation and tourism after epidemic. By forecasting statistics 

in aviation as main gate for country tourism. Aviations are mass transportation in terms of 

passengers and cargos. Benefit in cost reduction of transportation. Especially fresh food, fruit 

and vegetable; cargo that need short time transportation. Effective planning in recourses as 

aircraft, human, financial, market and strategy are needed. Continuously development will be 

apply as advantages. 

 
Keywords: Economic recovery, aviation, tourism  
 
บทน า 

อุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังคงเป็นเครื่องมือส าคัญในการกระตุ้น สร้าง
ความแข็งแกร่งและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันเพ่ือที่จะแสวงหาแนวทาง โอกาสด้วยการน าการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และใช้จุดแข็งของประเทศมาก าหนดเป็นแนวทางหลักในการส่งเสริมพัฒนาตลาดการบินและการท่องเที่ยว 

กระตุ้นและส่งเสริมให้มีการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เร่งท าการประชาสัมพนัธ์
การท่องเที่ยว ผลิตสื่อโฆษณาด้านการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก ห้างสรรพสินค้า และวัฒนธรรม 
แหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัด จัดสรร ส่งเสริมการตลาดเพื่อเจาะตลาดนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม
เช่น นักท่องเที่ยวประเภทเหมาล าเครื่องบิน นักท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษา นักท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ นักท่องเที่ยว
หลังเกษียณ นักด าน ้าลึก เรือล่องแม่น ้าเจ้าพระยา เรือทัวร์เกาะสมุย เกาะพงัน 

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในการน ากลยุทธ์การส่งเสริมด้านราคา
มาปรับใช้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างแรงจูงใจนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ในประเทศไทย (สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2562) 
 
ภาพรวมอุตสาหกรรมการบิน ในปี 2562  

ก่อนเกิดสถานการณ์โรคระบาด ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลก ส่งผล
ให้อุตสาหกรรมการบินมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตลอดมา การเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย 
ภาพรวมการขนส่งทางอากาศของประเทศไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี2553-2562) พบว่าประเทศไทยยังคงมี
จ านวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีอัตรา การเติบโตเฉลี่ย (Compound Annual Growth 
Rate: CAGR) ร้อยละ 11.38 ต่อปี แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10.77 
ต่อปีและอัตราการเติบโตของผู้โดยสารภายในประเทศเฉลี่ยร้อยละ 12.13 ต่อปี ในปี 2562 ประเทศไทยมี



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”    
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 991 

 

จ านวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 165 ล้านคน แบ่งออกเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศจ าวน 88.82 ล้านคน เพิ่มขึ้น              
ร้อยละ 7.16 จากปี 2561 ส่วนผู้โดยสารภายในประเทศจ านวน 76.25 ล้าน ขณะที่เที่ยวบินมีอัตราการเติบโต
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 9.83 ต่อปี แบ่งออกเป็นการเติบโตของเที่ยวบินระหว่างประเทศร้อยละ 9.72 ต่อปี และ
เที่ยวบินภายในประเทศ ร้อยละ 9.78 ต่อปี ในปี 2562 มีจ านวนเที่ยวบิน รวม 1.06 ล้านเที่ยวบิน ปริมาณการ
ขนส่งสินค้าของประเทศไทยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 0.76 ต่อปี ส่วนใหญ่เป็นการขนส่ง สินค้าระหว่าง
ประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งในปี 2562 มีปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจ านวน 1.41 
ล้านตัน การขนส่งสินค้าภายในประเทศจ านวน 77,828 ตัน ท่าอากาศยานที่มีจ านวนผู้โดยสารและจ านวน
เที่ยวบินมากที่สุดพบว่าในปี 2562 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีจ านวนผู้โดยสารและจ านวนเที่ยวบินรวม            
มากที่สุด โดยมีผู้โดยสารจ านวน 65.5 ล้านคน คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 5.57 จากปี 2561 มีจ านวน
เที่ยวบิน 379,511 เที่ยวบิน รองลงมา ได้แก่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ ท่าอากาศยานสมุย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานอุดรธานี (ส านักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, 2562, น. 90-96) 
สถิติการเดินทางและวัตถุประสงค์การเดินทางของนักท่องเที่ยว 

ปี 2562 (ค.ศ.2019) สถิติการเดินทางและวัตถุประสงค์การเดินทางของนักท่องเที่ยวเดินทางโดยทาง
อากาศร้อยละ 59 ของท่องเที่ยวทั่วโลก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 46 จากปี 2543 (ค.ศ.2000) ในขณะที่ร้อยละ 35 ของ
นักท่องเที่ยวเดินทางทางบกและร้อยละ 5 ใช้วิธีการเดินทางทางน ้า โดยมีวัตถุประสงค์ในเดินทางเพื่อการ
พักผ่อนท่องเที่ยว เป็นสาเหตุหลักในการเดินทางมากถึงร้อยละ 55 หรือมากกว่าครึ่งของวัตถุประสงค์ของการ
เดินทางทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จากปี 2543 (ค.ศ.2000) จ านวนนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย ปี 2562 
(ค.ศ.2019) คิดเป็นจ านวน 362,000,000 คนหรือร้อยละ 25 ของจ านวนนักท่องเที่ยวทั่วโลก มีรายได้จากการ
ท่องเที ่ยว มากถึง 443,000,000,000 ดอลลาร์ หรือร้อยละ 30 ของรายได้จากการท่องเที ่ยวทั ่วโลก                    
โดยส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน ทั้งจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว ประเทศไทยมี
จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 จากปี 2561 (ค.ศ.2018) หรือร้อยละ 11 ของจ านวนนักท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคเอเชียทั้งหมด มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากถึง 60,521,000,000 ดอลลาร์ หรือร้อยละ 13.7 ของ
รายไดจ้ากการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียทั้งหมด โดยเป็นประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดในกลุ่ม
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (UNWTO, 2019, pp. 9-19) เห็นได้ว่าการเดินทางทางอากาศซึ่งหมายถึง
อุตสาหกรรมการบินมีบทบาทโดยตรงต่อการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของประเทศอย่างชัดเจน 
ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด 
 สายการบินหลายแห่งขาดสภาพคล่องและล้มละลาย ซึ ่งรวมถึงสายการบินในประเทศไทย 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เร่งตัดค่าใช้จ่าย ลดเงินเดือน ปลดพนักงาน ลดขนาดกิจการ ในปี 2563 ผู้โดยสารทั่ว
โลกลดลง ร้อยละ 60.5 หรือ 4.5 พันล้านคนจากปี2562 และยังมีแนวโน้มขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ส าหรับ
ประเทศไทย จ านวนผู้โดยสารในประเทศลดลงร้อยละ 51 อยู่ที่ 27.9 ล้านคน และผู้โดยสารระหว่างประเทศ
ลดลงร้อยละ 75.7 อยู่ที่ 16.1 ล้านคน (ปิยะนุช สถาพงศ์ภักดี, 2564); แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2564-
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66; ธุรกิจบริการขนส่งทางอากาศ; ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน),
น. 7-8) 
การคาดการณ์ธุรกิจการบินและการท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์โรคระบาด 

การฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องเตรียมพร้อมการคาดการณ์จ านวน
นักท่องเที่ยวเพ่ือให้เหมาะสมทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน เป็นสิ่งจ าเป็น ผู้ประกอบการธุรกิจการบินบางสาย
การบินมีการปิดตัว ลดจ านวนเครื่องบินและพนักงานเป็นอย่างมาก การคาดการณ์อุปสงค์ (Demand) หรือ
ความต้องการของตลาดจ านวนนักท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมาย เพื่อที่สายการบินจะได้วางแผน เตรียมอุปทาน 
(Supply) ทั้งในด้านทรัพยากรบุคคล การเงิน การตลาด รวมไปถึงจ านวนอากาศยานและเส้นทางการบินที่
เหมาะสมกับอุปสงค์ โดยใช้สถิติการเดินทางทางอากาศและจ านวนนักท่องเที่ยวของปี 2562 เป็นพื้นฐาน 
(Base line) เพื่อให้จ านวนการเดินทางทางอากาศและนักท่องเที่ยวกลับมาใกล้เคียงกับปี 2562 คาดการณ์ว่า
สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นปลายปี 2564 ถึงต้นปี 2565 ในช่วงแรกจะเป็นการเดินทางแบบมีเงื่อนไขของในแต่ละ
ประเทศ และมีอัตราเร่งของจ านวนการเดินทางและจ านวนนักท่องเที่ยวเนื่องจากไม่มีการเดินทางมาเป็น
เวลานานประกอบกับแผนพัฒนาเดิมที่วางไว้แล้ว 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  

เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาภาคบริการและการ
ท่องเที่ยว บริการขนส่งและโลจิสติกส์ การจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ(MICE) การศึกษานานาชาติ 
ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว พัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว ตามศักยภาพของพ้ืนที่ เชื่อมโยงกับ
กิจกรรมการท่องเที ่ยวตามความต้องการของตลาด อาทิ การท่องเที ่ยวทางทะเล การท่องเที ่ยวสีเขียว                 
การท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
และการท่องเที่ยวกลุ ่มมุสลิม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560,                      
น. 93-94) 
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560–2564  

ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาระบบ
คมนาคมการขนส่งในการเดินทางเข้าสู ่ประเทศและการพัฒนาศักยภาพของสนามบินในการรองรับ
นักท่องเที่ยว อีกทั้งการเพิ่มเส้นทางและจ านวนเที่ยวบินระหว่างประเทศและ ภายในประเทศที่เชื ่อมโยง
ระหว่างเมืองท่องเที่ยวและเมืองรอง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 2560, น. 31) ท่าอากาศยานหรือ
สนามบินเป็นเหมือนประตูเข้าสู่ประเทศจึงมีความจ าเป็นในการพัฒนาศักยภาพเพ่ือรองรับจ านวนนักท่องเที่ยว
และความทันสมัย โดยเฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติและหัวเมืองหลัก ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                 
ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานอู่ตะเภา 
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แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แผนพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 4 ระยะ ระยะ
ที่ 2 ด าเนินการถึงปี 2564 เป้าหมายที่จะด าเนินการพัฒนาท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิให้สามารถรองรับ
ผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 60 ล้านคนต่อปี ระยะที่ 3 ด าเนินการโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในปี 
2560-2565 มีเป้าหมายที่จะด าเนินการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สามารถรองรับปริมาณจราจรทาง
อากาศได้จนถึง ปี 2568 รองรับผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 90 ล้านคนต่อปี แบ่งการด าเนินการเป็น 2 โครงการ
ดังนี้ 1.โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิรองรับผู้โดยสารได้ 30 ล้านคนต่อ
ปี 2. โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 4 ด าเนินการในปี 2565-2569 
เป้าหมายที่จะด าเนินการพัฒนา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สามารถรองรับ ปริมาณจราจรทางอากาศได้จนถึง
ปี 2573 สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ ไม่น้อยกว่า 105 ล้านคนต่อปีระยะที่ 5 ด าเนินการในปี 2568 -
2573 เป้าหมายที่จะด าเนินการพัฒนา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สามารถรองรับ ปริมาณจราจรทางอากาศ
ได้จนถึงปี 2578 สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 120 ล้านคนต่อปี 

แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 
เป็นการ พัฒนาต่อเนื่องจากงานพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที่ 2 ด าเนินการในปี 2561-2567 โดยมี
เป้าหมายที ่จะด าเนินการพัฒนาท่าอากาศยาน ดอนเมืองให้สามารถคืนสภาพขีดความสามารถเดิม                   
ในการรองรับปริมาณผู้โดยสารสามารถรองรับปริมาณ ผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 40 ล้านคนต่อปี และเชื่อมต่อ
กับระบบรถไฟราง 

แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตระยะที่ 2 ด าเนินการ
พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่อเนื่องจากงานโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ด าเนินการในปี 2561-2565 
เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ ท่าอากาศยานภูเก็ตจะมีขีดความสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 18 
ล้านคนต่อปี (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด(มหาชน) (ทอท.), น. 161-165) 
 
การจัดล าดับคะแนนความได้เปรียบในการเดินทางและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

ปี 2562 (ค.ศ.2019) (TTCI 2019, Travel & Tourism Competitiveness Index 2019) ประเทศ
ไทยได้รับการจัดล าดับคะแนนความได้เปรียบในการเดินทางและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอยู่ในล าดับที่ 31 
ของโลกและอยู่ในล าดับที่ 3 ของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ความได้เปรียบทางด้านสิ่งแวดล้อม (Enabling Environmental) ประเทศไทยมีความได้เปรียบ
ทางสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมในการท าธุรกิจ มีความได้เปรียบด้านความปลอดภัย ระวังภัย สาธารณสุข
สุขอนามัย ทรัพยากรบุคคล ตลาดแรงงาน และมีความได้เปรียบด้านเทคโนโลยี ล าดับที่ 63 ของโลก 

ความได้เปรียบทางด้านนโยบายส่งเสริมการเดินทางและการท่องเที ่ยว (T&T Policy and 
Enabling Conditions) ประเทศไทยและรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการเดินทางและท่องเที่ยวอย่างชัดเจน 
มีการสนับสนุนการท่องเที่ยวการลงทุนจากต่างประเทศในลักษณะความร่วมมือหรือเปิดกว้าง มีความได้เปรียบ
ด้านราคาให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวได้บริโภคสินค้าคุณภาพในราคาประหยัด รวมถึง ราคาตั๋วเครื่องบิน ภาษี 
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สนามบิน ค่าท่ีพัก และค่าอาหาร ความได้เปรียบด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainability) มีนโยบายการรักษา
สภาพและคุณภาพของสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและน ามาซึ่งจุดเด่นในทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว เช่น นโยบาย
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม นโยบายการรักษาผืนป่าและคุณภาพแหล่งน ้า ล าดับที่ 42 ของโลก 

ความได้เปรียบด้านโครงสร้างพื้นฐาน ( Infrastructure ) ประเทศไทยมีความได้เปรียบในการ
เดินทาง การเดินทางทางอากาศ การเดินทางทางถนนและราง โครงสร้างพื้นฐานส าหรับการท่องเที่ยวที่สะดวก
รวดเร็วและมีคุณภาพได้แก่ ท่าอากาศยานสถานีรถไฟ รถไฟฟ้า การจราจรทางถนน ทางด่วนโรงแรม 
ร้านอาหาร และศูนย์การค้าฯ ล าดับที่ 32 ของโลก 

ความได้เปรียบด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ( Natural and Cultural Resources ) 
ประเทศไทยมีความได้เปรียบทางทรัพยากรธรรมชาติ มีสถานที่ขึ้นทะเบียนแหล่งเป็ นมรดกโลก (UNESCO 
natural World Heritage sites) มีความสมบูรณ์และหลากหลายด้านพันธุ์พืชและสิ่งมีชีวิต ความได้เปรียบ
ด้านวัฒนธรรมและธุรกิจ ได้แก่สนามกีฬา หอประชุมนิทรรศการ ข้อมูลดิจิตอลและการสื่อสารออนไลน์ ล าดับ
ที่ 21 ของโลก 

โดยจุดเด่นการท่องเที ่ยวของประเทศไทยที่ ส  าค ัญมีอยู ่ 3 ด้านได้แก่ ความได้เปรียบด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ล าดับที่ 10 ของโลก ความได้เปรียบด้านโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว ล าดับที่ 
14 ของโลก และ ความได้เปรียบด้านการเดินทางทางอากาศ ล าดับที่ 22 ของโลก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วและเป็นจุดแข็งด้านการบินและการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถใช้เป็น ยุทธศาสตร์ฟื้นฟู
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและเศรษฐกิจของประเทศได้ เป็นอย่างดี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องด้านการบินและการท่องเที่ยว (Lauren Uppink Calderwood and Maksim Soshkin, 2019) 
 
การเร่งตัวของจ านวนผู้โดยสาร 

หลังจากการอนุญาตให้มีการเดินทางได้ สายการบินที่ได้รับผลกระทบมีแผนรองรับการกลับมาบินอีก
ครั้งโดยการขยายเส้นทางบิน และโปรโมชั่น ประกอบกับอุปสงค์ (Demand) ความต้องการการเดินทางใน
ตลาดการท่องเที่ยว เชื่อว่าจ านวนผู้โดยสารจะเร่งตัวขึ้นในช่วงแรกและลดลงในระดับใกล้เคียงกับ จ านวน
นักท่องเที่ยวปี 2562 (165 ล้านคน) ภายในปี 2567 ธุรกิจการบินในประเทศจะฟื้นตัวเร็วกว่าการบินระหว่าง
ประเทศ มาจากการเดินทางของนักท่องเที่ยวภายในประเทศเริ่มจากเส้นทางการบินระยะสั้นประกอบกับการ
เดินทางต่อเที่ยวบินในประเทศทั้งผู้โดยสารคนไทยและชาวต่างประเทศ พร้อมกับการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติและประเทศอื่นๆ โดยคาดการณ์ว่าหลังจากปี 2564 ธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศจะค่อยๆ 
ฟื้นตัวอย่างช้าๆ ประกอบกับการอนุญาตเส้นทางการบินพาณิชย์ในหลายประเทศที่ยังไม่แน่นอน ภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่มีผลกระทบกับประเทศไทย และธุรกิจการบินยังได้รับผลกระทบจากการแข่งขันด้านราคาค่า
โดยสาร ราคาน ้ามัน ต้นทุน ทั้งนี้มาตรการภาครัฐมีบทบาทส าคัญในการชี้น าทิศทาง ช่วยเหลืออุตสาหกรรม
การบินและการท่องเที่ยว (ปิยะนุช สถาพงศ์ภักดี, 2564) 
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มาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa) ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า 
เพ่ือกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น รัฐบาลได้มีมาตรการยกเว้นการตรวจ

ลงตาให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวบางประเทศ โดยมีสองแบบ ได้แก่ Visa on Arrival (VOA) วีซ่าที่ผู้ถือหนังสือ
เดินทางสามารถขอได้ ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในประเทศ เพื ่อการท่องเที ่ยวเป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน โดยที่ไม่ต้องท าวีซ่าล่วงหน้า (ท าวีซ่าเมื่อเดินทางถึงประเทศ) ซึ่งประเทศที่ได้รบัสิทธิ
การขอวีซ่าประเภทนี้ มีสัญชาติ 18 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ อีกแบบคือ ฟรีวีซ่า Free Visa (ผ.30) ผู้ถือ
หนังสือเดินทางจะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเข้าประเทศ เพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 
30 วัน ซึ่งประเทศที่ได้รับสิทธิการยกเว้นตรวจลงตรา มีทั้งหมด 56 ประเทศ(www.wonderfulpackage.com, 
2021)  

ปี 2562 ประเทศไทยได้มีการน านโยบายยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ด่านตรวจคนเข้า
เมืองส าหรับนักท่องเที ่ยว ให้กับนักท่องเที ่ยว 19 ชาติ ซึ ่งรวมถึงประเทศจีนและประเทศอินเดีย ซึ่ง 
นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทย 10.5 ล้านคน เพ่ิมข้ึน 4.22% ขณะที่นักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางเข้าไทย 1.98 
ล้านคน หรือเพิ่มขึ้น 21.89% (มติชนรายวัน,2563). การยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าจึงเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่
สามารถกระตุ้นนักท่องเที่ยวต่าง ประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างมีนัยยะส าคัญ  
 
โอกาสของธุรกิจการบิน 

หลังจากสถานการณ์โรคระบาด จะเกิดการแข่งขันของธุรกิจการบินในภูมิภาคอาเซียนอย่างรุนแรง 
เนื่องมาจากผลกระทบที่ท าให้สายการบินลดต้นทุน ลดจ านวนเครื่องบิน ลดจ านวนพนักงาน การให้บริการจึง
เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด โดยเป็นการแข่งขันแบบเสรีซึ่งเป็นข้อท้าทายให้สายการบินของไทย
อย่างมาก ประกอบกับการพัฒนาสนามบินหลักทั้งในเขตกรุงเทพและภูมิภาคควบคู่กับสายการบินเพื่อรองรับ
จ านวนนักท่องเที่ยวทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเป็นสิ่งส าคัญ อีกทั้งการน าเทคโนโลยีมาเพื่อลดต้นทุนการ
ด าเนินงาน ต้นทุนเฉลี่ยต่อตั๋ว ต้นทุนด้านน ้ามัน และการบ ารุงรักษาอากาศยาน ในด้านอุปทานของสายการบิน 
การเตรยีมการให้บริการเส้นทางบิน การเพ่ิมความถ่ีในเส้นทางการบินเดิมหรือการเพ่ิมเส้นทางบินใหม่ภายหลัง
การปลดธงแดงจาก ICAO โดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต ่า (Low Cost Carrier: LCC) ในจุดหมายปลายทาง
ยอดนิยม เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และอินเดีย เป็นต้น ซึ่งมีอัตราค่าโดยสารที่ชวนให้ตัดสินใจซื้อตั๋วได้ง่าย
ขึ้นและเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 

การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกในจังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) จะช่วยขยายขีดความสามารถ
ในการรองรับผู้โดยสารของสนามบินในประเทศไทยและลดความแออัดในการใช้สนามบินในกรุงเทพมหานคร 
โดยสนามบินอู ่ตะเภาจะสามารถรองรับผู ้โดยสารได้ 60 ล้านคน และคาดการณ์ว่าการเติบโตของอัตรา
ผู้โดยสารในระยะเวลา 30 ปี จะอยู่ที่ 9.2%CAGR โครงการนี้จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทยด้วย
การช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่สายการบินจากการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางบินใหม่และจากธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”    
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 996 

 

การบิน เช่น ครัวการบิน การบริการภาคพื้นดิน การซ่อมบ ารุง เทคโนโลยีมีบทบาทในธุรกิจการบินเพิ่มสูงขึ้น
ทั้งการให้บริการบนอากาศและภาคพื้นดิน เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการ ลดต้นทุนด าเนินการ และ
แก้ไขปัญหาความแออัดของผู้โดยสารที่ก าลังเติบโตภายใต้โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ ากัด โดยเทคโนโลยีที่คาดว่าจะ
สร้างบทบาทต่ออุตสาหกรรมการบินอย่างมากคือการพัฒนาของเครื่องบินรุ่นใหม่ โดยนอกจากจะช่วยลด
ค่าใช้จ่ายด้านน ้ามันและการซ่อมบ ารุงแล้ว ยังเพ่ิมระยะพิสัยการบินด้วย 

เทคโนโลยีการพัฒนาเครื่องบินล าตัวกว้างขนาดกลางรุ่นใหม่อย่าง Airbus 330neo 320neo และ 
Boeing 787 จะช่วยปลดล็อคให้สายการบินสามารถให้บริการขนส่ง แบบรับส่งแบบจุดต่อจุด (point-to-
point) ในระยะทางไกลได้ดียิ่งขึ้น เพราะปริมาณผู้โดยสารที่สายการบินต้องการต่อเที่ยวบินเพื่อให้คุ้มทุนปรับ
ลดลง ซึ่งท าให้มีแนวโน้มที่จะสายการบินในไทยจะเปิดให้บริการในเส้นทางบินจากไทยไปยังประเทศอ่ืน ๆ ที่มี
ระยะทางไกลเพ่ิมข้ึน (ปุญญภพ ตันติปิฎก, 2564) 
 
บทสรุป 

ประเทศไทยได้มีการคาดการณ์วางแผนรองรับการฟื้นฟูธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว หลังจาก
สถานการณ์โรคระบาด โดยอ้างอิงจากสถิติการบินและการท่องเที่ยวในปี 2562 เป็นพื้นฐาน คาดว่าจะตัวเลข 
จ านวนนักท่องเที่ยวจะกลับมาเป็นปกติภายในปี 2567 ผู้ประกอบการสามารถวางแผนสัดส่วนการตลาด จาก
พ้ืนที่และประเภทของธุรกิจของตนเอง จนถึงวางแผนการจัดหาทรัพยากร การจ้างงาน และเงินทุน โดยอ้างอิง
จากสถิติในปี 2562 เป็นส าคัญ แต่อย่างไรก็ดีหลายหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศอาเซียนต่าง
เห็นโอกาสนี้มุ่งแข่งขันในตลาดการท่องเที่ยวและการบิน ส าหรับประเทศไทยเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม
แผนเดิมที่ได้เคยวางไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ เน้นการ
ท่องเที่ยวและการขนส่ง เจาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวตามประเภทและความต้องการ แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการท่องเที่ยวและการขนส่งโลจิสติกส์ พัฒนาศักยภาพการบิน
สนามบินและเส้นทางบิน แผนพัฒนาท่าอากาศยานในหัวเมืองหลัก แผนพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะ
ที่ 2-4 ด าเนินการในปี 2564-2569 สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ ไม่น้อยกว่า 105 ล้านคนต่อปี 
แผนพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 ด าเนินการในปี 2561-2567 สามารถรองรับปริมาณ ผู้โดยสาร
ได้ไม่น้อยกว่า 40 ล้านคนต่อปี แผนพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตระยะที่ 2 ด าเนินการในปี 2561-2565 สามารถ
รองรับปริมาณผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 18 ล้านคนต่อปี 

ในขณะที่จุดเด่นการท่องเที่ยวของประเทศไทย คือความได้เปรียบทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมแก่
การท่องเที่ยวทั้งด้านเศรษฐกิจความปลอดภัยและสาธารณสุข ความได้เปรียบทางด้านนโยบายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ภาครัฐมีนโยบายอย่างชัดเจนในการสนับสนุนการท่องเที่ยวส่งผลให้เป็นที่น่าสนใจจากนักลงทุน
ต่างประเทศ ความได้เปรียบด้านโครงสร้างพ้ืนฐานประเทศไทยมีระบบการขนส่งครบวงจรทั้งส าหรับผู้โดยสาร
และการขนส่งส ินค้าโลจ ิสต ิกส ์ ความได ้เปร ียบด้านทร ัพยากรธรรมชาติ ประเทศไทยนับว ่าย ังมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกมากรวมถึง ทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรมและมรดกโลก  
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มาตรการช่วยเหลือสนับสนุนจากภาครัฐที ่จะช่วยกระตุ ้นให้นักท่องเที ่ยวชาวต่างชาติเล ือก                 
ประเทศไทย เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพราะมีราคาค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าโดยเฉพาะ นักท่องเที่ยวจากประเทศจีน 
มาเลเซีย อินเดีย และญี่ปุ่น ที่มีอัตราส่วนนักท่องเที่ยวสูง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราทั้ง VOA 
และ FREE VISA เป็นอีกกลยุทธ์หนึ ่งที ่จะช่วยสนับสนุนการบินและการท่องเที ่ยว ในส่วนสายการบิน                     
ผู้ให้บริการต้องหากลยุทธ์เพื่อปรับใช้กับโอกาสทางธุรกิจ ทั้งในด้านแข่งขันกับตลาดอาเซียนสายการบิน
ต่างประเทศที่มีเส้นทางการบินเข้ามายังประเทศไทยในลูกค้ากลุ่มประเทศเดียวกัน ขยายเส้นทางการบินไปยัง
ภูมิภาคต่างๆของประเทศเช่น ภาคตะวันออก สนามบินอู ่ตะเภา ภาคเหนือ สนามบินเชียงใหม่ ภาคใต้ 
สนามบินภูเก็ต สนามบินกระบี ่ และน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริการผู ้โดยสารภาคพื ้นให้มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วและลดต้นทุน ในส่วนอากาศยานสายการบินมีทางเลือกปรับใช้อากาศยานรุ่นใหม่ เช่น 
Airbus 330neo 320neo และ Boeing 787 ที ่สามารถบินได้ไกลกว่าเครื ่องรุ ่นเก่า ลดต้นทุนค่าน ้ามัน                
ค่าบ ารุงรักษา อันเป็นต้นทุนส าคัญของสายการบิน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส านักงานที ่ด ินจังหวัดสงขลาจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานส านักงานที ่ด ินจังหวัดสงขลา                      
(2) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท างานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในส านักงานที่ดิน
จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลาจ านวน 177 คน เครื่องมือที่ใช้คือ
แบบสอบถาม (Questionnaires) ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลคือ เพศ อายุต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระดับการศึกษาต่างกัน
ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ต าแหน่งงานต่างกันในภาพรวมและรายด้านไม่ต่างกันประสบการณ์
ท างานและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ (2) ปัจจัย
แรงจูงใจในการท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา คือ (X1) 

ด้านความมั่นคงในการท างาน (X2) ด้านเงินเดือนค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (β) 
ตามล าดับดังนี้ .182 และ -.201 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 และ (X3) ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน (X5) ด้านนโยบายและการบริหารงานค่าสัมประสิทธิ์ของการ

พยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (β) ตามล าดับดังนี้ .060 และ 0.65 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ค าส าคัญ: ปัจจัยแรงจูงใจ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พนักงานส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา 

 

Abstract 

 The objectives of this research were to (1) compare the performance level of the 
Songkhla Provincial Land Office employees classified by personal factors of employees of the 
Songkhla Provincial Land Office and (2) study job motivation that affects performance 
efficiency of employees in Songkhla Provincial Land Office.The sample group in this study was 
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177 personnel working in the Songkhla Provincial Land Office.The results of research  show (1) 
that the results of the comparison of work efficiency classified by personal factors were sex 
and age difference being statistically significant at .05 level. While the level of education was 
different in overall, each aspect was not. The job positions differed in overall and in different 
areas. Work experience and average monthly income were different overall. statistically 
significant at the .01 level. (2) Factors affecting performance efficiency of employees in 

Songkhla Provincial Land Office are (X1) job stability (X2) salary with the standard scores (β) 
of .182 and -.201 respectively haring the performance efficiency statistic significantly at (0.01) 
and (X3) supervisors and supervisees (X5) policy and administration. Forecast coefficients in 

the form of standard scores (β) are .060 and .065 respectively, with the performance efficiency 
statistic significant of 0.05. 
 

Keywords: Motivation Factors, Performance Efficiency, Songkhla Provincial Land Office 

 

บทน า 

 ส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา มีพื ้นที ่รับผิดชอบครอบคลุมทุกพื ้นที ่จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 

ส านักงานที่ดินสาขา จ านวน 11 สาขา ส านักงานที่ดินอ าเภอจ านวน 6 อ าเภอ โดยแบ่งตามโครงสร้างการบริหาร 

ออกเป็น 5 ฝ่าย กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายรังวัดฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน 

กิจกรรมหลักของส านักงานที่ดิน มี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมการให้บริการด้าน ทะเบียนที่ดิน ในส านักงานที่ดิน 

และกิจกรรมการให้บริการด้านรังวัดที่ดินในส านักงานที่ดิน โดย กิจกรรมการให้บริการด้านทะเบียนที่ดิน ใน

ส านักงานที่ดิน จะประกอบด้วย กิจกรรมให้บริการด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ได้แก่ ขาย ขายฝาก 

แลกเปลี่ยน ให้ มรดก จ านอง เช่า ประเภทไม่มีทุนทรัพย์อื ่น ๆ การให้บริการด้านข้อมูล และด้านอื่น ๆ 

(เบ็ดเตล็ด) เช่น ค าขอคัดรับรองเอกสารรับรองราคาประเมินที่ดิน ขอแก้ชื่อ ขออายัต ขอคัดค้านในเรื่องต่าง ๆ 

ตลอดจนการให้บริการด้าน การออกเอกสารสิทธิ์ ได้แก่ ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (ออกโฉนดเฉพาะราย 

และแบบท้องถิ่น) โฉนดที่ดิน น.ส. 3 ก หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ออกใบแทน รวมทั้งพิจารณาตอบข้อหารือ 

อนุมัติ อนุญาตเกี่ยวกับที่ดิน ได้แก่ การได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าว จดทะเบียนอาคารชุด จดทะเบียนนิติ

บุคคลอาคารชุด จัดสรรที่ดิน จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ การขออนุญาตตาม มาตรา 9 นอกจากนี้ยังมีหนา้ที่

ในการจัดเก็บหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน ได้แก่ การควบคุมจัดเก็บ หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน จัดท าสารบรรณ

ควบคุมสาระบบและหลักฐานที่ดิน จัดเก็บและรักษา หลักฐานที่ดิน รวมทั้งการคิดค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ เป็นต้น 

(ส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา, 2563) 
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 ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานส านักงานที่ดินจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ และจะต้องยึดถือ

ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และในท านองเดียวกันก็ต้องค านึงถึงประสิทธิภาพของงานด้วยว่าด าเนินงาน

เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการหรือไม่ ประชาชนผู้มาขอรับบริการ

มักจะคาดหวังว่าจะได้รับการบริการที่รวดเร็ว แต่ในความเป็นจริงแล้วก็พบกับปัญหาต่าง ๆ  มากมาย ซึ่งอาจเปน็ผล

เนื่องมาจากมีงานที่เกี่ยวกับการปรับบทบาทภารกิจ ปรับกระบวนการท างานให้ทันสมัย การน าเทคโนโลยีใหม่

มาใช้งาน การเปลี่ยนแปลงระเบียบอาจท าให้ผู้มารับบริการเกิดความไม่พอใจได้ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานใน

ส านักงานที่ดินสาขา แต่ละบุคคลมีประสบการณ์การท างาน มีความรู้ด้านกฎหมายระเบียบปฏิบัติแตกต่างกัน 

จึงท าให้การได้รับบริการของประชาชนแตกต่างกัน ส่งผลต่อความสับสนและเชื่อมั่นของผู้มาขอรับบริการ  

 การที่บุคลากรจะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือและเสียสละในการท างาน

อย่างจริงจังของบุคคลในองค์กร ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากหลายประการ สาเหตุที่ส าคัญ

ประการหนึ่งคือ ปัจจัยแรงจูงใจในการท างานจะเป็นแรงผลักดันให้บุคคลท างานด้วยความกระตือรือร้น ด้วย

ความสมัครใจและมีความเต็มใจในการปฏิบัติงาน ท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพ ในที่สุด 

แรงจูงใจในการท างานจึงมีความส าคัญส าหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคน ผู้บริหารทุกระดับจึงควรให้ความสนใจและน ามา

เป็นองค์ประกอบในการวิเคราะห์งาน และการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้เกิด

แรงจูงใจในการท างานอันจะน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งน าไปสู่

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ปัญญาพร ฐิติพงศ์ (2558, น. 79) กล่าวว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร ประกอบด้วย เวลา ปริมาณงาน ค่าใช้จ่าย และคุณภาพงาน และบุคลากรมีความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่สูง ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด และมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานโดยไม่

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ความส าคัญของการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน ก็คือ การมุ่งพัฒนาความ

เจริญเติบโตให้แก่องค์กร ด้วยการท าให้สมาชิกในองค์กรอุทิศแรงกาย แรงใจ ท างานด้วยความเต็มใจ เต็ม

ความสามารถ เพ่ือบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กรที่ก าหนดไว้ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรจึง

ถือเป็นสิ ่งส าคัญ ซึ ่งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรจะเกิดขึ ้นได้ ย่อมขึ ้นอยู ่กับปัจจัยที ่มี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยปัจจัยเหล่านั้นจะเป็นสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นให้

บุคลากรมีความต้องการ มีความเต็มใจที่จะท างานให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กร (คณาธิป จันทร์สง่า , 2560, 

น. 85) เฮอร์ซเบอร์ก กล่าวว่า มนุษย์ มีความปรารถนา สองประการ หรือทฤษฏีสองปัจจัย (Two - Factor 

Theory) เป็นทฤษฏีเกี ่ยวกับสาเหตุการท างานของมนุษย์เกิดจากความปรารถนา 2 ปัจจัยคือ1) ปัจจัยจูงใจ 

(Motivator Factors) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับแรงจูงใจภายในที่เกิดจากงานที่ท า (Job - Content) เช่น 

ความส าเร็จของงาน การยอมรับนับถือ  ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน ซึ่ง

ช่วยให้บุคคลเกิดความชื่นชอบ ยินดีในผลงานและความสามารถของตนเอง และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ

ท างานได้ 2) ปัจจัยค ้าจุน (Hygiene Factor) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสิ่งแวดล้อมภายนอกของาน เป็นปัจจัย
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ที่สามารถลดความไม่พอใจจากการท างานได้เช่น เงินเดือน โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต 

ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา สถานะของ

อาชีพ  นโยบายและการบริหารงาน สภาพการท างาน ความเป็นอยู่ส่วนตัว ความมั่นคงในงาน การปกครอง

บังคับบัญชา ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นสิ่งจูงใจให้คนท างานมากขึ้น แต่มีส่วนช่วยในการท างานสุขสบายขึ้น 

และป้องกันไม่ให้คนเบื่องาน (Herzberg. et al.1959, น. 133-155 อ้างอิงใน วันชัย ศกุนตนาค, 2555,                 

น.  23) นอกจากกัญญนันทน์  ภัทร์สรสิริ (2554, น. 5) กล่าวว่า แรงจูงใจจึงเป็นแรงผลักดันให้บุคลากรท างาน

ด้วยความกระตือรือร้นและด้วยความสมัครใจ ซึ่งจะมีผลท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด ซึ่งประสิทธิภาพการท างานนั้นเป็นผลมาจากความพึงพอใจในการท างานโดยมาจากแรงจูงใจในการ

ท างาน โดยสามารถวัดผลได้จากคุณภาพของงานปริมาณงาน กิตติวัฒน์ ถมยา (2553 , น. 53) กล่าวว่า 

แรงจูงใจจึงเป็นสิ่งส าคัญมากต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งถ้าองค์กรมีแรงจูงใจในระดับที่

สูงเสมอ บุคลากรก็จะมีความพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ มีความอดทน และมีปัญหาในการปฏิบัติงาน

น้อยมาก ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่องค์กรควรท าให้เกิดขึ้น เพ่ือท าให้บุคลากรมี

ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ท าให้ส าเร็จลุล่วงด้วยและปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ จึงท าให้ผลการปฏิบัติงานมี

คุณภาพ และทศพร ทรงเกียรติ (2554, น. 65) กล่าวว่า แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานด้านภูมิ

สารสนเทศของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี พบว่า ประสิทธิภาพด้าน

คุณภาพ ด้านเวลา และด้านวิธีการ 

 จากความส าคัญของความเป็นมาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลาเพ่ือต้องการทราบระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงานส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลาต้องการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลาเพื่อน าผลการศึกษาที่ ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนา

ปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

และช่วยยกระดับมาตรฐานของงานเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา 
 2.เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท างานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในส านักงาน

ที่ดินจังหวัดสงขลา 
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สมมุติฐานของการวิจัย  

 1. พนักงานส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลาที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานประสบการณ์

การท างาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

 2. แรงจูงใจในการท างานของพนักงานในส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลาอย่างน้อย 1 ด้านมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 Katz and Kahn (1978, p. 232-240) เป็นนักทฤษฎีที ่ศ ึกษาองค์กรระบบเปิด (Open System)                       

ได้ศึกษาปัจจัยที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ ส่วนประกอบ

ที่ส าคัญของประสิทธิผล ประสิทธิภาพขององค์กร สามารถวัดจากปัจจัยน าเข้าเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้  

 นาตภา ไทยธวัช (2550, น. 55) กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประกอบด้วย ปริมาณ

การผลิต ซึ่งพนักงานสามารถท างานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และผลิตชิ้นงานออกมาตรงตามความต้องการ

ขององค์กรและลูกค้า คุณภาพงานหมายถึง องค์กรมีการควบคุมการท างานที่มีมาตรฐาน และพนักงาน

ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลต่อผลงานที่ออกมามีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับขององค์กรภายนอก และ

ความรวดเร็วในการท างาน หมายถึงพนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ตามที่

ได้รับมอบหมาย และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และได้ตามเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้ 

 อภิชัย จตุพรวาที (2557, น. 12) กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานที่ส าคัญคือวัตถุประสงค์ของงานท าให้ผู้ปฏิบัติงานเต็มใจปฏิบัติงานหากพบอุปสรรคในเรื่อง

เวลาที่จ ากัดและคุณภาพของงานที่สูงนอกจากนี้เรื่องสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานก็มีความส าคัญเป็นขวัญและ

ก าลังใจในการปฏิบัติงาน  

 สัมฤทธิ์ ศรีกองหนุน (2559, น. 34) กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคือเมื่อผลการปฏิบัติงาน

ที่ดีก็ถือว่ามีประสิทธิภาพในการท างานสูง และถ้าผลการปฏิบัติงานไม่ดีถือ ได้ว่ามีประสิทธิภาพในการท างาน

ต ่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 3 มิติ คือ 

 1. มิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของการผลิต ได้แก่ การใช้ทรัพยากร การบริหาร คือ คน เงิน 

วัสดุ เทคโนโลยี ที่มีอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด  

 2. มิติของกระบวนการการบริหาร ได้แก่ การท างานที่ถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว และใช้

เทคโนโลยีที่สะดวกกว่าเดิม  
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 3. มิติของผลผลิตและผลลัพธ์ ได้แก่ การท างานที่มีคุณภาพเกิด ประโยชน์ต่อสังคม เกิดผล

ก าไรทันเวลาผู้ปฏิบัติงานมีจิตส านึกที่ดีต่อการท างาน และบริการเป็นที่พอใจของลูกค้า หรือผู้มารั บบริการ

แนวคิดแรงจูงใจในการท างาน 

 Dersal (1968, P.62 อ้างถึงใน สิริรักษ์ วรรธนะพินทุ, 2548, น. 13) ให้ความคิดเห็นว่า ปัจจัยที่
เอ้ืออ านวยให้เกิดแรงจูงใจในการท างานนั้น ประกอบด้วย 
  1. นโยบายและการบริหารขององค์กร (Company Policy and Administration) 
  2. การปกครองบังคับบัญชา (Technical Supervision) 
  3. เงินเดือน (Salary) 
  4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใต้บังคับกับผู้บังคับบัญชา (Interpersonal Relations) 
  5. สภาพการท างาน (Working Conditions) 
นอกจากนั้น Dersal ยังให้ความคิดเห็นว่า มีตัวกระตุน้ที่ท าให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการท างานอ่ืน ๆ อีก ได้แก ่
  1. ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) 
  2. การยอมรับของสังคม (Recognition) 
  3. ลักษณะของงาน (The Work Itself) 
  4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
  5. โอกาสก้าวหน้า (Advancement) 
 เชอร์เมอร์ฮอร์น และคณะ (Chermerhorn, et al., 2003, p. 451 อ้างถึงใน วงษ์เสน่ห์ เครื่องฉาย, 
2550, น. 54) ได้เสนอแนวคิดว่า ผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจเป็นสิ่งที่แยกออกจากกัน แต่มีความสัมพันธ์
กันซึ่งผลการปฏิบัติงานถูกตัดสินใจโดยคุณลักษณะส่วนบุคคล รวมทั้งความสามารถและประสบการณ์ของบุคคล
ร่วมกับการสนับสนุนเทคโนโลยี งบประมาณและสิ่งต่าง ๆ จากองค์การรวมทั้งความพยายามในการท างานของ
บุคคล ซึ่งแรงจูงใจจะมีผลโดยตรงกับระดับความพยายามในการท างานของบุคคล แรงจูงใจของแต่ละบุคคลจะบ่ง
บอกถึงความพยายามในการท างานหรือความสามารถที่จะสร้างงาน ซึ่งตอบสนองกับความต้องการและเป้าหมาย
ของแต่ละบุคคล 
 Schermerhornได้เสนอสมการในการปฏิบัติงานของบุคคลแต่ละคน ดังนี้ 
 ผลการปฏิบัติงาน = คุณลักษณะส่วนบุคคล X ความพยายาม  
      และ X การสนับสนุนจากองค์การ 
 จากสมการนี้ชี้ให้เห็นว่า ตัวประกอบทั้งสาม มีความสัมพันธ์ต่อผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
บุคคล กล่าวคือ การใช้แรงจูงใจ จะเป็นตัวก าหนดแรงขับภายในตัวบุคคล ท าให้เกิดคุณลักษณะส่วนบุคคล 
(Individual Attributes) ต่อระดับและแนวทางของความพยายามในการท างาน(Work Effort)ร่วมกับการ
สนับสนุนจากองค์การ (Organizational Support) ส าหรับคุณลักษณะส่วนบุคคล จะใช้เป็นตัวร่วมพิจารณาใน
การพิจารณาพฤติกรรมการท างาน  ซึ่งมีรายละเอียดของปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคคล (Individual 
Performance Factors) ตามแนวคิดของเชอร์เมอร์ฮอร์นและคณะ ดังนี้ 
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 1. คุณลักษณะส่วนบุคคล (Individual Attributes) หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยลักษณะประชากร (Demographic Characteristics)เป็นลักษณะที่ช่วย
ให้เห็นถึงภูมิหลังของบุคคล เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ สถานะทางเศรษฐกิจ สังคมสถานที่อยู่อาศัย ขนาดครอบครัว
ตลอดจนสิ่งอ่ืน ๆ ทีค่ล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม ลักษณะประชากรอย่างเดียวยังไม่เป็นเครื่องชี้วัดที่ดีที่จะแสดงถึง
ผลการปฏิบัติงานที่ด ีทั้งนี้ยังมีสิ่งที่เกี่ยวข้องคือ ความรู้ความสามารถและลักษณะทางจิตวิทยา 
 2. ลักษณะด้านความสามารถ (Competency Characteristics) เป็นสิ่งหนึ่งที่ส าคัญในการ
พิจารณาเลือกคนเพื่อมาปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่สามารถกระตุ้นให้เกิดความ
พยายามในการท างาน เป็นแรงจูงใจขั้นต้น ที่มีผลกระทบต่อไหวพริบของบุคคลที่เอาชนะสภาพแวดล้อมได้ บุคคล
ที่รู ้สึกว่ามีความรู ้ความสามารถในงานของเขา สามารถคิดได้ว่าเขาจะท างาน อย่างจริงจัง ดังนั ้นความรู้
ความสามารถแบ่งได้ 2 ด้าน คือด้านกายภาพ (Physical Competency)และด้านสมอง (Mental Competency) 
ซึ่งบ่อยครั้งได้ใช้ผลการเรียนเป็นเครื่องชี้วัดถึงแนวโน้มของความรู้ความสามารถด้านสมองและการปฏิบัติงาน 
 3. ล ักษณะด้านจ ิตว ิทยา (Psychological Characteristics) เป ็นการแสดงแนวโน้มของ
พฤติกรรมแต่ละบุคคลที่จะเกิดขึ้นและมีอิทธิพลค่อนข้างถาวรต่อพฤติกรรม ลักษณะทางจิตวิทยาเหล่านี้ เช่น 
ทัศนคต ิการรับรู้ ความต้องการ และบุคลิกภาพ เป็นต้น  
 สุพัตรา สุภาพ (2536, น. 138 – 140 อ้างอิงใน วาสนา พัฒนานันท์ชัย, 2553, น. 11-12) ให้ความ
คิดเห็นว่า แรงจูงใจ คือ สิ่งที่ท าให้มีก าลังทั้งกายและใจในการท างาน ซึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายทาง ดังนี้ 
 1. งาน งานแต่ละอย่างนั้นจะเหมาะกับคนบางประเภทเท่านั้น ไม่ใช้ทุกคนจะท าได้ทุกอย่าง บาง
คนจึงท าเพราะเห็นว่าดีกว่าไม่มีงานจะท า แรงจูงใจแบบนี้ท าให้คนนั้นต้องขวนขวายหาความรู้และท าใจให้รักงาน
มากกว่าที่ชอบงานนั้นการรักงานจึงเป็นปัจจัยที่ท าให้ท างานได้ดี 
 2. ค่าจ้างที่น่าพอใจ เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจให้คนอยากท างาน หรือถ้ารู้ว่าได้ค่าตอบแทน
มาก ก็ยิ่งอยากทุ่มเทงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเฉพาะเงินมีความส าคัญต่อคนในการที่อยากท างาน
หรือไม่อยากท างาน แต่เงินก็ไม่ได้เป็นแรงจูงใจอย่างเดียวที่ท าให้คนท างาน 
 3. คน หรือผู้คนรอบตัว ซึ่งมีหลายประเภท เช่น เหนือกว่า คือ “นาย” ต ่ากว่า คือ “ลูกน้อง”
เท่า ๆ กัน คือ “เพื่อนร่วมงาน” บุคคลดังกล่าวมีส่วนท าให้เราอยากท างาน หรืออยากหนีงาน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว
มนุษย์ชอบอยู่กับคนอ่ืน และไม่อยากแตกต่างกับคนอ่ืน บางครั้งเราจึงท าอะไรตามเพ่ือน แม้จะฝืนใจท าเพ่ือให้เขา
ยอมรับก็ตาม การให้เพ่ือนยอมรับ จึงเป็นแรงจูงใจอยากให้ท างาน 
 4. โอกาส ถ้าท างานใดก็ตาม มีโอกาสที่จะได้รับความดีความชอบ ได้เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง 
ย่อมเป็นแรงจูงใจอยากให้ท างาน ซึ่งการเลื่อนขั้นนี้ต้องท าด้วยความเป็นธรรม โดยขึ้นอยู่ 
กับความดี (Merit System) ไม่ใช่เล่นพวกจนหมดก าลังใจท างาน 
 5. สภาพแวดล้อม ซึ่งจะต้องดีมีมาตรฐานไม่ว่าจะในด้านสถานที่ท างาน ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะท างาน 
เก้าอ้ี ห้องน ้า ห้องรับประทานอาหาร ไฟฟ้า น ้าประปา ฯลฯ เป็นสภาพการท างานที่ต้องถูกสุขลักษณะ มีความ
สะดวกสบาย มีอุปกรณ์การท างานครบถ้วน เช่น เครื่องเขียน โทรศัพท ์โทรสารเป็นต้น 
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 6. สวัสดิการหรือการให้บริการที่จ าเป็นแก่ผู้ที่ท างาน ไม่ว่าจะเป็นรถรับส่ง น ้าดื่ม กระดาษช าระ 
การรักษาพยาบาล โบนัส บ าเหน็จบ านาญ เป็นต้น สวัสดิการที่ดีจะเป็นแรงจูงใจให้คนอยากท างาน เพราะมั่นใจ
ได้ว่า ท างานแล้วองค์กรจะไม่ทอดทิ้งเราในยามทุกข์หรือสุข 
 7. การบริหารงาน เป็นระบบให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคน โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง เช่น การรับ
คนเข้าท างานตามความสามารถ และเหมาะสมแก่ต าแหน่ง รวมทั้งมีการพิจารณาความดี 
ความชอบด้วยความเป็นธรรม ไม่มีระบบกลั้นแกล้งหรือข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัว ยิ่งไปกว่านั้นองค์กรจะต้องมี
แผนงานโครงการและนโยบายที่มีประสิทธิภาพและสามารถสัมฤทธิ์ผลได้ 
 8. ความมั่นคง โดยเฉพาะหากเป็นองค์กรที่ไม่ล้มง่าย ๆ จะท าให้ผู้น าเกิดความมั่นใจและมี
ก าลังใจที่จะช่วยสร้างสรรค์ให้บริษัทก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 
 9. ความต้องการทางสังคม ต้องการให้ได้รับการยกย่อง ชมเชย ปลอดภัย อยากรักและถูกรัก 
 
กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 จากแนวคิดต่างๆสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดงานวิจัย แสดงได้ดังรูปที่ 1  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานในส านักงานที่ดิน 

1. ด้านคุณภาพของงาน 
2. ด้านความรวดเร็วในการท างาน 
3. ด้านปริมาณงาน 
 ปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน 

1. ด้านความมั่นคงในการท างาน 
2. ด้านเงินเดือน 
3. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 
4. ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน 
5. ด้านนโยบายและการบริหารงาน 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ต าแหน่งงาน 
5. ประสบการณ์การท างาน 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร คือ พนักงานส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา จ านวน 

319 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา จ านวน 177 คน โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลซึ่งผู้ศึกษาวิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี 
รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถามนี้ที่สร้างขึ้นในการศึกษาวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1) สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจในการท างานแบบสอบถามชนิดปลายปิด  (Closed–Opened 
Questionnaire) ท าการวัดจ านวน 5 ด้าน คือ ด้านความมั่นคงในการท างาน ด้านเงินเดือน ด้านความสัมพันธ์
กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมการท างานด้านนโยบายและการ
บริหารงานลักษณะเป็นมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับและส่วนที่ 2) สอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Closed–Opened Questionnaire) ท าการวัดจ านวน 3 ด้าน คือ 
ด้านคุณภาพ ด้านความรวดเร็วในการท างาน ด้านปริมาณ ลักษณะเป็นมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับโดยความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามตอนที่ 2 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .955 และแบบสอบถามตอนที่ 3 มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .920 

 
ผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะห์จ านวน และค่าร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานส านักงานที่ดิน              
จังหวัดสงขลารายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 จ านวนและค่าร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา  

ส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา จ านวน  ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 121 68.36 
 หญิง 56 31.64 
อายุ   
 15 - 24 ปี 3 1.69 
 25 - 34 ปี 42 23.73 
 35 - 44 ปี  57 32.20 
 45 - 54 ปี  66 37.29 
 มากกว่า 54 ปี 9 5.08 
ระดับการศึกษา     
 ต ่ากว่าปริญญาตรี 13 7.34 
 ปริญญาตรี 153 86.44 
 ปริญญาโท 11 6.21 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
ต าแหน่งงาน      

 ลูกจ้าง 20 11.30 
 พนักงานราชการ 10 5.65 
 ข้าราชการ 147 83.05 

ประสบการณ์การท างาน   
 1- 5 ปี  30 16.95 
 6-10 ปี 55 31.07 
 11 ปีขึ้นไป 92 51.98 

รายได้ต่อเดือน   
 น้อยกว่า 15,000 บาท 29 16.38 

 15,001 – 25,000 บาท 49 27.68 

 25,001 – 35,000 บาท  64 36.16 

 35,001 – 45,000 บาท 29 16.38 

 ตั้งแต่ 45,001 บาทข้ึนไป 6 3.39 

รวม 177 100.00 

  
 จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายจ านวน 121 คนคิดเป็นร้อยละ 68.36 เพศหญิง
จ านวน 56 คนคิดเป็นร้อยละ 31.64 โดยมีช่วงอายุ 45-54 ปี จ านวน 66 คนคิดเป็นร้อยละ 37.29 และช่วง
อายุ 35-44 ปี จ านวน 57 คนคิดเป็นร้อยละ 32.20 โดยระดับการศึกษาส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี
จ านวน 153 คนคิดเป็นร้อยละ 86.44 โดยด ารงต าแหน่งข้าราชการจ านวน 147 คนคิดเป็นร้อยละ 83.05 โดย
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างาน 11 ปีขึ้นไปจ านวน 92 คนคิดเป็นร้อยละ 51.98 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
25,001 – 35,000 บาท จ านวน 64 คนคิดเป็นร้อยละ 36.16 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 45,001 บาท
ขึ้นไป จ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 3.39 ตามล าดับ 
 2. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา ในภาพรวม และรายด้านรายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา 

  
 จากตารางที่ 2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัต ิงานของพนักงานในส านักงานที ่ด ินจังหวัดสงขลา               
ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.07, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ในมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านปริมาณงาน  (X = 4.26, S.D. = 0.55) รองลงมาคือด้านคุณภาพงาน(X = 4.06, S.D. = 
0.53) ส่วนด้านที่อยู่ในมากคือ ด้านความรวดเร็วในการท างาน(X = 3.89, S.D. = 0.44) อยู่ในระดับมากเป็นล าดับ
สุดท้าย  
  3. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการท างาน
ของพนักงานส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลารายละเอียดดังตารางที่ 3 
  
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน
ส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา 

  

ด้านที่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ต ่าสุด สูงสุด 
X  S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1 ด้านคุณภาพงาน 2.80 4.60 4.06 0.53 มาก 

2 ด้านความรวดเร็วในการท างาน 3.00 5.00 3.89 0.44 มาก 

3 ด้านปริมาณงาน 3.00 5.00 4.26 0.55 มากที่สุด 

 รวม 3.07 4.67 4.07 0.44 มาก 

ข้อที่ แรงจูงใจในการท างาน ต ่าสุด สูงสุด 
X  S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1 ด้านความมั่นคงในการท างาน 1.20 5.00 4.06 0.55 มาก 
2 ด้านเงินเดือน 1.00 5.00 3.79 0.75 มาก 
3 ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา

ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 
1.40 5.00 4.01 0.58 มาก 

4 ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน 1.40 5.00 3.94 0.66 มาก 
5 ด้านนโยบายและการบริหารงาน 1.40 5.00 3.81 0.67 มาก 

 รวม 3.00 5.00 3.92 0.54 มาก 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า แรงจูงใจในการท างานของพนักงานส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลาในภาพรวม           
อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.92, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านที่อยู่ในมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือด้านความมั่นคงในการท างาน (X = 4.06, S.D. = 0.55) รองลงมาคือด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน( X = 4.01, S.D. = 0.58) ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน (X = 3.94, S.D. = 
0.66) ด้านนโยบายและการบริหารงาน (X = 3.81, S.D. = 0.67) และด้านเงินเดือน ด้านบุคคลรอบตัว(X = 3.79, 
S.D. = 0.75) อยู่ในระดับมากเป็นล าดับสุดท้าย  
 4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานที่ดิน

จังหวัดสงขลา จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานประสบการณ์การท างาน และรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนรายละเอียดดังตารางที่ 4 

 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลาจ าแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา 

ต าแหน่งงาน ประสบการณ์
ท างาน 

รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 

t sig F sig F sig F sig F sig F sig 

ด้านคุณภาพ
งาน 

-1.841 .067 6.494** .000 .511 .601 .588 .557 8.470** .000 7.303** .000 

ด้านความ
รวดเร็วในการ

ท างาน 
-1.922 .057 6.100** .000 1.073 .344 4.174* .017 9.118** .000 6.977** .000 

ด้านปริมาณ
งาน 

-
2.435* 

.016 5.164** .001 2.286 .105 .957 .386 7.495** .001 6.521** .000 

ภาพรวม 
-

2.579* 
0.11 7.853** .000 1.414 .246 1.418 .245 10.295** .000 8.547** .000 

**หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 

*หมายถึง  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  

 5. ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า 
แรงจูงใจในการท างานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา  
คือ (X3) ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน (X5) ด้านนโยบายและ              
การบริหารงาน ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (b) เรียงตามล าดับ ดังนี้ .309 และ .230

และมีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (β) ตามล าดับ ดังนี้ .408 และ .351 และมี
ค่า sig. ทั ้ง 2 ตัวแปรอย่างมีน ัยส าคัญทางสถิต ิที่  .01 และ (X1) ด้านความมั ่นคงในการท างาน (X2)                        
ด้านเงินเดือนซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (b) เรียงตามล าดับ ดังนี้ .144 และ -.177 
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และมีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (β) ตามล าดับ ดังนี้ .182 และ -.201 และ
มีค่า sig. ทั้ง 2 ตัวแปรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 รายละเอียดดังตารางที่ 5 
  

ตารางที่ 5 แรงจูงใจในการท างานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในส านักงานที่ดิน

จังหวัดสงขลา 

ปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

b S.E. β  t Sig. 
ค่าคงที่ 1.715 .197  8.707 .000** 
X1 ด้านความมั่นคงในการท างาน .144 .061 .182 2.380 .018* 
X2 ด้านเงินเดือน -.117 .051 -.201 -2.305 .022* 
X3 ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
     ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน 

.309 .060 .408 5.150 .000** 

X4 ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน .025 .060 .038 .421 .674 
X5 ด้านนโยบายและการบริหารงาน .230 .065 .351 3.558 .000** 

R2 = 0.710=, F= 34.805** 

**หมายถึง  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 

*หมายถึง  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  

 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์การท างาน 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า พนักงานส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลามีเพศ อายุ ประสบการณ์การท างาน 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ส่วนพนักงานส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลามีระดับการศึกษาและต าแหน่งงานต่างกันมีประสิทธิภาพ       
ในการปฏิบัติงานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน ประกอบด้วยด้านความมั ่นคงในการท างานด้านเงินเดือนด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานด้านสภาพแวดล้อมการท างาน  และด้าน
นโยบายและการบริหารงานพบว่า มีเพียง ด้านความมั่นคงในการท างาน ด้านเงินเดือน ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานและด้านนโยบายและการบริหารงาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา 
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การอภิปรายผล 
 1. ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบพบว่า พนักงานส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลามีเพศ อายุและรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมุติฐานที่ตั้งไว้สอดคล้องกับงานวิจัยของมาลินี นกศิร (2558) พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัย
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้แก่ เพศ อายุประสบการณ์การท างานรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมี
ผลต่อการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติยา ฐิติคุณรัตน์ 
(2556) ผลการเปรียบเทียบพบว่า พนักงานที่มีอายุงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแผนกวางแผนผลิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  พนักงานส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลามี
ระดับการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวมไม่แตกต่างกันซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
กล่าวคือ แม้ว่าการศึกษาของพนักงานส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลาต่างกัน แต่สามารถในการท างานของ
พนักงานส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลาไม่แตกต่างกันเพราะว่าระบบการบริหารงานภายในช่วยให้พนักงานท าได้
อย่างเท่าเทียบกันแม้ว่าจะส าเร็จการศึกษาต่างกัน  ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของไพบูลย์  ตั ้งใจ               
(2554, น. 25) ที่กล่าวว่า บุคคลจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต้องเกิดจากความขยันหมั่นเพียร มีความ
รับผิดชอบและเอาใจใส่ในงาน มีความซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร งานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายขอ
องค์กรที่ก าหนดไว้หรือดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของอัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัด
สงขลาพบว่าผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ าแนกตามระดับการศึกษาของพนักงาน       
กลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันและต าแหน่งงานมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกันซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้กล่าวคือพนักงาน
ส านักงานในแต่ละต าแหน่งงานในที่ดินจังหวัดสงขลา ท าตามตามนโยบายของกรมที่ดินและการบริหารงานที่
ชัดเจนจึงท าให้พนักงานท างานได้ถูกต้องตรงตามนโยบายที่กรมที่ดินก าหนดหน่วยงานมีการเลื่อนต าแหน่ง  
การเลื่อนขั้นเงินเดือนจึงท าให้มีความมั่นคงในการท างานเพิ่มขึ้นพนักงานจึงมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     
ไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับแนวคิดของนาตภา ไทยธวัช (2550, น. 55) ที ่กล่าวว่า ประสิทธิภาพใน                      
การปฏิบัติงานคือ ความรวดเร็วในการท างาน คุณภาพงาน ซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้องตามเป้าหมายที่วางไว้ ผลิตชิ้นงานออกมามีคุณภาพตรงตามความต้องการของภายในองค์กรและเป็นที่
ยอมรับขององค์กรภายนอก 
 2. ผลการศึกษาแรงจูงใจในการท างานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานใน
ส  าน ักงานท ี ่ ด ินจ ั งหว ัดสงขลาอย ่างม ีน ัยส  าค ัญทางสถ ิติ  ประกอบด ้วยป ัจจ ัยท ั ้ งหมด  4 ด ้าน                                    
คือด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานด้านนโยบายและการบริหารงานด้าน
ความมั่นคงในการท างาน และด้านเงินเดือนสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
อัครเดช  ไม้จันทร์ (2560) ที ่ศึกษา ปัจจัยที ่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กลุ่ม
อุตสาหกรรมติดตั ้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบว่าความมั่นคงก้าวหน้าในงานที่มีผลต่อ
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับณัฐวัตร เป็งวันปลูก (2560) ที่ศึกษา ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการทหารสังกัดกองพันทหารราบที่  1 กรมทหารราบที่ 7 พบว่าปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการทหาร สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 ได้แก่ 
ปัจจัยด้านความมั่นคงในงาน และปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาสอดคล้องกับสัมฤทธิ์  ศรีกองหนุน 
(2559) ที่ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกองช่างขององค์กรบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
ก าแพงเพชร พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกองช่างขององค์กรบริหารส่วนต าบล
ในจังหวัดก าแพงเพชรคือ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของวิลารัตน์  แสนชัย 
(2558) ที่ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรบริหารส่วนต าบล  ในเขต       
อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม พบว่าการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอเชียงยืน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหารงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะของการศึกษาครั้งนี้สามารถอธิบายออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ข้อเสนอแนะจาก

ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไปซึ่งอธิบายรายละเอียดของแต่ละประเด็น ดังนี้ 

 1. แนวทางในการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา 

  1.1 ผลการวิจัยความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ส่งผลต่อ

แรงจูงใจในการท างานดังนั้นส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลาควรสร้างกิจกรรมสัมพันธ์ในหน่วยงานอย่างเนื่องเช่น 

กิจกรรมกีฬา กิจกรรมปีใหม่ กิจกรรมเพื่อสังคม หรือการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

  1.2 ผลการวิจัยความมั่นคงในการท างานส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานดังนั้นส านักงานที่ดิน

จังหวัดสงขลาควรสร้างความรู้สึกความมั่นคงในการท างาน เช่น ให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีสวัสดิการต่าง ๆ 

เจ้าหน้าที่ทุกคนมีโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเทียมกัน 

  1.3 ผลการวิจัยเงินเดือนช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการท างานส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานดังนั้น
ส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา ควรปรับเงินเดือนพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมีเงินพิเศษ
เช่น ค่าต าแหน่งงาน สภาพการท างาน หรือลักษณะเฉพาะต่าง ๆ ค่าตอบแทนลักษณะนี้สามารถเป็นกลไกใน
การสร้างแรงจูงใจและปรับค่าตอบแทน ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น  
  1.4 ผลการวิจ ัยนโยบายและการบร ิหารงานส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานดังนั้น
ผู้บังคับบัญชาในส านักงานท่ีดินจังหวัดสงขลา ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายที่ส่วนกลางสั่งการมาให้ปฏิบัติ
นั้น และน ามาถ่ายทอดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ละเอียดถูกต้อง จะท าให้งานเกิดความราบรื่นและทุกคนใน
ส านักงานมั่นใจในการปฏิบัติงานหรือส่งงานในแต่ละครั้ง 
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 2. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลามีดังนี้  
  2.1 คุณภาพงานของพนักงานส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา ขึ้นอยู่กับเครื่องมือและอุปกรณ์ 
และปริมาณงานดั้งนั้นส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลาควรจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ ์ที่มีคุณภาพดี มีความทันสมัย
เพื่อใช้งานและหน้าฝ่ายงานควรบริหารปริมาณงานให้เหมาะกับคนและเวลาจะท าให้ผลงานออกมามีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึน 
 2.2 ความรวดเร็วในการท างาน พบว่า เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการท างานมีคุณภาพดีและ
ทันสมัยจะท าให้งานเสร็จทันตามที่ก าหนด ส่งผลให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็ว  
 2.3 ปริมาณงานค่อยข้างมาก และต้องต่อประสารงานหลายฝ่าย ส่งผลให้ฝ่ายรังวัดที่มี
จ านวนเจ้าหน้าไม่เพียงพอ ท าให้งานเกิดความล่าช้าดั้งนั้นส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลาควรจัดจ้างเจ้าหน้า
รังวัดเพ่ิมเติม เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
 3. ผลการวิจัยท าให้ทราบว่าแรงจูงใจในการท างานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคือ  
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ความมั่นคงในการท างาน เงินเดือนและ
นโยบายและการบริหารงานดังนั้นนักวิจัยสามารถน าทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยเหล่านี้  ไปใช้ในการศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง  ๆ ที่ลักษณะใกล้เคียงกับ
ส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลาได้ 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรติดตามท าการวิจัยแบบต่อเนื่องเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงานส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา เมื่อนโยบายจากส่วนกลาง หรือผู้บังคับบัญชา มีการเปลี่ยนแปลงการ

บริหารจัดการองค์กร  

 2. เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะในประเด็นความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อน

รวมงาน โดยการท าวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ควบคู่ไปกับการแจกแบบสอบถามให้ได้ข้อมูลที่

เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานที่ดิน

จังหวัดสงขลา ที่ตอบสนองความต้องการของพนักงานส านักงานอย่างแท้จริง 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผลผลิตของปลาสลิด จังหวัดนครปฐม 
(2) พัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูป ให้สามารถเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายได้มากขึ้น 
(3) ศึกษาแนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูปจากเกษตรกรที่จ าหน่ายปลาสลิด 
ส าหรับเป็นแนวทางส่งเสริมเพ่ือให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการขายปลาสลิดแปรรูปได้พัฒนาไปใช้ประโยชน์ใน
อนาคต มีระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม คือ วิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากร
ได้แก่ ต่ายแพปลาบางเลนธานี อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 10 คนใช้
การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก การวิเคราะห์เนื้อหา น าข้อมูลที่ได้มาท าการสรุปผลเพื่อเป็นแนวทางน าไปสู่ การ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคจ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการวิจัยพบว่า (1) ต่ายแพปลาบางเลนธานีจ าหน่ายปลาสลิดโดยประมาณ 1,080 
ตันต่อปี มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 7,200,000 บาทต่อปี โดยรับซื้อปลามาจากบ่อของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดใน
ละแวก (2) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าที่สะดวกต่อการจัดจ าหน่าย และ
เปิดหน้าเพจ Facebook เป็นไปตามความต้องการของผู้ประกอบการ การวัดประสิทธิภาพในการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์และตราสินค้าที่ผู้บริโภคให้ความพึงพอใจ พบว่าด้านภาพรวม ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

(�̅�= 4.11, S.D.= 0.57) และ (3) เกษตรกรที่สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูปควรบริหารจัดการ
งบประมาณต้นทุนในด้านเครื่องมือที่จะน ามาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และควรศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ปลาสลิดแปรรูป การสร้างมูลค่าเพ่ิม 
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Abstract 
Abstract The objective of this research were to; (1) study basic information about 

gourami fish in Nakhon Pathom Province, (2) develop packaging prototype for processed 
gourami fish products to be able to increase distribution channels, and (3) study guidelines for 
packaging management of processed gourami fish products from farmers who sell gourami. As 
a promotional guideline for farmers or entrepreneurs to sell processed gourami fish to be used 
in the future. This research was mixed method, consist of quantitative and qualitative research. 
Population was Tai Fish Raft, Bang Len Thani, Bang Len District, Nakhon Pathom Province. 
There was a specific sample of 10 people using in-depth interviews. The content analyzed by 
using the obtained information to draw conclusions for guiding the development of the 
packaging. The quantitative research consisted of 400 consumers using an online questionnaire 
to collect the data. The data were analyzed by descriptive statistics: frequency, percentage, 
mean, standard deviation. The results of the research showed that (1) Tai Fish Raft, Bang Len 
Thani, sells approximately 1,080 tons of gourami fish per year with an average income of 
approximately 7,200,000 baht per year, by purchasing fish from ponds of local gourami 
farmers, (2) packaging development by packaging design and branding that is convenient for 
distribution. Also create a Facebook page according to the needs of entrepreneurs. The 
effectiveness of the packaging design and the brand that the consumers satisfied were 
measured, found that the overall satisfaction was at a good level (x = 4.11, S.D. = 0.57), and 
(3) farmers who interested in developing processed gourami fish products should manage cost 
budgets in terms of tools for developing packaging and study of consumer behavior.  

 
Keywords: Packaging Development, Processed Gourami Fish, Enhancement 
 
บทน า 

ปลาสลิดเป็นปลาน ้าจืดพื้นบ้านของประเทศไทยซึ่งมีแหล่งก าเนิดอยู่ในลุ่มภาคกลาง มีรูปร่างลักษณะ
คล้ายปลากระดี่หม้อแต่ขนาดใหญ่กว่า ปัจจุบันปลาชนิดนี้เป็นที่นิยมรับประทานในรูปของปลาสลิดแดดเดยีว
ส่งผลให้ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้และยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกรที่เลี้ยงปลาสลิดให้
สามารถต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับปลาสลิดอีกด้วย ประเทศไทยที่พื้นที่ในการเลี้ยงปลาสลิดทั้งหมดดังนี้                 
มีฟาร์มเลี้ยง 3,720 ฟาร์มต่อปี เนื้อที่ 68,613 ไร่ต่อปี ผลผลิต 19,247 ตันต่อปี ประเทศไทยมีรายได้จากปลา
สลิดมูลค่า 1,122 ล้านบาทต่อปี โดยผลผลิตมีเกษตรกรที่จ าหน่ายปลาสลิดจ านวน 9,548 ราย และมีพื้นที่ใน
การเพาะเลี้ยงปลาสลิด 29,870 ฟาร์ม (กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
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การสื่อสาร, 2561) และสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดนครปฐม 111.50 ล้านบาทต่อปี จังหวัดนครปฐมมี
การจดแจ้งการประกอบการด้านประมง ทั้งสิ้น 227 สถานประกอบการ โดยกลุ่มผู้ประกอบการแพปลา/ผู้ค้า
คนกลาง/ผู้รวมรวม ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในอ าเภอบางเลนมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.7 ของจ านวนสถาน
ประกอบการทั้งหมด และมีจ านวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสลิดอ าเภอบางเลน 1,405 ราย มีพื้นที่ในการ
เพราะเลี้ยงปลาสลิด 8,059 ฟาร์ม (ส านักงานการประมงจังหวัดนครปฐม, 2561) และมีตลาดกลางที่จ าหน่าย
ปลาสลิดรายใหญ่คือ ตลาดแพปลาบางเลนธานี มีร้านแพปลาที่จ าหน่ายปลาน ้าจืดจ านวน 200 ร้าน และ
ร้านต่ายแพปลาบางเลนธานีเป็นร้านที่จ าหน่ายปลาสลิดรายใหญ่ที่สุด จ าหน่ายโดยประมาณ 3 ตันต่อวัน                
มีรายได้เฉลี่ยประมาณวันละ 20,000 บาทต่อวัน (สัมภาษณ์ผู้ประกอบการต่ายแพปลา, 2564) การแปรรูป
ปลาสลิดส่งผลให้ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูปในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในรูปวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ต่ายแพปลาบางเลนธานี เป็นพ่อค้าคนกลางรายใหญ่ที่ขายปลีก -ส่งปลาสลิด รับซื้อปลาสลิด
จากเกษตรกร ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรที่เลี้ยงปลาสลิดมีรายได้ และมีฐานลูกค้าประจ าและพ่อค้า
แม่ค้ารายย่อยมารับซื้อทุกวัน ท าให้ผู้ประกอบการที่เลี้ยงปลาสลิดหลายรายได้มีการติดต่อซื้อขายปลาสลิด
กับต่ายแพปลาบางเลนธานีเป็นจ านวนมาก 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่า หากต้องการน าสินค้าตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภคตรงจุด และต้องรู้จักน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด เพื่อยกระดับ
เกษตรกรแบบดั้งเดิมสู่เกษตรยุคใหม่ เทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญต่อสังคมทั่วโลก จึงกลายเป็นโอกาสการตลาด
ของเกษตรกรไทยที่จะได้ขยายฐานลูกค้าแบบเดิมไปสู่โลกที่กว้างขึ้น นั่นก็คือโลกออนไลน์ที่ลูกค้าอยู่ทั่งทุกมุม
โลก และปัญหาที่พบในการสัมภาษณ์คือ ไม่สามารถส่งปลาสลิดไปยังผู้บริโภคที่อยู่ต่างจังหวัดได้ เนื่องจากไม่มี
บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมจึงท าให้ไม่สามารถส่งสินค้าทางไปรษณีย์ได้และไม่มีช่องทางการสั่งซื้อทางออนไลน์             
ท าให้ผู้บริโภคที่อยู่ไกลและกลุ่มผู้บริโภคที่ชอบสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ไม่สามารถเข้าถึงได้ ต้อง
เดินทางมาซื้อที่แพหรือต้องซื้อจากพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่รับไปจ าหน่ายต่ออีกทีหนึ่ง ส่งผลให้ไม่มีความสะดวก
แก่ผู้บริโภคท่ีอยู่ไกลจากพ้ืนที่ ท าให้ต่ายแพปลาบางเลนธานีเสียรายได้จากผู้บริโภคกลุ่มนี้ 

ดังนั้นจากประเด็นปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นน ามาสู่การท าวิจัยเรื่อง “การยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาสลิด
แปรรูปของจังหวัดนครปฐม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูปของต่ายแพปลาบาง
เลนธานี ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถส่งทางไปรษณีย์และเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายทางช่องทาง
ออนไลน์ ผลของการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
พัฒนาบรรจุภัณฑ์และการจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายให้มีคุณภาพและสามารถเพ่ิมรายได้มากขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลผลิตของปลาสลิด จังหวัดนครปฐม 
2) เพื่อพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูป ให้สามารถเพิ่มช่องทางการจ าหนา่ย

ได้มากขึ้น  
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3) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูปจากเกษตรกรที่ จ าหน่าย
ปลาสลิด ส าหรับเป็นแนวทางส่งเสริมเพื่อให้เกษตรกรหรือผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขายปลาสลิดแปรรูปได้
พัฒนาไปใช้ประโยชน์ในอนาคต 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา การยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูปของจังหวัดนครปฐม ส าหรับตัวแปรที่

ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1.ตัวแปรต้น คือ ส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และส่งเสริม

การตลาด นอกจากนี้ยังมีการวัดประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า ได้แก่  ด้านการปกป้องผลิตภัณฑ์ 
ด้านการบรรจุ ด้านอ านวยความสะดวก และด้านส่งเสริม 

2. ตัวแปรตาม คือ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการออกแบบสินค้าผลิตภัณฑ์ของต่าย แพปลาบางเลนธานี 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ทฤษฎีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

Stewart อ้างใน จุรีภรณ์ อุทธิ (2555) กล่าวว่า การพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสม                
สร้างความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ ให้เด่นกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน โทนสีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ มีการใช้
ภาพอย่างสมดุล ใช้สีอย่างมี ประสิทธิภาพ มีการสร้างแนวความคิดการพัฒนาเขียนร่างภาพลงบนกระดาษ มี
การสร้างแบบจ าลอง เท่าของจริง หรือการสร้างแบบจ าลองแบบย่อส่วน เพื่อเป็นตัวอย่างในการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์และน าข้อมูลทั้งหมดน าเสนอต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ และหาข้อสรุปร่วมกันแล้วผลิตสินค้าเพ่ือ
จ าหน่าย 

ทฤษฎีการออกแบบตราสินค้า 
วิทยา จารุพงศ์โสภณ (2557) กล่าวว่า ตราสินค้าหรือแบรนด์ (Brand) คือสิ่งที่ช่วยสร้างความแตกต่าง

ของสินค้าให้เกิดขึ้นในใจผู้บริโภค ระหว่างสินค้าที่มีแบรนด์กับสินค้าที่ไม่มีแบรนด์ เนื่องจากว่าแบรนด์จะเป็น
ตัวกลางในการสื่อสารถึงความแตกต่างของสินค้า เมื่อผู้บริโภคเปรียบเทียบสินค้าระหว่างผู้ผลิต 2 ราย ถึงแม้ว่า
สินค้าทั้ง 2 แบรนด์นี้จะมีคุณสมบัติหรือคุณประโยชน์ที่เหมือนกันทุกประการ แต่ผู้บริโภคก็อาจจะรู้สึกว่า
สินค้าท้ัง 2 ชิ้นนี้มีความแตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างที่เกิดขึ้นในใจผู้บริโภคนี้มีอิทธิพลมาจากความพึงพอใจใน
แต่ละแบรนด์ที่แตกต่างกันและน าไปสู่การเลือกตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกัน  
 ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด 

บูนี และ ครูทซ์ (Boone and Kurtz, 1989, p.9, อ้างถึงใน ปรัชญ์พงศ์ นาคบุตร, 2557) กล่าวว่า             
ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ปัจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ที่กิจการจะต้องใช้ร่วมกันเพื่อสนอง ความ
ต้องการของตลาดเป้าหมาย หมายถึงความเกี่ยวข้องกันของ 4 ส่วน คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย 
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ระบบการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ถือว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจ สามารถควบคุมได้ต้อง
ใช้ร่วมกันทั้ง 4 อย่าง วัตถุประสงค์ที่ใช้เพ่ือสนองความต้องการของลูกค้า (ตลาดเป้าหมาย) ให้ลูกค้าเกิดความ
พึงพอใจ 
 ทฤษฎีช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ภูด ิน ันท์ อด ิท ิพยางก ูร (2555) ช่องทางการจ ัดจ  าหน่ายหร ือช ่องทางการตลาด หมายถึง                     
หน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการน าพาสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่มือผู้บริโภค ซึ่งการตัดสินใจเลือก
ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เหมาะสมมีความส าคัญต่อก าไรของหน่วยธุรกิจ รวมทั้งมีผลกระทบต่อการก าหนด
ส่วนผสมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งหมด เช่น การตั้งราคา การโฆษณา เกรดสินค้า เป็นต้น โดยการ
เลือกช่องทางการตลาดมักมีผลผูกพันในระยะยาว เช่น การเลือกแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายสินค้าในแต่ละประเทศ 
ผู้ผลิตย่อมไม่สามารถเปลี่ยนตัวแทนจ าหน่ายได้ง่าย ๆ และหากมีการเปลี่ยนตัวแทนจ าหน่ายจริง ก็หมายความ
ว่าการบริหารจัดการในส่วนอื่น ๆ เช่น การผลิต การบรรจุหีบห่อ พนักงานขาย นโยบายการจัดส่งสินค้า           
การวางแผนการตลาดและก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
นพวรรณ ชีวอารี (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หมูแปรรูปเพ่ือ

ส่งเสริมการขาย กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หมูแปรรูปในชุมชนท้องถิ่นจังหวัด นครปฐม พบว่า การวิจัย
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หมูแปรรูปเพื่อส่งเสริมการขาย มียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากผู้บริโภคให้
ความสนใจในบรรจุภัณฑ์ ที่สะดวกต่อการบริโภค  

สุกัญญา บัวผัว (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวน 
การผลิต ปลาแดดเดียวให้เป็นไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านแปรรูปปลา
แดดเดียว ต าบลท่าไข่ อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญในด้านผลิตภัณฑ์ ใน
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ท าให้ผู้บริโภคสะดวกในการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ยังคงความสดใหม่มีคุณภาพ 

  
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ในการด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ใช้การศึกษาวิจัยแบบผสม (Mixed method) คือ วิจัยเชิงคุณภาพและ
วิจัยเชิงปริมาณ โดยวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของต่ายแพปลา   
บางเลนธานี อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นการเลือกแบบเจาะจง คือ 
ประชากรของต่ายแพปลาบางเลนธานี จ านวน 10 คน ส่วนวิจัยเชิงปริมาณประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้
คือ ผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างวิจัยในครั้งนี้ ใช้การสุ่มตัวอย่าง กรณีไม่ทราบ
ประชากรตามสูตร Cochran (Cochran, 1977 อ้างใน ธีรวุฒิเอกะกุล , 2543) สูตรในการค านวณที่ 95% 
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 5% และสัดส่วนลักษณะที่สนใจประชาการเท่ากับ 0.5 ขนาดของ
ประชากรที่ต้องการเท่ากับทดสอบความเชื่อมั่นจะได้ตัวอย่าง 400 คน ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบากเท่ากับ 
0.95  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึก เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย และแบบสอบถาม
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ปลายปิด เพื่อวัดประสิทธิภาพความพึงพอใจของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์บุคคลที่ท างานอยู่ในต่ายแพปลาบางเลนธานี จังหวัดนครปฐม                 
ในเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์และได้เริ่มด าเนินการแจกแบบสอบถาม ในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 
การวิเคราะห์ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวิจัย 

1) ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผลผลิตของปลาสลิด ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการปลาสลิด
แปรรูป ต่ายแพปลาบางเลนธานี อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ท าให้ทราบว่า ต่ายแพปลาบางเลนธานี 
จ าหน่ายปลาสลิดโดยประมาณ 3 ตันต่อวัน หรือ 1,080 ตันต่อปี มีรายได้เฉลี่ยประมาณวันละ 20,000 บาท  
ต่อวัน หรือ 7,200,000 ล้านบาทต่อปี ผู้ประกอบการได้รับซื้อปลาสลิดมาจากบ่อของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิด
ในพ้ืนที่ จังหวัดสุพรรณบุรี และระแวกใกล้เคียงในอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม รวมไปถึงชาวบ้านที่ต้องการ
น ามาจ าหน่ายกับแพปลา และมีจ านวนประชากรทั้งหมด 10 คนรวมผู้ประกอบการ 

2) ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูป เกี่ยวกับการเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า พบว่า 
ผู้ประกอบการต่ายแพปลาบางเลนธานีได้ให้ความสนใจบรรจุภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูป และเลือกตราสินค้าแบบที่ 
1 ที่ผู้วิจัยได้เสนอให้กับผู้ประกอบการ และผู้วิจัยได้เปิดหน้าเพจ Facebook ตามที่ผู้ประกอบการต้องการให้
ช่วยเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย แต่ผู้บริโภคส่วนมากนิยมซื้อสินค้าจากเพจหลักมากกว่า จึงท าให้เพจที่
ผู้วิจัยท าการเปิดมีผู้ให้ความสนใจน้อยกว่าเพจหลัก ดังภาพ  
 

 
 
 

 

 

    รูปที่ 1 บรรจุภัณฑ์ที่ผู้วิจัยได้เสนอให้กับผู้ประกอบการ                 รูปที่ 2 รูปแบบตราสินค้า 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 ภาพตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ใหม่                  รูปที่ 4 ภาพหน้าเพจ 
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 ลักษณะข้อมูลทั ่วไปของผู ้บริโภคผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูป จากกลุ ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่า 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 883. มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ 95.8 มีอาชีพพนักงานทั่วไป            
ร้อยละ 90.3 มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ร้อยละ 75.5 

 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยรวมในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าเพื่อส่งเสริม               

การขาย              n = 400 คน 

ประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า X ̅ S.D เกณฑ์ 

ด้านปกป้องผลิตภัณฑ์ 4.62 0.54 ดี 
ด้านการบรรจุ 4.33 0.50 ดี 
ด้านอ านวยความสะดวก 3.75 0.63 ดี 
ด้านส่งเสริมการจัดจ าหน่าย 3.74 0.61 ดี 
ภาพรวม 4.11 0.57 ดี 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าการวัดประสิทธิภาพในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าที่บริโภคให้ความ

พึงพอใจ พบว่าด้านภาพรวม ผู ้บร ิโภคให้ความพึงพอใจมีเกณฑ์อยู ่ในระดับดี ( X= 4.11, S.D=0.57)                    
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าที่ผู้บริโภค มีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ ด้านปกป้องผลิตภัณฑ์ มีเกณฑ์อยู่ในระดับดี (X= 4.62, S.D=0.54 ) รองลงมาคือ ด้านการบรรจุมี
เกณฑ์อยู ่ในระดับดี (X= 4.33, S.D=0.50 ) ด้านอ านวยความสะดวก มีเกณฑ์อยู ่ในระดับดี (X = 3.75, 
S.D=0.63) และด้านการส่งเสริมการจัดจ าหน่ายมีเกณฑ์อยู่ในระดับดี (X= 3.74, S.D=0.61 ) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ภาพรวม 

n = 400 คน 

ส่วนประสมทางการตลาด X ̅ S.D เกณฑ์ 

ด้านผลิตภัณฑ์ 4.30 0.54 ดี 
ด้านราคา 4.27 0.48 ดี 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.19 0.55 ดี 
ด้านการส่งเสริมการตลาด  4.26 0.59 ดี 
รวม 4.25 0.54 ดี 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่ผู้บริโภคให้ความพึงพอใจ พบว่าด้าน

ภาพรวม ผู้บริโภคให้ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี (X=4.25, S.D=0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า             
ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในเกณฑ์ดี (X=4.30, S.D=0.54) รองลงมาคือ ด้านราคา อยู่ในเกณฑ์ดี (X=4.27, S.D=0.48) 
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ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในเกณฑ์ดี (X=4.26, S.D=0.59) และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย อยู่ในเกณฑ์ดี 
(X=4.26, S.D=0.55) ตามล าดับ 

3) ผลการศึกษาแนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูปจากเกษตรกรที่จ าหน่าย
ปลาสลิด ส าหรับเป็นแนวทางส่งเสริมเพื่อให้เกษตรกรหรือผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขายปลาสลิดแปรรูปได้
พัฒนาไปใช้ประโยชน์ในอนาคต พบว่า แบ่งเป็นแนวทางได้ 2 ข้อ ดังนี้ 

1. เกษตรกรที่สนใจจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูป ควรบริหารจัดการงบประมาณต้นทุนที่จะ
น ามาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เนื ่องจากเกษตรกรจะต้องใช้เครื ่องมือในการบรรจุผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื ่องซีล
สุญญากาศ และถุงซีลสุญญากาศ เพราะการใช้เครื่องซีลสุญญากาศสามารถเก็บรักษาปลาสลิดแปรรูปที่อยู่หีบ
ห่อในคงคุณสมบัติ คงรูปคงคุณลักษณะ คงความสดใหม่ ไม่เหม็นหืน และยืดอายุอาหารได้นานยิ่งขึ้น ดังนั้น
เมื่อมีต้นทุนสูง เกษตรกรต้องปรับราคาที่จ าหน่ายปกติให้มีราคาที่สูงขึ้น เพื่อที่จะได้มีก าไรและรายได้ เพิ่มมาก
ขึ้นจากการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ได้ 

2. เกษตรกรควรศึกษาว่าผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้าแบบไหน และควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ที่
น่าสนใจและน่าจดจ ากว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆตามท้องตลาด สามารถดึงดูดผู้บริโภคให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของ
เกษตรกรได้ จากการวิจัยจึงท าให้ทราบได้ว่า บรรจุภัณฑ์และตราสินค้าที่มีเอกลักษณ์มีความส าคัญต่อการ
บรรจุผลิตภัณฑ์เพ่ือการจัดจ าหน่ายให้กับผู้บริโภค  
 

อภิปรายผลการวิจัย  
1) ผลศึกษาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูปของต่ายแพปลา                    

บางเลนธานี อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พบว่า การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ได้รับผลตอบรับจากลูกค้าในทางที่ดี
ในด้านของประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าที่ผู ้บริโภคอีกทั้งบรรจุภัณฑ์ยังตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยนพวรรณ ชีวอารี (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การวิจัยและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หมูแปรรูปเพื่อส่งเสริมการขาย กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หมูแปรรูปใน
ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม พบว่า การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หมูแปรรูปเพื่อส่งเสริมการขาย 
มียอดขายที่เพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากผู้บริโภคให้ความสนใจในบรรจุภัณฑ์ ที่สะดวกต่อการบริโภค เช่นเดียวกัน 

2) ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที ่ผ ู ้บริโภคพึงพอใจมากที ่ส ุด ได้แก่                    
ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคค านึงถึงเป็นอันดับแรก โดยผู้ผลิตน าปลาสลิดแปรรูปที่คงความสดใหม่มีคุณภาพ 
สะอาดได้มาตรฐาน และสะดวกในการน ามาประกอบอาหาร ออกไปจัดจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคเสมอ ซึ่งเป็น
การสร้างความไว้วางใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูปกับผู้บริโภคมากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัย
ของนางสาวสุกัญญา บัวผัว (2559) ท าการศึกษาเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนา
กระบวนการผลิต ปลาแดดเดียวให้เป็นไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้าน
แปรรูปปลาแดดเดียว ต าบลท่าไข่ อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญในด้าน
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ผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ท าให้ผู ้บริโภคสะดวกในการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ยังคงความสดใหม่                     
มีคุณภาพ เช่นเดียวกัน 

 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    1.1 การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าปลาสลิดแปรรูป ให้มีลวดลายและสีสันขึ้น               

เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการขายและเป็นเอกลักษณ์ที่จดจ าของผู้บริโภคได้ง่าย  
2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
    2.1 ควรมีการศึกษาทดลองการเปลี่ยนแปลงทางด้านเคมีกายภาพและจุลชีววิทยา และการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัสระหว่างการเก็บรักษา 
    2.2 ควรศึกษากระบวนการผลิตรูปแบบของผลิตภัณฑ์แปรรูปในรูปแบบอื่น เช่น ปลาสลิด

แปรรูปแบบทอดไร้น ้ามันส าเร็จรูปพร้อมทาน เป็นต้น เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้บริโภค และเพิ่มความ
สะดวกสบายในการบริโภคผลิตภัณฑ์ 

    2.3 ควรศึกษาในเรื่องการเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายด้านการจัดส่งสินค้า เพื่อจะช่วยให้
ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่สดใหม่ และรวดเร็ว 
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บทคัดย่อ 

          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการจัดการการผลิต การเพาะเลี้ยง และการจัดจ าหน่ายกุ้ง

ตลอดห่วงโซ่อุปทานและ (2) พัฒนารูปแบบห่วงโซ่อุปทานกุ้งจังหวัดนครปฐม โดยใช้การใช้วิจัยแบบผสมผสาน 

(Mixed Method Research) ทั้งวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณประกอบกัน ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 1 ผู้ประกอบการ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงกุ้งเป็นเวลา 5 ปี ใช้แบบ

สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ เกษตรกรที่ท าการ

เพาะเลี้ยงกุ้ง ที่อาศัยอยู่ในอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม จ านวน 10 คน คนกลางที่ซื้อกุ้งจากฟาร์ม 

จ านวน 10 คน ผู ้บริโภค จ านวน 10 ใช้แบบสอบถามออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า            

(1) การจัดการห่วงโซ่อุปทานกุ้งมีกิจกรรมต้นน ้าโดยเกษตรกรวางแผนการเลี้ยงกุ้งเพื่อผลิตเมื่อกุ้งโตเต็มวัย

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก็จะท าการเตรียมกุ้งส่งต่อกิจกรรมกลางน ้าไปยังผู้ประกอบการค้ากุ้งพ่อค้าปลีก -ส่งและ

กิจกรรมปลายน ้าการขนส่งและบรรจุภัณฑ์ลูกค้าจนถึงผู้บริโภคคนสุดท้าย และ (2) แนวทางในการบริหาร

จัดการห่วงโซ่อุปทานของกุ้งตั้งแต่การวางแผน การจัดหา การผลิต และการจ าหน่าย 

 

ค าส าคัญ: ห่วงโซ่อุปทาน กุ้ง การผลิต การจ าหน่าย 

 

Abstract 

          This research aims to; (1) study production management, farming and distribution of 

shrimp throughout the supply chain and (2) develop the shrimp supply chain model in Nakhon 

Pathom Province. This research was mixed method research, both qualitative research and 

quantitative research. The qualitative research used 1 key informant, entrepreneurs with 
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knowledge and experience in shrimp farming for 5 years by using interview form for content 

analysis. The quantitative research was the shrimp farming farmers living in Kamphaeng Saen 

District, Nakhon Pathom Province 10 people, middleman who buys shrimp from the farm 10 

people, and 10 consumer by using online questionnaires. The data were analyzed by 

descriptive statistics such as frequency, percentage, mean and standard deviation. The results 

of the research were as follows: (1) shrimp supply chain management had upstream activities 

where farmers planned shrimp farming for production. When the shrimp are mature, shrimp 

farmers prepare shrimp for midstream activities to the shrimp trader, retailer-wholesaler and 

downstream activities, transport and packaging, customers to the last consumer, and (2) 

guidelines for shrimp supply chain management from planning, procurement, production and 

distribution. 

 

 Keywords: supply chain, shrimp, production, distribution 

 

 บทน า 

 ปัจจุบันประเทศไทยกุ้งเป็นสินค้าสัตว์น ้าที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยกว่า              

ร้อยละ 90 ของเงินตราที่ได้จากต่างประเทศจะมาจากผลผลิตหรือวัตถุดิบภายในประเทศ เนื่องจากกุ้งสามารถ

สร้างรายได้จากการส่งออกสินค้าสัตว์น ้าให้แก่ประเทศมากเป็นอันดับ 1 จากการที่ประเทศไทยมีสภาพภูมิ

ประเทศที่ค่อนข้างมีความสมบูรณ์และมีความได้เปรียบในด้านการเป็นแหล่งผลิตและเพาะเลี้ยงกุ้ง ท าให้

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตและเพาะเลี้ยงกุ้งที่ดีที่สุดในโลก ในปี 2562 ประเทศไทยเลี้ยงกุ้ง 5 ประเภท ได้แก่ 

กุ้งกุลาด า กุ้งแชบ๊วย กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม กุ้งมังกร ผลผลิตกุ้งก้ามกราม มีปริมาณอยู่ที่ 22,036 ตัน และมูลค่า 

5,172 ล้านบาท (จันทิมา เพียรผล , 2562, น. 1-2) ส่วนในด้านมูลค่าการส่งออกของกุ ้งในปี 2562 อยู ่ที่

ประมาณ 176,495.45 ตันคิดเป็นมูลค่า 51,719.40 ล้านบาท (กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง, 

2562, น. 1) ท าให้การเพาะเลี้ยงกุ้งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็น

ประเทศผู้น าในการผลิตและส่งออกกุ้งรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่

ยอมรับและเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ โดยกุ้งก้ามกรามมีเปลือกสีเขียวอมฟ้าหรือม่วง ก้ามยาวมีสี

ครามหรือม่วงเข้ม ตลอดทั้งก้ามมีปุ่มตะปุ่มตะป ่า ปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดต่าง ๆ 

กุ้งก้ามกรามเป็นสัตว์น ้าเศรษฐกิจเป็นที่ต้องการของตลาดตลอดแถมราคาดีสม ่าเสมอ จากสถานการณ์ปัจจุบัน

ฟาร์มกุ้งส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคกลาง เช่น จังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสมุทรสาคร 

จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นต้น จังหวัดที่มีการเพาะเลี้ยงกุ้งมากที่สุด คือ จังหวัดนครปฐม 
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เนื่องจากจังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดที่มีพื ้นที่ชลประทานครอบคลุมพื้นที่ทั ้งจังหวั ด โดยมีพื้นที่ที ่ท าการ

เพาะเลี้ยงประมาณ 37.9 % มีเกษตรกรท าการที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 1,237 ฟาร์ม และพื้นที่หลักที่มีจ านวนการ

เพาะเลี้ยงกุ้งมากที่สุด คือ อ าเภอก าแพงแสน 

         จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่า การจัดการโซ่อุปทาน (supply chain) หมายถึง กระบวน

การบูรณาการ การประสานงานและควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังทั้งของวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูปและ

สารสนเทศที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจากผู้ขายวัตถุดิบผ่านกิจการไปยังผู้บริโภค เพื่อให้เป็นไปตามความ

ต้องการของผู้บริโภค โครงสร้างโซ่อุปทานของกุ้งในจังหวัดนครปฐมประกอบด้วย ต้นน ้า คือ ผู้จัดหาวัตถุดิบ 

ซึ่งในที่นี้หมายถึง ผู้ขายลูกกุ้งหรือฟาร์มอนุบาลลูกกุ้ง และผู้ผลิต (เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง) กลางน ้า คือ พ่อค้าคน

กลาง (แพกุ้ง) พ่อค้าส่ง ห้องเย็น และปลายน ้า คือ ผู้ค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ผู้ส่งออก และผู้บริโภคควร

เชื่อมโยงประสานงานกันอย่างต่อเนื่องในโซ่อุปทาน ปัญหาที่พบได้แก่ ปัญหาการเลือกซื้อลูกกุ้ง ปัญหาการ

เลือกซื้ออาหารเพื่อมาท าการเพาะเลี้ยง ปัญหาคุณภาพวัตถุดิบ ปัญหาเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการ

เพาะเลี้ยงและปัญหาการขนส่งผลผลิตไปยังแพรับซื้อกุ้ง อีกทั้งยังขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ าวสารด้านการ

ผลิตและการตลาดระหว่างผู้เกี ่ยวข้องในทางการค้าขายกุ้งตั ้งแต่ต้นน ้าจนถึงปลายน ้า  จากการสัมภาษณ์

เกษตรกรพบปัญหา กุ้งที่ท าการเพาะเลี้ยงเป็นโรคที่เรียกว่าโรคขี้ขาว โรคเหงือกด า กุ้งมีขนาดที่ไม่เท่ากัน            

กุ้งขาดแร่ธาตุและออกซิเจน การขนส่งกุ้งไปยังตลาดปลายทางท าให้ลังโฟมที่บรรจุกุ้งได้รับความเสียหาย รถที่

ใช้ขนส่งไม่ตรงเวลาที่ก าหนดและคลาดเคลื่อนเนื่องจากสภาพการจราจรและสภาพอากาศ 

           จากประเด็นปัญหาที่พบข้างต้นจึงได้น ามาสู่การพัฒนางานวิจัย เรื่อง การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของกุ้ง

เพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาตั้งแต่การผลิต การเพาะเลี้ยงกุ้งไปจนถึงการขนส่งกุ้ง ในการศึกษาครั้งนี้จะน า

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในเรื่องห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) มาเป็นแนวทาง เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

และเกิดความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง  ๆ ที่ท าให้มีผลในการ

พัฒนาห่วงโซ่อุปทานของกุ้งและเสนอแนวทางแก้ไขให้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง แพกุ้งและผู้ที่เก่ียวข้องกับห่วงโซ่

อุปทานของกุ้งเนื่องจากยังขาดการบริหารการจัดการที่ดีเนื่องจากไม่มีการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในเรื่องการ

จัดการห่วงโซ่อุปทานกุ้ง 

 

 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

          1) เพ่ือศึกษาการจัดการการผลิต การเพาะเลี้ยง และการจัดจ าหน่ายกุ้งตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

          2) เพ่ือพัฒนารูปแบบห่วงโซ่อุปทานกุ้งจังหวัดนครปฐม 
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ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ทฤษฎีการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

          ถิรวรรธน์ ค ากลาง (2559) การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) นั้นเป็นการน า            

กลยุทธ์ วิธีการ แนวปฏิบัติ หรือทฤษฎี มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ การส่งต่อ วัตถุดิบ สินค้า หรือบริการจาก

หน่วยหนึ่งในโซ่อุปทาน (Supply Chain) ไปยังอีกหน่วยหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีต้นทุนรวมในโซ่

อุปทาน (Supply Chain) ต ่าที่สุด และได้รับวัตถุดิบ สินค้า หรือการบริการตามเวลาที่ต้องการ พร้อมกันนี้              

ยังมีการสร้างความร่วมมือกันในการแบ่งปันข้อมูล ข่าวสาร  ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม เพ่ือให้ทราบถึงความ

ต้องการอันเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการส่งต่อของวัตถุดิบ สินค้า หรือการบริการนี้ น าไปสู่การได้รับ

ผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายด้วย ซึ่งสามารถสรุปความหมายของโซ่อุปทาน (Supply Chain) ได้ดังนี้          

“การจ ัดการโซ ่อ ุปทาน (Supply Chain Management)” หมายถึง การบร ิหารจ ัดการกิจกรรมและ

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่ต้นน ้า (วัตถุดิบ) จนถึงปลายน ้า (สินค้าส าเร็จรูปหรือบริการ) 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

          นตา เตชะบุญมาส และคณะ (2561, น. 36) ได้ศึกษาโซ่อุปทานกุ้งขาวแวนนาไมในจังหวัดนครปฐม 

พบว่าโครงสร้างโซ่อุปทานของกุ้งขาวในจังหวัดนครปฐม จะประกอบด้วย ต้นน ้า คือ ผู้จัดหาวัตถุดิบ ซึ่งในที่นี้

หมายถึง ผู้ขายลูกกุ้งขาว หรือฟาร์มอนุบาลลูก กุ้งขาว และผู้ผลิต (เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาว) กลางน ้า คือ พ่อค้า

คนกลาง (แพกุ้ง) พ่อค้าส่ง ห้องเย็นและปลายน ้า คือ ผู้ค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ผู้ส่งออก และผู้บริโภคควร

เชื่อมโยงประสานงานกันอย่างต่อเนื่องในโซ่อุปทานกุ้งขาวแวนนาไม 

          ชมัยพร ชูงาน (2561, น. 9) ได้ศึกษาห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือพัฒนาคลัสเตอร์กุ้ง กรณีศึกษา : สหกรณ์ผู้เลี้ยง

กุ้งลุ่มน ้าสามร้อยยอด–ปราณบุรี จ ากัด พบว่า การด าเนินกิจกรรมภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมกุ้งของไทย

ตั้งแต่การจัดหาปัจจัยการผลิต การเลี้ยง การตลาดจนถึงผู้บริโภค มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน โดยมีปัจจัย

สนับสนุนที่ให้บริการที่เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมกุ้งของไทยการพัฒนาการเลี้ยงกุ้ง

โดยใช้ระบบอิงธรรมชาติ (RAS – Aquamimicry) ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน ้าสามร้อยยอด – ปราณบุรี จ้ากัด 

พร้อมกับการน้าระบบคลัสเตอร์กุ ้งเข้ามาบริหารจัดการการเลี้ยงกุ้งของสหกรณ์ฯ ท าให้ห่วงโซ่คุณค่าของ

สหกรณ์ฯ มีความเชื่อมโยงกับองค์กรหรือผู้เกี่ยวข้องในกิจกรรมอย่างครบวงจร 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

          การวิจัยในครั้งนี ้ใช้การศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) คือ การวิจัยเชิง

คุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์จากผู้ประกอบการที่มีความรู้และ

ประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงกุ้งในเขตพื้นที่อ าเภอ ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม จ านวน 1 คน ซึ่งเกณฑ์ใน

การเลือกสัมภาษณ์เนื ่องจาก เป็นเกษตรกรที่มีกระบวนการท างานที่ตรงตามวัตถุประสงค์ขอ งผู ้ท าวิจัย                          
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ส่วนวิจัยเชิงปริมาณประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้คือ กลุ ่มอาชีพเกษตรกรผู ้เพาะเลี ้ยงกุ ้งในเขตพื้นที่                  

อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐมจ านวน 10 คน กลุ่มคนกลางที่ซื้อกุ้งจากฟาร์มจ านวน 10 คน และผู้บริโภค

จ านวน 10 คน เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ออนไลน์จากเกษตรกร การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัย

ได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์จากกลุ่มอาชีพเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย

เป็นผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง การวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ จะน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิ ธีการวิเคราะห์เชิง

เนื้อหาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวิจัย 

          1. สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการ

เพาะเลี้ยงกุ้ง ได้ดังนี้ 

            1.1 กลุ่มต้นน ้า ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง ในการเพาะเลี้ยงกุ้งต้องมีการวางแผน

จะต้องค านึงถึงต้นทุนในการเลี้ยงกุ้ง การวางแผนการผลิต เกษตรกรจะต้องทราบว่า มีทุนอยู่เป็นจ านวนเท่าไร 

ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนและการบริหารจัดการของเกษตรกร เพ่ือการผลิต

กุ้งที่ได้คุณภาพ เพราะกุ้งเป็นสินค้าที่เน่าเสียง่าย ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิและความรวดเร็วในการขนส่ง 

ดังนั้นทางเกษตรกรจึงต้องมีการวางแผนบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ปัจจัยการ

ผลิตที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้ง การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเป็นธุรกิจต้นน ้าในระบบอุตสาหกรรม ในการเลี้ยงกุ้งเริ่มแรกต้อง

มีการเลือกสถานที่ที่จะใช้ท าเป็นที่ขุดบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกราม สภาพดินที่เหมาะสมคือควรเป็นดินเหนียวหรือดิน

ร่วนจะท าให้เก็บน ้าได้ดีและคันดินไม่พังทลายง่าย บ่อเลี้ยงกุ้งควรอยู่ใกล้แหล่งน ้าที่มีคุณภาพดี สะอาด ไม่มี

มลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งที่ใช้ท าเป็นบ่อกุ้งควรมีปริมาณมากพอที่จะใช้ตลอดทั้งปี โดย

อาจจะใช้จาก แม่น ้า ล าคลอง คลองชลประทาน ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงไปได้  แหล่งน ้าที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้ง 

ต้องทราบปริมาณน ้าที่จะใช้เลี้ยงกุ้งว่าสามารถใช้ได้กี่เดือน เพ่ือน าไปวางแผนเลี้ยงกุ้งได้เหมาะสม เป็นปัจจัยที่

ส าคัญในการเลี้ยงกุ้งอีกหนึ่งปัจจัย เพราะว่ากุ้งอาศัยอยู่ในน ้าซึ่งคุณภาพน ้าจะมีผลกระทบโดยตรงกุ้งที่อยู่ในน ้า

ที่มีคุณภาพดีก็จะเจริญ เติบโต ได้ดีและรวดเร็ว เกษตรกรก็จะประสบผลส าเร็จและได้ก าไรมาก แต่ถ้าหาก

คุณภาพน ้าไม่ดีกุ้งจะเจริญเติบโตช้าหรือเป็นโรคได้ง่าย ท าให้กุ้งตายเป็นจ านวน ท าให้เกษตรกรต้องขาดทุน 

การรักษาคุณภาพน ้าในบ่อเลี้ยงกุ้งจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญและการเลือกพันธุ์กุ้งที่จะน ามาเพาะเลี้ยงควรเลือกกุ้งที่มี

ลักษณะแข็งแรง ล าตัวต้องใส มีขนาดใกล้เคียงกันและเป็นลูกกุ้งที่มีอายุไม่ต ่ากว่า 20 วัน และควรได้รับการ

ปรับสภาพให้อยู่ในน ้าจืดไม่ต ่ากว่า 2-3 วัน จึงจะถือว่าเป็นลูกกุ้งที่มีคุณภาพเหมาะสมแก่การน ามาเพาะเลี้ยง  

            1.2 กลุ่มกลางน ้า ได้แก่  พ่อค้าคนกลาง/แพกุ้ง เป็นคนที่รับซื้อกุ้งมาจากกลุ่มต้นน ้าหรือกลุ่ม

เกษตรกรเพ่ือน ามาจัดจ าหน่าย แพกุ้งจะรับซื้อกุ้งมาจากเกษตรกรระแวกใกล้เคียงก่อนที่จะตกลงซื้อขาย แพกุ้ง

จะมีอ านาจต่อรองในการซื้อขายจากการดูขนาดกุ้ง หากได้ตรงตามขนาดที่ลูกค้าแจ้งจึงตกลงซื้อขายท า     
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สัญญากัน หลังจากนั้นแพกุ้งจะท าการจัดจ าหน่ายไปยังกลุ่มปลายน ้า กระจายไปยังลูกค้า รวมไปถึงการส่งออก

ไปยังจังหวัดต่างๆ ในการส่งออกทางแพกุ้งจะน ากุ้งมาคัดขยาดแยกขนาด แล้วน ามาแพ็คใส่น ้าแข็งและใส่

ลังโฟม เสร็จแล้วจึงน าไปส่งให้แก่กลุ่มปลายน ้า จากการสัมภาษณ์ปัญหาที่พบ คือบางครั้งกุ้งจากเกษตรกรที่

เลี้ยงกุ้งในพื้นที่อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐมเพื่อน ามาจ าหน่าย กุ้งไม่ตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด ไม่ได้

ขนาดที่ตกลงกันไว้และราคามีปรับขึ้นปรับไม่ตรงตามท่ีตกลง 

            1.3 กลุ่มปลายน ้า เป็นกลุ่มที่รับซื้อมาจากกลุ่มกลางน ้า กิจกรรมปลายน ้าจะเป็นการเตรียม

สินค้าก่อนส่งขายไปยังลูกค้า จะมีการแยกขนาดของกุ้งเพื่อให้ง่ายต่อการเช็คยอดและจ านวนที่ขายได้ใน             

แต่ละวัน แล้วส่งไปยังพ่อค้าปลีก (ตลาดสด) พ่อค้าปลีกส่วนใหญ่จะรับซื้อมาจ้างพ่อค้าคนกลาง หรือแพกุ้ง

เนื่องจากผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่จะซื้อกุ้งในปริมาณที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับร้านอาหารใหญ่ ๆ หรือบางครั้งอาจจะ

ซื้อผ่านแพกุ้ง โดยการซื้อขายจะเลือกซื้อจากแหล่งที่ไม่ไกลมาก เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งต่าง ๆ ส่วนร้านอาหาร 

ร้านอาหารทั่วไปมักจะสั่งกุ้งมาจากพ่อค้าคนกลาง หรือถ้าเป็นร้านที่ใช้ในปริมาณไม่มากนักก็อาจจะซื้อประจ า

จากผู้ค้าปลีกในตลาด แต่ในกรณีของร้านอาหารที่มีขนาดใหญ่ มีหลายสาขาจะใช้วิธีการผูกขาดการซื้อขายกับ

แพกุ้งเจ้าประจ า เนื่องจากจะมีการด าเนินการกันมานานมีข้อมูลในการซื้อขายและมีความเข้าใจในมาตรฐานที่

ต้องการ ในเรื่องของการขนส่งกุ้งที่น าไปขายจะมีการน าไปแพ็คแช่น ้าแข็งในลังโฟม บางครั้งบรรจุภัณฑ์มีการ

ช ารุดเสียหายระหว่างการขนส่ง แต่ไม่มีผลผลต่อกุ้งที่บรรจุอยู่ข้างใน เนื่องจากลังมีการช ารุดเพียงแค่รั่วซึม

ไม่ได้ช ารุดหนัก 

          2. ผลการวิจัยจากการท าแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบห่วงโซ่อุปทานของกุ้ง ได้ผลดังตาราง 

 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบห่วงโซ่อุปทานของกุ้ง 

ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบห่วงโซ่
อุปทานของกุ้ง 

N x̄ S.D. แปลความหมาย 

ด้านการวางแผน 30 4.18 0.122 มาก 
ด้านการจัดหา 30 4.12 0.087 มาก 
ด้านการผลิต 30 4.31 0.116 มากที่สุด 

ด้านการส่งมอบ 30 4.03 0.061 มาก 
ด้านการส่งคืน 30 3.97 0.098 มาก 

ภาพรวม 30 4.14 0.113 มาก 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพรวมการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบห่วงโซ่อุปทานของกุ้ง อยู่ในระดับ

มาก (x̄ = 4.14, S.D.=0.113) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบห่วงโซ่อุปทานของกุ้ง ที่
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อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการผลิต(x̄=4.31, S.D.=0.116) รองลงมาคือ ด้านการวางแผนอยู่ในระดับดี 

(x̄=4.18, S.D.=0.122) ด้านการจัดหาอยู่ในระดับมาก (x̄=4.12, S.D.=0.087) ด้านการส่งมอบอยู่ในระดับมาก 

(x̄=4.03, S.D.=0.061) และด้านการส่งคืนอยู่ในระดับมาก (x̄=3.97, S.D.=0.098) ตามล าดับ 

 

  อภิปรายผลการวิจัย 

   1. ผลการศึกษาพบว่า จากการศึกษาการจัดการ การเพาะเลี้ยง และการจัดจ าหน่ายกุ้ง ลักษณะ            

การจัดการห่วงโซ่อุปทานกุ้ง จังหวัดนครปฐม มีลักษณะการจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

จะเป็นวิธีการที่ส าคัญท าให้เกิดการประสบความส าเร็จ และจากการศึกษารูปแบบของการบริหารจัดการห่วงโซ่

อุปทานกุ้ง พบว่ารูปแบบที่เป็นระบบจะส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน จึงสามารถ

แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ การวางแผน การจัดซื้อจัดหา การผลิต การขนส่ง และการส่งคืนโดยแต่ละด้าน

จะมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นตา เตชะบุญมาส และคณะ (2561) ได้

ศึกษาโซ่อุปทานกุ้งขาวแวนนาไมในจังหวัดนครปฐม พบว่าโครงสร้างโซ่อุปทานของกุ้งขาวในจังหวัดนครปฐม 

จะประกอบด้วย ต้นน ้า คือ ผู้จัดหาวัตถุดิบ ซึ่งในที่นี้หมายถึง ผู้ขายลูกกุ้งขาว หรือฟาร์มอนุบาลลูก กุ้งขาว 

และผู้ผลิต (เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาว) กลางน ้า คือ พ่อค้าคนกลาง (แพกุ้ง) พ่อค้าส่ง ห้องเย็นและปลายน ้า คือ 

ผู้ค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ผู้ส่งออก และผู้บริโภคควรเชื่อมโยงประสานงานกันอย่างต่อเนื่องในโซ่อุปทานกุ้ง

ขาวแวนนาไม 

 2. ผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบห่วงโซ่อุปทาน พบว่าเกษตรกรให้ความสนใจที ่จะพัฒนาการ

ด าเนินการโดยรูปแบบการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยเกษตรกรจะท าการด าเนินการวางแผนแก้ปัญหา

ในด้านของการการผลิต การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ด้านการส่งมอบที่เพ่ิมความระมัดระวังระหว่างการขนส่ง ให้เกิด

ความเชื ่อมโยงกันซึ ่งจะสามารถท าให้เกษตรกรสามารถประสบความส าเร ็จในการประกอบธุรก ิจได้                           

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชมัยพร ชูงาน (2561, น. 9) ได้ศึกษาห่วงโซ่คุณค่าเพื่อพัฒนาคลัสเตอร์กุ้ง 

กรณีศึกษา: สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน ้าสามร้อยยอด–ปราณบุรี จ ากัด พบว่า การด าเนินกิจกรรมภายใต้ห่วงโซ่

คุณค่าอุตสาหกรรมกุ้งของไทยตั้งแต่การจัดหาปัจจัยการผลิต การเลี้ยง การตลาดจนถึงผู้บริโภค มีความ

ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน 

 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

                  1) กลุ่มต้นน ้า (เกษตรกร) ควรจะมีการเข้าอบรมส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ ในเรื่องของ  

การบริหารจัดการเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจและเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”    
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1034 

 

                  2) ในด้านของกลุ่มกลางน ้า (แพกุ้ง) ควรมีการตกลงซื้อขายกับเกษตรกรที่ไว้ใจได้ในด้านของ

การจัดหาและการผลิต และกลุ่มปลายน ้า (พ่อค้าปลีก) ควรมีความรู้ความช านาญเพื่อการส่งมอบและการ

ส่งคืนให้แก่ผู้บริโภค เพ่ือได้น ามาประยุกต์กับธุรกิจ 

 2. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 

                  1) ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการตลาดส าหรับเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้ง

ที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือรองรับการแข่งขันในปัจจุบันและอนาคต 

                  2) ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารสินค้าเพ่ือให้มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

          ผู้วิจัยขอขอบคุณอาจารย์สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ที่ให้การสนับสนุนในการท าวิจัยครั้งนี้ อีกทั้งประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครปฐมทุกท่านที่

ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท าวิจัย ขอขอบคุณ อาจารย์ กนกพัชร กอประเสริฐ 

อาจารย์นิตยา งามยิ่งยง และ อาจารย์ เฌอมินทร์ เศรษฐ์ธีราธัญ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้แก่

ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยความเคารพอย่างสูง 

  

บรรณานุกรม 

กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง . (2562). สถำนกำรณ์ส ินค้ำกุ ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ปี           

 2562 และแนวโน้มปี 2563. สืบค้นจาก https://www.fisheries.go.th 

จันทิมา เพียรผล. (2562). สถำนกำรณ์กุ้งก้ำมกรำม. สืบค้นจาก https://www.fisheries.go.thpdf 

ชมัยพร ชูงาม. (2561). กำรศึกษำห่วงโซ่คุณค่ำเพ่ือพัฒนำคลัสเตอร์กุ้ง กรณีศึกษำ : สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน ้ำสำม

 ร้อยยอด–ปรำณบุรีจ ำกัด. สืบค้นจาก https://www4.fisheries.go.th 

ถิรวรรธน์ ค ากลาง. (2559). เรื่องทฤษฎีกำรจัดกำรโซ่อุปทำน (Supply Chain Management). สืบค้นจาก

 https://sites.google.com/site/karcadkarsoxupthan/kar-cadkar-so-xupthan  

ถิรวรรธน์ ค ากลาง. (2559). เรื่องทฤษฎีกำรจัดกำรโซ่อุปทำน (Supply Chain Management). สืบค้นจาก

 https://sites.google.com  

นตา เตชะบุญมาส และคณะ.  (2561). โซ ่อ ุปทำนกุ ้งขำวแวนนำไมในจังหว ัดนครปฐม . สืบค้นจาก 

 file:///C:/Users/ADMIN/Downloads.pdf 

ส านักงานประมงจังหวัดนครปฐม . (2563). ข้อมูลเกษตรกรและพื้นที ่เลี ้ยงสัตว์น ้ำของจังหวัดนครปฐม.                   

 สืบค้นจาก https://www4.fisheries.go.th 

https://www.fisheries.go.th/strategy/fisheconomic.pdf
https://www.fisheries.go.thpdf/


การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”    
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1035 

 

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการจัดการความรู้การประกอบธุรกิจเมล่อน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื ่องนี ้มีว ัตถุประสงค์ (1)  พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เกี ่ยวกับการจัดการความรู้                      

การประกอบธุรกิจเมล่อน (2) วัดความพึงพอใจประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการจัดการความรู้

การประกอบธุรกิจเมล่อน มีระเบียบวิจัยแบบผสม คือ วิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการวิจัยเลือกโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกเมล่อนในจังหวัดราชบุรี จ านวน 10 คน 

และประชาชนทั่วไป จ านวน 30 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เกษตรกรและแบบสอบถามความพึงพอใจผ่านระบบ

ออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ , ค่าเฉลี ่ย, ค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตราฐาน ผลการวิจัยพบว่า                    

(1) สามารถสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการจัดการความรู้การประกอบธุรกิจเมล่อนเพื่อใช้ส าหรับให้

ความรู้กับประชาชน (2) การวัดความพึงพอใจประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.57 

และมีค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.548 อยู่ในระดับมากที่สุด 

 

ค าส าคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การประกอบธุรกิจเมล่อน เมล่อน การจัดการความรู้ 

 

Abstract 

The purpose of this research was 1) to study the creation of an electronic book about 

knowledge management of melon business, 2) to measure the satisfaction of electronic book 

performance about the knowledge management of melon business. There is a mixed research 

method: quantitative research and qualitative research. The sample group used in the research 

selected by specific selection method, was 10 melon growers in Ratchaburi province and 30 

general public, by using a farmer’s interview and an online satisfaction questionnaire. The data 
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were analyzed using percentage statistics, mean, and standard deviation. The research results 

according to objective 1) showed that an e-Book could be created on knowledge management 

and melon business, to be used for educating the general public interested in conducting 

melon business. 2) showed that the satisfaction measurement of the overall performance and 

the individual aspects of the e-Book had a mean of 4.57 and a standard deviation of 0.548, 

which was the highest.  

 

Keywords: Electronic Book, Management of melon business, Melon, Knowledge management   

 

บทน า 

เกษตรกรผู้ปลูกเมล่อนในประเทศไทยมีรายได้ขั้นต ่าประมาณ 100,000-400,000 บาท/ปี สร้างอาชีพ 

ให้เกษตรกรจ านวน 89 ครัวเรือน พื้นที่ในการปลูกส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออก  

พื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งหมด 6,040.25 ไร่ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 9.39 ล้านกิโลกรัม (ส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร, 2563) และการจัดการเรียนรู้มีความส าคัญเป็นอย่างมากซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ส่งเสริมให้

ผู้เรียนรักการเรียน ตั้งใจเรียน และเกิดการเรียนรู้ขึ้น ย่อมขึ้นอยู่กับการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนด้วย หากผู้สอน

รู้จักเลือกใช้วิธีการเรียนรู้ที่ดีและเหมาะสมก็จะเกิดผลดีต่อผู้เรียน คือ มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชา 

หรือกิจกรรมที่เรียนรู้ เกิดทักษะในเนื้อหาวิชาหรือกิจกรรมที่เรียนรู้ เกิดทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่เรียน สามารถน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และสามารถน าความรู้ไปศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมต่อไป (มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2553) 

การจัดการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญในการให้การศึกษาแก่ผู้เรียนเป็นอย่างมาก สามารถน าการจัดการ

เรียนรู้มาใช้ในเชิงเกษตรกรรมด้านการให้ความรู้เรื่องการประกอบธุรกิจเมล่อน เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้  

ความเข้าใจ และสามารถน าไปประกอบธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ การน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการท า

เกษตรนั้นมีบางส่วน แต่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับเมล่อนนั้นมีน้อยมาก หากน ามาใช้จะท าให้เกิดประโยชน์ 

แก่ประชาชนทั่วไป คือ สร้างความรู้ ความเข้าใจ สามารถสร้างรายได้ และเป็นแนวทางที่ใช้ประกอบธุรกิจ

เบื้องต้นให้แก่บุคคลที่สนใจ 

จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยก่อนหน้าพบว่า เกษตรกรจะต้องท าการศึกษาเกี ่ยวกับการ

เพาะปลูกเบื้องต้น, ศัตรูพืชและโรคที่มากับเมล่อน ซึ่งมีเทคโนโลยีมากมายที่ท าให้ฟาร์มนั้นมีประสิทธิภาพใน

การผลิตที่สูงและอัตราการเก็บเกี่ยวมีผลต่อผลผลิตที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้การท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับ

การจัดองค์ความรู้การประกอบธุรกิจเมล่อนนั้นยังไม่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากนัก จึงน ามาสู่งานวิจัย

เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้การประกอบธุรกิจเมล่อน เพื่อศึกษา        



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”    
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1037 

 

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้การประกอบธุรกิจเมล่อน และเพื่อวัดความพึง

พอใจประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้การประกอบธุรกิจเมล่อน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการจัดการความรู้การประกอบธุรกิจเมล่อน 

2. เพ่ือวัดความพึงพอใจหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการจัดการความรู้การประกอบธุรกิจเมล่อน 

 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

ในการวิจ ัยครั ้งนี ้  ผ ู ้ว ิจ ัยได้ก  าหนดกรอบแนวความคิดในการวิจ ัย เร ื ่อง การพัฒนาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้การประกอบธุรกิจเมล่อน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 

ไพฑูรย ์ ศร ีฟ ้า (2551, น. 14) กล ่าวว ่า “อีบ ุ ๊ค”(E-book, e-Book, eBook, EBOOK) เป ็นค  า

ภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากค าว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลที่สามารถอ่านผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ 

องค์ความรู้การประกอบธุรกิจเมล่อน 

- ด้านการผลิต 

- ด้านการตลาด 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

- กระบวนการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

- การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

- การจัดระเบียบโครงสร้างการน าเสนอ 

เนื้อหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) 

เกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้การ 

ประกอบธุรกิจเมล่อน 

ประสิทธิภาพของหนังสือ 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เกี่ยวกับ 

การจัดการองค์ความรู้การประกอบธุรกิจ

เมล่อน 
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ประภัทรพงษ์ จิตตะ (2555, น. 11) กล่าวว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง เอกสารจากหนังสือ   

หลาย ๆ เล่ม มาจัดท าในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใส่และน าข้อมูลได้ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหวผ่านจอคอมพิวเตอร์โดยเชื่อมโยงข้อมูลที่สัมพันธ์กันของเนื้อหาที่อยู่ในแฟ้มเดียวกันโดยไม่

จ ากัดว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปใด 

ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism Theory) 

มาลิณี จุโฑประมา (2554 , น. 69-80) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู ้กลุ ่มพฤติกรรมนิยมไว้ว่า                   

กลุ ่มทฤษฎีการเร ียนรู ้ท ี ่ว ่าด้วยเร ื ่องการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมภายนอกหรือกลุ ่มพฤติกรรมนิยม 

(Behaviorism) มีดังนี ้1. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ 2. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขของสกิน

เนอร์ 3. ทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดค์  

สยุมพร ศรีมุงคุณ (2553) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ไว้ว่า             

นักคิดในกลุ่มนี้มองธรรมชาติของมนุษย์ในลักษณะที่เป็นกลาง คือ ไม่ดี–ไม่เลว การกระท าต่างของมนุษย์เกิด

จากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมภายนอก พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้า การเรียนรู้เกิดจาก

การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง   

แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 

วิทยา ด่านธ ารงกูล (2546) ได้กล่าวถึง ประสิทธิภาพ หมายถึงความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

อย่างคุ้มค่าเพ่ือการบรรลุเป้าหมายประสิทธิภาพจึงมักถูกวัดในรูปแบบของ ต้นทุนหรือจ านวนทรัพยากรที่ใช้ไป 

เมื่อเทียบกับผลงานหรือผลผลิตที่ได้เช่น ต้นทุน แรงงาน เวลาที่ใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

 ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2538) ได้กล่าวถึง ประสิทธิภาพไว้ว่ามีความหมายรวมถึง ผลิตภาพและ

ประสิทธ ิภาพโดยประสิทธ ิภาพเป็นส ิ ่งท ี ่ว ัดได ้หลายมิต ิ ตามแต่ว ัตถ ุประสงค์ท ี ่ต ้องการพิจารณา                           

คือ 1) ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ได้แก่ การท างานที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว ถูกต้อง 

และใช้เทคนิคที่สะดวกและง่ายขึ้นกว่าเดิม 2) ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ ได้แก่ การท างานที่มี

คุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลก าไร ทันเวลาผู้ปฏิบัติงานมีจิตส านึกที่ดีต่อการท างานและให้บริการ

เป็นที่พอใจของลูกค้า หรือผู้มารับบริการ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ถาวร นุ ่นละออง (2550) ได้ท าการวิจัยการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื ่อง ร่างกายมนุษย์            

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กล่าวถึงประโยชน์ของการสร้าง

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือฮาร์ดแวร์ประเภทคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์พกพาได้ สามารถบันทึกได้ในปริมาณมาก ท าส าเนาหรือโอนถ่ายข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วผู้อ่าน

สามารถอ่านและเรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ๆ ภายในเล่มได้ตามความสนใจและความแตกต่างออกไปของแต่ละ

บุคคลน าเสนอข้อมูลเป็นตัวหนังสือมีภาพประกอบ สวยงามและเสียงอ่านประกอบในแต่ละตัวอักษรและ
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น าเสนอข้อมูลเนื้อหาสาระ ในลักษณะแบบสื่อประสม ระหว่างสื่อภาพเป็นทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวกับ

สื่อประเภทเสียงพัดชา อินทรัศมี (2555) ที่ได้ท าการวิจัยการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการใช้ห้องสมุด

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการใช้ห้องสมุด ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคุณภาพด้านเนื้อหา และด้านเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 

 

วิธีการด าเนินการ 

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการจัดการองค์

ความรู้การประกอบธุรกิจเมล่อนและเพ่ือวัดประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เกี่ยวกับการจัดการ

องค์ความรู้การประกอบธุรกิจเมล่อน โดยมีรายละเอียดแบบแผนการวิจัย ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เกษตรกรที่ปลูกเมล่อนในจังหวัดราชบุรี จ านวน 20 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  

1. เกษตรกรผู้ปลูกเมล่อน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากเกษตรกรผู้ปลูก            

เมล่อนในจังหวัดราชบุรี จ านวน 10 คน 

2. ประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องการประกอบธุรกิจเมล่อน จ านวน 30 คนโดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จากประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องการประกอบธุรกิจเมล่อน จ านวน 30 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง เกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้การประกอบธุรกิจ 

เมล่อน ประกอบด้วย 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ผู้วิจัยได้จัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เกี่ยวกับการจัดการองค์

ความรู้การประกอบธุรกิจเมล่อน เพื่อศึกษาการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้  

การประกอบธุรกิจเมล่อน ส าหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจในการท าธุรกิจเมล่อน ซึ่งน าเสนอข้อมูลเป็นภาพนิ่ง  

และเนื้อหาประกอบด้วย 12 ส่วน 

แบบสัมภาษณ์เกษตรกร 

ผู้วิจัยได้ท าการสร้างแบบสัมภาษณ์ ซึ่งใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการด าเนินการธุรกิจเมล่อน

จากเกษตกร เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สามารถน าไปปรับใช้ได้จริง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาวิธีการสร้างและศึกษาเทคนิคการสร้างแบบสัมภาษณ์เกษตรกร วิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการให้

ผู้ที่ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เกิดความรู้ 
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2. สร้างแบบสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

3. น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น ไปตรวจสอบคุณภาพในด้านของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้ดัชนี

ความสอดคล้อง (Index of item objective congruence) หรือ IOC ระหว่างแบบสัมภาษณ์กับจุดประสงค์ที่

ต้องการวัด จากการพิจารณาความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย จ านวน 3 ท่าน ว่าแบบสัมภาษณ์แต่ละข้อวัด

จุดประสงค์ที่ต้องการ 

4. แบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ ซึ่งค่า

ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จะต้องมีค่า .50 ขึ้นไป 

5. น าแบบสัมภาษณ์ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินค่า IOC ที่ครอบคลุมครบถ้วนตามจุดประสงค์ ไปท าการ

สัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกเมล่อนในจังหวัดราชบุรี และท าการวิเคราะห์มูล 

แบบสอบถามความพึงพอใจประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) 

ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เพื่อวัด

ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ผู้วิจัยได้จัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เกี่ยวกับ               

การจัดการองค์ความรู้การประกอบธุรกิจเมล่อน 

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Book) จากอินเทอร์เน็ต หนังสือและตาราต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางการสร้างแบบประเมินวัดคุณภาพ 

2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)  

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นการสรุปเกี่ยวกับ การพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์การจัดการความรู้การประกอบ  

ธุรกิจเมล่อน สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังต่อไปนี้ 

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เรื่อง การจัดการความรู้การประกอบธุรกิจเมล่อน ส าหรับประชาชน

ทั่วไปที่สนใจในเรื่องการประกอบธุรกิจเมล่อน โดยเนื้อหาประกอบไปด้วย 12 ส่วน คือ 1. ประวัติเมล่อน 

2. สายพันธุ์เมล่อน 3. วิธีการปลูกเมล่อน 4. การเตรียมดิน 5. การดูแล 6. ศัตรูพืช โรคที่พบเห็น และวิธีการ

ป้องกัน 7. สภาพอากาศ 8. ระยะเวลาและวิธีเก็บเกี่ยว 9. ปริมาณผลผลิตและปริมาณความต้องการเมล่อน 

ในปัจจุบัน 10. ช่องทางการจ าหน่ายเมล่อน 11. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 12. เมนูแนะน าอาหารจากเมล่อน

รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 1-14 
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รูปที่ 1 หน้าปก                                    รูปที่ 2 สารบัญ                  

              
รูปที่ 3 Part 1                                   รูปที่ 4 Part 2 

 

               
    รูปที่ 5 Part 3  รูปที่ 6 Part 4              รูปที่ 7 Part 5                รูปที่ 8 Part 6
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        รูปที่ 9 Part 7        รูปที่ 10 Part 8         รูปที่ 11 Part 9         รูปที่ 12 Part 10 

        
  รูปที่ 13 Part 11   รูปที่ 14 Part 12 

 

2.  ผลการวัดความพึงพอใจหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการจัดการความรู้การประกอบธุรกิจเมล่อน  

โดยภาพรวม พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.57, S.D. = 0.54) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  

พบว่าประชาชนทั่วไปให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ ด้านเนื้อหาสาระ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.67, 

S.D. = 0.47) รองลงมาได้แก่ ด้านการใช้ภาษา (�̅� = 4.63, S.D. = 0.61) ค่าเฉลี ่ยอยู ่ในระดับมากที ่สุด  

ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ (�̅� = 4.60, S.D. = 0.62) ค่าเฉลี ่ยอยู ่ในระดับมากที ่ส ุด ด้านความสวยงาม                      

(�̅� = 4.53, S.D. = 0.57) และด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล (�̅� = 4.53, S.D. = 0.73) ค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด ด้านการจัดองค์ประกอบ (�̅� = 4.43, S.D. = 0.72) ตามล าดับ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

1.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เรื ่อง การจัดการความรู้การประกอบธุรกิจเมล่อน ส าหรับ

ประชาชนทั ่วไปที ่สนใจในเร ื ่องการประกอบธุรก ิจเมล ่อน ประกอบด้วยด้วยเน ื ้อหา 12 ตอน คือ                           

1. ประวัติเมล่อน 2. สายพันธุ์เมล่อน 3. วิธีการปลูกเมล่อน 4. การเตรียมดิน 5. การดูแล 6. ศัตรูพืช โรคที่พบ

เห็น และวิธีการป้องกัน 7. สภาพอากาศ 8. ระยะเวลาและวิธีเก็บเกี่ยว 9. ปริมาณผลผลิตและปริมาณความ
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ต้องการเมล่อนในปัจจุบัน 10. ช่องทางการจ าหน่ายเมล่อน 11. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 12. เมนูแนะน า

อาหารจากเมล่อน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของ บาร์คเกอร์ (Barker, 1992,               

น. 139-149) ใช้ในการเลือกประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การจัดการองค์

ความรู้การประกอบธุรกิจเมล่อนจัดอยู่ในประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบต ารา สามารถกล่าวได้ว่าเป็นการ

แปลงหนังสือจากสภาพสิ่งพิมพ์ปกติเป็นสัญญาณดิจิตอลเพ่ิมศักยภาพในการน าเสนอ และสอดคล้องกับทฤษฎี

พฤติกรรมนิยม (Behaviorism Theory) ของพาฟลอฟ (Pavlov) (อ้างถึงในมาลิณี จุโฑประมา , 2554,                  

น. 69-80) โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมในการออกแบบโครงสร้างของเนื้อหาในลักษณะเชิงเส้นตรง เป็นการ

น าเสนอเนื้อหาตามล าดับจากง่ายไปหายากและเป็นล าดับที่ตายตัว ซึ่งได้พิจารณาแล้วว่าเป็นล าดับการสอนที่มี

ประสิทธิภาพและผู้เรียนรู้จะสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

2. การวัดความพึงพอใจประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เกี่ยวกับการจดัการความรู้การ

ประกอบธุรกิจเมล่อน ส าหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องการประกอบธุรกิจ เมล่อน พบว่าประชาชนทั่วไป

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านภาพรวมของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และมี

ค่าเบี ่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.548 ซึ ่งสรุปได้ว่าประชาชนทั ่วไปมีความพึงพอใจต่อการใช้หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ เพราะมีการน าภาพกราฟิกต่าง ๆ พื้นหลัง สีสัน ขนาดตัวอักษร การเชื่องโยงเนื้อหาต่าง ๆ ที่

น่าสนใจมาใช้ในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของถาวร นุ่นละออง (2550, น. 15) 

ที่กล่าวถึงประโยชน์ของการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือ

ฮาร์ดแวร์ประเภทคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพาอ่ืน ๆ ได้ สามารถบันทึกได้ในปริมาณมาก ๆ และเรียกอ่าน

ได้ง่าย ท าส าเนาหรือโอนถ่ายข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ผู้อ่านสามารถอ่านและเรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ๆ ภายใน

เล่มได้ตามความสนใจและความแตกต่างออกไปของแต่ละบุคคล น าเสนอข้อมูลเป็นตัวหนังสือมีภาพประกอบ 

สวยงามและเสียงอ่านประกอบในแต่ละตัวอักษรและน าเสนอข้อมูลเนื้อหาสาระ ในลักษณะแบบสื่อประสม 

ระหว่างสื ่อภาพเป็นทั ้งภาพนิ่งและภาพเคลื ่อนไหวกับสื ่อประเภทเสียงและสอดคล้องกับงานวิจัย ของ                

พัดชา อินทรัศมี (2555) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการใช้ห้องสมุด ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการใช้ห้องสมุดส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคุณภาพด้านเนื้อหา และด้านเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 

 

ข้อเสนอแนะ 

ควรน าการจิวัยและการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในเนื้อหา   

สาระอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น ควรมีการเรียบเรียงการใช้ภาษาที่มากขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน  

และง่ายต่อการท าความเข้าใจ ซึ่งจะท าให้ผู้ที่สนใจเข้ามาอ่านเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในการท าธุรกิจของตนได้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อตรวจสอบและแนะน าแนวทางการแก้ไขสภาพปัญหาของ

เกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในจังหวัดสุพรรณบุรี (2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนารูปแบบกลยุทธ์การ

ส่งออกกระเจี ๊ยบเขียวในจังหวัดสุพรรณบุรี ระเบียบวิธีวิจัย คือ ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative 

Research) เครื่องมือในการวิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structural Interview) โดยการ

สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เกษตรกรผู้เพาะปลูกกระเจี๊ยบเขียว จ านวน 30 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง มี

เกณฑ์คัดเลือก คือ เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการปลูกกระเจี๊ยบเขียวและมีประสบการณ์ในการปลูกกระเจี๊ยบเขยีว

มากกว่า 1 ปี การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย (validity, reliability) สูตรการหาคุณภาพเครื่องมือ

วิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อหาความน่าเชื่อถือ (credibility) ของการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

ความเที่ยงตรง (reliability) และ ความถูกต้อง (validity) ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจโดย

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค รวมถึงการวิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรมโดยใช้ Five-

Forces Model ผลจากการวิจัยพบว่า (1) สภาพปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียวที่ส าคัญที่สุดคือการ

ควบคุมต้นทุนการเพาะปลูกกระเจี๊ยบเขียวและมาตรฐานการเพาะปลูกกระเจี ๊ยบเขียวที ่มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) (2) รูปแบบกลยุทธ์การส่งออกกระเจี ๊ยบเขียวในจังหวัด

นครปฐมที่เหมาะสม มี 2 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การเป็นผู้น าด้านต้นทุนโดยการกระตุ้นเกษตรกรให้ลดต้นทุนใน

การเพาะปลูก มีการเพาะปลูกผลผลิตให้ได้ผลตามที่ตลาดต้องการ การหาเมล็ดพันธ์ที่มีคุณภาพและไม่ส่งผล

กระทบต่อสินค้าเกษตร รองลงมาคือกลยุทธ์สร้างความแตกต่างมีการควบคุมการเพาะปลูกให้ได้คุณภาพตรง

ตามท่ีมาตรฐานที่ก าหนด 

 

ค าส าคัญ: กระเจี๊ยบเขียว รูปแบบกลยุทธ์ มาตรฐาน GAP 
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Abstract 

The purpose of this research is to (1) To examine and suggest solutions the problems 

of okra growers in Suphanburi Province (2) To increase efficiency in the development of okra 

export strategy in Suphanburi Province. The research methodology was qualitative research.  

The research tool was a semi-structural interview by random sampling of 30 okra growers. Use 

a specific selection method. There is a selection criterion that is a person who has knowledge 

in okra cultivation and has experience in growing okra for more than 1 year. Quality validation 

of research tools, quality formulas of research instruments that have been considered by 

experts for credibility of the qualitative analysis and validity. Content analysis of the business 

environment by analyzing strengths, weaknesses, opportunities and obstacles, as well as 

analyzing industry competition using the Five-Forces Model.The results of the study showed 

that (1) the most important problem of okra growers was the control of okra cultivation costs 

and quality okra cultivation standards according to the GAP (Good Agricultural Practices),               

(2) there are two appropriate strategies for exporting okra in Nakhon Pathom Province namely; 

the cost leadership strategy by encouraging farmers to reduce their farming costs, cultivation 

of produce to get the results that the market needs, finding quality seeds that do not affect 

agricultural products. Followed by a differentiation strategy, where cultivation is controlled to 

be safe and quality that meets the standards required to meet the needs of the Japanese 

market. 

 

Keywords: Okra strategy model GAP standard 

 

บทน า 

กระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชผักชนิดใหม่ที่มีความส าคัญในการส่งออกของประเทศไทย โดยมีประเทศญี่ปุ่น

เป็นประเทศคู่ค้าที่ส าคัญมีการน าเข้ากระเจี๊ยบเขียวจากประเทศไทยถึงประมาณร้อยละ 95 เปอร์เซนต์ ของ

การน าเข้าท้ังหมด รองลงมา คือ ประเทศในยุโรปและฮ่องกง แหล่งปลูกกระเจี๊ยบเขียวที่ส าคัญในประเทศไทย 

ได้แก่ จังหวัดในเขตภาคใต้ เช่น นราธิวาส สตูล จังหวัดในเขตภาคกลาง เช่น สุพรรณบุรี อ่างทอง ปราจีนบุรี 

นครปฐม เป็นต้น จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น นครราชสีมา สกลนคร และจังหวัดในเขต

ภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน และล าปาง เป็นต้น ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกรวมทั้งหมดในปี 2559 ประมาณ 

170,103 ไร่ มีผลผลิตรวม 236,968 ตัน (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2560)  ปัจจุบันในกลุ่มเกษตรกรที่
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ปลูกกระเจี๊ยบเขียวมีระบบ GAP (Good Agricultural Practice) เกิดขึ้น ระบบ GAP หมายถึง แนวทางใน

การท าการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุนและ

ขบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรและผู้บริโภค มีการใช้ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืน

ทางการเกษตรและไม่ท าให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยหลักการนี้ได้รับการก าหนดโดยองค์การอาหารและ

เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี, มปป.) แต่ขั ้นตอนการที่จะน า

กระเจี๊ยบเขียวส่งออกนั้นก็มีข้อจ ากัด เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีระเบียบการจัดการเกี่ยวกับพืชที่ต้องส่งออกโดย

กรมส่งเสริมการเกษตร ส าหรับกระเจี๊ยบเขียวจัดเป็นพืชควบคุมเฉพาะตามประกาศกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ซึ่งมีข้อก าหนดว่าผลผลิตที่จะส่งออกต้องมาจากแปลงที่อยู่ในระบบ GAP หรือแปลงที่มีระบบการผลิต

ที่ดี ผ่านการคัดบรรจุในโรงงานที่ได้รับการรรับรอง GAP และก่อนส่งออกต้องมีการตรวจผลผลิตเพื ่อขอ

ใบรับรองสุขอนามัยจากกรมวิชาการเกษตรแนบไปกับสินค้าที่ส่งออกด้วย  

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาเกษตรกรและผู้ เกี่ยวข้องยังจะต้องศึกษาการตลาดสินค้าเกษตร 

ศึกษาข้อก าหนดการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานคุณภาพของสินค้าเกษตรที่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ก าหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมและเตรียมปรับกระบวนการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพได้

มาตรฐานตามท่ีตลาดต้องการและสามารถปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดให้สามารถแข่งขันเพ่ือที่จะด ารงกิจการได้

อย่างยั่งยืน จากการสัมภาษณ์พบว่าเกษตรกรบางกลุ่มยังไม่สามารถปลูกกระเจี๊ยบเขียวให้ตรงตามมาตรฐาน

ตามท่ีบริษัทต้องการ ดังนั้นการปลูกกระเจี๊ยบเขียวให้ตรงตามมาตรฐานเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้เกษตรกรเพ่ือที่ได้

ผลผลิตก าไรเพิ่มมากขึ้น ปัญหาที่พบจากการสัมภาษณ์ในพื้นที่บ้านหนองบ่อพบว่ากระเจี๊ยบได้ผลผลิตที่ลด

น้อยจากการที่โดนตัดเงินในส่วนที่ไม่ตรงตามมาตรฐานเท่าที่ควรที่ตรงตามความต้องการของตลาดและสาเหตุ

นั้นเกิดจากการดูแลรักษาตลอดระยะเวลาการปลูกและแมลงที่มาท าลายผลผลิตของเกษตรกรหรือรูปร่าง

ผลผลิตออกมาในแบบที่บริษัทไม่ต้องการดังนั้นการเกิดปัญหาดังกล่าววิธีการที่แก้ไขได้คือการดูแลรักษา

ผลผลิตให้ตรงไปตามมาตรฐานที่บริษัทต้องการเพื่อเพ่ิมรายได้ 

จากประเด็นปัญหาที่พบข้างต้นน าสู่การพัฒนางานวิจัย เรื่องรูปแบบกลยุทธ์การส่งออกกระเจี๊ยบเขียว

ของประเทศไทยมีวัตถุประสงค์  เพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียวและเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการพัฒนารูปแบบกลยุทธ์การส่งออกกระเจี๊ยบเขียวในจังหวัดสุพรรณบุรี จากปัญหาข้างตน้ที่

พบว่าผลผลิตไม่ตรงตามมาตราฐานเท่าที่ควร ถึงแม้ว่าเกษตรกรจะมีความเชี่ยวชาญในด้านการปลูกจริง แต่

ทว่าในด้านของคุณภาพของผลผลิตที่ได้ยังไม่ตรงตามมาตราฐานไม่ได้ขึ้นอยู่กับเกษตรกรที่เพาะปลูกเพียงอย่าง

เดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับเมล็ดพันธ์ของกระเจี๊ยบและสภาพแวดล้อมของพื้นที่เพาะปลูก โดยการท าวิจัยจะเป็น

แนวทางในการแก้ปัญหาให้เกษตรกรได้ผลผลิตและก าไรที่ดีในการปลูกกระเจี๊ยบเขียว ซึ่งหากผลผลิตตรงตาม

มาตรฐานตรงความต้องการของตลาดโดยไม่ถูกตัดรายได้ในส่วนที่ไม่ตรงมาตรฐานเกษตรกรก็จะได้เงินปันผลที่
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มากขึ้น หากงานวิจัยนี้ส าเร็จจะเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและความเป็นอยู่ของ

เกษตรกรก็จะดีขึ้นตามล าดับ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือตรวจสอบและแนะน าแนวทางการแก้ไขสภาพปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียว 

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนารูปแบบกลยุทธ์การส่งออกกระเจี๊ยบเขียวในจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

จากงานวิจัยเรื่อง รูปแบบกลยุทธ์การส่งออกกระเจี๊ยบเขียวในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีแนวคิดทฤษฎี

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

ทฤษฎี Swot Analysis 

ทฤษฎีสภาพแวดล้อม SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ 

สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOTจึงเรียกได้ว่าเป็นการวิเคราะห์

สภาพการณ์ (situation analysis) ซ ึ ่ งเป ็นการว ิ เคราะห ์จ ุดแข ็ง จ ุดอ ่อน เพ ื ่อให ้ร ู ้ตนเอง (ร ู ้ เรา)                                

รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอกและ

ภายใน  (พันโท โกมล  วงศ์อนันต์ อภิชา  ประกอบเส้ง, 2555) 

  S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบเป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อม

ภายในบริษัท  

  W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ ที่เกิดจากสภาพแวดล้อม

ภายในต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้นสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็น 

  O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส การที่สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทเอื้อประโยชน์

หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร 

  T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ข้อจ ากัด ซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 

ทฤษฎีการแข่งขัน Five Forces Model 

Five Forces (5 Forces) คือ เครื ่องมือส าหรับวิเคราะห์คู ่แข่ง สภาพแวดล้อมการแข่งขัน เพ่ือ

วางแผนกลยุทธ์ของกิจการและปัจจัยที่ส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ จะประกอบด้วยปัจจัย 5 ด้านที่เป็นปัจจัย

ภายนอกซึ่งจะสามารถส่งผลดีหรือผลเสียต่อธุรกิจก็ได้ (บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ แพลตฟอร์ม จ ากัด, 2560) โดย

ประกอบไปด้วย 
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1. การแข่งขันกันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน ( Industry rivalry) หมายถึง การแข่งขันที่เข้มข้นเป็น

ผลมาจากปัจจัยส าคัญ ได้แก่การที่มี บริษัทเล็ก ๆ เป็นจ านวนมากราคาจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ผู้ซื้อใช้ในการ

เลือกตัดสินใจ หากมีจ านวนมากหรือมีขีดความสามารถที่พอๆกัน ย่อมส่งผลให้มีการแข่งขันท่ีรุนแรง 

2. ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันรายใหม่ (Threat of New Entrants) คือ ผู้มาใหม่อาจเป็นลักษณะของ

การเพิ่มก าลังการผลิตในอุตสาหกรรมเพื่อการพยายามขยายส่วนแบ่งตลาด (Market Share) มีตัวหารมากข้ึน 

ท าให้บริษัทที่อยู่ในตลาดอยู่แล้วอาจมีก าไรลดลงไม่มากก็น้อย 

3. อ านาจต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power of Customers) คือ ลูกค้าสามารถต่อรองเรื ่อง

คุณภาพ ราคาและ /หรือปริมาณสินค้า โดยผู้ซื้อจะมีอ านาจมาก  ผู้ประกอบการจะต้องก าหนดกลุ่มลูกค้าที่

ชัดเจน นอกจากนั้นผู้ประกอบการจะต้องสร้างแบรนด์สินค้าให้แข็งแกร่ง 

4. อ านาจต่อรองของซัพพลายเออร์ (Bargaining Power of Suppliers) คือ ซัพพลายเออร์เป็นผู้ที่มี

ความส าคัญในการควบคุมราคาและคุณภาพสินค้าของบริษัท โดยซัพพลายเออร์จะมีอ านาจต่อรองใน

อุตสาหกรรมสูง 

5. ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute Products or Services) คือ แรงกดดันจาก

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่ให้คุณค่าเดียวกันแต่มีราคาถูกกว่าสามารถสร้างความเสียหายทั้งในด้านการตลาดและ

การเงินแก่ผู้ผลิตสินค้าที่ถูกทดแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

 

ผูจ้ดัหาวตัถดุิบ การต่อรองของ

ลกูคา้ 

สินคา้ทดแทน 

การแข่งขนัภายใน

อตุสาหกรรม 

การเขา้มาของ

คู่แข่งรายใหม ่
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ทฤษฎีกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy) 

รูปแบบกลยุทธ์สามารถที่จะก าหนดและแบ่งออกได้ตามล าดับขององค์กรดังนี้ (Leslie, W. R., and 

Lloyd, 2543) 

1. กลยุทธ์การเป็นผู้น าด้านต้นทุน (Cost-Leadership Strategies) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการแข่งขันเมื่อ

ธุรกิจมีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนเมื่อเปรียบกับคู่แข่งภายในอุตสาหกรรม  

2. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategies) เป็นการใช้ความแตกต่างของสินค้า

หรือผลิตภัณฑ์เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขัน โดยสามารถสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ในรูปแบบที่

คู่แข่งไม่สามารถท าได้  

3. กลยุทธ์การมุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Focus Strategy) เป็นการมุ่งตอบสนองลูกค้าเฉพาะกลุ่มใน

จ านวนจ ากัด โดยอาจจะเป็นเฉพาะภูมิภาค สามารถที่จะตอบสนองลูกค้าในกลุ่มได้ดีกว่าผู้อ่ืน 
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กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2 กรอบแนวคิด 

 

 

 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพือ่การ
แข่งขันทั้ง 5 ด้าน 

1.การคุกคามจากคู่แข่งรายใหม ่

2.การต่อรองของผู้ซื้อ 

3.การต่อรองของผู้ขายปัจจยัการผลิต 

4.การคุกคามจากสินค้าทดแทน 

5.ความเข้มข้นทางการแข่งขัน 

ข้อมูลทั่วไป 

1.ช่ือ 

2.เพศ 

3.อาย ุ

4.ประสบการณ์ในการเพาะปลูก 
 
 
 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 

1.ด้านทรัพยากรบุคคล 

2.ด้านการเงิน 

3.ด้านการตลาด 

4.ด้านการผลิต 

5.ด้านการจัดการ 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

1.เศรษฐกิจ 

2.สังคม/วัฒนธรรม 

3.การเมือง/กฎหมาย 

4.เทคโนโลย ี

5.คู่แข่งขัน 

รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์ 

-กลยุทธ์การเป็นผู้น าด้านต้นทุน 

-กลยุทธ์สร้างความแตกตา่ง 

-กลยุทธ์มุ่งเน้นเฉพาะกลุ่ม 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง รูปแบบกลยุทธ์การส่งออกกระเจี๊ยบเขียวในจังหวัดสุพรรณบุรี การวิจัยนี้เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ(Qualitative Research)  เป็นการสัมภาษณ์เกษตรกรที่เพาะปลูกกระเจี๊ยบเขียว จ านวน 30 ราย 
การวิจัยประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากกลุ่มตั วอย่างที่ท าการ
คัดเลือกวมานั้นมีความสอดคล้องที่สามารถเป็นตัวแทนในการให้ข้อมูลเพื่อให้ได้ค าตอบตรงตามวัตถุประสงค์ 
เครื่องมือในการวิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง(Semi-Structural Interview) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 
ท่านตรวจสอบเนื้อหาของค าถามการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
การจัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing) และสรุปผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัย  

จากงานวิจัย ผู้วิจัยสามารถรายงานผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียว โดยผลการวิจัย

มีดังนี้ บริษัทใช้กลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจในการเพาะปลูกโดยการมีการประกันราคาให้เกษตรกร และ
ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสม มีการดูแลในตลอดระยะเวลาตั้งแต่เพาะปลูกจนเก็บเกี่ยว
ผลผลิตและยังเน้นการผลิตกระเจี๊ยบเขียวให้ปลอดภัยตรงตามมาตรฐานกับผู้บริโภค และจากการวิเคราะห์ 
SWOT Analysis ของเกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียวในจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า  
 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ SWOT 

STRENGTH (จุดแข็ง) WEAKNESS (จุดอ่อน) 
-เกษตรกรมีความเชี่ยวชาญในการเพาะปลูก 
-เกษตรกรมีเงินทุนและมีพ้ืนที่ไร่เป็นของตนเอง 
-ผลผลิคมีการรับรองสินค้า GAP  
-มีการควบคุมดูแลการผลิต 

-มีเมล็ดพันธ์ไม่เพียงพอให้แก่เกษตรกร 
-บริษัทท าการซื้อขายผูกขาดกับจุดรับซื้อ 
-ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ประเทศญี ่ปุ่น
สามารถปลูกกระเจี๊ยบเขียวได้เองท าให้ประเทศไทย
ส่งออกกระเจี๊ยบเขียวลดน้อยลง 

OPPORTUNITY (โอกาส) THREATS (อุปสรรค) 

-ผู้บริโภคนิยมหันมารรับประทานพืชผักเพื่อสุขภาพ
มากขึ้น 
-สินค้าเกษตรของประเทศไทยมีเอกลักษณ์และ
ปลอดภัยท าให้ลูกค้าเชื่อมั่นในสินค้าของประเทศ
ไทย 
-รัฐบาลมีการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือเพ่ือ
พัฒนาภาคเกษตร 

-เศรษฐกิจไทยมีการชะลอตัวในการส่งออก ใน
สถานการณ์ โควิด 19 
-ราคาส ินค้าเกษตรมีความผันผวนยากต่อการ
ควบคุมต้นทุน 
-เทคโนโลยีใหม่ๆไม่สามารถน าเข้ามาใช้ได้เนื่องจาก
การเพาะปลูกกระเจี๊ยบต้องใช้แรงงานคนเท่านั้น 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”    
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1053 

 

ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การส่งออกกระเจี๊ยบเขียวในจังหวัด

สุพรรณบุรี โดยผลการวิจัยมีดังนี้ ได้ข้อสรุปว่ารูปแบบกลยุทธ์ควรประกอบไปด้วย กลยุทธ์การเป็นผู้น าด้าน

ต้นทุนมุ่งเน้นไปท่ีการจัดการด้านต้นทุนในด้านต่างๆให้กับเกษตรกร เช่น การกระตุ้นให้เกษตรกรลดต้นทุนโดย

การส่งเมล็ดพันธ์ไปยังจุดรับซื้อในที่แห่งนั้นและมีนโยบายควบคุมการผลิต การขาย การส่ง และการบริการ

ตลอดระยะเวลาการเพาะปลูก และรองลงมาคือ กลยุทธ์สร้างความแตกต่างที่มีการวิจัยการตลาดเพื่อค้นหา

ความต้องการของลูกค้าและมาแนะน า ดูแล ให้กับผลผลผลิตของเกษตรกรให้ได้ตรงตามความต้องการ และมี

นโยบายในด้านการส่งมอบ เช่น รวดเร็ว ครบถ้วน ตรงเวลา ปลอดสารเคมี เพื่อการส่งออกที่ได้รับความ

ไว้วางใจจากลูกค้าและเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกร 

 

สรุป 

 จากการวิจัยรูปแบบกลยุทธ์การส่งออกกระเจี๊ยบเขียวในจังหวัดสุพรรณบุรีจากการศึกษาสามารถ

น ามาอภิปรายผลกับเอกสารทางวิชาการ  ได้ดังนี้ 

1. ผลการวิจัยจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่าปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียว ในการ 

SWOT ด้านจุดแข็ง พบว่า ผลผลิตได้รับมมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) จึงได้รับการส่งออก

กระเจี๊ยบเขียวไปยังประเทศญี่ปุ ่น และมีการดูแลเกษตรกรระหว่างการเพาะปลูกกระเจี๊ยบเขียวและการ

ควบคุมต้นทุนการผลิตและเพาะปลูกจนถึงการส่งมอบจึงท าให้ผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานในการส่งออก 

ตามมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices)ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีระรัตน์ ชิณแสน และ

คณะ (2563 )ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การผลิตมะม่วงมหาชนกเพื่อการส่งออกตลาดญี่ปุ่น: กรณีศึกษาบ้าน

หนองบัวชุม ต าบลหนองหิน อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ผลการวิจัยพบว่าเกษตรกรต้องได้รับการ

มาตรฐานเกษตรเหมาะสม (Good Agricultural Practices; GAP) ส าหรับพืชก่อนจึงจะสามารถจ าหน่าย

ผลผลิตเพื่อการส่งออกตลาดญี่ปุ่นได้ อย่างไรก็ตามเพื่อให้การผลิตมะม่วงมหาชนกให้ผลตอบแทนคุ้มค่าและมี

ความยั่งยืนเกษตรกรควรมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องรวมถึงอาจ

พัฒนาการผลิตจากมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในอนาคต 

2. ผลการวิจัยจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การส่งออกกระเจี๊ยบเขียวใน

จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมส่งออกกระเจี๊ยบดังนี้ 

 2.1 อ านาจการคุกคามจากคู่แข่งขันรายใหม่ พบว่ามีผู ้ประกอบการหน้าใหม่เข้ามาใน

อุตสาหกรรมไม่มาก เนื่องจากข้อก าหนดระเบียบมีความยุ่งยากและพื้นที่ในการเพาะปลูกไม่เอื้ออ านวยให้กับ

ภูมิประเทศอ่ืน 
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 2.2 อ านาจในการต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต บริษัทมีอ านาจต่อรองสูงกว่าเกษตรกร

และยังมีอ านาจในการควบคุมกระบวนการเพาะปลูก ตลอดจนการประกันราคารับซื้อให้กับเกษตรกร ท าให้

เกษตรกรไม่ต้องกังวลเรื่องการขายในราคาท่ีคงท่ีและมีผู้รับซื้อตลอดการเพาะปลูกกระเจี๊ยบ 

 2.3 อ านาจในการต่อรองของลูกค้า กลุ่มลูกค้าประกอบไปด้วยบริษัทรับซื้อกระเจี๊ยบเขียว

รายใหญ่ ซึ่งตลาดส่งออกท่ีส าคัญของกระเจี๊ยบเขียวคือประเทศญี่ปุ่นว่าประเทศสารถเพาะปลูกพืชผักได้ในบาง

ชนิดแต่สภาพภูมิอากาศไม่สามารถเพาะปลูกกระเจี๊ยบเขียวได้ดีจึงส่งผลให้มีการน าเข้ากระเจี๊ยบเขียวปริมาณ

มากในส่วนของตลาดญี่ปุ่นนิยมรับประทานกระเจี๊ยบเขียวของประเทศไทยเนื่องจากมีคุณภาพตามมาตรฐานที่

ก าหนด 

 2.4. อ านาจคุกคามจากสินค้าทดแทน ประเทศไทยมีความได้เปรียบเนื่องจากกระเจี๊ยบเขียว

ของไทยมลีักษณะที่ตรงตามมาตรฐานและมีรสชาติดีกว่า ดังนั้น สินค้าทดแทนจากประเทศผู้น าเข้าจึงไม่ส่งผล

กระทบต่อบริษัท และพบว่ายังไม่มีสินค้าทดแทนกันได้ เนื่องจากภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออ านวย หรือ

ทดแทนกันได้ก็ไม่ 100% จึงท าให้ผู้น าเข้าเลือกที่จะใช้สินค้าของบริษัทในประเทศไทยมากกว่า 

 2.5. อ านาจความรุนแรงของการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม ประเทศคู่แข่งกระเจี๊ยบเขียว

ผักสดแช่เย็นคือฟิลิปปินส์ส่วนจีนเป็นคู่แข่งกระเจี๊ยบเขียวสุกแช่แข็งญี่ปุ่นน าเข้ากระเจี๊ยบเขียวประมาณ 1   

ใน 3 ของปริมาณบริโภคทั้งหมดโดยชาวญี่ปุ่นพิถีพิถันต่อขนาดและและเข็มงวดในด้านคุณภาพของกระเจี๊ยบ

เขียวที่บริโภค คือต้องมีขนาดเท่า ๆ กันไม่โค้งงอ 

ทฤษฎีกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy) 

 เกษตรกรใช้กลยุทธ์ในด้านการเป็นผู้น าด้านต้นทุน และ กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง โดย เกษตรกร

เห็นว่ากลยุทธ์ทั้งสองนี้นี้ช่วยในด้านการควบคุมต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้ตรงได้ตรงตามมาตรฐาน

เพราะมีผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างไกล้ชิดและวิจัยการตลาดเพ่ือค้นหาความต้องการของลูกค้าซึ่งเป็นประโยชน์อันดี

ในทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศันธนีย์ อุ่นจิตติ (2559) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การแข่งขัน

พื้นฐานที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทยใน

ตลาดโลก ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาตามแนวคิดกลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐาน เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยสร้างความ

ได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยมีหลักการว่าหากต้องการให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้แล้วจะต้องใส่ใจในสิ่ง 3 

อย่าง คือ การมีต้นทุนการผลิตที่ต ่า การสร้างความแตกต่างและการเจาะจงในตลาด หากธุรกิจสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ได้จริงแล้วย่อมจะท าให้สามารถด ารงอยู่ในความได้เปรียบเชิงแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 

    ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1. ภาครัฐควรเข้ามามีบทบาทมากขึ้นโดยในความร่วมมือในเรื่องของการสนับสนุนและส่งเสริมให้
เกษตรกรเพาะปลูกกระเจี๊ยบที่มีคุณภาพ มาตรฐานเพ่ือการส่งออก 

2. เกษตรกรสร้างคุณภาพให้กับสินค้าเกษตร ให้ปลอดภัย สะอาด สด ใหม่ อยู่สม ่าเสมอ 
 3. ผู้ประกอบการควรจัดหาเมล็ดพันธ์ให้เพียงพอต่อครัวเรือนของผู้เพาะปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพ่ือ
ผลผลิตให้เพียงพอต่อการส่งออก 
 4. สินค้าเกษตรของประเทศไทยมีเอกลักษณ์และปลอดภัยท าให้ลูกค้าเชื่อมั่นในสินค้าของประเทศไทย 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกกระเจี๊ยบเขียว 
 2. หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจสามารถน ารูปแบบกลยุทธ์การส่งออกกระเจี๊ยบเขียวจากการวิจัยครั้งนี้ไป
ปรับปรุง ประยุกต์ใช้กับพื้นที่ในชุมชนอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแก้ไขปัญหาจากการ
ว่างงานอยู่บ้าน เป็นการช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพของคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
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บทคัดย่อ 

การว ิจ ัยน ี ้ เพ ื ่อศ ึกษาปัจจ ัยที ่ม ีผลต่อการตัดสินใจซื ้อประกันโควิด19 ในเขตอ าเภอเมือง                          
จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 105 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยหา
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ต้องซื้อประกันชีวิตเพ่ิม                          
คือ สถานการณ์จากโควิด-19 ค่าเบี้ยประกันชีวิตควรเหมาะสมกับความคุ้มครองหรือประโยชน์ที่จะได้รับ และ
ช่องทางการซื้อประกันชีวิตที่น่าเชื่อถือควรซื้อผ่านเวปไซต์ของบริษัทประกัน   ในด้านการตัดสินใจซื้อ พบว่า 
ด้านส่งเสริมการตลาดมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านตัวแทน ด้านการให้บริการ            
ด้านบริษัท และด้านผลิตภัณฑ์ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า หากบริษัทประกันภัยได้มีการส่งเสริมการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพจะเกิดความน่าเชื่อถือของบริษัทน าไปสู่การตัดสินใจซื้อของประชาชนที่มากข้ึน 
 
ค าส าคัญ: การประกันภัย การตัดสินใจซื้อ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
 
Abstract 
         This research is to study the factors affecting the decision to buy insurance for                       
COVID-19. in Muang District Nakhon Ratchasima Province, 105 samples were used as 
questionnaires. Statistical data were analyzed by frequency, percentage, mean and standard 
deviation. The results showed that Another factor that needs to be purchased for life 
insurance is the situation from COVID-19. Life insurance premiums should be appropriate for 
the coverage or benefits that will be received. And a reliable way to buy life insurance should 
be purchased through the website of the insurance company. In terms of purchasing decisions, 
it was found that on marketing promotion, the opinions were at the highest level. followed 
by agents service, company, and product, respectively. show that If insurance companies have 
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effective marketing promotion, the company's credibility will lead to greater purchasing 
decisions of the people. 
 
Keywords: Insurance, purchase decision, COVID-19 pandemic 
 
บทน า 
         สถานการณ์ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาท าให้มีผู้เจ็บป่วยและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก  
และการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโคโรนา ที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว ก่อให้เกิดความกังวลกับ
ประชาชนไทยอีกครั้งหนึ่ง ทั้งความกังวลจากการติดโรคและความกังวลจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่จะตามมา อย่างไรก็ตาม การระบาดระลอกใหม่มีความต่างในหลายด้านจากระลอกแรก เริ่มจากจ านวนผู้ติด
เชื้อมีจ านวนมากกว่า กระจายไปหลายจังหวัด แต่ด้านมาตรการจ ากัดการระบาดกลับมีความเข้มงวดน้อยกว่า
ทั้งในแง่จ านวนมาตรการและขนาดของพื้นที่ควบคุม   ผลจากการระบาดที่น่าจะลากยาวนี้จะท าให้ยังต้องมี
มาตรการควบคุมต่อเนื่อง แต่จะไม่คุมเข้มอย่างรอบที่แล้วและส่งผลให้ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมเบา
บางกว่า (เห็นได้จากมาตรการเยียวยาของรัฐบาล มีขนาดเล็กกว่าระลอกแรกพอควร) อีกท้ังเศรษฐกิจภายนอก
ประเทศก็มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นแสดงให้เห็นในตัวเลขการส่งออกที่ค่อนข้างดีตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา 
ดังนั้นผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาคจึงน่าจะน้อยกว่าระลอกแรกค่อนข้างมากแม้ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคจะ
ดูดีกว่า แต่หากเจาะจงไปที่บางภาคเศรษฐกิจและบางกลุ่มประชากร ยังน่าเป็นห่วงว่าอาจได้รับผลกระทบที่
รุนแรงขึ้น (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2564) 
         ตั้งแต่ต้นปี 63 เป็นต้นมา "ประกันโควิด19" ได้รับความนิยมจากคนไทยเป็นจ านวนมาก ซึ่งการซื้อ
ประกัน ถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงอย่างหนึ่ง เรียกง่ายๆว่า ประกันช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินได้เป็น
อย่างดี โดยเฉพาะช่วยจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ปัจจุบันมีบริษัทประกันที ่เปิดขายประกัน “โควิด 19”
หลากหลายรูปแบบที่เน้นคุ้มครองครอบคลุมทั้งอาการป่วย และเสียชีวิตจากอาการโควิด19เพื่อเป็นตัวเลือก
ส าหรับผู ้ที ่ต้องการซื ้อประกันในช่วงนี ้ ยอดซื ้อกรมธรรม์ COVID-19 ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี ้ อยู ่ที่ 
1,300,000 ฉบับ เบี้ยประกันภัย 800 กว่าล้านบาท แต่เมื่อมีการระบาด ระลอก 3 ท าให้ยอดการซื้อกรมธรรม์
เร่งตัวช่วงปลายเดือน เม.ย. - พ.ค. เพ่ิมเป็น 9,000,000 ฉบับ เบี้ยประกันภัยเพิ่มเป็น 3,500 ล้านบาท ประกัน
โควิด-19 มี 2 ประเภท 1.แบบ เจอ จ่าย จบ ที่เคยซื้อเมื่อปี 63 แต่ปัจจุบันประกันโควิดในปี63 บางบริษัทได้
ท าการยกเลิกการขายไปแล้ว หลังโควิดระบาดหนัก หรือบางบริษัทก็ใช้วิธีปรับแผนความคุ้มครองใหม่ และ            
2. ประกันโควิดแบบมีค่ารักษาพยาบาล ที่ก าลังขายอยู่ในขณะนี้ ซึ่งปัจจุบันประกันโควิด ครอบคลุ มเรื่องการ
แพ้วัคซีนแล้วด้วย ส่วนที่ว่าซื้อประกันโควิด-19 ได้แค่ 1 กรมธรรม์ต่อ 1 บริษัทนั้นส่วนใหญ่จะใช้กับประกันโค
วิดแบบเจอ จ่าย จบ แต่ก็ขึ้นอยู่กับเงื ่อนไขของบริษัทนั้นๆ ด้วย เช่น บางบริษัทสามารถซื้อได้มากกว่า 1 
กรมธรรม์ แต่ต้องซื้อต่างแผนความคุ้มครอง เช่น ซื้อเจอ จ่าย จบ แล้ว ไปซื้อแผนแบบคุ้มครองค่ารักษาก็ย่อม
ได้ (ไทยรัฐออนไลน์, 2564) 
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         เมื่อวันที่ 8 และวันที่ 9 กันยายน 2564 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้รับผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการค้าในสุรนารี ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา เข้ารับการรักษาจ านวน 6 ราย เทศบาลนครนครราชสีมา จึงได้ด าเนินการตรวจเชิงรุกเพ่ือ
ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่มเติมภายในตลาดสุรนารี ระหว่างวันที่ 10 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2564 จากการคัด
กรองเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 10 กันยายน 2564 จ านวน 19 ราย วันที่ 11 กันยายน 2564 จ านวน
46 ราย และยังมีประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดโรคเป็นจ านวนมาก ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 
จ านวน 260 ราย แบ่งเป็นผู้ค้าขายในตลาด 106 ราย ผู้สัมผัสกับกลุ่มผู้ค้าขายในตลาด 154 ราย และมี
แนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จึงมีความจ าเป็นที่ต้องควบคุมโรคโควิด -19 ในพื้นที่ตลาดสุรนารีให้ได้โดยเร็ว             
เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา, 2564) 
         ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์แพร่
ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อจะได้เป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่ตัดสินใจซื้อประกันได้ตัดสินใจในการซื้อประกันและ
บริษัทประกันใช้เป็นแนวทางในการออกผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคมากขึ้น 
           
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
         เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันโควิด19 ในจังหวัดนครราชสีมา 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

         แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันชีวิต 

         การประกันชีวิตเป็นวิธีการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งรวมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องจากการตาย การสูญเสียอวัยวะ 

ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ในยามชรา โดยที่เมื่อบุคคลใดต้องประสบกับภัยเหล่านั้นก็ได้รับเงินเฉลี่ย

ช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยบริษัทประกันชีวิตจะท าหน้าที่เป็นแกนกลาง

ในการน าเงินก้อนดังกล่าวไปจ่ายให้แก่ผู้ได้รับภัย (ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย, 2564)  

        การประกันชีวิตคือ การที ่บุคคลผู ้หนึ่งเรียกว่า “ผู ้เอาประกันภัย”ได้จ่ายเงินจ านวนหนึ่งเรียกว่า           

“เบี้ยประกันภัย”ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในสัญญา(กรมธรรม์)ให้กับบริษัทประกันภัยเพื่อซื้อความคุ้มครอง

ตามที่ระบุเป็นเงื่อนไขไว้ในกรมธรรม์ อาทิผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์

หรือมีอายุยืนยาวจนครบก าหนดตามที่ระบุไว้บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินจ านวนหนึ่งเรียกว่า “จ านวนเงินเอา

ประกันภัย”ให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือผู้เอาประกันภัยแล้วแต่กรณีทั้งนี้เงื่อนไขความคุ้มครองจะมีหลายรูปแบบ

ขึ้นอยู่กับการเลือกซื้อตามความเหมาะสมของผู้เอาประกันภัยเป็นหลัก (ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2564) 
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 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 

        นิลเนตร คุณูปถัมภ์ (2559) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจซื้อว่า หมายถึง การเลือกสิ่งหนึ่งหรือ

หลาย ๆ สิ่ง หรือเลือกที่จะปฏิบัติทางใดทางหนึ่งจากหลาย ๆ ทางที่มีอยู่ และวิธีการที่เลือกนั้นย่อมได้ รับการ

พิจารณาอย่างถ่ีถ้วนแล้วว่าถูกต้องเหมาะสมหรือดีที่สุด และตรงกับเป้าหมายขององค์การด้วย 

         สถานการณ์โควิด-19 

         ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หมายถึง เป็นตระกูลของไวรัสที่ก่อให้อาการป่วยตั้งแต่โรคไข้หวัด

ธรรมดาไปจนถึงโรคที่มีความรุนแรงมาก เช่น โรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางและโรคระบบทางเดิน

หายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS-CoV) เป็นต้น ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนในมนุษย์ก่อให้เกิดอาการ

ป่วยระบบทางเดินหายใจในคน และสามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ โดยเชื้อไวรัสนี้พบครั้งแรกในการระบาด

ในเมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี 2019 (กรมควบคุมโรค, 2563) 

        จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และ

ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนโดยรวมทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงรายได้และ

อ านาจซื้อของประชาชน ประกอบกับรัฐบาลมีมติขยายขอบเขตการปิดสถานศึกษาและสถานบริการ พร้อม

ประกาศเลื่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือการระบาดของไวรัสโควิด -19 ท าให้ภาพรวม

ความเสี่ยงของธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงธุรกิจประกันภัยมีความเสี่ยงเพ่ิมสูงขึ้นด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม 

จากความตื่นตัวของประชาชนที่สูงขึ้นตามการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจ านวนมาก จึงถือเป็นโอกาสส าหรับธุรกิจ

ประกันภัยในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่าง

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยโควิด-19 ที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นจ านวนมากในช่วงระยะเวลา 2 เดือน                

ที่ผ่านมา นับเป็นการสร้างสถิติใหม่ในด้านจ านวนลูกค้าที่สนใจและซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยโควิด-19 ผ่านแอป

พลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัทประกันภัยรวมถึงตัวกลางประกันภัย สะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จของ

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยโควิด-19 และนับเป็นปัจจัยบวกที่จ ากัดต่อภาพรวมของธุรกิจประกันภัยทั้งในมิติของเบี้ย

ประกันภัยรับ รวมถึงมีส่วนช่วยขยายฐานผู้เอาประกันภัยรายย่อยให้เพิ่มสูงขึ้น จากการสร้างความคุ้นเคยต่อ

การซื้อประกันภัยรายย่อยผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้น เพื่อให้ทันกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 

พร้อมรองรับสังคมที่จะก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต (สายก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย, 2563) 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

          การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันโควิด-19 ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส 

โควิด-19 ในจังหวัดนครราชสีมา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูล

ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

          ประชากรใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ประชาชนทั่วไปในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

          กลุ่มตัวอย่าง คณะผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดยวิธีการสุ่มแบบ

บังเอิญ (Accidental Sampling) ซึ่งเป็นการสุ่มจากสมาชิกของกลุ่มประชากรเป้าหมายเท่าที่จะหาได้ตัวอย่าง

ที่ได้จึงเป็นตัวอย่างจากผู้ที่ยินดีให้ความร่วมมือ (รัชนีกุล ภิญโญภานุวัฒน์และคณะ, 2564) ได้กลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 105 ตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

คณะผู ้ว ิจ ัยได้อาศัยเครื ่องมือที ่ใช ้เก ็บรวบรวมข้อมูล เป็น แบบสอบถามออนไลน์ ( Online 

Questionnaire) โดยแบบสอบถามนี ้ ผู ้ว ิจ ัย ได้ใช้ร ูปแบบค าถามปลายปิดในส่วนที ่ 1 -3 (Close end 

Questionnaire) ซึ่งเป็นค าถามที่มีทางเลือกให้กับผู้ตอบแบบสอบถาม เพียง 1 ค าตอบ และค าถามปลายปิด

ในส่วนที่ 4 ทั้งนี้ข้อค าถามที่น ามาใช้พัฒนาคณะผู้วิจัยประยุกต์ใช้ตามแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ค าถามของ งานวิจัยสามารถตอบวัตถุประสงค์ที่ศึกษาของงานวิจัยได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

โครงสร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

          ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

          ส่วนที่ 2 พฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตโควิด-19 

          ส่วนที่ 3 การตัดสินใจซื้อ 

          ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

        การแปลผลข้อมูล  

 ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ คณะผู้วิจัยน าวิธีวัดแบบ Rating Scale ของ Likert 

Scale โดย ก าหนดให้มีระดับความคิดเห็น 5 ตัวเลือก ซึ่งเป็นการให้คะแนนในเชิงบวกจากนั้นหาค่าเฉลี่ยของ

คะแนนที่ได้มา แปลความหมาย และเพื่อให้สามารถแยกระดับความคิดเห็นได้จึงก าหนดความกว้างของแต่ ละ

ระดับโดยใช้การ ค านวณไว้ที่ 0.8 ตามวิธีการค านวณ ดังนี้  

 จากการพิจารณาข้างต้นเกณฑ์ที่ใช่ในการประเมินค่าระดับปัจจัยต่าง ๆ จะแบ่งระดับคะแนน เป็น 5 

ระดับ ตามเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้  

 ค่าเฉลี่ยคะแนนตั้งแต่ 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

 ค่าเฉลี่ยคะแนนตั้งแต่ 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  

 ค่าเฉลี่ยคะแนนตั้งแต่ 2.61 - 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ยคะแนนตั้งแต่ 1.80 - 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย  

 ค่าเฉลี่ยคะแนนตั้งแต่ 1.00 - 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

          1. ศึกษาค้นคว้า งานศึกษาที ่เก ี ่ยวข้องกับปัจจัยที ่ม ีผลต่อการตัดสินใจซื ้อประกันโควิด -19                       

ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดนครราชสีมา  

          2. น าข้อมูลที ่ได้จากข้อ 1 มาก าหนดกรอบแนวคิด ตามลักษณะของตัวแปรที ่ต ้องการศึกษา                   

ในการศึกษานี้เป็นปัจจัยที ่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันโควิด-19 ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื ้อไวรัส             

โควิด-19 ในจังหวัดนครราชสีมา และน าข้อมูลมาสร้างแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

          การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้ข้อมูลทางสถิติ 

          1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพื ่อการบรรยายปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชน                

ในจังหวัดนครราชสีมา 

          2. การแจกแจงความถี ่ (Frequency) ส าหรับวิเคราะห์เพื ่อการบรรยายปัจจัยส่วนบุคคลของ

ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

          3. ค่าเฉลี ่ย ( ) ส าหรับวิเคราะห์ค่าเฉลี ่ยปัจจัยที ่ม ีผลต่อการตัดสินใจซื ้อประกันโควิด -19                         

ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดนครราชสีมา 

          4. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันโควิด-19 

ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดนครราชสีมา 

 

สรุปผลการวิจัย 

         จากการศึกษา “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันโควิด-19 ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส 

โควิด-19 ในจังหวัดนครราชสีมา” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 105 ราย   

ซึ่งคณะผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

         คณะผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติหาความถี่ และร้อยละ  

ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม           (n=105) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 48 45.7 

หญิง 57 54.3 
อายุ   

ต ่ากว่า 20 ปี 3 2.9 
21-30 ปี 24 22.9 

31-40 ปี 47 44.8 

41-50 ปี 19 18.1 
50 ปีขึ้นไป 12 11.4 

ระดับการศึกษา   

ต ่ากว่าระดับปริญญาตรี 20 19.0 
ปริญญาตรี 80 76.2 

สูงกว่าปริญญาตรี 5 4.8 

อาชีพ   
นักเรียน/นักศึกษา 18 17.2 

ครู/อาจารย์     15 14.3 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 45 42.9 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ     22 20.9 

รับจ้างทั่วไป 2 1.9 
พนักงานเอกชน/พนักงานราชการ 3 2.8 

สถานภาพ   

โสด 42 40.0 
สมรส 53 50.5 

หย่าร้าง 5 4.8 
แยกกันอยู่ 5 4.8 

รายได้ต่อเดือน   

ต ่ากว่า 20,000 บาท 18 17.1 
20,001- 50,000 บาท 78 74.3 

50,001 บาทขึ้นไป 9 8.6 
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           จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 57 คน  คิดเป็นร้อยละ 54.3 

มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 มีการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี จ านวน 80 

คน คิดเป็นร้อยละ 76.2 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 มีอาชีพเป็นค้าขาย/

ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ จ านวน 45 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.9 สถานภาพสมรส จ านวน 53 คน คิดเป็น

ร้อยละ 50.5 มีรายได้ต่อเดือน 20,001-50,000 บาท จ านวน 78 คน  คิดเป็นร้อยละ 74.3  

 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตโควิด-19  

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและร้อยละของปัจจัยในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตโควิด-19 (n=105) 

เหตุผลในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตโควิด-19  จ านวน ร้อยละ 
สถานการณ์โควิต19 ท าให้ต้องซื้อประกัน 52 49.5 

ค่าเบี้ยประกันชีวิตโควิด-19 เหมาะสม 29 27.7 

ช่องทางการซื้อประกันชีวิตโควิด-19 สะดวก 24 22.8 

 

จากตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับเหตุผลในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตโควิด -19 

เนื่องจากสถานการณ์โควิต19 ท าให้ต้องซื้อประกัน จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมาเป็นค่าเบี้ย

ประกันชีวิตโควิด-19 เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 27.7 และช่องทางการซื้อประกันชีวิตโควิด-19 สะดวก คิดเป็น

ร้อยละ 22.8 ตามล าดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตโควิด-19 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตโควิด-19 

การตัดสินใจซื้อ 
ระดับความคิดเห็น 

X S.D แปลความหมาย 
1. ด้านบริษัทประกันชีวิต 4.09 0.442 มาก 

2. ด้านผลิตภัณฑ์ 4.06 0.534 มาก 

3. ด้านการให้บริการ 4.08 0.570 มาก 
4. ด้านตัวแทนบริษัท 4.23 0.487 มากที่สุด 

5. ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.29 0.564 มากที่สุด 

 รวม 4.16 0.382 มาก 

          

 จากตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( �̅�= 4.16, S.D. = 0.382) เมื่อพิจารณาพฤติกรรมของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า 

ด้านบริษัทประกันชีวิตอยู่ในระดับมาก ( �̅� = 4.09, S.D. =0.442) ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก ( �̅� = 
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4.06, S.D. = 0.534) ด้านการให้บริการอยู่ในระดับมาก ( �̅� = 4.08, S.D. = 0.570) ด้านตัวแทนบริษัทอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( �̅�= 4.23, S.D. = 0.487) และด้านส่งเสริมการตลาดอยู ่ในระดับมากที่สุด ( �̅�= 4.29,              

S.D. = 0.564)  

 

อภิปรายผล 

         จากสรุปผลการวิจัยปัจจัยที ่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันโควิด19 ในจังหวัดนครราชสีมา                  

มีประเด็นส าคัญท่ีน ามาอภิปรายผล ตามล าดับต่อไปนี้  

         1. ผลการวิเคราะห์จากผู้ตอบแบบสอบถาม 105 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง                 

31 - 40 มี อาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ มีรายได้ระหว่าง 20,001 - 50,000 บาท จบการศึกษา

รับปริญญาตรี สถานภาพสมรส ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ อารนี ทองเจริญสุขชัย (2560) ปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ:กรณีเปรียบเทียบ ช่วงอายุของกลุ่มผู้ซื ้อได้ศึกษาปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจ

ประกันชีวิตที่สรุปผลไว้ว่า ปัจจัยส่วนใหญ่ทางด้านประชากรศาสตร์ อาทิเช่น อายุ เพศและระดับการศึกษา ไม่

มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของอายุนั้นชี้ให้เห็นชัดว่า ความแตกต่าง

ในช่วงวัยไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ 

         2. ผลการวิเคราะห์เหตุผลในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตโควิด-19 พบว่า การเกิดสถานการการแพร่

ระบาดโควิด-19 เป็นเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อ รองลงมา คือ ค่าเบี้ยประกันชีวิต โควิด-19 ที่มีความ

เหมาะสมและ ช่องทางการซื้อประกันชีวิตโควิด-19 ที่สะดวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จาตุรนต์ สุริวินิจ 

(2563) ที่ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลต่อการซื้อประกันชีวิตในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า ของบุคลากรศาล

อาญาพบว่าบุคลากรศาลอาญา ที่สรุปผลไว้ว่า ประกันชีวิตในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า ของบุคลากร

ศาลอาญาพบว่าบุคลากรศาลอาญา ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 142 คน พบว่า เหตุการณ์ที่ซื้อประกันชีวิต           

โควิด-19 ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมซื้อประกันชีวิตโควิด-19 เมื่อเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19 รองลงมาซื้อเมื่อรู้สึก

ว่าตัวเองไม่ปลอดภัย ซื้อเมื่อมีคนชักชวน และซื้อเมื่อไตร่ตรองแล้ว 

         3. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซื ้อประกันโควิด19 ของประชากรในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า               

การตัดสินใจซื้อที่มีค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับมากที่สุดคือ ด้านส่งเสริมการตลาด โดยการใช้วิธีการส่งสริมการตลาด

ที่น่าสนใจ ขัดแย้งกับงานวิจัยของ ณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์ (2560) ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือประกันชีวิตของ

ผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 4 ปัจจัย เรียงล าดับจากมากไป

น้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคลและกระบวนการ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัด

จ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ส าหรับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

 จากผลการศึกษาพบว่า ประชาชนเห็นว่า ด้านการส่ งเสริมการตลาด เป็นปัจจัยในการตัดสินใจซื้อ

ประกันโควิด-19 มากที่สุด ดังนั้น สิ่งที่ควรบริษัทควรน าไปปรับปรุงการด าเนินงานของบริษัทคือ ควรมีการ

ส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสม มีประชาสัมพันธ์ทางการตลาดอย่างต่อเนื่องในทุกช่องทางที่ลูกค้าจะสามารถ

เข้าถึงได้อย่างง่าย บริษัทควรจัดให้มีโปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตของบริษัทต่าง ๆ ให้ครอบคลุมให้ลูกค้า

สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างง่าย เพ่ือดึงดูดให้ลูกค้าเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์มากยิ่งข้ึน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 

1. การศึกษาควรท าการศึกษาในพ้ืนที่หรือจังหวัดอ่ืน ๆ เชิงเปรียบเทียบจะได้รับข้อมูลการตัดสินใจซื้อ

ประกันโควิด-19 ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่หลากหลายของผู้ที ่ต้องการท ากรมธรรม์

ประกันชีวิตโควิด-19 ในแต่ละจังหวัดหรือพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูงจนถึงความเสี่ยงต ่าว่ามีเกณฑ์การตัดสินใจหรือ

การเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตโควิด-10 แตกต่างกันในลักษณะอย่างไร 

2. หากมีการศึกษาเพ่ิมเติมด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

กลุ่มตัวอย่างเพื่อที่จะได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันโควิด -19 ของ

ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกการท่องเที ่ยว        

เชิงเกษตร (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทย และ (3) เพื่อศึกษา

ระดับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง

ที่ท าการศึกษาจ านวน 410 คน ช่วงอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป ที่อาศัยในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย การวิจัยนี้

ใช้แบบสอบถามเป็นเครื ่องมือในการเก็บข้อมูล ท าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ในการ

วิเคราะห์ หาค่าสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เลือกการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือที่ด้านพักอาศัย (2) พฤติกรรมด้านการท่องเที่ยวของกลุ่ม

ผู้สูงอายุในประเทศไทย เน้นเพื่อชมธรรมชาติ เยี่ยมชมสถานที่ และชมการสาธิตต่าง ๆ และส่วนใหญ่เลือก

สถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบวิถีชุมชน เลือกท่องเที่ยวในรูปแบบครอบครัว และพึงพอใจที่ค่าใช้จ่ายประมาณ 

10,001 บาท (3) ระดับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สุด                 

คือ แรงจูงใจของผู้ใช้บริการในด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ  เช่น สังคมออนไลน์ และโทรทัศน์ 

 

ค าส าคัญ:  การตัดสินใจ  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ผู้สูงอายุ 

 

Abstract 

  The objective of this research was (1) to study the level of factors affecting the 

decision to choose agrotourism, (2) to study tourism behavior of the elderly in Thailand,                  

(3) to study the level of motivation affecting decision-making in choosing the tourism model 

among the elderly in Thailand. The sample consisted of 410 people aged 61 years and over 

who living in each region of Thailand. This research used questionnaires as a tool to collect 

data. Perform an analysis with a computer program. In the analysis, statistical values, frequency 
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values, percentages and mean values were obtained. The results of the research were found 

that (1) factors affecting the decision to choose agritourism were highest level. Is at the 

accommodation (2) tourism behavior of elderly in Thailand focus on nature visit place and 

watch various demonstrations and most of them choose a community – based tourism  

choose to travel as a family travel and satisfied with the cost of about 10,001 baht. (3) the 

level of motivation affecting the decision to choose a tourism model is at a high level. In 

descending order of motivation incentives of users in public relations through various media 

and television.  

 

Keywords: Decision Making, Agritourism, The Elderly 

 

บทน า 

การท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมจากประชากรทุกเพศทุกวัย ท าให้เกิดการ

ขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก ส่งผลต่อความเจริญทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้น าเงินตราต่างประเทศ

เข้ามายังประเทศนั้น ๆ และกระจายรายได้ไปยังส่วน ธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับกระจายรายได้ไปสู่

ชุมชนท้องถิ่น ก่อเกิดการจ้างงานสร้างอาชีพและโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ แต่เนื่องจากสถานการณ์ใน

ปัจจุบันที่เกิดการสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ท าให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจต่าง ๆ ได้รับ

ผลกระทบอย่างหนักทั่วโลก แต่อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยยังคงมีแนวโน้มที่จะกลับมาฟื้นฟูและ

เติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่นเดิม ด้วยศักยภาพของท าเลที่ตั้งการเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออก            

เฉียงใต้ ความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยว ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็น

เอกลักษณ์ และอัธยาศัยไมตรี อันเป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่ส าคัญของประเทศไทย อีกทั้งอุตสาหกรรมเหล่านี้ยัง

สามารถกระจายรายได้ไปสู่ภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่หลากหลายได้ ส่งผลให้การท่องเที่ยวส าหรับประเทศไทยนั้นทวี

ความส าคัญในฐานะอุตสาหกรรมที่ส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย (แผนพัฒนาการท่องเที่ยว ฉบับที่ 2 

(พ.ศ. 2560-2564) 

เนื่องจากปัจจุบันรูปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปทุกช่วงวัย อันเนื่องมาจากยุค

สมัยและสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ อีกทั้งการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ที่ส่งผลต่อการ 

ด าเนินชีวิต พฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบกับรสนิยมที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้นักท่องเที่ยว นิยมเดินทางท่องเที่ยว

ด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ มากขึ้น หลีกเลี่ยงการเดินทางเป็นกลุ่มใหญ่ แสวงหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่ 

แสวงหาประสบการณ์จากธรรมชาติ มีความเอื ้ออาทรต่อสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติมากขึ้น                 

(Poon, 1994, p. 91) และในปี 2560 ประชากรโลก วัยเกษียณ หรือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จะเพ่ิมขึ้นราว 3 
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เท่าตัวหรือ ประมาณ 700 ล้านคน ซึ่งประเทศไทยก็มีสภาวะไม่ต่างจากทั่วโลก (กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง      

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ที่ได้ระบุถึง สถิติผู้สูงอายุในประเทศไทยโดยผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

จ านวน  11,136,059 หรือคิดเป็นร้อยละ 16.73 (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2562)  โดยประเทศไทยก าลังจะก้าวเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปัจจุบัน (2021) เมื่อพิจารณาตามค าจ ากัดความของค าว่า สังคมผู้สูงอายุ 3 ระดับ

พบว่าประเทศไทยก าลังจะเข้าสู่ระดับที่สองหรือที่เรียกว่า "ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society)                

" ซึ่งหมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศหรือมี

ประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ (http://www.dop.go.th/th/gallery/1/3078, 

18 มกราคม 2564) จากสถานการณ์ดังกล่าวในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับการผลักดันและส่งเสริมให้

กลับมาฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง เพ่ือกระตุ้นการขับเคลื่อนและหมุนเวียนเศรษฐกิจด้วยนโยบายภาครัฐ ซึ่งจะก่อให้เกิด

รายได้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยการสร้างทางเลือกในการท่องเที่ยวที่มีรูปแบบหลากหลายมากยิ่งขึ ้นโดยเฉพาะ                 

“การท่องเที่ยวเชิงเกษตร” ถือเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ก าลังจะขึ้นมาเป็นกระแสหลักหลังจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาด COVID-19 ซึ่งการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่ต้องการหลีกหนีพื้นที่ชุมชนหนาแน่น 

ด้วยการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพ้ืนที่เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง 

เพื่อชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติและเพลิดเพลินในสวนเกษตร ได้ประสบการณ์ใหม่ด้วยรูปแบบการ

ท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการเกษตร และกิจกรรมอื่น  ๆ ที่สนุกสนาน ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สามารถให้ความรู้แก่ผู้มาเยี่ยมชม และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตรถือ

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกทางการท่องเที่ยว ที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์และส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมให้เกษตรกรมีทางเลือก มีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดความรักความภาคภูมิใจ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และอาชีพของ

ตนเอง อันจะส่งผลต่อการสืบทอดและอนุรักษ์อาชีพเกษตรกรรมในระยะยาว (ปารณีย์ ศรีสวัสดิ์, 2553, น. 17) 

รวมทั้งการท่องเที่ยวนอกจากเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมในหมู่คนทั่วไปแล้ว ยังเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่คน

วัยเกษียณเลือก ถึงแม้ว่าการท่องเที่ยวจะไม่ใช่สิ่งจ าเป็นพื้นฐานของการด ารงชีวิตและบางคนยังมองว่าการ

ท่องเที่ยวเป็นการสิ้นเปลือง แต่ก็เป็นเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจ การผ่อนคลายความเครียด อีกทั้งยังได้

ประสบการณ์แปลกใหม่ ได้เห็นความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ได้สัมผัสวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมในชุมชนที่ไม่

เคยได้พบเห็นมาก่อน ได้เข้าใจวัฒนธรรม ภาษา ประเพณีท้องถิ่นรวมถึงสร้างสัมพันธ์อันดีอีกด้วย และปัจจุบัน

ตลาดผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) เป็นอีกตลาดหนึ่งที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคต เนื่องจากการพัฒนาด้าน

การแพทย์และสาธารณสุขที่ท าให้ประชากรมี อัตราการเสียชีวิตลดต ่าลงผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะมีอายุยืนยาวขึ้น

กว่าในอดีต ซึ่งผู ้สูงอายุส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุงานประกอบกิ จกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรม

สันทนาการและการเดินทาง ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน หรือเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ เนื่องจากมีเวลา

มากกว่านักท่องเที่ยว วัยอื่นๆ และมีความพร้อมทางด้านการเงิน การท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุจึงเป็นช่อง

ทางการท่องเที่ยว ตลาดใหม่เนื่องจากเป็นตลาดที่มีคุณภาพและมีก าลังซื้อในการท่องเที่ยวสูงกว่าตลาดทั่วไป  
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ดังนั้น หากจะมองถึงแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เติบโตมาก

ยิ ่งขึ ้น คงจะหนีไม่พ้นการขยายฐานกลุ ่มเป้าหมายนักท่องเที ่ยวไปยังตลาดนักท่องเที ่ยวสูงอายุ ซึ ่งเป็น

กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ควรมองข้าม ซึ่งเป็นตลาดที่ส าคัญในยุคปัจจุบันจากภาพรวมปัจจุบันของเศรษฐกิจ ที่มีการ

เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เนื่องจากนักท่องเที่ยวสูงอายุมีพลังที่มากกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น ทั้งด้าน

เวลาและก าลังซื้อ อีกทั้งปัจจุบันนักท่องเที่ยวสูงอายุจ านวนมากยังมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมกับการ

เดินทางท่องเที่ยวและกลายเป็นกลุ่มตลาดที่ทรงอิทธิพลในการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวสูงกว่านักท่องเที่ยว

ในช่วงอายุอื่น  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรของกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทย เนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงในอนาคต และ

ยังคงมีผู้ศึกษาวิจัยหรือพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุเป็นจ านวนน้อย เพ่ือสามารถ

น าไปพัฒนาในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์สามข้อ คือ (1) เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกการท่องเที่ยว

เชิงเกษตรของกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้สูงอายุใน

ประเทศไทย (3) เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้สูงอายุใน

ประเทศไทย 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

จากงานวิจัยเรื ่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกลุ ่มผู้สูงอายุใน 

ประเทศไทย ผู้วิจัยได้รวบรวม แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกรอบคิดในการท าวิจัยดังนี้ 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎ ีพฤต ิกรรมของมน ุษย ์  สามารถแบ ่งออกองค ์ประกอบได ้ เป็ น 7 องค ์ประกอบด ั งนี้                              

(จตุพร ศรีพันธบุตร และคณะ, 2559, น. 7-8) 1) ความมุ่งหมาย (Goal) หมายถึงความต้องการหรือวัตถุประสงค์ที่

ท าให้เกิดกิจกรรมที ่ตอบสนองต่อความต้องการ กิจกรรมบางอย่างอาจส่งผลต่อความต้องการได้ทันที                        

2) ความพร้อม (Readiness) หมายถึง สถาพความพร้อมหรือวุฒิภาวะที่ร่างกายและจิตใจของแต่ละบุคคลมีการ

ตอบสนองต่อความต้องการในกิจกรรม ซึ่งคนเราจะสามารถตอบสนองความต้องการได้หมดทุกอย่าง แต่ความ

ต้องการบางอย่างอาจอยู่เหนือความสามารถของแต่ละบุคคล 3) สถานการณ์ (Situation) หมายถึง เหตุการณ์ที่

เปิดโอกาสให้ผู ้ท ากิจกรรมสามารถเลือกท ากิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละบุคคล               

4) การแปลความหมาย (Interpretation) หมายถึง ก่อนที่เราจะเลือกท ากิจกรรมใดก็ตามจะต้องพิจารณาถึง



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”    
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1071 

 

สถานการณ์ก่อนการตัดสินใจที ่จะเลือกท ากิจกรรมนั้นและคาดว่าจะพึงพอใจมากที่สุด 5) การตอบสนอง 

(Response) หมายถึง เป็นการเลือกท ากิจกรรมนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการโดยจากการเลือกในขั้นตอนของ

การแปลความหมายแล้ว 6) ผลที่ได้รับหรือผลที่ตามมา (Consequence) หากเลือกท ากิจกรรมนั้นแล้ว ย่อมได้

แล้วผลลัพธ์จากการเลือกระท านั้น ซึ่งที่ได้อาจจะตรงตามที่คิดไว้หรืออาจตรงข้ามกับความหมายก็ได้ 7) ปฏิกิริยา

ต่อความผิดหวัง (Reaction to Thwarting) หากเราไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ ถือว่าประสบความ

ผิดหวัง อาทิ บุคคลนั้นต้องท าการย้อนกลับแปลความหมายใหม่ และเลือกวิธีการตอบสนองในรูปแบบใหม่เป็นต้น  

 องค์ประกอบการท่องเที่ยว (5A) หมายถึง องค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีหลักแนวคิดใน

รูปแบบ ดังนี้ การเข้าถึง (Accessibility) ความสามารถของผู้ใช้บริการในการเข้าถึงเรื่องของการคมนาคมในการ

เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม (Activity) ภายในสถานที่ท่องเที่ยวมีรูปแบบกิจกรรมให้กับผู้ใช้บริการเข้ามาร่วม

กิจกรรม สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity) แหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งอ านวยความสะดวกเตรียมไว้ส าหรับนักท่องเที่ยว 

สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) แหล่งท่องเที่ยวมีทรัพยากรที่สามารถดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และ            

ที่พัก (Accommodation) ภายในสถานที่แหล่งท่องเที่ยวต้องมีที่พักให้กับผู้เข้ามาใช้บริการ (ชิตวร ประดิษฐ์รอด, 

2559, น. 10-12)  กล่าวโดยสรุปคือ องค์ประกอบการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับนักท่องเที่ยว ผู้ใช้บริการ

แหล่งท่องเที่ยว ถ้าแหล่งท่องเที่ยวมีองค์ประกอบที่ส าคัญทั้ง 5A ก็จะสามารถให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมได้

อย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นจุดสนใจในแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบนั้น ๆ  

 พฤติกรรม (Consumer Behavior) หมายถึง กระบวนการ พฤติกรรม การเลือกใช้ และการประเมินผล

การใช้บริการของผู้คน ทั้งที่เป็นปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล อันจะมีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตนเองและบุคคลอ่ืน ๆ ก่อให้เกิดทัศนคติทั้งแง่บวก

และแง่ลบ (ttps://www.moneywecan.com/what-consumer-behavior/, 20 สิงหาคม 2564)  กล่าวโดย

สรุปเกี่ยวกับแนวคิดพฤติกรรมผู้โภค คือ ความตั้งใจ ความคิดที่เกิดจากบุคคลประเมินผลจากการรับรู้ภายในกับ

สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยมีทัศนคติในแง่บวกหรือแง่ลบที่ส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลโดยพฤติกรรมการ

เลือกใช้บริการสถานที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมการยอมรับ

จากปัจจัยทีส่ามารถควบคุมได้และไม่สามารถควบคุมได้จาก ตนเองและบุคคลรอบข้างอันก่อเกิดพฤติกรรมที่เลือก

ในการท่องเที่ยวแต่ละรูปแบบ 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้สูงอายุ นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่เน้นการเร่งรีบ ชอบ

และปรารถนาการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า เน้นการสัมผัส ซึมซับ เรียนรู้ชื่นชม ดังนั้นการท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุ

จึงเป็นตลาดใหม่ส าหรับการท่องเที่ยวที่เมืองท่องเที่ยว ต่าง ๆ ต้องมุ่งเน้นพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดให้กลุ่ม

นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเข้ามาท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นตลาดที่มีคุณภาพและมีก าลังซื้อในการท่องเที่ยวสูงกว่าตลาด

ทั่วไป พื้นที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้องเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยว

ผู้สูงอายุที่มี ข้อจ ากัดทางด้านร่างกาย และต้องคัดสรรสินค้าทางการท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการ และรองรับ
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อุปสงค์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องด้วยพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเฉพาะตัวโดยมี

ความสอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในแต่ละประเภท (Cohen, E., 1979, pp. 179 - 201) ดังนี้ คือ   

หนึ่ง กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบที่ต้องการได้รับความส าราญ (Recreational 

tourists) เน้นความส าคัญของกิจกรรมการท่องเที่ยวที ่เกี ่ยวข้องกับการพักผ่อน ร่างกาย เน้นความส าราญ

เพลิดเพลิน  

สอง กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวมุ่งหาประสบการณ์ (The experiential tourists) 

หมายความว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเพ่ือแสวงหาประสบการณ์ที่แท้จริง ซึ่งนักท่องเที่ยวประเภทนี้สนใจศึกษา

และได้รับประสบการณ์จริงจากแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ไปสัมผัส  

 สาม กล ุ ่มน ักท ่องเท ี ่ยวผ ู ้ส ูงอาย ุ เป ็นกล ุ ่มน ักท ่องเที่ ยวแบบต้องการส ัมผ ัสก ับคนท้องถิ่น                             

(The experimental tourists) โดยมีลักษณะเด่นคือ ชอบติดต่อพูดคุยกับคนท้องถิ่น เพื่อเรียนรู้และท าความ

เข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ มีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของคนท้องถิ่น  

สี่ กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้ชีวิตแบบคนท้องถิ่น (The existential tourists) 

ซึ่งนักท่องเที่ยวประเภทนี้มีความต้องการฝังตัวเอง หรือใช้ชีวิตภายใต้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตเดียวกับคนท้องถิ่น 

ชอบใช้เวลาอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเป็นเวลานาน  

 

แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง การกระท าของตัวบุคคล พลังผลักดันให้ผู้คนมีลักษณะพฤติกรรมที่

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และยังสามารถก าหนดทิศทางให้บรรลุเป้าหมายของพฤติกรรมเหล่านั้นไว้ด้วย คนที่มี

พลังทางด้านแรงจูงใจสูงจะใช้ความพยายามในการกระท าดังกล่าวให้สู่บรรลุเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยไม่

ลดละ แต่เมื ่อบุคคลนั้นมีแรงจูงใจต ่าจะไม่แสดงปฏิกิริยาหรือพฤติกรรม อันก่อให้เกิดการล้มเลิกที ่มีการ

ตั้งเป้าหมายไว้ได้  (รัตนศักดิ์ เนียมโสภา, 2561, น. 7-12) กล่าวโดยสรุปคือ แรงจูงใจเป็นแรงผลักดันที่เกิดจาก

ความรู้สึกของบุคคลใด บุคคลหนึ่งที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในประเทศไทยโดยแรงจูงใจที่เกิดขึ้น อันเป็น

ผลมาจากปัจจัยภายนอกที่บุคคลนั้นได้รับมา และเกิดการรับรู้ มีความรู้สึก เกิดแรงกระตุ้นในการด าเนินการ

ตนเองเพ่ือไปท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
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กรอบแนวคิด 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ของกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทย 

 

ระเบียบวิธการวิจัย 

 แบบแผนการวิจัย  

งานวิจัยเรื ่อง ปัจจัยที ่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกการท่องเที ่ยวเชิงเกษตรของกลุ ่มผู ้สูงอายุใน                  

ประเทศไทย เป็นแบบแผนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์

และสถิติมาช่วยในการตอบค าถามการวิจัยเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบเข้าใจถึงกระบวนการ พฤติกรรม ทัศนคติของ

ตนเองในการตอบแบบสอบถามการวิจัย  โดยผู้วิจัยใช้วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์หาค่าสถิติ 

ค่าเฉลี่ย ความถ่ี ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

การวิจัยใช้กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ กลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ภายในประเทศไทยที่มาอายุ

ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป กลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษาจากกลุ่มประชากรกลุ่มผู้สูงอายุท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่มีอายุ 60 

ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย จ านวน 410 คน 

       เครื่องมือวิจัย 

 วิจัยได้ใช้เครื่องมือเป็นรูปแบบการสอบถามเชิงสัมภาษณ์ และแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มผู้สูงอายุ 

60 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เคยไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรในประเทศไทย 
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 ใช้โปรแกรมทางสถิติทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์หาค่าสถิติ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย 

 การทดสอบเครื่องมือเป็นการทดสอบหาค่าความแปรปรวนทางเดียวหาค่า (T-Test) 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขั้นกำรทดลอง 

  คณะผู้วิจัยได้ขอความกรุณากับผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มผู้สูงอายุที่เคยไปใช้บริการการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในประเทศไทยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจ านวน 410 ชุด น ามา

เป็นกลุ่มตัวอย่างในท าการวิจัย 

  คณะผู้วิจัยได้เตรียมแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยทางด้านการ

ท่องเที่ยวเกี่ยวกับองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5A) ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ และแรงจูงใจใน

การท่องเที่ยวของกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทย 

  ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยที่เก่ียวข้อง แนวคิด ทฤษฎีที่สอดคล้องกับงานวิจัย 

ขั้นกำรทดลอง 

  คณะผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปสอบถามกับผู้สูงอายุที่เคยใช้บริการเกี่ยวกับ ข้อมูลทางด้าน

ประชากรศาสตร์ ปัจจัยทางด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวกับองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5A) ด้านพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ และแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทย 

  คณะผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมาหาค่าความแปรรวน (T-test) จ านวน 30 ชุด 

น ามาค่าหาความเที่ยงตรงและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ตรวจสอบด้วยวิธี Cronbach Alpha ได้ค่า

มากกว่า 0.7 จึงยอมรับค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม มีความน่าเชื่อได้ 

  คณะผู้วิจัยได้น าข้อมูลจ านวน 410 ชุด มาแปรผลด้วยโปรแกรมทางสถิติ ทางคอมพิวเตอร์  

 ขั้นหลังกำรทดลอง  

   คณะผู้วิจัยได้ตรวจสอบแบบสอบถามของข้อมูลที่น ามาท าการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญอย่าง

ครบถ้วน  

 

ผลการศึกษา 

 ผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของกลุ่มผู้สูงอายุใน

ประเทศไทย ของผู้ใช้บริการกลุ่มผู้อายุตั้งแต่ 60 ขึ้นไป จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 410 พบว่า  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ขึ้นไป ที่เคยใช้และใช้บริการการท่องเที่ยว

เชิงเกษตรในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 410 คน แบ่งเป็น เพศหญิงจ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 

52.93 เพศชายจ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 47.07 และ ช่วงอายุ 66 – 70 ปีจ านวน 150 คน คิดเป็น            
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ร้อยละ 36.59 สถานภาพสมรสจ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 46.10 ระดับการศึกษา จบการศึกษาปริญญา

ตรี 160 คน คิดเป็นร้อยละ 39.02 อาชีพเกษียณอายุจ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 49.27 ระดับรายได้ตั้งแต่ 

30,001 บาทข้ึนไป จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 37.07 ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ กรุงเทพมหานครจ านวน 115 

คน คิดเป็นร้อยละ 28.05 สุขภาพร่างกายแข็งแรงจ านวน 372 คน คิดเป็นร้อยละ 90.73 ตามล าดับ  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางด้านองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5A) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เลือกท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทย ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5A) 

ข้อ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5A) 

ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ค่า S.D. ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1 สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) 4.08 0.81 มาก 
2 กิจกรรม (Activities) 4.13 0.79 มาก 
3 การเข้าถึง (Access) 4.18 0.94 มาก 
4 สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) 4.17 0.86 มาก 
5 ที่พัก (Accommodation) 4.30 0.93 มากที่สุด 
ผลรวมด้านองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (5A) 4.17 0.87 มาก 

  

จากตารางที ่ 1 ผลการวิจัย ปัจจัยท่องเที ่ยวทางด้านองค์ประกอบ (5A) ที ่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ท่องเที ่ยวเชิงเกษตรของผู ้สูงอายุในประเทศไทย ระดับค่าเฉลี ่ยโดยรวมเท่ากับ 4.17 ระดับพึงพอใจมาก 

เรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้ ที่พัก (Accommodation) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 โดยปัจจัยทางด้านแหล่งที่พัก

อาศัยของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกี่ยวกับระบบรักษาปลอดภัยโดยรวมของผู้ใช้บริการ มีระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด การเข้าถึง (Access) ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.18 โดยปัจจัยทางด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ของผู้เข้ามาใช้บริการในด้านเส้นทาง มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน บอกแหล่งที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มี

ความชัดเจน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.17           

โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวเที่ยวเชิงเกษตรของกลุ่มผู้สูงอายุในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก

ในการให้บริการเกี่ยวกับ สิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการอย่างเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด กิจกรรม (Activities) ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.13 โดยปัจจัยทางด้านกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยวเชิง

เกษตรทางด้านการให้ผู้ใช้บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกลุ่มผู้สูงอายุชื่นชอบการเยี่ยมชมบรรยากาศที่งดงาม

ภายในแหล่งท่องเที่ยว มีระดับความพึงพอใจมาก และสิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.08                
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โดยปัจจัยทางด้านสิ่งดึงดูดใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวเชิง

เกษตรเป็นที่รู้จักมากจากสื่อต่าง ๆ รวมไปถึงค าแนะน าต่าง ๆ จากผู้ที่เคยมาใช้บริการ มีระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด  

 

ผลการวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการท่องเที่ยว

ของกลุม่ผู้สูงอายุในประเทศไทย ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้สูงอายุในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพบว่า ด้านวัตถุประสงค์ของ

กลุ่มผู้สูงอายุเน้นเพื่อชมธรรมชาติทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.38 ด้านกิจกรรมระหว่างท่องเที่ยวเน้นเยี่ยมชมสถานที่ ชมการแสดง และชมการสาธิตต่าง ๆ ของ

ทางแหล่งท่องเที ่ยว โดยมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.24 ด้านสถานที่ท่องเที ่ยว                    

กลุ่มผู้สูงอายุเลือกสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบวิถีชุมชน โดยมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43  

ด้านระยะเวลาในการท่องเที่ยว กลุ่มผู้สูงอายุให้ความสนใจในเรื่องของระยะเวลาในการท่องเที่ยวใน 1 ครั้งต่อ

การเดินทางในระยะเวลา 3 – 4 วัน โดยมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ทางด้านช่วงเวลา

ในการท่องเที่ยว กลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่เลือกท่องเที่ยวในวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยมีระดับความพึงพอใจมาก

ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ด้านระดับความถี่ในการท่องเที่ยวตลอดระยะเวลา 1 ปี ประมาณ 3 – 4 ครั้งต่อปี 

โดยมีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.98  ด้านวิธีการเดินทางไปแหล่งท่องเที ่ยวเชิง เกษตร                    

กลุ่มผู้สูงอายุเลือกวิธีการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว โดยมีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09                    

ด้านลักษณะในการท่องเที่ยว กลุ่มผู้สูงอายุเลือกการท่องเที่ยวแบบครอบครัว ด้านค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวใน               

1 ครั้ง ต่อการเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มผู้สูงอายุพึงพอใจที่ค่าใช้จ่ายประมาณ 10,001 บาท โดยมีระดับ

ความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 
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ผลการวิเคราะห์ทางด้านแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการท่องเที่ยวของกลุ่ม

ผู้สูงอายุในประเทศไทย 

 

ตารางท่ี 2 แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทย 

ข้อ แรงจูงใจที ่ส ่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทย 

ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ค่า S.D. ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1 บรรยากาศและความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวมีความ
น่าสนใจ 

4.04 0.80 มาก 

2 การประชาสัมพันธ์ผ ่านสื ่อต่าง ๆ เช่นสังคมออนไลน์ 
อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ 

4.11 0.78 มาก 

3 การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที ่ยวได้ง่ายมีการคมนาคม
สะดวกทุกเส้นทาง 

4.02 0.76 มาก 

4 มีกิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจการให้บริการ
และการอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวครบถ้วน 

4.00 0.81 มาก 

5 แหล่งท่องเที่ยวที่พักแรม ร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายสินค้า
และของที่ระลึก ที่มีความเหมาะสมต่อราคาและคุณภาพ 

4.10 0.79 มาก 

ผลรวมด้านแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว 4.06 0.79 มาก 

 

จากตารางที่ 2 ผลการวิจัย ด้านแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการท่องเที่ยวของกลุ่ม

ผู้สูงอายุในประเทศไทยพบว่า ผู้ใช้บริการและเคยใช้บริการส่วนใหญ่มีแรงจูงใจ โดยเรียงจากมากไปน้อยดังนี้  

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื ่อต่าง ๆ เช่น สังคมออนไลน์ อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.11                     

แหล่งท่องเที่ยวที่พักแรม ร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายสินค้าและของที่ระลึก ที่มีความเหมาะสมต่อราคาและ

คุณภาพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 บรรยากาศและความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ ค่าเฉลี่ย 4.04 

การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายมีการคมนาคมสะดวกทุกเส้นทาง ค่าเฉลี่ย 4.02 และมีกิจกรรมภายใน

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจการให้บริการและการอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวครบถ้วน ค่าเฉลี่ย 

4.00 ตามล าดับ  
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของกลุ่มผู้สูงอายุใน

ประเทศไทย ของผู้ใช้บริการกลุ่มผู้อายุตั้งแต่ 60 ขึ้นไป ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังตามสมมติฐาน

ได้ต่อไปนี้  

 ปัจจัยทางด้านองค์ประกอบการท่องเที่ยว (5A) พบว่า ผู้ใช้บริการและผู้ใช้บริการที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี

ขึ้นไปให้ความส าคัญในส่วนทางด้านที่พักอาศัยเป็นอย่างมากเนื่องจากการไปท่องเที่ยวเมื่อผู้ใช้บริการเดินทาง

ไปมักจะมองเรื่องของความปลอดภัยของแหล่งที่พักอาศัย ระบบการรักษาต่าง ๆ ที่สามารถอ านวยความ

สะดวกในส่วนของผู้ส ูงอายุได้อย่างครบถ้วน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประติมากร วงษ์ดี (2563)              

ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยวชาวไทย

กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ ต าบลภูเขาทอง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา           

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฎฐ์พัชร์ กาญจนรัตน์ 

และกุลพิชญ์ โภไคยอุดม (2562) ศึกษาเก่ียวกับ องค์ประกอบการการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความสนใจท่องเที่ยว

เชิงโหยหาอดีตของนักท่องเที่ยวชายไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

 พฤติกรรมการท่องเที ่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้สูงอายุใน

ประเทศไทย สามารถอภิปรายผล พฤติกรรมส่วนใหญ่ของผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่าง

กันส่วนใหญ่ เลือกการท่องเที่ยวในวันหยุดนักขัตฤกษ์ เลือกสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบเชิงชุมชน การท่องเที่ยว

ไปแบบครอบครัว เพื ่อไปชมธรรมชาติ ค่าใช้จ่ายใน 1 ครั ้งต่อการท่องเที ่ยวประมาณ 10 ,001 บาท                      

การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน ระยะเวลาในการท่องเที่ยว ประมาณ 3 – 4 ครั้ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

กาญจนา กาแก้ว (2558) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่

สวนเกษตร จังหวัดระยอง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริศนา มั่นเภา (2558) ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ 

พฤติกรรมการตัดสินท่องเที่ยวเชิงเกษตร: กรณีศึกษา คลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม  

 แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการท่องเที่ยวของกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทยพบว่า 

ผู้ใช้บริการและเคยใช้บริการส่วนใหญ่มีแรงจูงใจ โดยเรียงจากมากไปน้อยดังนี้  การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง 

ๆ เช่นสังคมออนไลน์ อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ แหล่งท่องเที่ยวที่พักแรม ร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายสินค้าและของ

ที่ระลึก ที่มีความเหมาะสมต่อราคาและคุณภาพ บรรยากาศและความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวมีความ

น่าสนใจ การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายมีการคมนาคมสะดวกทุกเส้นทาง และมีกิจกรรมภายในแหล่ง

ท่องเที่ยวที่น่าสนใจการให้บริการและการอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวครบถ้วน สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สมชาย ไชยมูลวงศ์  และคณะ (2561) ศึกษาเก่ียวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจและพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาหมู่บ้านแม่แจ๋ม อ า เภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประติมากร วงษ์ดี (2563) ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
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แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยวชาวไทยกรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ 

ต าบลภูเขาทอง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องสร้างแรงดึงดูดเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกี่ยวกับ บรรยากาศของ

ทัศนียภาพแหล่งที่พักอาศัย และสร้างเอกลักษณ์ท่ีสามารถบ่งบอกถึงแหล่งท่องเที่ยวเป็นธรรมชาติตามสถานที่

นั่น ๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้ และสร้างแรงดึงดูดให้แก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจผู้สูงอายุที่

จะเติบโตในอนาคต สร้างเอกลักษณ์ที่ชัดเจนที่ตอบรับกับผู้สูงอายุ อีกทั้งควรมีการบอกเรื่องราวเพื่อความ

น่าสนใจของสถานที่นั้น ๆ อาทิ ประวัติความเป็นมา ประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

ของแหล่งท่องเที่ยว  

ผู้ประกอบการธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสามารถน ามาปรับเปลี่ยนเรื่องของการบริการให้สอดรับ

กับผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึนอนาคต มีรูปแบบการสร้างแรงจูงใจที่สามารถให้ผู้สูงอายุเล็งเห็นถึงความส าคัญทางด้าน

การท่องเที่ยวธรรมชาติที่สามารถสร้างความผ่อนคลายเพ่ือการพักผ่อนที่ดียิ่งขึ้น การอ านวยความสะดวกให้แก่

ผู้สูงอายุในอนาคตที่มีมากยิ่งขึ้น เช่นมีรถบริการดูแลผู้สูงอายุ มีพนักงานคอยบริการผู้สูงอายุตลอดเวลาเพ่ือ

อ านวยสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

จึงอาจกล่าวได้ว่าทิศทางในอนาคตส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย นอกจากผู้ประกอบการแหล่ง

ท่องเที่ยวต้องมีการปรับเปลี่ยนและสร้างสรรค์รูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้ว ยังจ าเป็นต้องมี

การพัฒนาและให้ความส าคัญกับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น ทั้งสินค้าและบริการ โดยมีการอ านวยความ

สะดวกให้กับผู้สูงอายุไทยโดยเฉพาะ เพื่อสร้างความพึงพอใจและสร้างประสบการณ์ที่ดี ที่จะสามารถตอบสนอง

ผู ้สูงอายุโดยตรงมากยิ ่งขึ ้นจึงควรท าการศึกษา เกี ่ยวกับคุณภาพการบริการและความพึงพอใจที ่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยส ารวจผู้สูงอายุที่ไปแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ทางเกษตรที่มากขึ้น

และค้นหาข้อมูลจากแหล่งท่องเที่ยวจริงที่ผู้สูงอายุไปท่องเที่ยวเพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างแม่นย า และควรท าการศึกษา 

เกี่ยวกับโอกาสการกลับมาใช้บริการซ ้าของผู้สูงอายุ อันเนื่องมาจากความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของ

ผู้สูงอายุในอนาคตที่จะเปิดประสบการณ์แหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างมูลค่าในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้เพี่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในกลุ่ม
ร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การรวบรวมข้อมูลใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้าน
การท่องเที่ยวและการบริการ จ านวน 31 คน ผ่านการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยสามารถสรุปแนว
ทางการพัฒนาได้ดังนี้ มิติที ่ 1 การพัฒนากลุ่มเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ มิติที่ 2 การพัฒนากลุ่มเครือข่ายการจัดการองค์ความรู้กลุ่มร้อย
แก่นสารสินธุ์ มิติที่ 3 การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์การจัดการข้อมูลข่าวสารกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ และมิติ
ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ 
 
ค าส าคัญ: การเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน การจัดการความรู้ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 
Abstract  
 The purpose of this research were propose guidelines for the development of 
knowledge management networks to enhance competitive capacity of tourism and hospitality 
sectors in agro-tourism area in Roi-Kaen-Sara-Sin province cluster. This study was conducted 
by a qualitative approach. Data were collected from 31 stakeholders in tourism and hospitality 
sector by in-depth interviews. The data obtained were analyzed by content analysis. The 
results of the research can be summarized as follows: Dimension 1: Operate tourism and 
hospitality sectors in the agro-tourism area in the Roi-Kaen-Sara-Sin province cluster, 
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Dimension 2: Development of the Roi-Kaen-Sara-Sin province cluster knowledge management 
network, Dimension 3: Building the relationship network for information management of the 
Roi-Kaen-Sara-Sin province cluster, and the Dimension 4: Enhancing a network of relationships, 
technology management and innovation of the Roi-Kaen-Sara-Sin province cluster. 
 
Keywords: Competitiveness enhancement, knowledge management, agro-tourism 
  
บทน า 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตและสามารถสร้างรายได้เป็น
อย่างมาก แต่เมื่อเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 ส่งผล
ให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเติบโตลดลงในไตรมาสแรกของปี 2563 ซึ่งเป็นผลกระทบที่มาจากทุกประเทศต่างก็
ใช้มาตรการจ ากัดการเดินทางเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา, 2563) นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อการวางแผนการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ทั้งการท่องเที่ยวใน
ระดับประเทศหรือในระดับภูมิภาค หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมียุทธศาสตร์ในการรองรับการปรับตัวเมื่อการ
ท่องเที่ยวฟื้นตัวกลับมาใหม่ (มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด , 2564) อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ยังมี
แนวโน้มการแข่งขันรุนแรงขึ้นตามล าดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลกและ
ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน เคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ตลอดจนการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ สิ่งเหล่านี้
ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและอ่อนไหวง่ายจากปัจจัยลบทั้งภายในและภายนอก               
ที่อาจต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดต าแหน่งของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว (Positioning) เพื่อตอบสนอง
ตลาดเป้าหมาย (Target Marketing) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
ชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นมาย่อมไม่สามารถสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละตลาดได้ (Segmentation) 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มย่อมมีความต้องการที่หลากหลาย มีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน  
 ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง หรือกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ประกอบด้วย
จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ ์ รวมกลุ ่มตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย                      
ปี พ.ศ.2546 ที่ต้องการให้กลุ่มจังหวัดบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ เป็นกลุ่มจังหวัดที่ตั้งอยู่บน
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก–ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) ซึ่งทั้งนี้รูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ควรให้ความสนใจ และพัฒนาเพื่อรองรับโอกาสในการเติบโตของพ้ืนที่
รูปแบบหนึ่ง คือการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวหนึ่งของการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา เป็น
รูปแบบการเดินทางไปยังพื้นที่ เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง 
ตลอดจน สถานที่ราชการ สถาบันการศึกษาที่มีงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ทันสมัยก็เปน็ที่
นิยมที่เพิ่มสูงขึ้น (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2548) เพื่อศึกษาเรียนรู้วิถีเกษตรกรรม ความส าเร็จ ความสวยงาม
ของผลผลิตและรับความรู้จากเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการเกษตร
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บนฐานของความรับผิดชอบควบคู่กับการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม (กรมการท่องเที่ยว, 2552) 
 ด้วยความโดดเด่นของประเทศไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม 
ส าหรับประเทศไทยแล้วยังขาดการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ที ่ดีในการน าทรัพยากรและกิจกรรมทางการ
เกษตรในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ทางการท่องเที่ยว รวมถึงขาดซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และ                  
ในฐานะที่จะเป็นผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยว จึงจ าเป็นต้องมีการวางจุดยืนหรือวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยวให้มีลักษณะเฉพาะกลุ่ม เพื่อให้สามารถตอบสนองกลุ ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากกว่ากลุ่ม
นักท่องเที่ยวทั่วไป เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพเป็นกลุ่มที่สามารถตอบสนองการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนได้ดีกว่า นอกจากนี้องค์การการท่องเที่ยวโลก ยังศึกษาพบว่า การเดินทางท่องเที่ยวของประชากร
โลกจะมุ่งเน้นคุณภาพมากขึ้น กล่าวคือ เป็นการเดินทางที่แสวงหาความรู้ ประสบการณ์ ศึกษาวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้ การศึกษาการพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้จึงเป็นการสร้างนวัตกรรมทางความรู้
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มให้มากขึ้น ซึ่งนอกจากการตอบสนองความสามารถอย่างเฉพาะเจาะจงแล้ว 
ยังมีเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพไปจนถึงขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยง และกระบวนการจัดการความรู้ของกลุ่มผู้ประกอบการ
ที่พัก ร้านอาหาร บริษัททัวร์และชุมชน ในพ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์  
 2. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ เพี่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยการจัดการความรู้ 
 รายงานเรื ่อง Making Tourism More Sustainable: A Guide for Policy Maker โดย United 
Nations Environment Programed (2009) ได้ระบุว ่า การสร้างขีดความสามารถ (Capacity Building)      
เป็นการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี ่ยวข้องต่างๆ ในการตัดสินใจและ
ด าเนินการใดๆ เพื่อท าให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความยั่งยืนมากขึ้น ผ่านการเพิ่มความเข้าใจ ความรู้ 
ความเชื่อมั่น และทักษะ ซึ่งการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการส าคัญเพ่ือใช้ใน
การบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ งาน คน และองค์กร ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นกระบวนการจัดการ
ความรู้จึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น
ผ่านการพัฒนาความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ (ส านักงาน ก.พ.ร.และ สถาบัน
เพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, 2548) 1) การบ่งชี้ความรู้ 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
เป ็นการวางโครงสร้างความรู ้  เพ ื ่อเตร ียมพร้อมส าหรับการเก ็บความรู ้อย ่างเป ็นระบบในอนาคต                      
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4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5) การเข้าถึงความรู้ เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการ
ได้ง่ายและสะดวก 6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ 7) การเรียนรู้ นอกจากนี้ การเสริมสร้างขีด
ความสามารถทางการแข่งขันด้วยการจัดการความรู้ ยังมีผลต่อการกระจายความรับผิดชอบต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเน้นเป้าหมายที่เป็นประโยชน์ในระยะยาว โดยมีรูปแบบที่สามารถปรับเปลี่ยน
ในเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนไปได้โดยตลอด อย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าวต้องใช้เวลา
และต้องอาศัยบุคลากรที่มีความช านาญในการด าเนินการ นอกจากนี้สิ่งท้าทายที่ส าคัญคือการรักษาระดับการ
มีส่วนร่วมของกิจกรรมการท่องเที ่ยวอย่างต่อเนื ่อง ทั ้งนี ้ United Nations Environment Programed 
(2009) ได้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลักส าหรับการเสริมสร้างขีดสามารถเพ่ือพัฒนาให้การท่องเที่ยวมีความยั่งยืน
มากขึ้นได้แก่ (1) กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางซึ่งมักมีขีดความสามารถ
อย่างมืออาชีพน้อยกว่ากิจการขนาดใหญ่และมักต้องการความช่วยเหลือ (2) ชุมชนท้องถิ่นหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในระดับท้องถิ่น และ (3) องค์กรหรือสถาบันต่างๆ รวมทั้งองค์กรภาครัฐและองค์การที่ไม่ใช่ภาครัฐ      
ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา การเสริมสร้างขีดความสามารถมักมุ่งเน้นไปที่หัวข้อเกี่ยวกับผลการด าเนินงานทางธุรกิจ 
เพื่อคุณภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งแนวทางการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ยังคงให้ความส าคัญกับประเด็นดังกล่าวแต่มีการเพ่ิมหัวข้ออ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโซ่อุปทาน และการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกระบวนการบูรณาการองค์ความรู้
ที่เน้นการให้ชุมชนและภาคธุรกิจได้มีส่วนร่วมด าเนินการด้วยกัน  
   
วิธีด าเนินการวิจัย  
 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยแบบปฏิบัติการแบบมี
ส ่วนร่วม (Participatory Action Research) เพื ่อท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ความเชื ่อมโยง และ
กระบวนการจัดการความรู้ของกลุ่มผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหาร บริษัททัวร์ และชุมชนในพื้นท่ีท่องเที่ยวเชิง
เกษตรในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คณะผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง จ านวน 31 คน 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านโรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร บริษัททัวร์ ผู้ให้บริการด้านการ
ท่องเที่ยว ภาครัฐ และชุมชน ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์  

ด้านพื้นที่ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และ
กาฬสินธุ ์ ประกอบด้วยพื ้นที ่ 1) ต าบลหนองแคน อ าเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 2) ต าบลดอนหัน              
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 3) ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และ  
4) ต าบลกุดโดน อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่น ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ซึ่งเป็น
การสัมภาษณ์แบบรายบุคคลเพื่อสรุปประเด็น พัฒนาเครือข่าย ยกร่างแผนการพัฒนาเครือข่ ายการจัดการ
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ความรู้ รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบูรณาการแผนพัฒนาเครือข่าย
การจัดการความรู้ 
 
การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 
 ผลจากข ้อม ูลท ี ่ ได ้จากการส ัมภาษณ์ผ ู ้ ว ิจ ัยใช ้การว ิ เคราะห ์ เน ื ้อหา ( Content Analysis)  
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1) จัดหมวดหมู่เนื้อหา 2) ตั้งโครงสารบัญ บท และหัวข้อต่างๆ ที่จะเขียน จ าแนกตามบท 
หัวข้อหลัก และหัวข้อรอง 3) จัดหมวดหมู่ข้อมูลตามหัวข้อหลักที่ก าหนดไว้แล้วในแต่ละบท ข้อมูลสามารถใส่
ซ ้าได ้4) ดึงข้อมูลจากหัวข้อหลักออกมา จัดหมวดหมู่ข้อมูลตามหัวข้อย่อยต่าง ๆ 5) รวบรวมเนื้อหาของข้อมูล
ตามหมวดย่อย แล้วสรุปเป็นปรากฏการณ์ท่ีค้นพบ 
 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวความคิดการวิจัย 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยง และกระบวนการ
จัดการความรู้ของกลุ่มผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหาร บริษัททัวร์และชุมชน ในพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ 
 ประเด็นที่ 1  สถานการณ์ทั่วไปของผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการ และการ
ท่องเที่ยว ด้านผู้ประกอบการโรงแรม/ที่พัก ผลการวิจัยพบว่า มีลูกค้าลดลง โรงแรมเจอผลกระทบโดยตรงต้อง
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มีการปรับแผนการบริหาร ซึ่งความเชื่อมั่นในความปลอดภัยส าคัญเป็นอย่างมาก อีกทั้งความน่าเชื่อถือของ
โรงแรมเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องสื่อสารกับลูกค้าเพ่ือสร้างความเข้าใจ ส าหรับด้านร้านอาหาร พบว่า ลูกค้า
ลดลงหน้าร้าน แต่มีเพิ่มขึ้นจากการสั่งทางออนไลน์ ซึ่งการตลาดออนไลน์เป็นสิ ่งส าคัญในการสร้างฐาน                
ลูกค้าเดิม เช่นเดียวกับด้านบริษัททัวร์ ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว พบว่า สถานการณ์ท่องเที่ยวในกลุ่ม
นักท่องเที่ยวลดลง นักท่องเที่ยวเดินทางน้อยส่งผลให้รายได้ของบริษัททัวร์ลดลงด้วย ซึ่งทางด้านภาครัฐ พบว่า 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในแต่ละจังหวัดไม่ดี ท าให้เกิดการเดินทางน้อย 
รายได้แต่ละจังหวัดไม่เกิดการกระจาย ซึ่งหน่วยงานภาครัฐพยายามแก้ไขและสร้างความเชื่อมั่นภายในจังหวัด 
และด้านชุมชน พบว่า ชุมชนพร้อมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดในพื้นที่ ในปัจจุบันปัจจัยที่ยังไม่เกิด 
การท่องเที่ยว เช่น การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการ การไม่เข้าใจการท่องเที่ยว รวมทั้งสถานการณ์ไม่ดีเพราะ
นักท่องเที่ยวกลัวโควิด 
 ประเด็นที่ 2 อุปสรรค หรือ ปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหา ด้านผู้ประกอบการโรงแรม/             
ที่พัก ผลการวิจัยพบว่า พนักงานเข้าออกบ่อย ซึ่งจะส่งผลต่อการเทรนพนักงานให้มีความพร้อมในการบริการ 
อีกทั้งการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความพร้อมการให้บริการ ซึ่งต้องพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า รวมทั้ง
การบริหารพนักงานเพื่อให้อยู่รอดกันทั้งโรงแรม ส าหรับด้านร้านอาหาร พบว่า การให้บริการของพนักงาน
แก้ไขโดยการฝึกฝนพนักงาน ท าการตลาด สร้างการประชาสัมพันธ์เพิ ่มมากขึ้นโดยเน้นออนไลน์ อีกทั้ง
พิจารณาเกี่ยวกับพนักงานเป็นรายบุคคลเพื่อการสร้างการบริการที่ดี ทางด้านบริษัททัวร์ พบว่า อุปสรรคหรือ
ปัญหาคือ รายได้ของบริษัทลดลง นักท่องเที่ยวมีการใช้บริการลดลง รวมทั้งอุปสรรคจากภายนอกต่าง  ๆ ซึ่ง
แนวทางในการแก้ไขปัญหาคือ จะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีส าหรับลูกค้า การลดต้นทุน รวมทั้งโครงการรัฐ
ต่างๆ ช่วยเหลือ ด้านภาครัฐ พบว่า ทางชุมชนยังไม่เข้าใจสิ่งที่ตนเองมีเพื่อน ามาเป็นจุดขาย ซึ่งหน่วยงาน
ภาครัฐพยายามสร้างองค์ความรู้ ให้ความรู้กับเกษตรกร การประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ โดยการท างานในแต่ละ
หน่วยมีการบูรณาการร่วมกันในการลงพื ้นที ่ให้ข้อมูลชุมชน แต่ด้านการประชาสัมพันธ์ในพื ้นที ่ย ังดี  
ไม่เพียงพอ ต้องมีงบประมาณมาสนับสนุนเพิ่มเติม และด้านชุมชน พบว่า คนในชุมชนมองตนเองว่าไม่มี
ความสามารถจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้คนในชุมชนและควรดึงศักยภาพที่มีของตนเองออกมา แต่มาตรฐาน
ในหน่วยงานบังคับชุมชนมากเกินไป ท าให้ชุมชนบางส่วนไม่มีส่วนร่วม ประกอบกับชุมชนต้องพบกับปัญหาจาก
ภัยธรรมชาติ และงบประมาณไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนและพัฒนา 
 ประเด็นที่ 3 ความรู้จ าเป็นที่จะต้องมีเพื่อให้เกิดขีดความสามารถในการแข่งขันในการบริการและ
การท่องเที่ยว ด้านผู้ประกอบการโรงแรม/ที่พัก ผลการวิจัยพบว่า ความรู้จ าเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องมีเพื่อให้เกิด 
ขีดความสามารถในการแข่งขันในการบริการและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย การจัดการบริหารระบบการ
ท างาน ความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดที่ทันสมัย และการบริการที่ดีกับลูกค้าและความรู้เกี่ยวกับโรงแรม ส าหรับ
ด้านร้านอาหาร พบว่า ความรู้จ าเป็นที่ต้องมีเพื่อให้เกิดขีดความสามารถในการแข่งขันในการบริการและการ
ท่องเที่ยว ประกอบด้วย คุณภาพการบริการ คุณภาพอาหาร การจัดการร้านที่ดีและการจัดการคนให้เป็นระบบ 
ด้านบริษัททัวร์ พบว่าความรู้จ าเป็นที่ต้องมีเพื่อให้เกิดขีดความสามารถในการแข่งขันในการบริการและการ
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ท่องเที่ยว ประกอบด้วย จิตบริการ สร้างการบริการที่ดี การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า และการสร้าง
ความน่าเชื่อถือ ทางด้านภาครัฐ พบว่า ความรู้จ าเป็นที่ต้องมีเพื่อให้เกิดขีดความสามารถในการแข่งขันในการ
บริการและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย การสร้างเอกลักษณ์ จุดเด่น จุดขายของตนเอง ภาษาท่ีสาม ความเป็น
เจ้าบ้านที่ดี มาตรฐานความปลอดภัย การบริหารจัดการในพื้นที่ชุมชนและผู้ประกอบการ การอบรมการ
ต้อนรับนักท่องเที่ยว และความสะอาด และด้านชุมชน พบว่าความรู้จ าเป็นที่ต้องมีเพ่ือให้เกิดขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในการบริการและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย การบริหารจัดการ การวางแผน การจัดการคน 
การบริการ ภาษาท่ีสอง การบริหารทรัพยากรในพ้ืนที่ และความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรในพ้ืนที่ 
 ประเด็นที่ 4 แนวโน้มการแข่งแข่งขันในอนาคต โดยด้านผู้ประกอบการโรงแรม/ที่พัก ผลการวิจัย
พบว่า แนวโน้มการแข่งแข่งขันในอนาคตเกี ่ยวกับการจัดการความรู ้ มี แนวโน้มการแข่งขันจะสูงขึ้น                     
ต้องพยายามสร้างความแตกต่าง เพื่อสร้างความได้เปรียบ สร้างจุดเด่น และการสร้างการบริการที่รวดเร็ว  
ทางด้านร้านอาหาร พบว่า มีแนวโน้มการแข่งขันมีเพิ่มมากขึ้น จ านวนผู้ประกอบการร้านอาหารเพิ่มมากขึ้น 
ดังนั้นผู้ประกอบการควรรักษามาตรฐานการบริการ เน้นคุณภาพของสินค้าและบริการ ส าหรับด้านบริษัททวัร์  
พบว่า แนวโน้มในอนาคตจ านวนนักท่องเที่ยวจะต้องเพ่ิมมากขึ้นแน่นอน ซึ่งการแข่งขันก็จะเพ่ิมมากขึ้น รวมถึง
การขายในรูปแบบออนไลน์จะเป็นช่องทางส าคัญ ด้านภาครัฐ พบว่า แนวโน้มในอนาคตคงไม่ดีขึ้นมากนัก ต้อง
มีการบูรณาการสร้างการขายร่วมกัน ซึ่งสิ่งส าคัญผู้ประกอบการเองควรสร้างความพร้อมให้มีมากที่สุดในการ
รองรับ และด้านชุมชน พบว่า แนวโน้มในอนาคตการท่องเที่ยวจะกลับมา ท าให้การแลกเปลี่ยนความรู้ภายใน
เครือข่าย รวมทั้งสร้างเครือข่ายกับกลุ่มเกษตรกรเป็นสิ่งส าคัญ  
 ประเด็นที่ 5 ความรู้จ าเป็นในแต่ละส่วนของผู้ประกอบการที่เสนอต่อเกษตรกรในการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยด้านผู้ประกอบการโรงแรม/ที่พัก ผลการวิจัยพบว่า  เกษตรกรควรจะต้องมีความรู้
เกี่ยวกับการเกษตรสมัยใหม่ รวมทั้งด้านการตลาด ต้องทราบกลุ่มลูกค้าของตนเอง และการสร้างความพร้อม
ในสถานที่ คน มีการจัดการอบรมเกษตรกร ทางด้านร้านอาหาร พบว่า ความรู้ที่เกษตรกรต้องมีคือ ทักษะ
เกี่ยวกับข้อมูลการเกษตรอินทรีย์ การสร้างจุดเด่นและอัตลักษณ์ของตนเอง การสร้างเรื่องราวในพื้นที่ รวมทั้ง
การสื่อสารที่ดี ที่จะน าไปสู่การให้บริการที่ดีของเกษตรกร ส าหรับด้านบริษัททัวร์ พบว่า เกษตรกรต้องเพ่ิมเติม
ทักษะด้านการสื่อสาร การสื ่อความหมาย การสร้างจุดเด่นให้กับชุมชน และการสร้างการบริการที ่เป็น
มาตรฐาน ด้านภาครัฐ พบว่า ความรู้ที่เกษตรกรควรมีคือ ความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ี อัธยาศัยที่ดี สร้างความแตกต่าง
และสร้างจุดเด่น การต้อนรับ ความสะอาดของชุมชน และการต่อยอดสิ่งที ่มี และด้านชุมชนเอง พบว่า 
เกษตรกรในกลุ่มควรต้องมีความรู้ในการต่อยอดสิ่งที่มีเพ่ือบูรณาการกับการท่องเที่ยว การบริการนักท่องเที่ยว 
การบริหารจัดการกลุ่ม รวมทั้งการดูงานนอกพ้ืนที่เพ่ือเปิดรับมุมมองในการน ามาปรับใช้ในพ้ืนที่  
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เสนอแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้เพี่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่ท่องเที่ยว
เชิงเกษตรในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ 
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 จากผลการวิจัย คณะผู้วิจัยสามารถน าผลการวิจัยมาบูรณาการร่วมกันเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา
เครือข่ายการจัดการความรู้เพ่ีอเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวและ
บริการในพ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ดังนี้ 
 มิติที ่ 1 การพัฒนากลุ่มเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่ท่องเที่ยวเชิง
เกษตรในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ (1.1) การรวมเครือข่ายแบ่งตามประเด็นกิจกรรมการท่องเที่ยวทางการเกษตร 
เช่น เครือข่ายเกษตรกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ยั่งยืน เครือข่ายการพัฒนากลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ร้อยแก่นสารสินธุ์ 
(1.2) การรวมกลุ่มเครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยแบ่งเป็น เครือข่ายภาครัฐ 
เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาคชุมชน และเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (1.3) การพัฒนา
เครือข่ายการประสานงานการท่องเที ่ยวทางการเกษตรกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ ์ ประสานงานและจัดสรร
งบประมาณจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายเชื่อมโยงแบบบูรณาการ 
 มิติที่ 2 การพัฒนากลุ่มเครือข่ายการจัดการองค์ความรู้กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ (2.1) การพัฒนาองค์
ความรู้เชิงเกษตรเพื่ออ านวยความสะดวกและสร้างโอกาสให้กับสมาชิกกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยการค้นหา
ศักยภาพ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ระหว่างกัน สร้างเอกลักษณ์และคุณค่าแบบองค์รวม
ของกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ (2.2) เชื่อมโยงกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ในการวางแผนและด าเนินกิจกรรมความ
ร่วมมือ การเรียนรู้ การจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบร่วมกัน (2.3) การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สายสัมพันธ์
ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้พบปะกัน เพื่อเพิ่มการแลกเปลี่ยน 
การค้นหาข้อมูลองค์ความรู ้
 มิติที่ 3 การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์การจัดการข้อมูลข่าวสารกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ (3.1) การ
พัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์โดยการเชื่อมโยงคนเพื่อให้เกิดการไหลเวียนและการจัดการข้อมูลข่าวสาร (3.2)  
การพัฒนาการส่งเสริมเรียนรู้พ้ืนที่อ่ืน การศึกษาดูงานการเกษตรกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ การอบรมสัมมนา และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ (3.3) การพัฒนาการส่งเสริมการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารในรูปแบบ
ออนไลน์ 
 มิติที่ 4 การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์
(4.1) การผลักดันการด าเนินงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม (4.2) จัดกิจกรรมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ และ
พัฒนาในการขับเคลื่อนแผนงานร่วมกับภาคีต่างๆ (4.3) การพัฒนาผู้น า ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตร โดยมีเครือข่ายเกษตรกรรมกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ให้ค าปรึกษาและพัฒนาเกษตรกร โดยการใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 จากข้อค้นพบการวิจัยสรุปได้ว่า ภาพรวมของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของกลุ่ม
ผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหาร บริษัททัวร์ และชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ 
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ต่างก็ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งแต่ละประเด็นเป็นประเด็นที่ส าคัญเพื่อให้
คณะผู้วิจัยได้ทราบถึงจุดเด่น และจุดที่ควรน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาโดยบูรณาการด้านการจัดการองค์
ความรู้มาประยุกต์ใช้กบัพื้นท่ีท่องเที่ยวเชิงเกษตรในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์  
 คณะผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการในพ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในกลุ่ม
ร้อยแก่นสารสินธุ์ ดังนี้ มิติที่ 1 การพัฒนากลุ่มเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ Mothe et al. (2017) ที่กล่าวถึง
การพัฒนาเครือข่ายการจัดการกลุ่มนั้น มีความจ าเป็นต้องมุ่งเน้นประยุกต์ใช้ความรู้ ซึ่งคือขั้นตอนของการ 
บูรณาการความรู ้ที ่ผ ่านการจัดการอย่างมีระบบเพื ่อส าหรับการส่งมอบและถ่ายทอดให้แก่บุคคลอ่ืน                   
การประยุกต์ใช้ความรู ้ยังเป็นแหล่งข้อมูลหลักในการสร้างสมรรถนะหลักใหม่ส าหรับองค์กรและเพ่ิม
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ด้วยการใช้ความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ประสบการณ์และกระบวนการใหม่ ๆ ที่
สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของการท างานในองค์กร และสอดคล้องกับ Abbas and Sagsan (2019) ได้ว่า
การประยุกต์ใช้ความรู้ เป็นกระบวนการที่ใช้ความรู้ที่มีอยู่เพื่อการตัดสินใจ ปรับปรุงประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าหมาย ความรู้ขององค์กรควรน าไปใช้ในการพัฒนากระบวนการ และผลิตภัณฑ์ขององค์กร ดังนั้นจึง
สามารถกล่าวได้ว่าการจัดการความรู ้จะเป็นส่วนที ่ส่งผลด้านบวกต่อการที ่จะน าองค์ความรู้ดังกล่าวไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มิติที่ 2 การพัฒนากลุ่มเครือข่ายการจัดการองค์ความรู้กลุ่มร้อยแก่นสาร
ส ินธ ุ ์  เป ็นไปในทิศทางเด ียวก ันกับ United Nations Environment Programed (2009) ที ่ได ้ระบ ุว่า
กลุ่มเป้าหมายส าคัญในการเสริมสร้างขีดสามารถเพื่อพัฒนาให้การท่องเที่ยวมีความยั่งยืนมากขึ้น ได้แก่                  
(1) กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางซึ่งมักมีขีดความสามารถอย่างมืออาชีพ
น้อยกว่ากิจการขนาดใหญ่และมักต้องการความช่วยเหลือ (2) ชุมชนท้องถิ่นหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ระดับท้องถิ ่น และ (3) องค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรภาครัฐและองค์การที ่ไม่ใช่ภาครัฐ และ
สอดคล้องกับ พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ (2553) กล่าวว่า การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของภาคชุมชนนั้น 
ผู้น าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอกเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี เป็นต้น และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของนาฏสุดา เชมนะสิริ (2556) ศึกษาการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่าง
ยั่งยืน: กรณีจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดชลบุรี พบว่า เกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านส่วนใหญ่มีความต้องการความรู้ใน
การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร ทั้งนี้การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรอย่างยั่งยืนนั้น ต้องได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากชุมชนในพื้นที่ ที่ต้องมีการติดตามและพัฒนา
ศักยภาพพื้นที่อย่างต่อเนื ่อง และสิ่งส าคัญคือชุมชนต้องได้รับผลประโยชน์ จากการด าเนินกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวอย่างยุติธรรมและทั่วถึง มิติที่ 3 การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์การจัดการข้อมูลข่าวสารกลุ่มร้อย
แก่นสารสินธุ์ สอดคล้องกับงานวิจัยหลายชิ้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการ
ความรู้ คือเป็นกระบวนการที่ช่วยให้การท างานขององค์กรเกิดความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อสภาวะการณ์ที่
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เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วยิ่งขึ ้น เกิดเป็นความสามารถหลักในการท างานหรือเกิดเป็นนวัตกรรมการท างาน 
ตลอดจนเป็นส่วนปรับปรุงกระบวนการท างานภายในองค์กรให้ดีมากยิ่งขึ้น (Santoro et al., 2018) เพราะ
กิจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในองค์กรเป็นส่วนส าคัญที่ให้เกิดความเข้าใจการท างานภาพรวมขององค์กรได้
ดีมากยิ่งขึ้น (Hung et al., 2005) ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างเปิดใจ และ 
Nonaka and Takeuchi (1995) กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนส าคัญที่แสดงให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ขององค์กรเป็นส่วนที่ท าให้คนมีส่วนร่วมในฐานความรู้ ผ่านการน าองค์ความรู้ หรือประสบการณ์ที่ตนมี
มาท าการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน นอกเหนือจากนี้ 
Gnyawali and Stewart (2003) ยังกล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเป็นปัจจัยที่มีประสิทธิภาพ
ในการส่งเสริมให้คนในองค์กรน าความรู้ที่ตนมีออกมาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และการจัดการ
ความรู ้ภายในกลุ ่มจะเป็นการแสดงถึงความสามารถขององค์กรในการด าเนินงานเชิงรุก ซึ ่งยิ ่งท าการ
แลกเปลี ่ยนความรู ้ซึ ่งกันและกันจะยิ ่งช่วยให้การท างานของกลุ ่มถูกปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ ่งขึ ้นได้                   
(Del Giudice and Della Peruta, 2016) และมิติที่ 4 การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์การจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยการใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับ Hsueh and Tu (2004) ที ่กล่าวว่า นวัตกรรมสามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน เช่น ความสามารถในการท าก าไรและการเติบโตของยอดขาย ดังนั้นการที่เกษตรกรได้รับรู้ถึงแนว
ทางการด าเนินงานใหม่ ๆ หรือองค์ความรู้ทางการเกษตรใหม่ ๆ ผ่านการจัดการความรู้ของกลุ่มจึงเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญ ซึ่งจะต้องควบคู่ไปกับการมุ่งความสนใจไปที่ความรู้ความสามารถของ เกษตรกร เทคโนโลยี 
ทรัพยากร และสภาพแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในการด าเนินงาน (Chalhoub, 2010; Craig & 
Dibrell, 2006) อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมประเภทต่าง ๆ จ าเป็นต้องได้รับการจัดการความรู้ประกอบกับการใช้
ทรัพยากรที ่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะสิ่ งนี ้จะส่งผลต่อความสามารถด้านนวัตกรรมขององค์กร 
(Francis and Bessant, 2005)  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  1) เครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ควรมีวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ร่วมกันอย่าง
ชัดเจน ซึ่งควรเป็นในรูปแบบการกระจายอ านาจ และมีการจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยมีหน่วยงานภาครัฐ
สนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
 2) เครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ควรมีระบบ กลไกล รูปแบบการหนุนเสริม 
เอ้ืออ านวยการพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้เพ่ีอเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
 3) ควรมีกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ร่วมกัน มีผู้น า และผู้ประสานงานที่ดีมีประสิทธิภาพในเครือข่าย
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ 
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 4) การสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ให้กับนักท่องเที่ยวยังเป็นปัจจัยส าคัญในการ
สร้างความเข้าใจ และสื่อสารกับนักท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายฯ ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง 
 5) ควรมีการพัฒนาผู้น ารุ่นใหม่ต่อเนื่อง และควรค านึงถึงการใช้เครือข่ายเพ่ือท างานให้กับชุมชนอย่าง
แท้จริง รวมถึงการสมัครใจของชุมชนเพื่อให้เกิดการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ตาม
วัตถุประสงค์ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
 ควรศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมใหม่ (New Normal) ของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อน ามาจัดท าแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนเครือข่ายของแต่ละจังหวัดด้านการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ 
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บทคัดยอ่ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเรื่องการจัดการความรู้การเลี้ยง

โคเนื้อของประเทศไทย (2) วัดประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเรื่องการจัดการความรู้การเลี้ยงโค

เนื้อของประเทศไทย ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณในการวิจัยได้ให้ผู ้มีความรู้การเลี้ยงโคเนื้อ

จ านวน 10 คน ใช้แบบสัมภาษณ์ ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชาชนทั่วไป จ านวน 30 คน ใช้แบบสอบถาม

ออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี ่ย และส่วนเบี ่ยงเบนมาตราฐานผลการวิจัยพบว่า                   

(1) สามารถสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกี ่ยวกับการจัดการความรู้การเลี้ยงโคเนื้อของประเทศไทยเพื่อใช้

ส าหรับให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจในการเลี้ยงโคเนื้อ (2) การวัดความพึงพอใจประสิทธิภาพในด้านภาพรวม

และรายด้านของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.82 และ มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.138  

 

ค าส าคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การเลี้ยงโคเนื้อ ความรู้ทั่วไป 

 

Abstract 

The objectives of this research were (1) to develop an e-book on the knowledge 

management of beef cattle farming in Thailand (2) Measure the efficiency of e-books for the 

knowledge management of beef cattle farming in Thailand. Qualitative research methods and 

quantitative research were used. In this research, 10 people with knowledge of beef cattle 

farming were used to use the interview form. quantitative research section. The general public, 

30 people, used an online questionnaire. Data analysis by statistical percentage, mean and 
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standard deviation. The results of the research were as follows: (1) able to create an electronic 

book (E-book) on the management of beef cattle farming knowledge of Thailand to be used 

for educating people interested in beef cattle farming. (2) It was found that by measuring the 

overall and individual performance satisfaction of e-books The mean is 4.82 and has a standard 

deviation of 0.138. 

 

Keywords: Electronic Book, Beef cattle raising, general knowledge 

 

บทน า 

ในอดีตที่ผ่านมาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรไทยมี วัตถุประสงค์เพ่ือใช้แรงงานท าการเกษตรเป็นหลัก 

เมื่อใช้งานหมดอายุจึงจ าหน่ายเป็นโคเนื้อและในปัจจุบันโคเนื้อนิยมกันอย่างแพร่หลายท าให้มีการส่งออก             

โคเนื้อไปต่างประเทศ ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกโคเนื้อในล าดับที่ 4) ของประเทศสมาชิกอาเซียน มูลค่าในการ

ส่งออกในปี (2562) ประเทศไทยมีการส่งออกทั้งสิ้นปริมาณ 2,604 ตัน คิดเป็นมูลค่า 297 ล้านบาท ปริมาณ

ในการส่งออกโคเนื้อแปรรูปมีปริมาณที่น้อยและในอนาตคน่าจะเพิ่มขึ้น จังหวัดนครราชสีมาเป็นแหล่งเลี้ยงโค

เนื้อท่ีส าคัญที่สุดของประเทศไทย ใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อย จึงท าให้คนนครราชสีมานิยมเลี้ยงโคเนื้อกันเยอะ 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่าการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อที่ผ่านมายังประสบ

ปัญหาเนื่องจาก นโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อขาดความต่อเนื่อง ท าให้เกษตรกรขาดความรู้ความ

เข้าใจ ขาดความมั่นคงและยั่งยืน และมีปัญหาอุปสรรคในด้านสุขภาพของวัวมีหลากหลายโรคเช่น โรคปอด

บวม ตาอักเสบ กีบเป็นแผล ต่อมายังพบว่าด้านการปรับปรุงสายพันธุ์โคที่เกษตรกรเลี้ยงเป็นโคหลายสายพันธ์ 

โคเนื้อพันธุ์ลูกผสม โคพันธุ์พื้นเมือง และลูกผสมพื้นเมือง และด้านอาหาร เกษตรกรขาดความรู้ในการถนอม

อาหารยามขาดแคลน จากการสัมภาษณ์คนในพื้นที่ปัญหาที่พบก็คือ ปัญหาด้านการป้องกันและควบคุมโรค

ระบาด เนื่องจากเกษตรกรที่เลี้ยงยังขาดความรู้ในการป้องกันโรคระบาดท าให้ระบบการเลี้ยงไม่ได้มาตรฐาน 

โคเนื้อตายจากสาเหตุ โรคพยาธิมีอัตราสูง (ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ , 2018) นอกจากนั้น          

การผลิตวัคซีนป้องกันโรคระบาดยังมีปริมาณไม่เพียงพอในการป้องกัน 

จากประเด็นปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นน ามาสู่การพัฒนางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เกี่ยวกับอนาคตโคเนื้อไทย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เป็นรูปแบบการให้การศึกษาแก่ประชาชนรูปแบบ

หนึ่งที่จะท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ตามความต้องการมีคุณลักษณะส าคัญที่สามารถเชื่อมโยง

ไปยังส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่าง ๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ สามารถแทรกภาพ 

เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ ความส าคัญ

คือ สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลาเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรม (อุดมชัย บุญรอด , 2019) ที่จะ
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ส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยและสามารถน าข้อมูล

เนื้อหาของโคเนื้อลงไปในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อเป็นความรู้ให้แก่ประชาชน เกษตรกรและบุคคลทั่วไป

สามารถน าความรู้ที่ให้ไปมาใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงโคเนื้อได้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

    1. เพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเรื่องการจัดการความรู้การเลี้ยงโคเนื้อของประเทศไทย 

    2. วัดประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเรื่องการจัดการความรู้การเลี้ยงโคเนื้อของประเทศไทย 

 

ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 

พิรุณโปรย ส าโรงทอง (2559) ให้ความหมายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ว่า เป็นหนังสือที่บรรจุด้วยเนื้อหา

ที่เปน็ตัวอักษร ภาพ เสียง กราฟิก และสื่อประสมต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่านและ

ดูบนเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถดาวโหลดได้จากอินเทอร์เน็ตเพื่อเก็บไว้อ่าน สามารถส่งต่อไปยังผู้อื่นได้ทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถเชื่อมโยงไปยังหนังสือเล่มอ่ืน ๆ ได้ทันทีที่ผ่านระบบออนไลน์ 

ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2561) ได้ให้ความหมายของหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ว่า หมายถึงหนังสือที่สามารถเปิดอ่านได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งแบบปาล์มท็อป หรือ 

พ็อกเก็ตคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีที่เน้นเรื่องการพกพาติดตามตัวได้สะดวกเหมือนโทรศัพท์มือถือที่

เรียกว่า Mobile ท าให้ระบบสื่อสารติดต่อผ่านอินเทอร์เน็ตได้สามารถโหลดผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 

โดยไม่ต้องส่งหนังสือจริง 

ศิริพร น้อยอ าคา (2561) ได้ให้ความหมายของหนังสืออิเล ็กทรอนิกส์ว ่า หมายถึง เอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถน าเสนอข้อมูลได้ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงต่าง ๆ โดยไม่จ ากัดว่า

จะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบใด หากเป็นการเชื่อมโยงข้อความที่เป็นตัวอักษรหรือตัวเลข เรียกว่า 

ไฮเปอร์เท็กซ์ แต่ถ้าหากข้อมูลนั้นรวมถึงรูปภาพ เสียงและภาพเคลื่อนไหวด้วยก็เรียกว่า สื่อประสมไฮเปอร์

มีเดีย 

ทฤษฎีแนวคิดการตลาด 

รัฐวัชร์ พัฒนจิระรุจน์ (2559) ได้มีการแบ่งระดับของแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตลาดออกเป็น 

ระดับแรก การตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) โดยการตลาดแบบนี้มีจุดมุ่งหมายหลักคือ การ

สร้างความตระหนักในตราสินค้า (brands) แบบที่เคยมุ่งเน้นกันมา โดยการตลาดที่อยู่ในระดับขั้นนี้จะมุ่งให้

ความส าคัญกับส่วนประสมการตลาด การตลาดแบบดิจิทัล (Digital Marketing) เป็นการตลาดที่ใช้ Internet 

เข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ถึงลูกค้าได้อย่างง่ายดายและลูกค้าสามารถที ่จะสื ่อสารกับ
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ผู้ประกอบการได้ทันที ท าให้ผู้ประกอบการสามารถรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเราและน าไป

ปรับปรุงได้ทันที โดยค่าใช้จ่ายในการท าการตลาดด้วยวิธีนี้จะค่อยข้างต ่ากว่าการท าการตลาดแบบดั่งเดิม อีก

ทั้งข้อมูลต่าง ๆ สามารถอัพเดทได้ตลอดเวลาด้วยระยะเวลาที่สั้นกว่า สามารถวัดผลได้แบบ Real-Time และ

แม่นย ากว่าแต่สิ่งที่เป็นข้อเสียเปรียบวิธีแบบดั้งเดิมก็คือ ในเรื่องของความน่าเชื่อถือ เพราะข้อมูลที่อยู่บนโลก

ออนไลน์มีอยู ่เยอะมาก ท าให้ลูกค้าต้องใช้เวลาในการศึกษาและตัดสินใจที ่จะเชื ่อข้อมูลในแต่ละแหล่ง

พอสมควร แต่ทั้งนี้การตลาดแบบดิจิทัลจะท าให้ธุรกิจของเราเป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็วเป็นวงกว้าง เพราะถ้า

การตลาดของเรามีเนื้อหาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเรา ก็จะท าให้เกิดกระแสของการบอกต่อ  ๆ กันจึงท าให้

คนรู้จักเราได้ง่ายขึ้น 

ธงชัย สันติวงษ (2560) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินคา้ที่

ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้ และผู้บริโภคยินดีจ่าย

เพราะเห็นว่าคุ้ม รวมถึงมีการจัดจ าหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อหาเพื่อความสะดวก

แก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง 

ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 

FILLGOODS (2021) 6W1H คือทฤษฎีการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อน ามาวางกล

ยุทธ์ทางการตลาด ตามหากลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ ให้ยอดขายเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักการ

วิเคราะห์ของทฤษฎีนี้ประกอบไปด้วย 6W คือ Who What Where Why When Whom และ 1H คือ How 

การจะไปรู้จักพฤติกรรมผู้บริโภค 6w1h ต้องไม่พลาดกลยุทธ์ทางการตลาด Customer journey การเดินทาง

ของผู้บริโภค ที่แบรนด์จะต้องวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานสื่อ การเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ เพื่อน าทาง

ผู้บริโภคมาสู่การเป็นลูกค้าของแบรนด์ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (1992) อ้างอิงจาก Kotler, Philip. Marketing Management ได้ให้

ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้วซึ่งการใช้สินค้าและบริการ ทั้งนี้หมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจ 

และการกระท าของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

นางสาวชิราภรณ์ หัตถา (2559) หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นเอกสารที่

อิเล็กทรอนิกส์ สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทั ้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ 

นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแทรกภาพ เสียง สีสัน ขนาดตัวอักษร แบบทดสอบ และสามารถสั่ง

พิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา 

ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป 
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คุณอรวรรณ อรุณวิภาส (2553) ใช้การเลือกประเภทของหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ โดยหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่องการจัดการความรู้การเลี้ยงโคเนื้อของประเทศไทยนั้น จัดอยู่ในหนังสือประเภท

อิเล็กทรอนิกส์แบบต ารา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้เน้นการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ

และมีภาพประกอบในรูปแบบหนังสือปกติที่พบเห็นได้ทั่วไป หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชนิดนี้สามารถกล่าวได้ว่า

เป็นการเปลี่ยนแปลงหนังสือจากสภาพสิ่งพิมพ์เป็นรูปแบบของสัญญาณดิจิตอล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการน าเสนอ

การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยศักยภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ขั ้นพื้นฐาน           

โดยจัดล าดับการน าเสนอจากง่ายไปยากเป็นล าดับการสอนที่มีประสิทธิภาพกับผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจ

และท าตามได้อย่างมีประสิทธิผล 

 

วิธีการด าเนินการ 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาเกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อของประเทศไทยเป็นการวิจัยและพัฒนาโดยมุ่งเน้น

พัฒนาองค์ความรู้ให้มีประสิทธิภาพ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เกษตรที่ท าการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัด

นครปฐม จ านวน 10 คน ในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อจ านวน 10 คน 2. ประชาชนทั่วไปที่สนใจใน

การเลี้ยงโคเนื้อจ านวน 30 คน เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 

2 ชุด 1. แบบสอบถามออนไลน์ 2. แบบสัมภาษณ์เกษตรกรออนไลน์ 3.แบบสอบถามความพึงพอใจ

ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อของประเทศไทย การเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดนครปฐม จ านวน 10 คน น าความรู้มาสร้างหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์เกี ่ยวกับการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อของประเทศไทยกับประชาชนที่สนใจในการเลี้ยงโคเนื้อ 

จ านวน 30 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 

  

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นการสรุปเกี่ยวกับ การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เกี่ยวกับการจัดการ

ความรู้การเลี้ยงโคเนื้อของประเทศไทย สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังต่อไปนี้ 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”   
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1099 

 

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่องการจัดการความรู้การเลี้ยงโคเนื้อของประเทศไทย เพื่อให้

ประชาชนทั่วไปที่สนใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเรื่องของการเลี้ยงโคเนื้อ มีการพัฒนาออกมาเป็น

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 7 ส่วนประกอบไปด้วย ประวัติโคเนื้อ สภาพแวดล้อม พันธุ์โคเนื้อการให้อาหาร รูปแบบ

การเลี้ยง ช่องทางการตลาด ชิ้นส่วนน ามาท าอาหาร 

 

   

รูปที่ 1 หน้าปก   รูปที่ 2 สารบัญ       รูปที่ 3 Part 1 

รูปที่ 4 Part 2   รูปที่ 5 Part 3       รูปที่ 6 Part 4 
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2. ผลการวัดความพึงพอใจประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เกี่ยวกับการจัดการความรู้

การเลี้ยงโคเนื้อของประเทศไทย ประชาชนทั่วไปที่ได้สนใจในเรื่องของการเลี้ยงโคเนื้อมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากที ่ส ุด ด้านภาพรวมของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั ้นมีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ (�̅�=4.82, S.D.=0.138)                 

ด้านเนื้อหาสาระ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (�̅�=4.82, S.D.=0.254) ด้านการใช้ภาษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (�̅�=4.83, 

S.D.=0.287) ด้านการจัดองค์ประกอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (�̅�=4.79, S.D.=0.249) ด้านความสวยงาม มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ (�̅�=4.73, S.D.=0.344) ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (�̅�=4.86, S.D.=0.252) 

ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (�̅�=4.95, S.D.=0.153)  

 

รูปที่ 7 Part 5   รูปที่ 8 Part 6          รูปที่ 9 Part 7 

รูปที่ 10 Part 8                รูปที่ 11 Part 9             รูปที่ 12 Part 10 
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อภิปรายผลการวิจัย  

 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) เรื่องการจัดการความรู้การเลี้ยงโคเนื้อของประเทศไทย 

ส าหรับประชาชนทั่วไปที ่สนใจเรื ่องการเลี ้ยงโคเนื ้อ ประกอบด้วยเนื ้อหา  7 หัวข้อ คือ ประวัติโคเนื ้อ , 

สภาพแวดล้อม, พันธุ์โคเนื้อ, การให้อาหาร, รูปแบบการเลี้ยง, ช่องทางการตลาด, ชิ้นส่วนน ามาท าอาหาร โดย

เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ของ               

คุณอรวรรณ อรุณวิภาส (2553) ใช้การเลือกประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์               

(E-book) เรื่องการจัดการความรู้การเลี้ยงโคเนื้อของประเทศไทยนั้น จัดอยู่ในหนังสือประเภทอิเล็กทรอนิกส์

แบบต ารา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี ้เน้นการจัดเก็บและน าเสนอข้อมูลที ่เป็นตัวหนังสือและมี

ภาพประกอบในรูปแบบหนังสือปกติที่พบเห็นได้ทั่วไป หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชนิดนี้สามารถกล่าวได้ว่าเป็นการ

เปลี่ยนแปลงหนังสือจากสภาพสิ่งพิมพ์เป็นรูปแบบของสัญญาณดิจิตอล เพื่อเพิ่มศักยภาพการน าเสนอการมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยศักยภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน โดยจัดล าดับ

การน าเสนอจากง่ายไปยากเป็นล าดับการสอนที่มีประสิทธิภาพกับผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจและท าตามได้

อย่างมีประสิทธิผล 

 2. การประเมินการวัดความพึงพอใจประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 

เกี่ยวกับการจัดการความรู้การเลี้ยงโคเนื้อของประเทศไทย ส าหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องการเลี้ยง               

โคเนื้อ พบว่าประชาชนทั่วไปนั้นมีความสนใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านภาพรวมของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์                  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (�̅�4.82, S.D.=0.138) ซึ่งสรุปได้เลยว่าประชาชนทั่วไปนั้นมีความพึงพอใจกับการใช้หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เกี่ยวกับการจัดการความรู้การเลี้ยงโคเนื้อของประเทศไทย เพราะมีการน าเนื้อหา 

การใช้ภาษา ขนาดตัวอักษร สีส ัน การเชื ่อมโยงของเนื ้อหาที ่น ่าสนใจมาปรับใช้เพื ่อพัฒนาหนังสือ

อ ิ เล ็กทรอน ิกส ์  และประชาชนท ั ่ ว ไปม ีตวามพ ึงพอใจก ับหน ั งส ือซ ึ ่ งสอดคล ้องก ับแนวค ิดของ                        

นางสาวชิราภรณ์ หัตถา (2556) หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นเอกสารที่

อิเล็กทรอนิกส์ สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทั ้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ 

นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแทรกภาพ เสียง สีสัน ขนาดตัวอักษร แบบทดสอบ และสามารถสั่ง

พิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา 

ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป 
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ควรน าข้อมูลการวิจัย เรื่องการจัดการความรู้การเลี้ยงโคเนื้อของประเทศไทยไปเผยแพร่วิธีการเลี้ยงโคเนื้อ

ให้แก่เกษตรกรที่ก าลังสนใจ สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้อ่านเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการ

ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรมีการศึกษาเพื ่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ ์ของโคพื ้นเม ืองไทย ที ่ม ีความเหมาะกับ

สภาพแวดล้อมของประเทศไทยและควรมีการศึกษาด้านวัคซีนและโรคติดต่อของโคเนื้อ เพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงให้มีความเหมาะสม 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันโควิด19 ในจังหวัด
นครราชสีมา ได้แก่ พฤติกรรมในการเลือกซื ้อประกันชีวิตโควิด -19 ประกอบด้วย ด้านความคุ ้มครอง                  
ด้านภาพลักษณ์ของบริษัทประกัน ด้านช่องทางการจ าหน่ายประกันชีวิต ด้านเหตุการณ์ที่ซื้อประกันชีวิตโควิด-
19 และความพึงพอใจ ประกอบด้วย ด้านบริษัทประกันชีวิต ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการให้บริการ ด้านตัวแทน
บริษัท และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพ 
สถานภาพการสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และรูปแบบประกันชีวิตที่มีอยู่ ลักษณะงานวิจัยเชิงปริมาณส ารวจ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชากรในจังหวัดนครราชสีมาโดยใช้แบบสอบถามจ านวน 107 ชุด เป็นเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติโดย หาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป  ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมที่ในการซื้อ
ประกันชีวิตโควิด-19 ภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยพบว่าด้านความคุ้มครองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ความพึงพอใจซื้อ
ภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยพบว่าด้านบริษัทประกันชีวิตมีค่าเฉลี่ยสูงสุด แสดงว่าเหตุการณ์ท่ีซื้อประกันชีวิตโค
วิด-19 มีเหตุผลที่จะซื้อเพราะ บุคคลคิดว่าตนเองมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อและสถานการณ์โควิด -19 ส่งผล
กระทบในทุก ๆ ด้านต่อตัวท่านเอง และมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมบริษัทมีความน่าเชื่อถือต่อลูกค้า 
 
ค าส าคัญ: การประกันภัย ความพึงพอใจซื้อ โควิด-19 
 
Abstract 

The purpose of this research was to study the satisfaction of purchasing insurance 
against COVID-19. In Nakhon Ratchasima Province, the behaviors in purchasing life insurance 
against COVID-19 consisted of: The image of the insurance company Life insurance distribution 
channels In the event that the purchase of life insurance against COVID-19 and satisfaction, 
consisting of Life insurance companies, Product, Service, Insurance agent and Marketing 
promotion respectively. Classified by personal factors such as Gender, Age, Education level, 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”   
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1105 

 

Occupation, Marital status, Average monthly income and existing forms of life insurance. This 
quantitative research surveyed data from a population sample in Nakhon Ratchasima province 
using a questionnaire Number of 107 sets is a tool used to collect data. which used the 
obtained results to analyze the statistical values by finding the frequency, percentage, mean 
and standard deviation Data analysis with ready-made statistical programs The results of the 
study showed that the behavior in purchasing life insurance against COVID-19 The overall 
picture was at a high level, found that the coverage was the highest average Overall purchase 
satisfaction was at a high level with the highest average among life insurance companies. Show 
that the event that bought life insurance against COVID-19 There is a reason to buy because 
Individuals think they are at risk of contracting the infection and the COVID-19 situation affect 
in every aspect to yourself and has comprehensive protection, the company is reliable to 
customers 
 
Keywords: Insurance, satisfied purchase, Covid-19 
 
บทน า 

ปัจจุบันการท าประกันเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการลดความเสี่ยงโดยผู้จัดท าประกันจะท าการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ประกันมาน าเสนอแก่ผู้ที่ต้องการท าประกัน โดยการจัดท าประกันนั้นต้องการข้อมูลในปริมาณมาก
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตรงกันความต้องการ หรือใช้ส าหรับการบริหารความเสี่ยงของผู้ท าประกัน เพื่อให้เข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าให้ได้มากที่สุด โดยความต้องการของผู้ท าประกันมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามปัจจัยเสี่ยง
จากสถานะการที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีต และการคาดการถึงสถานการณ์ในอนาคตว่า มีความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นหรือไม่ และมีผลกระทบต่อผู้ท าประกันอย่างไรรวมถึงการวางแผนอนาคตของผู้ท าประกันในการวาง
แผนการท างานในอนาคต โดยมีปัจจัยหลักคือทางด้านการเงิน (ศิริขวัญ วาวแวว, 2564) 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และ
ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนโดยรวมทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงรายได้และ
อ านาจซื้อของประชาชน ประกอบกับรัฐบาลมีมติขยายขอบเขตการปิดสถานศึกษาและสถานบริการ พร้อม
ประกาศเลื่อนวันหยุดเทศกาลต่าง ๆ เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือการระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าให้ภาพรวมความ
เสี่ยงของธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงธุรกิจประกันภัยมีความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม       
จากความตื่นตัวของประชาชนที่สูงขึ้น ตามการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจ านวนมาก จึงถือเป็นโอกาสส าหรับธุรกิจ
ประกันภัยในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่าง
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยโควิด-19 ที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นจ านวนมากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
นับเป็นการสร้างสถิติใหม่ในด้านจ านวนลูกค้าที่สนใจและซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยโควิด -19 ผ่านแอปพลิเคชัน



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”   
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1106 

 

และเว็บไซต์ของบริษัทประกันภัยรวมถึงตัวกลางประกันภัย สะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จของผลิตภัณฑ์
ประกันภัยโควิด-19 และนับเป็นปัจจัยบวกที่จ ากัดต่อภาพรวมของธุรกิจประกันภัยทั้งในมิติของเบี้ยประกันภัย
รับ รวมถึงมีส่วนช่วยขยายฐานผู้เอาประกันภัยรายย่อยให้เพิ่มสูงขึ้น จากการสร้างความคุ้ นเคยต่อการซื้อ
ประกันภัยรายย่อยผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้น เพื่อให้ทันกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อม
รองรับสังคมที่จะก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต (กรมการประกันภัย, 2563)  

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันโควิด-19 เพ่ือให้ทราบถึงความ
พึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของการซื้อประกันสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ได้อย่างครอบคลุม ตรงจุด และมีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น และยังมีส่วนช่วยในการปรับปรุงในด้านอื่นของงานประกัน ตัวอย่างเช่น การให้บริการ 
การน าเสนอแก่ลูกค้าได้อย่างตรงตามความต้องการ โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการเก็บแบบสอบถามมาประยุกต์
เข้ากับการน าเสนอ เพ่ือให้ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเลือกซ้ือประกันวิด-19 ของประชากรในจังหวัดนครราชสีมา 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันชีวิต 
 การประกันชีวิต เป็นสัญญาระหว่างผู้ให้ประกันซึ่งมักเป็นบริษัทประกันชีวิตกับผู้เอาประกันโดยผู้เอา
ประกันต้องจ่ายเบี้ยประกันให้ผู้รับประกันหากผู้เอาประกันเกิดเสียชีวิตขณะที่กรมธร รม์มีผลบังคับภายใน
เงื่อนไขในกรมธรรม์ บริษัทประกันจะจ่ายเงินจ านวนหนึ่งให้กับผู้รับผลประโยชน์เรียกว่าเงินสินไหม  
 การประกันชีวิตเป็นวิธีการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องจากการตายการสูญเสียอวัยวะ 
ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ในยามชรา โดยที่เมื่อบุคคลใดต้องประสบกับภัยเหล่านั้น ก็ได้รับเงินเฉลี่ย
ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยบริษัทประกันชีวิจะท าหน้าที่เป็นแกนกลาง
ในการน าเงินก้อนดังกล่าวไปจ่ายให้แก่ผู ้ได้รับภัย  (คณะกรรมการก ากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย, 2564) 
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 ทรงศักดิ์ ชมบุญ (2561) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งหรือปัจจัย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดเมื่อความต้องการของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งหรือปัจจัย ต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนอง
หรือ บรรลุตามจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรือ  
จุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง ความพึงพอใจต่อการใช้บริการจึงเป็นความรู้สึกของผู้ที่ มารับ บริการมี
ต ่อสถานบริการตามประสบการณ์ที ่ได ้ร ับจากการเข้าไปติดต่อขอรับบริการในสถานบริการ  นั ้น ๆ                      
(สุทิศา นนทพันธ์, 2559) 
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 สถานการณ์โควิด-19 
 กระทรวงสาธารณะสุข (2562) โรคโควิด 19 คือโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรน่าชนิดที่มีการค้นพบ
ล่าสุดเป็นไวรัสและโรคอุบัติใหม่นี้ไม่เป็นที่รู้จักเลยก่อนที่จะมีการระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนในเดือน
ธันวาคมปี 2019 ขณะนี้โรคโควิด19 มีการระบาดใหญ่ไปทั่ว ส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทั่วโลกและ
ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับการแพร่ระบาดและผลกระทบ  

ส าหรับธุรกิจประกันชีวิตมีส่วนแบ่งการตลาดในประกันโควิด -19 ไม่มากนัก จากการน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลมากกว่าการให้เงินก้อน รวมถึงกรมธรรม์ประกันชีวิตและ
สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพเดิมให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมโรคระบาดโควิด-19 อยู่แล้ว จึงท าให้ความ
ตื่นตัวในการซื้อประกันโควิด-19 ของประชาชนในช่วงนี้ไม่ส่งผลบวกต่อธุรกิจประกันชีวิตมากนัก โดยนอกจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะท าให้อ านาจซื้อของประชาชนลดลงและส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการออมและการซื้อประกันชีวิตแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นที่มีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ประกันชีวิตในปี 2563 เพ่ิมข้ึน ดังนี้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยต ่าลง ท าให้ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เสนอขายในช่วง
ไตรมาสแรกปีนี้ มีอัตราเบี้ยประกันภัยที่แพงขึ้น เนื่องจากแบบประกันภัยเหล่านี้บริษัทจะต้องน าเงินส่วนใหญ่
ไปลงทุนในพันธบัตร เพื่อที่จะการันตีเงินคืนให้กับผู้เอาประกันภัย ท าให้ได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยต ่า
อย่างเห็นได้ชัดแนวโน้มแบบประกันภัยประเภทสะสมทรัพย์มีทิศทางลดลง และจะถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบที่
มีส่วนร่วมในเงินปันผล เพราะเป็นแบบประกันภัยที่ไม่ได้การันตีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และบริษัท
สามารถจัดพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์อ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากพันธบัตรได้มากขึ้น แต่ก็ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายของ
บริษัทในการเจาะตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ เนื่องจากความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ ที่จ าเป็นต้องพึ่ง ตัว
แทนที่ได้รับใบอนุญาตเฉพาะทาง ดังนั้น คาดว่าธุรกิจหลักยังถูกกระทบจากปัจจัยเศรษฐกิจและทิศทางอัตรา
ดอกเบี้ยขาลง ซึ่งอาจท าให้เบี้ยประกันภัยรับรวมลดลงติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากปี 2562 ที่เติบโตติดลบร้อยละ 
2.63 ซึ่งคาดว่าจะถูกถ่วงจากเบี้ยประกันภัยรับปีแรกที่อาจเติบโตลดลง เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ขยายตัวถึง 
ร้อยละ 13.7 นอกจากนี้ ยังเป็นผลมาจากการที ่บริษัทประกันชีวิตต้องลดการขายผลิตภัณฑ์ช าระเบี้ย
ประกันภัยครั้งเดียวลง เนื่องจากมีผลกระทบต่อเงินกองทุนมาก ซึ่งอาจส่งผลให้เบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดียว
เติบโตลดลงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปี 2562 (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2564) 
 
วิธีด าเนินงานวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันชีวิตวิด-19 ของประชากรในจังหวัดนครราชสีมา 
เป ็นการว ิจ ัย เช ิ งปร ิมาณ  (Quantitative Research) โดยใช ้ว ิ ธ ีการเก ็บข ้อม ูลด ้วยแบบสอบถาม 
(Questionnaire) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้คือ บุคคลที่มีความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันโควิด -19 

ก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ประชาชนที่ซื้อประกันโควิด-19 ในเขตอ าเภอเมือง 
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จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่าง คณะผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น  โดย
วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นการสุ่มจากสมาชิกของกลุ่มประชากรเป้าหมายเท่าที่จะ
หาได้ตัวอย่างที่ได้จึงเป็นตัวอย่างจากผู้ที่ยินดีให้ความร่วมมือ (รัชนีกุล ภิญโญภานุวัฒน์และคณะ, 2564) ได้
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 107 ตัวอย่าง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 ผู้วิจัยได้อาศัยเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผ่านแบบสอบถามออนไลน์  (Online 
Questionnaire) และแจกกับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด โดยแบบสอบถามนี้ ผู้วิจัย ได้ใช้รูปแบบค าถามปลายปิด
(Close end Questionnaire) ซึ่งเป็นค าถามที่มีทางเลือกให้กับผู้ตอบแบบสอบถาม เพียง 1 ค าตอบ ทั้งนี้ข้อ
ค าถามที่น ามาใช้พัฒนาผู้วิจัยได้น ามาจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎีสัมภาษณ์บุคคลในจังหวัด
นครราชสีมา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ค าถามของ  งานวิจัยสามารถตอบวัตถุประสงค์ที่ศึกษาของ
งานวิจัยได้ครบถ้วนสมบูรณ์  

โครงสร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมในการเลือกซ้ือประกันชีวิตโควิด-19 
ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านเความพึงพอใจ 
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 การให้คะแนนตัวแปร  
 ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยน าวิธีวัดแบบ  Rating Scale ของ Likert Scale 
โดย ก าหนดให้มีระดับความคิดเห็น 5 ตัวเลือก ซึ่งเป็นการให้คะแนนในเชิงบวกจากนั้นหาค่าเฉลี่ยของคะแนน
ที่ได้มา แปลความหมาย และเพื่อให้สามารถแยกระดับความคิดเห็นได้จึงก าหนดความกว้างของแต่ละระดับ
โดยใช้การ ค านวณไว้ที ่0.8 ตามวิธีการค านวณ ดังนี้  
 จากการพิจารณาข้างต้นเกณฑ์ที่ใช่ในการประเมินค่าระดับปัจจัยต่าง ๆ จะแบ่งระดับคะแนน เป็น  5 
ระดับ ตามเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้  
 ค่าเฉลี่ยคะแนนตั้งแต่ 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  
 ค่าเฉลี่ยคะแนนตั้งแต่ 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
 ค่าเฉลี่ยคะแนนตั้งแต่ 2.61 - 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยคะแนนตั้งแต่ 1.80 - 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย  
 ค่าเฉลี่ยคะแนนตั้งแต่ 1.00 - 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลโดยก าหนดกรอบแนวคิด ตามลักษณะของตัว

แปรที่ต้องการศึกษา ในการศึกษานี้เป็นความพึงพอใจในการเลือกซื้อประกันโควิด-19 ของประชากรในจังหวัด
นครราชสีมา และน าข้อมูลมาสร้างแบบสอบถาม 
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ข้อมูลทุติยภูม ิศึกษาค้นคว้าจากวารสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้ข้อมูลทางสถิติ ไดแ้ก่ การแจกแจง

ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี ่ย( ) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับ
วิเคราะห์ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือประกันชีวิตของประชากรในจังหวัดนครราชสีมา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษา “ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือประกันโควิด-19 ในจังหวัดนครราชสีมา” โดยเก็บข้อมูล
จากประชาชนทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 107 ราย ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติหาความถี่ 
และร้อยละ ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 60 56.1 

หญิง 47 43.9 
อายุ   

ต ่ากว่า 20 ปี 5 4.7 
21-30 ปี 25 23.4 

31-40 ปี 28 26.2 

41-50 ปี 25 23.4 
50 ปีขึ้นไป 24 22.4 

ระดับการศึกษา   

ต ่ากว่ามัธยมศึกษา 6 5.6 
มัธยมศึกษา/ปวช. 14 13.1 

อนุปริญญา/ปวส. 25 23.4 
ปริญญาตรี 50 46.7 

สูงกว่าปริญญาตรี 12 11.2 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

สถานภาพ   
โสด 38 35.5 

สมรส 49 45.8 

หย่าร้าง 17 15.9 
แยกกันอยู่ 3 2.8 

รายได้ต่อเดือน   
ต ่ากว่า 15,000 บาท 22 20.6 

15,001-30,000 บาท 31 29.0 

30,001-50,000 บาท 20 20.0 
50,001-80,000 บาท 19 17.8 

80,000 บาทขึ้นไป 11 10.3 

รูปแบบประกันชีวิต   
แบบชั่วระยะเวลา 17 15.9 

แบบตลอดชีพ 13 12.1 
แบบสะสมทรัพย์ 59 55.1 

แบบบ านาญ 18 16.8 

  
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 56.1 และเป็น

เพศหญิง จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 43.9 มีอายุต ่ากว่า 20 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 อายุ
ระหว่าง 21 – 30 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 26.2 อายุ 41-50 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 และ อายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 24 คน คิดเป็น
ร ้อยละ 22.4 ระดับการศึกษาต ่ากว ่าม ัธยมศึกษาตอนต้น จ  านวน  6คน คิดเป ็นร ้อยละ 5.6 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช .)/มัธยมศึกษาตอนปลาย จ  านวน  14 คน คิดเป ็นร ้อยละ 13.1 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 ระดับปริญญาตรี จ านวน 50 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.7 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 

อาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1ครู/อาจารย์จ านวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.6 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 19.6 ว่างงาน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 สถานภาพโสด จ านวน 38 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.5สมรส จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 หย่าร้าง จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9 
และ แยกกันอยู่ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 มีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท จ านวน 22 คน                 
คิดเป็นร้อยละ 20.6 รายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 รายได้ต่อ
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เดือน 50,001-80,000 บาท จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 และรายได้ต่อเดือน 80,000 บาทขึ้นไป 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 

มีรูปแบบประกันชีวิต แบบชั่วระยะเวลา จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9 แบบตลอดชีพ จ านวน 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 แบบสะสมทรัพย์ จ านวน 59 คิดเป็นร้อยละ 55.1 และ แบบบ านาญ จ านวน 18 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมในการเลือกซ้ือประกันชีวิตโควิด-19  
ตารางที ่2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับพฤติกรรมในการเลือกซื้อประกันชีวิตโควิด-19 

พฤติกรรมในการเลือกซ้ือประกันชีวิตโควิด-19 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D แปล
ความหมาย 

1 ด้านความคุ้มครอง 4.59 0.4503 มาก 
2 ด้านภาพลักษณ์ของบริษัทประกัน 4.51 0.4916 มาก 

3 ด้านช่องทางการจ าหน่ายประกันชีวิต 4.33 0.6311 มาก 

4 ด้านเหตุการณ์ที่ซื้อประกันโควิด-19 4.10 0.6465 มาก 
 รวม 4.38 0.4024 มาก 

 
จากตารางที ่2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมในการเลือก

ซื้อประกันชีวิตโควิด-19 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.38, S.D. = 0.4024) เมื่อพิจารณาพฤติกรรมของ

ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา พบว่าด้านความคุ ้มครอง  อยู ่ในระดับมาก ( =4.59,S.D.= 0.4503)               

ด้านภาพลักษณ์ของบริษัทประกัน อยู่ในระดับมาก ( = 4.51,S.D.= 0.5916) ด้านช่องทางการจ าหน่าย

ประกันชีวิต อยู่ในระดับมาก ( = 4.33,S.D.= 0.6311) และด้านเหตุการณ์ที่ซื้อประกันชีวิตโควิด-19 อยู่ใน

ระดับมาก ( =4.10,S.D.= 0.4024) 
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การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านความพึงพอใจในการเลือกซ้ือรูปแบบประกัน 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับปัจจัยด้านความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจในการซื้อประกันภัยโควิด ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D แปลความหมาย 
1 ด้านบริษัทประกันชีวิต 4.70 0.4390 มาก 

2 ด้านผลิตภัณฑ์ 4.35 0.6308 มาก 

3 ด้านการให้บริการ 4.34 0.5942 มาก 
4 ด้านตัวแทนบริษัท 4.55 0.5635 มาก 

5 ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.62 0.1398 มาก 

 ภาพรวม 4.51 0.4913 มาก 
 

จากตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจซื้อ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( = 4.51, S.D. = 0.4913) เมื่อพิจารณาพฤติกรรมของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า 

ด้านบริษัทประกันชีว ิตอยู ่ในระดับมาก  (  = 4.70, S.D. =0.4390) ด้านผลิตภัณฑ์อยู ่ ในระดับมาก                    

(  = 4.35, S.D. = 0.6308) ด้านการให้บริการอยู่ในระดับมาก (  = 4.34, S.D. = 0.5942) ด้านตัวแทน

บริษัทอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55, S.D. = .56354) และด้านส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมากที ่สุด                  

( = 4.62, S.D. = 0.1398)  
 
อภิปรายผล 

จากผลศึกษาปัจจัยที ่มีผลความพึงพอใจในการเลือกซื ้อประกันโควิด19 ในจังหวัดนครราชสีมา                 
มีประเด็นส าคัญท่ีน ามาอภิปราย ตามล าดับต่อไปนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์จากผู้ตอบแบบสอบถาม 107 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุระหว่าง 41-50 ปี            
มีอาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าขอกิจการ มีรายได้ระหว่าง 15,001-30,000 บาท จบการศึกษารับ                 
ปริญญาตรี สถานภาพสมรส ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มณีรัตน์ รัตนพันธ์ (2561) ได้ศึกษา ความพึงพอใจ
ในการเลือกซื้อประกันชีวิต ที่สรุปผลไว้ว่า โดยเฉลี่ยอายุสูงสุดคือ 38.10 รองลงมา 35.82 ปีและมีอายุเฉลี่ย            
ต ่าที่สุดคือ 23.22 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมในการเลือกซื้อประกันชีวิตโควิด-19 พบว่า 
ด้านเหตุการณ์ที ่ท าให้ซื ้อประกันโควิด-19 มีความเป็นด้วยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านความคุ ้มครอง 
ภาพลักษณ์บริษัท และช่องทางการจ าหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประดิษฐ์เพชร แซ่ตั้ง (2559) ได้
ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์
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ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจ
พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต  
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการซื้อประกันโควิดของประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา พบว่า ความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ด้านบริษัทประกันชีวิต สอดคล้องกับบท
วิเคราะห์ของบทวิเคราะห์ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ต่อธุรกิจประกันภัย 
(กรมการประกันภัย, 2564) ที่พบว่า บริษัทประกันเป็นปัจจัยหลักในการที่จะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 
หากบริษัทใดมีการบริหารระบบการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัท
ประกันภัยรวมถึงตัวกลางประกันภัยยิ่งท าให้บริษัทสามารถขยายฐานผู้เอาประกันภัยรายย่อยเพ่ิมขึ้น และหาก
บริษัทมีการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการเสนอขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ต่าง  ๆ 
ย่อมท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเพ่ิมมาด้วยเช่นกัน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยต่อไป 

1. การศึกษาควรท าการศึกษาในพื้นที่หรือจังหวัดอื่น ๆ เชิงเปรียบเทียบจะได้รับข้อมูลความพึงพอใจ
ในการเลือกซื้อประกันโควิด-19 ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่หลากหลายของผู้ที่ต้องการท า
กรมธรรม์ประกันชีวิตโควิด-19 ในแต่ละจังหวัดหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจนถึงความเสี่ยงต ่าว่ามีเกณฑ์การ
ตัดสินใจหรือการเลือกซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตโควิด-10 แตกต่างกันในลักษณะอย่างไร 

2. นอกจากศึกษาพฤติกรรมของการซื้อประกัน ด้านความคุ้มครองด้านภาพลักษณ์ และด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ควรมีการศึกษาปัจจัยทางด้านอื่น ๆ เช่น ส่วนประสมทางการตลาด การซื้อประกันออนไลน์
ผ่าน Application เพ่ือศึกษาการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นโดยการวิจัยอาจใช้ทฤษฎีทาง
การตลาด หรือวิจัยเกี่ยวกับช่องทางผู้บริโภคต้องการซื้อประกันในยุคการแพร่ระบาดของเ ชื้อไวรัสโควิด-19              
ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการซื้อประกันของผู้บริโภคในอนาคตและควรให้มีการน าสถิติอ่ืนมา
ใช้ในการวิเคราะห์ที่นอกเหนือจากที่ใช้วิเคราะห์ผลในครั้งนี้ เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีความหลากหลาย
แตกต่างก่อให้เกิดความ น่าสนใจและสามารถน าไปใช้ ประโยชน์ได้มากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถโดยสารส่วน

บุคคล ผ่านแอพพลิเคชั่น Grab Car ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

ปัจจัยที่น ามาใช้ในการศึกษาประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านการให้บริการ ปัจจัยด้านสภาพยานพาหนะ ปัจจัย

ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคาและปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาในครั้ง

นี้มีจ านวนทั้งหมด 420 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงและวิเคราะห์ด้วยเทคนิคสมการถดถอยเชิง

พหุคูณ (Multiple Linear Regression: RMA)  จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการ

ใช้บริการรถโดยสารส่วนบุคคลผ่านแอพพลิเคชั่น Grab Car ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านการให้บริการ รองลงมา ปัจจัยด้านสภาพยานพาหนะและ

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ตามล าดับ ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

 

ค าส าคัญ: การตัดสินใจ รถโดยสารส่วนบุคคล และ แอพพลิเคชั่น Grab Car 

 

Abstract 

The objective of this study was to examine factors affecting the decision making on 

using ride-hailing service through Grab Car application of students of Rajamangala University 

of Technology Isan Khon Kaen Campus. The factors used to investigate in the study consisted 
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of service, vehicle condition, product, price, and marketing. 420 participants were studied using 

purposive sampling technique. Multiple Linear Regression was applied to analyze data. The 

results of the study showed that the factors affecting the decision making on using ride-hailing 

service through Grab Car application of Rajamangala University of Technology Isan Khon Kaen 

Campus were service, vehicle condition, and product, respectively, at a statistical significance 

of a level of 0.05. 

 

Keyword: Decision, Ride-hailing, Grab Car Application 

 

บทน า 

 เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทั้งยังมีส่วนที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนิน

ชีวิตของผู้คนมากขึ้นกว่าแต่ก่อนไม่ว่าจะเป็นทางด้านการติดต่อสื่อสารหรือแม้กระทั่งการขนส่งซึ่งถือเป็นหนึ่ง

ในส่วนที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนทั่วไป การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดความ

คล่องตัวในการขนส่งสินค้าและบริการ หรือที่เรียกว่า Mobility on Demand เป็นรูปแบบในการให้การบริการ

รูปแบบใหม่ที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการเพ่ิมตัวเลือกในการเดินทางที่หลากหลายมากขึ้น 

การบริการในรูปแบบนี้มีส่วนช่วยเพ่ิมทางเลือกในการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการที่บริการขนส่งสาธารณะอาจจะ

ตอบสนองไม่ได้ ทั้งยังตอบโจทย์ในด้านความปลอดภัยและการครอบครองยานพาหนะในพื้นที่ที่ต้องการพื้นที่

จอดรถสูง การให้การบริการแบบ Mobility on Demand หรือ MOD จึงเป็นที่นิยมสูงในประเทศแถบอเมริกา

เหนือและประเทศในแถบยุโรปและแม้กระทั่งในประเทศไทยในปัจจุบัน 

 เทคโนโลยีที ่เกี ่ยวกับการบริการรถโดยสารส่วนบุคคลแพลตฟอร์มแรกที ่เข้ามาเป็นที ่นิยมใน                   

ประเทศไทย คือ Uber ภายหลังได้มีการรวมบริษัทและให้บริการในชื่อ Grab ซึ่งเป็นบริการเรียกรถรับ-ส่งที่

อาศัยแอพพลิเคชันในการเรียกใช้งาน การบริการรถโดยสารส่วนบุคคลผ่านแอพพลิเคชัน Grab Car เป็นอีก

ทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ไม่ต้องการเผชิญกับปัญหาในการใช้บริการรถสาธารณะ เช่น ความเป็นส่วนตัว                

การถูกล่วงละเมิด การล่าช้า การใช้เวลานาน และความปลอดภัย เป็นต้น (สุวิภา รักษ์วงศ์ตระกูล , 2560)              

โดยผู้บริโภคเพียงท าการกรอกข้อมูลและเลือกจุดหมายปลายทางที่ต้องการบนแอพพลิเคชั่น Grab Car และ

ทางแอพพลิเคชันมีส่วนช่วยอ านวยความสะดวกส าหรับผู้บริโภคในการเรียกใช้บริการที่เต็มใจในการให้บรกิาร             

อีกท้ังไม่ต้องเสียเวลาในการรอและมีการประเมินราคาของการเดินทางตลอดระยะเวลาที่หมายได้อย่างชัดเจน 

สอดคล้องกับ กาญจน์กรอง สุอังคะ (2558) ที่ศึกษาปัจจัยที ่มีผลต่อการเลือกเดินทางด้วยระบบขนส่ง

สาธารณะของผู้สูงอายุ : การประยุกต์ใช้แบบจ าลองสมการโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้

ความส าคัญกับปัจจัยด้านสภาพยานพาหนะ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการใช้บริการ  
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 ในปัจจุบัน Grab Car ให้บริการใน 26 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่ให้บริการ

สูงสุด 5 ล าดับแรก (ปราณ สุวรรณทัฐ , 2563) โดยแนวโน้มการเติบโตและการแข่งขันทางธุรกิจสูงท าให้

ผู้ใช้บริการมีทางเลือกมากยิ่งขึ้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าการศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อดูถึงปัจจัยที่

ส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด และน ามาพัฒนาการให้บริการแก่ผู้บริโภค 

      ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญต่อการให้บริการของผู้ประกอบการจึงท าการศึกษาปัจจัยที่มี

ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถโดยสารส่วนบุคคล ผ่านแอพพลิเคชั่น Grab Car ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการ และเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถโดยสารส่วนบุคคล ผ่านแอพพลิเคชั่น Grab Car   

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการ Kotler (1997, อ้างถึงใน 
วารุณี ตันติวงศ์วาณิช และคณะ, 2545) ได้อธิบายถึงทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจว่าเป็นความรู้สึกส่วนบุคคล
ที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับสิ่งที่ต้องการหรือได้รับความผิดหวังซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบการรับรู้กับความคาดหวัง ถ้า
การรับรู้ต่อสิ่งที่ต้องการเหมาะสมกับความคาดหวังของลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจ เช่นเดี ยวกับจิตตินันท์ 
เดชะคุปต์ (2539, อ้างถึงใน วัชร มานุพีรพันธ์, 2552, น. 17) ได้อธิบายความพึงพอใจของผู้ใช้บริการว่าเป็น
ภาวะการแสดงถึงความรู้สึกในทางบวกที่เกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์การได้รับบริการที่ตรง
กับสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง หรือดีเกินกว่าความคาดหวังของลูกค้า ทั้งนี้ ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer 
Satisfaction) อาจจะขึ้นอยู่กับประโยชน์หรือคุณค่าที่รับรู้ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์บริการเมื่อเทียบกับสิ่งที่
ลูกค้าคาดหวัง ซึ่งหากประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์บริการต ่ากว่าที่ผู้ใช้บริการคาดหวังไว้ผู้ใช้บริการจะรู้สึก
ไม่พอใจในผลิตภัณฑ์บริการนั้น ผลการศึกษาจาก โชติมา ชูกุล (2559) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการแอพพลิเคชั ่นเรียกรถยนต์โดยสารของผู ้บร ิโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า                   
กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งาน จึงส่งผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการของนักศึกษา 
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       แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 Kotler & Keller (2012) ได้ให้ความหมายของแบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภคว่าเป็นการศึกษาถึงเหตุ
จูงใจที่ท าให้ผู ้บริโภคเกิดการตัดสินใจบริโภคสินค้าและบริการ โดยมีจุดเริ ่มต้นจากการที่เกิดสิ่งกระตุ้น 
(Stimulus) ที่ท าให้เกิดความต้องการผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค (Customer’s black box)  
ที่ได้รับอิทธิพลจากคุณลักษณะต่าง ๆ ท าให้ส่งผลต่อกระบวนการในการตัดสินใจ แล้วจึงเกิดการตอบสนอง
ของผู ้บริโภค (Customer’ response) หรือการตัดสินใจของผู ้บริโภค (Customer’ decision process)     
ดังรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แบบจ าลองพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 
ที่มา: Kotler, P. & Keller, L. K. (2012) 
 
 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ส าหรับธุรกิจบริการ (Service Mix) ของ Philip Kotler 
เป็นแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการ โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ใน การก าหนด
กลยุทธ์การตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการน าไปเป็นเครื่องมือในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 
โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) กล่าวถึงรายละเอียดส่วนประสมทางการตลาดมีท้ังหมด 7 ด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งที่สนองความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้ ซึ่งก็
คือ สิ่งที่ผู้ขายเสนอขายสู่ตลาด เพ่ือท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจประกอบด้วยสิ่งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ 
ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้า บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑ์  
  2. ด้านราคา (Price) เป็นเงินหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ต้องจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการ 
เพ่ือให้ ได้รับผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป  
  3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมใน
การน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านท าเลที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอ
บริการ (Channels)  

    สิ่งกระตุ้นภายนอก  

ทางการตลาด อื่น ๆ 

ผลิตภัณฑ์ 
ราคา 
การจัด
จ าหน่าย 
การส่งเสริม
ทางการตลาด 

เศรษกิจ 
เทคโนโลยี 
การเมือง
วัฒนธรรม 

Customer’s 
response 

การตัดสินใจซื้อ 

การเลือกผลิตภัณฑ์ 
การเลือกตราสินค้า 
การเลือกผู้ขาย 
เวลาในการซ้ือ 
ปริมาณในการซ้ือ 

Customer’s black box  

คุณลักษณะของ
ผู้บริโภค 

กระบวนการ 
ตัดสินใจซ้ือ 

ปัจจัยดา้น
วัฒนธรรม 
ปัจจัยดา้นสังคม 
ปัจจัยดา้นบุคคล 
ปัจจัยดา้นจิตวิทยา 

การรับรู้ปัญหา 
การค้นหาข้อมูล 
การประเมินทางเลือก 
การตัดสินใจซื้อ  
พฤติกรรรมหลังการ
ซ้ือ 
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  4. ด้านส ่งเสร ิมการตลาด (Promotion) เป ็นเคร ื ่องม ือหน ึ ่งท ี ่ม ีความส  าค ัญในการ
ติดต่อสื่อสารให้กับผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแจ้งข่าวสาร หรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการ
ใช้บริการ ซึ่งถือเป็นกุญแจส าคัญของการตลาดสายสัมพันธ์  
  5. ด้านบุคคล (People) โดยคุณภาพในการให้บริการต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม
บุคคล เพื่อสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ พนักงานต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถ
ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการได ้ 
  6. ด ้ านการสร ้ า งและน  า เ สนอล ั กษณะทางกายภาพ  ( Physical Evidence and 
Presentation) เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้ลูกค้ารู ้สึกถึงการบริการที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  
  7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกระบวนการการออกแบบการส่งมอบบริการให้กับลูกค้า 

ถ้ามีการออกแบบการบริการที่ดี การส่งมอบบริการจะมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลา               

จะท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริการ 

 

กรอบแนวแนวคิดงานวิจัย 

 ส าหรับกรอบแนวคิดท่ีใช้งานในวิจัยนี้ได้พัฒนามาจากแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

   ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม  

  

 

 ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดงานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถโดยสารส่วนบุคคล ผ่านแอพพลิเคชั่น 

Grab Car ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท  

 1. ข้อมูลปฐมภูม ิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้ตอบแบบสอบถามของ 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 420 คน  

การตัดสินใจใช้บริการรถโดยสารส่วนบุคคล 

ผ่านแอพพลิเคชั่น Grab Car ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตขอนแก่น 

  1. ด้านการให้บริการ  

  2. ด้านสภาพยานพานะ 

  3. ด้านผลิตภัณฑ์ 

  4. ด้านราคา 

  5. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

 

 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”   
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1120 

 

 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้แล้ว

ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย

ที่เก่ียวข้อง และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาคือแบบสอบถาม ท าการทดสอบค่าความเชื่อมั่น 

(Reliability) และความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม (Reliability of the best) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า 

(Cronbach’s Alpha) โดยมีค่าความน่าเชื่อถือมากกว่า 0.7 (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544) 

 การวิเคราะห์ข้อมูล  

 1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

  1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับข้อมูลทั ่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ คณะ โดยใช้

ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

  1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการใช้บริการเรียกรถโดยสารผ่าน

แอพพลิเคชั่น Grab โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2. การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics)       

  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็นวิธีการทางสถิติ 

ที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ( Independent Variable) กับตัวแปรตาม (Dependent 

Variable)  

 

ผลการวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ จ านวน 420 ชุด 

โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
1. เพศ   

ชาย 
หญิง 

198 
222 

47.1 
52.9 

รวม 420 100 

2.คณะ   
วิศวกรรมศาสตร์ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

142 
131 
147 

33.8 
31.2 
35.0 

รวม 420 100 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  

โดยเป็นเพศหญิง ร ้อยละ 52.9 และเพศชาย ร ้อยละ 47.1 ตามล าด ับ ส ่วนใหญ่จะเป ็นนักศ ึกษา                       

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 35.0 และท าการวิเคราะห์ในล าดับถัดไป  

 

ตารางท่ี 2 ตรวจสอบค่าความเชื่อม่ัน (Cronbach’s alpha) และค่าความผันผวนของตัวแปร (KMO)  

ปัจจัย Cronbach’s alpha 
ด้านการให้บริการ 0.751 

ด้านสภาพยานพาหนะ 0.728 

ด้านผลิตภัณฑ์ 0.728 
ด้านราคา 0.796 

ด้านส่งเสริมทางการตลาด 0.710 

 

จากตารางที ่ 2 พบว่า ค่าความเชื ่อมั ่นของข้อมูล (Cronbach’s alpha) ทุกปัจจัยอยู่ในเกณฑ์ที่

ยอมรับได้ มีค่ามากกว่า 0.7 ซึ่งปัจจัยด้านราคา มีค่ามากที่สุด คือ 0.796 และปัจจัยด้านการส่งเสริมทาง

การตลาดมีค่าน้อยที่สุด คือ 0.710 และท าการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณในล าดับถัดไป 
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยที ่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถโดยสารส่วนบุคคลผ่าน

แอพพลิเคชั่น Grab Car ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 0.370 0.137 0.126 0.476 1.879 

 

จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจการใช้บริการรถโดยสารส่วนบุคคล

(Grab Car) ผ่านแอพพลิเคชั่น Grab โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.370 ค่าสัมประสิทธิ์การ

พยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.137 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ท่ีมีการปรับแล้ว (R2) เท่ากับ 0.126 และค่าสหพันธ์

ของตัวรบกวน (Durbin-Watson) เท่ากับ 1.879 

 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการเรียกรถโดยสาร  

ส่วนบุคคล ผ่านแอพพลิเคชั่น Grab Car ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต

ขอนแก่น 
 Unstandardized Coefficients 

 
Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta  Tolerance VIF 

(Constant) 1.949 0.466  4.180 0.000   

ปัจจัยด้านการให้บริการ  0.352 0.082 0.219 4.290 0.010 0.452 2.134 

ปัจจัยด้านสภาพยานพาหนะ  0.327 0.073 0.237 4.473 0.000 0.547 1.967 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 0.153 0.072 0.111 -2.129 0.050 0.584 1.762 

ปัจจัยด้านราคา 0.096 0.057 0.087 1.706 0.089 0.751 1.331 

ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด 0.061 0.036 0.079 -1.685 0.093 0.672 1.523 

 

จากตารางที่ 4 สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการรถโดยสารส่วนบุคคล

ผ่านแอพพลิเคชั่น Grab Car ได้แก่ ปัจจัยด้านการให้บริการ ปัจจัยด้านสภาพยานพาหนะ และปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ ณ ระดับนัยส าคัญที่ระดับสถิติ 0.05 โดยผลที่ได้จากการวิเคราะห์เขียนในรูปสมการถดถอยเชิง

พหุคูณ ดังนี้ 

Y = 0.219 (x1) + 0.237 (x2) + 0.111(x3) 

โดยที่  

Y คือ การตัดสินใจในการใช้บริการเรียกรถโดยสารส่วนบุคคล ผ่านแอพพลิเคชั่น Grab Car 

x1 คือ ปัจจัยด้านการให้บริการ 
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x2 คือ ปัจจัยด้านสภาพยานพาหนะ 

x3 คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

 

สรุป  

 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการรถโดยสารส่วนบุคคล ผ่านแอพพลิเคชั่น Grab 

Car ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จ านวน 420 คน เป็นเพศชาย

ร้อยละ 47.1 และเพศหญิงร้อยละ 52.9 จากทั้งหมด 3 คณะ ประกอบด้วย วิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 33.8 

คณะครุศาสตร์อุสาหกรรม ร้อยละ 31.2 และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 35.0               

ซึ่งผู้วิจัยได้สอบถามทั้งหมด 5 ปัจจัย ประกอบด้วยปัจจัยด้านการให้บริการ ปัจจัยด้านสภาพยานพาหนะ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด เพ่ือท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และ

อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการรถโดยสารส่วนบุคคล ผ่านแอพพลิเคชั่น Grab Car ของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ผลการศึกษาบ่งชี้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนของเพศ

หญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้               

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ยังพบว่าปัจจัยด้านสภาพยานพาหนะ ปัจจัยด้าน

การให้บริการ และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการเรียกรถโดยสารส่วนบุคคล 

ผ่านแอพพลิเคชั่น Grab Car อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้น ปัจจัยด้านสภาพยานพาหนะ สอดคล้องกับ 

กาญจน์กรอง สุอังคะ (2558) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะของผู้สูงอายุ 

: การประยุกต์ใช้แบบจ าลองสมการโครงสร้าง พบว่า กลุ ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านสภาพ

ยานพาหนะ เพื ่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้บริการ  ส่วนปัจจัยด้านการให้บริการ สอดคล้องกับ                          

สุวิภา รักษ์วงศ์ตระกูล (2560) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเรียกรถโดยสาร Taxi 

ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการ

ให้บริการ  ท าให้ถึงที่หมายรวดเร็วและทันเวลามากที่สุด และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับ โชติมา ชูกุล 

(2559) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นเรียกรถยนต์โดยสารของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อความสะดวก

ในการเข้าใช้งาน จึงส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของนักศึกษา  

 

ข้อเสนอแนะ 

 ส าหรับงานวิจัยในอนาคต ควรมีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนาแบบกลุ่ม ควบคู่
ไปกับการแจกแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความเจาะจงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรมีการขยายขอบเขต
งานวิจัยให้กว้างขึ้น นอกเหนือจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
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เนื่องจากมีผู้ใช้บริการค่อนข้างมากจึงควรมีการเก็บข้อมูลทางช่องทางอื่น ๆ นอกเหนือจากช่องทางออนไลน์ 
เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีหลากหลาย และครอบคลุม  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประมาณค่าความต้องการพื้นที่ที่แท้จริงในการจัดเก็บสินค้าด้วย

โปรแกรม logware และ (2) เพื่อประมาณค่าต้นทุนการจัดเก็บสินค้าลดลง การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิง

ปริมาณ โดยเก็บข้อมูลเกี ่ยวกับยอดขายสินค้าต่อชิ ้นต่อปี ( item sales units/year) ขนาดของสินค้า                 

(item size) อัตราการไหลเวียนของสินค้า (inventory turns) และจ านวนการสั่งซื้อสินค้าต่อปี (number of 

order/year) ในระยะเวลา 1 ปีย้อนหลัง จากสินค้า 6 ประเภทที่จัดเก็บในคลังสินค้าขาออก ได้แก่ สินค้า 

slow move สินค้ากล่อง B สินค้ากล่อง best product สินค้าฝา สินค้ากล่อง A และน ้าดื ่ม เครื ่องมือ

วิเคราะห์ข้อมูลคือทฤษฎีก้างปลา (Fish Bone Diagram) และโปรแกรม logware ผลการศึกษาคือ (1) สินค้า 

slow move ต้องการพื้นที่จัดเก็บ 881 cu.ft สินค้ากล่อง B ต้องการพื้นที่จัดเก็บ 1,818 cu.ft สินค้ากล่อง 

best product ต้องการพื้นที่จัดเก็บ 64,273 cu.ft สินค้าฝา ต้องการพื้นที่จัดเก็บ 61 cu.ft สินค้ากล่อง A 

ต้องการพื้นที่จัดเก็บ 55,091 cu.ft และน ้าดื่ม ต้องการพื้นที่จัดเก็บ 181 cu.ft และ (2) สามารถคาดคะเนน

ลดต้นทุนการจัดเก็บได้ 2,404,800 บาทต่อปี 

 
ค าส าคัญ: แผนผังคลังสินค้า พื้นที่จัดเก็บ โปรแกรม Logware 
 
Abstract 
 The objectives of this study were (1) to estimate the actual space requirements for 
product storage by logware program and (2) to estimate the reduction in storage costs. This 
study is quantitative research. It collects information about item sales units/year, item size, 
inventory turns, and number of orders/year in the past 1 year, out of 6 types of products 
stored in the outgoing warehouse, namely, slow move products, box B products, best 
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products, bottle cap, box A products, and drinking water. The data analysis tools are Fish Bone 
Diagram and Logware program. The results of the study were: (1) slow move products need 
storage space 881 cu.ft, box product B need storage space 1,818 cu.ft, box product best 
product need storage space 64,273 cu.ft, bottle cap need storage space 61 cu.ft, Box A requires 
55,091 cu.ft of storage space, and drinking water requires 181 cu.ft of storage, and (2) it can 
be estimated to reduce storage costs of 2,404,800 baht per year. 
 
Keyword: Layout, storage area, Logware program 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันมีการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น ธุรกิจที่จะสามารถคงอยู่ได้จะต้องมีการบริหารจัดการต้นทุน
ที่มีประสิทธิภาพจะท าให้องค์กรเกิดข้อได้เปรียบจากคู่แข่งทางการค้า การบริหารคลังสินค้าจะต้องอาศัย
องค์ประกอบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนผังคลังสินค้าที่จะท าให้ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยัง
ส่งผลต่อการลดต้นทุนและเวลาได้ หากคลังสินค้ามีการบริหารไม่มีประสิทธิภาพ เช่น มีจ านวนพื้นที่มากกว่า
จ านวนสินค้าที่ หรือมีจ านวนพื้นที่น้อยกว่าจ านวนสินค้า  อาจจะส่งผลไปยังธุรกิจไม่สามารถลดต้นทุนและ
บริหารคลังสินค้าไม่มีประสิทธิภาพ บางครั้งยังส่งผลไปยังภาพลักษณ์ของธุรกิจ ดังนั้นการวางแผนผังพื้นที่            
การจัดเก็บเป็นสิ่งส าคัญอย่างมาก หากมีการวางแผนไม่ดีขาดประสิทธิภาพจะส่งผลให้พื้นที่การจัดเก็บไม่
เพียงพอ หาสินค้ายาก ใช้เวลาในการหยิบนาน สินค้าสูญหาย เป็นต้น 
 บริษัท ABC จ ากัด เป็นผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ ่งมีสินค้าหลายประเภท อาทิ น ้าดื ่ม สบู่                     
ขนมขบเคี้ยว น ้าอัดลม เป็นต้น คลังสินค้าจึงประกอบไปด้วยสินค้าส าเร็จรูปและวัตถุดิบที่หลากหลาย  แต่
บริษัทยังไม่มีการจัดการภายในบริเวณคลังสินค้าอย่างเป็นระบบ ท าให้พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าไม่เพียงพอ
พื้นที่จัดเก็บไม่ตรงกับความเป็นจริง หาสินค้าไม่เจอ ใช้เวลาในการค้นหานาน และมีความต้องการที่จะขยาย
คลังสินค้าในอนาคตเพ่ือรองรับปริมาณค าสั่งซื้อจ านวนมาก ผู้วิจัยจึงได้น าโปรแกรม logware version 4.0 ซึ่ง
เป็นโปรแกรมง่ายต่อการวิเคราะห์เบื ้องต้นโดยใช้ข้อมูลเพียง  4 ตัว ได้แก่ ยอดขายสินค้าต่อชิ ้นต่อปี                      
(item sales units/year) ขนาดของสินค้า (item size) อัตราการไหลเวียนของสินค้า (inventory turns) และ
จ านวนการสั่งซื้อสินค้าต่อปี (number of order/year) ผลของการวิเคราะห์จะได้พื้นที่ที่แท้จริงส าหรับการ
เตรียมพื้นที่ส าหรับการจัดเก็บ ซึ่งจะท าให้บริษัทจะได้เตรียมพื้นที่ให้เหมาะสม วางแผนการผลิตสินค้าได้ จัด
แผนผังคลังสินค้าให้เหมาะสมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือประมาณค่าความต้องการพ้ืนที่ที่แท้จริงในการจัดเก็บสินค้าด้วยโปรแกรม logware  
 2. เพ่ือประมาณค่าต้นทุนการจัดเก็บสินค้าลดลง 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”   
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1127 

 

การทบทวนวรรณกรรม 
 ศุภวิชญ์ หวังตระกูลดี และชนิดา ยาระณะ (2564) ศึกษาปัญหาและศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ            
การจัดการสินค้าคงคลังของร้านอะไหล่และอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ในจังหวัดพิษณุโลก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้
แผนผังก้างปลา พบว่า ปัญหาหลักในการจัดการสินค้าคงคลังคือ ระบบการจัดการสินค้าคงคลังไม่มีประสิทธิภาพ 
และพบปัญหาย่อยที่เหมือนกัน ได้แก่ ด้านการจัดการสินค้าคงคลัง ด้านสินค้า และด้านพ้ืนที่จัดเก็บ 
 อุษาวดี อินทร์คล้าย, กนกสม ชุติโสวรรณ, และจิราวุธ สุวัชระกุลธร (2564) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ใน
การปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินค้าเพื ่อลดเวลาในการค้นหาสินค้า โดยใช้ทฤษฎีแผนผังแสดงเหตุและผล              
(Cause and Effect Diagram) และหลักการควบคุมด้วยสายตา โดยท าการแยกสินค้าออกเป็นกลุ่มและก าหนด
พ้ืนที่จัดเก็บตามกลุ่มของสินค้าที่ได้แบ่งไว้ ทั้งนี้ในท าการปรับปรุงระบบการจัดเก็บพ้ืนที่ได้รวดเร็วข้ึนสามารถเบิก
สินค้าในคลังได้รวดเร็วข้ึน โดยสามารถลดเวลาในการค้นหาสินค้าจาก 41.17 นาที เหลือ 27.46 นาที 
 ณัฐพงศ์ ชูโชติถาวร และโสภิดา มัฆมาน (2563) ได้น าเสนอแนวทางการออกแบบแผนผังคลังสินค้าที่
ช่วยลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยใช้ทฤษฎีการวางแผนผังโรงงานเพ่ือปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถ
เพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บมากขึ้น ท าให้ลดต้นทุนสินค้าคงคลัง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบแผนภูมิ
กระบวนการไหล การวางแผนผังโรงงาน และเทคนิคการจ าลองสถานการณ์ โดยใช้โปรแกรม Statfit 
ผลการวิจัยพบว่าพ้ืนที่ในการจัดเก็บเพ่ิมขึ้น ระยะเวลาในการหยิบสินค้าน้อยลง ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างาน 
 กิตติพงษ์ ชัยวิทย์ และ สาลินี สันติธีรากุล (2561) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการจัดเก็บบานประตู
ภายในคลังสินค้า โดยมีปัญหาเกี่ยวกับจัดเก็บสินค้าล่าช้า การใช้พื้นท่ีภายในคลังสินค้าไม่มีประสิทธิภาพ จึงได้
ท าการแก้ไขปัญหาโดยใช้การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา การวางแผนผังใหม่ จัดพื้นที่ทางเดินให้เพียงพอกับ
อุปกรณ์ขนย้าย จากนั ้นน าแบบแผนผังไปให้กับทีมบริหารในการเลือก ผลจากการทดสอบสามารถลด
ระยะเวลาในการจัดเก็บ ลดระยะเวลาจัดเตรียมสินค้า และลดพ้ืนที่การจัดเก็บสินค้า  
 Huq et al. (2015) เสนอแนวทางฮิวริสติกในการแก้ปัญหาการจัดสรรชั้นวางส่วนเกินและพื้นที่ใน
คลังสินค้าเพ่ือปรับปรุงการบริการลูกค้าและลดต้นทุน สภาพปัญหาพบว่ามีพ้ืนที่ส่วนเกินส าหรับการจัดเก็บซึ่ง
มีผลต่อการปรับปรุงการบริการลูกค้าและลดต้นทุน โดยใช้การค านวณปริมาณการสั่งซื ้อสินค้า (EOQ) มี            
การก าหนดพื้นที่เจาะจงในการวางสินค้า เมื่อสินค้ามาถึงจะน าไปวางในขนาดพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ ส่งผลท าให้
การจัดเก็บสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพ  
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ศึกษาสินค้าเฉพาะ 6 ประเภทเท่านั้น ได้แก่ สินค้า slow move สินค้ากล่อง B สินค้ากล่อง best 
product สินค้าฝา สินค้ากล่อง A และน ้าดื่ม 
 2. ขนาดของพ้ืนที่ในการจัดเก็บเท่าเดิมและไม่มีการเปลี่ยนต าแหน่งการวางสินค้า  
 3. ใช้โปรแกรม Logware version 4.0 ในการแก้ไขปัญหา 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษานี้เบื้องต้นจะมีการวิเคราะห์ปัญหาก่อนว่าเกิดจากอะไรโดยใช้แผนผังกางปลา (Fish Bone 
Diagram) จากนั้นน าโปรแกรม logware มาใช้เป็นเครื่องมือซึ่งเป็นการน าข้อมูลเชิงตัวเลขมาวิเคราะห์ ได้แก่ 
1.ยอดขายสินค้าต่อชิ้นต่อปี (item sales units/year) 2.ขนาดของสินค้า (item size) 3.อัตราการไหลเวียน
ของสินค้า (inventory turns) และ4.จ านวนการสั่งซื้อสินค้าต่อปี (number of order/year) ซึ่งเป็นข้อมูล
ของสินค้าแต่ละประเภท เพื่อใช้ส าหรับการค านวณในโปรแกรม แหล่งที่มาของข้อมูลยอดขายสินค้าได้มาจาก
ยอดขายสินค้าที่เฉพาะประเภทนั้นนับต่อชิ้นต่อปี ขนาดของสินค้าได้มาจากการวัดขนาดกว้าง ยาว สูง ของ
สินค้านั้นต่อหนึ่งภาชนะบรรจุ อัตราการไหลเวียนของสินค้าได้มาจากการค านวณ ระหว่างต้นทุนสินค้าขาย 
(COGS) / มูลค่าสินค้าคงเหลือเฉลี่ย และจ านวนการสั่งซื้อสินค้าต่อปีได้มาจากจ านวนค าสั่งซื้อต่อปี เมื่อได้
ค าตอบจากผลรันโปรแกรมจะน าข้อมูลพื้นที่ที่แท้จริงมาเปรียบเทียบกับพื้นที่จัดเก็บปัจจุบัน เพื่อจะได้ทราบ
ขนาดความต้องการพ้ืนที่ที่แท้จริงของสินค้าแต่ละรายการ และปรับปรุงเพ่ือลดต้นทุนส าหรับการจัดเก็บสินค้า
ให้เหมาะสมต่อไป สุดท้ายเป็นการประเมินลดต้นทุนในการจัดเก็บแบบคาดคะแนนหากน าผลวิจัยมาใช้งานจริง
โดยมีการตั้งสมมุติฐานดังนี้ 

1. ขนาดพ้ืนที่ของคลังสินค้าเท่าเดิม 
2. จ านวนสินค้าเท่าเดิม 
3. ขนาดสินค้าเท่าเดิม 
4. ก าหนดค่าเช่าคลังสินค้า 1,800 บาทต่อตารางเมตร 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
 สินค้าที่จัดเก็บในคลังสินค้า 6 ประเภท ได้แก่ สินค้า slow move สินค้ากล่อง B สินค้ากล่อง best 
product สินค้าฝา สินค้ากล่อง A และน ้าดื่ม โดยการเก็บข้อมูลปฐมภูมิในช่วงระยะเวลา 1 ปีย้อนหลัง 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แผนผังกางปลา (Fish Bone Diagram) ส าหรับการวิเคราะห์ปัญหา และใช้โปรแกรม logware 
version 4.0 ส าหรับการแก้ไขปัญหาความต้องการพ้ืนที่ที่แท้จริงของสินค้าแต่ละประเภท โดยการกรอกข้อมูล
ต่าง ๆ ตามเงื่อนไขของโปรแกรม 
กระบวนการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม logware 
 การน าโปรแกรม logware มาใช้วิเคราะห์หาพื้นที่ที่แท้จริงในการจัดวางสินค้าของคลังสินค้าบริษัท
กรณีศึกษา โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. การเตรียมข้อมูลพื้นฐานในการกรอกลงโปรแกรม เช่น ยอดขายสินค้าต่อชิ้นต่อปี ขนาดของสินค้า 
อัตราการไหลเวียนของสินค้า และจ านวนการสั่งซื้อสินค้าต่อปี 
 2. น าไปลงในโปรแกรมตามช่องที่ก าหนด 
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3. ท าการรันโปรแกรม 
 4. วิเคราะห์ผลข้อมูลและสรุปผล จากช่องสุดท้ายของโปรแกรมที่แสดงถึงพื้นที่ที่ต้องการจัดเก็บของ
สินค้าแต่ละประเภท 

5. จบการท างาน 

 
รูปที่ 1 ตัวอย่างโปรแกรม logware 

ที่มา: จากผู้วิจัยท าการรันโปรแกรม logware 
 
ผลการวิจัย 
 ปัจจุบันบริษัท ABC จ ากัดมีแผนผังและพื้นที่การจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภทดังรูปที่ 2  ซึ่งมีปัญหา
เกี่ยวกับพ้ืนที่ไม่พอส าหรับการจัดเก็บสินค้าต้องเช่าคลังสินค้าอ่ืนเพ่ิมเติม ประกอบกับมีสินค้าบางชนิดไม่มีการ
เคลื่อนไหวหรืออัตราการหมุนเวียนต ่า และการเตรียมพ้ืนที่ไม่เหมาะสมกับปริมาณสินค้าเข้าออกที่แท้จริง 
 

 
รูปที่ 2 แผนผังและขนาดพ้ืนที่จัดเก็บปัจจุบันของสินค้าแต่ละประเภท 

ที่มา: จากผู้วิจัย 
  
 จากรูปที่ 2 จะเห็นว่ามีพื้นที ่ส าหรับการใช้สอยจัดเก็บสินค้าทั ้งหมด 169 ,510 cu.ft ซึ่งรวมทุก
ประเภทสินค้า แบ่งเป็นสินค้า slow move มีขนาดพื้นที่จัดเก็บ 16,951 cu.ft สินค้ากล่อง B มีขนาดพื้นที่
จัดเก็บ 12,713 cu.ft สินค้ากล่อง best product (หน้าคลังสินค้าด้านซ้าย) มีขนาดพื้นที่จัดเก็บ 12,713 cu.ft 
สินค้าฝา มีขนาดพื้นที่จัดเก็บ 25,426 cu.ft สินค้ากล่อง A มีขนาดพื้นที่จัดเก็บ 16,951 cu.ft สินค้ากล่อง 
best product (หน้าคลังสินค้าขวา) มีขนาดพื้นที ่จัดเก็บ 16,951 cu.ft และน ้าดื ่ม มีขนาดพื้นที ่จัดเก็บ 
33,902 cu.ft จากการลงไปส ารวจบริเวณหน้างงานจริงของผู้วิจัยพบว่า บางพื้นที่มีสัดส่วนการวางสินค้าไม่
ตรงกับความเป็นจริง เช่น สินค้าบางตัวมีอัตราการหมุนเวียนสูงแต่มีพ้ืนที่การจัดเก็บน้อย เป็นต้น 
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รูปที่ 3 พ้ืนที่บางส่วนจัดเก็บไม่เหมาะสมกับปริมาณสินค้า 

ที่มา: จากผู้วิจัย 
 

 
รูปที่ 4 วิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนผังกางปลา 

ที่มา: จากผู้วิจัย 
  
 จากรูปที่ 4 แผนผังกางปลาได้วิเคราะห์ปัญหาเรื่องการจัดการพื้นที่คลังสินค้าไม่มีประสิทธิภาพโดย
สามารถสรุปออกเป็น 4ประเด็นประกอบดังนี้ 
 1. ด้านระบบ พบว่าทางบริษัท ABC จ ากัด ยังขาดประสิทธิภาพจัดการพื้นที่เก็บสินค้า เนื่องจากมี
สินค้าเข้ามาจ านวนมากไม่มีพ้ืนที่จัดเก็บที่เพียงพอ เมื่อพนักงานเห็นพ้ืนที่ว่างจึงท าการวางสินค้าไปก่อนโดยไม่
ค าถึงปริมาณสินค้าและขนาดของสินค้า เนื่องจากไม่ทราบขนาดพื้นที่ที่แท้จริงของแต่ละประเภทสินค้า ท าให้
สินค้ามีการจัดวางไม่เป็นระเบียบ ขาดการตรวจสอบ มีกระบวนการที่ซ ้าซ้อน ส่งผลถึงต้นทุนในการจัดเก็บ  
 2. ด้านวิธีการ พบว่าบริษัท ABC จ ากัด ขาดป้ายแสดงชนิดของสินค้า พ้ืนที่มีจ ากัด และการจัดเก็บไม่
เหมาะสม เช่น สินค้าบางชนิดคงค้างนานเนื่องจากไม่มีการท า FIFO 
 3. ด้านเครื่องมือ พบว่ายังขาดประสิทธิภาพในการใช้อุปกรณ์ ประเภทชั้นวางสินค้ายังมีไม่เพียงพอ  
ไม่มีเทคโนโลยีรองรับการท างานภายในคลังสินค้า 
 4. ด้านบุคคลากร พบว่าพนักงานระดับปฏิบัติการ ขาดทักษะเฉพาะด้าน และ ขาดการน าองค์ความรู้
ด้านการบริหารสินค้าคงคลัง มาปรับประยุกต์ใช้ ในการบริหารคลังสินค้า 
 กล่าวโดยสรุปเมื่อน ามาวิเคราะห์จากทั้งหมด 4 ด้านจะเห็นว่าปัญหาด้านพ้ืนที่ที่ไม่เพียงพอเป็นปัญหา
ที่ต้องเร่งแก้ไขดังนั้นทางผู้วิจัยจึงน าปัญหาดังกล่าวมาสัมภาษณ์กับทีมผู้บริหารเพ่ือไปในแนวทางที่บริษัท ABC 
จ ากัด ต้องการ ซึ่งเบื้องต้นทางทีมผู้บริษัทต้องการที่จะขยายสายการผลิตเพิ่มขึ้นจึงต้องการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ
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มากขึ้นเพื่อรองรับกับความต้องการที่เร่งด่วน แต่ก็ยั งคงต้องการลดต้นทุนในการจัดเก็บและต้องการเพ่ิม
ประสิทธิภาพภายในคลังสินค้า 
 

 
รูปที่ 5 กรอกข้อมูลพื้นฐานต่างลงในโปรแกรม logware 

ที่มา: จากจากรันโปรแกรม logware 
 

 
รูปที่ 6 ผลลัพธ์ของโปรแกรม logware 

ที่มา: จาการรันโปรแกรม logware 
 
 จากรูปที่ 6 จะได้ผลลัพธ์ของโปรแกรมในช่องสุดท้ายซึ่งแสดงความต้องการพื้นที่ที่แท้จริงของสินค้า
แต่ละชนิดซึ่งสรุปได้ว่า สินค้า slow move ต้องการพื้นที่จัดเก็บ 881 cu.ft สินค้ากล่อง B ต้องการพื้นที่
จัดเก็บ 1,818 cu.ft สินค้ากล่อง best product ต้องการพื้นที่จัดเก็บ 64,273 cu.ft สินค้าฝา ต้องการพื้นที่
จัดเก็บ 61 cu.ft สินค้ากล่อง A ต้องการพื้นที่จัดเก็บ 55,091 cu.ft และน ้าดื่ม ต้องการพื้นที่จัดเก็บ 181 cu.ft 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบขนาดพ้ืนที่ใช้ปัจจุบันและขนาดพ้ืนที่จากการใช้โปรแกรม logware 

ชื่อพ้ืนที่วางสินค้า ขนาดพ้ืนที่ใช้ปัจจุบัน ขนาดพ้ืนที่ที่ต้องการจริง ขนาดพ้ืนที่เหลือ 

  (Cu.ft) จากโปรแกรม (Cu.ft)   

สินค้า Slow move 16,951  881 16,070  

กล่อง B 12,713  1,818  10,895 

กล่อง best product 29,664 64,273   -34,609 

ฝา 25,426  61  25,365 

กล่อง A 16,951  55,091  -38,140 

น ้าดื่ม 33,902  181  33,721 
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 จากตารางที่ 1 พบว่าสินค้ากล่อง best product มีความต้องการใช้พ้ืนที่มากกว่าพ้ืนที่จัดเก็บปัจจุบัน
ถึง 34,609 cu.ft และสินค้ากล่อง A มีความต้องการใช้พื้นที่มากกว่าพื้นที่จัดเก็บปัจจุบันถึง 38,140 cu.ft 
นอกนั้นจะเป็นสินค้าที่มีความต้องการใช้พ้ืนที่น้อยกว่าพื้นท่ีปัจจุบันที่ใช้จัดเก็บอยู่  
 มีพื้นที่คงเหลือหลังจากการจัดผังคลังสินค้าด้วยโปรแกรม logware ประมาณ 47,205 cu.ft. คิดเป็น
ขนาดพื้นที่19x26x3 เมตร หรือมีเนื้อที่ประมาณ 1,336 ตร.ม. โดยค่าเช่าพื้นที่ปกติบริเวณคลังสินค้าเดิมอยู่ที่
ประมาณ 1,800 บาทต่อตารางเมตร ดังนั้นจะได้เท่ากับ 1,336 X 1,800 =2,404,800 ซึ่งสามารถลดต้นทุนใน
การเช่าพื้นที่ประมาณ 2,404,800บาท/ปี 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเปรียบเทียบพื้นที่จัดเก็บสินค้าปัจจุบันกับการค านวณด้วยโปรแกรม logware ท าให้
ทราบว่ามีความต้องการใช้พื้นที่ที่แท้จริงทั้งหมดภายในคลังคือ 122 ,305 cu.ft และมีพื้นที่การจัดเก็บเพิ่มขึ้น 
47,205 cu.ft สามารถลดต้นทุนการจัดเก็บได้ 2,404,800 บาทต่อปี เป็นการทดแทนการเช่าคลังสินค้าอ่ืนที่จะ
จัดเก็บสินค้าที่ไม่เพียงพอในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังท าให้ทางบริษัท ABC จ ากัด ทราบว่ามีสินค้าประเภทใดบ้าง
ต้องการพื้นที่การจัดเก็บจ านวนเท่าไหร่ เพื่อให้ทางคลังสินค้าได้จัดเตรียมพื้นที่ให้เหมาะกับปริมาณสินค้าที่จะ
เข้ามาสู่คลังสินค้า นอกจากนี้แล้วยังเป็นการลดต้นทุนการและพื้นที่จัดเก็บสินค้าส าหรับสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า 
ซึ่งในอนาคตแบบจ าลองนี้อาจจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนผังคลังสินค้า ขนาดช่องทางเดินหยิบสินค้า             
การก าหนดจ านวนชั้นวางสินค้า เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบเกอรี่ของลูกค้าเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ 
สาขาบางนา, กรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือการศึกษาระดับความพึงพอใจด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ
ลูกค้าเบเกอรี่ เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ สาขาบางนา ,กรุงเทพมหานคร ด าเนินการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากการใช้
แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าที่เคยซื้อเบเกอรี่ของ เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ สาขาบางนา
,กรุงเทพมหานคร จ านวน 205 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability 
Sampling)  ผ่านการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้ ค่าความถี่และค่า
ร ้อยละ (Frequency and Percentage) ค่าเฉล ี ่ย (Mean) และส ่วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ผลการวิจัยประกอบด้วย (1) แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี                 
มีสถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท 
และ (2) ข้อมูลระดับความพึงพอใจด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผลรวมของทุกด้าน อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.73 เมื่อพิจารณาผลของแต่ละด้านพบว่าด้านกระบวนการให้บริการอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 3.92  ปัจจัยด้านบุคคลมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.82 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.81 ด้าน
ราคามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.73 ด้านการส่งเสริมการขายมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.72 ด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.65 
และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.51 ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด เบเกอรี่  พฤติกรรมผู้บริโภค  เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์สาขาบางนา 
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Abstract 
The purposes of this research were (1) to study consumer behaviors on Bakery 

Customers of Central Food Hall, Bangna Branch, Bangkok (2) to study level of Satisfaction on 
Marketing Mix Factors on Bakery Customers of Central Food Hall, Bangna Branch, Bangkok. The 
online questionnaire survey was applied for data collecting from 205 respondents. Non-
probability Sampling with a purposive sampling technique was used. The statistic procedures 
were analyzed by frequency and percentage, mean, and standard deviation. The study 
consisted that (1) most respondents were females aged 31-40 years old and married, 
graduated in bachelor’s degree educational level, work as business owners with an average 
monthly salary of 20,001-30,000 baht. Results shows that (2) the overall satisfaction of the 
marketing mix was satisfied, with a mean of 3.73. According to the satisfaction study, people, 
physical evident, price, process, promotion, product and place were all satisfied, with a mean 
of 3.92, 3.81, 3.73, 3.72, 3.72, 3.65 and 3.51 respectively.  
 
Keywords: Marketing Mix, Bakery, Consumer Behavior, Central Food Hall Bangna Branch 
 
บทน า  
 ธุรกิจประเภทเบเกอรี่ในปี 2564 ยังมีความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา แต่เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น 
โดยจะเห็นได้จากความคึกคักของตลาดเบเกอรี่จากการฮอตฮิตของขนมครัวซองต์ ท าให้อุตสาหกรรมเบเกอรี่มี
การเปลี่ยนแปลงแบบมีนัยยะส าคัญโดยในปี 2563 มูลค่าตลาดเบเกอรี่รวมสูงเฉียด 30,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 
ขนมปัง 53% ขนมเค้ก 22% และขนมอบ (เช่น พาย ครัวซองต์ คุ้กกี้ 25%) ซึ่ งคาดว่าครัวซองต์ท าให้สัดส่วน
ขนมอบเพิ่มมูลค่ามากขึ้น ด้วยผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดจึงปรับแผนให้สอดรับกับความ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ การเพิ่มช่องทางการขายมากขึ้น โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์และดิลิเวอรี่ของ
มิสเตอร์โดนัท และ อานตี้ แอนส์ ในช่วงโควิดที่ผ่านมามียอดการสั่งเติบโตจากก่อนโควิด มากกว่า 300% ในปี 
2564 (ปี 2563 เติบโต 210%) โดยในปี 2564 กลุ่ม Bakery & Beverage Cuisine ตั้งเป้าสร้างรายได้กว่า 
2,900 ล้านบาท หรือเติบโต กว่า 18-20% (Maketthink, 2563) 
 บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด (CFR) เป็นผู้น าธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตของประเทศไทยและยังเป็น
หน่วยธุรกิจอยู่ภายใต้บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป ปัจจุบัน บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด (CFR) มีสาขารวม 
ทั้งหมด 250 สาขาทั่วประเทศในพ.ศ. 2559 ใน 8 รูปแบบประกอบด้วย เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์  ท็อปส์มาร์เก็ต,  
ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ซูเปอร์คุ ้ม, ท็อปส์เดลี่ และอีทไทย รวมถึงยังมีร้าน Specialty Store 2 รูปแบบ คือ
เซ็นทรัล ไวน์ เซลล่าร์ และเซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซ ซึ่งเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ได้มีแผนกเบเกอรี่ เพ่ือที่จะ
รองรับลูกค้าต่างชาติและลูกค้าคนไทยที่นิยมรับประทานขนมปังอบ เบเกอรี่ มีเสน่ห์ของขนมปังอบไม่ใช่แค่
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เพียงรสชาติดี อร่อยกลมกล่อมเท่านั้น รูปลักษณ์และสีสันการตกแต่งตัวผลิตภัณฑ์ก็เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้
ผู้บริโภครู้สึกประทับใจถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของขนมปังอบเบเกอรี่ที่ท าให้ผู้บริโภคติดอกติดใจและได้รับ
ความนิยมตลอดมา 
 จากข้อความที่กล่าวมาข้างต้นนี้ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของลูกค้า
เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ สาขาบางนา,กรุงเทพมหานคร และเพ่ือการศึกษาระดับความพึงพอใจด้านปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดของลูกค้าเบเกอรี่ เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ สาขาบางนา,กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถน า
ผลไปเป็นแนวทางในการศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาเบเกอรี่และบริการ และสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์สองข้อ คือ (1) เพื ่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื ้อเบเกอรี ่ของลูกค้า
เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ สาขาบางนา,กรุงเทพมหานคร และ(2) เพ่ือการศึกษาระดับความพึงพอใจปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดของลูกค้าเบเกอรี่ เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ สาขาบางนา,กรุงเทพมหานคร 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเบเกอรี่ 
สุชญา อาภาภัทร (2559, น. 22-23) กล่าวว่า เบเกอรี่ (Bakery) คือ ผลิตภัณฑ์ขนมทุกชนิดที่ท าให้สุก 

ผ่านกระบวนการอบ โดยเบเกอรี่แบ่งออกเป็นหลายประเภท ได้แก่ 
1. ขนมปัง (Bread) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการใช้ยีสต์ ซึ่งจะมีส่วนผสมหลักดังนี้ แป้งสาลี ยีสต์ เกลือ 

น ้าและส่วนผสมอื่น ๆ เช่น นม ไข่ น ้าตาล ผลไม้ ซึ ่งส่วนผสมเหล่านี้จะท าให้เกิดขนมปังประเภทต่าง  ๆ 
มากมาย เช่น ขนมปังผลไม้ ขนมปังหวาน เดนนิชชนิดต่าง ๆ  

2. พายชั้น (Puff Pastry) เป็นขนมอบที่มีแผ่นแป้งบางกรอบซ้อนกันเป็นชั้น ๆ โดยชั้นเกิดจากการที่
เนยแทรกตัวอยู่ในชั้นแป้ง ประเภทของพายชั้นมี 3 ชนิด คือ พายร่วน (Shortcut Pastry หรือ Pie Crust) 
พายชั้น (Puff Pastry) และพายนิ่ม (Choux Pastry) 

3. คุกก้ี (Cookies) วัตถุดิบในการท าคุกก้ี จะคล้ายกับเค้กมากคือมีแป้ง เนย นม ไข่ น ้าตาล สิ่งที่ช่วย
ให้ขึ้นฟูและส่วนผสมอื่น ๆ จะแบ่งชนิดของคุกกี้ตามชนิดที่น าไปใช้  

4. เค้ก (Cake) วัตถุดิบที่ใช้ในการท าเค้ก ได้แก่ แป้งสาลี น ้าตาล เกลือ ผงฟู นม ไข่ ไขมัน และกลิ่นรส 
5. เดนนิส/ครัวซอง (Danish / Croissant) เป็นขนมอบที่มาจากการประยุกต์ระหว่างการท าขนมปัง

กับพายชั้นเข้าด้วยกัน 
6. ชูเพสต์/เอแคร์ เป็นขนมที่ผ่านกระบวนการอบ โดยใช้แรงดันไอน ้ามีส่วนประกอบของแป้ง น ้า 

ไขมัน และไข่ มีลักษณะเด่น คือ เปลือกขนมคงรูป มีโพรงภายใน สามารถใส่ไส้ต่าง ๆ ได้ เช่น ช็อกโกแลต              
วานิลลา เป็นต้น 
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 7. ครีมคัสตาร์ด ไส้ขนมต่าง ๆ เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน 6 ประเภทที่กล่าวมา เช่น              
มูส คาราเมลคัสตาด เป็นต้น 
 แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ องค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินงานการตลาดเป็น
ปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์
ทางการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541, น 337) ส่วนประสมการตลาดเพื่อให้สามารถสร้างความ
พึงพอใจและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้โดยส่วนประสมการตลาดมีทั้งหมด 7 
ส่วนประกอบ เรียก 7Ps ได้แก่ผลิตภัณฑ์ (Product), ราคา (Price), ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place), ส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion), บุคลากร (People), ล ักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และ
กระบวนการ (Process) Kotler (2015, p. 25)  

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ท าให้ลูกค้าเห็น
ถึงอรรถประโยชน์และคุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ มีลักษณะเป็น
รูปธรรม เช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้มีลักษณะเป็นนามธรรม เช่น               
การบริการ ความสะดวกรวดเร็ว เป็นต้น นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังรวมไปถึงตราสินค้า รูปร่าง ตลอดจนการ
บรรจุหีบห่อของผลิตภัณฑ์ 

2. ราคา (Price) คือ จ านวนเงินที่ลูกค้าจ่ายไปเพ่ือซื้อผลิตภัณฑ์ โดยลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณ
ค่าที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ กับราคาที่จ่ายไป หากมูลค่าที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์สูงกว่าราคาที่จ่ายไป ลูกค้าจะ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) คือ การมีผลิตภัณฑ์หรือบริการไว้พร้อมจ าหน่ายให้กับลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย ท าให้ลูกค้าเกิดการรับรู้ในคุณค่าและอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยค า นึงถึง
ท าเลที ่ตั ้ง ที ่สามารถเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้สะดวกและรวดเร็วและช่องทางการน าเสนอบริการ เช่น                
การจ าหน่ายเบเกอรี่ผ่านร้านค้า ตัวแทนจ าหน่ายอินเตอร์เน็ต 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่องมือที่จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพ่ือกระตุ้นยอดขายและท าให้ลูกค้าสามารถจดจ าในตราสินค้า ผ่านการส่งเสริมทาง
การตลาด เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายเป็นต้น 
  5. บุคลากร (People) หมายถึง บุคคลทุกคนในองค์กร โดยเฉพาะพนักงานที่จะท าการส่งมอบบริการ
ให้กับลูกค้าโดยตรง องค์กรจ าเป็นต้องท าการคัดเลือก ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์
หรือบริการนั้นอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว พร้อม
ทั้งมีทัศนคติและความกระตือรือร้นที่จะให้บริการแก่ลูกค้า  

6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นการสร้างคุณภาพโดยรวมผ่านการสร้างและ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ เพ่ือให้ลูกค้าสามารถสัมผัสและรับรู้ได้จากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เช่น 
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การตกแต่งร้านค้าให้สวยงาม บรรยากาศภายในร้านการให้บริการของพนักงานต่อลูกค้า การให้บริ การที่
รวดเร็ว เป็นต้น 

7. กระบวนการ (Process) เป็นการออกแบบขั้นตอนกระบวนการให้บริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ  
มีข้ันตอนการท างานที่ชัดเจน รวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในกระบวนการการให้บริการ 
 แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, น. 23) ได้ให้ค านิยามว่า หมายถึง “พฤติกรรมที่ผู้บริโภคท าการค้นหาการ
คิด การซื้อการใช้การประเมินผลในสินค้าและบริการ ซึ่งคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา ซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่เกี่ยวกับความคิด ประสบการณ์ซื้อการใชสินค้าและบริการของผู้บริโภคเพื่อที่จะตอบสนองความ
ต้องการรวมถึงความพึงพอใจของเขา หรือ หมายถึงการศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระท า               
ของผู้บริโภคท่ีเกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า” 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550, น. 57-59) กล่าวว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย 

อายุเพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้อาชีพการศึกษา ซึ่งเกณฑ์ทางด้านประชากรศาสตร์
เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นักการตลาดนิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ดังนั้นลักษณะประชากรศาสตร์จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญ และสถิติที่สามารถวัดได้ของประชากร ที่ช่วยในการก าหนดเป้าหมายทางการตลาด โดยมีตัวแปรที่
ส าคัญดังนี้ 

1. เพศ เป็นตัวแปรที่มีความส าคัญในการแบ่งส่วนการตลาด เนื่องจากเพศที่ต่างกัน จะส่งผลให้มี
ทัศนคติ การรับรู้ และการตัดสินใจซื้อสินค้าแตกต่างกัน 

2. อายุ เป็นตัวแปรที่บ่งบอกถึงช่วงอายุที่มีผลต่อการตอบสนองความต้องการของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ โดยอายุท่ีแตกต่างกันย่อมมีความตอบสนองในตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แตกต่างกัน 

3. รายได้บ่งบอกถึงอ านาจในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคที่มีรายได้มาก
ย่อมมีอ านาจในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการมากกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้น้อย 

4. ระดับการศึกษาและอาชีพ เป็นตัวแปรที่ส่งผลท าให้คนมีความคิด ทัศนคติและพฤติกรรมที่    
แตกต่างกัน เนื่องจากระดับการศึกษา อาชีพที่ต่างกัน ย่อมส่งผลให้มีความต้องการสินค้าที่แตกต่างกัน 

จากแนวคิดข้างต้นสามารถที่จะแบ่งลักษณะประชากรศาสตร์เพื่อแบ่งส่วนตลาด และก าหนดตลาด 
เป้าหมายได้ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้สถานภาพสมรส สิ่งเหล่านี้ช่วยให้นักการตลาดได้
จ าแนกผู้บริโภคแต่ละประเภทตามท่ีก าหนดไว้ได้อย่างชัดเจน 

 
ระเบียบวิธีวิจัย  
 การออกแบบงานวิจัย 
 งานว ิจ ัยน ี ้ศ ึกษาระด ับความพึงพอใจป ัจจ ัยส ่วนประสมทางการตลาดของล ูกค ้าเบเกอรี่                        
เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ สาขาบางนา, กรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
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วิเคราะห์ข้อมูล โดยปัจจัยที่ท าการศึกษาคือ ปัจจัยทางประชากรศาสตร์  ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน นอกจากนี้ยังได้ท าการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
โดยมีปัจจัยที่ท าการศึกษา คือปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ได้แก่ ปัจจัยด้านสินค้าผลิตภัณฑ์ ปัจจัย
ด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ และปัจจัยด้านบุคคล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่ใช้บริการแผนกเบเกอรี่ เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ สาขาบางนา , 

กรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามออนไลน์ถูกใช้เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษาครั้งนี้ในการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 205 คน ซึ่งจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ของงานวิจัยชิ้นนี้ได้ถูกพัฒนามาจาก
การก าหนดอัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างตามจ านวนของพารามิเตอร์ ตามสูตรของ Hair et al. (2010) ได้
แสดงให้เห็นว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมควรมีจ านวนอย่างน้อย 5-10 เท่าของพารามิเตอร์ ต่อ 1 ตัวแปร
เชิงประจักษ์ โดยค าถามที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อตัวแปรที่ใช้เป็นเครื่องมือในงานวิจัยครั้งนี้มีจ านวนค าถาม               
33 ข้อ จ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต ่าควรอยู่ที่ประมาณจ านวน 165 ตัวอย่าง แต่อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยจึงได้ท าการ
เก็บแบบสอบถามครั ้งนี้ได้จ านวน 205 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น                  
(Non-probability Sampling) ผ่านการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 เครื่องมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้สุ่มตัวอย่าง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้สร้าง
ขึ้นเพื่อเป็นการศึกษาความพึงพอใจปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าเบเกอรี่ เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์             
สาขาบางนา, กรุงเทพมหานคร โดยส่วนที่ 1 เป็นค าถามคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ตอบเป็น
ลูกค้าที ่เคยใช้บริการแผนกเบเกอรี ่ เซ็นทรัลฟู ้ดฮอลล์ สาขาบางนา , กรุงเทพมหานคร ส่วนที ่ 2 เป็น
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีลัษณะเป็นค าถามปลายปิด ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ โดยผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกค าตอบได้เพียงข้อเดียว  ส่วนที่ 
3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบเกอรี่ในเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์สาขาบางนา และส่วนที่ 4 เป็น
แบบสอบถามด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าเบเกอรี่ เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ 
สาขาบางนา, กรุงเทพมหานครโดยลักษณะแบบสอบถามสามารถเลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ เริ ่มตั้งแต่ 1 ความคิดเห็นน้อย จนถึง ระดับ 5 ความคิดเห็นมากที่สุด โดยท าการทดสอบคุณภาพ
เครื่องมือ โดยการหาค่าความเที่ยงตรเชิงเนื้อหา ตามเทคนิค Index of Item Objective Congruence (IOC) 
ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน โดยมีการท าการทดสอบแบบสอบถามด้วยการท าลองใช้ (Pre-test) กับกลุ่ม
ตัวอย่างในงานวิจัย จ านวน 30 คน เพื่อน าไปวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิของอันฟา โดยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 ซึ่งผลการทดสอบ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท่ีใชในงานวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 0.83 
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วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดของลูกค้าเบเกอรี่ เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ สาขาบางนา ,กรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับการอิบายลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
พฤติกรรมซื้อ ระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และระดับการการตัดสินใจ
ซื้อเบเกอรี่ โดยศึกษาและน าเสนอในรูปแบบตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 
ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการเล ือกซ ื ้อเบเกอร ี ่ของล ูกค้าเซ ็นทร ัลฟู ้ดฮอลล์ สาขาบางนา ,
กรุงเทพมหานครและการศึกษาระดับความพึงพอใจปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าเบเกอรี่ 
เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ สาขาบางนา, กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดสามารถสรุปได้ ดังนี้  

1. การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยทางประชากรศาสตร์ เพื่อการศึกษาข้อมูลด้านพฤติกรรมการเลือก
ซื ้อเบเกอรี ่ของลูกค้าเซ็นทรัลฟู ้ดฮอลล์ สาขาบางนา ,กรุงเทพมหานคร ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 205 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (คิดเป็น 
ร้อยละ 65.85) ดังตารางที1่ อายุระหว่าง 31-40 ปี (คิดเป็นร้อยละ 36.59) มีสถานภาพสมรส (คิดเป็นร้อยละ 
40.49) การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (คิดเป็นร้อยละ 41.46) อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว (คิดเป็นร้อยละ 35.12) 
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 36.59) ความถี่ในการซื้อสินค้าเบเกอรี ่ใน
เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์สาขาบางนา 3-4 ครั้งต่อเดือน (คิดเป็นร้อยละ 47.80) ช่วงเวลาในการเลือกซื้อสินค้าอยู่
ระหว่าง 17:01 – 20:00 น. (คิดเป็นร้อยละ 34.15) วัตถุประสงค์ที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อบริโภคเอง 
(คิดเป็นร้อยละ 43.41) การซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จ านวนชิ้นตั้งแต่ 5 ชิ้นขึ้นไป (คิดเป็นร้อยละ 64.39) ค่าใช้จ่าย
ในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ตั้งแต่ 101 บาทขึ้นไป (คิดเป็นร้อยละ 69.27) การซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี ่จาก             
แหล่งใด ในห้างสรรพสินค้า (คิดเป็นร้อยละ 38.05) ซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ประเภทใดบ่อยที่สุด ขนมปังฝรั่งเศส              
(คิดเป็นร้อยละ 30.24) ดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 1 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวนคน ร้อยละ 

ชาย 70 34.15 

หญิง 135 65.85 
รวม 205 100 
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ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ประเภทใดบ่อยที่สุด 

ซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ประเภทใดบ่อย
ที่สุด 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

ขนมปัง 58 28.29 
เค้ก/โรล 8 3.90 

พาย 27 13.17 

เดนิช/ครัวซองต์ 30 14.63 
คุกกี้ 20 9.76 

ขนมปังฝรั่งเศส 62 30.24 

รวม 205 100 
 
 ซึ่งสอดคล้องกับ กฤษณา อุ่นธนโชต (2551, น. 38-43) พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่              
ในศูนย์การค้าวรรัตน์ การศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผลการวิจัยพบว่า ด้านจัยทางประชาการศาสตร์
ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 26-35 ปี สถานภาพสมรส วัตถุประสงค์ในการเลือก
ซื้อคือเพ่ือบริโภคเอง เลือกซื้อในช่วงเวลา 17.01-20.00 น. และสอดคล้องกับสุชญา อาภาภัทร(2559, น. 45) 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่แบบ Take Away ของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยพบว่าลักษณะของประชากรศาสตร์ เป็นเพศหญิง อายุ 25-29 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ส่วนใหญ่เลือกซื้อเบเกอรี่จากร้านในห้างสรรพสินค้า 
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท แต่ไม่สอดคคล้องกับ กฤษณา อุ่นธนโชต (2551, น. 38-43) 
ส่วนใหญ่เป็นพนักงานเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วงระหว่าง 5 ,000 -10,000 บาท  
ซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เดือนละ 1 – 2 ครั้ง ประเภทของสถานที่ที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ผู้บริโภคนิยมเลือก
ซื้อมากที่สุดคือร้านสะดวกซ้ือ และขนมปัง เป็นประเภทเกอรี่ที่ผู้บริโภคนิยมเลือกซื้อมากที่สุด  

2. การวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าเบเกอรี่ 
เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ สาขาบางนา,กรุงเทพมหานคร โดยใช้การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า
ระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในภาพรวมในระดับมาก ดังตารางที่ 3  
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาความพึงพอใจปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ของลูกค้าเบเกอรี่ เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ สาขาบางนา,กรุงเทพมหานคร 

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 

𝑋 

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 3.65 0.059 มาก 

ปัจจัยด้านราคา 3.73 0.084 มาก 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.51 0.018 มาก 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย 3.72 0.888 มาก 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 3.81 0.038 มาก 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 3.92 0.155 มาก 
ปัจจัยด้านบุคคล 3.82 0.032 มาก 

รวม 3.73 0.182 มาก 

 
 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาความพึงพอใจปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดของลูกค้าเบเกอรี่ที ่ใช้บริการ เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ สาขาบางนา , กรุงเทพมหานคร โดยใช้การหา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานดังตารางที ่ 3 ภาพรวมระดับความพึงพอใจต่อด้านส่วนประสมทาง
การตลาด ผลรวมของทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.73 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.182 
โดยปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  
  2.1 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยมาก เท่ากับ 3.92 เมื่อพิจารณาราข้อพบว่า              
การจัดโปรโมชั่นอย่างสม ่าเสมอ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.06 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์มีผลอยู่ใน
ล าดับที่สอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 การส่งเสริมทางการตลาดมีผลอยู่ในล าดับที่สาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 
  2.2 ด้านบุคคล มีค่าเฉลี่ยมาก เท่ากับ 3.82 เมื่อพิจารณาราข้อพบว่า พนักงานขายมีความรู้
เกี่ยวกับเบเกอรี่เป็นอย่าดี มีค่าเฉลี่ยมาก เท่ากับ 3.87 พนักงานขายแต่งกายอย่างเหมาะสมมีผลอยู่ในล าดับที่
สอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 พนักงานพูดจาสุภาพ อัธยาศัยมีผลอยู่ในล าดับที่สาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 
  2.3 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยมาก เท่ากับ 3.81 เมื่อพิจารณาราข้อพบว่า  
มีการจัดแสงสว่างภายในร้านอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยมาก เท่ากับ 4.95 มีการจัดวางเบเกอรี่อย่างเหมาะสมมี
ผลอยู่ในล าดับที่สอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 ภายในร้านมีความสะอาด ถูกสุขอนามัยมีผลอยู่ในล าดับที่สาม             
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ภายในร้านมีการตกแต่งอย่างสวยงาม ทันสมัยมีผลอยู่ในล าดับที่สี่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.72 บรรยากาศภายในร้านอบอุ่นเป็นกันเองมีผลอยู่ในล าดับที่ห้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 
  2.4 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยมาก เท่ากับ 3.73 เมื่อพิจารณาราข้อพบว่า ราคาเบเกอรี่มีความ
หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยมาก เท่ากับ 3.87 ราคาเบเกอรี่เหมาะสมกับคุณภาพมีผลอยู่ในล าดับที่สอง มีค่าเฉลี่ ย
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เท่ากับ 3.74 ราคาเบเกอรี่เหมาะสมกับปริมาณมีผลอยู่ในล าดับที่สาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.71 มีราคาชัดเจนมี
ผลอยู่ในล าดับที่สี่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 
  2.5 ด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉลี ่ยมาก เท่ากับ 3.72 เมื ่อพิจารณาราข้อพบว่า
ให้บริการที่เป็นมาตรฐานเท่ากันทุกครั้ง มีค่าเฉลี่ยมาก เท่ากับ 3.78 มีขั้นตอนการให้บริการอย่างเป็นระบบมี
ผลอยู่ในล าดับที่สอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 มีบริการตามความต้องการของลูกค้ามีผลอยู่ในล าดับที่สาม           
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 มีความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการมีผลอยู่ในล าดับที่สี่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 
  2.6 ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี ่ยมาก เท่ากับ 3.65 เมื ่อพิจารณาราข้อพบว่า คุณค่าทาง
โภชนาการ มีค่าเฉลี่ยมาก เท่ากับ 3.93 รูปลักษณ์เบเกอรี่ สวยงาม น่ารับประทานมีผลอยู่ในล าดับที่สอง                 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 วัตถุดิบที่ใช้ท าเบเกอรี่มีคุณภาพดีมีผลอยู่ในล าดับที่สาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 เบเกอรี่
มีรสชาติ อร่อย ถูกปากมีผลอยู่ในล าดับที่สี่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 เบเกอรี่มีความสดใหม่มีผลอยู่ในล าดับที่ห้า 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 มีการระบุวันหมดอายุของเบเกอรี่อย่างชัดเจนมีผลอยู่ ในล าดับที่หก มีค่าเฉลี่ย 3.66             
เบเกอรี่รูปแบบใหม่ ๆ ออกมาอยู่เสมอ ตามโอกาสหรือเทศกาลต่าง ๆ มีผลอยู่ในล าดับที่หก มีค่าเฉลี่ย 3.65             
มีการรักษามาตรฐานในรสชาติมีผลอยู่ในล าดับที่เจ็ด มีค่าเฉลี่ย 3.54 เบเกอรี่มีความหลากหลายมีผลอยู่ใน
ล าดับที่แปด มีค่าเฉลี่ย 3.48 บรรจุภัณฑ์สวยงามมีผลอยู่ในล าดับที่แปด มีค่าเฉลี่ย 3.37 
  2.7 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยมาก เท่ากับ 3.51 เมื่อพิจารณาราข้อพบว่า               
การจัดโปรโมชั่นอย่างสม ่าเสมอ มีค่าเฉลี่ยมาก เท่ากับ 4.06 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์มีผลอยู ่ใน                
ล าดับที่สอง มีค่าเฉลี่ย 4.01 การส่งเสริมทางการตลาดมีผลอยู่ในล าดับที่สาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 

ซึ่งไม่สอดคล้องกับ บรกรณ์ ทาสอน (2563, น. 7) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อเบเกอรี่
แบบ Take Away ของกล ุ ่มน ักศ ึกษา  พบว ่าป ัจจ ัยด ้านส ่วนประสมทางการตลาด ด ้านผล ิตภ ัณฑ์                              
มีค ่าเฉลี ่ยมากที ่ส ุด รองลงมา คือ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด                      
ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
สรุป 
 การศึกษาความพึงพอใจปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าเบเกอรี่ที่ใช้บริการ เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ 
สาขาบางนา , กรุงเทพมหานคร ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 -40 ปี                  
มีสถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท 
ความถี่ในการซื้อ 3-4 ครั้งต่อเดือน ช่วงเวลาในการเลือกซ้ือ 17:01 – 20:00 น. เลือกซื้อเบเกอรี่เพื่อบริโภคเอง 
เบเกอรี่ที่ซื้อต่อครั้ง 5 ชิ้นขึ้นไป และข้อมูลระดับความพึงพอใจด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผลรวม
ของทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที ่ 3.73 เมื่อพิจารณาผลของแต่ละด้านพบว่า ด้านกระบวนการ
ให้บริการอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.92 ปัจจัยด้านบุคคลมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.82 ด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.81 ด้านราคามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.73 ด้านการส่งเสริมการขายมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.72               
ด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.65 และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที ่3.51 ตามล าดับ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในงานวิจัยในอนาคต 
 1. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรเพิ่มการหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปร และควรมีการศึกษาตัวแปร
อ่ืนที่จะก่อให้เกิดการตัดสินใจใช้ซื้อเบเกอรี่ของเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ เช่น ความพึงพอใจในการซื้อสินค้า แรงจูงใจ
ที่ก่อให้เกิดการซื้อซ ้า เพ่ือเป็นแนวทางในการท ากลยุทธ์ทางธุรกิจให้ยั่งยืน 
 2. การวิจัยครั ้งนี ้ผู ้ว ิจ ัยได้ท าการศึกษาเฉพาะลูกค้าเบเกอรี ่ เซ็นทรัลฟู ้ดฮอลล์ สาขาบางนา , 
กรุงเทพมหานคร เท่านั้น ในการท าการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษารายละเอียดแบบเจาะลึกในกลุ่มที่ยังไม่เคยใช้
บริการ โดยอาจใช้วิธีสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลหรือแบบกลุ่ม เพ่ือน าข้อมูลต่าง ๆ มาปรับใช้ต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. สถานประกอบการสามารถน าผลระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเพื่อน าไป
พัฒนาและปรับปรุงในการเพิ่มผลระดับความพึงพอใจของลูกค้าเบเกอรี่เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์  สาขาบางนา, 
กรุงเทพมหานคร ให้ดียิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาความต้องการของพนักงานในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท 

ฤทธา จ ากัด และ (2) เพื่อศึกษาปัจจัยบุคคล และปัจจัยฐานะทางเศรษฐกิจในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของ

พนักงานที ่ม ีต ่อบริษัท ฤทธา จ ากัด ท าการเก ็บข้อมูลจากกลุ ่มต ัวอย่างพนั กงานบริษัท ฤทธา จ ากัด                          

จ านวน 400 ราย วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ ไคสแควร์(Chi-Square) และ t-test ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุ

ระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส มีระดับต าแหน่งส่วนใหญ่เป็นระดับพนักงาน (Staff Level) มีอายุงาน 5-10 ปี 

และมีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ปัจจัยฐานะทางเศรษฐกิจของพนักงานบริษัท ฤทธา จ ากัด กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่มีรายได้ประมาณ 20,001 – 40,000 บาท มีรายจ่ายต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีแหล่งเงินออมหลัก

ส่วนใหญ่ซื้อกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และมีแหล่งเงินกู้ส่วนใหญ่กู้เงินผ่านธนาคารพาณิชย์ ความต้องการของพนักงาน

ในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท ฤทธา จ ากัด มีความต้องการเห็นด้วยกับการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์

ของบริษัท ฤทธา จ ากัด ถ้ามีการการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท ฤทธา จ ากัด ส่วนใหญ่สนใจที่จะเข้าร่วม

เป็นสมาชิก ส่วนใหญ่มีความต้องการให้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจในด้านการให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ รับจ านอง

หรือรับจ าน าทรัพย์สินแก่สมาชิก ถ้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามารถฝากเงินได้ 1,001 – 2,000 บาท                 

ต่อเดือน มีความประสงค์จะกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อไปใช้จ่ายส่วนตัว ต้องการกู้ในครั้งแรกเป็นวงเงิน 

100,01 – 300,000 บาท และมีความต้องการสวัสดิการจากสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท ฤทธา จ ากัดในเรื่องการกู้

เงินในอัตราดอกเบี้ยที่ต ่า และการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความคิดเห็นของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ที่

แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท ฤทธา จ ากัด ในภาพรวม แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการออมทรัพย์ และด้านการกู้ยืม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

ค าส าคัญ: ปัจจัย ความต้องการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 

mailto:fecokos@Ku.ac.th
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Abstract 

This research is to study (1) to study the needs of employees in the establishment of 

a savings cooperative of Ritta Corporation Limited. (2) to study the personal factors and factors 

of economic status in the establishment a savings cooperative of employees towards Ritta 

Corporation Limited. The data were collected from a sample of 400 employees of Corporation 

Limited. The analyzed by frequency distribution, percentage, mean, standard deviation. and 

correlation analysis Chi-Square to test the relationship between variables and t-test. The 

results showed the results showed that most of the samples were males. Age between 31-40 

years old, marital status most of the positions are at the staff Level with 5-10 years of 

employment and the highest education with a bachelor's degree. The factors of economic 

status of employees of Ritta Corporation Limited most of the sample groups had incomes of 

20,001 – 40,000 baht with monthly expenses 10,001 – 20,000 baht most of their main sources 

of savings were to buy a provident fund and most of the loan sources are borrowed through 

commercial banks. Employee needs in establishing a savings cooperative of Ritta Corporation 

Limited. Employees' needs for the establishment of a savings cooperative of Ritta Corporation 

Limited would like to agree with the establishment of a Savings Cooperative of Ritta 

Corporation Limited. Most of them wanted cooperatives to operate business in terms of 

lending, providing credit, renting, leasing, accepting mortgages or pledged assets to their 

members. If a member of a savings cooperative can deposit 1,001 – 2,000 baht per month, 

wish to borrow money from the savings cooperative for personal expenses. Want to borrow 

for the first time in the amount of 100,01 - 300,000 baht and have a need for welfare from 

the savings cooperative of Ritta Corporation Limited in terms of borrowing money at a low 

interest rate. The results showed hypothesis testing found that Opinions of having a 

cooperative and the knowledge of the establishment of savings cooperatives that differed in 

the overall effect of the need to establish savings cooperatives of Ritta Corporation Limited 

differed statistically at the 0.05 level. When considering each aspect, it was found that 

savings and borrowing there was a statistically significant difference at the 0.05 level. 

 

Keywords: Factor, need, savings cooperative 
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บทน า 

บริษัท ฤทธา จ ากัด ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2530 เพื่อให้บริการทางวิชาชีพวิศวกรรมด้านงานออกแบบ

และก่อสร้าง อาทิ งานก่อสร้างห้างสรรพสินค้า คอนโนมิเนียม ถนน สนามบิน โรงพยาบาล โรงงาน ฯลฯ 

ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนมูลค่า 550 ล้านบาท และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ( ISO9001)              

จ าก  Bureau Veritas Certification - BV ภาย ใต ้ ก า ร ร ั บ ร อ ง  ( Accreditation) ของ  The National 

Accreditation Council of Thailand – NAC และ The United Kingdom Accreditation Service – UKAS 

ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ริมถนนมอเตอร์เวย์ขาเข้า ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ 

บริษัท ฤทธา จ ากัด ได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากสถาบันการเงินทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ อาทิ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคาร

กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารยูโอบี ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ และธนาคารแห่ง

โตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ บริษัท ฤทธา จ ากัด ได้แต่งตั้ง

ให้ บริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในขึ้นภายในองค์กรตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อความโปร่งใสในทุกหน่วยงาน บริษัท ฤทธา จ ากัด มีผล

ประกอบการมากกว่า 14,500 ล้านบาทต่อปี มีผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับดี (risk indicator = 2) 

ปัจจุบันบริษัท ฤทธา จ ากัด มีพนักงานมากกว่า 2,000 คน แบ่งเป็นพนักงานประจ าส านักงานใหญ่ และ

พนักงานที่ประจ าในสาขาต่าง ๆ คือ 1. สโตร์คลอง 12 เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานก่อสร้างโครงการ

ต่าง ๆ ของบริษัท ฤทธา จ ากัด 2. โรงหล่อคอนกรีต เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 3. โรงงานประกอบ

โครงเหล็ก 4. ศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน และ 5. ศูนย์กีฬา/นันทนาการ บริษัท ฤทธา จ ากัด นั้นมีการจัดสวัสดิการ

ต่าง ๆ ให้แก่พนักงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ทั้งด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน เงินรายได้ เงินชดเชย

ต่าง ๆ และสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย อาทิ เงินโบนัส เบี้ยขยัน การประกันชีวิต สวัสดิการนันทนาการ 

การตรวจสุขภาพประจ าปี ฯลฯ (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2564)  

สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉินนับเป็นสวัสดิการอีกอย่างหนึ่งที่บริษัท ฤทธา จ ากัด จัดสรรให้แก่พนักงานที่

ประสบปัญหาด้านการเงิน อันเนื่องมาจากเหตุฉุกเฉินหรือเหตุผลอื่นที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร พนักงานที่มี

สิทธิกู้เงินฉุกเฉินต้องเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทด้วยความขยัน ซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบ

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี บริบูรณ์ นับจากวันเริ่มงาน ไม่มีหนี้สินคงค้างกับบริษัท และไม่เคยถูกลงโทษ

ทางวินัย หรือกระท าผิดระเบียบและข้อคับบังการท างานของบริษัท ซึ่งมีวงเงินกู้สูงสุดถึง 50,000 บาท          

ผ่อนช าระเดอืนละไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของวงเงินกู้ และหักโบนัสสิ้นปีเพื่อช าระหนี้คงค้างที่เหลือทั้งหมดแต่ไม่

เกินครึ่งหนึ่งของโบนัสที่จ่าย โดยไม่เสียดอกเบี้นเงินกู้ (บริษัท ฤทธา จ ากัด, 2562) ในปัจจุบันมีพนักงานที่

ประสบความเดือดร้อนยื ่นค าขอใช้สิทธิ ์สวัสดิการเงินกู ้ฉุกเฉิ นแล้วกว่า 309 ราย เป็นวงเงินรวมมูลค่า 
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1,693,722 บาท (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2564) สาเหตุของการกู ้ย ืม เช่น เป็นค่าเล่าเรียนบุตร               

ค่ารักษาพยาบาลบุพการี ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ฯลฯ 

จากการด าเนินโครงการสวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉินที่ผ่านมา ผู้ศึกษาซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ

ดูแลสวัสดิการ ความเป็นอยู่ของพนักงาน เล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่จะจัดตั้งฝ่ายงานที่จะสามารถดูแลช่วยเหลือ

พนักงานได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น รวมไปถึ งการดูแลด้านความมั่นคงทางการเงินและ

ทรัพย์สิน เพ่ือสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงานและบริษัทในระยะยาว จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดตั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ฤทธา จ ากัด ด้วยเชื่อว่าการจัดตั้งสหกรณ์ตามหลักการของสหกรณ์ออมทรัพย์จะ

ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ช่วยให้พนักงานมีเงินออม ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังเกิดผลดีต่อบริษัท 

คือ ช่วยลดภาระทางการเงิน ท าให้บริษัทสามารถน าเงินส าหรับสวัสดิการกู้ยืมไปใช้พัฒนาองค์กรในด้านอื่น ๆ 

ได้มากขึ้น ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาปัจจัยและความต้องการของพนักงานในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของ

บริษัท ฤทธา จ ากัด รวมทั้งแนวทางในการจัดตั้งสหกรณ์ท่ีมีความเป็นไปได้ สอดคล้องกับบริบทของบริษัท และ

เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับบริษัทในอนาคตได้ 

 

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือศึกษาความต้องการของพนักงานในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท ฤทธา จ ากัด 

 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยบุคคล และปัจจัยฐานะทางเศรษฐกิจในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงานที่

มีต่อบริษัท ฤทธา จ ากัด 

  

สมมติฐานการศึกษา 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยฐานะทางเศรษฐกิจของพนักงาน มีความสัมพันธ์กับความต้องการใน

การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท ฤทธา จ ากัด 

2. ความคิดเห็นของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการในการจัดตั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท ฤทธา จ ากัด 

 

ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยและความต้องการของพนักงานในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์

ของบริษัท ฤทธา จ ากัด ในช่วง ระหว่างเดือน กรกฎาคม - เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นระยะเวลา 4 เดือน

โดยมีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากประชากรที ่เป็นพนักงานบริษัท ฤทธา จ ากัด จ านวน 2,077 คน                   

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564) โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากร เพื่อให้พนักงานจากการที่สุ่มเลือก
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เป็นตัวแทนจากประชากรทั้งหมด ได้ครบกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ให้มีการท าแบบสอบถามด้วยการ

กรอกข้อมูลด้วยตนเองจนครบจ านวนที่ต้องการ 

 

ค าถามการวิจัย 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยฐานะทางเศรษฐกิจของพนักงาน มีความสัมพันธ์กับความต้องการใน

การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท ฤทธา จ ากัด หรือไม่  

 2. ความคิดเห็นของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการในการจัดตั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท ฤทธา จ ากัด หรือไม ่

 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัย ความต้องการ ความคิดเห็น และสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การศึกษาปัจจัยและความต้องการของพนักงานในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท ฤทธา 

จ ากัด จากปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยฐานะทางเศรษฐกิจ ความต้องการของพนักงาน และความคิดเห็นที่เป็นส่วน

ส าคัญต่อในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีการอ้างอิงจากงานวิจัยของ จุฑามาศ บุญรัศมี (2559) ศึกษา

ปัจจัยที ่ส่งผลต่อความต้องการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ                 

อรชุมา เต็มศิรินุกูล (2559) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของ

พนักงานกลุ่มบริษัท น ้าตาลมิตรผล จ ากัด เพ่ือน ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาไว้ดังนี้ 
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  ตัวแปรต้น                                         ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

วิธีการวิจัย 

 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการส ารวจ 

(Survey) โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้กลุ่มตัวอย่าง

คือ พนักงานบริษัท ฤทธา จ ากัด จ านวน 400 ราย ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) โดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ไคสแควร์ (Chi-Square) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และ การทดสอบความแตกต่างระหว่างตัว

แปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใช้สถิติ t-test ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่ม 

ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 

 

ความคิดเห็นของการจัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 

ปัจจัยฐานะทางเศรษฐกจิ 

1. รายได้ต่อเดือน 

2. รายจ่ายต่อเดือน 

3. แหล่งเงินออม 

4. แหล่งเงินกู้ 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดับต าแหน่ง 

5. อายุงาน 

6. ระดับการศึกษา 

 

 

ความต้องการในการจัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์

ของบริษัท ฤทธา จ ากัด 
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ผลการวิจัย 

 1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยฐานะทางเศรษฐกิจ 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพ

สมรส จ านวน 102 คน มีระดับต าแหน่งส่วนใหญ่เป็นระดับพนักงาน (Staff Level) มีอายุงาน 5-10 ปี  

จ  านวน 141 คน มีระด ับการศึกษาสูงส ุดปริญญาตรี ม ีรายได ้ต ่อเด ือนส่วนใหญ่ม ีรายได ้ประมา ณ                        

20,001 – 40,000 บาท มีรายจ่ายต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีแหล่งเงินออมหลักส่วนใหญ่ซื้อกองทุน

ส ารองเลี้ยงชีพ และมีแหล่งเงินกู้ส่วนใหญ่กู้เงินผ่านธนาคารพาณิชย์ 

2. ความต้องการของพนักงานในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท ฤทธา จ ากัด 

 ผลการศึกษา พบว่า มีความต้องการเห็นด้วยกับการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท ฤทธา จ ากัด 

ถ้ามีการการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท ฤทธา จ ากัด ส่วนใหญ่สนใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก ส่วนใหญ่

มีความต้องการให้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจในด้านการให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ รับจ านองหรือรับจ าน า

ทรัพย์สินแก่สมาชิก ถ้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามารถฝากเงินได้ 1,001 – 2,000 บาทต่อเดือน มีความ

ประสงค์จะกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อไปใช้จ่ายส่วนตัว  ต้องการกู้ในครั้งแรกเป็นวงเงิน 100,01 – 

300,000 บาท และมีความต้องการสวัสดิการจากสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท ฤทธา จ ากัดในเรื่องการกู้เงิน

ในอัตราดอกเบี้ยที่ต ่า 

3. ความคิดเห็นของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท ฤทธา จ ากัด 

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นของการจัดตั้งสหกรณ์

ออมทรัพย์ของบริษัท ฤทธา จ ากัดในภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านในแต่ละด้าน พบว่า ในแต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดในทุกด้าน                

โดยความคิดเห็นของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท ฤทธา จ ากัดในด้านความคิดเห็นสวัสดิการจาก

สหกรณ์ เป็นด้านที่กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.41 โดยประเด็นที่กลุ่ม

ตัวอย่างให้ความคิดเห็นด้วยมากที่สุด คือเรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์มีบทบาทต่อการส่งเสริมให้พนักงานมีเงินออม 

และสร้างวินัยในการออม รองลงมาคือด้านการออมทรัพย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่าง

ให้ความคิดเห็นด้วยมากที่สุด คือเรื่องพนักงานที่มีความเดือดร้อนทางด้านการเงินสามารถ  กู้เงินจากสหกรณ์

ออมทรัพย์ได้แม้ไม่มีหลักประกัน และน้อยที่สุดคือ ด้านการกู้ยืม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 โดยประเด็นที่กลุ่ม

ตัวอย่างให้ความคิดเห็นด้วยมากที่สุด คือเรื ่องผลก าไรจากการด าเนินงานของสหกรณ์ในแต่ละปีจะน า                  

มาจัดสรรให้กับพนักงานที่เป็นสมาชิกตามสัดส่วนของการถือหุ้น เช่น เงินปันผล ทุนการศึกษาบุตร เป็นต้น 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยฐานะทางเศรษฐกิจของพนักงาน มีความสัมพันธ์กับความ

ต้องการในการจัดตั ้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท ฤทธา จ ากัด พบว่า อายุ ระดับต าแหน่ง อายุงาน                  

รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน และเงินออมหลัก มีความสัมพันธ์กับความต้องการในการจัดตั้งสหกรณ์ออม

ทรัพย์ของบริษัท ฤทธา จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และแหล่ง

เงินกู้หลัก ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท ฤทธา จ ากัด อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 สมมติฐานที่ 2 ความคิดเห็นของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการใน             

การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท ฤทธา จ ากัด พบว่า ความคิดเห็นของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ที่

แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท ฤทธา จ ากัด ในภาพรวม แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ความคิดเห็นของการจัดตั้งสหกรณ์            

ออมทรัพย์ที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท ฤทธา จ ากัด ในด้านการ

ออมทรัพย์ และด้านการกู้ยืม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความคิดเห็นของการจัดตั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท ฤทธา จ ากัด              

ในด้านความคิดเห็นสวัสดิการจากสหกรณ์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษา พบว่า มีความต้องการเห็นด้วยกับการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท ฤทธา จ ากัด ถ้า

มีการการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท ฤทธา จ ากัด ส่วนใหญ่สนใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก ส่วนใหญ่มี

ความต้องการให้สหกรณ์ด าเนินธุรกิจในด้านการให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ รับจ านองหรือรับจ าน าทรัพย์สิน

แก่สมาชิก ถ้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามารถฝากเงินได้ 1,001 – 2,000 บาทต่อเดือน มีความประสงค์จะ

กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อไปใช้จ่ายส่วนตัว ถ้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามารถฝากเงินได้ 1,001 – 

2,000 บาทต่อเดือน มีความประสงค์จะกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อไปใช้จ่ายส่วนตัว ต้องการกู้ในครั้งแรก

เป็นวงเงิน 100,01 – 300,000 บาท และมีความต้องการสวัสดิการจากสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท ฤทธา จ ากัด

ในเรื่องการกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยที่ต ่า สอดคล้องกับผลการศึกษาของเกษียร กระต่ายทอง (2552) ศึกษาเรื่อง 

ความคิดเห็นในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ของ พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) พบว่า พนักงาน

ส่วนใหญ่มีเงิน ออมทุกเดือน โดยความคิดเห็นต่อการจัดตั้งสหกรณ์อยู่ในระดับดี เนื่องจากเห็นว่า สหกรณ์ออม

ทรัพย์มีบทบาทต่อการส่งเสริมให้พนักงานมีการออมเงิน เพิ่มแหล่งเงินกู้และได้รับสวัสดิการเพิ่มมากขึ้น ผลที่ได้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 83.06 มีความต้องการให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ภายใน ธนาคาร และมีจ านวนร้อยละ 

98.68 ต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จะจัดตั้งขึ้น  



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”   
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1152 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ความคิดเห็นของกลุ่มพนักงานต่อวิธีการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์นั้นมีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท ฤทธา จ ากัด ดังนั้นคณะผู้จัดตั้งจ าเป็นต้องท าให้พนักงาน
ทุกระดับต าแหน่งเกิดความเข้าใจในเรื่องของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ และวิธีการด าเนินการสหกรณ์             
ออมทรัพย์ เพิ ่มมากขึ ้น เพื ่อให้พนักงานมองเห็นถึงความส าคัญของการจัดตั ้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของ                       
บริษัท ฤทธา จ ากัด และผลประโยชน์ที่พนักงานของบริษัท ฤทธา จ ากัด ที่จะได้รับให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด 

2. กลุ่มพนักงานที่มีความต้องการในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท ฤทธา จ ากัด มีความ
ต้องการที่แตกต่างกันแต่ละปัจจัย จึงควรมุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจไปยังกลุ่มพนักงานที่มีความต้องการ              
ในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท ฤทธา จ ากัด ที่ต ่า เพื่อยกระดับความต้องการในการจัดตั้งสหกรณ์                
ออมทรัพย์ของบริษัท ฤทธา จ ากัด ได้แก่ กลุ่มพนักงานที่มีช่วงอายุ 31-40 ปี กลุ่มพนักงานที่มีต าแหน่งระดับ
พนักงาน (Staff Level) กลุ่มพนักงานที่มีอายุงาน 5-10 ปี กลุ่มพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 40,000 บาท 
กลุ่มพนักงานที่มีรายจ่ายต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท กลุ่มพนักงานที่มีแหล่งเงินออมหลักจากกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ ที่มีภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันท าให้เกิดภาระหนี้สินสาเหตุมาจากรายได้ที่ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
โดยการเน้นไปที่กลุ่มเหล่านี้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจความต้องการในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของ    
บริษัท ฤทธา จ ากัด 

3. ให้การส่งเสริมและให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงาน โดยด าเนินการจัดฝึกอบรม หรือให้ข้อมูลผ่าน
สื่อต่าง ๆ ภายในองค์กร หรือภายในบริษัท เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของ
บริษัท ฤทธา จ ากัด วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมไปถึงวิธีการด าเนินการการจัดตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับในการท าการศึกษาครั้งต่อไป 

1. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาที่ท าให้การศึกษามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ควรท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจากพื้นที่นอกขอบเขตการศึกษาในครั้งนี้  (กรุงเทพมหานคร) โดยเก็บจาก
สมาชิกที่อยู่ตามสาขานอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากลักษณะความเป็นอยู่และการด า เนินชีวิตของ
พนักงานในแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจมีผลต่อความต้องการการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ต่างกัน 

2. ให้ท าการศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหาร หรือ
กรรมการผู้บริหาร หรือ การสัมภาษณ์เชิงลึกกับพนักงานของบริษัท ฤทธา จ ากัด 
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บทคัดย่อ 
วิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) ศึกษาข้อมูลต้นทุน ผลตอบแทน และความอ่อนไหวของธุรกิจ              

(2) วิเคราะห์อัตราผลตอบแทนเพื่อการตัดสินใจลงทุน และ (3) เพื่อวิเคราะห์ความอ่อนไหวของธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่มของร้านโชโครูม การเลือกตัวอย่างใช้แบบเจาะจงจ านวน 1 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้ แบบ
ค าถามสัมภาษณ์ปลายเปิด การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติพรรณนา ผลการศึกษาประกอบด้วย (1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญ ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 76,816 บาท ต้นทุนการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบทางตรงจ านวน 15,771.34 
บาทต่อเดือน และค่าใช้จ่ายในการผลิตจ านวน 8,169.29 บาทต่อเดือน รายได้เดือนแรกเท่ากับ 25,000 บาท 
(2) การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน จุดคุ้มทุนเท่ากับ 23,938.91 ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 1 ปี 3 เดือน 28 วัน 
โดยใช้อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 6 อัตราผลตอบแทนภายใน เท่ากับร้อยละ 45 (3) การวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวโดยแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีที่ 1 ต้นทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ในขณะที่รายได้คงที่ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
เท่ากับ 25,080.95 ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 1 ปี 7 เดือน 19 วัน อัตราผลตอบแทนภายใน เท่ากับร้อยละ 21
และ กรณีที่ 2 รายได้ลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ต้นทุนคงที่ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 18,363.24 ระยะเวลา
คืนทุน เท่ากับ 1 ปี 8 เดือน 18 วัน อัตราผลตอบแทนภายใน เท่ากับร้อยละ 16 

 
ค าส าคัญ: ต้นทุน ผลตอบแทน อัตราผลตอบแทน ความอ่อนไหว 
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Abstract 
 The objectives of this research are (1) to study cost, return, and business sensitivity;      
(2) to analyze the rate of return for investment decision-making; and (3) to analyze the 
sensitivity of Choco Room's food and beverage business, using specific sample selection 
(Purposive Sampling) the research instrument used an open-ended interview question form, 
data collection used In-depth interviews and group discussions, data analysis used descriptive 
statistics. The results of the study consisted of (1) Costs and expenses consist of 3 main parts: 
initial investment cost of 76,816 baht, production cost consisting of direct materials 15,771.34 
baht per month and manufacturing costs of 8,169.29 baht per month, the first month's income 
was 25,000 baht, (2) Return Analysis of Break-Even Point was 23,938.91, the Payback Period 
was 1 year, 3 months, 28 days, using a discount rate of 6%, an Internal Rate of Return of 45%, 
(3) the sensitivity analysis was divided into 2 cases, i.e. Case 1, the cost increased by 5% while 
the income was fixed. The Net Present Value was 25,080.95, the Payback Period was 1 year, 7 
months, 19 days, the Internal Rate of Return is 21% and in case 2, the income was reduced 
by 5% while fixed costs, Net Present Value was 18,363.24, Payback Period was 1 year, 8 
months, 18 days Internal Rate of Return was 16%.  
 
Keywords: Cost, Return, Rate of Return, Sensitivity,  
 
บทน า 

ปัจจุบันผู้ที่มีความสนใจประกอบธุรกิจเป็นของตัวเองมากขึ้นแทนที่จะท างานประจ าหรืองานออฟฟิศ
อย่างที่ผ่านมาในอดีตส่วนหนึ่งเพราะเห็นว่าได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตนเอง ไม่ต้องท า
ตามค าสั่งใครและมีอิสระในการตัดสินใจมากกว่าการท างานที่เป็น routine ที่มีเวลาเข้า-ออกเป็นประจ าทุกวัน
และอาจต้องท างานภายใต้สภาวะกดดันจากเพื่อนร่วมงาน โดยมีผลวิจัยที่เก็บข้อมูลจากผู้บริโภคใน 45 
ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2559 ในหัวข้อ “ความต้องการเป็น
เจ้าของธุรกจิ SMEs” โดยวัดจากความพร้อมในการเริ่มต้นธุรกิจนั้น ใน 3 มิติ ได้แก่ (1) ความต้องการที่จะเริ่ม
ธุรกิจอย่างจริงจัง (2) ความพร้อมที่จะเริ่มต้นท าธุรกิจ และ(3) อดทนต่อแรงกดดันในการเริ่มธุรกิจ ซึ่งผลวิจัย
ระบุว่า คนไทยมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นเจ้าของธุรกิจ ขณะเดียวกันยังเชื่อว่าตนเองมีศักยภาพมากพอที่จะ
เริ่มต้นธุรกิจ SMEs ได้สูงถึงร้อยละ 77 และคนไทยกว่าร้อยละ 78 มีแนวโน้มการท าธุรกิจส่วนตัวในอีก 5 ปี
ข้างหน้า จากฐานข้อมูลในเว็บไซต์ของ Wongnai ซึ่งเป็นเว็บไซด์ยอดนิยมในการค้นหาข้อมูลร้านอาหารและ
เครื่องดื่มพบว่า จ านวนร้านเปิดใหม่ในปี พ.ศ. 2560 สูงกว่าปี พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 8.50 และมีปริมาณ
มากขึ้นในปี 2563 ขณะเดียวกันร้านที่ปิดตัวขอเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ทั้งนี้มี SME ที่ ได้เข้าไปอยู่ในระบบ
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ฐานข้อมูลของ Wongnai แล้วจ านวนกว่า 2 แสนราย หรือมากกว่าร้อยละ 60 ของร้านอาหารทั้งหมด โดย
จังหวัดที่มีร้านอาหารมากที่สุดคือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และชลบุรี ตามล าดับ ซึ่งแยกตาม ประเภทร้านอาหาร
ยอดน ิ ยมท ั ่ วประ เทศไทย  ได ้ แก ่  ร ้ านอาหาร ไทย  32,740 ร ้ าน  ร ้ านก ๋ วย เต ี ๋ ย ว  25,154 ร ้ าน                                       
ร้านกาแฟ 24,874 ร้าน ร้านอาหารจานเดียว 13,548 ร้าน และร้านอาหารอีสาน 11,791 ร้าน ตามล าดับ 
(Fayossy, 2560) 
 การเปิดธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มยังคงเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันโดยเฉพาะพื้นที่ทั้งเขตภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยที่จะมีนักศึกษาอยู่อย่างหนาแน่นเพราะนักศึกษาได้อาศัยในหอพักเป็นจ านวนมาก
จึงเป็นช่องทางการประกอบธุรกิจที่ดี ท าให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดการ
แข่งขันกันมากขึ้น มีทั้งธุรกิจที่สามารถด าเนินต่อไปได้และธุรกิจที่ต้องเลิกกิจการ ไป อาจเนื่องจากธุรกิจไม่มี
การบริหารต้นทุน ไม่สามารถคาดการผลการด าเนินงานที่แน่นอนได้ ฉะนั้นเมื่อผู้ลงทุนสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่มจึงจ าเป็นต้องศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนซึ่งมีความสัมพันธ์กับการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวของธุรกิจ เพื่อส่งผลให้ผลการด าเนินงานของธุรกิจนั้นมีก าไรสูงสุด มีความมั่นคั่งและลดปัญหาที่อาจ
เกิดข้ึนภายในกิจการ จึงเป็นที่มาของการศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม 
ร้าน Choco room 

 ข้อมูลข้างต้นท าให้กลุ่มผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนของร้านอาหารและ
เครื่องดื่ม ร้าน Choco room เพ่ือทราบถึงต้นทุนและผลตอบแทนที่แท้จริงซึ่งมีความสัมพันธ์กับความอ่อนไหว
ของกิจการรวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุน ได้แก่ ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานเพ่ิม 
และค่าใช้จ่ายในการขายต่าง ๆ เป็นต้น อีกทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ได้แก่ การท าบัญชีอย่างง่ายที่อาจเกิด
ความผิดพลาด ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 รวมถึงการลดลงของก าไรภายใน
กิจการ ปัญหาเหล่านี้ท าให้กิจการไม่ทราบต้นทุนและผลตอบแทนที่แน่ชัดส่งผลให้ไม่สามารถค านวณการ
เติบโตและความอ่อนไหวของกิจการได้ ซึ่งผู้ที่สามารถใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยนี้ ได้แก่ ผู้ลงทุน ผู้ประกอบ
ธุรกิจ SMEs ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม บุคคลภายนอกที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ต้นทุนและผลตอบแทน เป็นต้น รวมถึงเจ้าของร้านอาหารและเครื่องดื่ม Choco room โดยกลุ่มผู้วิจัยจะน า
ผลที่ได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการวางแผนการลดต้นทุน เพิ่มผลตอบแทน และวิเคราะห์ความ
อ่อนไหว เพ่ือให้การด าเนินกิจการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาข้อมูลต้นทุน ผลตอบแทน ของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของร้าน Choco Room 
2. เพื่อวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนเพื่อการตัดสินใจลงทุนของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของร้าน  

Choco Room 
3. เพ่ือวิเคราะห์ความอ่อนไหว ของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของร้าน Choco Room 
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การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับต้นทุน 
มนวิกา ผดุงสิทธิ์ (2561) กล่าวว่า ต้นทุน (Cost) หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรที่องค์กรใช้ประโยชน์ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ก าหนดไว้ และสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (2557) กล่าวว่ า ต้นทุน (Cost) คือ 
มูลค่าของทรัพยากรที่สูญเสียไปเพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการ โดยมูลค่านั้นจะต้องสามารถวัดได้เป็นหน่วย
เงินตรา ซึ่งเป็นลักษณะของการลดลงในสินทรัพย์หรือเพิ่มขึ้นในหนี้สิน ต้นทุนที่เกิดขึ้นอาจจะให้ประโยชน์ใน
ปัจจุบันหรือในอนาคตก็ได้ เมื่อต้นทุนใดที่เกิดขึ้นแล้วและกิจการได้ใช้ประโยชน์ไปทั้งสิ้น ต้นทุนนั้นก็จะถือเป็น 
“ค่าใช้จ่าย” (Expenses) ดังนั้นค่าใช้จ่าย หมายถึงต้นทุนที่ได้ให้ประโยชน์ และกิจการได้ใช้ประโยชน์ทั้งหมด
ไปแล้วในขณะนั้นและส าหรับต้นทุนที ่กิจการสูญเสียไป แต่จะให้ประโยชน์แก่กิจการในอนาคต เรียกว่า 
“สินทรัพย”์ (Assets) การจ าแนกประเภทส่วนประกอบขอผลิตภัณฑ์ สามารถแบ่งออกเป็น 

ล าไย มากเจริญ (2556) กล่าวว่า ต้นทุนการผลิตสินค้า (Product Cost) ที่เหมือนกันซึ่งประกอบไป
ด้วยต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิต ดังนี้ 

วัตถุดิบทางตรง หมายถึง วัตถุดิบหลักที่เป็นส่วนประกอบส าคัญท่ีใช้ในการผลิตสินค้า 
ค่าแรงงานทางตรง หมายถึง ค่าจ้างและผลตอบแทนต่าง ๆ ที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างที่ท าหน้าที่ในการ

ผลิตสินค้า 
ค่าใช้จ่ายในการผลิต หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการผลิตสินค้าและบริการที่นอกเหนือจากวัตถุดิบ

ทางตรงและค่าแรงงานทางตรง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ (1) ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร ได้แก่ 
วัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรงงานทางอ้อม เป็นต้น (2) ค่าใช้จ่ายคงที่ ได้แก่ ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลตอบแทน 
ฐาปนา ฉิ่นไพศาล (2563) กล่าวว่า ผลตอบแทน (Return) หมายถึง สิ่งที่ผู้ลงทุนได้มาหรือได้รับจาก

เงินลงทุนซึ่งอาจจะเป็น ทรัพย์สิน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้สภาวะความไม่แน่นอนในอนาคต ในกรณีของ
กิจการลงทุนในหลักทรัพย์ ผลตอบแทนจากการลงทุน หมายถึง ดอกผลรวมทั้งสิ่งที่ผู้ลงทุนได้รับทรัพย์สิน 
กิจการ หรือหลักทรัพย์ลงทุนตลอดช่วงระยะเวลาการลงทุน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทน 
ฐาปนา ฉิ่นไพศาล (2560) กล่าวว่า วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) เป็นการค านวณหา

ระยะเวลาที่ผลรวมของกระแสเงินสดรับสุทธิที่ได้รับในแต่ละปีจะมีค่าเท่ากับกระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิใน
ครั้งแรก 

อัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) อัตราคิดลดที่ท าให้กระแส

เงินสดรับเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายไป เพื่อพิจารณาข้อมูลในส่วนของอัตราผลตอบแ ทนที่

ต้องการหรืออัตราต้นทุนเงินทุนเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการ ผู้ลงทุนควรเลือก

โครงการที่มีผลตอบที่ได้รับจากโครงการมากกว่าหรือเท่ากับผลตอบแทนที่ต้องการหรือต้นทุนเงินทุนจากการ

จัดหาเงินทุน (พรรณุภา ธุวนิมิตรกุล, 2019) 
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มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) ได้ให้ความหมายว่า เป็นเทคนิคที ่ใช้ประเมิน

โครงการลงทุนโดยใช้แนวคิดของ Discounted Cash Flows โดยมูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเท่ากับผลต่างของ

มูลค่าปัจจุบันรวมของกระแสเงินสดที่ได้รับจากการลงทุน (พรรณุภา ธุวนิมิตรกุล, 2019) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความอ่อนไหว 
ดอกอ้อ มะลิวงษ์และพิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ (2558) กล่าวว่า วิธีการวิเคราะห์ความอ่อนไหว จะท าการ

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรส าคัญทีละตัว โดยให้ตัวแปรอื่น ๆ มีค่าคงที่ และดูการเปลี่ยนแปลงของ
มูลค่า ปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ หรือเกณฑ์การตัดสินใจ
เลือกลงทุนหลัก และน าข้อมูลที่ได้มารวบรวมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการต่อไป การวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวสามารถค านวณมูลค่าปัจจุบันพื้นฐานของโครงการลงทุนก่อน จากนั้นพิจารณาตัวแปรอะไรบ้างที่
เปลี่ยนแปลงแล้วท าให้ผลตอบแทนของโครงการเปลี่ยนแปลงเพื่อก าหนดร้อยละของการเปลี่ยนแปลงแล้ว
ก าหนดให้ตัวแปรอื่น ๆ คงที่เพื่อค านวณอัตราผลตอบแทนของโครงการว่าเปลี่ยนแปลงเป็นเท่าไร สรุปเป็น
ตารางเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 
 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวที่ส่งผลต่อธุรกิจ          
(ดอกอ้อ มะลิวงษ์ และ พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, 2558) 
-วิเคราะห์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 
-วิเคราะห์ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 

การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน 
-ระยะเวลาคืนทุน 
-มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
-อัตราผลตอบแทนที่ได้รับจาก
โครงการ 

ต้นทุน ผลตอบแทน 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ น าข้อมูลที่รวบรวมจากเอกสาร ต ารา วรรณกรรม และข้อมูลจาก

ภาคสนามมาเพ่ือสังเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการวิจัยสามารถแบ่งออกเป็นล าดับขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 ศึกษาข้อมูลต้นทุน ผลตอบแทนของธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มร้าน Choco Room เลือก
ตัวอย่างวิธีเจาะจงและมีผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของร้าน Choco Room 
และมีผู้ให้ข้อมูลรอง คือ พนักงานของร้าน Choco Room ด าเนินการเก็บข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้การสัมภาษณ์
เชิงลึกจาก การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ จากนั้นได้ปรับแก้ตาม
ค าเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และยังมีการพัฒนาแบบสอบถามจากประเด็นที่เคยมีผู้ศึกษาไว้ เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ ค าถามสัมภาษณ์ปลายเปิดโดยลักษณะของการสัมภาษณ์ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก                
(In-depth Interview) และแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured Interview) ใช้ลักษณะของข้อค าถาม
แบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaires) ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นอย่างไม่มีข้อจ ากัด 
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพรรณนาวัดเชิงคุณภาพโดยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาท าการจัดประเภท
ข้อมูลออกเป็น ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต ต้นทุนผลิตภัณฑ์ ผลตอบแทน เงินลงทุนเริ่มแรกที่
ใช้ในการลงทุน หลังจากนั้นจัดสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ร่วมการประเมินผู้ให้ข้อมูลหลัก และผู้ให้ข้อมูลรอง 
โดยใช้เครื่องมือ สมุดจดบันทึก เพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และความอ่อนไหวของธุรกิจได้  
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Methodological triangulation) น าไปให้ผู้ทรง
ตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องปรับแก้ตามเสนอแนะ 

ขั ้นที ่ 2 วิเคราะห์อัตราผลตอบแทน น าข้อมูลต้นทุน ผลตอบแทน มาท าการวิเคราะห์อัตรา
ผลตอบแทน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูล น าไปให้ผู้ทรงตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้องปรับแก้ตามเสนอแนะ 

ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ความอ่อนไหว น าข้อมูลการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนมาท าการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหว โดยใช้แนวคิดของ ดอกอ้อ มะลิวงษ์ และ พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ (2558) วิเคราะห์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจและวิเคราะห์ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูล
น าไปให้ผู้ทรงตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

 
ผลการวิจัยและอภิปลายผล 
 1. ข้อมูลต้นทุน ผลตอบแทน ของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของร้าน Choco Room 
 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของร้าน Choco Room จากการสัมภาษณ์เจาะลึก 
สามารถแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

 1) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก เพ่ือใช้เป็นเงินลงทุนส าหรับการซื้อวัสดุและอุปกรณ์ของร้าน 
Choco Room เช่น เตาอบ เครื่องตีแป้ง ช้อนตวง ถ้วยตวง เครื่องชงชา-กาแฟ เป็นต้น เงินลงทุนเท่ากับ 
76,816 บาท  
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 2) ต้นทุนการผลิต เจ้าของกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม Choco Room ระยะเวลา 1 เดือน มี
ต้นทุนรวมทั้งหมด 23,940.63 บาท เป็นต้นทุนเกี่ยวกับการด าเนินการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย 
ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต ดังนี้ 
  2.2.1 วัตถุดิบทางตรง ได้แก่ นมสด นมข้นหวาน นมข้นจืด เนย ไข่ไก่ เกลือป่น น ้าตาล
ทราย น ้าเชื่อม น ้าผึ้ง มะนาว น ้าแข็ง โซดา แป้งสาลีอเนกประสงค์ วิปครีม ดาร์กช็อกโกแลต ไวท์ช็อกโกแลต 
ผงโกโก้ ช็อกโกแลตชิฟ นูเทลล่า โอรีโอ้ ไวท์มอลต์ ผงชาเขียว ผงชาไทย สตรอว์เบอร์รี่  (แบบสด/แช่แข็ง) น ้า
แดงขวด น ้าบลูฮาวายขวด น ้าบลูเบอร์รี่ขวด น ้าแอปเปิ้ลขวด บราวน์ชูการ์ วุ้นผลไม้ น ้าอัดลม มันฝรั่งแช่แข็ง 
ไก่ป็อปแช่แข็ง เป็นต้น วัตถุดิบทางตรงเท่ากับ 15,771.34 บาทต่อเดือน 

 2.2.2 ค่าแรงงานทางตรง (Labor Cost) ค่าแรงงานทางตรงของกิจการธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่มของร้าน Choco Room เนื่องจากกิจการนี้เป็นการด าเนินธุรกิจโดยเจ้าของกิจการคนเดียว จึงไม่มี
การจ้างพนักงานเพ่ิมเติม ท าให้ค่าแรงงานทางตรงเป็น 0 บาท 

 2.2.3 ค่าใช้จ่ายในการผลิต ประกอบด้วย ค่าน ้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าเช่า ค่าสติกเกอร์
ผลิตภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา และค่าภาชนะใส่อาหาร ประกอบด้วย แก้วพลาสติก หลอด จานกระดาษ  ช้อน-ส้อม
พลาสติก และถุงพลาสติก ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการผลิต 8,169.29 บาทต่อเดือน 

 3) ผลตอบแทน จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลพบว่า มีรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มรวม
ทั้งหมด 25,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้จ านวนการขายขึ้นอยู่กับช่วงเวลา หักต้นทุนขายเท่ากับ 23,940.63 ท าให้
มีก าไรสุทธิเท่ากับ 1,059.37 บาท 
 2. วิเคราะห์อัตราผลตอบแทนเพื่อการตัดสินใจลงทุนของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของร้าน  
Choco Room 

อัตราคิดลดในการวิเคราะห์ คิดที่ร้อยละ 6 อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบมีระยะเวลาส าหรับ
ลูกค้ารายใหญ่ (Minimum Loan Rate : MLR) โดยเฉลี่ยจากอัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารพาณิชย์ 5 แห่ง
ที่มีผู้นิยมใช้บริหารสินเชื่อ ซึ่งมีค่าอยู่ที่ร้อยละ 6.0 ต่อปี พบว่า 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) อัตราส่วนลดในการค านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ                
(Net Present Value: NPV) ร้อยละ 6 จากตารางสามารถน ามาค านวณได้โดย 

NPV = (76,816.00) + 134,056.78 
NPV = 57,240.78 
การประเมินโครงการด้วยวิธีหาค่าปัจจุบันสุทธิ หากค านวณค่าปัจจุบันสุทธิได้ค่าเป็นบวกควรลงทุนใน

โครงการนั้นและควรปฏิเสธโครงการลงทุนหากค่าปัจจุบันสุทธิเป็นลบ จากการค านวณโครงการนี้มีค่าเป็นบวก 
จ านวน 57,240.78 บาท หมายถึงกระแสเงินสดสุทธิที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ดังนั้น
จึงยอมรับโครงการ 

ระยะเวลาคืนทุนสามารถค านวณโดยการหาระยะเวลาคืนทุนด้วยอัตราคิดลดท าให้ผู ้วิจัยทราบ
ระยะเวลาคืนทุนที่แท้จริง เมื่อกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราร้อยละ 6 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”   
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1161 

 

ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 1 ปี + (
76,816.00−48,633.23

134,056.78−48,633.23
) x 12 = 1 ปี + (0.33x 12) เดือน 

ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 1 ปี 3 เดือน 28 วัน 
จากการค านวณหาค่า IRR เพื่อหาอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการในการด าเนินโครงการ 2 ปี 

จะได้ IRR เท่ากับร้อยละ 45ซึ่งมากกว่าต้นทุนเงินทุน โดยก าหนดไว้ร้อยละ 6 แสดงว่าโครงการมีความเป็นไป
ได้ทางด้านการเงิน 
 จากผลการศึกษามูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเป็นบวกและอัตราผลตอบแทนภายในมีค่ามากกว่าต้นทุนของ
เงินทุน สอดคล้องกับตรีรัตน์ พรหมพลุ้ย และธีระวัฒน์ จันทึก (2560) ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนและความ
อ่อนไหวของธุรกิจศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันพื้นที่จังหวัดนครปฐม กล่าวคือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  
(Net present value: NPV) มีค่าเป็นบวก และอัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal rate of return: IRR)  
มีค่ามากกว่าต้นทุนเงินทุนสามารถตัดสินใจลงทุนได้ 
 3. วิเคราะห์ความอ่อนไหว ของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของร้าน Choco Room 

เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อพิจารณาผลกระทบในกรณีที่ปัจจัยต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงเพราะ
การวิเคราะห์ในเรื่องต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา ซึ่งในการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวจะท าให้กิจการสามารถเผชิญความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจได้ไม่มากก็
น้อยซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุน จึงต้องมีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ ในการศึกษานี้ใช้วิธี
ทดสอบการเปลี่ยนแปลงเป็น 2 กรณี คือ กรณีท่ี 1 ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในขณะที่รายได้คงที่ และกรณีที่ 2 
รายได้ลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ต้นทุนคงที่ ดังนี้ 

กรณีที่ 1 ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในขณะที่รายได้คงท่ี 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) อัตราส่วนลดในการค านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ              

(Net Present Value: NPV) ร้อยละ 6 จากตารางสามารถน ามาค านวณได้โดย  
NPV = (76,816.00) + 101,896.95  
NPV = 25,080.95  
ระยะเวลาคืนทุนสามารถค านวณโดยการหาระยะเวลาคืนทุนด้วยอัตราคิดลดท าให้ผู ้วิจัยทราบ

ระยะเวลาคืนทุนทีแท้จริง เมื่อกระแสเงินสด คิดลดด้วยอัตราร้อยละ 6 กรณีต้นทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ในขณะที่
รายได้คงที ่ 

ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 1 ปี + (
76,816.00−32494.58

101,896.95−32494.58
) x 12 = 1 ปี + (0.64x 12) เดือน 

ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 1 ปี 7 เดือน 19 วัน 
จากการค านวณหาค่า IRR เพื่อหาอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการในการด าเนินโครงการ 2 ปี 

จะได้ IRR เท่ากับ 21% ซึ่งมากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต ่าที่ต้องการ โดยก าหนดไว้ 6% แสดงว่าโครงการมี
ความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน ดังนั้นจึงยอมรับโครงการ 
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กรณีที่ 2 รายได้ลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ต้นทุนคงท่ี  
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) อัตราส่วนลดในการค านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ              

(Net Present Value: NPV) ร้อยละ 6 จากตารางสามารถน ามาค านวณได้โดย 
NPV = (76,816.00) + 95,179.24 
NPV = 18,363.24 
การประเมินโครงการด้วยวิธีหาค่าปัจจุบันสุทธิ หากค านวณค่าปัจจุบันสุทธิได้ค่าเป็นบวกควรลงทุนใน

โครงการนั้นและควรปฏิเสธโครงการลงทุนหากค่าปัจจุบันสุทธิเป็นลบ จากการค านวณโครงการนี้ กรณีรายได้
ลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ต้นทุนคงที่พบว่ามีค่าเป็นบวก จากการค านวณโครงการนี้มีค่าเป็นบวก จ านวนเท่ากับ 
18,363.24 บาท หมายถึงกระแสเงินสดสุทธิที ่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าเงินลงทุนเริ ่มแรกดังนั้น                 
จึงยอมรับโครงการ  

การหาระยะเวลาคืนทุนด้วยอัตราคิดลดท าให้ผู้วิจัยทราบระยะเวลาคืนทุนที่แท้จริง เมื่อกระแสเงินสด 
คิดลดด้วยอัตราร้อยละ 6 กรณีรายได้ลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ต้นทุนคงที่  

ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 1 ปี + (
76,816.00−30,062.92

95,179.24 −30,062.92
) x 12 = 1 ปี + (0.72x 12) เดือน 

ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 1 ปี 8 เดือน 18 วัน 
จากการค านวณหาค่า IRR เพื่อหาอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการในการด าเนินโครงการ 2 ปี 

จะได้ IRR เท่ากับ 16% ซึ่งมากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต ่าที่ต้องการ โดยก าหนดไว้ 6% แสดงว่าโครงการมี
ความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน ดังนั้นจึงยอมรับโครงการ 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวทั้ง 2 กรณี คือ ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ5 และรายได้ลดลงร้อยละ 5 มูลค่า

ป ัจจ ุบ ันส ุทธ ิ(NPV) เป ็นบวกและอัตราผลตอบแทน ( IRR) ม ีค ่ามากกว ่าต ้นทุนเง ินทุนสอดคล้องกับ                          

ดอกอ้อ มะลิวงษ์ และ พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ (2558) ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านการเงินและ

วิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ อาคารศูนย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ศึกษาความ

อ่อนไหวกรณีมีผลตอบแทนและต้นทุนการด าเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 , 10 , 15 และ 20 โดยก าหนดให้ตัวแปร

อ่ืน ๆ คงที ่มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิและอัตราผลตอบแทนมากกว่าต้นทุนถั่วเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก ซึ่งเป็นเกณฑ์ยอมรับใน

การลงทุน 

 
สรุปผล 

ข้อมูลต้นทุน ผลตอบแทน และความอ่อนไหวของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของร้าน Choco Room 
การศึกษาข้อมูลต้นทุน ผลตอบแทน ของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของธุรกิจร้าน Choco Room พบว่าต้นทุน
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของร้าน Choco Room ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 76,816 บาท และ
ต้นทุนการผลิต ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรงเท่ากับ 15,771.34 บาทต่อเดือน ค่าแรงงานเท่ากับ 0 บาท และ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตเท่ากับ 8,169.29 บาทต่อเดือน และค่าใช้จ่ายในการผลิต 8,169.29 บาทต่อเดือน ต้นทุน
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การผลิต เจ้าของกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม Choco Room ระยะเวลา 1 เดือน มีต้นทุนรวมทั้งหมด 
23,940.63 บาท ผลตอบแทนต่อเดือนเท่ากับ 1,059.37 บาท การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนเพ่ือการตัดสินใจ
ลงทุนระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 1 ปี 3 เดือน 28 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเป็นบวก  จ านวน 57,240.78 บาท 
กล่าวคือ กระแสเงินสดสุทธิที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ดังนั้นจึงยอมรับโครงการ    
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของธุรกิจร้าน Choco Room พบว่าความอ่อนไหว
ที่ส่งผลต่อธุรกิจ มี 2 กรณี ได้แก่ กรณีท่ี 1 ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในขณะที่รายได้คงที่ ในปีที่ 2 ธุรกิจมีมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิที่อัตราคิดลดร้อยละ 6 เท่ากับ 25 ,080.95 มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 1 ปี 7 เดือน 19 วัน และ
อัตราผลตอบแทนภายในเท่ากับ 21 เปอร์เซ็นต์ และกรณีที่ 2 รายได้ลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ต้นทุนคงที่ ในปี
ที่ 2 ธุรกิจมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิที่อัตราคิดลดร้อยละ 6 เท่ากับ 18 ,363.24 มีระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 1 ปี 8 
เดือน 18 วัน และอัตราผลตอบแทนภายในเท่ากับร้อยละ16 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากิจการสามารถ
ลงทุนได้เนื่องจากมูลค่าปัจจุบันเป็นบวก และค่าอัตราผลตอบแทนภายในมีค่ามากกว่าต้นทุนเงินทุน แต่
อย่างไรก็ตามผ็ลงทุนควรวิเคราะห์ปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ปัจจัยด้านการตลาด สภาพแวดล้อม เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ 
1. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนในธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มครั้งนี้ พบว่า

มูลค่าปัจจุบันสุทธิจากการลงทุนตลอดอายุโครงการมีค่ามากกว่า 0 ดังนั้น จึงจัดเป็นธุรกิจที่น่าสนใจแก่               
การลงทุน และส่วนของการวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกรณีท่ี 2 คือ กรณีรายได้ลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ต้นทุน
คงที ่ พบว่ามูลค่าปัจจุบ ันสุทธิ (NPV) และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ ( IRR) มีค่าต ่ากว่า                   
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกรณีที่ 1 และมีระยะเวลาคืนทุนที่ยาวกว่า ดังนั้นผู้ลงทุนควรให้ความส าคัญกับ
การเพิ่มรายได้และเพิ่มจ านวนลูกค้า ตลอดจนการควบคุมต้นทุนให้ต ่าลง โดยการส่งเสริมการขายเพื่อเพ่ิม
จ านวนยอดขาย และวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือลดต้นทุนสินค้า 

2. การลงทุนในธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ควรมีการคิดวิเคราะห์การลดต้นทุน เพื่อให้ทราบว่า
จะต้องใช้ต้นทุนอย่างไรให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด และน าเงินไปลงทุนในสิ่งที่จ าเป็นหรือ
น าสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้วมาสรรค์สร้างเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้แก่ธุรกิจ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและวิเคราะห์ปัจจัยในด้านอื่น ๆ เพ่ิมเติม เช่น ด้านการตลาด 

ด้านเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม และด้านความพึงพอใจของลูกค้า เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของข้อมูล 
2. ควรศึกษาค่านิยม มุมมอง หรือทัศนคติของคนรุ่นใหม่ เพ่ือที่ผู้ประกอบการจะได้น าเสนอให้ตรงต่อ

ความต้องการของผู้ลงทุนและผู้บริโภค 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อระบุปัจจัยประกอบด้วย ขนาดของบริษัท ความซับซ้อนของบริษัท      
ความเสี่ยงของบริษัท  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ระยะเวลาการออกรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ
การเปิดเผยเรื่องส าคัญในการตรวจสอบที่มีผลต่อค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ด าเนินการวิจัยโดยเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากรายงาน
ประจ าปีระหว่างปีพ.ศ. 2558 – 2562 โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันของตัวแปร และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการวิจัยประกอบด้วย           
ขนาดของบริษัท ความซับซ้อนของบริษัท และการเปิดเผยเรื่องส าคัญในการตรวจสอบมีผลในทิศทางเดียวกันกับ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี นอกจากนี้ความเสี่ยงของบริษัท อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม และระยะเวลาการ
ออกรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่มีผลต่อค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จากกรณีดังกล่าว ฯ พบว่าบริษัทที่มี
สินทรัพย์รวมสูง บริษัทย่อยจ านวนมาก ท าให้มีปริมาณข้อมูลรายการค้าทางบัญชีรวมถึงความซับซ้อนใน        
การจัดท างบการเงิน และการเปิดเผยเรื่องส าคัญในการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องใส่ใจเป็นพิเศษ
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบส่งผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใช้วิจารณญาณอย่างมากในการก าหนดค่าธรรมเนียม    
การสอบบัญชี 
 
ค าส าคัญ: ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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Abstract 
 This research aims to identify factors including Company Size, The Complexity of Company,    
The Company Risk, Return on Total Assets, Period of issuing audit report and disclosure of Key Audit 
Matters affecting to Audit Fees of companies listed on the Stock Exchange of Thailand, Group of Real 
Estate and Construction Industry, the research was conducted by collecting secondary data from the 
annual report during the year 2015 - 2019 by quantitative research method, analyzed Pearson Correlation 
of variables and hypothesis was tested by using multiple regression analysis at the statistical significance 
level of 0.05. The results of research consisted of Company Size, The Complexity of Company and 
disclosure of Key Audit Matters had the same effect with Audit Fees, besides the Company Risk, Return 
on Total Assets and the period of issuing the Audit Report did not affect to Audit Fee. From such cases 
found that companies with high assets, many subsidiaries caused for volume of accounting 
transactions including the complexity of preparing financial statements and the disclosure of Key 
Audit Matters by auditor required special attention in the performance of the audit, which affected to 
auditor's judgment in determining the Audit Fee. 
 
Keywords: Audit fees, auditor, audit Report 

 
บทน า 

การสอบบัญชี คือ กระบวนการของการรวบรวมและการประเมินหลักฐานเกี่ยวกับสารสนเทศ เพ่ือระบุและ
รายงานเกี่ยวกับระดับความสอดคล้องของสารสนเทศกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้และการสื่อสารผลลัพธ์ให้ผู้ใช้ที ่สนใจ 
การสอบบัญชีควรปฏิบัติโดยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ (นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2563) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก าหนดให้
การจัดท าและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดขึ้นโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เป็นผู้สอบ
ทานหรือตรวจสอบ รวมทั้งติดตามและสอบทานงบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกไตรมาสเพื่อให้มั่นใจว่า
ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน (ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2564) 
ท าให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการสอบบัญชี และมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบริษัท แต่ในทางกลับกันค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ถือเป็นรายได้ของส านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การก าหนดค่าธรรมเนียมที่ไม่เหมาะสมอาจ
ส่งผลกระทบกับการเลือกใช้บริการส านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท 
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ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่บริษัทจ่ายให้กับส านักงานสอบบัญชีหรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อการบริการสอบบัญชีและบริการอื่น (เช่น ที่ปรึกษาด้านการจัดการ) ค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชีส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าจ้าง ค่าเดินทางและอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการตรวจสอบและ
กิจกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมเท่ากับต้นทุนโดยประมาณของเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบและ
ต้นทุนการเดินทางจริงส าหรับกิจกรรมเหล่านั้นบวกส่วนต่างก าไร (Kistana, G. L., 2016) 

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับผู้ผลิต
วัสดุก่อสร้าง ผู้พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงบริการก่อสร้างและงานวิศวกรรม (ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย, 2564) ซ่ึงแต่ละบริษัทมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน เชน่ ขนาดของบริษัท ความซับซ้อนของบริษัท 
ระยะเวลาในการด  าเน ินบร ิษ ัท ว ิธ ีการจ ัดท  าบ ัญช ีของแต ่ละบร ิษ ัทซ ึ ่ งม ีผลต ่อปร ิมาณข้อม ูลที่                             
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องท าการตรวจสอบ หรือประมาณการจ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี 
รวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการที ่ส านักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องเรียกเก็บ 
เนื่องจากไม่มีเกณฑ์ในการก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่เป็นมาตรฐาน  

จากทีก่ล่าวมาข้างต้น ท าให้เป็นไปไม่ได้ที่จะก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีได้อย่างเหมาะสมและ
เป็นธรรม เนื่องจากไม่มีเกณฑ์ในการก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่เป็นมาตรฐาน โดยคณะผู้วิจัยเลือก
ศึกษาบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ในการบันทึกบัญชีและ  
ภาษีอากรแตกต่างจากบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยมีการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างโดยเฉพาะการตรวจสอบบัญชีกลุ่มธุรกิจนี้
ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ท าให้ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสูงขึ้นดังนั้นผู้วิจัยได้ระบุว่าปัจจัยใดของ
ธุรกิจที่มีผลต่อค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัทดังกล่าว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต         
ส านักงานสอบบัญชี และบุคคลที่เก่ียวข้อง 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื ่อระบุปัจจัยประกอบด้วย ขนาดของบริษัท ความซับซ้อนของบริษัท ความเสี ่ยงของบริษัทอัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ระยะเวลาการออกรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การเปิดเผยเรื่องส าคัญใน                 
การตรวจสอบที่มีผลต่อค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย            
กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเกี่ยวกับรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

สมาคมการบัญชีอเมริกัน (The American Accounting Association: AAA) ได้ให้ค านิยามของการ
สอบบัญชี (Auditing) ไว้ว่า “การสอบบัญชี คือ กระบวนการของการรวบรวมและการประเมินหลักฐาน
เกี่ยวกับสารสนเทศเพื่อระบุและรายงานเกี่ยวกับระดับความสอดคล้องต้องกันของสารสนเทศนั้นกับเกณฑ์                 
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ที่ก าหนดไว้และการสื่อสารผลลัพธ์ให้ผู้ใช้ที่สนใจ การสอบบัญชีควรปฏิบัติโดยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ 
และมีความเป็นอิสระ” ในรูปของรายงานของผู ้สอบบัญชีร ับอนุญาตโดยก าหนดวัตถุประสงค์ของ                       
การสอบบัญชี คือ เพิ่มระดับความเชื่อมั่นของผู้ใช้งบการเงินที่มีต่องบการเงินเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าว (นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2563) 

แนวคิดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่บริษัทจ่ายให้กับส านักงานสอบบัญชีหรือ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อการบริการสอบบัญชีและบริการอื่น (เช่น ที่ปรึกษาด้ านการจัดการ) ค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชีส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าจ้าง ค่าเดินทางและอื ่น ๆ ค่าใช้จ่ายที ่จ าเป็นในการตรวจสอบ                   
และกิจกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้องค่าธรรมเนียมเท่ากับต้นทุนโดยประมาณของเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
และต้นทุนการเดินทางจริงส าหรับกิจกรรมเหล่านั้นบวกส่วนต่างก าไร (Kistana, G. L., 2016)  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและการพัฒนาสมมติฐานงานวิจัย 
ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับขนาดของบริษัท ความซับซ้อนของบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท  

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ระยะเวลาการออกรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การเปิดเผยเรื่องส าคัญในการ
ตรวจสอบที่มีผลต่อค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

ขนาดของบริษัท 
บริษัทที่มีขนาดใหญ่มีข้อมูลรายการค้าทางบัญชีและการเงินจ านวนมาก ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ

ข้อมูลมากกว่าบริษัทที่มีขนาดเล็ก ท าให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีความเสี่ยงในการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ 
มากขึ้น ส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานมาก บริษัทที่มีขนาดใหญ่จึงต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ในจ านวนที่สูงกว่าบริษัทที่มีขนาดเล็ก ซึ่งสอดคล้องกับวิจัย  Kanakriya (2020) ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบ   
ต่อค่าธรรมเนียมการตรวจสอบภายนอกของบริษัทที ่จดทะเบียนใน Amman Stock Exchange (ASE)                 
ผลการศึกษาพบว่า ความล่าช้าในการรายงานการตรวจสอบ ขนาดของบริษัท ความเสี ่ยงของบริษัท                  
ความซับซ้อนของบริษัท และสถานะของส านักงานสอบบัญชี มีผลกระทบเชิงบวกต่อค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชี Januarti and Wiryaningrum (2018) ศึกษาผลกระทบของขนาดบริษัท ความสามารถในการท าก าไร  
ความเสี่ยงของบริษัท ความซับซ้อนของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอิสระที่มีต่อค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชี ผลการศึกษาพบว่า ขนาดของบริษัท ความสามารถในการท าก าไร และความซับซ้อนของบริษัท                   
มีผลกระทบเชิงบวกต่อค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Naser and Hassan 
(2016) ศึกษาปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนใน 
Dubai Financial Market (DFM) ผลการศึกษาพบว่า ขนาดของบริษัท และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอิทธิพลเชิงบวกกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อบริษัทมีขนาดใหญ่จ านวน
รายการค้าย่อมมีจ านวนมากผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตจะต้องพิจารณาในการก าหนดจ านวนของขนาด           
กลุ่มตัวอย่างในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ท าให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบค่อนข้างมาก ปริมาณงานมากต้อง
ใช้จ านวนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมากขึ้น มีผลให้ต้นทุนการตรวจสอบเพิ่มข้ึนสรุปสมมติฐานการวิจัยดังนี้  
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สมมติฐานที่ 1 (H1) = ขนาดของบริษัทมีผลเชิงบวกต่อค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
ความซับซ้อนของบริษัท 
บริษัทที่มีการบริหารงานแบบกลุ่มกิจการโดยมีบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้าที่มีบริษัทแม่

หรือบริษัทใหญ่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต่างประเทศท าให้มีความ
ซับซ้อนในการจัดท างบการเงิน บริษัทที่มีระดับความซับซ้อนของบริษัทมากน าไปสู่ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ที่สูงสอดคล้องกับวิจัยของ Kanakriya (2020) ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
ภายนอกของบริษัทที่จดทะเบียนใน Amman Stock Exchange (ASE) ผลการศึกษาพบว่า ความล่าช้าในการ
รายงานการตรวจสอบ ขนาดของบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท ความซับซ้อนของบริษัท และสถานะของ     
ส านักงานสอบบัญชีมีผลกระทบเชิงบวกต่อค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี Januarti and Wiryaningrum (2018) 
ศึกษาผลกระทบของขนาดบริษัท ความสามารถในการท าก าไร ความเสี่ยงของบริษัท ความซับซ้อนของบรษิัท 
และคณะกรรมการตรวจสอบอิสระที่มีต่อค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ผลการศึกษาพบว่า ขนาดของบริษัท 
ความสามารถในการท าก าไร และความซับซ้อนของบริษัท มีผลกระทบเชิงบวกต่อค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hassan and Naser (2013) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการก าหนดค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชีเชิงประจักษ์จากเศรษฐกิจที่ก าลังเกิดใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ขนาดของบริษัท ความซับซ้อน
ของบริษัท และระยะเวลาการออกรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส่งผลในทิศทางเดียวกันกับค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชีอย่างมีนัยส าคัญ สรุปสมมติฐานการวิจัยดังนี้  

สมมติฐานที่ 2 (H2) = ความซับซ้อนของบริษัทมีผลเชิงบวกต่อค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
ความเสี่ยงของบริษัท 
บริษัทที่มีความเสี่ยงสูงอาจแสดงข้อมูลในงบการเงินไม่ถูกต้องคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเพ่ือ

ต้องการให้งบการเงินแสดงผลการด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย ท าให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องระมัดระวังและ
ใช้ชั่วโมงในการปฏิบัติงานการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น ในการวัดความเสี่ยงของบริษัทสามารถวัดได้จากตัวชี้วัด
หลายตัว เช่น วัดได้จากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หากยิ่งบริษัทมีความเสี่ยงมากจะส่งผลให้
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับวิจัยของ Kanakriya (2020) ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ค่าธรรมเน ียมการตรวจสอบภายนอกของบร ิษ ัทที ่จดทะเบ ียนใน Amman Stock Exchange (ASE)                     
ผลการศึกษาพบว่าความล่าช้าในการรายงานการตรวจสอบ ขนาดของบริษัท ความเสี ่ยงของบร ิษัท                      
ความซับซ้อนของบริษัท และสถานะของส านักงานสอบบัญชีมีผลกระทบเชิ งบวกต่อค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชี Kanakriya (2020) ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมการตรวจสอบภายนอกของบริษัทที่จด
ทะเบียนใน Amman Stock Exchange (ASE) ผลการศึกษาพบว่าความล่าช้าในการรายงานการตรวจสอบ 
ขนาดของบริษัท ความเสี ่ยงของบริษัท ความซับซ้อนของบริษัท และสถานะของส านักงานสอบบัญชีมี
ผลกระทบเชิงบวกต่อค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Al-Harshani (2008) ศึกษา
เรื่องการก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเชิงประจักษ์จากประเทศคูเวตผลการศึกษาพบว่า ขนาดของบริษัท 
ความเสี่ยงของบริษัท และความสามารถในการท าก าไรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
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อย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ ถ้าปัจจัยดังกล่าวเพิ่มขึ้นท าให้ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเพิ่มสูงขึ้นด้วยสรุป
สมมติฐานการวิจัยดังนี้  

สมมติฐานที่ 3 (H3) = ความเสี่ยงของบริษัทมีผลเชิงบวกต่อค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเป็นตัวที่ใช้วัดความสามารถในการใช้สินทรัพย์เพื่อสร้างก าไรของ

บริษัท โดยปกติมีค่าสูงกว่าต้นทุนทางการเงินที ่บริษัทจัดหาเพื ่อใช้ในการด าเนินงานและการลงทุน                
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเป็นสิ่งที่ผู ้ลงทุนใช้ในการตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ผู ้ลงทุนยังมีความ
คาดหวังในผลตอบแทนที ่คาดว่าจะได้รับจากบริษัท แต่อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมไม่ใช่สิ ่งที่                     
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตใช้ในการก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เนื ่องจากไม่ว ่าอั ตราผลตอบแทน               
ต่อสินทรัพย์รวมมีค่าสูงหรือต ่าผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักวิชาชีพเหมือนเดิม
สอดคล้องกับงานวิจัยของวฤดดา พิพัฒนกุล (2562) พบว่าอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมไม่มี
ความสัมพันธ์กับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสรุปสมมติฐานการวิจัยดังนี้  

สมมติฐานที่ 4 (H4) = อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมไม่มีผลต่อค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
ระยะเวลาการออกรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ระยะเวลาการออกรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ ระยะเวลาระหว่างวันสิ้นรอบระยะเวลา

บัญชีกับวันที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตลงลายมือชื่อในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม และก าหนดให้บริษัทที่
จดทะเบียนน าส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hassan and Naser (2013) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการก าหนดค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชีเชิงประจักษ์จากเศรษฐกิจที่ก าลังเกิดใหม่ พบว่า ขนาดของบริษัท ความซับซ้อนของบริษัท และ
ระยะเวลาการออกรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส่งผลในทิศทางเดียวกันกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
อย่างมีนัยส าคัญ และสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ Kimeli (2016) ศึกษาปัจจัยที ่ส ่งผลต่อการก าหนด
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีในเคนย่าเชิงประจักษ์จาก Nairobi Securities Exchange (NSE) ผลการศึกษา
พบว่าประสบการณ์ผู้สอบบัญชี ชื่อเสียงผู้สอบบัญชี สถานะของBIG 4 ขนาดของบริษัท ความซับซ้อนของ
บริษัท และระยะเวลาการรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส่งผลในทิศทางเดียวกันกับค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชีอย่างมีนัยส าคัญสรุปสมมติฐานการวิจัยดังนี้  

สมมติฐานที ่ 5 (H5) = ระยะเวลาการออกรายงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตมีผลเชิงบวกต่อ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  

การเปิดเผยเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
การเปิดเผยเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ หมายถึง เรื่องท่ีมีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการตรวจสอบงบการเงินของงวดปัจจุบัน การเปิดเผยเรื่องส าคัญในการ
ตรวจสอบนั้นเป็นเรื ่องน ามาเสนอกับผู ้มีหน้าที ่ในการก ากับดูแลกิจการ (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
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ราชูปถัมภ์, 2559) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ การก าหนดเรื่องส าคัญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินอธิบายในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การก าหนดเรื่องส าคัญในการตรวจสอบพิจารณาจากเรื่อง
ต่าง ๆ ที่สื่อสารกับผู้ที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องใส่ใจเป็นพิเศษในการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Almulla and Bradbury (2018) ศึกษาความส าคัญของรายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตที่ส่งผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ลูกค้า และนักลงทุน ผลการศึกษาพบว่า  การเปิดเผยเรื่องส าคัญใน
การตรวจสอบส ่งผลในท ิศทางเด ียวก ันก ับค ่าธรรมเน ียมการสอบบัญชี  Kitiwong, Ekasingh and 
Sarapaivanich (2020) ศึกษาเรื่องรายงานการตรวจสอบฉบับใหม่ที่ครอบคลุมเรื่องส าคัญ ในการตรวจสอบ
โดยวิจัยเล่มนี้ได้ท าการศึกษาผลกระทบของการใช้งานรายงานการตรวจสอบที่มีเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ
เป็นครั้งแรกของประเทศไทยผลการศึกษาพบว่าระยะเวลาในการตรวจสอบ และค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีมี
ความสัมพันธ ์เช ิงบวกต่อการเป ิดเผยเร ื ่องส าคัญในการตรวจสอบ และสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ                
เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, และอนุวัฒน์ ภักดี (2562) ศึกษาเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ
บอกอะไร ผลการศึกษาพบว่าจ านวนเรื่องส าคัญในการตรวจสอบมีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลการด าเนินงาน
และส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจ านวนวันในการออกรายงานผู้สอบบัญชี 
ระดับการจัดการก าไร จ านวนหน้ารายงานผู้สอบบัญชี ภาวะผลขาดทุนของบริษัทและค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชีสรุปสมมติฐานการวิจัยดังนี้  

สมมติฐานที่ 6 (H6) =การเปิดเผยเรื่องส าคัญในการตรวจสอบมีผลเชิงบวกต่อค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างผู้วิจัยได้พัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้ 
   
  ตัวแปรอิสระ                                  ตัวแปรตาม 

 
 
 

1. ขนาดของบริษัท 

2. ความซับซ้อนของบริษัท 

3. ความเสี่ยงของบริษัท 

4. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 

5. ระยะเวลาการออกรายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต 

6. การเปิดเผยเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ 

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ซึ่งสามารถแบ่งธุรกิจออกเป็น 4 หมวด จ านวน  
162 บริษัท โดยใช้ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2558–2562  

 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    หน่วย : ตัวอย่าง 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 2558 2559 2560 2561 2562 รวม 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

162 162 162 162 162 810 

หัก หมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

(59) (59) (59) (59) (59) (295) 

 บริษัทที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน (17) (17) (17) (17) (17) (85) 
 บริษัทที่มีข้อมูลผิดปกติ (14) (14) (14) (14) (14) (70) 

รวมกลุ่มตัวอย่าง 72 72 72 72 72 360 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 คณะผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และรายงานทางการเงินของบริษัทกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562 ซึ่งเก็บรวบรวมผ่านทางเว็บไซต์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (www.sec.or.th)  
 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation)  
ซ ึ ่ งเป ็นการว ิ เคราะห ์ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างต ัวแปร 2 ต ัว โดยม ี Correlation Coefficient (r) หรือ                       
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์  

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) เป็นการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว คือ ตัวแปรอิสระ (Independence Variable) หลายตัว และตัวแปรตาม 
(Dependence Variable) 1 ตัว เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง เพ่ือศึกษาดูว่ามีตัวแปรอิสระใดบ้างที่
พยากรณ์ความผันแปรของตัวแปรตามได้ โดยเขียนความสัมพันธ์ในรูปแบบของสมการได้ดังนี้ 

 
FEE = b0 + b1SIZEi,t +b2COMPi,t + b3RISKi,t + b4ROAi,t + b5TLAGi,t + b6KAMi,t + ei,t 

http://www.set.or.th/
http://www.sec.or.th/
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ตารางท่ี 2 แสดงการวัดค่าของตัวแปร 

ตัวแปร มาตรวัด 

ตัวแปรอิสระ  

ขนาดของบริษัท (SIZE) ค่า logarithm ของสินทรัพย์รวมของบริษัท 
ความซับซ้อนของบริษัท (COMP) ค่ารากที่สองของจ านวนบริษัทย่อย 
ความเสี่ยงของบริษัท (RISK) ค่า logarithm ของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 
ระยะเวลาการออกรายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต (TLAG) 

จ านวนวันระหว่างวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีถึงวันที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตลงลายมือชื่อ 

การเปิดเผยเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ (KAM) จ านวนเรื่องส าคัญในการตรวจสอบของบริษัท 

ตัวแปรตาม  

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (FEE) ค่า logarithm ของจ านวนค่าธรรมเนียมสอบบัญชีที่
บริษัทจ่ายให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
ผลการศึกษา 

การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร (Correlation Analysis) แสดงได้ดังตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  
   FEE SIZE COMP RISK ROA TLAG KAM 

FEE Pearson Correlation 1       
 Sig. (2-tailed)        
SIZE Pearson Correlation 0.708** 1      
 Sig. (2-tailed) <0.001       
COMP Pearson Correlation 0.576** 0.544** 1     
 Sig. (2-tailed) <0.001 <0.001      
RISK Pearson Correlation 0.393** 0.424** 0.316** 1    
 Sig. (2-tailed) <0.001 <0.001 <0.001     
ROA Pearson Correlation -0.133* -0.038 -0.090 -0.225** 1   
 Sig. (2-tailed) 0.011 0.471 0.090 <0.001    
TLAG Pearson Correlation 0.096 0.000 0.067 0.179** -0.220** 1  
 Sig. (2-tailed) 0.069 0.993 0.205 <0.001 <0.001   
KAM Pearson Correlation 0.343** 0.212** 0.218** 0.115* -0.121* -0.003 1 
 Sig. (2-tailed) <0.001 <0.001 <0.001 0.029 0.022 0.960  

** ระดับนัยส าคัญทางสถิติที ่0.01  
* ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05  
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ตารางที ่ 3 พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแล้ว พบว่า ตัวแปรอิสระส่วนใหญ่มี
ความสัมพันธ์เป็นอิสระต่อกัน ซึ่งตัวแปรอิสระแต่ละคู่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในระดับนัยส าคัญที่ไม่เกิน 0.8 
แสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์นั้นไม่เกิดปัญหา Multicollinearity  
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) 
 
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

 

 
Unstandardized B 

Coefficients 
Std. Error 

Standardized 
Coefficients 

Beta 

 
t 

 
Sig. 

(Constant) 3.133 0.276  11.332 0.001 

SIZE 0.291 0.024 0.520 12.029 0.001* 

COMP 0.046 0.008 0.229 5.579 0.001* 

RISK 0.050 0.033 0.059 1.509 0.132 

ROA -0.272 0.214 -0.045 -1.272 0.204 

TLAG 0.004 0.002 0.061 1.722 0.086 

KAM 0.048 0.010 0.170 4.836 0.001* 

R = 0.770 R square = 0.594 Adjusted R Square = 0.587 Std. Error of the Estimate = 0.21480 
F = 85.943 sig = 0.001 
* ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 
ตารางที ่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ ์การตัดสินใจพหุคูณ                  

(R-Squared) และค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณที่ปรับแล้ว (Adjusted R-Squared) มีค่าเท่ากับ 0.594 
และ 0.587 ตามล าดับ ซึ่งหมายความว่า ขนาดของบริษัท (SIZE) ความซับซ้อนของบริษัท (COMP) ความเสี่ยง
ของบริษัท (RISK) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ระยะเวลาการออกรายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต (TLAG) และการเปิดเผยเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ (KAM) สามารถอธิบายผลการเปลี่ยนแปลงของ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ได้ร้อยละ 59.40 และผลการวิจัยพบว่า ขนาดของบริษัท (SIZE) ความซับซ้อนของ
บริษัท (COMP) และการเปิดเผยเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ (KAM) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
หมายความว่า การเปลี ่ยนแปลงของตัวแปรดังกล่าวเป็นปัจจัยที ่ส่งผลให้ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
เปลี่ยนแปลงไป  
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สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาปัจจัยที ่มีผลต่อค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์                

แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Linear Regression Analysis) ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ขนาดของบริษัทมีผลเชิงบวกต่อค่าธรรมเนียมการสอบบัญชียอมรับสมมติฐานการวิจัย สอดคล้องกับ
วิจัยของ Kanakriya (2020) ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมการตรวจสอบภายนอกของบริษัทที่  
จดทะเบียนใน Amman Stock Exchange (ASE) พบว่าขนาดของบริษัทมีผลกระทบเชิงบวกต่อค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Naser and Hassan (2016) ศึกษาปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนใน Dubai Financial Market (DFM) พบว่าขนาด
ของบริษัทมีอิทธิพลเชิงบวกกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีอย่างมีนัยส าคัญ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Januarti and Wiryaningrum (2018) กล่าวคือเมื่อบริษัทมีขนาดใหญ่จ านวนรายการค้าย่อมมีจ านวนมาก 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตควรพิจารณาในการก าหนดจ านวนของขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจสอบเป็น
ตัวแทนหลักฐานการตรวจสอบทั้งหมดเพ่ือให้มีข้อมูลเพียงพอในการแสดงความคิดเห็นต่อรายงานทางการเงิน  

ความซับซ้อนของบริษัทมีผลเชิงบวกต่อค่าธรรมเนียมการสอบบัญชียอมรับสมมติฐานการวิจัย 
สอดคล้องกับวิจัย Kanakriya (2020) ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมการตรวจสอบภายนอกของ
บริษัทที่จดทะเบียนใน Amman Stock Exchange (ASE) พบว่าความซับซ้อนของบริษัทมีผลกระทบเชิงบวก
ต่อค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Januarti and Wiryaningrum (2018) และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hassan and Naser (2013) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการ
สอบบัญชีเชิงประจักษ์จากเศรษฐกิจที่ก าลังเกิดใหม่ พบว่าความซับซ้อนของบริษัทส่งผลในทิศทางเดียวกันกับ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีอย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ บริษัทที่มีจ านวนบริษัทย่อยมากส่งผลต่อปริมาณงานใน
การตรวจสอบที่เพ่ิมข้ึนท าให้ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสูงขึ้น 

ความเสี่ยงของบริษัทมีผลเชิงบวกต่อค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย กล่าวคือ                
ไม่ว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมีความเสี่ยง
หรือไม่มีความเสี่ยงไม่ส่งผลให้ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเปลี่ยนแปลง เพราะว่าผู้สอบบัญชีไม่ได้เพิ่มภาระงานใน              
การตรวจสอบจากเดิมที ่เคยปฏิบัต ิสอดคล้องกับว ิจ ัยของ Naser and Hassan, 2016; Kimeli, 2016 และ                      
ชิดชนก มากเชื้อ และคณะ, 2558 กล่าวว่าความเสี่ยงของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์กับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมไม่มีผลต่อค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ยอมรับสมมติฐานการวิจัย โดย
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมสามารถบอกถึงคุณภาพการด าเนินงานและประสิทธิภาพการบริหารของบริษัท
แต่ไม่ว่าบริษัทจะมีการด าเนินงานหรือบริหารอย่างไรไม่ใช่ปัจจัยหลักในการก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนอื่นมากกว่า เช่น ขนาดของบริษัท เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
เป็นต้นสอดคล้องกับวิจัยของ วฤดดา พิพัฒนกุล (2562) กล่าวว่าอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมไม่มีอิทธิพลต่อ
การก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
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ระยะเวลาการออกรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีผลเชิงบวกต่อค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย กล่าวคือ ระยะเวลาที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใช้ในการออกรายงานของผู้สอบบัญชี     
รับอนุญาตไม่ส่งผลให้การก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีมีความเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับวิจัยของ  
Naser and Hassan (2016) กล่าวว่าระยะเวลาการออกรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่มีมีอิทธิพลกับ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องจัดท าและ
น าส่งงบการเงินประจ าปีฉบับตรวจสอบ ภายใน 3 เดือน หรือ 90 วันนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 
(ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ , 2564) ท าให้ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตออก
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

การเปิดเผยเรื่องส าคัญในการตรวจสอบมีผลเชิงบวกต่อค่าธรรมเนียมการสอบบัญชียอมรับสมมติฐาน
การวิจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเปิดเผยจ านวนเรื่องส าคัญในการตรวจสอบมาก ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชียิ่ง
มีค่าสูงสอดคล้องกับวิจัยของ Kitiwong et al. (2020) และเกรียงไกร บุญเลิศอุทัยและคณะ (2562) กล่าวว่า
จ านวนเรื่องส าคัญการตรวจสอบมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เนื่องจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตต้องใช้ความละเอียดรอบคอบมากขึ้นในการตรวจสอบท าให้ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสูงขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 1. บริษัทที่มีจ านวนสินทรัพย์รวมสูงท าให้มีปริมาณข้อมูลรายการค้าทางบัญชีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลมากรวมทั้งบริษัทที่มีบริษัทย่อยจ านวนมากท าให้มีความซับซ้อนในการจัดท า         
งบการเงิน เช่น ต้องจัดท างบการเงินรวมของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าส่งผลให้ค่าธรรมเนียมการ
สอบบัญชีสูงขึ้น ดังนั้นบริษัทที่มีแนวโน้มการขยายบริษัทควรมีการวางแผนงบประมาณค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตควรพิจารณาปัจจัยดังกล่าวในการก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
 2. การเปิดเผยเรื่องส าคัญในการตรวจสอบผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องใส่ใจเป็นพิเศษในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบและต้องก าหนดว่าเรื่องใดที่พิจารณาเป็นเรื่องที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบ ท าให้ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตต้องใช้ความพยายาม เวลา ทรัพยากรในการตรวจสอบมากขึ้นส่งผลให้ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
สูงขึ้น ดังนั้นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใช้วิจารณญาณอย่างมากในการก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีให้เหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเรื ่องการเปิดเผยเรื ่องส าคัญในการตรวจสอบอาจส่งผลกระทบต่อปัจจัยด้านอื่น ๆ เช่น 
ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนผิดปกติสะสมในช่วงก่อน – หลัง
ประกาศรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาอิทธิพลของกระแสเงินสดที่มีผลต่อผลประกอบการของ
บริษัทจดทะเบียนขนาดกลาง-เล็กในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (sSET) ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 
2562 ซึ่งคณะผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง 7 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยยกเว้นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจ
การเงิน มีกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 246 ตัวอย่าง จากการศึกษาพบว่า ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% กระแส
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อก าไรจากการด าเนินงานที่แท้จริง ก าไรจากการ
ด าเนินงาน และ ก าไรสุทธิ ซึ่งตรงกันข้ามกับกระแสเงินสดอิสระที่มีอิทธิพลเชิงลบต่อก าไรสุทธิ แต่ไม่มีอิทธิพล
ต่อก าไรจากการด าเนินงานที่แท้จริง และ ก าไรจากการด าเนินงาน ส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน และ กระแสเงินสดสุทธิไม่มีอิทธิพลต่อผลประกอบการ จากผลการวิจัยท า
ให้นักลงทุน ผู้ใช้งบการเงิน และ ผู้บริหารกิจการควรวิเคราะห์กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานซึ่งเป็นอีก
ตัวชี้วัดของผู้ใช้งบการเงินที่สามารถใช้วัดผลการด าเนินงานของกิจการได้อย่างเหมาะสมในส่วนของกระแสเงิน
สดอิสระ หากมีมากเกินความจ าเป็นอาจส่งผลให้การตัดสินใจในการลงทุนหรือการใช้จ่ายเงินไม่คุ้มค่า ดังนั้น
ควรพิจารณาหาแนวทางรับมือ วางแผน ตัดสินใจ และ บริหารกระแสเงินสดในกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
ค าส าคัญ: กระแสเงินสด ผลประกอบการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (sSET) 
 
Abstract 

 The objective of this research is to study the influence of cash flows on 
performance of medium-small sized companies listed on the Stock Exchange of Thailand 
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(sSET), the research team has selected a sample group of 7 industries with the exception of 
companies in the financial business industry, there were a total of 246 samples. The study 
found that at a confidence level of 95%, cash flow from operating activities (CFO) had positive 
influence on Effective Operating Profit, Operating Profit and Net Profit which opposed with 
Free Cash Flow had a negative influence on Net Profit but noninfluence on Effective Operating 
Profit and Operating Profit, Cash Flows from Investing Activities, Cash Flows from Financing 
Activities and Net Cash Flows noninfluence on operating results. From the research results, 
investors, users of financial statements and executive should also analyze Cash Flows from 
Operating Activities, which was another indicator of financial statements that can be used to 
properly measure an entity's performance. In terms of Free Cash Flows excessive amounts 
may result in investment or spending decisions that were not worth the investment, entities 
should consider ways to plan, make decisions and manage their Cash Flows in such activities 
effectively. 
 
Keywords: Cash flows, Firm performance, The stock exchange of Thailand (sSET) 
 
บทน า 

ในปัจจุบันการลงทุนโดยการซื้อหุ้นเริ่มเป็นที่สนใจมากขึ้นส าหรับบุคคลทั่วไป เพราะมีเทคโนโลยีที่
พัฒนาจนสามารถท าให้การซื้อขายหุ้นท าได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากเหมือนสมัยก่อน ซึ่งท าให้
ปัจจุบันมีนักลงทุนรายใหม่เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก ซึ่งแหล่งข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานของบริษัท
ที่นักลงทุน นักวิเคราะห์ และสถาบันการเงินใช้ประกอบการตัดสินใจด้านการลงทุนและการพิจารณาให้กู้ยืม 
คือ งบการเงิน (ปราณญาดา สถาปนรัตน์กุล และ ประยูร โตสงวน, 2558) 

งบการเงิน คือ รายงานทางการเงินและบัญชีที่มีแบบแผน แสดงฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน 
และกระแสเงินสดของกิจการในแต่ละงวดบัญชี ซึ่งข้อมูลของงบการเงินจะเป็นข้อมูลที่สะท้อนถึงฐานะการเงิน
และเป็นข้อมูลที่ช่วยในการวิเคราะห์ตัดสินใจการลงทุน งบการเงินที่ส าคัญได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน      
งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ทั้งนี้งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนจัดท าตามเกณฑ์                
คงค้าง (Accrual Basis) ในขณะที่งบกระแสเงินสดจัดท าตามเกณฑ์เงินสด (Cash Basis) ผู้บริหารส่วนใหญจ่ึง
มักจะให้ความส าคัญกับงบการเงิน เพราะกิจการที่ประสบความส าเร็จจะต้องมีสภาพคล่องในการด าเนินงานที่ดี 
ผลประกอบการทางธุรกิจที่ดี และมีความสามารถในการท าก าไรสูง โดยที่ผลการด าเนินงานของบริษัทจะแสดง
อยู่ในงบก าไรขาดทุนทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด ดังนั้นการรับรู้รายได้และการประมาณการค่าใช้จ่ายของ
กิจการอาจมีแนวโน้มตามนโยบายทางบัญชีของฝ่ายบริหาร ท าให้งบไม่สามารถสะท้อนกระแสเงินสดและ
สภาพคล่องที่แท้จริงของกิจการได้ จากปัญหาปัญหาดังกล่าวอาจน้อยลงได้หากใช้ข้อมูลจากงบกระแสเงินสด
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ประกอบกับข้อมูลจากงบก าไรขาดทุน ซึ่งกระแสเงินสดโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้รับผลกระทบจากเกณฑ์คง
ค้างและมักจะไม่ได้รับผลกระทบจากความแตกต่างในนโยบายการบัญชีและการประมาณการที่เลือกใช้ (อังค
รัตน์ เพรียบจริยวัฒน์, 2554) 
 ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของกระแสเงินสดที่มีผลต่อผลประกอบการ
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (sSET) เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการประกอบการ
ตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงินว่างบกระแสเงินสดมีอิทธิพลต่อผลประกอบการของบริษัทมากน้อยเพียงใด และ
สามารถใช้งบกระแสเงินสดในการตัดสินใจในการลงทุนได้หรือไม่ โดยทางคณะผู้วิจัยได้เลือกศึกษาบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มดัชนี (sSET) เพราะว่าบริษัทใน (sSET) นั้นเป็นหลักทรัพย์ที่มี
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สะสมอยู่ในล าดับ 90% - 98% ของหุ้นสามัญทั้ง
ตลาด มีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนช าระแล้ว และมีการซื้อ
ขายหุ้นในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นจดทะเบียนของหลักทรัพย์นั้น ๆ  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาอิทธิพลของกระแสเงินสดที่มีผลต่อผลประกอบการ
ของบริษัทจดทะเบียนใน (sSET) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 
    (Independent variable)           (Dependent variable)  
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 

กระแสเงินสด 
1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (CFO) 
2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (CFI) 
3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (CFF) 
4. กระแสเงินสดอิสระ (FCF) 
5. กระแสเงินสดสุทธิ (NCF) 

ผลประกอบการ 
1. ก าไรจากการด าเนินงานที่แท้จริง   
(EBITDA) 
2. ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) 
3. ก าไรสุทธิ (Net Income) 
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สมมุติฐานงานวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 : กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานกับก าไรจากการด าเนินงานที่แท้จริง 

 H0: กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานไม่มีอิทธิพลต่อก าไรจากการด าเนินงานที่แท้จริง 
 H1: กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานมีอิทธิพลต่อก าไรจากการด าเนินงานที่แท้จริง 

 สมมติฐานที่ 2 : กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานกับก าไรจากการด าเนินงาน 
 H0: กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานไม่มีอิทธิพลต่อก าไรจากการด าเนินงาน 

  H1: กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานมีอิทธิพลต่อก าไรจากการด าเนินงาน 
 สมมติฐานที่ 3 : กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานกับก าไรสุทธิ 

 H0: กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานไม่มีอิทธิพลต่อก าไรสุทธิ 
  H1: กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานมีอิทธิพลต่อก าไรสุทธิ 
 สมมติฐานที่ 4 : กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนกับก าไรจากการด าเนินงานที่แท้จริง 
  H0: กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนไม่มีอิทธิพลต่อก าไรจากการด าเนินงานที่แท้จริง 
  H1: กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนมีอิทธิพลต่อก าไรจากการด าเนินงานที่แท้จริง 
 สมมติฐานที่ 5 : กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนกับก าไรจากการด าเนินงาน 
  H0: กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนไม่มีอิทธิพลต่อก าไรจากการด าเนินงาน 
  H1: กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนมีอิทธิพลต่อก าไรจากการด าเนินงาน 
 สมมติฐานที่ 6 : กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนกับก าไรสุทธิ 

 H0: กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนไม่มีอิทธิพลต่อก าไรสุทธิ 
  H1: กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนมีอิทธิพลต่อก าไรสุทธิ 
 สมมติฐานที่ 7 : กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินกับก าไรจากการด าเนินงานที่แท้จริง 
  H0: กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินไม่มีอิทธิพลต่อก าไรจากการด าเนินงานที่แท้จริง 
  H1: กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินมีอิทธิพลต่อก าไรจากการด าเนินงานที่แท้จริง 
 สมมติฐานที่ 8 : กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินกับก าไรจากการด าเนินงาน 

 H0: กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินไม่มีอิทธิพลต่อก าไรจากการด าเนินงาน 
  H1: กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินมีอิทธิพลต่อก าไรจากการด าเนินงาน 
 สมมติฐานที่ 9 : กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินกับก าไรสุทธิ 

 H0: กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินไม่มีอิทธิพลต่อก าไรสุทธิ 
  H1: กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินมีอิทธิพลต่อก าไรสุทธิ 
 สมมติฐานที่ 10 : กระแสเงินสดอิสระกับก าไรจากการด าเนินงานที่แท้จริง 

 H0: กระแสเงินสดอิสระไม่มีอิทธิพลต่อก าไรจากการด าเนินงานที่แท้จริง 
 H1: กระแสเงินสดอิสระมีอิทธิพลต่อก าไรจากการด าเนินงานที่แท้จริง 

 สมมติฐานที่ 11 : กระแสเงินสดอิสระกับก าไรจากการด าเนินงาน 
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 H0: กระแสเงินสดอิสระไม่มีอิทธิพลต่อก าไรจากการด าเนินงาน 
 H1: กระแสเงินสดอิสระมีอิทธิพลต่อก าไรจากการด าเนินงาน 

 สมมติฐานที่ 12 : กระแสเงินสดอิสระกับก าไรสุทธิ 
 H0: กระแสเงินสดอิสระไม่มีอิทธิพลต่อก าไรสุทธิ 
 H1: กระแสเงินสดอิสระมีอิทธิพลต่อก าไรสุทธิ 

 สมมติฐานที่ 13 : กระแสเงินสดสุทธิกับก าไรจากการด าเนินงานที่แท้จริง 
 H0: กระแสเงินสดสุทธิไม่มีอิทธิพลต่อก าไรจากการด าเนินงานที่แท้จริง 

  H1: กระแสเงินสดสุทธิมีอิทธิพลต่อก าไรจากการด าเนินงานที่แท้จริง 
 สมมติฐานที่ 14 : กระแสเงินสดสุทธิกับก าไรจากการด าเนินงาน 

 H0: กระแสเงินสดสุทธิไม่มีอิทธิพลต่อก าไรจากการด าเนินงาน 
  H1: กระแสเงินสดสุทธิมีอิทธิพลต่อก าไรจากการด าเนินงาน 
 สมมติฐานที่ 15 : กระแสเงินสดสุทธิกับก าไรสุทธิ 
  H0: กระแสเงินสดสุทธิไม่มีอิทธิพลต่อก าไรสุทธิ 
  H1: กระแสเงินสดสุทธิมีอิทธิพลต่อก าไรสุทธิ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

Kirby (2005) ได้ให้นิยามผลประกอบการเอาไว้ว่า หมายถึง ผลการด าเนินงานขั้นสุดท้ายขององค์กร
ประกอบด้วย ผลประกอบการด้านการเงิน ผลประกอบการด้านการตลาด และผลประกอบการของผู้มีส่วนได้
เสียกับองค์กรหรือผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในปัจจุบันผลประกอบการจะหมายถึง รายได้ในทางธุรกิ จซึ่งก็คือรายรับที่
บริษัทได้มาจากการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจตามปกติวิสัย อันเป็นผลจากการขายสินค้าและบริการให้กับลูกค้า
ในหลายประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร โดยบางบริษัทมีรายได้เป็นดอกเบี้ย เงินปันผล หรือค่าสิทธิที่จ่ายโดย
บริษัทอื่น ฐิติเมธ โภคชัย (2564) ได้กล่าวว่าผู้บริหารงาน ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุนตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ให้ความหมายของก าไรจากการด าเนินงานที่แท้จริง (EBITDA) ในบทความ ต้องดูอะไรใน         
“งบการเงิน” เอาไว้ว่า EBITDA คือ ท าให้มองเห็นผลการด าเนินงานในรูปแบบของเงินสดได้ดีขึ้นมากว่าก าไร 
(ขาดทุน) สุทธิเป็นตัวเลขส าคัญตัวหนึ่งที่ชี้เป็นชี้ตายว่าธุรกิจจะอยู่รอดปลอดภัยหรือไม่ โดยก าไรสุทธิ หมายถึง
ตัวเงินที่บริษัทสร้างขึ้นมาทั้งรายได้จากการท าธุรกิจและรายได้อื่น ๆ และเป็นเงินที่หักต้น ทุนต่าง ๆ ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ภาระดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่าย และภาษีเงินได้นิติบุคคล อีกทั้งก าไร (ขาดทุน) 
สุทธิ ยังเป็นเงินในส่วนที่ผู้บริหารบริษัทจะน ามาแบ่งมาจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงินปันผล รวมถึงกันเอาไว้ไปขยาย
ธุรกิจและเก็บเป็นเงินทุนส ารองอีกด้วย (ฐิติเมธ โภคชัย, 2564)  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2562) เรื่องกระแสเงินสด กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่าเป็นการให้
ข้อมูลเกี ่ยวกับกระแสเงินสดของกิจการมีประโยชน์ต่อผู ้ใช้งบการเงินเพื ่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน
ความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และความต้องการใช้กระแสเงิน
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สดของกิจการในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ อีกทั้งแสดงถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของเงินสด ซึ่งเมื่อน างบ
กระแสเงินสดไปใช้กับงบการเงินอ่ืน ๆ จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน งบกระแสเงินสดเป็นงบที่
แสดงถึงการได้มาและใช้ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีจากกิจกรรมที่
เกิดขึ้น 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) กระแสเงินสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน (Operating Activities) (2) กระแสเงิน
สดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน ( Investing Activities) และ (3) กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
(Financing Activities) (ณัฐวรรธน์ มาเพิ่มผล, 2561) กิจกรรมด าเนินงาน หมายถึง กิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิด
รายได้ของกิจการ และกิจกรรมอ่ืนที่มิใช่กิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน (สมศรี พลภักด,ี 2561) ในส่วน
ของกิจกรรมลงทุน หมายถึง การได้มาและจ าหน่ายสินทรัพย์ระยะยาวและเงินลงทุนอื่น ซึ่งไม่รวมอยู่ใน
รายการเทียบเท่าเงินสด กระแสเงินสด ดังกล่าวแสดงให้เห็นรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรต่าง ๆ 
(ศกลวรรณ ผรณเกียรติ์, 2555) กิจกรรมจัดหาเงิน เป็นกิจกรรมที่มีผลก่อให้เปลี่ยนแปลงในขนาดและ
องค์ประกอบ ในส่วนของหนี้สินและส่วนของเจ้าของ จึงส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและความสามารถ
ในการท าก าไรในอนาคตของกิจการ (ธนิษฐา มหบุญพาชัย, 2553) ในส่วนของกระแสเงินสดอิสระ หมายถึง 
เงินสดที่กิจการหลังจากรายจ่ายในการรักษาหรือขยายฐานสินทรัพย์ของกิจการ โดยกระแสเงินสดอิสระเป็นตัว
วัดความสามารถในการด าเนินงานของกิจการ มีความส าคัญเพ่ือช่วยให้กิจการสามารถวัดโอกาสที่จะเพ่ิมมูลค่า
ให้กับผู้ถือหุ้น (ภูเบศ มาโห้, 2561) ในบางครั้งนักลงทุนมักจะใช้กระแสเงินสดอิสระแทนก าไรสุทธิเพื่อวัดผล
ประกอบการ ในงานวิจัยนี้ทีมผู้วิจัยได้ท าการศึกษาตัวแปรต้นและตั วแปรตามโดยอ้างอิงจากทฤษฎีและ
วรรณกรรมดังต่อไปนี้ 

1. ตัวแปรต้น 
1.1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน หมายถึงกระแสเงินสดที่ได้มาหรือใช้ไปจาก

กิจกรรมหลักท่ีก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานของกิจการ โดยค านวณจากกระแสเงินสดสุทธิ
จากก ิจกรรมด  า เน ินงานหารด ้วยส ินทร ัพย ์รวมเฉล ี ่ย  เพ ื ่อลดความแตกต ่างของขนาดก ิจการ                                   
(อภิเดช แววสุวรรณ, 2550) 

1.2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน หมายถึง กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเป็น
กระแสเงินสดที่เกิดจากการซื้อและจ าหน่ายสินทรัพย์ระยะยาวและเงินลงทุนอื่นของกิจการ โดยค านวณจาก
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย เพื่อลดความแตกต่างของขนาดกิจการ                
(อภิเดช แววสุวรรณ, 2550) 

1.3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน หมายถึง กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเป็น
กระแสเงินสดที่เกิดจากการซื้อและจ าหน่ายสินทรัพย์ระยะยาวและเงินลงทุนอื่นของกิจการ โดยค านวณจาก
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย เพื่อลดความแตกต่างของขนาดกิจการ 
(อภิเดช แววสุวรรณ, 2550) 

กระแสเงินสดสุทธิจากการกู้ยืม หมายถึง กระแสเงินสดสุทธิได้มาหรือใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินที่มี
ภาระผูกพันต้องจ่ายช าระตามระยะเวลาที่ก าหนดหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นกู้ 
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หุ้นกู้แปลงสภาพ เงินกู้ยืมทั้งระยะยาวและเงินกู้ยืมระยะสั้นซึ่งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งข้อมูลที่ได้จากงบ
กระแสเงินสดนั้นผู้วิจัยไม่ได้พิจารณาว่ารวมดอกเบี้ยจ่ายหรือไม่ (ณัฐวรรธน์ มาเพ่ิมผล, 2561) 

กระแสเงินสดสุทธิจากการออกหุ้นทุน หมายถึง กระแสเงินสดสุทธิได้มาหรือใช้ไปจากกิจกรรมจัดหา
เงินโดยการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย เช่น การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไม่ว่าจะเป็นการ
เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมหรือผู้ถือหุ้นรายใหม่ และการซื้อหุ้นคืนโดยไม่รวมกิจกรรมจัดหาเงินจากการเสนอ
ขายหุ้นต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก ใช้วิธีการวัดของ Bradshaw Richardson and Sloan (2006) ส่งผลให้
ผู้วิจัยสามารถวินิจฉัยได้โดยตรงต่อ ผลกระทบของกิจกรรมจัดหาเงินทั้งจากการกู้ยืม และการออกหุ้นเพิ่มทุน
โดยการน ากระแสเงินสดจากการกู้ยืมรวมกับกระแสเงินสดจากการออกหุ้นทุนแล้วหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย
  1.4) กระแสเงินสดอิสระ หมายถึง เป็นจ านวนเงินที่แสดงเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน
ที่เหลืออยู่ หลังจากหักการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและการจ่ายเงินปันผล แสดงการค านวณโดยใช้กระแสเงิน
สดจากการด าเนินงานหักจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและเงินปันผลจ่ายหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ยเพ่ือลด
ขนาดความต่างของกิจการ (สุรีย์ วงศ์สืบชาติ, 2553) 

1.5) กระแสเงินสดสุทธิ หมายถึง กระแสเงินสดที่ได้รับจริงจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรม
ลงทุน กิจกรรมจัดหาเงินโดยค านวณจากกระแสเงินสดสุทธิหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ยเพื่อลดความแตกต่าง
ของขนาดกิจการ (อภิเดช แววสุวรรณ, 2550) 

2) ตัวแปรตาม 
  2.1) ก าไรจากการด าเนินงานที่แท้จริง (EBITDA) เป็นก าไรจากการด าเนินงานก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงิน โดยค านวณจากก าไรจากการ
ด  าเน ินงานที ่แท ้จร ิงหารด ้วยจ  านวนห ุ ้นสาม ัญถ ัวเฉล ี ่ยเพ ื ่อลดความแตกต ่างของขนาดก ิจการ                            
(อุษณี วรพันธ์พิทักษ์, 2549) 
  2.2) ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) เป็นก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี 
ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงิน โดยค านวณจากก าไรจากการด าเนินงานที่แท้จริง
หารด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยเพื่อลดความแตกต่างของขนาดกิจการ (อุษณี วรพันธ์พิทักษ,์ 2549) 

2.3) ก าไรสุทธิ (Net Income) ส าหรับตัวชี้วัดผลการด าเนินงานทางด้านบัญชี ถือเป็น
ตัวชี้วัดที่ผู้ลงทุนใช้ในการประเมินความสามารถของผู้บริหาร โดยก าไรสุทธิ เป็นข้อมูลทางการบัญชีที่ผู้ลงทุน
ให้ความสนใจมากและใช้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจลงทุนเพราะมองว่าก าไรสุทธินั้นสะท้อนถึงราคาหลักทรัพย์ 
ก าไรสุทธิเป็นก าไรหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทุกรายการโดยค านวณจากก าไรสุทธิหารด้วยจ านวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี ่ยเพื ่อลดความแตกต่างของขนาดกิจการและดูประสิทธิภาพการด าเนินงานของแต่ละกิจการ                  
(อุษณี วรพันธ์พิทักษ์, 2549) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าอัตราส่วนทางการเงินเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในงบ
การเงินเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง 2 รายการ โดยจะแสดงในรูปอัตราส่วน เพื่อให้ทราบถึงสถานะทาง
การเงินจุดแข็งจุดอ่อน และแนวโน้มในอนาคตของบริษัท โดยอัตราส่วนที่คณะผู้ วิจัยสนใจต้องการศึกษา
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ส าหรับตัวแปรต้นจะใช้สินทรัพย์รวมเฉลี่ยเป็นตัวหารกระแสเงินสดเพ่ือลดความแตกต่างของขนาดกิจการในแต่
ละอุตสาหกรรม ในส่วนของตัวแปรตามจะใช้หุ้นสามัญที่ออกช าระแล้วเป็นตัวหารก าไรเพื่อลดความแตกต่าง
ของขนาดกิจการในแต่ละอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน สาเหตุที่ผู้วิจัยเลือกใช้หุ้นสามัญเพราะก าไรต่อหุ้นเป็นส่วน
ที่ผู้ลงทุนนิยมใช้ในการดูประสิทธิภาพในท าก าไรของแต่ละกิจการ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สมศรี พลภักดี (2560) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดกับผลประกอบการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET100 โดยศึกษาตัวแปรกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ด าเนินงานกับก าไรจากการด าเนินงานที่แท้จริง ก าไรจากการด าเนินงาน และ ก าไรหลังภาษี ผลการศึกษา
ความสัมพันธ์ดังกล่าวกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานจะมีทิศทางเป็นบวกกับท้ัง 3 ตัวแปร  
 ณัฐวรรธน์ มาเพ่ิมผล (2561) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดกับก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET100 โดยศึกษาตัวแปรกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมลงทุนกับก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ จากผลของการศึกษาความสัมพันธ์กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนไม่
มีผลต่อก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ 
  เพ็ญนิภา พรหมโคตร และนงค์นิตย์ จันทร์จรัส (2559) ศึกษากระแสเงินสดผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์และผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  MAI โดยศึกษาตัวแปรกระแสเงิน
สดสุทธิกับผลตอบแทนหลักทรัพย์ในอนาคต ผลด าเนินงานในอนาคต จากผลการศึกษาพบว่ากระแสเงินสุทธิ
กับผลตอบแทนหลักทรัพย์ในอนาคตไม่มีความสัมพันธ์กัน แต่กระแสเงินสดสุทธิกับผลด าเนินงานในอนาคตมี
ความสัมพันธ์กันในเชิงบวก  
 ปิยาภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์ และคณะ (2561) ศึกษาทิศทางของกระแสเงินสดที่มีต่อมูลค่าตามราคาตลาด 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบของ
ทิศทางกระแสเงินสดที่มีต่อมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่ม SET50 โดยใช้ตัวแปรกระแสเงินสดสุทธิกับมูลค่าตามราคาตลาด ผลการวิจัยพบว่ากระแสเงินสดสุทธิไม่มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับมูลค่าตามราคา 
 สมศรี พลภักดี (2560) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดกับผลประกอบการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET100 จากผลการวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ของกระแส
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานมีความสัมพันธ์กับก าไรที่แท้จริงมากที่สุดซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผล
ประกอบการอย่างมีนัยส าคัญ  
 จิราพัชร นิ่มนวล (2553) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินกับผลการ
ด าเนินงานในอนาคตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศ ผลการศึกษาพบว่า มีกลุ่ม
อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี  ที่กระแสเงินสดจากกิจกรรม
จัดหาเงินมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกัน ข้ามกับผลการด าเนินงานในอนาคต ส่วนของผลการด าเนินงานปี
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ปัจจุบันมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลการด าเนินงานในอนาคต และมี 2 กลุ่ม อุตสาหกรรม คือ                 
กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ และกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 การแบ่งประเภทอุตสาหกรรมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (s-SET) 
แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มอุตสาหกรรม คณะผู้วิจัยได้เลือกบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มดัชนี (sSET) ในช่วงปี พ.ศ.2560 – 2562 เนื่องจากราคาหุ้นสะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ
ซึ่งอยู่นอกเหนือจากดัชนี (SET50) และ SET(100) อีกทั้งเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายอย่างสม ่าเสมอ
และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยตามที่ก าหนด โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์งานวิจัย และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาไม่ครอบคลุมบริษัท
ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินเนื่องจากโครงสร้างของงบการเงินแตกต่างจากธุรกิจทั่วไป บริษัทที่ถูกเพิก
ถอนและเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน บริษัทที่มีวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีไม่ตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม บริษัทที่มี
ข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษัทที่มีข้อมูลที่ผิดปกติ จากเงื่อนไขการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน
ทั้งสิ้น 246 ตัวอย่าง ซึ่งสามารถแสดงได้ตามตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนบริษัทที่จดทะเบียน ฯ ในกลุ่ม sSET จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

กลุ่มอุตสาหกรรม  2560 2561 2562 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 14 14 8 
สินค้าอุปโภคบริโภค  4 3 1 
ธุรกิจการเงิน  10 13 8 
สินค้าอุตสาหกรรม  21 17 9 
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  25 32 23 
ทรัพยากร  7 5 4 
บริการ  23 22 20 
เทคโนโลยี  14 8 8 

รวมกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหมด 118 114 81 
รวม 313 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มดัชนี 
sSET ในช่วง พ.ศ. 2560 - 2562 

118 114 81 

หัก บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (10) (13) (8) 
   บริษัทที่ถูกเพิกถอนและเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน (3) (1) (-) 
   บริษัทที่มีวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีไม่ตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม (4) (4) (4) 
   บริษัทที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน 
   บริษัทที่มีข้อมูลที่ผิดปกติ 

(1) 
(9) 

(-) 
(8) 

(-) 
(2) 

รวมกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ในการศึกษา 91 88 67 
รวมกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาทั้งสิ้น   246 

   
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งจากรายงานประจ าปี
และงบการเงินของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนี sSET ซึ่งแหล่งข้อมูลเหล่านี้จะ
ประกอบไปด้วย รายงานประจ าปี (แบบ 56-1) งบการเงินรายปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึงปี 2562 จากเว็บไซต์
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ จากการค้นคว้าข้อมูล
จากหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เป็นการน าข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมา

ท าการวิเคราะห์มาประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหูคูณ 
(Multiple Regression Analysis) หรือสมการถดถอยแบบพหุคูณเส้นตรง เป็นการศึกษาความมีอิทธิพล
ระหว่างตัวแปรอิสระ (X) มากกว่าหนึ่งตัวและตัวแปรตาม (Y) หนึ่งตัว โดยใช้ตัวแบบสมการถดถอยพหุใน             
การทดสอบได้ ดังนี้ 

 

  𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝑖,𝑡= β0+β1CFO𝑖,𝑡+β2CFI𝑖,𝑡+β3CFF𝑖,𝑡+β4FCF𝑖,𝑡+β5NCF𝑖,𝑡+Ɛ𝑖,𝑡 

     𝐸𝐵𝐼𝑇𝑖,𝑡= β0+β1CFO𝑖,𝑡+β2CFI𝑖,𝑡+β3CFF𝑖,𝑡+β4FCF𝑖,𝑡+β5NCF𝑖,𝑡+Ɛ𝑖,𝑡 

              𝑁𝐼𝑖,𝑡= β0+β1CFO𝑖,𝑡+β2CFI𝑖,𝑡+β3CFF𝑖,𝑡+β4FCF𝑖,𝑡+β5NCF𝑖,𝑡+Ɛ𝑖,𝑡 
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ตารางท่ี 3 การวัดค่าของตัวแปร 

ตัวแปร มาตรวัด 
ตัวแปรต้น :   

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (CFO) (CFO) / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย 
กระแสเงินสดจาการลงทุน (CFI) (CFI) / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย 
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน (CFF) (CFF) / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย 
กระแสเงินสดอิสระ (FCF) (CFO) – เงินลงทุนในสินทรัพย์ฐาวร – เงินปันผล

จ่าย 
สินทรัพย์รวมเฉลี่ย 

กระแสเงินสดสุทธิ (NCF)      (CFO) + (CFI) + (CFF)  
           สินทรัพย์รวมเฉลี่ย 
 

ตัวแปรตาม :   
ก าไรจากการด าเนินงานที่แท้จริง (EBITDA) (EBITDA) / จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย 
ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) (EBIT) / จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย 
ก าไรสุทธิ (Net Income) (Net Income) / จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย 

 
ผลการศึกษา 

ในการศึกษาในครั ้งนี ้ได้ท าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity)               
เพื่อทดสอบปัญหาดังกล่าว พบว่าตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับที่ไม่มีอิทธิพลต่อการ
วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) กล่าวคือ ไม่มี
ต ัวแปรอ ิสระต ัวใดท ี ่ม ีค ่าสหส ัมพ ันธ ์ เพ ียร ์ส ัน (Pearson Correlation) เก ิน 0.8 จ ึงไม ่พบป ัญหา 
Multicollinearity อ ี กท ั ้ ง ได ้ท  าการทดสอบการแจกแจงแบบปกต ิ  (Normal Distribution) ใช ้ ว ิ ธี  
Kolmogorov-Smirnov Test เนื่องจากมีจ านวนตัวอย่างมากกว่า 50 ตัวอย่าง โดยค่า Sig. ต้องมากกว่า 0.05 
หรือ การวิเคราะห์ด้วยค่า Skewness และ Kurtosis โดยมีควรมีค่าระหว่าง -2 ถึง 2 เพราะเป็นค่าที่อยู่ในช่วง
ยอมรับได้ จากข้อมูลที่ผู้วิจัยศึกษาพบว่ามีบางค่าผิดปกติจึงได้ท าการแก้ไขด้วยการตัดค่าตัวอย่างที่ผิดปกติ 
(Outliner Case) และท าการแก้ไขด้วยการน าข้อมูลของทั้งสองตัวแปรไปปรับปรุงด้วยการใช้ค่าลอการิทึมฐาน
สิบเพ่ือให้อยู่ในค่าท่ียอมรับได ้
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ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดกับก าไรจากการด าเนินงานที่แท้จริง 

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

  

 B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) -0.028 0.411  -0.069 0.945 

CFO 4.986 1.114 0.469 4.475 0.000** 

CFI 1.022 0.953 0.093 1.073 0.284 
CFF 0.985 0.991 0.096 0.994 0.321 

FCF -2.362 1.349 -0.134 -1.751 0.081 

NCF -0.451 0.388 -0.072 -1.162 0.246 
R = 0.340a, R Square = 0.115, Adjusted R Square = 0.097, SEE = 0.949 
หมายเหตุ: **มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05  
 
ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดกับก าไรจากการด าเนินงาน 

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

  

 B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -0.131 0.318  -0.410 0.682 

CFO 3.215 0.862 0.397 3.729 0.000** 
CFI 1.039 0.737 0.125 1.410 0.160 

CFF 0.265 0.767 0.034 0.346 0.730 
FCF -1.941 1.044 -0.144 -1.860 0.064 

NCF -0.328 0.300 -0.068 -1.093 0.275 

R = 0.297a, R Square = 0.088, Adjusted R Square = 0.069, SEE = 0.734 
หมายเหตุ: **มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 6 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดกับก าไรสุทธิ 

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

  

 B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) -0.230 0.277  -0.833 0.406 

CFO 2.956 0.749 0.415 3.944 0.000** 

CFI 0.975 0.641 0.133 1.522 0.129 
CFF -0.052 0.667 -0.008 -0.078 0.938 

FCF -2.022 0.907 -0.171 -2.229 0.027** 

NCF -0.214 0.261 -0.051 -0.818 0.414 
R = 0.330a, R Square = 0.109, Adjusted R Square = 0.090, SEE = 0.638 
หมายเหตุ: **มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 4 ถึง ตารางที่ 6 พบว่าระหว่างกระแสเงินสดกับผลประกอบการ สรุปได้ว่า กระแสเงิน

สดจากกิจกรรมด าเนินงานมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อก าไรจากการด าเนินงานที่แท้จริง ก าไรจากการด าเนินงาน 
และก าไรสุทธิ จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1,2 และ 3 ซึ่งตรงกันข้ามกับกระแสเงินสดอิสระที่มีอิทธิพลเชิงลบต่อ
ก าไรสุทธิ แต่ไม่มีอิทธิพลต่อก าไรจากการด าเนินงานที่แท้จริง และก าไรจากการด าเนินงานจึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 12 และ ปฏิเสธสมมติฐานที่ 10 และ 11 ส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมจัดหาเงิน และกระแสเงินสดสุทธิ ไม่มีอิทธิพลต่อผลประกอบการ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาทดสอบความมีอิทธิพลของกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานกับผลประกอบการของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนี sSET ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2562 
พบว่า กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานมีอิทธิพลกับก าไรจากการด าเนินงานที่แท้จริง ก าไรจากการ
ด าเนินงาน และก าไรสุทธิในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ากระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานเพิ่มขึ้น ก าไร
จากการด าเนินงานที่แท้จริง ก าไรจากการด าเนินงาน และก าไรสุทธิก็จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน จากการทบทวน
วรรณกรรม พบว่าผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับวิจัยของสมศรี  พลภักดี (2560) พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานกับผลประกอบการมีอิทธิพลไปในทิศทางเดียวกัน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนที่วัดผลโดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ  (Multiple 
Regression Analysis) ไม่มีอิทธิพลต่อก าไรจากการด าเนินงานที่แท้จริง ก าไรจากการด าเนินงาน และ            
ก าไรสุทธิ อย่างไม่มีนัยส าคัญ ดังนั้นกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนจึงไม่ส่งผลให้ผลประกอบการมีการ
เปลี่ยนแปลง และจากผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนไม่สามารถที่จะน ามาใช้
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ประกอบการพิจารณาได้ว่าผลประกอบการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับ เพ็ญนิภา พรหมโคตร และนงค์นิตย์ 
จันทร์จรัส (2559) ที่พบว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนไม่มีผลต่อก าไรจากการด าเนินงานในอนาคต  

กระแสเงินจากกิจกรรมจัดหาเงินไม่มีอิทธิพลต่อก าไรจากการด าเนินงานที่แท้จริง ก าไรจากการ
ด าเนินงาน และก าไรสุทธิ หรือสามารถอธิบายได้ว่าเมื่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
จะไม่ส่งผลใด ๆ ต่อ ก าไรจากการด าเนินงานที่แท้จริง ก าไรจากการด าเนินงาน หรือแม้กระทั่งก าไรสุทธิ ซึ่งผล
การทดสอบดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิราพัชร นิ่มนวล (2553) อ้างใน สมศรี พลภักดี (2561) ที่
ผลการวิจัยสรุปได้ว่าความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับผลตอบแทนหลักทรัพย์และผลการด าเนินงานใน
อนาคต 

กระแสเงินสดอิสระมีอิทธิพลเชิงลบกับก าไรสุทธิ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และมี
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามก าไรสุทธิเมื่อกระแสเงินสดอิสระมีค่าเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย ส่งผลให้ก าไร
สุทธิมีค่าลดลง 2.022 หรืออาจกล่าวได้ว่านักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม sSET พิจารณาว่า
การมีกระแสเงินสดอิสระที่มากอาจเกิดผลในทางลบต่อผลประกอบการของกิจการ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่
เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดอิสระที่น าเสนอโดย Michael (1986) ที่ระบุว่าเมื่อกิจการมีเงินสดมากขึ้นเกินความ
จ าเป็น อาจมีแรงจูงใจให้กิจการเสียเงินสดส่วนเกินไปในการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เช่น การซื้อกิจการ 
หรือท าให้กิจการพลาดโอกาสการลงทุนในโครงการที่มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ที่เป็นบวก ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ธวัชชัย วรสุนทร และคณะ (2558) ที่กล่าวว่ากระแสเงินสดอิสระมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรง
ข้ามกับผลการด าเนินงานของกิจการและผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ 

กระแสเงินสดสุทธิที่วัดผลโดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ไม่มีอิทธิพลต่อก าไรจากการด าเนินงานที่แท้จริง ก าไรจากการด าเนินงาน และก าไรสุทธิ อย่างไม่มี
นัยส าคัญ แสดงให้เห็นว่าหากกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะไม่ส่งผลต่อผลประกอบการของบ ริษัท
เนื่องจากกระแสเงินสดสุทธิเป็นกระแสเงินสดที่ได้มาจากการน ากระแสเงินสดรับลบกับกระแสเงินสดจ่ายจาก
การด าเนินงานทั้ง 3 กิจกรรม จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับวิจัยของ          
ปิยาภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์ และคณะ (2561) ที่ศึกษาทิศทางของกระแสเงินสดสุทธิที่มีต่อมูลค่าตามราคาตลาด
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ดังนั้นนักลงทุนควรวิเคราะห์กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานจึงเป็นอีกตัวชี้วัดของผู้ใช้งบการเงิน
ที่สามารถใช้วัดผลการด าเนินงานของกิจการได้อย่างเหมาะสม ในส่วนของกระแสเงินสดอิสระ พบว่าหาก
กิจการมีกระแสเงินสดอิสระมากเกินความจ าเป็น อาจท าให้เกิดการใช้เงินจ านวนนั้นไปอย่างเปล่าประโยชน์
และพลาดโอกาสในการลงทุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ อีกทั้งยังช่วยให้กิจการสามารถ
พิจารณาหาแนวทางรับมือ วางแผน ตัดสินใจ และบริหารกระแสเงินสดในกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยผลที่ได้จากการบริหารโดยมีการวางแผนล่วงหน้านั้นสะท้อนออกมาในรูปแบบของผล
ประกอบการของบริษัท ดังนั้น กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน และกระแสเงินสดอิสระที่มีต่อผล
ประกอบการจึงมีความส าคัญต่อผู้บริหารเป็นอย่างมา 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความเป็นผู้ประกอบการและ
ปัจจัยด้านระบบนิเวศต่อการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการสตรี (2) เพื่อเปรียบเทียบระดับการยอมรับ
เทคโนโลยีของผู้ประกอบการสตรีที่ด าเนินธุรกิจในเขตเมืองและนอกเขตเมือง และ (3) เพื่อเสนอแนะแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการสตรีในกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม โดยกรอบแนวคิดของการวิจัยประยุกต์จากแนวคิดและทฤษฎีการชี้การวัดการเป็นผู้ประกอบการ
ดิจิทัล ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม ทฤษฎีสตรีนิยม และทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่งการศึกษานี้เป็น
การวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีวิจัยเชิงส ารวจและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ ่มตัวอย่าง ผู ้ประกอบการสตรีที ่ด  าเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด
นครราชสีมา โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิและการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม ซึ่งใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา สถิติเชิงอนุมาน และการวิเคราะห์เนื ้อหา ผลการศึกษาประกอบด้วย (1) ปัจจัยด้านความเป็น
ผู้ประกอบการและปัจจัยด้านระบบนิเวศมีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีของผู้ประกอบการสตรี (2) ระดับการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการสตรีที่ด าเนินธุรกิจในพื้นที่ที่
แตกต่างกัน มีระดับการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ไม่แตกต่างกัน และ (3) แนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีควรเริ่มต้นจากความเข้าใจข้อมูลเชิงลึกของปัญหา ข้อจ ากัด และ
ความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการสตรี ผนวกกับการสร้างนโยบายและแผนการส่งเสริมที่สอดคล้องกับ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับจึงจะสามารถท าให้การส่งเสริมและการสนับสนุนมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 
ค าส าคัญ: การยอมรับเทคโนโลยี ผู้ประกอบการสตรี ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 
Abstract 

The purposes of this study were (1) to study the correlation between entrepreneur 
and eco system to technology acceptance of female entrepreneurs, (2) to compare the 
technology acceptance of female entrepreneurs in the urban area and outside of the urban 
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area, and (3) to propose improvement and development guidelines to promote and provide 
technology support for female entrepreneur of SMEs through applied research concept of key 
point indication of Determinants of Digital entrepreneurship theory, Diffusion of Innovation 
theory, Feminist theory, and The technology acceptance theory. This research employs mixed 
methods between quantitative and qualitative research through survey research and in-depth 
interview of female entrepreneurs of SMEs in Nakhon Ratchasima through stratified sampling 
and cluster sampling. The data were analyzed using descriptive statistics, inferential statistics, 
and content analysis. The results indicate that (1) Entrepreneur factors and ecosystem factors 
show a positive relation towards female entrepreneurs’ technology acceptance with a 
statistical significance. (2) Technology and innovation acceptance levels are similar throughout 
different areas. And (3), in order to improve, develop, or promote technological support for 
female entrepreneurs, a start from an understanding of the insight of problems, limitations, 
and the true needs of entrepreneurs, combining policy and plan that affects the acceptance 
will allow an efficient and effective promotion and support. 
 
Keywords: Technology acceptance, Female entrepreneurs, Small and Medium Enterprises 
 
บทน า 

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลให้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทต่อประชาชนในการใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล ดังจะ
เห็นได้จากอัตราการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน เปรียบเทียบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง 
พ.ศ.2563 พบว่า จ านวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.3 (19.9 ล้านคน) และจ านวนผู้ใช้งาน
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนร้อยละ 86.4 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2563, น. 2-3) จากพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้น ธุรกิจจึงต้อง
มีการปรับตัวเนื่องจากการด าเนินธุรกิจในรูปแบบเดิมอาจไม่เพียงพอต่อการอยู่รอดของธุรกิจในระยะยาว และ
ส่งผลต่อการด ารงอยู่และการเจริญเติบโตของธุรกิจ ดังนั้นการน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจจึง
เป็นตัวแปรส าคัญของการอยู่รอดในตลาด เนื่องจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างถูกยกให้เป็นปัจจัยส าคัญและ
เป็นเครื่องมือส าคัญเชิงกลยุทธ์ ที่จะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจได้ อีกทั้งความเป็น
ผู้น าด้านเทคโนโลยีจะสามารถช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในความรู้สึกของลูกค้า ซึ่งหากผู้ประกอบการที่ปฏิเสธ
หรือปรับตัวช้าเกินไปในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมักต้องดิ้นรนเป็นอย่างมากที่จะอยู่รอดในตลาดที่มี
สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น โดยสาเหตุหลัก ๆ ที่ผู้ประกอบการจ าเป็นที่จะต้องยอมรับและปรับตัวในเรื่อง
ของเทคโนโลยี นั้นคือ แรงผลักดันจากลูกค้า และการค้าที่เสรีมากขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”   
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1197 

 

โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน ที่ได้เข้ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค 
และส่งผลกระทบต่อรูปแบบการด าเนินธุรกิจอย่างเห็นได้ชัดเจน แต่ในปัจจุบันผู้ประกอบการ SME ไม่ค่อย
ตระหนักถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเติบโต และความเป็นสากลของธุรกิจ เห็นได้
จากสถิติการใช้เทคโนโลยีของผู ้ประกอบการในระยะเริ ่มต้น (Total Early - Stage Entrepreneurship 
Activity : TEA) ประเทศไทยนับว่ามีสัดส่วนของผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีในการด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับที่
ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน (United Nations ESCAP, 2018) นั่นอาจเป็นเพราะในปัจจุบัน
ยังคงมีข้อจ ากัดมากมายที่มีผลท าให้ผู้ประกอบการ SME ยังไม่สามารถเข้าถึงหรือยอมรับการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ส าหรับประเทศไทย รัฐบาลได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ปฏิรูปประเทศเพื่อความมั่นคง มั่งคั ่ง และยั่งยืนมากยิ่งขึ ้น เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก าลัง
น าไปปสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) จึงเกิดแนวคิดนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศในรูปแบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่มุ่งเน้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชื่อมโยงทุกภาค
ส่วนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ หนึ่งในนโยบายส าคัญ คือ การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ธุรกิจสตาร์ทอัพ และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งในปัจจุบันได้มุ่งการพัฒนาไปในทุก ๆ ภูมิ ภาคของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพและมีโอกาสเป็นพ้ืนที่ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศ ซึ่งตรงกับเป้าหมายหรือแนวคิด
การพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ และเป็นภูมิภาคที่มีการกระจุกตัวของเศรษฐกิจภายในจังหวัดค่อนข้างสูง 
(แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2562, น. 13) โดยประเทศไทยได้มีนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการสตรีที่นับว่าก าลัง
เป็นกลุ่มที่เป็นก าลังส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เช่นเดียวกับทั่วโลกที่ต่างหันมาผลักดันและมุ่ง
ส่งเสริมธุรกิจที่ด าเนินงานด้วยผู้ประกอบการสตรีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการสตรีนับว่ามีบทบาทใน
การขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในหลาย ๆ เศรษฐกิจของโลก และการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบ
เศรษฐกิจจะสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตไปทั่วโลก แต่ปฎิเสธไม่ได้ว่าสตรียังคงมีข้อจ ากัดมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการศึกษา การฝึกอบรม ทรัพยากรทางการเงิน และการรับรู้และการเข้าถึงเทคโนโลยีเมื่อเทียบกับเพศชาย 
(United Nations ESCAP, 2018) ซึ่งข้อจ ากัดข้างต้นล้วนเกิดจากช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างเพศและ
บรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่เลือกปฏิบัติสืบต่อกันมา เห็นได้จากจากสถิติผู้ประกอบการสตรีที่มี
จ านวนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 6.6 (Global Entrepreneurship Research Association, 2018) แต่สัดส่วนของ
การยอมรับและใช้เทคโนโลยีของผู้ประกอบการสตรีในเอเชียมีเพียงร้อยละ 11.5 ของผู้ประกอบการสตรี
ทั้งหมดเท่านั้น (พันธ์ศักดิ์ อาภาขจร , 2561) แสดงให้เห็นว่าอัตราการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการ
ยังคงมีความเหลื่อมล ้าระหว่างผู้ประกอบการเพศชายและหญิงในการยอมรับเทคโนโลยี หรืออิทธิพลของเพศ
ยังคงมีผลต่อการน าเทคโนโลยีไปใช้ในการด าเนินธุรกิจของ SME ซึ่งตรงกับหลักฐานเรื่อง ช่องว่างทางเพศของ
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เทคโนโลยี (Technological ender gaps) ที่เกิดจากความแตกต่างทางเพศในด้านเทคโนโลยีและด้านความรู้
ทางการเงิน (Canada and Brusca, 1993, p. 43-51)  

ความท้าทายของผู้ประกอบการสตรีไม่เพียงแค่อิทธิพลของเพศเท่านั้นที่มีผลกระทบ แต่ในปัจจุบัน
การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นหนึ ่งในข้อจ ากัดที ่ก าลังฉุดความก้าวหน้าของผู ้ประกอบการสตรี                       
ซึ่งผู้ประกอบการสตรีต่างประสบปัญหาความเหลื่อมล ้าทางเพศที่เป็นผลจากการก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลที่รวดเร็วขึ้น 
ด้วยข้อจ ากัดของสตรีทางด้านสายอาชีพและลักษณะงาน ความรับผิดชอบต่อครอบครัวและบุตร และความไม่
เท่าเทียมทางเพศในการท าธุรกิจ จึงท าให้สตรีได้รับผลกระทบมากกว่าผู้ชาย  ซึ่งในปัจจุบันเริ่มมีการร่วมมือ
เพื ่อให้การสนับสนุนและมีมาตรการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบเพื ่อให้สตรีสามารถเอาตัวรอดได้ใน                         
ยุคนิวนอร์มอล โดยการเสริมทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานในโลกดิจิทัล หนึ่งในปัจจัยส าคัญนั้นคือการเรียนรู้
และการปรับตัวด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพราะคือหัวใจส าคัญของการด าเนินธุรกิจในยุคนิวนอร์มอล  

จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับและการน าเทคโนโลยีไปใช้ใน
ผู้ประกอบการสตรี กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่
เศรษฐกิจมีการกระจุกตัวและเป็นแหล่งการผลิตที่ส าคัญของภูมิภาค เพื่อที่จะสามารถน าผลของการวิจัยไปใช้
ในการก าหนดแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการด าเนิน
ธุรกิจของผู้ประกอบการสตรีที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเช่นกัน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยนี ้มีว ัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ (1) เพื ่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความเป็น
ผู ้ประกอบการและปัจจัยด้านระบบนิเวศต่อการยอมรับเทคโนโลยีของผู ้ประกอบการสตรีใน จังหวัด
นครราชสีมา (2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการสตรีที่ด าเนินธุรกิจในเขตเมือง
และนอกเขตเมือง และ (3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการสตรีในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการสตรีที่ด าเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประเภทธุรกิจการขายส่งและขายปลีก ธุรกิจการผลิต และธุรกิจพักแรมและบริการด้านอาหาร ที่ขึ้นทะเบียน
หรือเป็นสมาชิกส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนครราชสีมา จ านวนทั้งหมด 
29,919 คน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , 2562) ค านวณโดยใช้สูตร ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) 
ก าหนดขนาดตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าคลาดเคลื่ อนของการประมาณค่าไว้ร้อยละ 5 ได้
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณจ านวนทั้งสิ้น 355 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นแบบ
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การสุ่มแบบหลายขั้นตอน คือ การเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ โดยจ าแนกตามประเภทธุรกิจ และการสุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม โดยจ าแนกตามพื้นที่การด าเนินธุรกิจในเขตเมืองนครราชสีมาและนอกเขตเมือง และใช้        
การเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบสุ่มตามวัตถุประสงค์ ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ
ทั้งสิ้น 8 คน 

ขอบเขตด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยในครั ้งนี ้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods Approach) รูปแบบการวิจัยแบบ

ขั้นตอนเชิงอธิบาย (Explanatory Sequential Design) โดยแบ่งการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน คือ การวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research ) และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
interview) 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ศึกษาปัจจัยด้านความเป็นผู้ประกอบการ ปัจจัยด้านระบบนิเวศ และปัจจัยคุณลักษณะของเทคโนโลยี

หรือนวัตกรรม ที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการสตรี  
ขอบเขตด้านพื้นที่ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านพื้นที่ คือ จังหวัดนครราชสีมา ประกอบไปด้วยพื้นที่เขตอ าเภอเมือง

นครราชสีมา และพ้ืนที่นอกเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมาหรือต่างอ าเภอ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การศึกษาการยอมรับและการน าเทคโนโลยีไปใช้ในผู้ประกอบการสตรี ผู้วิจัยได้พัฒนากรอบแนวคิด
จากการทบทวนวรรณกรรมประกอบไปด้วยทฤษฎีหลัก 3 ทฤษฎี จ าแนกตามกลุ่มตัวแปล ได้ดังนี้  

1. ตัวแปรต้น พัฒนาจาก 2 ทฤษฎี (1) ทฤษฎีปัจจัยชี้วัดการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลจากการศึกษา
ของ Liliya Satalkina และ Gerald Steiner (2020) ซึ ่งได้อธิบายเกี ่ยวกับระบบความเข้าใจในการเป็น
ผู้ประกอบการดิจิทัลที่ประกอบไปด้วยปัจจัยก าหนด 2 ด้าน คือ ด้านผู้ประกอบการหรือปัจจัยภายในของ
ผู้ประกอบการ และด้านระบบนิเวศหรือปัจจัยภายนอก และ (2) ทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรมของ 
Roger (2003) ซึ่งประกอบไปด้วย 5 คุณลักษณะของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ได้แก่ คุณลักษณะประโยชน์
เชิงเปรียบเทียบ คุณลักษณะที่เข้ากันได้ คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน คุณลักษะสามารถทดลองใช้ได้ และ
คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ 

2. ตัวแปรตาม พัฒนาจากทฤษฎีกระบวนการยอมรับเทคโนโลยีของ  Roger (1983) ซึ ่งอธิบาย
กระบวนการยอมรับของบุคคลที่มีต่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ แบ่งออกเป็น 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นการตื่นตัว
หรือการรับรู้ ขั้นความสนใจ ขั้นการประเมินค่า ขั้นการทดลอง และข้ันการยอมรับ  

สามารถสรุปกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังรูปที่ 1  
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ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Mixed methods Approach) โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจด้วยแบบสอบถามออนไลน์ 
(Online Questionnaire) ที่ผ่านการทดสอบความตรงของเนื้อหาและโครงสร้างของแบบสอบถามโดยอาจารย์
ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการเก็บแบบสอบถามชุดทดสอบ (Pilot Test) จ านวน 30 ชุด เพื ่อวิเคราะห์
องค์ประกอบของตัวแปร (Factor Analysis) และทดสอบความเชื ่อม ั ่น (Reliability Test) เพื ่อหาค่า
สัมประสิทธิ์ของแบบสอบถามของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) โดยได้ค่าครอนบัคแอลฟ่า เท่ากับ 0.960 
จากค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ถัดมาในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth interview) โดยพัฒนาแบบสัมภาษณ์จากผลการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้
ท าการขอความอนุเคราะห์ในการส่งมอบแบบสอบถามและขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดต่อเพื่อขอเก็บ
ข้อมูลจากผู้ประกอบการสตรีผ่านทางศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจรจังหวัดนครราชสีมา (SMEs One-Stop 
Service Center : OSS) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดนครราชสีมา และหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา             
เพ่ือเข้าถึงและขอเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 
22 มีนาคม ถึง 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบไปด้วย ค่าความถี่ (Frequency)             
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ประกอบไปด้วย สถิติการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 

ปัจจัยช้ีวัดการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล 
1. ปัจจัยด้านผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
    - ปัจจัยด้านคุณลักษณะและความสามารถส่วนบุคคล 
    - ปัจจัยด้านการตัดสินใจและเหตุผลที่มีขอบเขต 
    - ปัจจัยด้านผลลัพธ์ส่วนบคุคล  
2. ปัจจัยด้านระบบนิเวศ (Ecosystem) 
    - ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจดิจิทัลในภูมิภาค 
    - ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจดิจิทัล 

การยอมรับเทคโนโลยี 
1. ขั้นการตื่นตัวหรือการรับรู้ 

(Awareness stage)  
2. ขั้นความสนใจ  

(Interest stage)  
3. ขั้นการประเมินค่า 

(Evaluation stage)  
4. ขั้นการทดลอง  

(Trial stage)  
5. ขั้นการยอมรับ  

(Adoption stage)  

ปัจจัยคุณลักษณะของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 
1. คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ  
2. คุณลักษณะที่เข้ากันได้  
3. คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน 
4. คุณลักษะที่สามารถทดลองใช้และสังเกตได้ 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”   
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1201 

 

correlation coefficient) สถิติการวิเคราะห์ t-test และสถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression analysis) และในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการจัดหมวดหมู่ของค าตอบและความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 
ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาวิจัยประกอบไปด้วยผลการศึกษาจากการวิจัยเชิงปริมาณและการวจิัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้
น าเสนอผลการศึกษาจ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้  

ผลการศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีของผู้ประกอบการสตรี พบว่า ผู้ประกอบการสตรีที่
ด าเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนครราชสีมาส่วนใหญ่ร้อยละ 95.49 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การใช้
เทคโนโลยีในการด าเนินธุรกิจ โดยประเภทของเทคโนโลยีที่ผู้ประกอบการสตรีใช้ในการด าเนินธุรกิจจะแตกต่างกัน
ไปตามรูปแบบธุรกิจ ได้แก่ (1) ธุรกิจประเภทการผลิต ผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่
ใช้ในกระบวนการผลิตซึ ่งนับว่าเป็นหัวใจส าคัญของธุรกิจที ่สามารถช่วยท าให้งานหรือสินค้าของธุรกิจ              
(Final Product) มีคุณภาพ และเพิ ่มประสิทธิภาพการท างานของธุรกิจได้ (2) ธ ุรกิจประเภทการบริการ 
ผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีที่สามารถช่วยท าให้ธุรกิจมีการบริการที่ดียิ่งขึ้น เข้าใจความต้องการของ
ลูกค้ามากขึ้น และสามารถท าให้ภาพลักษณ์ของการบริการของธุรกิจดียิ่งขึ้น (3) ธุรกิจประเภทการขายส่งและการ
ขายปลีก ผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องของการขาย การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มากขึ้นและ
รวดเร็วขึ้น เมื่อจ าแนกตามประเภทของเทคโนโลยีที่ผู ้ประกอบการสตรีนิยมใช้ อันดับที่ 1 คือเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเงิน (Financial Technology) อันดับที ่ 2 คือเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื ่อการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) อันดับที่ 3 คือเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร (Communication Technology) และ
อันดับที่ 4 คือเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการและการพัฒนา  

1. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยชี ้วัดการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลและปัจจัยคุณลักษณะของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการสตรี 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจากการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แสดงให้เห็น
ว่าปัจจัยชี้วัดการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลทั้ง 2 ด้านมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อการยอมรับเทคโนโลยีของ
ผู้ประกอบการสตรี โดยด้านความเป็นผู้ประกอบการหรือปัจจัยภายในมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการสตรี ( r = .413, p = .01) โดยมีค่าระดับ
ความสัมพันธ์ในระดับที่ต ่า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้ประกอบการ
และการยอมรับเทคโนโลยี ในขณะที่ด้านระบบนิเวศหรือปัจจัยภายนอกมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการสตรี (r = .507, p = .01) โดยมีค่าระดับ
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านระบบ
นิเวศและการยอมรับเทคโนโลยี เช่นเดียวกับปัจจัยคุณลักษณะของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทั้ง 4 ด้าน ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการสตรี โดยด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ 
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(r = .628, p = .01) และด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ (r = .579, p = .01) มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการสตรี ที่ระดับความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง      
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบมีความสัมพันธ์กับการยอมรับ
เทคโนโลยี และข้อที่ 4 ปัจจัยคุณลักษณะที่เข้ากันได้มีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยี ในขณะที่ด้าน
คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน (r = .336, p = .01) และด้านคุณลักษณะที่สามารถทดลองและสังเกตได้             
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการสตรี (r = .371, 
p = .01) ที่ระดับความสัมพันธ์ในระดับที่ต ่า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 5 ปัจจัยคุณลักษะความยุ่งยาก
ซับซ้อนมคีวามสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยี และข้อที่ 6 ปัจจัยคุณลักษณะที่สามารถทดลองและสังเกตได้
มีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยี ดังรูปที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่อการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการสตรี 
 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณแบบปกติและแบบ
ขั้นตอน แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี หรือตัวแปรที่มีอ านาจในการพยากรณ์            
การยอมรับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการสตรีได้ดีที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ (1) ปัจจัยคุณลักษณะของเทคโนโลยี
ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.389 และมี
อ านาจพยากรณ์ไปในทิศทางเดียวกัน (2) ปัจจัยคุณลักษณะของเทคโนโลยีด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้              
มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 0.348 และมีอ านาจพยากรณ์ไปในทิศทางเดียวกัน และ                   
(3) ปัจจัยชี้วัดการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลด้านระบบนิเวศ มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ 

ปัจจัยช้ีวัดการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล 
 

1. ปัจจัยด้านผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
 

2. ปัจจัยด้านระบบนิเวศ (Ecosystem) 
 

 
 
 
 

การยอมรับเทคโนโลยี
ของผู้ประกอบการ

สตรี  

ปัจจัยคุณลักษณะของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 
 

3. คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ  
 

4. คุณลักษณะที่เข้ากันได้  
 

5. คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน 
 

6. คุณลักษะที่สามารถทดลองใช้และสังเกตได้ 

(r = .413, p = .01) 

(ยอมรับสมมติฐานที่ 1) 
(r = .507, p = .01) 

(ยอมรับสมมติฐานที่2) 

(r = .628, p = .01) 

(ยอมรับสมมติฐานที่ 3) 
(r = .579, p = .01) 

(ยอมรับสมมติฐานที่ 4) 
(r = .336, p = .01) 
(ยอมรับสมมติฐานที่5 ) 
(r = .371, p = .01) 

(ยอมรับสมมติฐานที่ 6) 
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0.169 และมีอ านาจพยากรณ์ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งหาก 1 ใน 3 ปัจจัยดังกล่าวเพิ่มขึ้น จะส่งผลท าให้เกิด
การยอมรับเทคโนโลยีในผู้ประกอบการสตรีมากยิ่งข้ึน ดังรูปที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการสตรี 

 
สอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่ว่า ปัจจัยชี้วัดความเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลด้านผู้ประกอบการ

และด้านระบบนิเวศมีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการสตรี จากการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า ปัจจัยด้านผู้ประกอบการ ประกอบไปด้วย วิธีคิด (Mindset) ลักษณะเฉพาะบุคคล (Characteristics) 
ภูมิหลัง (Background) และประสบการณ์ (experience) ของผู้ประกอบการสตรีแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน
ต่างมีผลต่อการรับรู้ การยอมรับ และการตัดสินใจน าเทคโนโลยีไปใช้ในการด าเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน ในขณะ
ที่ปัจจัยด้านระบบนิเวศหรือปัจจัยภายนอก จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการสตรี ประกอบไปด้วย (1) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม ได้แก่               
โรคระบาดโควิด-19 พฤติกรรมของลูกค้า และการปรับตัวใช้เทคโนโลยีของคู่แข่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน              
(2) กฎระเบียบและนโยบายที่สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยี และ  (3) ความพร้อมของ
โครงข่ายพื้นฐาน หรือปัจจัยพ้ืนฐานด้านดิจิทัลในแต่ละพ้ืนที่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การยอมรับเทคโนโลยี
ของผู้ประกอบการ

สตรี  

ปัจจัยคุณลักษณะของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 
 

1. คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ 
 

2. คุณลักษณะที่เข้ากันได้  
 

ปัจจัยช้ีวัดการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล 
 

3. ปัจจัยด้านระบบนิเวศ  (B = .169, p = .001) 

(B = .389, p = .000) 

(B = .348, p = .000) 
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2. ผลการเปรียบเทียบระดับการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการสตรี 
 

ตารางท่ี 1 ระดับการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการสตรี 

การยอมรับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

พื้นที่ Mean S.D. แปรผล 

ขั้นการตื่นตัวหรือการรับรู้ 
(Awareness stage) 

ในเขตเมืองนครราชสีมา 3.99 0.806 ยอมรับมาก 
นอกเขตเมืองนครราชสีมา 4.20 0.597 ยอมรับมาก 

ขั้นความสนใจ  
(Interest stage) 

ในเขตเมืองนครราชสีมา 4.15 0.721 ยอมรับมาก 

นอกเขตเมืองนครราชสีมา 4.19 0.559 ยอมรับมาก 

ขั้นการประเมินค่า  
(Evaluation stage) 

ในเขตเมืองนครราชสีมา 4.15 0.698 ยอมรับมาก 

นอกเขตเมืองนครราชสีมา 4.18 0.586 ยอมรับมาก 

ขั้นการทดลอง  
(Trial stage) 

ในเขตเมืองนครราชสีมา 4.14 0.745 ยอมรับมาก 

นอกเขตเมืองนครราชสีมา 4.16 0.639 ยอมรับมาก 
ขั้นการยอมรับ  
(Adoption stage) 

ในเขตเมืองนครราชสีมา 4.15 0.758 ยอมรับมาก 

นอกเขตเมืองนครราชสีมา 4.12 0.644 ยอมรับมาก 

 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระดับการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการสตรีที่ด าเนินธุรกิจในพื้นที ่ที่
แตกต่างกัน ด้วยสถิติ Independent Simple T-test 

พื้นที่การด าเนินธุรกิจ N Mean S.D. T Sig. 
ในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา 184 4.11 0.629 -0.929 0.354 

นอกเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา 155 4.17 0.483  

 
ตารางที่ 1 และ 2 แสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการสตรีที่ด าเนินธุรกิจในเขตและนอกเขตเมืองนครราชสีมา 

มีระดับการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้ง 5 ขั้น อยู่ในระดับมาก นั่นคือ ผู้ประกอบการสตรีที่ด าเนินธุรกิจใน
เขตเม ืองและนอกเขตเม ืองม ีการร ับร ู ้ เก ี ่ยวก ับเทคโนโลย ีท ี ่สามารถน  ามาใช ้ ในการด  าเน ินธ ุ รกิจ                                        
มีการศึกษาข้อมูล มีการประเมินถึงความคุ้มค่า และมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในธุรกิจอยู่ในระดับมาก 
แสดงให้เห็นว่าการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการสตรีในเขตเมืองไม่แตกต่างไปจากผู้ประกอบการสตรีนอก
เขตเมือง หรือผู้ประกอบการสตรีที่ด าเนินธุรกิจในพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน มีระดับการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 7 ที่ว่า การยอมรับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการสตรีในเขต
เมืองแตกต่างไปจากผู้ประกอบการสตรีนอกเขตเมือง 
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3. ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีแก่
ผู้ประกอบการสตรีในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการสตรี จากผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยชี้วัดการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลด้านระบบนิเวศ มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
ของผู้ประกอบการสตรี โดยการได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหนึ่งในแรงจูงใจ
ส าคัญ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการส่งเสริมและสนับสนุนควรให้ความส าคัญและปรับปรุงเกี่ยวกับ             
(1) แผนการส่งเสริมหรือสนับสนุนด้านเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการควรเริ่มต้นจากความเข้าใจข้อมูลเชิงลึก
ของปัญหา ข้อจ ากัด และความต้องการที่แท้จริง ( Insight) ของผู้ประกอบการ เพื่อน ามาก าหนดเป็นนโยบาย
และแผนการปฏิบัติที ่สอดคล้องกับความต้องการของผู ้ประกอบการและธุรกิจแต่ล ะประเภทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันการส่งเสริมและสนับสนุนมีประสิทธิผลค่อนข้างน้อย 
เห็นได้จากผลการวิจัย ผู้ประกอบการสตรีรับรู้ว่ามีการสนับสนุนและส่งเสริมด้านเทคโนโลยีที่เพ่ิมมากขึ้น แต่มี
สัดส่อนของผู้ประกอบการสตรีที่เข้าร่วมที่น้อยกว่าจ านวนการรับรู้ เนื่องจากการส่งเสริมและสนับสนุนใน
ปัจจุบันไม่สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการและธุรกิจ แต่เป็นเพียงการส่งเสริมตาม
วัตถุประสงค์และแผนงานของหน่วยงานเท่านั้น (2) ควรจัดการอบรมหรือสัมมนาเพื่อเพิ่มองค์ความรู ้ที่
สอดคล้องกับปัญหา ข้อจ ากัด และความต้องการที ่แท้จริงของผู ้ประกอบการสตรี โดยมุ ่งเน้นและให้
ความส าคัญถึงข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตรงกับประเภทธุรกิจ มีความทันสมัยและเป็น
ที่นิยมในปัจจุบัน และใช้หน่วยงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและเป็นหน่วยงานที่มีองค์
ความรู้เฉพาะทางที่สามารถให้ค าปรึกษาและความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับ
การด าเนินธุรกิจได้ ซึ่งการส่งเสริมโดยการเพิ่มองค์ความรู้นับว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญ เพราะการเติมเต็มทักษะและ
ความรู้ในสิ่งที่ผู้ประกอบการไม่มี จะเป็นการช่วยปิดช่องว่าง เพ่ือช่วยเพิ่มความมั่นใจ และเพ่ิมความกล้าให้กับ
ผู้ประกอบการสตรีได้มากยิ่งขึ้น 

ถัดมา แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการสตรี จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
คุณลักษณะของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ และด้านคุณประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ 
มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการสตรี ดังนั้นผู้พัฒนาเทคโนโลยีส าหรับ
ภาคธุรกิจ ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาแผนเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจและความคาดหวังของ
ผู ้ประกอบการสตรี โดยมุ ่งเน้นการพัฒนาระบบหรือเทคโนโลยีที ่มีคุณลักษณะที่ผู ้ประกอบการสตรีให้
ความส าคัญ นั่นคือ “ความเข้ากันได้กับธุรกิจ” โดยการออกแบบหรือพัฒนารูปแบบและฟังก์ชั่นการใช้งานที่
สามารถปรับใช้ได้กับระบบและกระบวนการท างานเดิมของธุรกิจ และน าเสนอข้อมูลที ่แสดงให้เห็ นถึง
คุณประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเดิม ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวจะส่งผล
ท าให้ผู้ประกอบการรับรู้ถึงประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบด้านเศรษฐศาสตร์ นั่นคือ ความคุ้มค่าต่อการลงทุน 
ดังนั้นหากเทคโนโลยีหรือระบบต่าง ๆ มีความยืดหยุ่นและมีตัวเลือกให้เหมาะสมกับทุกรูปแบบและขนาดของ
ธุรกิจได้ จะส่งผลท าให้เกิดการยอมรับและเข้าถึงจากผู้ประกอบการสตรีได้มากยิ่งขึ้น 
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สรุป 
ปัจจัยที ่มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อการยอมรับและน าเทคโนโลยีไปใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

ประกอบไปด้วย 2 มิติ โดยมิติของเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับและการน าเทคโนโลยีไปใช้ใน
ผู้ประกอบการสตรีมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยคุณลักษณะของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ 
และด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ รองลงมาคือปัจจัยในมิติของผู้ประกอบการ ได้แก่ ปัจจัยชี้วัดการเป็น
ผู้ประกอบการดิจิทัลด้านระบบนิเวศหรือปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการสตรี และปัจจัย
ชี้วัดการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลด้านผู้ประกอบการหรือปัจจัยภายใน นอกเหนือไปจากปัจจัยข้างต้น ปัจจัยภายใน
องค์กร ได้แก่ การรับรู้ถึงปัญหาภายในองค์กร และการมองเห็นช่องโหว่ของธุรกิจ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการ
ยอมรับและการตัดสินใจน าเทคโนโลยีไปใช้ในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการสตรี และความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีในปัจจุบันมีผลท าให้ผู้ประกอบการสตรีที่ด าเนินธุรกิจในทุก ๆ  พื้นที่ต่างตระหนักและเริ่มปรับตัว ในการ
น าเทคโนโลยีไปใช้ในการด าเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้ระดับการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการสตรีในเขต
เมืองและนอกเขตเมืองมีการยอมรับที่ไม่แตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะ  

จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในอนาคต ดังนี้ 
1. การวิจัยในอนาคต ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นปัจจัยเหตุที่ส่งผลต่อการยอมรับและการ

ตัดสินใจน าเทคโนโลยีไปใช้ในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการสตรี ซึ่งจากการศึกษาผู้วิจัยค้นพบว่า ปัจจัย
ภายในองค์กร เช่น เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายของธุรกิจ กลยุทธ์ของธุรกิจ  ทักษะการท างานของบุคลากร 
ความสามารถทางการเงิน จุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ เป็นปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลต่อการยอมรับและ
ตัดสินใจน าเทคโนโลยีไปใช้ในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการสตรีเช่นกัน  

2. การวิจัยในอนาคต ควรมีการน าแบบจ าลองและตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ไปท าการศึกษาใน
พื้นที่จังหวัดอื่น ๆ หรือในบริบทของประเทศ เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาเฉพาะกลุ่ม
ผู้ประกอบการสตรีในจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น จึงอาจท าให้ผลการศึกษายังไม่สามารถสื่อความหมายได้ใน
ภาพรวมของผู้ประกอบการสตรีทั้งหมด  

3. การวิจัยในอนาคต ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี โดยขยายขอบเขต
การศึกษาในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจประเภทอื่น ๆ โดยแบ่งการศึกษาตามอุตสาหกรรมหรือประเภทของธุรกิจ
อย่างชัดเจน เพื ่อให้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกที ่เกี ่ยวกับปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของ
ผู้ประกอบการสตรีในแต่ละอุตสาหกรรม ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาระดับภาระงาน ความผูกพันในงานความเหนื่อยหน่ายในงาน 

และความพึงพอในงาน (2) เพื ่อศ ึกษาภาระงานที ่ส ่งผลต่อความผูกพันในงานความพึงพอใจในงาน                             

และความเหนื่อยหน่ายในงาน และ (3) เพื่อศึกษาความผูกพันในงาน และความเหนื่อยหน่ายในงานที่ส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในงาน งานวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วย

แบบสอบถามจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานสังกัดกองคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 

จ านวน 273 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน การวิเคราะห์

ถดถอยอย่างง่าย และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาระงาน                 

ความผูกพันในงาน ความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับมาก และความเหนื่อยหน่ายในงานอยู่ในระดับปานกลาง                

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) ภาระงานส่งผลเชิงบวกต่อความผูกพันในงาน ความเหนื่อยหน่ายในงาน และ

ภาระงานยังส่งผลเชิงลบต่อความพึงพอใจในงาน (2) ความผูกพันในงานส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน 

นอกจากนี้ความเหนื่อยหน่ายในงานส่งผลเชิงลบต่อความพึงพอใจในงาน ทั้งนี้องค์กรสามารถน าผลการวิจัยไป

พัฒนาและปรับปรุงด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 

ค าส าคัญ: ภาระงาน ความผูกพันในงาน ความเหนื่อยหน่ายในงาน ความพึงพอใจในงาน 

 

Abstract 

 This research aims to study (1) to study the level of workload, work engagement,                 

job burnout, and job satisfaction, (2) to study the effect of workload, work engagement, and 

job burnout on job satisfaction and (3) to study the effect of work engagement, and job 
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burnout on job satisfaction. This research employed quantitative approach, using 

questionnaire is collecting data from 273 sampling who work for the finance division, 

Kanchanaburi Provincial Local Administrative Organizations. The data analyzed by using 

descriptive statistics, pearson's correlation coefficient, simple and multiple regression.                     

The results indicated that level of workload, work engagement, job satisfaction are high level. 

and job burnout is medium level. The hypotheses testing reviewed that (1) workload has a 

positively effect on work engagement and job burnout. (2) workload has a negatively effect 

on job satisfaction. and (3) work Engagement has a positively effect on and job satisfaction. 

(4) job burnout has a negatively effect on job satisfaction.    The organization can utilize the 

result research for development and improvement in human resource management.  

 

Keywords: Workload, work engagement, job burnout, job satisfaction  

 

บทน า 

 การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการจัดรูปแบบการปกครองที่มีลักษณะการกระจายอ านาจการปกครอง

จากรัฐบาลส่วนกลางให้แก่ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสปกครองและบริหารงานท้องถิ่น

ด้วยตนเองเพราะประชาชนย่อมต้องทราบถึงความต้องการของท้องถิ่นนั้น ๆ ได้ดีกว่าบุคคลอื่น มีความผูกพัน 

รักใคร่ในท้องถิ่นท่ีตนอาศัยอยู่ ทั้งยังรู้จักสภาพท้องที่ ทรัพยากร ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น

ดีกว่าการได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองและส่วนรวม ในระดับชุมชนถือไดว้่า

เป็นการฝึกฝน หรือปูพ้ืนฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน (เกศริน เลิศกุศล, 2552) 

 สังกัดกองคลัง เป็นแผนกงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงินการเก็บรักษาเงิน 

และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญฎีกาจ่ายเงิน งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน          

เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณรายงานฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ 

การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานจัดท างบ

ทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับ การพัสดุ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย เนื่องจาก

กองคลังมีภาระงานที่มาก จ าเป็นต้องมีพนักงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง มีข้อมูลทางบัญชีที่เป็นปจัจุบัน 

สาเหตุที่ส าคัญ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองคลัง มีการโอนย้ายระหว่างหน่วยงานบ่อย หรือพนักงาน

จ้างขอลาออกจากงาน ดังจะเห็นได้จากข้อมูลปี พ.ศ. 2563 มีบุคลากรขอโอนย้ายระหว่างหน่วยงาน       

จ านวน 41 ราย (ข้อมูลจากกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น ส านักงานส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี) ท าให้พนักงานในกองคลัง ลดจ านวนน้อยลง การท างานไม่สามารถปฏิบั ติได้อย่าง
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ต่อเนื่อง ทันเวลา และเป็นปัจจุบันส่งผลให้บุคลากรมีความพึงพอใจน้อยลง นอกจากนี้ยังท าให้บุคคลากรมี

ประสิทธิภาพในด้านการท างานลดน้อยลง ปฏิบัติงานเสร็จไม่ทันเวลา และบุคลากรที่เหลืออยู่ ไม่มีก าลังใจที่จะ

ปฏิบัติงานต่อ ภาระงานมีจ านวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้องค์กรได้รับงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ และไม่สามารถ

ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ การศึกษาครั้งนี้ได้ยกกรณีศึกษาข้าราชการ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ ลูกจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองคลัง ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี มีการโอนย้าย

ระหว่างหน่วยงานบ่อย หรือพนักงานจ้างขอลาออกจากงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลเสียต่อองค์กรหากมีการรับ

พนักงานใหม่ และต้องเรียนรู้งานใหม่ องค์กรขาดความต่อเนื่องในการท างานของบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

งานในกองคลัง  

 ในการที่บุคลากรในองค์กรมีการลาออก ขอโอนย้ายไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่ืน อาจจะมีปัจจัย

หลายอย่างที่เป็นสาเหตุความไม่พึงประสงค์หรือความไม่พึงพอใจในการท างาน อาจจะมาจากการมีภาระงาน

เพิ่มขึ้น ความเครียดในการท างาน ความไม่ผูกพันต่อองค์กร เป็นต้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว

เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อความพึงพอใจของบุคลากร  จึงมีความสนใจในการศึกษาเรื่อง 

“ภาระงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของบุคลากร กองคลัง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด

กาญจนบุรี” ซึ่งผลการวิจัยนี้ ทางองค์กรสามารถน ามาเป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในการสร้าง

แรงจูงใจ ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร รวมถึงการแก้ปัญหาในเรื่องภาระงานและความเบื่อหน่ายในงาน

ของบุคลากร เป็นการป้องกัน   การลาออกและธ ารงรักษาพนักงานให้อยู่ในองค์กรต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับของภาระงาน ความผูกพันในงาน ความเหนื่อยหน่ายในงาน และความพึงพอ           
ในงานของบุคลากร กองคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  
 2. เพื่อศึกษาภาระงานที่ส่งผลต่อความผูกพันในงาน ความพึงพอใจในงาน และความเหนื่อยหน่าย ในงานของ
บุคลากร กองคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  
 3. เพ่ือศึกษาความผูกพันในงาน และความเหนื่อยหน่ายในงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของบุคลากร 
กองคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
 

การทบทวนวรรณกรรม 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับภาระงาน 

 ภาระงาน หมายถึง ปริมาณงานที่พนักงานได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบซึ่งมีจ านวนมากทั้งเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณ มีระยะเวลาที่ก าหนดให้งานเสร็จ งานนั้นมีความซับซ้อนเกินไป มีความเสี่ยงเกินไป             
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มีความเร่งด่วนเกินไป ภาระงานเป็นงานที่พนักงานได้รับมอบให้ปฏิบัติมีทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพใน

ระยะเวลาหนึ่ง ต้องปฏิบัติให้เสร็จตามระยะเวลาที่ถูกก าหนดไว้ (Kokoroko and Sanda, 2019)  

 Cooper and Cartwright (1997) กล่าวว่า ปจจัยที ่เกี ่ยวข้องกับงาน คือ สภาพของการท างาน 

ปริมาณของงาน คุณภาพของงานที่สูงหรือต ่าเกินไป ชั่วโมงของการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีใหม ด้านความเสี่ยง

และอันตรายของงาน บทบาทหน้าที่ของพนักงานจะไดรับจากการปฏิบัติงาน ดังงานวิจัยของ Zhang et al. 

(2021) พบว่า ความผูกพัน ในงาน มีความสัมพันธ์ทางลบกับความเครียด และภาระงาน 

       2. แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันในงาน 

 ความผูกพันในงาน หมายถึง ความผูกพันระหว่างตัวบุคคลกับงานที่ท า ซึ่งมีพฤติกรรมที่เกิดจากความ

ขยัน ความมุ่งมั่นที่จะท างาน มีความพยายาม และทุ่มเทเวลาให้กับการท างานมีความกระตือรือร้นตลอดเวลา 

เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และมีแรงบันดาลใจที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จ 

ทั้งยังมีสมาธิในการท างานอีกด้วย ความผูกพันในงานจะน าไปสู่ผลลัพธ์ทั้งสองประการ เช่น คุณภาพในงานที่

ปฏิบัติ และประสบการณ์ในการท างานของพนักงาน รวมถึงผลลัพธ์ทางด้านระดับองค์กร (เช่น ด้านการเติบโต 

และด้านผลผลิต) (Kahn, 1992)  

 Schaufeli et al., (2002) ได้กล่าวว่า ความผูกพันในงาน ประกอบไปด้วย 3 ประการ คือ 

     1. ความรู้สึกท่ีมีพลังในการท างาน (Vigor)  

     2. ความทุ่มเทในการท างาน (Dedication)  

    3. ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับงาน (Absorption)  

 ดังงานวิจัยของ Ahmed et al. (2017) พบว่า ปริมาณงานส่งผลให้มีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมี

นัยส าคัญกับความผูกพันในงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพนักงานรับรู้ภาระงานที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อความ

เป็นอยู่ที่ดีทางด้านจิตใจของพนักงาน 

       3. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน 

 ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความชอบ หรือไม่ชอบของตัวพนักงาน เกิดจากเจตคติทางบวกที่

เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการท างานของพนักงาน เช่น ค่าตอบแทนที่ได้รับ โอกาสที่จะได้รับให้เลื ่อน

ต าแหน่ง ความก้าวหน้าในสายงาน การยอมรับนับถือ สภาพของการท างานตลอดจนการอยู่ร่วมกันระหว่าง

หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน ความพึงพอใจในงานเป็นเจตคติที่แสดงให้เห็นว่าพนักงานชอบงาน หรือได้รับ

ความสุขในชีวิตของตนเองจากการท างานที่มากหรือน้อยเพียงใด (Moorhead and Griffin, 1996)  

 Johns (1996) กล่าวถึงปัจจัยพ้ืนฐานของความพึงพอใจในงานมี 3 ประการคือ 1. ความคลาดเคลื่อน

ในสิ ่งที ่คาดหวัง (Discrepancy) 2. ความยุต ิธรรม (Fairness) 3. ปฏิกิร ิยาทางอารมณ์ (Disposition)                 

ส่วนปัจจัยที่เอื้อต่อความพึงพอใจ มี 4 ปัจจัยคือ 1. ความท้าทายของงาน 2. ค่าตอบแทนสูง 3. การเลื่อนขั้น

เลื่อนต าแหน่ง 4. เพื่อนร่วมงานดังงานวิจัยของ Liu and Lo (2018) พบว่า ภาระงานและความมีอิสสระ                 
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มีความสัมพันธ์กับความเหนื่อยหน่าย นอกจากนี้ความเหนื่อยหน่ายส่งผลทางลบกับความพึงพอใจในการ

ท างาน ซึ่งในทางการกลับกัน ความเหนื่อยหน่ายส่งผลต่อการตั้งใจจะลาออกอย่างมีนัยส าคัญ  ผลการวิจัยนี้

พบว่าความส าคัญของภาระงานและความอิสระท าให้คาดว่าจะเกิดความรู้สึกเหนื่อยหน่าย  และงานวิจัยนี้ยัง

เป็นการต่อยอดงานวิจัยที่ผ่านมา เป็นการแสดงถึงความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรส่งผ่านความสัมพันธ์

ระหว่างความเหนื่อยหน่ายและการตั้งใจจะลาออก  

        4 แนวคิดเกี่ยวกับความเหนื่อยหน่ายในงาน 

 ความเหนื่อยหน่ายในงาน หมายถึง อารมณ์ทางด้านจิตใจของตัวบุคคลที่เกิดจากความอ่อนล้าทาง

อารมณ์ แล้วรู ้สึกท้อแท้ สิ ้นหวังไม่มีก าลังใจที ่จะปฏิบัติงานส่งผลให้ลดความสัมพันธ์ทางด้านตัวบุคคล                 

มีความรู้สึกในแง่ลบต่อผู้อื่น โดยจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ประสบความส าเร็จและคิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถ

พอที่จะปฏิบัติงานนั้น หรือไม่สามารถช่วยเหลือผู ้อื ่นได้  ความเหนื่อยหน่ายในงานเกิดจากมีอาการท้อแท้                   

รู้สึกผิดหวัง และหมดก าลังใจที่จะปฏิบัติงาน หรือไม่พึงพอใจกับงานที่ท า (Freudenberg, 1980) Maslach and 

Jackson (1981) ได ้ เสนอแนวค ิ ดว ่ าความเหน ื ่ อยหน ่ ายน ั ้ น จะประกอบไปด ้ วย 3 ประการ คื อ                              

(1) ความอ่อนเพลียทางอารมณ์ (2) การลดความเป็นบุคคล และ (3) การลดความส าเร็จส่วนบุคคล โดยที่                   

ความอ่อนเพลียทางอารมณ์นั้น เป็นด้านแรกที่จะแสดงทางอาการเหนื่อยล้าทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ            

ด ังงานว ิจ ัยของ สมทรง ค ันธนที และคณะ (2563) พบว ่า ความเหนื ่อยหน่ายในงานที ่ม ีอ ิทธ ิพลต่อ                      

ความพึงพอใจ ในงานของนักบัญชี ด้านการลดค่าความเป็นบุคคลมีผลกระทบต่อความพึงพอใจในงานของ                    

นักบัญชี อย่างมีนัยส าคัญ ความเหนื่อยหน่ายด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ และด้านความส าเร็จส่วนบุคคล                    

ความเหนื่อยหน่ายด้านความส าเร็จส่วนบุคคลเป็นตัวแปรที่อธิบายอย่างมีนัยส าคัญสูงสุดของความพึงพอใจ            

ในงาน ตามด้วยความอ่อนเพลียทางอารมณ์ อาจเนื่องมาจากวัฒนธรรมขององค์กรที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 

ความผูกพันในงาน 

(Work Engagement) 

ความพึงพอใจในงาน 

(Job Satisfaction) 

ความเหนื่อยหน่าย 

ในงาน  

(Job Burnout) 

 

ภาระงาน 

(Workload)
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สมมติฐานการวิจัย 

  1. ภาระงานส่งผลเชิงลบต่อความผูกพันในงานของบุคลากร กองคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 

      2. ภาระงานส่งผลเชิงลบต่อความพึงพอใจในงานของบุคลากร กองคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 

 3. ภาระงานส่งผลเชิงบวกต่อความเหนื่อยหน่ายในงานของบุคลากร กองคลัง องค์กรปกครอง                 

ส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 

      4. ความผูกพันในงานส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงานของบุคลากร กองคลัง องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 

      5. ความเหนื ่อยหน่ายในงานส่งผลเช ิงลบต่อความพึงพอใจในงานของบุคลากร กองคลัง                      

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  

 แบบแผนการวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลและท าการประมวลผลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS 

 ประชากรและตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานสังกัดกองคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 857 คน (ข้อมูลจากกลุ ่มงานมาตรฐานการบริหารบุคคล ส่วนท้องถิ่น 

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2563)  เป็นกลุ่มตัวอย่าง

การศึกษาครั้งนี้ จ านวน 273 ราย ซึ่งขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมาจากสูตรของ Yamane (1973) โดย

ก าหนดระดับค่าความเชื ่อมั่นที ่ 95% และใช้วิธีการสุ ่มตัวอย่าง    แบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportion 

Stratified Random Sampling) 

    เครื่องมือวิจัย 

   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้คือแบบสอบถามแบบปลายปิดแบบมีหลายค าตอบให้เลือก และ

เลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว ครอบคลุมหัวข้อที่ต้องการศึกษา ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 

 ส่วนที ่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี ่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ รายได้ เป็นต้น                        

มีข้อค าถามท้ังหมดจ านวน 7 ข้อ เป็นแบบ Checklist 

 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาระงาน มีข้อค าถามทั้งหมด จ านวน 13 ข้อ ผูวิจัยไดน าแบบวัด

ภาระงานของไคร์มีเยอร์และโดเฮอร์ตี้ Kirmeyer and Dougherty (1988) และใช้แบบวัดภาระงานที่ปรับปรุง
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และพัฒนาจากแบบวัดของวาที่เรือโทพิชัยณรงค สุวรรณมยุร (2559) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ไม่เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง= 1 ไม่เห็นด้วย= 2 ไม่แน่ใจ= 3 เห็นด้วย= 4 และเห็นด้วยอย่างยิ่ง= 5 

   ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันในงาน มีข้อค าถามทั้งหมด จ านวน 10 ข้อ ผูวิจัยได้

น าแบบวัดความผูกพันในงาน โดยน าแบบประเมินที่พัฒนามาจาก บุณฑริกา นิลผาย (2562) แบ่งเป็น 5 ระดับ 

คือ น้อยที่สุด= 1 น้อย= 2 ปานกลาง= 3 มาก= 4 และมากที่สุด= 5 

   ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน มีข้อค าถามทั้งหมด จ านวน 25 ข้อ ผู้วิจัย

ไดน าแบบวัดความพึงพอใจในงาน โดยน าแบบประเมินที่พัฒนา มาจาก เจนจิราพร รอนไพริน (2558) แบ่งเป็น 

5 ระดับ คือ น้อยที่สุด= 1 น้อย= 2 ปานกลาง= 3 มาก= 4 และมากที่สุด= 5 

   ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความเหนื่อยหน่ายในงาน มีข้อค าถามทั้งหมด จ านวน 22 ข้อ ผู้วิจัย

ได้น าแบบวัดความเหนื่อยหน่ายในงาน ที่ปรับปรุงและพัฒนาจากลลิดา แท่งเพ็ชร (2558) แบ่งเป็น 5 ระดับ 

คือ ไม่เคยเลย= 0 น้อยครั้ง= 1 นาน ๆ ครั้ง= 2 บ่อยครั้ง= 3 เป็นประจ า= 4 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

      การเก ็บรวบรวมข ้อม ูลจากกล ุ ่มต ัวอย ่าง โดยการใช ้แบบสอบถามผ ่านระบบออนไลน์                       

(Online Survey) โดยใช้การสร้างแบบสอบถามใน Google Form และส่งแบบสอบถามรูปแบบกระดาษ  

 การวิเคราะห์ข้อมูล  

    การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดย

ใช้สถิติค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 2. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของตัวแปร โดยใช้

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)              

3. การวิเคราะห์ทดสอบคุณลักษณะของตัวแปร โดยการหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และ4. วิเคราะห์สมมุติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistic) ทดสอบ คือ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis)              

เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาระงาน ความผูกพันในงาน ความพึงพอใจในงาน และความเหนื่อยหน่าย

ในงาน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ความผูกพันในงาน ความเหนื่อยหน่ายในงาน และความพึงพอใจในงาน 

 

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง ร้อยละ 90.1 มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ ้นไป ร้อยละ 47.3                  

มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 54.9 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 52.4 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-
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20,000 บาท ร้อยละ 38.8 มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปี ร้อยละ 61.9 มีต าแหน่งข้าราชการ             

ร้อยละ 68.5 

 

ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตัวแปร (x)̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

ภาระงาน 3.73 0.63 มาก 
ความผูกพันในงาน 4.12 0.45 มาก 

ความพึงพอใจในงาน 3.59 0.56 มาก 
ความเหนื่อยหน่ายในงาน 1.82 0.76 ปานกลาง 

***หมายเหตุ ความเหนื่อยหน่ายในงาน แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ต ่ากว่า 0.00 (น้อยที่สุด) 0.00 – 1.00 (น้อย)   

1.01 – 2.00 (ปานกลาง) 2.01 – 3.00 (มาก) 3.01 – 4.00 (มากที่สุด) 

      

จากตารางที่ 1 ผลของระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อตัวแปรภาระงาน ความผูกพัน

ในงาน ความพึงพอใจในงาน อยู่ในระดับมาก และความเหนื่อยหน่ายในงานอยู่ในระดับปานกลาง 

 

ส่วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสันผลการวิเคราะห์

ดังนี้ ภาระงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันในงาน โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต ่า  และไปในทิศทางเดียวกัน 

(r = 0.337) ภาระงานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต ่ามากและทิศทาง

ตรงกันข้าม (r = -0.044) ภาระงานมีความสัมพันธ์กับความเหนื่อยหน่ายในงาน โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต ่า

และไปในทิศทางเดียวกัน (r = 0.344)  ความผูกพันในงานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน โดยมี

ความสัมพันธ์ในระดับต ่าและไปในทิศทางเดียวกัน (r = 0.418) ความเหนื่อยหน่ายในงานมีความสัมพันธ์กับ

ความพึงพอใจในงาน โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต ่ามากและมีทิศทางตรงกันข้าม ( r = -0.173) ซึ ่งค่า

สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์จะมีค่าระหว่าง -1 < r < 1 ส าหรับการแปล ความหมายระดับความสัมพันธ์                   

(กุณฑลี เวชสาร, 2546) 

 จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการทดสอบสมมุติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย  และวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ ผลการทดสอบสมมุติฐานแบ่งออกเป็น 5 สมมุติฐาน ซึ่งมีผลลัพธ์ดังนี้ ผลการทดสอบสมมติฐาน

ที่ 1 (H1) ภาระงานส่งผลเชิงลบต่อความผูกพันในงาน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (ß = 0.350, p-value = 

0.000) ผลแสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 (H1) ส าหรับสมมติฐาน ที่ 2 (H2) ภาระงานส่งผลเชิงลบต่อความพึง
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พอใจในงาน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.745 (ß = -0.020, p-value = 0.745) ผลแสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 

(H2) ส าหรับสมมติฐานที่ 3 (H3) ภาระงานส่งผลเชิงบวกต่อความเหนื่อยหน่ายในงาน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 

0.05 (ß = 0.355, p-value = 0.000) ผลแสดงว่า ยอมรับสมมติฐานที่ 3 (H3) ส าหรับสมมติฐานที่ 4 (H4)  

ความผูกพันในงานส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (ß = 0.485, p-value = 

0.000) ผลแสดงว่า ยอมรับสมมติฐานที่ 4 (H4) และส าหรับสมมติฐานที่ 5 (H5) ความเหนื่อยหน่ายในงาน

ส่งผลเชิงลบต่อความพึงพอใจในงาน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (ß = -0.175, p-value = 0.001) ผลแสดงว่า 

ยอมรับสมมติฐานที่ 5 (H5) 

 

อภิปรายผล  

 จากการศึกษาภาระงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของบุคลากรกองคลัง องค์กรปกครอง              

ส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี สามารถอภิปรายผลของการวิจัยตามสมมติฐานได้ดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 1 : ภาระงานส่งผลเชิงลบต่อความผูกพันในงาน 

 ผลการวิจัยพบว่า ภาระงานส่งผลเชิงบวกต่อความผูกพันในงาน (β = 0.350) ที่ระดับนัยส าคัญทาง

สถิติที่ 0.05 ปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 แสดงให้เห็นว่า บุคลากรในสังกัดกองคลัง เมื่อได้รับมอบหมายงานที่เพ่ิม

มากขึ้น ไม่มีผลเสียต่อความผูกพันในงานในบริบทขององค์กรภาครัฐ บุคลากรจะรู้สึกว่าได้รับภาระงานที่มากข้ึน 

แต่งานราชการยังมีความมั่นคงกว่าเอกชน และยังมีสวัสดิการต่าง ๆ ให้หลายหน่วยงานมีการเลิกจ้างงานจึง

ส่งผลท าให้ยังมีความผูกพันในงานอยู่ ประกอบกับช่วงเก็บข้อมูลอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโค

วิด-19 หากเปลี่ยนงานใหม่ท าได้ค่อนข้างยาก  การท างานในหน่วยงานภาครัฐ จึงเป็นงานที่มีความมั่นคงมาก 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Van Mol et al. (2018) ได้วิจัยเรื่อง ความเครียดในการท างานที่มีอิทธิพล

ต่อความผูกพันในงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข พบว่า ปัจจัยด้านภาระงานไม่ได้

ส่งผลกระทบต่อความผูกพันในงาน 

 สมมติฐานที่ 2 : ภาระงานส่งผลเชิงลบต่อความพึงพอใจในงาน 

 ผลการวิจัยพบว่า ภาระงานส่งผลเชิงลบต่อความพึงพอใจในงาน (β = -0.020) ที่ระดับนัยส าคัญทาง

สถิติท่ี 0.745 ปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 แสดงให้เห็นว่า เมื่อบุคลากรในสังกัดกองคลังได้รับมอบหมายงานเพิ่มมากข้ึน 

ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในงานที่น้อยลง ซึ่งภาระงานที่สูงส าหรับภาครัฐยังสูงไม่เท่ากับภาคเอกชน ประกอบ

กับช่วงเก็บข้อมูลอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 บุคลากรเกรงว่าจะตกงาน และโอนย้าย

เปลี่ยนหน่วยงานน้อยลง จึงเห็นว่าช่วงนี้งานที่ท าเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก เพราะถ้าหางานใหม่ในช่วงนี้ก็หาได้ยาก

เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Inegbedion, Inegbedion, Peter, and Harry (2020) ได้วิจัยเรื่อง

การรับรู้ความสมดุลของภาระงานและความพึงพอใจในงานของพนักงานในองค์กร พบว่า มีความสัมพันธ์            
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เช ิงบวกระหว ่างการร ับร ู ้ปร ิมาณงานของพนักงานและความพึงพอใจในงาน ภาระงานไม่ม ีผลต่อ                         

ความพึงพอใจในงาน  

 สมมติฐานที่ 3 ภาระงานส่งผลเชิงบวกต่อความเหนื่อยหน่ายในงาน 

 ผลการวิจัยพบว่า ภาระงานส่งผลเชิงบวกต่อความเหนื่อยหน่ายในงาน (β = 0.355) ที่ระดับนัยส าคัญ 

ทางสถิติที่ 0.05 ยอมรับสมมติฐานที่ 3 แสดงให้เห็นว่า เมื่อบุคลากรในสังกัดกองคลังได้รับมอบหมายงานให้

ป ฏ ิ บ ั ต ิ ม า ก ข ึ ้ น  ย ่ อ ม ส ่ ง ผ ล ใ ห ้ บ ุ ค ล า ก ร เ ก ิ ด ค ว า ม เ หน ื ่ อ ยห น ่ า ย ใ น ง า น ม าก ข ึ ้ น เ ช ่ น กั น                                            

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ZIAEI et al. (2015) ได้วิจัยเรื่อง ระดับของภาระงานและความสัมพันธ์กับ

ความเหนื่อยหน่ายในงานของพนักงานธุรการ จากกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลระบบให้กับเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่

ธุรการ จ านวน 240 คน ของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เคอร์มันชาห์มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์

การแพทย์ [อิหร่าน] พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญระหว่างภาระงาน และความรู้สึกเหนื่อยหน่ายใน

งานของพนักงานธุรการ ดังนั้นการมีภาระงานในระดับที่ต ่ากว่า  จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นเพื่อป้องกันหรือลดความ

เหนื่อยหน่ายในงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน  

 สมมติฐานที่ 4 ความผูกพันในงานส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน 

 ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันในงานส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน (β = 0.485) ที่ระดับ

นัยส าคัญ ทางสถิติที ่ 0.05 ยอมรับสมมติฐานที่ 4 แสดงให้เห็นว่า เมื ่อบุคลากรในสังกัดกองคลังได้รับ

มอบหมายงานให้ปฏิบัตินั้นแล้ว มีความตั้งใจจะปฏิบัติงานนั้นให้แล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก่อให้เกิด

ความผูกพันในงานนั้น ท าให้ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานนั้นด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

Simone, Planta, & Cicotto (2018) ได้วิจัยเรื ่อง บทบาทของความพึงพอใจในงาน ความผูกพันในงาน 

ความสามารถของตนเองและตัวแทน ความสามารถ ในการลาออกของพยาบาล และความพึงพอใจของคนไข้ 

พบว่าความผูกพันในงานมีความสัมพันธ์  เชิงบวกกับความพึงพอใจในงาน  

 สมมติฐานที่ 5 ความเหนื่อยหน่ายในงานส่งผลเชิงลบต่อความพึงพอใจในงาน 

 ผลการวิจัย พบว่า ความเหนื่อยหน่ายในงานส่งผลเชิงลบต่อความพึงพอใจในงาน (β = -0.175)            

ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ยอมรับสมมติฐานที่ 5 แสดงให้เห็นว่า เมื่อบุคลากรในสังกัดกองคลังได้รับ

ความเหนื่อยหน่ายในงานเพิ่มขึ้น ย่อมส่งผลให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในงานน้อยลงเช่นกัน ซึ่งสอดคล้อง

กับผลการศึกษาของ Nital P et al. (2019) ได้วิจัยเรื่องความเหนื่อยหน่ายของผู้อยู่อาศัยในการผ่าตัด และ

ความพึงพอใจในการท างาน: บทบาทของบรรยากาศในสถานที่ท างาน และการรับรู้การสนับสนุน จากกลุ่ม

ตัวอย่างมาจากการผ่าตัด พบว่า ความเหนื่อยหน่ายในงานที่น้อยลงท าให้มีความพึงพอใจในงานเพิ่มมากขึ้น  
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

 1. องค์กรสามารถน าไปเป็นแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรในองค์กรมากขึ้น 

นอกจากนี้ อาจสร้างกิจกรรมภายใน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา

และเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้เกิดความผูกพันในงาน ผูกพันในองค์กรมีสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันเกิดความช่วยเหลือ

ซึ ่งกัน สร้างบรรยากาศในสถานที่ท างานให้เป็นกันเอง ซึ ่งจะเป็นวิธ ีหนึ ่งที ่จะธ ารงรักษาบุ คลากรที ่มี

ความสามารถให้ยังคงปฏิบัติงานอยู่กับองค์กรไปจนเกษียณอายุต่อไป 

  2. องค์กรควรเพิ ่มเติมสวัสดิการที ่มีอยู่ให้กับบุคลากรมากขึ ้น เพื ่อสร้างขวัญและก าลังใจในการ

ปฏิบัติงาน สร้างคุณภาพในการท างานที่ดี เพ่ือลดปัญหาการลาออกหรือขอโอนย้ายไปปฏิบัติงานหน่วยงานอ่ืน 

และเพ่ือเป็นการธ ารงรักษาให้บุคลากรคงอยู่กับองค์กรต่อไป  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  1. ควรศึกษาเพิ่มเติมในหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อสะท้อนให้เห็น

ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

  2. ควรศึกษาตัวแปรอิสระอื่น ๆ ที่เป็นปัจจัยในการส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน เช่น แรงจูงใจในการ

ท างาน การสนับสนุนขององค์กร การสนับสนุนของเพ่ือนร่วมงาน ฯลฯ 

  3. งานวิจัยนี้เป็นการส ารวจในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติม เพื่อได้

ผลการวิจัยในเชิงลึกและต่อเนื่อง 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อพัฒนาระบบส่งงานมอบหมายบนเว็บแอปพลิเคชันของ

หลักสูตรนายสิบชั้นต้นศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ (2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบส่งงานมอบหมายบน

เว็บแอปพลิเคชันของหลักสูตรนายสิบชั้นต้นศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น ส าหรับใช้แก้ปัญหารูปแบบ

วิธีการส่งงานมอบหมายที่ไม่เป็นระบบข้อมูลมีความซ ้าซ้อน กระจัดกระจาย และสูญหาย โดยใช้กรอบแนวคิดวงจร

การพัฒนาระบบแบบเอสดีแอลซี ได้แก่ เข้าใจปัญหา ศึกษาความเป็นไปได้ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบ 

ทดสอบการติดตั้งและการบ ารุงรักษา กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรครูทั้งสิ้น 

199 คน กลุ่มตัวอย่างคือครูผู้สอนประจ าหลักสูตร จ านวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 2 

กลุ่ม แบ่งออกเป็นครูนายทหาร 14 คน ครูนายสิบ 21 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ เชิงพรรณนาวัดแนวโน้มเข้าสู่

ส่วนกลาง วัดการกระจายจากการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง

อนุมานตรวจสอบสมมติฐาน ทดสอบที จากการประเมินประสิทธิภาพด้านความสามารถ ความถูกต้อง ลักษณะการ

ใช้งาน และด้านความปลอดภัย ผลการวิจัยมีดังนี้ (1) ผลการพัฒนาระบบส่งงานมอบหมายบนเว็บแอปพลิเคชันของ

หลักสูตรนายสิบชั้นต้นศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พบว่าระบบสามารถใช้งานได้ เนื้อหาครบถ้วน ทันสมัย 

ตอบสนองรวดเร็ว ออกแบบน่าสนใจ มีความเหมาะสมมากส าหรับน าไปใช้แก้ปัญหารูปแบบวิธีการส่งงานมอบหมาย

ของนักเรียนได้ ในระดับดี (x̅ = 4.06, S.D. = 0.11) และ (2) ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบส่งงานมอบหมาย

บนเว็บแอปพลิเคชันของหลักสูตรนายสิบชั้นต้นศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น พบว่าสามารถใช้ส าหรับส่ง

งานและตรวจสอบผลการส่งได้เหมาะสมมากที่สุด ระบบมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้ใช้ ข้อมูลงานมอบหมายถูกจัดเก็บบน

ฐานข้อมูลอย่างปลอดภัยเป็นระเบียบ ลดความซ ้าซ้อน ลดการกระจัดกระจาย และลดการสูญหายได้ ในระดับดีมาก 

(x̅ = 4.58, S.D. = 0.49) และผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยการประเมินประสิทธิภาพของกลุ่มตัวอย่าง

ระหว่างกลุ่มครูนายทหารกับกลุ่มครูนายสิบ พบว่าไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

ค าส าคัญ: ระบบส่งงานมอบหมาย เว็บแอปพลิเคชัน หลักสูตรการศึกษาทางทหาร 
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Abstract 

The purposes of this research were (1) to develop an assignment submission system 

on the web application of Electronic Elementary Sergeant Course, and (2) to assess the 

efficiency of the assignment submission system on the web application of Electronic 

Elementary Sergeant Course developed. For solving the problem of unsystematic assignment 

submission methods that are redundant, fragmented, and lost. Conduct research using SDLC 

system development conceptual framework, i.e. problem recognition, feasibility study, 

analysis, design, construction, Implementation Testing and maintenance. The quantitative 

research process collected data from a population of 199 teachers in an Infantry School, the 

sample size is 35 by using purposive sampling method choosing 2 groups, divided into 14 

commissioned officer teachers and 21 noncommissioned officer teachers. Data were analyzed 

using descriptive statistics by measuring the central tendency and distribution values from the 

content quality assessment results in system design and using inferential statistics to verify 

the hypothesis by t-test from the results of evaluation of functional requirement, functional, 

usability and security. The research results were as follows (1) results of the development of 

the assignment submission system on the web application of Electronic Elementary Sergeant 

Course, The system can be used, complete content, modern, fast response, attractive design, 

very suitable for solving problems in the format of how to submit assignments at a good level. 

(x̅ = 4.06, S.D. = 0.11) and (2) the results of assessment of the efficiency of the assignment 

submission system on the web application of Electronic Elementary Sergeant Course 

developed, can be used for submitting work and checking the most suitable submission 

results. The system interacts with the users. Assignment information is stored in a secure, 

organized database, reduce redundancy scatter and loss at a very good level. (x̅ = 4.58, S.D. = 

0.49) and the mean difference test results of the efficacy evaluation between a group of the 

commissioned officer teacher and the noncommissioned officer teacher were not significantly 

different at a statistical significance of .05 

 

Keywords: Assignment Submission System, Web Application, Military Education Course 
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บทน า 

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มีความส าคัญต่อ

ชีวิตประจ าวันและการท างานขององค์กรเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้าน

ระบบอินเทอร์เน็ตที่สามารถสื่อสารเพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้ (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ , 2548, น. 26)                  

ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนา

อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ให้ผู้เรียนได้รับ

ความรู้ ทักษะและสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2542) 

จากกรอบแผนงานกิจกรรมการจัดการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 -2566 ของสถานศึกษา                

ซึ่งยึดถือตามนโยบายการศึกษาของหน่วยเหนือ พ.ศ. 2560-2564 ด้านการพัฒนาเพ่ือความทันสมัย มุ่งเน้นให้

สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการหลักสูตรตามขีดความสามารถของสถานศึกษาได้  

หลักสูตรนายสิบชั้นต้นศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็นศึกษาภาคออนไลน์ 17 สัปดาห์ และภาค

การฝึกปฏิบัติ ณ สถานศึกษา 1 สัปดาห์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้

ภาครัฐยกระดับมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาด ดังนั้นเพื่อปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาลและลดความเสี่ยง

ต่อการติดเชื้อ สถานศึกษาจึงยกเลิกก าหนดการฝึกปฏิบัติ เปลี่ยนเป็นส่งงานมอบหมายผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ 

ส่งผลให้เกิดข้อขัดข้องในการบริหารจัดการ จากผลการประเมินหลักสูตรโดยภาพรวมพบจุดที่ควรพัฒนาด้าน

ขั้นตอนการส่งงานมอบหมาย ซึ่งประสบปัญหาการติดต่อสื่อสารระหว่างครูและนักเรียน เนื่องจากใช้เทคโนโลยี

ในการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย ท าให้ข้อมูลงานมอบหมายเกิดการกระจัดกระจาย ซ ้าซ้อนและสูญหาย  

จากข้อขัดข้องในการบริหารจัดการข้างต้น ผู้วิจัยมีหน้าที่ก ากับดูแลหลักสูตรดังกล่าว จึงมีแนวคิด

แก้ไขปัญหาด้วยการสร้างระบบส่งงานมอบหมายให้สามารถใช้งานได้บนเว็บแอปพลิเคชัน ส าหรับใช้เป็นช่อง

ทางการส่งงานของนักเรียน และช่องทางการตรวจงานของครูผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกใน

ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรได้เป็นอย่างดี โดยใช้กรอบแนวคิดวงจรการพัฒนาระบบแบบเอสดีแอลซี  

(วิทวัฒน์ พัฒนา, 2553, น. 21) เพื่อให้เกิดความสะดวก ทันสมัย และสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับ

นักเรียนในการตอบรับผลการส่งงานเป็นรายบุคคล อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการการศึกษา โดยน า

เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการหลักสูตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาระบบส่งงานมอบหมายบนเว็บแอปพลิเคชันของหลักสูตรนายสิบชั้นต้นศึกษาผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 
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2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพระบบส่งงานมอบหมายบนเว็บแอปพลิเคชันของหลักสูตรนายสิบชั้นต้น

ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ระบบส่งงานมอบหมายบนเว ็บแอปพลิเคชันของหลักสูตรนายสิบชั ้นต้นศึกษาผ่านสื่ อ

อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น เป็นระบบที่มีคุณภาพ อยู่ในระดับดี 

2. ค่าเฉลี่ยการประเมินประสิทธิภาพระบบส่งงานมอบหมายของกลุ่มครูนายทหารไม่แตกต่างจาก

กลุ่มครูนายสิบ 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดการพัฒนาระบบ 

วงจรการพัฒนาระบบแบบ Waterfall Model คือ โมเดลที่มีขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจนและง่าย

ต่อการน าไปใช้จริง โดยใช้วงจรชีวิตแบบฉบับ (Class Lift Cycle) หมายถึงการเรียงล าดับงานในการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ โดยเริ่มด้วยการก าหนดความต้องการ วางแผน สร้างแบบจ าลอง และการให้ความช่วยเหลือในช่วง

การปรับใช้งานซอฟต์แวร์ การพัฒนาต้องระบุความต้องการใช้งานให้ชัดเจนไม่คลุมเครือ หากมีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงความต้องการหรือพบความผิดพลาดในการท างานของระบบเมื่อท าการทดสอบระบบ อาจท าให้

เกิดความยุ่งยากในการแก้ไข ซึ่งปัจจุบันขั้นตอนการท างานสามารถย้อนกลับ ( Iteration) ไปแก้ไขได้ เรียกว่า 

Adapted Waterfall Model (พรรณี สวนเพลง, 2552, น. 303-308) 

 

 
รูปที่ 1 วงจรการพัฒนาระบบแบบ Adapted Waterfall Model 

ที่มา: พรรณี สวนเพลง (2552, น. 305) 
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วงจรการพัฒนาระบบแบบ System Development Life Cycle: SDLC คือ กระบวนการในทาง

ความคิด (Logical Process) ส าหรับพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการ

ของผู้ใช้ มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ เข้าใจปัญหา ศึกษาความเป็นไปได้ วิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบ สร้าง

หรือพัฒนาระบบ ทดสอบการติดตั้ง และการบ ารุงรักษา (วิทวัฒน์ พัฒนา, 2553, น. 21) 

 

 
 

รูปที่ 2 วงจรการพัฒนาระบบแบบ System Development Life Cycle: SDLC 

ที่มา: วิทวัฒน์ พัฒนา (2553, น. 21) 

 

แนวคิดเกี่ยวกับโปรแกรมภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

โปรแกรมภาษา Java Scripts เป็นภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ หรือเรียกว่าอ็อบเจ็กโอเรียลเต็ด (Object 

Oriented Programming) เป็นภาษายุคใหม่ส าหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ตที่สามารถเพ่ิม

เข้าไปในเว็บเพจ เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการค านวณ การแสดงผล การรับส่งข้อมูล และที่ส าคัญสามารถ

โต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่างทันทีทันใด (ภาชญา เชี่ยวชาญ, 2564, น. 1)  

โปรแกรม Google Apps Script เป็นเครื่องมือที่ใช้ ในการพัฒนาโปรแกรม โดยสามารถเชื่อมต่อ 

Google API โครงสร้างภาษาคล้าย Java Scripts สามารถท างานในลักษณะ Server Side ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของ Google Drive ส าหรับ Google Apps Script ใช้งานร่วมกับ Google Apps บน Web browser และ 

run บน server ของ Google (วสันต์ คุณดิลกเศวต, 2564, น. 3 ) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัยพัฒนาระบบ 

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนาจากสภาพปัญหาจริงที่ค้นพบ โดยใช้แนวคิดวงจรการพัฒนา

ระบบแบบเอสดีแอลซี 7 ขั้น ที่มีความสอดคล้องกับบริบทขององค์กร ด้วยโปรแกรมและชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์

สร้างระบบให้สามารถรับส่งข้อมูล แสดงผล มีปฏิสัมพันธ์ และแจ้งผลอัตโนมัติ โดยยึดหลักจริยธรรมในวิชาชีพ 

ได้แก่ ความคุ้มค่า ความประหยัด ความโปร่งใส ความเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 

 

 
รูปที่ 3 กรอบแนวคิดในการวิจัยพัฒนาระบบส่งงานมอบหมาย 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ บุคลากรครูในสังกัด แบ่งเป็นครูนายทหาร 96 คน ครูนายสิบ 103 คน รวม 199 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรครูประจ าหลักสูตรที่มีประสบการณ์สอน และมีความรู้เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการหลักสูตรนายสิบชั้นต้นศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี จ านวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 2 กลุ่ม แบ่งเป็นครูนายทหาร จ านวน 14 คน ครูนายสิบ จ านวน 

21 คน (วรรณ ีแกมเกตุ, 2551, น. 290) 

 

ความพึงพอใจ/จุดที่ควรพัฒนา/ ความ
ต้องการ/ข้อเสนอแนะ 

▪ ระบบแจ้งเตือนเมื่อนักเรียนส่งผลงาน 
▪ ระบบแจ้งเตือนเมื่อครตูรวจผลงาน 
▪ ระบบแจ้งเตือนตารางการปฏิบตัิ  

ส าหรับนักเรียน

(EESC of Assignment     
Submission System) 

 

 

 

 

 

ส าหรับครูผูส้อน
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ขอบเขตของการวิจัย  

ขอบเขตด้านการพัฒนา คือ การสร้างระบบส่งงานมอบหมายด้วยโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ใด ๆ 

ให้สามารถใช้งานได้บนเว็บแอปพลิเคชันอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้เงื ่อนไขความคุ้มค่า ความประหยัด

งบประมาณ และใช้ส าหรับการบริหารจัดการหลักสูตรนายสิบชั้นต้นศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 

ขอบเขตด้านระยะเวลา แบ่งเป็น 5 ช่วงดังนี้ 

1. ระหว่างเดือน ม.ค. – พ.ค. 64 รวบรวมปัญหาข้อขัดข้อง ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวทาง

และความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา  

2. เดือน มิ.ย. 64 วิเคราะห์ ออกแบบโครงร่างการพัฒนาระบบ สร้างเครื่องมือ พบผู้เชี ่ยวชาญ

ตรวจสอบโครงร่างการออกแบบระบบ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าให้ดียิ่งขึ้น 

3. เดือน ก.ค. 64 สร้างและพัฒนาระบบ ทดสอบการติดตั้งและเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. เดือน ส.ค. 64 วิเคราะห์ข้อมูล และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเพ่ือให้ระบบท างานได้ดียิ่งขึ้น 

5. ระหว่างเดือน ก.ย. – ธ.ค. 64 รายงานผลการวิจัยเพื่อน าไปใช้งาน และบ ารุงรักษาระบบต่อไป  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีจ านวน 2 ชนิด ได้แก่ (1) แบบประเมินคุณภาพระบบ    

ส่งงานมอบหมายแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 2 ด้าน 13 ข้อ ค่า IOC= 0.67-1.00 ผลการประเมินโดย

ผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพดี และมีความเหมาะสมมาก (x̅ = 4.06, S.D. = 0.11) และ (2) แบบประเมินประสิทธิภาพ

ระบบส่งงานมอบหมายแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 4 ด้าน 20 ข้อ ค่า IOC= 0.67-1.00 ผลการประเมิน

โดยกลุ่มตัวอย่างมีประสิทธิภาพดีมาก และมีความเหมาะสมมากที่สุด (x̅= 4.58,S.D.=0.49)  

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้แบบประเมินคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญดา้น

ระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 คน และใช้แบบประเมินประสิทธิภาพเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างครู

ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มครูนายทหาร 14 คน กลุ่มครูนายสิบ 21 คน รวม 35 คน  

การวิเคราะห์ข้อมูล  

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน และตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ได้แก่ (1) วิเคราะห์คุณภาพ 

ความเหมาะสมโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาจากค่าเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic mean) และค่าความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และ (2) วิเคราะห์ประสิทธิภาพ ความเหมาะสมโดยใช้สถิติเชิงอนุมานตรวจสอบสมมติฐาน

ด้วยการทดสอบที (t-test Independent) เพื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย (mean difference) ของผล

การประเมินประสิทธิภาพระหว่างกลุ่มครูนายทหารกับกลุ่มครูนายสิบที่เป็นอิสระจากกัน 
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ผลการวิจัย 

ผลการพัฒนาระบบส่งงานมอบหมาย 

ระบบส่งงานมอบหมายของหลักสูตรนายสิบชั้นต้นศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียนทหารราบ 

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถเข้าถึงได้จากต าแหน่ง https://sites.google.com/view/obnco/ มี 5 ส่วน ได้แก่ 

(1) หน้าเว็บหลักและเมนูย่อยวิชาหลัก 7 วิชา ได้แก่ วิชายุทธวิธี วิชาอาวุธ วิชาหลักยิงและการตรวจการณ์ 

วิชาแผนที่และการใช้เข็มทิศ วิชาการปฏิบัติของหน่วยทหารขนาดเล็ก วิชาฝ่ายอ านวยการ และวิชาการสื่อสาร 

(2) หน้าเว็บรองแสดงใบงานรายวิชา ปุ่มส่งผลงาน และปุ่มตรวจผลการส่งงาน (3) แบบฟอร์มส่งงานของ

นักเรียน (4) หน้าเว็บผลการส่งงานมอบหมาย และ (5) แอปพลิเคชันตรวจผลงานและแจ้งผลของครู 

 
รูปที่ 4 หน้าเว็บหลักและเมนูย่อยรายวิชา 

 
       รูปที่ 5 หน้าเว็บรองรายละเอียดวิชา                            รูปท่ี 6 แบบฟอร์มส่งงานของนักเรียน 
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รูปที่ 7 หน้าเว็บผลการส่งงานมอบหมาย และการท างานของระบบแจ้งเตือน 

 

จากรูปที่ 7 การท างานของหน้ารายงานผลการส่งงานมอบหมาย  เมื่อนักเรียนกรอกข้อมูลของผู้ส่ง

เรียบร้อย พร้อมแนบไฟล์งาน ให้กดปุ่มส่งงาน ระบบจะแจ้งผลการส่งงานบนจอภาพ  และสามารถตรวจสอบ

ผลการส่งได้ที่ปุ่มตรวจผลการส่งงาน ในเวลาเดียวกันระบบจะแจ้งผลการส่งงานไปยังกลุ่ม LINE โดยอัตโนมัติ 

เพื่อแจ้งให้ครูผู้สอนทราบและตรวจสอบผลงานได้ทันทีผ่าน Apps ระบบตรวจผลงาน แก้ไขสถานะพร้อมแจ้ง

ผลการตรวจไปยังกลุ่ม LINE ให้นักเรียนทราบ หรือให้แก้ไขเฉพาะรายที่ผลการตรวจไม่ผ่านแล้วแต่กรณี 

ผลการประเมินคุณภาพของระบบส่งงานมอบหมาย 

ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ได้แก่ นายทหารควบคุมระบบ  

ผู้ช่วยนายทหารควบคุมระบบ และนายทหารโปรแกรม หลังจากการทดสอบการติดตั้ง โดยใช้แบบประเมิน

คุณภาพด้านเนื้อหาและด้านการออกแบบ รวม 13 ข้อ มีผลสรุปการประเมินคุณภาพ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 คุณภาพและความเหมาะสมของระบบส่งงานมอบหมาย  

รายการประเมินคุณภาพ 
คุณภาพ 

ความเหมาะสม 
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

1. ด้านเนื้อหา 4.13 0.11 ดี เหมาะสมมาก 

2. ด้านการออกแบบ และการจัดรูปแบบจอภาพ 4.00 0.12 ดี เหมาะสมมาก 

รวม 4.06 0.11 ดี เหมาะสมมาก 

 

จากข้อมูลในตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าผลการวิเคราะห์คุณภาพและความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน 3 คน ในภาพรวมพบว่าระบบสามารถใช้งานได้ เนื้อหาครบถ้วน ทันสมัย ตอบสนองรวดเร็ว ออกแบบ

Apps ระบบตรวจ

ผลงาน 
ระบบแจ้งเตือน 
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น่าสนใจ มีความเหมาะสมมากในการน าไปใช้ส าหรับแก้ปัญหารูปแบบวิธีการส่งงานมอบหมายของนักเรียนได้ 

ในระดับดี (x̅ = 4.06, S.D. = 0.11) 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบส่งงานมอบหมาย 

ประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมโดยกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 35 คน ทดสอบใช้งานระบบ

หลังจากการทดสอบการติดตั้ง โดยใช้แบบประเมินประสิทธิภาพด้านความสามารถ ความถูกต้อง ลักษณะการ

ใช้งาน และด้านความปลอดภัย รวม 20 ข้อ มีผลสรุปการประเมินประสิทธิภาพ และผลการทดสอบความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มครูนายทหารกับกลุ่มครูนายสิบที่เป็นอิสระจากกัน ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2 ประสิทธิภาพของระบบส่งงานมอบหมาย  

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน (N) 
ประสิทธิภาพ 

ความเหมาะสม 
Mean S.D. ระดับ 

1. ครูนายทหาร 14 4.55 0.61 ดีมาก เหมาะสมมากที่สุด 

2. ครูนายสิบ 21 4.61 0.42 ดีมาก เหมาะสมมากที่สุด 

รวม 35 4.58 0.49 ดีมาก เหมาะสมมากที่สุด 

 

จากข้อมูลในตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 35 คน 

ในภาพรวมพบว่าสามารถใช้ส าหรับส่งงานและตรวจสอบผลการส่งได้เหมาะสมมากที่สุด ระบบมีปฏิสัมพันธ์ต่อ

ผู้ใช้ ข้อมูลงานมอบหมายถูกจัดเก็บบนฐานข้อมูลอย่างปลอดภัยเป็นระเบียบ ลดความซ ้าซ้อน ลดการกระจัด

กระจาย และลดการสูญหายได้ ในระดับดีมาก (x̅ = 4.58, S.D. = 0.49) 

 

ตารางท่ี 3 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของผลการประเมินประสิทธิภาพระหว่างกลุ่มครูนายทหารกับกลุ่ม

ครูนายสิบที่เป็นอิสระจากกัน  

Compare 

Mean 

Levene's Test t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Lower Upper 

ครูนายทหาร*

ครูนายสิบ 
3.234 .081 -.318 33 .753 -.05524 .17394 -.40913 .29865 

   -.295 21.164 .771 -.05524 .18722 -.44440 .33393 
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากข้อมูลในตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่า F-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.081 ซึ่งมากกว่า 0.05 

แสดงว่าความแปรปรวนเท่ากัน อ่านค่า t-test แถวบน ค่า t เท่ากับ -.318 ค่า Sig. เท่ากับ 0.753 ซึ่งมากกว่า 

0.05 แสดงว่าค่าเฉลี่ยการประเมินประสิทธิภาพของกลุ่มตัวอย่างระหว่างกลุ่มครูนายทหารกับกลุ่มครูนายสิบ 

ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05   

 

สรุป 

หลังเสร็จสิ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน และ

ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

1. ผลการพัฒนาระบบส่งงานมอบหมายบนเว็บแอปพลิเคชันของหลักสูตรนายสิบชั้นต้นศึกษาผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์มีคุณภาพดี ( x̅ = 4.06, S.D.=0.11) เป็นผลมาจากการใช้กรอบแนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ

แบบเอสดีแอลซี (วิทวัฒน์ พัฒนา, 2553, น. 21) คือการเข้าใจกับสภาพปัญหาจริงที่ค้นพบ มีการศึกษาค้นคว้า 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหา โดยการเริ่มต้นแผนงานการวิเคราะห์และออกแบบ

โครงร่างระบบงานที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา หลังจากนั้นทดสอบติดตั้งระบบ พบว่าระบบสามารถใช้งานได้ 

เนื้อหาครบถ้วน ทันสมัย ตอบสนองรวดเร็ว ออกแบบน่าสนใจ มีความเหมาะสมมากส าหรับน าไปใช้แก้ปัญหา

รูปแบบวิธีการส่งงานมอบหมายของนักเรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับวิไลวรรณ วิภาจักษณกุล (2555, น. 53) ได้

ศึกษาวิจัยเรื่อง การสร้างระบบส่งการบ้านออนไลน์รายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู ผลการวิจัยพบว่าระบบส่ง

การบ้านออนไลน์มีประสิทธิภาพในระดับดีมีค่าเฉลี่ย 4.50 

2. ผลการประเมินระบบส่งงานมอบหมายบนเว็บแอปพลิเคชันของหลักสูตรนายสิบชั้นต้นศึกษาผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพดีมาก (x ̅ = 4.58, S.D. = 0.49) เป็นผลมาจากระบบส่งงาน
มอบหมายมีความทันสมัย ตอบสนองได้รวดเร็ว สามารถน ามาใช้เป็นช่องทางการส่งงานของนักเรียนทดแทน
ระบบเดิม เพ่ือลดการกระจัดกระจาย ลดความซ ้าซ้อน และลดการสูญหายของข้อมูล อีกท้ังยังช่วยให้ครูผู้สอน
กับนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันผ่านระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติแบบทันทีทันใด และจากผลการทดสอบความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยของการประเมินประสิทธิภาพ ระหว่างกลุ่มครูนายทหารกับกลุ่มครูนายสิบ พบว่าไม่แตกต่าง
กันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ จึงสรุปได้ว่าครูผู้สอนประจ าหลักสูตรยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการส่งงานมอบหมายแบบเดิม มาใช้ระบบส่งงานมอบหมายบนเว็บแอปพลิเคชัน
ของหลักสูตรนายสิบชั้นต้นศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนันณภัชสรณ์  ทองค า 
(2557, น. 15) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบส่งงานในชั้นเรียนวิชาโปรแกรมประมวลผลค าของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของระบบส่งงานในชั้นเรียนโดยภาพรวม สามารถ
ท างานได้ตามฟังก์ชัน ง่ายต่อการใช้งาน ถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และมีการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมลูในระบบ อยู่ในระดับดี 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”   
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1233 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

ระบบส่งงานมอบหมายบนเว็บแอปพลิเคชันของหลักสูตรนายสิบชั้นต้นศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน

โรงเรียนทหารราบนี้ จะสามารถใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุดขึ้นอยู่กับผู้ใช้ที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. ผู้ใช้ควรมีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  

2. ผู้ใช้ควรมีความสามารถด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 

3. ผู้ใช้ควรมีเจตคติที่ดีและยอมรับการน าเทคโนโลยีมาช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานแบบเดิม              

เพ่ือความทันสมัยและก้าวไปสู่การพัฒนาขององค์กรในอนาคต 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรประเมินความคิดเห็นของนักเรียนต่อการใช้งานระบบส่งงานมอบหมาย เพื่อปรับปรุงคุณภาพ

และพัฒนาประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

2. ควรเลือกใช้แนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ และโปรแกรมชุดค าสั่งที่มีคุณภาพสูงส าหรับการพัฒนา

เพ่ือการแก้ไขปัญหา ริเริ่มสร้างสรรค์ หรือทางพาณิชย์ โดยให้มีความสอดคล้องกับบริบทของแต่ละองค์กร 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนวิชา 596-561 สัมมนา

ทางวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 แบบออนไลน์ ด าเนินการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจาก

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน    

42 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษา 

พบว่า นักศึกษาตอบแบบสอบถาม 40 คน (ร้อยละ 95.2) ทุกคนมีประสบการณ์ในการใช้อินเตอร์เน็ต       

ส่วนใหญ่ใช้แท็บเล็ตหรือไอแพดในการเรียนออนไลน์ (ร้อยละ 90.0) แอปพลิเคชันที่นักศึกษาคิดว่าใช้งานง่าย

ที่สุด คือ Zoom (ร้อยละ 87.5) Line ได้รับความนิยมสูงสุดเพื่อคุยงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาและกับเพื่อนที่

จัดท าสัมมนาร่วมกัน (ร้อยละ 92.5 และ 100 ตามล าดับ) นักศึกษาใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตในบ้านหรือที่พัก 

(ร้อยละ 85.0) อย่างไรก็ตาม นักศึกษาชอบการเรียนแบบไฮบริด (ร้อยละ 62.5) สูงกว่าแบบออนไลน์                

(ร้อยละ 20.0) และแบบในชั้นเรียน (ร้อยละ 17.5) ในการเรียนวิชานี้แบบออนไลน์ นักศึกษารู้สึกสะดวกในการ

ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา กดดันน้อยกว่าการน าเสนองานหน้าชั้นเรียน กล้าถามหรือแสดงความ

คิดเห็นมากขึ้น และการเรียนแบบออนไลน์โดยใช้ Zoom เหมาะสมกับวิชานี้ อย่างไรก็ตาม การเรียนออนไลน์

มีผลเสียต่อคุณภาพการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์  นอกจากนี้  ปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเรียนที่บ้าน 

สัญญาณอินเตอร์เน็ต และกระแสไฟฟ้า ขณะที่การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็น

อุปสรรคในระดับปานกลาง ดังนั้น ในปีการศึกษาถัดไป ควรใช้รูปแบบไฮบริด โดยจัดการสอนและการน าเสนอ

สัมมนาแบบออนไลน์ผ่านทาง Zoom แต่คุยงานกันโดยตรงและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 

 

ค าส าคัญ: การเรียนออนไลน์ สัมมนา นักศึกษาเภสัชศาสตร์ วิถีชีวิตใหม่ 
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Abstract 

The purpose of this study was to survey the opinions of 42 the fifth-year students in 

Department of Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, Prince of Songkla University 

towards learning the subject of 596-561 Seminar in Pharmaceutical Research and 

Development in Semester 1/2021 via online. The research instrument was a questionnaire. 

Descriptive statistics and content analysis were utilized for analyzing the obtained data. The 

results showed that 40 students answered the questionnaire (95.2%). All of them had 

experience in internet usage. Most of them use tablets or iPads for online learning (90.0%). 

The students thought that Zoom was the easiest application for using (87.5%). Line was the 

most popular application for discussion with the advisor and with the colleague to prepare 

the seminar in teamwork (92.5% and 100%, respectively). Most students use internet source 

in their homes or residences (85.0%). However, students preferred to study via hybrid (62.5%) 

rather than online (20.0%) and onsite (17.5%). When studying this subject via online, the 

students were comfortable in asking their advisors for suggestions, felt less pressure than 

presenting in front of the classroom and dared to ask or give some comments. They also 

thought that Zoom was suitable for this subject. However, online learning had adverse effects 

on the quality of communication and personal interaction. Moreover, most problems were 

related to studying at home, internet signal and electric current. Searching for academic 

information from outside the university was a moderate obstruction. Therefore, in the next 

academic year, this subject should be organized using hybrid model. Briefly, teaching and 

seminar presenting should be arranged via online by Zoom while discussion should be direct 

communication by following the COVID-19 prevention measures. 

 

Keywords: Online learning, seminar, pharmacy students, new normal 

 

บทน า 

ต้นปี พ.ศ. 2563 ทั่วโลกเริ่มมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัส Wuhan novel 

coronavirus (2019-nCoV) ซึ่งมีรายงานการพบผู้ป่วยครั้งแรกในเมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน เมื่อปลายปี พ.ศ. 2562 ต่อมามีการศึกษาเกี่ยวกับเชื้อไวรัสนี้เพิ่มมากขึ้น และเรียกชื่อเป็น 

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) โดยเร ียกช ื ่อโรคท ี ่ เก ิดข ึ ้นว่า                  
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“โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus disease 2019)” หรือนิยมเรียกในชื ่อย่อว่า “โควิด-19 

(COVID-19)” (Acter et al., 2020) จากนั้นพบการแพร่ระบาดขยายวงกว้างมากขึ้น รวมถึงจ านวนผู้ติดเชื้อ

และตายก็เพิ่มขึ้นด้วย วันที่ 11 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization; WHO) 

ประกาศว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่ในระดับ pandemic ซึ่งเป็นระดับที่รุนแรงและกระจายในวงกว้าง

ทั่วทั้งโลก (Cucintta and Vanelli, 2020) นอกจากนี้ ยังพบปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรม 

(genome) ของไวรัสซึ่งส่งผลให้เกิดการกลายพันธุ์ (mutation) เป็นสายพันธุ์ใหม่ซึ่งมีความสามารถในด้าน

การแพร่ระบาดรวมถึงการแสดงลักษณะอาการของโรคท่ีแตกต่างจากสายพันธุ์ดั้งเดิม (Dawood, 2020) 

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกเมษายน 2564 ในประเทศไทย ขยายวงกว้างกว่าระลอกก่อน ๆ 

โดยพบการแพร่ระบาดหลายคลัสเตอร์ (clusters) และพบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่กลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ที่

แพร่กระจายได้ง่ายขึ้นและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์รุนแรงมากขึ้น ได้แก่ สายพันธุ์อัลฟา (Alpha) 

และสายพันธุ์เดลตา (Delta) ซึ่งองค์การอนามัยโลกจัดเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล (Variants of Concern; VOC) 

ส่งผลให้มีความจ าเป็นในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีความจ าเป็นในการปรับตัว

ในการด าเนินชีวิตด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตใหม่ (new normal) นอกจากนี ้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 

2564 จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ถูกก าหนดให้เป็น

หนึ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพ้ืนที่สีแดงเข้ม (ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19, 2564) 

ดังนั้นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงจ าเป็นต้องด าเนินการด้วยความเข้มงวด ซึ่งการลด

การรวมตัวกันของคนจ านวนมาก เป็นแนวทางหนึ่งที ่ช่วยลดความเสี ่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด -19                 

ได้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใน

ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ตามประกาศเลขที่ 24/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งมีสาระส าคัญ

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คือ ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 20 สิงหาคม 2564 

เรียนแบบออนไลน์ (online) ทั ้งหมด โดยไม่มีการเรียนการสอนแบบในชั ้นเรียนหรือออนไซต์ (onsite)                  

ทุกรายวิชาในช่วงเวลานี้ จากนั้นคณะฯ จะอนุญาตให้นักศึกษาเข้ามาเรียนปฏิบัติการและเริ่มท าวิจัยได้ตั้งแต่

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2564) ต่อมา มีการเปลี่ยนแปลง

เกี่ยวกับการอนุญาตให้นักศึกษาเข้าคณะฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 มีแนวโน้ม

รุนแรงมากข้ึน อย่างไรก็ตาม การวางแผนการสอนส าหรับภาคการศึกษาที่ 1/2564 ซึ่งต้องด าเนินการก่อนเปิด

ภาคการศึกษาในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ผู้ประสานงานรายวิชาจึงยึดประกาศฉบับนี้เป็นแนวทางในการจัด

ตารางการเรียนการสอน 

ในรายวิชา 596-561 สัมมนาทางวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 สาขาวิชา

เทคโนโลยีเภสัชกรรม ก าหนดให้นักศึกษาจัดท าสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม               

ซึ่งเกี ่ยวข้องกับเทคโนโลยีการตั้งต ารับยา การผลิตยารูปแบบต่าง ๆ เช่น ยาเตรียมประเภทของเหลวใส                   
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ยาเตรียมประเภทของเหลวระบบกระจายตัว ยาเตรียมประเภทของแข็ง ยาเตรียมปราศจากเชื้อ เภสัชภัณฑ์

รังสี ยาฉีด-พ่น และรูปแบบยาเตรียมพิเศษอื่น ๆ โดยก าหนดให้นักศึกษาท างานเป็นทีม 2-3 คน/เรื่อง และได้

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยผู้ประสานงานรายวิชาแนะน าให้นักศึกษาติดต่อขอค าแนะน าในการ

เตรียมสัมมนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านทางช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม  การบรรยายและน าเสนอสัมมนา

ด าเนินการทางออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom และก าหนดให้การน าเสนอสัมมนาเสร็จสิ้นก่อนวันที่ 23 

สิงหาคม 2564 นั่นคือในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เพื่อให้นักศึกษาสามารถทุ่มเทเวลาให้กับการศึกษาใน

ภาคปฏิบัติการและการท างานวิจัยอย่างเต็มที่ หลังได้รับอนุญาตให้เข้าคณะฯ ได้ตามประกาศเลขที่ 24/2564 

ส าหรับการติดต่อประสานงานและส่งไฟล์งานต่าง ๆ ระหว่างผู้ประสานงานรายวิชาและนักศึกษาด าเนินการ

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) และระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management System; LMS) 

นอกจากนี้ นักศึกษาที่จัดท าสัมมนาร่วมกันหลายกลุ่มมีสมาชิกที่อยู่ในคนละพื้นที่และไม่สามารถพบปะกัน

โดยตรง รวมถึงนักศึกษาไม่สามารถขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาแบบพบหน้า ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวิชา

นี้ที่จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การให้ค าแนะน าต่าง ๆ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา การคุยงานระหว่างอาจารย์ที่

ปรึกษาและนักศึกษาที่จัดท าสัมมนาร่วมกัน การสอน รวมถึงกิจกรรมการน าเสนอสัมมนา เป็นแบบออนไลน์

ทั้งหมด 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื ่อส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาชั ้นปีที ่ 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 42 คน ที่มีต่อการเรียนวิชา 596-561 สัมมนาทางวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 

ภาคการศึกษาที่ 1/2564 แบบออนไลน์ โดยผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ การน าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ไปใช้วางแผน

ปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไปให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในประเทศไทยมีการใช้มานานพอสมควร แต่ไม่ค่อยแพร่หลาย

มากนัก จนกระทั่งมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มีความจ าเป็น

อย่างยิ่งเพ่ือเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ดังนั้นจึงมีการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัด 

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ รวมถึงความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ทั้งในบทบาทของผู้สอน ผู้เรียน และผู้บริหาร เพื่อน าผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ที่มีคุณภาพ 

การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา พบว่าปัจจัยทุกด้านที่ท าการศึกษา คือ ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านอาจารย์ ปัจจัยด้าน
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นักศึกษา และปัจจัยด้านสถานศึกษา ล้วนส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทั้งสิ้น (ธนพรรณ ทรัพย์ธนาดล, 2554) 

การใช้โปรแกรม Google Classroom เพื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ส าหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พบว่าผลการตอบแบบประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานทุกบทบาท คือ ผู้เรียน ผู้สอน และผู้บริหาร มีความพึงพอใจ ในการจัดการเรียน   

การสอนผ่าน Google Classroom ในระดับมาก (พรศักดิ์ หอมสุวรรณ และคณะ, 2560) ซึ่งสอดคล้องกับผล

ของการใช้โปรแกรมเดียวกันนี้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์บนฐานวิถีชีวิตใหม่ส าหรับนักศึกษา

ระดับ ปวส. ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ซึ่งพบว่า

นักศึกษามีความพร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในระดับมาก ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า

ห้องเรียนส าหรับการสอนแบบออนไลน์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจของนักศึกษา

ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (พงษ์ศักดิ์ บุญภักดี, 2562) 

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ส าหรับนักศึกษาในระดับปริญญาโท พบว่านักศึกษาโครงการ

พิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีความพึงพอใจต่อสภาพการจัดการเรียน   

การสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตาม 

สถานภาพส่วนบุคคลมีผลต่อความพึงพอใจ โดยนักศึกษาท่ีมีอายุ อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ

สภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (วไลพรรณ อาจารีวัฒนา และปริญญาภรณ์ พจน์อริยะ, 2562) 

ผลการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ                

ต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ พบว่า นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                

พึงพอใจต่อการเรียนวิชาภาวะผู้น าและการจัดการทางการพยาบาล ในรูปแบบที่ผสมผสานระหว่างแบบ

เผชิญหน้ากับแบบผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์ และเรมวล นันท์ศุภวัฒน์, 2556) รูปแบบ

การเรียนที่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ชอบมากที่สุด คือ การเรียนในชั้นเรียน ซึ่งคาดว่ามีสาเหตุ

มาจากนักศึกษายังไม่สามารถปรับตัวกับการเรียนแบบออนไลน์  และอาจารย์ยังขาดการเตรียมพร้อมในการ

สอนแบบออนไลน์ เพราะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนอย่างกะทันหัน เมื่อพบการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ระลอกแรก (เสถียร พูลผล และ ปฎิพล อรรณพบริบูรณ์, 2563) 

การจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์เป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเหมาะสมในยุคที่มีการ

แพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อทดแทนการศึกษาในระบบปกติ ส าหรับสถาบันการศึกษาที่จ าเป็นต้องน าระบบ

ออนไลน์มาใช้นั้น สามารถน าแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้แก่ Cisco Webex Meeting, Facebook Live, Google 

Classroom, Google Hangout, Google Meet, Microsoft Teams และ Zoom เป็นต้น มาใช้เป็นเครื่องมือ

ในการเรียนการสอนและการสื่อสารระหว่างอาจารย์กับผู้เรียน เนื่องจากโปรแกรมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพ่ือ
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รองรับการสอนออนไลน์ การท างานจากที่บ้าน รวมทั้งการสร้างห้องเรียนเสมือนจริงขึ้น โดยผู้สอนสามารถ

เลือกใช้งานตามความถนัดและตามความเหมาะสมของการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือน าไปสู่การทดแทนการ

สอนในชั้นเรียน (สุวิมล มธุรส, 2564) 

จากการทบทวนวรรณกรรม ไม่พบรายงานการวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน

วิชาที่เก่ียวข้องกับการจัดท าและการน าเสนอสัมมนาแบบออนไลน์ ดังนั้นการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษา

ในเรื่องนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นในสถานการณ์ที่การ

เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

ประชากร 

ประชากร คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 596-561 สัมมนาทางวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ในภาคการศึกษาที่ 

1/2564 ซึ่งมีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 42 คน 

เครื่องมือวิจัย 

เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามออนไลน์ที่ส่งทาง Google Form ซึ่งไม่ระบุถึงและไม่เชื่อมโยงถึง-

ตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยขอความร่วมมือจากนักศึกษาให้ตอบแบบสอบถามตามความสมัครใจ 

แบบสอบถามนี้ได้ผ่านการประเมินในด้านความสอดคล้องระหว่างค าถามกับเนื้อหาที่ต้องการส ารวจรวมถึง

ความชัดเจนของภาษาที่ใช้จากผู้วิจัยจ านวน 3 คน และโครงการวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบให้ยกเว้น

การพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (exemption determination) จากคณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัย คณะ

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามหนังสือท่ี ม.อ.108/64-1913 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 

แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา จ านวน 7 ข้อ (ข้อที่ 1.1-1.7) ได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้

อินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ รูปแบบการเรียนที่ชอบ แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมที่คิดว่าใช้

ในการเรียนออนไลน์ได้ง่าย รวมถึงแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมใช้ในการขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ

ในการประสานงานกับเพ่ือนที่จัดท าสัมมนาร่วมกัน โดยเป็นแบบสอบถามประเภทส ารวจรายการ (checklist) 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนวิชา 596-561 สัมมนาทางวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 แบบออนไลน์ จ านวน 20 ข้อ โดยนักศึกษาให้คะแนนระดับความเห็นด้วยต่อข้อความ

ในแบบสอบถาม จ านวน 19 ข้อ (ข้อที ่ 2.1-2.19) ซึ ่งคะแนนระดับความเห็นด้วย แบ่งเป็น 5 ระดับ                

(rating scale) ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert scale) คือ (1) = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง, (2) = ไม่เห็นด้วย,               
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(3) = เห็นด้วยปานกลาง, (4) = เห็นด้วย และ (5) = เห็นด้วยอย่างยิ่ง รวมถึงพิมพ์ข้อความเพ่ือให้ความคิดเห็น

เพ่ิมเติมในแบบสอบถามปลายเปิด (open-ended form) จ านวน 1 ข้อ (ข้อที่ 2.20) 

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ในช่วงระหว่างวันที่ 20-29 สิงหาคม 2564 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลจากค าตอบแบบสอบถามออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อที่ 1.1-1.7 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ความถี่ (frequency) 

และร้อยละ (percentage; %) โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณ 

ข้อที ่2.1-2.19 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ความถี ่ร้อยละ ค่ามัธยฐาน (median) ค่าเฉลี่ย 

(mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation; SD) โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการ

ค านวณ ส่วนข้อที่ 2.20 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) 

 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

จากการขอความร่วมมือจากนักศึกษาชั ้นปีที่ 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 42 คน ที่เรียนวิชา 596-561 สัมมนาทางวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์              

ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ให้ตอบแบบสอบถามทาง Google Form นั้น พบว่า มีผู ้ตอบแบบสอบถามภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน 40 คน (ร้อยละ 95.2) โดยมีรายละเอียดของค าตอบเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 

และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนวิชานี้แบบออนไลน์ ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1.1 อุปกรณ์ที่นักศึกษาใช้ในการเรียนออนไลน์ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 3 7.5 
 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 30 75.0 
 แท็บเล็ต/ไอแพด 36 90.0 
 โทรศัพท์มือถือ 19 47.5 
1.2 Application ในการเรียนออนไลน์ที่นักศึกษาคิดว่าใช้งานง่ายหรือสะดวก 
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

 Google Meet 25 62.5 
 Microsoft Teams 15 37.5 
 Zoom 35 87.5 
 อ่ืน ๆ 0 0.0 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

1.3 รูปแบบการเรียนที่นักศึกษาชอบมากท่ีสุด (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)   
 การเรียนในชั้นเรียน (onsite) 100% 7 17.5 
 การเรียนออนไลน์ (online) 100% 8 20.0 
 การเรียนแบบไฮบริด (hybrid) ซึ่งผสมผสานทั้งการเรียนในชั้นเรียนและออนไลน์ 25 62.5 
1.4 นอกจากการเรียน นักศึกษาใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือวัตถุประสงค์ใด 
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

 ติดตามข่าวสาร 40 100.0 
 สันทนาการ (เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม อ่านนิยาย) 40 100.0 
 ติดต่อสื่อสาร (เช่น การส่งข้อความ การพูดคุยผ่าน applications ต่าง ๆ) 40 100.0 
 ซื้อสินค้า 36 90.0 
 เรียนรู้เรื่องท่ีสนใจ 35 87.5 
 อ่ืน ๆ ได้แก่ ท าธุรกรรม, ท างานออนไลน์ 2 5.0 
1.5 ในการขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนาในภาคการศึกษาที่ 1/2564 
นักศึกษาติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านช่องทางใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

 Google Meet 20 50.0 
 Microsoft Teams 0 0.0 
 Zoom 13 32.5 
 Line 37 92.5 
 Facebook Messenger 0 0.0 
 Email 20 50.0 
 WeChat 0 0.0 
 อ่ืน ๆ ได้แก่ พบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง 1 2.5 
1.6 ในการประสานงานกับเพ่ือนที่จัดท าสัมมนาร่วมกัน นักศึกษาติดต่อกันผ่านช่องทาง
ใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

 Google Meet 28 70.0 
 Microsoft Teams 4 10.0 
 Zoom 19 47.5 
 Line 40 100.0 
 Facebook Messenger 6 15.0 
 Email 3 7.5 
 WeChat 0 0.0 
 อ่ืน ๆ ได้แก ่Slack 2 5.0 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

1.7 นักศึกษาใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตจากแหล่งใดในการเรียนออนไลน์ 
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

 บ้าน/ที่พัก 34 85.0 
 เครือข่ายมือถือ 27 67.5 
 สถานที่สาธารณะ (เช่น มหาวิทยาลัย เทศบาล) 1 2.5 
 ร้านที่ไปใช้บริการ (เช่น ร้านกาแฟ) 2 5.0 
 อ่ืน ๆ 0 0.0 

 

ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาในตารางที่ 1 พบว่านักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามทุกคนมีประสบการณ์ใน

การใช้อินเตอร์เน็ต โดยทุกคนใช้เพื่อติดตามข่าวสาร สันทนาการ (เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม อ่านนิยาย) 

และติดต่อสื่อสาร (เช่น การส่งข้อความ การพูดคุย) ส่วนใหญ่ยังใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อซื้อสินค้าและเรียนรู้เรื่องที่

สนใจ และบางส่วนใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ ดังนั้นจึงอนุมานได้ว่านักศึกษาทุกคนมีความสามารถ

ในการใช้อินเตอร์เน็ต นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้แท็บเล็ตหรือไอแพดในการเรียนออนไลน์ (ร้อยละ 90.0) รองลงมา 

คือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ร้อยละ 75.0) และโทรศัพท์มือถือ (ร้อยละ 47.5) โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์

มากกว่า 1 ประเภทในการเรียนออนไลน์ มีเพียง 7 คน (ร้อยละ 17.5) ที่ตอบว่าใช้อุปกรณ์เพียง 1 ประเภท 

แอปพลิเคชันที ่นักศึกษาคิดว่าใช้งานง่ายที ่ส ุด  คือ Zoom (ร้อยละ 87.5) รองลงมา คือ Google Meet                     

(ร้อยละ 62.5) และ Microsoft Teams (ร้อยละ 37.5) นอกจากนี้ นักศึกษาได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าพบ

ปัญหาการเข้าผิดห้องจากการใช้ Zoom น้อย ทั้งนี้อาจเพราะความคุ้นชินส่งผลให้ผู้ใช้รู้สึกว่าง่ายในการเข้าถึง

เพื่อใช้งาน Line ได้รับความนิยมสูงสุดในการใช้เพื่อคุยงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาและกับเพื่อนที่จัดท าสัมมนา

ร่วมกัน   (ร้อยละ 92.5 และ 100 ตามล าดับ) นอกจากนี้ พบว่าแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมที่นักศึกษาใช้ใน

การคุยงานกันเองมีความหลากหลายกว่าโปรแกรมที่ใช้คุยงานกับอาจารย์ที ่ปรึกษา เนื่อง จากในการขอ

ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาต้องเลือกใช้โปรแกรมที่อาจารย์ที่ปรึกษาสะดวกหรือถนัดด้วย และมี

นักศึกษา 1 คน ตอบว่าคุยงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง ซึ่งคาดว่านักศึกษาคนดังกล่าวอาจรู้สึกว่าการพบ

หน้ากันโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพดีกว่า

การคุยงานทางออนไลน์ ส าหรับโปรแกรมที่นักศึกษาใช้ในการติดต่อกับเพื่อนที่จัดท าสัมมนาร่วมกัน ได้แก่ 

Line > Google Meet > Zoom > Facebook Messenger > Microsoft Teams > Email > Slack นักศึกษา

ส่วนใหญ่  (ร้อยละ 92.5) ใช้หลายโปรแกรมร่วมกันในการคุยงานเพ่ือจัดท าสัมมนา แหล่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต

ที่นักศึกษาใช้ส่วนใหญ่ คือ บ้านหรือที่พัก (ร้อยละ 85.0) รองลงมา คือ เครือข่ายมือถือ (ร้อยละ 62.5) และ

นักศึกษา 21 คน (ร้อยละ 52.5) ใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตจากทั้งที่พักและเครือข่ายมือถือ นักศึกษา 1-2 คน  



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”   
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1243 

 

ใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตในสถานที่สาธารณะและร้านที่ไปใช้บริการ ร่วมกับการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตจากที่

พักและเครือข่ายมือถือ ส าหรับความชอบรูปแบบการเรียน นักศึกษาชอบการเรียนแบบไฮบริดซึ่งผสมผสานทั้ง

การเรียนในชั้นเรียนและออนไลน์ (ร้อยละ 62.5) สูงกว่าแบบออนไลน์ (ร้อยละ 20.0) และแบบในชั้นเรียน                   

(ร้อยละ 17.5) ผลการส ารวจโดยภาพรวมของการศึกษานี้สอดคล้องกับรายงานก่อนหน้านี้ซึ่งส ารวจความ

คิดเห็นของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ชั ้นปีที ่ 1-5 จ านวน 180 คน ในช่วงระหว่างวันที่                 

25 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2563 (เสถียร พูลผล และ ปฎิพล อรรณพบริบูรณ์ , 2563) ยกเว้นประเด็น

รูปแบบการเรียน เนื่องจากเวลาที่เก็บข้อมูลต่างกัน โดยในการศึกษานี้พบว่านักศึกษาเลือกตอบว่าชอบการ

เรียนแบบในชั้นเรียนน้อยที่สุด ซึ่งตรงกันข้ามกับผลในรายงานก่อนหน้านี้ดังกล่าว ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการ

เผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลายระลอก ส่งผลให้นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษา

นี้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการปรับตัวด้านต่าง ๆ ให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ ซึ่งการเรียนออนไลน์เป็นสิ่งจ าเปน็ที่

ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ นอกจากนี้ นักศึกษาในการศึกษานี้มีประสบการณ์หรือความคุ้นชินในการเรียนออนไลน์ใน

ปีการศึกษา 2563 มาก่อน อย่างไรก็ตาม ในการศึกษานี้พบว่าจ านวนนักศึกษาที่ตอบว่าชอบการเรียนแบบ

ไฮบริด (ร้อยละ 62.5) มากกว่าจ านวนนักศึกษาที ่ตอบว่าชอบการเรียนแบบออนไลน์ (ร้อยละ 20.0)                      

ถึง 3.1 เท่า แสดงให้เห็นว่านักศึกษาคิดว่าการเรียนหรือการขอค าปรึกษาแบบพบหน้ากับอาจารย์ผู้สอนยังมี

ความจ าเป็นสูง ทั้งนี้เพราะการสื่อสารแบบพบหน้ามีประสิทธิภาพสูงกว่าการติดต่อผ่านทางออนไลน์เพียง

ช่องทางเดียว ซึ่งสอดคล้องกับการที่นักศึกษาระบุว่าการติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนหรืออาจารย์ทางออนไลน์ต้องใช้

เวลานานกว่าจะคุยกันเข้าใจ การสื่อสารแบบพบหน้ายังส่งผลให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดีกว่าการสื่อสาร

ทางออนไลน์ นอกจากนี้การสื่อสารและท างานผ่านทางออนไลน์ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานส่งผลเสียต่อ

สุขภาพ แต่การสื่อสารทางออนไลน์ก็มีข้อดีในด้านการเว้นระยะห่างและเป็นวิธีที่สะดวกโดยทุกคนสามารถ

ท างานในสถานที่ของตนเอง ดังนั้นรูปแบบผสมผสานจึงเป็นทางออกท่ีเหมาะสม 

ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนวิชา 596-561 สัมมนาทางวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์                

ภาคการศึกษาที่ 1/2564 แบบออนไลน์ ในตารางที่ 2 พบว่า คะแนนระดับความเห็นด้วยต่อข้อความใน

แบบสอบถาม เมื่อค านวณในรูปค่ามัธยฐานและค่าเฉลี่ยมีแนวโน้มใกล้เคียงกัน  นอกจากนี้ ความคิดเห็นที่

นักศึกษาบางส่วนเพิ่มเติมในรูปของข้อความ มีความสอดคล้องกันกับค่ามัธยฐานของคะแนนระดับความเห็น

ด้วยต่อข้อความในแบบสอบถามในหัวข้อหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งมีความสอดคล้องกับค าตอบใน

ตารางที่ 1 ด้วย 
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ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนวิชา 596-561 สัมมนาทางวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์     

ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 แบบออนไลน์ 

ข้อความ 
จ านวน (ร้อยละ) มัธยฐาน 

(ค่าเฉลี่ย) 1 2 3 4 5 

2.1 การสื่อสารทางออนไลน์ท าให้นักศึกษาสะดวกใน
การขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษามากขึ้น 

1 
(2.5) 

2 
(5.0) 

9 
(22.5) 

14 
(35.0) 

14 
(35.0) 

4 
(4.01.0) 

2.2 การสื่อสารทางออนไลน์ท าให้นักศึกษามี
ปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษาดีข้ึน 

2 
(5.0) 

7 
(17.5) 

17 
(42.5) 

9 
(22.5) 

5 
(12.5) 

3 
(3.21.0) 

2.3 การสื่อสารทางออนไลน์ท าให้นักศึกษาสะดวกใน
การประสานงานกับเพ่ือนที่จัดท าสัมมนาร่วมกันมาก
ขึ้น 

4 
(10.0) 

4 
(10.0) 

12 
(30.0) 

12 
(30.0) 

8 
(20.0) 

3.5 
(3.41.2) 

2.4 การสื่อสารทางออนไลน์ท าให้นักศึกษามี
ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนที่จัดท าสัมมนาร่วมกันดีขึ้น 

4 
(10.0) 

5 
(12.5) 

11 
(27.5) 

14 
(35.0) 

6 
(15.0) 

3.5 
(3.31.2) 

2.5 การเรียนออนไลน์ท าให้นักศึกษากล้าแสดง 
ความคิดเห็นมากข้ึน 

4 
(10.0) 

5 
(12.5) 

6 
(15.0) 

16 
(40.0) 

9 
(22.5) 

4 

(3.51.3) 

2.6 การเรียนออนไลน์ท าให้นักศึกษามีความ
กระตือรือร้นมากขึ้น 

10 
(25.0) 

8 
(20.0) 

8 
(20.0) 

11 
(27.5) 

3 
(7.5) 

3 
(2.71.3) 

2.7 การเรียนออนไลน์ท าให้นักศึกษาจัดสรรเวลาได้ดี
ขึ้น 

8 
(20.0) 

8 
(20.0) 

7 
(17.5) 

10 
(25.0) 

7 
(17.5) 

3 

(3.01.4) 

2.8 การเรียนออนไลน์ท าให้นักศึกษารู้สึกผ่อนคลาย
มากขึ้น 

8 
(20.0) 

5 
(12.5) 

7 
(17.5) 

9 
(22.5) 

11 
(27.5) 

3.5 
(3.31.5) 

2.9 การอยู่บ้านเป็นอุปสรรคในการเรียนออนไลน์ 
เพราะมีเสียงรบกวนและ/หรือต้องช่วยงานที่บ้าน 

2 
(5.0) 

7 
(17.5) 

2 
(5.0) 

14 
(35.0) 

15 
(37.5) 

4 
(3.81.3) 

2.10 ในการเรียนออนไลน์ นักศึกษาพบปัญหาจาก
สัญญาณอินเตอร์เน็ต 

3 
(7.5) 

4 
(10.0) 

9 
(22.5) 

13 
(32.5) 

11 
(27.5) 

4 
(3.61.2) 

2.11 ในการเรียนออนไลน์ นักศึกษาพบปัญหาจาก
กระแสไฟฟ้าและ/หรือปริมาณพลังงานไฟฟ้าใน
อุปกรณ์ที่ใช้ 

4 
(10.0) 

4 
(10.0) 

8 
(20.0) 

13 
(32.5) 

11 
(27.5) 

4 
(3.61.3) 

2.12 ในการเรียนออนไลน์ นักศึกษาพบปัญหาจาก
การใช้โปรแกรมหรือ application ในการสื่อสาร 

4 
(10.0) 

8 
(20.0) 

16 
(40.0) 

8 
(20.0) 

4 
(10.0) 

3 
(3.01.1) 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 

ข้อความ 
จ านวน (ร้อยละ) มัธยฐาน 

(ค่าเฉลี่ย) 1 2 3 4 5 

2.13 การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการจากภายนอก
มหาวิทยาลัย เป็นอุปสรรคในการเตรียมเนื้อหา
สัมมนา 

4 
(10.0) 

10 
(25.0) 

14 
(35.0) 

4 
(10.0) 

8 
(20.0) 

3 
(3.11.3) 

2.14 การเรียนออนไลน์ 100% ในวิชา 596-561 
สัมมนาทางวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ มีความ
เหมาะสม 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

11 
(27.5) 

17 
(42.5) 

12 
(30.0) 

4 
(4.00.8) 

2.15 การน าเสนอสัมมนาแบบออนไลน์ ท าให้
นักศึกษารู้สึกกดดันน้อยกว่าการน าเสนองาน 
หน้าชั้นเรียน 

1 
(2.5) 

1 
(2.5) 

1 
(2.5) 

10 
(25.0) 

27 
(67.5) 

5 
(4.50.9) 

2.16 การตอบค าถามหลังการน าเสนอสัมมนาแบบ
ออนไลน์ ท าให้นักศึกษาม่ันใจในการตอบมากข้ึน 

2 
(5.0) 

3 
(7.5) 

9 
(22.5) 

10 
(25.0) 

16 
(40.0) 

4 
(3.91.2) 

2.17 การเข้าฟังการน าเสนอสัมมนาแบบออนไลน์ 
ท าให้นักศึกษารู้สึกกล้าถามและ/หรือเสนอ
ข้อคิดเห็นมากขึ้น 

0 
(0.0) 

2 
(5.0) 

8 
(20.0) 

12 
(30.0) 

18 
(45.0) 

4 
(4.20.9) 

2.18 ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ใช้ Zoom 
ในการบรรยายและน าเสนอสัมมนา นักศึกษาคิดว่า 
application นี้มีความเหมาะสม 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

1 
(2.5) 

13 
(32.5) 

26 
(65.0) 

5 
(4.60.5) 

2.19 ในปีการศึกษาถัดไป ถึงแม้ว่าการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 จะลดลง รายวิชา 596-561 สัมมนา
ทางวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ก็ควรจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ 100% 

0 
(0.0) 

6 
(15.0) 

8 
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15 
(37.5) 

11 
(27.5) 

4 
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2.20 ความคิดเห็นอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
 จัดเป็นออนไลน์เหมาะสมแล้ว 
- โดยภาพรวมการเรียนออนไลน์มีประโยชน์ในการสัมมนา แต่มีอุปสรรค คือ สติหลุดเมื่อมีการแจ้งเตือน

และเผลอหลับ 
- ชอบคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาแบบออนไลน์ เพราะนัดเวลาแล้วคุยได้เลย ไม่ต้องแต่งตัวหรือเดินทาง แต่ใน

ระหว่างการน าเสนอ มีความกังวลเรื่องอินเตอร์เน็ตและเสียงรบกวนจากสิ่งแวดล้อมที่บ้าน 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 

2.20 ความคิดเห็นอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม (ต่อ) 
- ดีและสะดวก ยกเว้นปัญหาอินเตอร์เน็ตค้างบ่อยและการอยู่บ้านท าให้รู้สึกสบายเกินไปและขี้เกียจง่ายขึ้น 
- ชอบการท าสัมมนาแบบออนไลน์ เพราะไม่ต้องไปท างานที่คณะ และสามารถท างานได้ตามความสะดวก 

แต่อุปสรรคที่พบ คือ การติดต่อสื่อสารกับเพื่อนหรืออาจารย์รู้สึกว่าต้องใช้เวลานานกว่าจะคุยกันเข้าใจ 
- การสอนและการน าเสนอสัมมนาสามารถจัดแบบออนไลน์ได้ แต่ในการติดต่อหรือประสานงานระหว่าง

เพื่อนที่ท าสัมมนาร่วมกันหรือระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ควรเป็นแบบออนไซต์ เพราะสะดวกกว่า 
เข้าใจกันได้ง่าย มีปฏิสัมพันธ์กันมากกว่า 

- ไม่ควรจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% โดยเสนอว่าตอนเรียนกับน าเสนอ (การรวมตัวของคน
หมู่มาก) ท าแบบออนไลน์ ส่วนการพูดคุยกับอาจารย์และเพ่ือนที่จัดท าสัมมนาร่วมกันควรพบกันโดยตรง 

- การเรียนและคุยงานทุกวิชาแบบออนไลน์ทั้งวัน ท าให้เหนื่อยล้ามากและไม่สดใสเหมือนเก่า เนื่องจาก
ต้องเพ่งหน้าจอ 10-15 ชั่วโมง/วัน ชอบแบบออนไซต์มากกว่า แต่ก็เข้าใจถึงความจ าเป็นในสถานการณ์ที่
มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 

- มีปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลบางส่วนที่เป็นแบบฉบับพิมพ์ (hard copy) เพราะไม่สามารถเข้าไปสืบค้นที่
ห้องสมุด 

- ชอบ Zoom มากกว่า Microsoft Teams และ Google Meet เพราะสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่า และพบ
ปัญหาการเข้าผิดห้องน้อยกว่า 

- รู้สึกขอบคุณคณาจารย์ที่จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 

 

ในการเรียนวิชานี ้แบบออนไลน์ นักศึกษารู้สึกสะดวกในการขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา              

(ค่า-มัธยฐาน = 4) นักศึกษาคิดว่าการน าเสนอสัมมนาแบบออนไลน์ท าให้รู้สึกกดดันน้อยกว่าการน าเสนองาน

หน้า-ชั้นเรียน (ค่ามัธยฐาน = 5) นักศึกษากล้าถามหรือแสดงความคิดเห็นมากขึ้นทั้งในการคุยงานกับอาจารย์   

ที่ปรึกษาและหลังร่วมเข้าฟังการน าเสนอสัมมนาของกลุ่มอื่น (ค่ามัธยฐาน = 4) นักศึกษาคิดว่าการเรียน

ออนไลน์โดยใช้ Zoom เหมาะสมกับวิชานี้ (ค่ามัธยฐาน = 5) ซึ่งสอดคล้องกับการที่นักศึกษาแสดงความเห็น

ว่า Zoom เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและมีปัญหาการเข้าผิดห้องน้อย แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมหลายชนิด

ส าหรับการสื่อสารออนไลน์ ถูกออกแบบมาเพ่ือสร้างห้องเรียนเสมือนจริงได้ อย่างไรก็ตาม แต่ละโปรแกรมย่อม

มีวิธีการใช้งานที่เป็นลักษณะเฉพาะ ดังนั้น ความคุ้นชินหรือความถี่ในการใช้ของผู้บริโภคจึงมีผลต่อความรู้สึก

ถึงความยากง่ายในการใช้ และนักศึกษาเห็นด้วยว่าในปีการศึกษาถัดไป ถึงแม้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 

จะลดลง วิชานี้ก็ควรจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  (ค่ามัธยฐาน = 4) ทั้งนี้เพราะในการเรียนออนไลน์ 
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นักศึกษาสามารถเรียนจากที่พัก โดยไม่ต้องเดินทางมาที่คณะ จึงสะดวกกว่าการเรียนในชั้นเรียน นอกจากนี้ 

การแสดงความคิดเห็นหรือการถามโดยไม่ได้พบหน้ากันโดยตรง อาจท าให้รู้สึกประหม่าหรือตื่นเต้นลดลง 

อย่างไรก็ตาม นักศึกษาเสนอว่าการเรียนการสอนและการน าเสนอสัมมนาซึ่งประกอบด้วยคนจ านวน

ค่อนข้างมากควรจัดในแบบออนไลน์ แต่การคุยงานกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาที่จัดท าสัมมนา

ร่วมกันซึ่งเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพียงแค่ 3-4 คน (ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน และนักศึกษา 2-3 คน)            

ควรเป็นการปรึกษาหารือกันโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับการที่นักศึกษามีความเห็นว่าการเรียนหรือการคุยงาน

ทางออนไลน์มีผลเสียต่อคุณภาพการสื ่อสารและปฏิสัมพันธ์  (ค่ามัธยฐาน = 3 ต่อข้อความเชิงบวกใน

แบบสอบถาม) ในงานวิจ ัยก่อนหน้านี ้ รายงานว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาภาวะผู้น าและการจัดการทางการพยาบาล ซึ่งจัดการ

เรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานระหว่างการเรียนแบบเผชิญหน้ากับการสอนผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์ และ เรมวล นันท์ศุภวัฒน์, 2556) 

ปัญหาส่วนใหญ่ในการเรียนออนไลน์เกี่ยวข้องกับการเรียนที่บ้าน เช่น มีเสียงรบกวน ต้องช่วยงานบ้าน 

รู้สึกมีสมาธิลดลง ไม่ค่อยกระตือรือร้น ขี้เกียจง่ายขึ้น การเรียนและติดต่องานแบบออนไลน์ต่อเนื่องกันหลาย

ชั่วโมงต่อวันส่งผลเสียต่อสุขภาพ เป็นต้น  (ค่ามัธยฐาน = 3 ต่อข้อความเชิงบวกในแบบสอบถาม) นอกจากนี้ 

สัญญาณอินเตอร์เน็ตและกระแสไฟฟ้าเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาในการเรียนออนไลน์ (ค่ามัธยฐาน                

= 4) นักศึกษาตอบว่าพบปัญหาในการใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมในการสื่อสารในการเรียนออนไลน์ใน

ระดับปานกลาง (ค่ามัธยฐาน = 3) ซึ่งคาดว่าอาจเกี่ยวข้องกับความเสถียรของสัญญาณอินเตอร์เน็ตและ

กระแสไฟฟ้า เนื่องจากนักศึกษาทุกคนสามารถใช้อินเตอร์เน็ตในกิจกรรมต่าง  ๆ ได้ จึงน่าจะสามารถใช้

โปรแกรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนได้อย่างคล่องแคล่ว ดังนั้น ผลการศึกษานี้บ่งชี้ว่าในการสอนและการเรียนทาง

ออนไลน์ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากการปรับตัวของอาจารย์และนักศึกษาแล้ว 

การได้รับความสนับสนุนเกี่ยวกับความเสถียรของสัญญาณอินเตอร์เน็ตและกระแสไฟฟ้าจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง และการได้รับความเข้าใจจากผู้ปกครองหรือบุคคลในครอบครัวว่านักศึกษามีภารกิจในการเรียน

ออนไลน์ขณะอยู่ที่บ้าน ก็เป็นสิ่งที่มีความส าคัญเช่นกัน 

นักศึกษาคิดว่าการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพ่ือจัดท าสัมมนาจากภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นอุปสรรค

ในระดับปานกลาง (ค่ามัธยฐาน = 3) โดยมักพบปัญหาในกรณีที่ข้อมูลอยู่ในรูปแบบฉบับพิมพ์ ส่วนในกรณีของ

การสืบค้นและดาวน์โหลดข้อมูลทางวิชาการผ่านทางอินเตอร์เน็ตนั้น คาดว่านักศึกษาสามารถใช้เครือข่าย

ส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network; VPN) ในการเข้าถึงข้อมูลหรือบทความทางวิชาการที่มหาวิทยาลัย

เป็นสมาชิกของส านักพิมพ์ต่าง ๆ ได้ (ส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 

2562) 
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เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเพิ่มเติมในข้อที่ 2.20 ซึ่งถือว่าเป็นค าตอบที่นักศึกษามีความตั้งใจสูงในการ

ตอบ พบว่านักศึกษามีความเห็นทั้งในทางบวกและลบต่อการเรียนวิชานี ้แบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ                

โดยความเห็นในทางบวก ได้แก่ ความสะดวก และความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของ               

โควิด-19 ส่วนความเห็นในทางลบ ได้แก่ ประสิทธิภาพในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ต ่ากว่าการพบหน้ากัน

โดยตรง การไม่สามารถสืบค้นข้อมูลในห้องสมุด ความกังวลเรื่องคุณภาพของสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปัญหา

สุขภาพจากการใช้อุปกรณ์ออนไลน์เป็นระยะเวลานาน และสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอ้ือต่อการเรียน 

 

สรุป 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาเทคโนโลยี

เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการเรียนวิชา 596-561 สัมมนาทางวิจัยและ

พัฒนาเภสัชภัณฑ์ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ได้ข้อสรุปว่า นักศึกษาเข้าใจความจ าเป็นในการจัดรูปแบบ               

การสอนและการน าเสนอแบบออนไลน์ รวมถึงนักศึกษามีความสามารถในการใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรม

ต่าง ๆ ในการติดต่อสื ่อสารและการเรียนทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม นักศึกษามีความกังวลในการเรียน

ออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้น จึงควรผสมผสานรูปแบบการเรียนโดยใช้ทั้งแบบออนไลน์และแบบออนไซต์

ให้เหมาะสมกับลักษณะงานและจ านวนคนที่เกี่ยวข้องในงานนั้น ๆ 

 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

ผลการศึกษาที่ได้ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการสอนวิชา 596-561 สัมมนาทางวิจัย

และพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ในปีการศึกษาถัด ๆ ไป ให้มีประสิทธิภาพที่ดีข้ึน โดยควรเลือกใช้รูปแบบไฮบริด ซึ่งเป็น

การผสมผสานระหว่างรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ โดยจัดการสอนและการน าเสนอสัมมนาแบบออนไลน์

ผ่านทางโปรแกรมการสื่อสารออนไลน์ เช่น Zoom แต่การปรึกษาหารือและคุยงานระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา

กับนักศึกษาที่จัดท าสัมมนาร่วมกัน ควรเป็นการพบกันโดยตรงในกรณีที่สามารถเดินทางมาพบกันได้ อย่างไร   

ก็ตาม ทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ได้แก่ DMHTT (Distancing, Mask wearing, Hand 

washing, Testing, Thaichana), การป ้องก ันการต ิด เช ื ้ อ โคว ิด -19 แบบครอบจ ักรวาล  (Universal 

Prevention for COVID-19) และมาตรการอ่ืน ๆ ตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

การศึกษานี้ส ารวจความคิดเห็นในมุมมองของนักศึกษาเท่านั้น ดังนั้น ในการท าวิจัยครั้งต่อไป จึงควร

ศึกษาเพ่ิมเติมโดยการส ารวจความคิดเห็นในมุมมองของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยและพัฒนาชุดสื่อประสมแบบมีปฏิสัมพันธ์เพ่ือ

ส่งเสริมความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย (2) เพื่อเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาสื่อต่อไป ด าเนินการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากผลประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อการ
น าเสนอ ผลประเมินการรับรู้ และผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดสื่อประสมแบบมี
ปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสื่อประสม            
ในระยะเวลา 4  ปี ตั ้งแต่ปี 2560 – 2563 โดยวิธีการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาสื ่อและน าไปใช้ และ
ประเมินผลตามรูปแบบ ADDIE Model ซึ่งมี 5 ขั้นตอน โดยได้พัฒนาสื่อประสม ได้แก่ สื่อโปสเตอร์ สื่อแผ่น
พับ สื่อไวนิลที่มีเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดเพื่อให้สื่อมีปฏิสัมพันธ์ และสื่อวีดิทัศน์ และเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ยินดีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ด าเนินการสุ่ม
ตัวอย่าง โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 30 คน ผลการวิจัยประกอบไปด้วย            
(1) ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าอยู่ในระดับดีมาก (2) ผลประเมินคุณภาพด้านสื่อ
การน าเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าอยู่ในระดับดี-ดีมาก (3) ผลการประเมินการรับรู้ของนักศึกษาภายหลังจาก
การได้รับชมชุดสื่อประสมแบบมีปฏิสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก-มากที่สุด และ (4) ผลการประเมินด้านความพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด สรุปได้ว่า ชุดสื่อประสมแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความ
พึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย สามารถน าไปใช้งานได้จริงอย่างมีคุณภาพ 
 
ค าส าคัญ: สื่อประสมแบบมีปฏิสัมพันธ์ ความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรี ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 
 
Abstract  
 The purposes of this study were (1) to synthesize the research works and projects to 
develop interactive multimedia to improve satisfaction of undergraduate students towards 
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university public image. (2) to suggesting guidelines for further media development. This study 
was conducted by the use of contents and media presentation quality assessment, the 
awareness assessment, and the satisfaction evaluation of the sampling groups towards the 
interactive multimedia to improve satisfaction of undergraduate students towards university 
public image during 4 years between 2017 and 2020 by using analyzed, designed, developed, 
and evaluated interactive multimedia projects in accordance with the 5 steps of the ADDIE 
Model. The developed multimedia included posters, leaflets, vinyl media with QR code 
technology for interaction and video clips. The data were collected from the sampling groups 
of 30 undergraduate students who were willing to fill out the questionnaire. They were chosen 
using purposive sampling method. Findings showed that (1) the media presentation as 
assessed by the experts in media presentation was at good and very good levels, (2) The 
awareness of students after using the interactive multimedia was at high and the highest levels, 
(3) The satisfaction of the sampling groups was at high and the highest levels and ( 4 )  The 
satisfaction of the sampling groups was at high and the highest levels. Therefore, it can be 
concluded that the interactive multimedia to improve satisfaction of undergraduate students 
towards university public image were of high quality and could actually be used in a wider 
context. 
 
Keywords: Interactive Multimedia, Satisfaction of Undergraduate Students, University Public Image 
 
บทน า 
 สรสิทธิ์ วิทยารัฐ (2545, น. 86) ได้กล่าวถึง สื่อประเภทหนึ่งที่ใช้ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารคือ "สื่อใหม่” ซึ่งเป็นการ
จุดประกายมุมมองใหม่ เกี ่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับข้อมูลข่าวสาร ซึ ่งบทบาทของสื ่อใหม่อาจท าให้
ความสัมพันธ์เดิมเปลี่ยนแปลงไป ในขณะนี้การเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้เกิดขึ้นแล้ว แต่สื่อใหม่นี้ไม่ได้ลดความส าคัญ หรือ
เข้ามาแทนที่สื่อแบบดั้งเดิม แต่อาจเป็นไปได้ว่าสื่อใหม่จะช่วยขยายศักยภาพ และประสิทธิภาพให้กับสื่อดั้งเดิมเท่าที่จะ
เป็นไปได้ สื่อประสม หรือบางทีเรียกว่า มัลติมีเดีย (Multimedia) มาจากค าว่า มัลติ (Multi) ซึ่งแปลว่า ความหลากหลาย 
และมีเดีย (Media) ซึ่งแปลว่า สื่อ สื่อประสม หมายถึง การน าสื่อหลาย  ๆ ประเภทมาใช้ร่วมกัน ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และ
วิธีการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน เป็นตัวกลางในการเสนอข้อมูล เนื้อหาความรู้
โดยการใช้สื่อแต่ละอย่างตามล าดับขั้นตอนของเนื้อหา ในปัจจุบันมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมด้วย เพ่ือการผลิตหรือการ
ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการเสนอข้อมูลทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เป็น
ต้น (งานส่งเสริมการเกษตร, 2563)  
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 การน าเทคโนโลยี QR code มาใช้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท าให้ผู ้คนในสังคมเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เนื่องจาก
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เป็นบาร์โค้ดชนิดหนึ่งที่สามารถพบเห็นอยู่ในโฆษณาสินค้าในสื่อต่าง ๆ  เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
ป้ายโฆษณา และนามบัตร สัญลักษณ์นี่เรียกว่า คิวอาร์โค้ด ซึ่งซ่อนความหมาย และรายละเอียดที่ต้องการแสดงเอาไว้          
คิวอาร์โค้ดสามารถอ่านได้โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีกล้องถ่ายภาพอยู่ในตัวโดยผ่านโปรแกรมการอ่านคิวอาร์โค้ดก็
สามารถแสดงข้อมูลข่าวสารหรือเว็บไซต์ที่ซ่อนอยู่ในตัวคิวอาร์โค้ด เป็นการพัฒนามาจาก บาร์โค้ด โดยบริษัทเดนโซ-เวฟ ซึ่ง
เป็นบริษัทในเครือของโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่นคิดค้นขึ้นในปี ค.ศ. 1994 และได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ ชื่อ "QR Code" แล้วทั้ง
ในญี่ปุ่น และทั่วโลก ผู้คิดค้นที่พัฒนาคิวอาร์โค้ดมุ่งเน้นให้สามารถถูกอ่านได้อย่างรวดเร็ว โดยการอ่านคิวอาร์โค้ด นิยมใช้
กับโทรศัพท์มือถือรุ่นที่มีกล้องถ่ายภาพ และสามารถติดตั้งซอฟแวร์เพ่ิมเติมได้ (อนุชา ชีช้าง, 2555, น. 7) โดยคณะผู้วิจัย
ได้น าเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมาใช้กับสื่อที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้สื ่อมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มตัวอย่าง ทั้งยังเป็นการ
เชื่อมโยงสื่อออฟไลน์เช่นสื่อโปสเตอร์ สื่อแผ่นพับ สื่อไวนิล เข้ากับสื่อวีดิทัศน์ผ่านเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดนี้  
  ในวงการธุรกิจจะรู้จักในเรื่องภาพลักษณ์องค์การที่น ามาใช้เป็นเครื่องมือ ในการบริหารงานในหน่วยงานเป็นที่
เชื่อถือ ได้รับการยอมรับ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักส าหรับในแวดวงราชการมีผู้น าแนวคิดภาพลักษณ์องค์การมาช่วยในการ
บริหารงาน เพ่ือพัฒนาองค์การ "ภาพลักษณ์" (Image) หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลตามความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อ
องค์การ สถาบัน บุคคล หรือการด าเนินงาน ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจนี้อาจจะเป็นผลมาจาก การได้รับประสบการณ์โดยตรง
หรือประสบการณ์ทางอ้อมที่บุคคลนั้นรับรู้มา และ "ภาพลักษณ์องค์การ" (Corporate Image) หมายถึง ภาพรวมทั้งหมด
ขององค์การที่บุคคลรับรู้จากประสบการณ์ หรือมีความรู้ความประทับใจ ตลอดจนความรู้สึกที่มีต่อหน่วยงานหรือสถาบัน
โดยการกระท าหรือพฤติกรรมองค์การ การบริหาร ผลิตภัณฑ์การบริหาร และการประชาสัมพันธ์ จะเข้ามามีบทบาทต่อ
ภาพลักษณ์องค์การด้วย ภาพลักษณ์องค์การมีความส าคัญ สามารถท าให้สถาบัน หน่วยงานมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ
ศรัทธาจากบุคคลที่เกี่ยวข้องและจะท าให้องค์การหน่วยงานสถาบันนั้น ๆ  มีความเจริญก้าวหน้าได้ (สรารัตน์ มอดช านาญ, 
2555) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสถาปนาขึ้นมาจากวิทยาลัยเทคนิค ธนบุรี ซึ่งเป็นวิทยาลัยในสังกัด
กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2503 ต่อมาในปี 2517 ได้ยกฐานะ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และในปี 2529 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นกรมใน
ทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยี ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 ได้ก าหนด ให้มีฐานะเป็น มหาวิทยาลัยของรัฐ 
ที่ไม่เป็นส่วนราชการ แต่อยู่ในก ากับดูแลของรัฐบาล และเป็นนิติบุคคล โดยมีภารกิจหลักที่ส าคัญ ดังนี้ (1) พัฒนาบุคลากร
ให้มีความสามารถในการเรียนรู้พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการมีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ                   
(2) พัฒนาระบบการศึกษาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระบบการเรียนรู้และระบบการบริหารงานให้มีคุณภาพอยา่ง
ต่อเนื่อง (3) วิจัยและน าผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาประชาคมไทย ผ่านการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน โครงการต่างและกิจกรรม ๆ  ภายใต้การดูแล และสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มี
การด าเนินงานที่หลากหลาย และสร้างความส าเสร็จมากมาย ที่มีประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมเป็นอย่างมาก เพื่อให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัย
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ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้ประกอบการ ท าให้เกิดคุณค่าน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้สังคมโลกเข้มแข็งและยั่งยนื” 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2563) คณะผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
มหาวิทยาลัย ด้วยการพัฒนาสื่อที่มีความทันสมัย จึงได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนาชุดสื่อประสมแบบมีปฏิสัมพันธ์เพ่ือ
ส่งเสริมความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 - 2563 รวม
เป็นระยะเวลา 4 ปี ติดต่อกัน ผ่านการเผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ เพ่ือส่งเสริมความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย จึงเป็นที่มาของการสังเคราะห์งานวิจัยและพัฒนารวมทั้งหาแนวทางส าหรับการพัฒนาชุดสื่อ
ประสมแบบมีปฏิสัมพันธ์ในครั้งต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยและพัฒนาชุดสื่อประสมแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความพึงพอใจของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย  
 2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสื่อต่อไป 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ก. แนวคิดเก่ียวกับสื่อประสม 
สื่อประสม หมายถึง การน าสื่อหลากหลายรูปแบบมาใช้ร่วมกัน ส าหรับพัฒนาความรู้จากหลาย ๆ 

มุมมอง เพ่ือให้เกิดเป็นความเข้าใจอันเดียวกันของการสื่อสาร เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ สื่อกิจกรรม เป็นต้น 
(กิดานันท์ มลิทอง, 2540, น. 6-7) 

ข. แนวคดิเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และภาพลักษณ์ 
การประชาสัมพันธ์ แลภาพลักษณ์องค์กร เป็น วิธีการหรือกระบวนการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอก
องค์กร เพื่อท าให้การด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย และเป็นที่รู้จักแพร่หลาย สร้างความน่าเชื่อถือ 
และไว้วางใจเกิดขึ้นในใจของนักศึกษา ซึ่งจะมีผลต่อระบบการศึกษา และมีผลต่อความพึงพอใจ  (ทัศนีย์               
ผลชานิโก, 2558) 

ค. เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด 
QR Code ย่อมาจาก Quick Response Code คือ บาร์โค้ด 2 มิติ (2 Dimension Barcode) ชนิด

หนึ่งที่ประกอบด้วยโมดูลสีด าเรียงตัวกัน มีสัณฐานสี่เหลี่ยม มีพ้ืนหลังสีขาว สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องสแกนคิว
อาร์ในโทรศัพท์มือถือที่มีกล้อง หรือสมาร์ตโฟนเพื่อถอดข้อมูลต่าง ๆ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10, 
2559) 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 คณะผู้วิจัยด าเนินการสังเคราะห์งานวิจัยและพัฒนา จ านวน 3 ชุด ได้แก่ 
 ก. การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมดนตรีบ าบัดสร้างแรงบันดาลใจเพ่ิมความม่ันใจให้คนพิการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ครั้งที่ 1-3 ปี 2560-2563 (กาญจนา นามะโส กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ 
และพรปภัสสร ปริญชาญกล, 2561) 
 ข. การพัฒนาชุดสื ่อประชาสัมพันธ์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพ่ือ
เตรียมพร้อมเข้าท างานในสถาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2563 (กุลธิดา ธรรมวิภัชน์พร, 
ปภัสสร ปริญชาญกล และกาญจนา นามะโส, 2564) 
 ค. การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2563 (กาญจนา นามะโส กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ และพรปภัสสร ปริญชาญกล, 2564) 
 
ผลการวิจัยและพัฒนา 

ผลการพัฒนาชุดสื ่อประสมแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื ่อส่งเสริมความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 
 ผลการพัฒนาชุดสื่อประสมแบบมีปฏิสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย ตามรูปแบบ ADDIE Model (Branch R.M., 2009) 5 ขั้นตอน ได้แก่ วิเคราะห์ 
ออกแบบ พัฒนาสื่อ น าไปใช้ และประเมินผล 
 

 
 
 
 

 
 

 
รูปที่ 1 การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมดนตรีบ าบัดสร้างแรงบันดาลใจเพ่ิมความม่ันใจให้คนพิการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ครั้งที่ 1-3 (ปี 2560-2563) 
 
 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”   
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1256 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม-ฝึกงาน 
คนพิการเพื่อเตรียมพร้อมเข้าท างานในสถานประกอบการ มจธ. ปี 2563 

 

 
รูปที่ 3 การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง                                

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2563 
 

ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและสื่อการน าเสนอของชุดสื่อประสมแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 

1. การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมดนตรีบ าบัดสร้างแรงบันดาลใจเพิ่มความม่ันใจให้คน
พิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ครั้งที่ 1-3 (ปี 2560-2563) 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้จากการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา และด้านสื่อการ
น าเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญ 

 
 

รายการประเมิน 

ผลการวิเคราะห์ ระดับคุณภาพ 

ด้านเนื้อหา ด้านสื่อ 
การน าเสนอ 

ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ด้านเนื้อหา ด้านสื่อ 
การน าเสนอ 

1. การพัฒนาชุดสื่อประชา
สัมพันธ์กิจกรรมดนตรีบ าบัด
สร้างแรงบันดาลใจเพ่ิมความ
มั่นใจให้คนพิการ ครั้งที่ 1-3 (ปี 
2560-2563) 

5.00 0.00 4.33 0.42 

 
ดีมาก 

 
ดี 

2. การพัฒนาชุดสื่อ
ประชาสัมพันธ์แบบมีปฏิสัมพันธ์ 
โครงกาฝึกอบรม-ฝึกงานคน
พิการเพ่ืเตรียมพร้อมเข้าท างาน
ใน ปี 2563 

4.79 0.30 4.76 0.35 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

3. การพัฒนาชุดสื่อ
ประชาสัมพันธ์แบบมีปฏิสัมพันธ์ 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหา
วิทยาลัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีปี 2563 

 
 
 
4.67 

 
 
 

0.41 

 
 

 
4.11 

 
 
 

0.62 

 
 
 

ดีมาก 

 
 
 

ดี 
 

เฉลี่ยรวม 4.82 0.24 4.40 0.46 ดีมาก ดี 

 
 จากตารางที่ 1 ชุดสื่อประสมแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก (  = 4.82, S.D. = 0.24) และด้านสื่อ

การน าเสนออยู่ในระดับดี (  = 4.40, S.D. = 0.46) ตามล าดับ 
 

ผลการรับรู้ของนักศึกษาหลังรับชมชุดสื่อประสมแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความพึงพอใจของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้จากการประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง 

รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับการรับรู้ 

1. การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมดนตรีบ าบัด
สร้างแรงบันดาลใจเพิ่มความมั่นใจให้คนพิการ ครั้งที่ 1-3 
(ปี 2560-2563) 

4.47 0.59 มาก 

2. การพัฒนาชุดสื ่อประชาสัมพันธ์แบบมีปฏิสัมพันธ์ 
โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมพร้อมเข้า
ท างานใน ปี 2563 

4.67 0.19 มากที่สุด 

3. การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ศูนย์
ก า ร ศ ึ ก ษ า ต ่ อ เ น ื ่ อ ง  ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย เ ท ค โ น โ ล ยี  
พระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2563 

4.77 0.45 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.64 0.41 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 2 ผลประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างหลังรับชมชุดสื่อประสมแบบมีปฏิสัมพันธ์เพ่ือ
ส่งเสริมความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย อยู ่ในรับมากที ่สุด                         

(  = 4.64, S.D. = 0.41) 
ผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อชุดสื่อประสมแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความ

พึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 
 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 

รายการที่ประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
1. การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมดนตรีบ าบัดสร้างแรง
บันดาลใจเพ่ิมความมั่นใจให้คนพิการ ครั้งที่ 1-3 (ปี 2560-2563) 

4.39 0.47 มาก 

2. การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์แบบมีปฏิสัมพันธ์ โครงการ
ฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื ่อเตรียมพร้อมเข้าท างานใน ปี 
2563 

4.63 0.57 มากที่สุด 

3. การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2563 

4.59 0.52 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.54 0.52 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 3 ผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดสื่อประสมแบบมีปฏิสัมพันธ์               

ที่พัฒนาขึ้น พบว่า ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (  = 4.54, S.D. = 0.52) 
 
แนวทางการพัฒนาสื่อ 
 จากการสังเคราะห์ผลการวิจัยและพัฒนาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลการรับรู้และความพึงพอใจในสื่อที่
คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นในระดับมากที่สุด อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ซึ่งอยู่ในเจนเนอเรชั่นรุ่นใหม่ จึงมีความพึงพอใจในสื่อใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี พึงพอใจสื่อสังคมออนไลน์ระดับมาก 
โดยเฉพาะสื่อรูปแบบคลิปวีดิทัศน์สั้น ๆ สื่อโมชันกราฟิก ที่สื่อสารความทันสมัย ใช้กราฟิกแบบสมัยใหม่บน
แพลทฟอร์มอินสตาแกรม ยูทูป เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาสื่อในรูปแบบดังกล่าวจะท าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ทันสมัย
สมความเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึน 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

ชุดสื ่อประสมแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื ่อส่งเสริมความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อ

ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยที ่พัฒนาขึ ้น ผลประเมินคุณภาพด้านเนื ้อหาอยู ่ในระดีบดีมาก (  = 4.82,                     
S.D. = 0.24) และด้านสื่อการน าเสนออยู่ในเกณฑ์ดี (= 4.40, S.D. = 0.46) เนื่องจากเนื้อหาทั้งหมดได้มาจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงและเป็นประเด็นปัญหาที่ส าคัญของหน่วยงาน ซึ่งได้ด าเนินการวิเคราะห์ 
ออกแบบ พัฒนาสื่อและกิจกรรม น าไปใช้ และประเมินผลตามรูปแบบ ADDIE Model ดังที่ Branch R.M. 
(2009) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการดังกล่าวเป็นการน าการออกแบบที่ได้รับการพิสูจน์ซ ้าและบันทึกไว้ว่าประสบ
ความส าเร็จ ไปใช้ได้ในระดับดี ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น ารูปแบบดังกล่าวมาเป็นกระบวนการในการวิจัยและพัฒนา
สื่อประสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ วุฒิพงศ์ แผนสท้าน และปวีณาธรรมบรรหาร (2555) ที่ศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเรื่อง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชนซาเล้งใต้สะพานโซน 1 เรื่องการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่พบว่า 

ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่นะดับดีมาก (  = 4.83, S.D. = 0.29) และด้านสื่อการน าเสนอ อยู่ใน

ระดับด ี(  = 4.47, S.D. = 0.63) ตามล าดับ 
ผลประเมินการรับรู้และความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดสื่อประสมแบบมีปฏิสัมพันธ์เพ่ือ

ส่งเสริมความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 30 คน พบว่า ผลการ

ประเมินการรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.64, S.D. = 0.41) เนื่องจากคณะผู้วิจัยได้พัฒนาสื่อที่มี
ความหลากหลาย และใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านออนไลน์ และ และผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง

พบว่า อยู่ในมากที่สุดเช่นกัน (  = 4.54, S.D. = 0.52) ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้น าเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมาใช้เพ่ือให้
เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้รับสาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวิไล พูลเจริญ (2555) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาชุดสื ่อเฉพาะกิจและสื ่อบนนิวมีเดีย เพื ่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน  ที่มีผลประเมินการประเมินการ

รับรู้และความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (  = 4.47, S.D. = 0.59), (4.50 S.D. = 0.51) ตามล าดับ 
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการสังเคราะห์งานวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ได้พัฒนาชุดสื่อประสมแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความ

พึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหาอยู่ในระดับดีมากและด้านสื่อการน าเสนออยู่ในระดับดี ประเมินผลการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุดและ
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด สรุปได้ว่า ชุดสื่อประสมแบบมีปฏิสัมพันธ์ที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์             
มีคุณภาพจึงสามารถน าไปใช้ในงานของมหาวิทยาลัยและส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัยได้จริง
       
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
มหาวิทยาลัย ควรประสานงานให้หน่วยงานอื่นทั้งภายใน และนอกมหาวิทยาลัย น าชุดสื่อประสมไป

ใช้เผยแพร่ในช่องทางการสื่อสารของหน่วยงานนั้น ๆ หรือน าไปใช้ในงานฝึกอบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่าง 
ๆ เพื่อเพ่ิมการเข้าถึงชุดสื่อประสมของประชากรในและนอกมหาวิทยาลัย  

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรพ ัฒนาส ื ่ อด ิ จ ิท ั ลคอนเทนต ์บนแพลตฟอร ์มท ี ่ หลากหลาย ได ้ แก ่  คล ิปว ีด ิท ั ศน์  
สั้น ๆ สื่อโมชันกราฟิกในการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความน่าสนใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น  
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ผลการพัฒนาชุดเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการรับรู้  
เรื่องการรู้เท่าทันสื่อส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สังเคราะห์งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์

เพื่อส่งเสริมการรับรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (2) พัฒนาชุดเนื้อหาบนสื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อส่งเสริมการรับรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ (3) เสนอเนวทาง      
การพัฒนาสื่อ เพ่ือส่งเสริมการรับรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อไป ด าเนินการวิจัย
โดยเก็บข้อมูลจากผลประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อการน าเสนอ ผลประเมินการรับรู้ และผลประเมิน
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการรับรู้เรื่องการรู้เท่าทัน    
สื่อส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ.2559 - 2563  โดยวิธีด าเนิน              
การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาสื่อ น าไปใช้ และประเมินผลตามรูปแบบ ADDIE Model โดยได้พัฒนาชุด
เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการรับรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แก่ 
สื่อวีดิทัศน์รูปแบบอินโฟกราฟิก หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ และ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ยินดีให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม ด าเนินการสุ ่มตัวอย่างโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 30 คน 
ผลการวิจัยประกอบด้วย (1) ผลการสังเคราะห์งานวิจัย เป็นดังนี ้ ผลประเมินคุณภาพด้านเนื ้อหาโดย
ผู้เชี่ยวชาญพบว่าอยู่ในระดับดีมาก  ผลประเมินคุณภาพด้านสื่อการน าเสนอ โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าอยู่ในระดับ
ดี-ดีมาก  ผลประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์อยู่ในระดับรับรู้มากที่สุด 
และผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์พบว่าอยู่ในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด (2) การพัฒนาชุดเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการรับรู้เรื ่องการรู้เท่าทันสื่อส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีคุณภาพดีและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ และ (3) แนวทางการพัฒนาสื่อสื่อใหม่ที่
ใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะสื่อรูปแบบสื่อโมชันกราฟิก เทคโนโลยี QR CODE ที่สื่อสารความทันสมัย ใช้กราฟิก
แบบสมัยใหม่บนแพลทฟอร์มอินสตาแกรม ยูทูป เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาสื่อในรูปแบบดังกล่าวจะท าให้เกิดความ
สนใจให้กับสิ่งที่ต้องการน าเสนอ เพ่ิมมากข้ึน  

ค าส าคัญ: การพัฒนา การรู้เท่าทันสื่อ ชุดเนื้อหา สื่อสังคมออนไลน์ 
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Abstract 
 The purposes of this study were to (1) synthesize of research works which developed 
contents on online social media sites to promote the awareness of media literacy for 
undergraduate students, (2) develop contents on online social media sites to promote the 
awareness of media literacy for undergraduate students, and (3) suggest guidelines for further 
media development. This study was conducted by the use of contents and media 
presentation quality assessment, the awareness evaluation, and the satisfaction of the 
sampling groups towards the contents on online social media sites to promote the awareness 
of media literacy for undergraduate students between 2016 and 2020 by the organizers 
analyzed, designed, developed, implemented and evaluated their works in accordance with 
the ADDIE Model. The developed the following contents on online social media sites to 
promote the awareness of media literacy for undergraduate students: video clips about 
infographic data and electronic books with QR code technology about media literacy. The 
data were collected from the sampling groups of 30 undergraduate students who were willing 
to fill out the questionnaire. They were chosen using purposive sampling method. Findings 
showed that (1) the outcomes from a synthesis of research works showed that the quality of 
all the contents as assessed by the experts was at a very good level, the quality of the media 
presentation as assessed by the experts was at a good level and at a very good level, the 
awareness of the sampling group about media literacy for contents on online social media 
sites was at the highest level, and the satisfaction of the sampling groups towards the contents 
on online social media sites was at the highest level, (2) the outcomes from the development 
of contents on online social media sites to promote the awareness of media literacy for 
undergraduate students were of high quality and could be applied for future use, and                     
(3) Guidelines for the development of new media that use technology Especially in the form 
of motion graphics, QR CODE technology that communicates modernity. Using modern 
graphics on platforms like Instagram, YouTube, etc., the development of such media will bring 
more attention to what you want to present. 
 
Keywords: Contents, Media Literacy, online social media sites, the development 
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บทน า 
ในสังคมปัจจุบันที่เป็นสังคมข้อมูลข่าวสาร เมื่อเทคโนโลยีทางการสื่อสารมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 

กระบวนการสื่อสารก็ต้องพัฒนาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นตามไปด้วย ทั้งในด้านผู้ส่งสาร สาร ผู้รับสาร และสื่อ หรือ
ช่องทางการสื่อสารที่ยุคนี้จัดว่าเป็นยุคสื่อหลอมรวม (Media Convergence) สิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือ สื่อ
หลอมรวมดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อประชากรรุ่นใหม่ ที่เรียกกันว่า กลุ่ม Millennial ซึ่งคนกลุ่มนี้มี
เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นปัจจัยที่ 5 ในการด าเนินชีวิตด้วยแบบอย่างการด ารงชีวิตลักษณะนี้ จึงหลีกหนีไม่พ้น
ที่สื่อและรูปแบบการสื่อสารใหม่ ๆ จะเข้ามามีอิทธิพลเสมือนผู้น าทางความคิดมากขึ้น (อุราเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ , 
2557) 

สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อดิจิทัลที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม (Social Tool) เพื่อใช้
สื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์บนสื่อใด 
ๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยเน้นให้ผู้ใช้ทั้งที่เป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารมีส่วนร่วม (Collaborative) 
อย่างสร้างสรรค์ในการผลิตเนื้อหาขึ้นเองในรูปแบบของข้อมูล ภาพ และเสียง รวมทั้งเนื้อหาและบทความที่
สร้างขึ้นบนสื่อออนไลน์ หากใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างไม่ระมัดระวังอาจก่อให้เกิดผลเสีย และสร้างความ
เสียหายทางด้านความคิด ทัศนคติ อารมณ์ และมีผลกระทบทางด้านจิตใจแก่ผู้ที่ใช้งานได้ ดังนั้นผู้ใช้งานควร
จะต้องตระหนักถึงการใช้งานของสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างถูกวิธีและสร้างความเข้าใจให้ แก่ผู้ใช้งานจึงสร้าง
และพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและระมัดระวังในการใช้งานสื่อออนไลน์บนโลกอินเทอร์เน็ต   
(ศิรินันท์ สนโศรก, 2557) 

การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เป็นชุดของสมรรถนะ (Competency) ที่ครอบคลุมทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศผ่านสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล 
การเลือกรับ วิเคราะห์ ประเมิน และน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในทางสร้างสรรค์ รวมทั้งความสามารถผลิตสื่อเพ่ือ
ขับเคลื่อนสังคมได้ด้วยตนเอง การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ และดิจิทัลนั้น มีลักษณะที่เชื่อมโยงกันระหว่าง
สมรรถนะ 3 เรื่อง คือ การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) การรู้เท่าทันสารสนเทศ (Information Literacy) 
และการรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) นอกจากนี้สมรรถนะชุดดังกล่าวยังมีความสัมพันธ์กับทักษะชุดอ่ืน 
เช ่น ทักษะชีว ิตที ่ครอบคลุมเรื ่องทักษะการเท่าทันตัวเอง  (Self Management Skills) ทักษะการคิด 
(Thinking Skills) และทักษะการอยู ่ร่วมกับผู ้อื ่น ( Interpersonal and Communication Skills) อีกด้วย  
การเข้าถึงสื่อและสารสนเทศ ถือเป็นสิทธิพื้นฐานในฐานะพลเมืองและเป็นสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้เพ่ือคุ้มครองสิทธิ
ที่พลเมืองจะมีข้อมูลมากพอ จากแหล่งที่มาท่ีหลากหลายเพื่อประกอบการคิด ตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติการใน
ฐานะพลเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมประชาธิปไตยที่พลเมืองอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลาย             
การเข้าถึง เข้าใจ เท่าทัน และใช้สื่อ สารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือและความสามารถส าคัญที่
พลเมืองจะใช้ในการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ ขับเคลื่อนต่อสู้ 
ต่อรองกับอ านาจรัฐ อ านาจทุน และธุรกิจสื่อ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสังคมที่ผู้คนอยู่ร่วมกัน โดยยึด
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ความยุติธรรมทางสังคมเป็นหลักการส าคัญ การจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดการบูรณาการ และ
เช ื ่อมโยงระหว ่างช ุดของสมรรถนะและทักษะดังกล่าว จ ึงม ีความส าค ัญเป็นอย่างย ิ ่ง ( Arphawan 
Sopontammarak, 2560) 

รูปแบบของสื่อในปัจจุบันนั้นมีความหลากหลาย สื่อวีดิทัศน์ก็เป็นสื่ออีกประเภทหนึ่ง ที่ผู้คนยังใช้อยู่
และมีความน่าสนใจ หากจะท าให้สื ่อวีดิทัศน์น่าสนใจเพิ่มมากขึ้นนั้น การใช้เทคนิคอินโฟกราฟิก ก็เป็น
ทางเลือกหนึ่งที่ท าให้สื ่อมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก เพราะสื่ออินโฟกราฟิก ( Infographic 
Multimedia) คือสื่อที่มีความน่าสนใจในรูปแบบหนึ่ง มีการน าข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศใน
ลักษณะของข้อมูลและกราฟิกที่เป็นภาพเคลื่อนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้
ผู้ชมเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้ โดยไม่จ าเป็นต้องมีผู้น าเสนอมาช่วยขยายความเข้าใจอีก การ
น าเสนอข้อมูลในรูปแบบสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) เป็นทางเลือกใหม่ที่ก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่าง
มาก เพราะนอกจากค าพูดและบทสนทนาที่น่าสนใจแล้วอินโฟกราฟิก ( Infographic) ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดึงดูด
สายตา เพื่อเข้าไปรับชมเนื้อหานั้น ๆ และเกิดการส่งต่อบอกต่อในโลกออนไลน์ (จงรัก เทศนา, 2554) 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและระบบการสื่อสาร ท าให้สังคมในยุคปัจจุบันนั้นต้องอาศัยเครื่องมือ
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่รองรับการเผยแพร่ข่าวสารได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังที่นโยบายการศึกษา 
และทิศทางการพัฒนาการศึกษาที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นกลไกในการเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ในการเรียนรู้โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ซึ่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เป็นสื่อที่สามารถแสดงข้อความรูปภาพภาพเคลื่อนไหวรวมทั้งเสียงเข้าไปในระบบ อีกทั้งยังควบคุมการใช้โดย
ผู้อ่านสามารถมีปฏิสัมพันธ์เพื่อตอบสนองด้านการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจดจ าเนื้อหา
ได้มากขึ้น (สุทธิลักษณ์ สูงห้างหว้า, 2552) อีกท้ังการศึกษาผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยังช่วยในเรื่องการเรียนรู้
ทางไกลผ่านระบบออนไลน์ซึ่งสามารถเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์พกพา หรือดาวน์โหลดไฟล์เก็บไว้อ่านได้อีกด้วย 

คิวอาร์โค้ด (QR Code: Quick Response Code) ถูกคิดค้นโดยบริษัท เดนโซ เวฟ ประเทศญี่ปุ่น 
เป็นบาร์โค้ด 2 มิติที่พัฒนามาจากบาร์โค้ด สามารถเก็บข้อมูลประเภทข้อความที่ประกอบด้วย ตัวเลขและ
ตัวอักษร ซึ่งวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตั้งแต่ริเริ่ม เพื่อความรวดเร็วและความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบ
อะไหล่ยานพาหนะ ซึ่งบริษัทเดนโซ เวฟ ได้ท าการวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ถูกน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 
เพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพในการอ่านหรือสแกนด้วยอุปกรณ์ส าหรับข้อมูลบนป้ายก ากับสินค้า สื่อ
สิ ่งพิมพ์ บันทึกข้อความ และยังขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในด้านต่าง  ๆ เช่น การศึกษา                   
การรักษาความปลอดภัย บริการทางการแพทย์ การท่องเที่ยว การตลาด และการบริการลูกค้า เป็นต้น                    
(ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์ และกชกร พระพรตระการ, 2560) 

จากความส าคัญข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าการรู้เท่าทันสื่อเป็นความสามารถที่ผู้ใช้สื่อแสดงออกถึง
ความตระหนักต่อผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์สามารถเข้าใจในสิ่งที่ถูกน าเสนอผ่ านสื่อ สามารถวิเคราะห์
ตีความเนื้อหาสาระท่ีแฝงอยู่ในสาร สามารถประเมินค่าสารในสื่อ สามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม อีกทั้ง ในระดับอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องมีทักษะการรู้เท่าทัน เพื่อน าไปใช้ในการ
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ตัดสินใจและแก้ปัญหา และเมื่อนักศึกษาจบออกไปประกอบอาชีพที่เกี ่ยวกับการสื่อสาร จะได้สามารถน า
ความรู้ และทักษะไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแม่นย า และมีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าที่ผ่านมาจะมี
งานวิจัยที่ศึกษาถึงการรู้ทันข่าวปลอมของเยาวชน แต่งานวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษากลุ่มเยาวชนทั่วไป 
ในขณะที่ การศึกษาในกลุ่มนักศึกษาค่อนข้างน้อย คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสังเคราะห์ชุดเนื้อหาบนสื่อ
สังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการรับรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปีการศึกษา 
2559-2563 ผ่านการสนับสนุนจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงเป็นที่มาของการสังเคราะห์
งานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งหาแนวทางส าหรับการด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1) สังเคราะห์งานวิจัย เรื ่อง การพัฒนาชุดเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการรับรู้เรื่อง              
การรู้เท่าทันสื่อส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
  2) พัฒนาชุดเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการรับรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  
  3) เสนอเนวทางการพัฒนาสื่อ เพ่ือส่งเสริมการรับรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีต่อไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ก. แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล  
การวัดและประเมินผล คือ กระบวนการเชิงปริมาณในการก าหนดค่าและสรุปผลที่ได้รับ โดยใช้แบบประเมิน
มาตราส่วน (Rating Scale) 5 ระดับ (Likert’s Scale, 1961) ค่าที่ยอมรับได้ 3.51 ขึ้นไป อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
 ข. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุดเนื้อหา  
กระบวนการพัฒนาชุดเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการรับรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี โดยใช้ 5 ขั้นตอนตามรูปแบบ ADDIE Model (ฉัตรพงศ์ ชูแสงนิล, 2555)  
 ค. แนวคิดเก่ียวกับสื่อสังคมออนไลน์ 
สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง สื่อดิจิทัลที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม (Social Tool) เพื่อใช้สื่อสาร
ระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์บนสื่อใด ๆ ที่มี
การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยเน้นให้ผู้ใช้ทั้งที่เป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารมีส่วนร่วม (Collaborative) อย่าง
สร้างสรรค์ ในการผลิตเนื้อหาขึ้นเอง (User-Generate Content: UGC) ในรูปของข้อมูล ภาพ และเสียง 
 ง. แนวคิดเก่ียวกับการรู้เท่าทันสื่อ 
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การรู้เท่าทันสื่อ หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการ
สื่อสารและกระบวนการสื่อ ซึ่งเกิดได้จากทักษะการเข้าถึงสื่อ การวิเคราะห์สื่อ การตีความเนื้อหาของสื่อ               
การประเมินค่าและเข้าใจในผลกระทบของสื่อ จนการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ได้ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 คณะผู้วิจัยด าเนินการสังเคราะห์งานวิจัยและพัฒนาชุดเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการ
รับรู้เรื ่องการรู้เท่าทันสื ่อส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี                        
ในภาคการศึกษาท่ี 1/2559-2563 จ านวน 3 งานวิจัย ได้แก่ 
 ก. การผลิตสื่อวีดิทัศน์รูปแบบอินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์เรื ่อง รู ้เท่าทันสื่อ (ชลิตา  มาตหวัง,              
นนทกร ธุวะชาวสวน, และกมลชนก ตั้งปฐมปราโมทย์, 2559) 
 ข. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดร่วมกับนิทรรศการแบบมีส่วนร่วม
เรื่องการรู้เท่าทันสื่อส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ณีรนุช ปี่แก้ว, 2562) 
 ค. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์                  
(จิราพร มีคง และสิริยากร ศรีหา, 2563) 
 
ผลการวิจัยและพัฒนา 

ผลพัฒนาชุดเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการรับรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

ผลพัฒนาชุดเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการรับรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ตามรูปแบบ ADDIE Model (ฉัตรพงศ์ ชูแสงนิล, 2555) 5 ขั ้นตอน ได้แก่ ว ิเคราะห์ 
ออกแบบ พัฒนาสื่อ น าไปใช้ และประเมินผล 

 

 
 

รูปที่ 1 ผลผลิตสื่อวีดิทัศน์รูปแบบอินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์เรื่อง รู้เท่าทันสื่อ 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”   
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1268 

 

  

    
 

รูปที่ 2 ผลพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดร่วมกับนิทรรศการแบบมีส่วนร่วม                
เรื่องการรู้เท่าทันสื่อส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

   

  
 

รูปที่ 3 ผลพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ 
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ผลการศึกษาการพัฒนาชุดเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการรับรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 มีข้ันตอนต่าง ๆ ตามรูปแบบ ADDIE Model สรุปได้ดังนี้ 
 1) ขั้นตอนการวิเคราะห์ Analysis ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา เนื้อหา ศึกษาทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวข้อง 
 2) ขั้นตอนการออกแบบ Design การวางแผนและออกแบบ น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาใช้เป็น
แนวทางการพัฒนาสื่อในการออกแบบ 
 3) ขั้นตอนการพัฒนา Development พัฒนาชุดเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการรับรู้เรื่อง
การรู ้เท่าทันสื ่อส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ปรึกษาและขอค าแนะน าจากอาจารย์ที ่ปรึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญ 
 4) ขั้นการน าไปใช้ Implementation น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ และประเมินความพึงพอใจ 
 5) ขั้นการประเมินผล Evaluation สรุปและประเมินผล  

ผลการประเมินคุณภาพของการพัฒนาชุดเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการรับรู้เรื่องการ
รู้เท่าทันสื่อส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านสื่อการน าเสนอ (ปี 2559 – 
2563) 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้จากการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อ             
การน าเสนอ 

รายการประเมิน 

ผลการวิเคราะห์ 
ระดับคุณภาพ 

ด้านเนื้อหา ด้านสื่อการน าเสนอ 

ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 
ด้าน

เนื้อหา 
ด้านสื่อการ
น าเสนอ 

1. การผลิตสื่อวีดิทัศน์รูปแบบ
อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์
เรื่อง รู้เท่าทันสื่อ ปี 2559 

4.70 0.35 4.94 0.23 ดีมาก ดีมาก 

2. การพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดร่วมกับ
นิทรรศการแบบมีส่วนร่วม
เรื่องการรู้เท่าทันสื่อส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  

4.73 0.42 4.42 0.40 ดีมาก ดี 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ปี 2562       
3. การพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับ
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง 
รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ ปี 
2563 

4.70 0.40 4.64 0.46 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวม 4.71 0.04 4.67 0.12 ดีมาก ดีมาก 
 
 จากตารางที่ 1 การพัฒนาชุดเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการรับรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีคุณภาพด้านเนื ้อหาอยู ่ในระดับดีมาก (𝐱 = 4.71, S.D. = 0.04) และ               

มีคุณภาพด้านสื่อการน าเสนออยู่ในระดับดีมาก (𝐱 = 4.67, S.D. = 0.12) 
 
 ผลการประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการพัฒนาชุดเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริม
การรับรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด  
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการพัฒนาชุดเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือ
ส่งเสริมการรับรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ปี 2559 – 2563) 
 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 

รายการที่ประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ 

𝒙 S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. งานวิจัยปี 2559 4.57 0.03 มากที่สุด 

2. งานวิจัยปี 2562 4.68 0.49 มากที่สุด 

3. งานวิจัยปี 2563 4.57 0.56 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.61 0.29 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการพัฒนาชุดเนื้อหาบนสื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อส่งเสริมการรับรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่พัฒนาขึ้น พบว่า อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด (𝐱 = 4.61, S.D. = 0.29) 
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แนวทางการพัฒนาสื่อ 
จากการสังเคราะห์ผลการวิจัยและพัฒนาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลการรับรู้และความพึงพอใจในสื่อที่

คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นในระดับมากที่สุด อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ซึ่งอยู่ในเจนเนอเรชั่นรุ่นใหม่ จึงมีความพึงพอใจในสื่อใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี พึงพอใจสื่อสังคมออนไลน์ระดับมาก 
โดยเฉพาะสื่อรูปแบบสื่อโมชันกราฟิก เทคโนโลยี QR CODE ที่สื่อสารความทันสมัย ใช้กราฟิกแบบสมัยใหม่
บนแพลทฟอร์มอินสตาแกรม ยูทูป เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาสื่อในรูปแบบดังกล่าวจะท าให้เกิดความสนใจให้กับ
สิ่งที่ต้องการน าเสนอ เพ่ิมมากข้ึน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ได้พัฒนาชุดเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการรับรู้เรื่องการรู้เท่า
ทันสื่อส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก และ
ด้านสื่อการน าเสนออยู่ในระดับดีมาก ประเมินผลการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด และประเมินความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุด ดังนั้นชุดเนื้อหาที่พัฒนาขึ้นจึงสามารถน าไปใช้งานได้จริงอย่างมีคุณภาพ 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ใช้ชุดเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว  ซึ่งเป็น
คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาสื่อ น าไปใช้ และประเมินผลตามรูปแบบ ADDIE Model 
ได้น ารูปแบบดังกล่าวมาเป็นกระบวนการในการวิจัยและพัฒนาชุดเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการ
รับรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในภาคการศึกษาที่ 1/2559-2563 รวมทั้งจะน าไปใช้
ในปีการศึกษาต่อไปที่มีโอกาสจัดด าเนินงานวิจัยได้ นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่าผลประเมินคุณภาพด้าน
เนื้อหาและด้านสื่อการน าเสนออยู่ในเกณฑ์ดีมาก การวิจัยและสอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ และคณะ (คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ และคณะ, 2562) ศึกษาวิจัยเรื่อง หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่องศิษย์ดีที่ครูภูมิใจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ที่มีผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อการน าเสนออยู่ในระดับดีมากตามล าดับ  

(x̅ = 5.00, S.D.= 0.00 และ x̅ = 5.00, S.D. = 0.00) ด้วยการน าเสนอที่ค านึงถึงเทคนิคการใช้ภาพและเสียง
ให้มีความหมาย มีความต่อเนื่อง และสร้างความน่าสนใจให้กับสิ่งที่ต้องการน าเสนอ จึงสามารถน าไปเผยแพร่
ได้อย่างมีคุณภาพ 

ผลการประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการพัฒนาชุดเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริม
การรับรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด และ
สอดคล้องกับทฤษฎีของการรับรู้ (ชนัญชิดา คามินเศก, 2553) ที่กล่าวว่า การรับรู้ เป็นกระบวนการที่คนเราจะ
เข้าใจสิ่งเร้าหนึ่งที่ปรากฏกับประสาทสัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งของเรา การรับสัมผัสเป็นเพียงข้อมูลดิบ แต่ข้อสรุป
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ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากอวัยวะรับสัมผัสเข้าด้วยกันนั้นเป็นการรับรู้ นอกจากนี้การรับรู้ยังเป็นสิ่ง
ที่ก าหนดความต้องการแรงจูงใจ และทัศนคติของผู้รับสาร  

ผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการพัฒนาชุดเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือ
ส่งเสริมการรับรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจ โดยการวัดความพึงพอใจจะใช้มาตราส่วนประมาณ
ค่าความพึงพอใจของลิเคิร์ท (ชวลิต ชูก าแพง, 2561) มาวัดว่าความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหน หรืออยู่ในระดับใด 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของธนากร แสนผูก (ธนากร แสนผูก, 2557) ได้ท าการวิจัยเรื ่อง หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื ่อง ว่าวไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) เพื ่อหาคุณภาพของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ว่าวไทย 2) เพ่ือประเมินความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อว่าวไทยใน
ปัจจุบันและ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจ ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์  

เรื่อง ว่าวไทย ผลการประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับเกณฑ์มากที่สุด (x̅= 4.47, S.D =              
0.56) ท าให้สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชิ้นนี้มากที่สุด อีกทั้งโครงงานนี้ยัง
สอดคล้องตามแนวคิดและหลักการที่คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างชิ้นงานให้มีความ
สมบูรณ์ มีคุณภาพดี และเหมาะสมที่สุดส าหรับกลุ่มตัวอย่าง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1. การพัฒนาชุดเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการรับรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สามารถน าไปใช้ได้จริงในรายวิชาหรือการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการรู้เท่าทันสื่อ 
 2. การพัฒนาชุดเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการรับรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สามารถน าไปใช้เป็นกิจกรรมเสริมนอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 เช่น เทคโนโลยีความเป็น
จริงเสริม (AR) หรือ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (VR)  
 3. การพัฒนาชุดเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการรับรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สามารถน าไปเป็นกรณีศึกษาในการพัฒนาชุดเนื้อหาบนสื่อสั งคมออนไลน์ในเรื่องอื่น ๆ ที่
ผู้เรียนควรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในกลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี เช่น รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ฉลาดสื่อสาร เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาพฤติกรรม และทัศนคติของผู้เรียนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ หรือผู้เรียนใน
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การศึกษาวิจัยมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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2. ควรพัฒนาชุดเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่บนแพลท
ฟอร์มที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ที่สนใจได้ 
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บทคัดย่อ 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อทราบพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้เข้าพัก (2) เพื่อทราบ
แนวคิดการพัฒนาโรงแรมที่พักอย่างยั่งยืน และ (3) เพ่ือหาความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมที่มีต่อ
ความพึงพอใจและแนวคิดการพัฒนาโรงแรมที่พักอย่างยั่งยืน การวิจัย เชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากผู้เข้าพัก             
คนไทย 400 คน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติไคสแควร์  และสถิติ
สัมประสิทธิ์ ผลการวิจัย (1) พฤติกรรม เลือกพักโรงแรม พักคืนละ1 ,001-2,000 บาท เลือกพักจากท าเลที่ตั้ง 
ปลอดภัย (2) ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ภาพรวมแนวคิดการ พัฒนาอย่างยั่งยืนอยู่ในระดับ     
ส าคัญมาก และ (3) ผลทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมต่อความพึงพอใจแนวคิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของโรงแรมและที่พักแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในทุกปัจจัย 
 
ค าส าคัญ: โรงแรมและท่ีพัก พฤติกรรม ความพึงพอใจ การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
Abstract 
 The purposes of this study were (1) to know the behavior and satisfaction of guests, 
(2) to know the concept of sustainable hotel development, and (3) to find the relationship of 
personal factors and behavior towards satisfaction and the concept of sustainable hotel 
development. This study was conducted by quantitative approach. Date were collected from 
samples 400 Thai guests. The data obtained were analyzed by percentage, mean, standard 
deviation. Kai Square Statistics and statistical coefficients. Results that (1) Hotel 
accommodation selection behavior Stay 1,001-2,000 baht per night. Choose to stay from a 
safe location (2) Overall satisfaction is at a high level. The overall concept of sustainable 
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development is at a very important level and (3) the hypothesis testing results. Personal 
factors and behaviors Satisfied with the sustainable development concept of hotels and 
accommodations that differ significantly in every factor. 
 
Keywords: Hotel and accommodation, behavior, satisfaction, sustainable development 
 
บทน า  

 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564(ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) ก าหนดสาระส าคัญของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ส่งผล

ดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและท้องถิ ่น ประโยชน์ต่อการจ้างงาน และแผนพัฒนาและฟ้ื นฟูแหล่ง

ท่องเที่ยวหลักและรอง เนื่องจากจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นย่อมผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งท่องเที่ยว 

สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และประชาชนในพื้นที่ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯได้ถูกก าหนดให้สอด คล้องภายใต้

กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ  

     จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับสถานการณ์การท่องเที่ยว ด้วยปัจจัยแวดล้อมภายนอกและภายใน ที่เป็น

จังหวัดใกล้กรุงเทพ การเดินทางสะดวก เป็นเมืองหลวงเก่าและแหล่งท่องเที ่ยวทางประวัติศาสตร์ มีความ

หลากหลายทางประเพณีและวัฒนธรรม อาหารการกินที่มีเอกลักษณ์ และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว อาทิ  

ตลาดน ้าโบราณ กิจกรรมกีฬา วิ่งมาราธอน จักรยานท่องเที่ยว และกิจกรรมไห้วพระ 9 วัด เป็นต้น ท าให้รายได้

ประชาชาติผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) มีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ซึ ่งการค านวณ                 

(จากตารางที่ 1) และการส ารวจพบว่า ร้อยละ 10 – 15 GPP ของจังหวัด เป็นรายได้ของสถานประกอบการโรงแรม

และที่พัก ซึ่งอุตสาหกรรมธุรกิจบริการโรงแรมและที่พักเป็นองค์ประกอบส าคัญของการท่องเที่ยวของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และเป็นเป้าหมายประการส าคัญในการพัฒนาจังหวัดด้วยเช่นกัน  

 

ตางรางที่ 1 ตารางแสดงการเข้าพักในจังวัดพระนครศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2560-2563   
รายการ 2560 2561 2562 2563 

1. จ านวนนักท่องเที่ยว (คน) 7,216,514 8,349,613 8,292,809 3,560,866 
2. รายได้การท่องเที่ยว(ล้านบาท) 16,901.48 19,016.22 19,153.92 6,154.00 
3. จ านวนผู้เข้าพัก (คน) 1,030,433 1,119,448 1,083,055 583,602 
4. สถานประกอบการที่พัก(แห่ง) 210 227 214 196 
5. จ านวนห้องพัก (ห้อง) 5,024 5,372 4989 4528 
6. อัตราการเข้าพัก (%) 60.48 62.65 62.53 33.45 
7. ระยะเวลาพ านัก (วัน) 2.67 2.62 2.63 2.24 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2564)         
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 โรคระบาดโคโรนาไวรัส (COVID-19) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมา ไทยได้รับผลกระทบจาก

การแพร่ระบาด ต้องประกาศการไม่อนุญาตให้นักเดินทางต่างประเทศเข้าไทย และห้ามประชาชนคนไทย

เดินทางข้ามจังหวัด (LOCKDOWN) จนมาถึงการระบาดรอบที ่2 ในเดือนธันวาคม 2563 มีการกระจายตัวของ

เชื้อไวรัสเกือบทั้งประเทศและมีอัตราการเพิ่มของผู้ป่วยในระดับวันละ 500-1,000 คน และแนวโน้มการ

ระบาดของโรคเกิดขึ้นหลายรอบ และการระบาดรอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นมา ถือว่าเป็น

การระบาดใหญ่ จากสายพันธุ์อังกฤษชื่อใหม่ “อัลฟ่า” เป็นสายพันธุ์อินเดียชื่อใหม่ “เดลต้า” ที่มีคนติดเชื้อ

ไวรัสเฉลี่ยวันละ 20,000 ราย และผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 200 ราย ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างมาก และรายได้จากการการเข้าพักโรงแรมและที่ พักหด

หายไปโดยฉับพลันและติดต่อกันเป็นเวลานาน จ านวนผู้เข้าพัก จ านวนสถานประกอบการที่พัก จ านวนห้องพัก 

อัตราการเข้าพัก และระยะเวลาพ านัก ลดลงทั้งหมด (ดูตัวเลขจากตารางที่ 1) ส่งจะผลต่อสภาวะการมีงานท า

ของคนในชุมชนที่หายไป และผลในระยะยาวกับความกังวลของการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Economics 

Recession) การหดตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ การเติบโตของ

ผลผลิตมวลรวมของจังหวัด และต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหานานนับปี      

 การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้เข้าพัก และแนวคิดเพื่อการพัฒนาโรงแรม

และที่พักที่ยั่งยืนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการจัดการโรงแรมและที่

พักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

ของสหประชาชาติ สามารถรับมือกับการระบาดของไวรัสโคโรนา และเกิดประโยน์ต่อสังคมและชุมชนทั้ง                  

ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

  การวิจัยนี้มีวัตถุปรสงค์สามข้อ คือ (1) ทราบพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้เข้าพักโรงแรมและที่
พ ักในจ ังหว ัดพระนครศร ีอย ุธยา (2) หาแนวค ิดเพ ื ่อการพัฒนาโรงแรมและที ่พ ักอย ่างย ั ่ งย ืนใน                           
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (3) หาความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมของผู้เข้าพักที่มีต่อความพึง
พอใจและแนวคิดเพ่ือการพัฒนาโรงแรมและท่ีพักที่ยั่งยืนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
การทบทวนวรรณกรรม  

 การท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา ปราณี ตันประยูร (2561) พบว่า ความคิดเห็นนักท่องเที่ยวต่อการ

จัดการการท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลกโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว รองลงมา 

ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที ่ยว และด้านการมีส่วนร่วม  ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ (2561) พบว่า                 

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม การส่งเสริมและฟื้นฟูวัฒนธรรม ด้านการรวบรวมองค์
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ความรู้และหลักฐาน การพัฒนากิจกรรม การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ด้านบุคลากร ด้านจัดเส้นทาง

ท่องเที่ยว ความร่วมมือกับรัฐบาล การเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค การใช้ภาษาของผู้ประกอบการ การพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การส่งเสริมการตลาด ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว การยกระดับการมีส่วน

ร่วมทางสังคมศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว การความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และ การพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ ระบบขนส่งและการจราจร 

 โรงแรมและที่พักพระนครศรีอยุธยา มนภัทร บุษปฤกษ์ (2563) พบว่า คุณลักษณะของที ่พัก               

ความสะอาดของห้องพักและสถานที่ท่องเที่ยว การรักษาสภาพที่พักให้อยู่สภาพที่เหมาะสม การมีงานเทศกาล

และกิจกรรมเอกลักษณ์ต่องานประเพณีท้องถิ่น พนักงานให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและความ

ปลอดภัย ด้านที่พัก ด้านราคา พรกมล เหมือนจันทร์เชย (2562) พบว่า การส่งเสริมพนักงานให้มีการฝึกอบรม

ทักษะด้านการสื่อสาร ด้านเทคโนโลยี ด้านการบริการที่ดี การปรับทัศนคติปฏิบัติงานเพื่อลดข้อผิดพลาด            

การพัฒนาทางอาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความโปร่งใส และประเมินผลงาน  

 พฤติกรรมของผู้เข้าพักโรงแรมและที่พัก ชมัยพร แก้วรอด (2558) วัตถุประสงค์เดินทางท่องเที่ยว 

เดินทางมากับเพื่อน ความถี่ในการเข้าใช้บริการโรงแรมระหว่าง 2-3 ครั้ง/ต่อปี จ านวนวันเข้าพักระหว่าง 2-3 

คืน และมีค่าใช้จ่ายในการเข้าบริการที่พักต่อวันระหว่าง 1,501-2,500 บาท รสสุคนธ์ แซ่เฮีย (2558) พบว่า 

ปัจจัยด้านพฤติกรรม ด้านระยะเวลาในการเข้าพักของลูกค้าส่งผลต่อความพึงพอใจที่ใช้บริการโรงแรม และ

ด้านความถี่ในการเข้าพักและวัตถุประสงค์ของการเข้าพักของลูกค้า ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ 

นตธชา รัตนเพียรและคณะ (2559) พบว่า ได้รับข้อมูลที่พักจากการใช้อินเตอร์- เน็ต การเลือกที่พักคือ อยู่ใน

งบประมาณที่ตั้งไว้ เลือกประเภทที่พักแรมเป็นรีสอร์ท ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกพักแรม คือ ห้องพักที่สะอาด 

ราคาเหมาะสม มีบริการ การให้ส่วนลด ท าเลที่ตั้งที่ใกล้เคียงธรรมชาติ พนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ดี  

 ความพึงพอใจของผู้พักแรมโรงแรมและที่พัก คัมภีรพรรณ จักรบุตรและนริศรา ค าสิงห์ (2561) 

พบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการบ้านพักโฮมสเตย โดยรวมทุกด้านอยูในระดับมาก ได้แก่ ด้านบุคลากรผู้

ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านสถานที่ มีความสะดวก  ปลอดภัย Athula C. Gnanapala. 

(2014) พบว่านักท่องเที ่ยวส่วนใหญ่พึงพอใจกับการพัก สรุปปัจจัยทั ้งหมดที่มีผลต่อความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยว ได้แก่ การให้การต้อนรับ ห้องพักสะอาด คุณภาพของห้องอาบน ้า/ห้องน ้า อาหารและเครื่องดื่ม 

และการรักษาความปลอดภัย การให้บริการของพนักงาน สถานที่ตั้งสะดวก การออกแบบและการตลาดอย่างมี

ความรับผิดชอบ Ming ming Weng (2016) พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากในการก าหนดระดับความพึงพอใจ

โดยรวมของลูกค้า ได้แก่ คุณภาพการบริการ และคุณภาพผลิตภัณฑ์  

 การพัฒนาที่ยั ่งยืนของโรงแรมและที่พัก กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนของสหประชาชาติ 

(Sustainable Development Goals: SDGs ) (United Nation, 2019) มี 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม และ 17 เป้าหมาย ดังนี้ 1) ขจัดความยากจน 2) ยุติความหิวโหย 3) สุขภาวะและอนามัยที่ดี              

http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-1-no-poverty/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-2-zero-hunger/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-3-good-health-and-well-being/
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4) การศึกษาที ่มีคุณภาพ 5) ความเท่าเทียมทางเพศ 6) น ้าสะอาดและสุขอนามัย 7) พลังงานสะอาด (8) 

เศรษฐกิจที่เติบโตและการจ้างงานที่มีคุณค่า (9) โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม 10) ลดความเหลื่อมล ้า 11) 

เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน 12) การบริโภคมีความรับผิดชอบ 13) รับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 14) การใช้

ระบบนิเวศน์ทางน ้า 15) การใช้ระบบนิเวศบนบก (16) สงบสุข และสถาบันที่เข็มแข็ง 17) ความร่วมมือเพ่ือ

ความยั่งยืน The Global Sustainable Tourism Council (GSTC).(2016) แนวทางการปฏิบัติของโรงแรม

และที่พัก 1) การบริหารจัดการด้านความยั่งยืน 2) ผลประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ กับชุมชนในท้องถิ่น 

และลดผลกระทบเชิงลบ 3) ผลประโยชน์กับมรดกทางวัฒนธรรมและลดผลกระทบเชิงลบ 4) ผลประโยชน์ต่อ

สิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบเชิงลบ ทศพร กาญจนภมรพัฒน์ (2562) พบว่า รูปแบบของการบริหารจัดการ

โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1) มิติการจัดการ ภาวะผู้น า ท าให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจและแรงจูงใจ

ต่อการท างาน 2) มิติการตลาด ระดับราคาที่พักที่มีความคุ้มค่า การเลือกใช้ซัพพลายเออร์และวัตถุดิบใน

ท้องถิ่นที่ช่วยลดต้นทุนสามารถสร้างก าไร และการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น และ 3) มิติการมีส่วนร่วมทาง

สังคม การเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมและรับผิดชอบต่อการด าเนินงานของโรงแรมที่

มีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ช่วยประชา- สัมพันธ์และส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น เพิ่มรายได้และคุณภาพ

ชีวิตที่ดีข้ึน ทั้งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนของสังคมและสิ่งงแวดล้อม Thorsson, Magnus 

(2018) พบว่า ผลกระทบของการมีส่วนร่วมในแนวทางปฏิบัติท ี ่ย ั ่งยืนต่อความพึงพอใจของแขกและ                

ความจงรักภักดีทางทัศนคติ แรงจูงใจที่แท้ จริงของลูกค้ามีความส าคัญในการกระตุ้นให้พวกเขามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมที่ยั่งยืนมากกว่ารางวัลจากภายนอก        

 งานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง นิยม เจริญศิริ (2558) พบว่า ความพึงพอใจมีความส าคัญมากที ่ส ุดคือ                 

ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมการตลาค ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านท าเลที่ตั้ง ผลการทดสอบ

สมมติฐาน ปัจจัยความพึงพอใจโดยรวมพบความแตกต่างในปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ยกเว้น ด้านราคาที่ไม่พบความแตกต่าง และโดยรวมพฤติกรรมกับความพึงพอใจหลังการ

เข้าพักแรม ด้านผลิตภัณฑ์ ค้านท าเลที่ตั้ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-4-quality-education/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-5-gender-equality/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-6-clean-water-and-sanitation/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-7-affordable-and-clean-energy/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-10-reduced-inequality/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-11-sustainable-cities-and-communities/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-11-sustainable-cities-and-communities/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-12-responsible-consumption-and-production/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-13-climate-action/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-16-peace-justice-and-strong-institution/
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กรอบแนวคิดการวิจัย  
           ตัวแปรอิสระ                        ตัวแปรตาม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้เข้าพัก และแนวคิดเพ่ือการพัฒนาโรงแรม
และท่ีพักอย่างยั่งยืนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ระเบียบวิธีวิจัย          

 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมุ่งศึกษาถึง “พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้เข้าพัก

และแนวคิดเพื่อการพัฒนาโรงแรมและที่พักที่ยั่งยืนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดย

การส ารวจภาคสนาม และใช้แบบสอบถาม สอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่

ใช้ในการวิจัยคือ ผู้เข้าพักในโรงแรมและท่ีพักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ านวน 1,083,055 คน ปีพ.ศ. 2562 

(ที่มา:ส านักงานสถิติแห่งชาติ http://statbbi.nso.go.th) กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เข้าพักจ านวน 400 คน จากการ

ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ยามาเน่(Taro Yamane, 1973, pp. 727-728) โดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยสร้างจากการศึกษาจากเอกสารทฤษฎีและผลการศึกษาที่เก่ียวข้องประกอบด้วย 

4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 พฤติกรรม ของผู้เข้าพัก ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

พึงพอใจของผู้เข้าพัก ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนว ทางปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับ

โรงแรมและที่พักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งแบบสอบ ถามแบบประมาณค่า (Rating scale) ผู้วิจัยใช้

เกณฑ์ของเบสท์ (John, W. Best, 2007) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการรวบรวม

จากเอกสาร รายงาน จากส านักงานการท่อง- เที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอบถามผู้บริหาร

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ    2. อาย ุ  
3. สภานะภาพ    4. อาชีพ  
5. ระดับการศึกษา 6. รายไดต้่อเดือน      
7. ที่อยู่ปัจจุบัน 

ความพึงพอใจของผู้เข้าพักโรงแรมและที่พัก
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1. ด้านห้องพัก            2. ด้านราคา  
3. ด้านท าเลที่ตั้ง          4. ด้านการส่งเสรมิการตลาด  
5. ด้านการให้บริการ        6.ดา้นคุณภาพให้บริการ  
7. ด้านบุคลากรผู้ที่ให้บริการ                         

พฤติกรรมของผู้เข้าพักโรงแรมและ 
ที่พักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1. ประเภทท่ีพัก    2. การติดต่อเข้าพัก 
3. จ านวนวันท่ีพัก    4. ค่าใช้จ่ายต่อคืน 
5. เหตุผลที่เลือกพัก 6. จ านวนผูพ้ักร่วม            
7. เข้าพักกับใคร     8. วัตถุประสงค์ที่พัก               
9. จ านวนครั้งท่ีพักใน12เดือน 

แนวคิดเพ่ือการพัฒนาโรงแรมและที่พักที่ยั่งยืน
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา             

1. การบริหารจัดการด้านความยั่งยืน 
2. ประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจกับชุมชน 
3. ผลกระทบต่อมรดกทางวัฒนธรรม   
4. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                         
             
                   

  

http://statbbi/
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หน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานพระนครศรีอยุธยา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและสถานประกอบ การโรงแรมและที่พัก และเก็บจากแบบสอบถามซึ่งสอบถามจากผู้เข้า

พัก โดยได้รับความร่วมมือจากโรงแรมและที่พัก ในการให้ใช้สถานที่ให้การเก็บข้อมูล และแนะน าผู้เข้าพักเพ่ือ

ตอบแบบสอบถาม ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 จากนั้นน า

แบบสอบถามมาท าการการตรวจสอบความถูกต้อง และท าการวิเคราะห์ข้อมูล จ านวน 400 ชุด การวิเคราะห์

ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล และ แบบสอบถาม

เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เข้าพักโรงแรมและที่พักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ

ค ่าความถ ี ่ร ้อยละ 2) แบบสอบถามเก ี ่ยวก ับความพึงพอใจในการใช ้บร ิการโรงแรมและที ่พ ักใน                        

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดเพื่อการพัฒนาโรงแรมและที่พักที่ยั่งยืนในจังหวัด

พระนครศรอียุธยาใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) การหาความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมของผู้เข้าพักโรงแรมและที่พัก และความพึงพอใจของผู้เข้าพักโรงแรมและ

ที ่พ ักมีความสัมพันธ์ก ับแนวทางปฏิบัต ิด ้านการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งย ืนส าหรั บโรงแรมและที ่พ ักใน                         

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้สถิติ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square) 

และสถิติสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)               

ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีละคู่ (Bivariate Analysis ) ซึ่งตัวแปรทั้ง 2 มี ระดับการวัดไม่ต ่ากว่า

ช่วงสเกล (Interval Scale) ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์(r) ระหว่างตัวแปรที

ละคู ่ (Bivariate Analysis) โดยใช้เกณฑ์การวัดระดับความสัมพันธ์ 5 ระดับ ดังนี ้ (Hinkle D. E., 1998)                   

ค่า r ระดับของความสัมพันธ์ r = .90-1.00 ระดับสูงมาก r = .70-.90 ระดับมาก r = .50-.70 ระดับ

ปานกลาง r = .30-.50 ระดับน้อย r = .00-.30 ระดับน้อยมาก และ r = 0 ไม่มีความสัมพันธ์ สมมติฐาน

การศึกษา สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้เข้าพักโรงแรมและที่พัก

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความ สัมพันธ์กับแนวทางปฏิบัติด้านการท่องเที่ยว

อย่างยั ่งย ืนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สมมติฐานที ่ 3 พฤติกรรมของผู ้ เข ้าพักมีความสัมพันธ์กับ                    

ความพึงพอใจของผู้เข้าพักโรงแรมและที่พักจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมของผู้เข้า

พักมีความสัมพันธ์กับแนวทางปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ผลการศึกษา 
  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้เข้าพักจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่ เป็นผู้หญิงร้อยละ 64.5 
มีอายุระหว่าง 20–29 ปีร้อยละ 41.0 รองลงมาอายุระหว่าง 30-39 ปีร้อยละ 39.5 สถานภาพ สมรสร้อยละ 
48.8 อาชีพ เป็นพนักงานเอกชนร้อยละ 46.0 รองลงมาประกอบธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 29.3 การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีร้อยละ 81.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001–30,000 บาทร้อยละ 50.7 รองลงมาระหว่าง 
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30,001-45,000 บาทร้อยละ 36.5 และมีภูมิล าเนาในภาคกลางร้อยละ 46.3 รองลงมาอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
ร้อยละ 27.0 
   ผลการวิเคราะห์พฤติกรรม พบว่า ผู้เข้าพักส่วนใหญ่เลือกพักโรงแรมร้อยละ 44.5 รองลงมาเลือกพัก
คอนโดมิเนี่ยมร้อยละ 17.8 และเกสต์เฮาส์ร้อยละ 14.8 การจองที่พักโดยการ Walk in เข้าพักร้อยละ 43.3 
รองลงมา ผ่านเว็บไซด์โรงแรมร้อยละ 34.3 ค่าใช้จ่ายต่อคืนระหว่าง 1,001-2,000 บาทร้อยละ 41.3 รองลงมา
ระหว่าง 501-1,000 บาทร้อยละ 38.8 การเลือกที่พักเลือกจากท าเลที่ตั้ง สะดวกและปลอดภัยร้อยละ 52.8 
รองลงมาเลือกจากสภาพแวดล้อมดีและบรรยากาศดี ร้อยละ 33.0 และเลือกจากห้องพักใหม่สะอาดร้อยละ 
26.0 จ านวนผู้เข้าพัก 2 คนร้อยละ 43.5 รองลงมาพักคนเดียวร้อยละ 40.0 ความสัมพันธ์ของผู้เข้าพัก พักกับ
แฟน/คู่สมรสร้อยละ 38.3 รองลงมาพักกับเพื่อนร้อยละ 23.0 เหตุผลที่มาพัก มาท่องเที่ยวร้อยละ 61.3 
รองลงมามาประชุม/สัมมนาร้อยละ 17.8 และจ านวนครั้งที่มาพักในรอบ 12 เดือน ระหว่าง 1-3 ครั้งร้อยละ 
61.5 รองลงมาระหว่าง 4-6 ครั้งร้อยละ 27.5  
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นความพึงพอใจของผู้เข้าพักโรงแรมและที่พัก 
 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นความพึงพอใจของผู้เข้าพัก
โรงแรมและท่ีพักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ความพึงพอใจของผู้เข้าพัก  x̅ SD การแปลผล 
1. ด้านห้องพัก 4.07 0.53 มาก 
2. ด้านราคา 4.01 0.55 มาก 
3. ด้านท าเลทีต่ั้ง 4.08 0.53 มาก 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.02 0.53 มาก 
5. ด้านการให้บริการ 3.93 0.56 มาก 
6. ด้านคุณภาพการให้บริการ  4.01 0.53 มาก 
7. ด้านบุคลากรผู้ที่ให้บริการ  4.10 0.52 มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจ 4.03 0.53 มาก 

   

 จากตารางที่ 2 พบว่า ภาพรวมความคิดเห็นความพึงพอใจของผู้เข้าพักโรงแรมและที่พักในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีในระดับพึงพอใจมาก x̅ = 4.03 เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ผู้เข้าพักโรงแรมและที่พัก

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้านซึ่งมีความพึงพอใจต่อด้านบุคลากรผู้ที่ให้บริการ x̅ = 4.10 ได้แก่ 

ด้านความรู้ความสามารถ การให้ข้อมูลและการตอบค าถาม และด้านการใช้เสียงการพูดจา น ้าเสียง สุภาพ

รองลงมาความพึงพอใจต่อท าเลที่ตั้ง x̅ = 4.08 ได้แก่ด้านความสะดวกในการเดินทางเข้าสถานที่พัก ด้านใกล้

สถานที่ท่องเที่ยว ตลาดนัด ร้านอาหาร และด้านความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินภายในบริเวณสถานที่พัก 
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และความพึงพอใจต่อห้องพัก x̅ = 4.07 ได้แก่ ด้านความสะอาดในห้องพัก และด้านขนาดของห้องพัก 

ตามล าดับ 

   ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นแนวทางปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับโรงแรมและ            
ที่พักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นแนวทางปฏิบัติด้านการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนส าหรับโรงแรมและท่ีพักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แนวทางปฏิบัติด้านการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนส าหรับโรงแรม             

และที่พัก x̅ SD การแปลผล 

1. ด้านการบริหารจดัการด้านความยัง่ยืน 4.00 0.35 มาก 
2. ด้านผลประโยชน์แก่ทางสังคมและชุมชนท้องถิ่น 4.03 0.39 มาก 
3. ด้านผลกระทบต่อมรดกทางวัฒนธรรม 4.14 0.46 มาก 
4. ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 4.08 0.35 มาก 

รวม 4.06 0.32 มาก 

     
 จากตารางที่ 3 พบว่า ภาพรวมของความคิดเห็นแนวทางปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับ

โรงแรมและที่พักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีในระดับเห็นด้วย  x̅ = 4.06 และมีความเห็นด้วยในแนวทาง
ปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับเห็นด้วยทุกด้าน โดยมีความคิดเห็นต่อด้านผล กระทบต่อมรด ก

ทางวัฒนธรรม x̅ = 4.14 ได้แก่การไม่สนับสนุนซื้อขายโบราณวัตถุและสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์และการอนุรักษ์
สถานท ี ่ ประว ัต ิ ศาสตร ์  โบราณคด ีท ี ่ ไ ม ่ เป ็นอ ุปสรรคต ่ อการ เข ้ าออกของช ุมชน รองลงมา                                       

ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม x̅ = 4.08 ได้แก่ มาตรการลดการใช้พลังงานและการใช้พลังงานหมุนเวียน              
การบ าบัดน ้าเสียและน ้าทิ ้งที ่ไม่ส่งผลลบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม มาตรการ 3R Reduce, Reuse, and 
Recycle และการไม่สนับสนุนการจับ/บริโภค/แสดง/ซื ้อขายและกักขัง สัตว์ป่าและสัตว์ป่าสงวน  และ                 

ด้านผลประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจกับชุมชนในท้องถิ่น x̅ = 4.03 ได้แก่ การสนับสนุนการซื้อขายสินค้า             
จ้างงานและบริการอ่ืนในท้องถิ่นตามหลักการค้าท่ีเป็นธรรมและการส่งเสริม SMEs ท้องถิ่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตตามหลักความยั่งยืนอิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพ้ืนที่ ตามล าดับ  
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน  
 จากการศึกษาครั้งนี้ ได้ข้อค้นพบผลการทดสอบสมมติฐานแบ่งออกเป็นสี่ส่วน คือ (1) ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อความพึงพอใจของผู้เข้าพักโรงแรมและที่พัก  (2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคลที่มีต่อแนวทางปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับโรงแรมและที่พัก  (3) ความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมของผู ้เข้าพักโรงแรมและที ่พักกับความพึงพอใจของผู ้เข้าพักโรงแรมและที ่พัก และ                       



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”   
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1284 

 

(4) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้เข้าพักโรงแรมและที่พักกับแนวทางปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนส าหรับโรงแรมและท่ีพัก โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อความพึงพอใจของผู้เข้าพักโรงแรมและที่พัก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้เข้าพักโรงแรมและที่พัก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปัจจัยส่วน
บุคคล 

เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 

ภูมิล าเนา 

 2 sig 2 sig 2 sig 2 sig 2 sig 2 sig 2 sig 

1.ห้องพัก 26.87 .008* 29.94 .003* 22.11 .054 19.14 .085 18.74 .131 30.57 .001* 8.65 .653 

2.ราคา 78.68 .003* 88.54 .000* 86.02 .002* 84.43 .001* 78.39 .010* 64.36 .024* 72.26 .005* 

3.ท าเล
ที่ต้ัง 

106.53 .000* 57.97 .000* 44.57 .013* 77.22 .000* 50.30 .003* 28.35 .164 37.52 .021* 

4.การ
ส่งเสริม
การตลาด 

71.54 .015* 109.80 .000* 64.25 .118 93.61 .000* 116.28 .000* 83.37 .000* 60.58 .049* 

5.การ
ให้บริการ 

48.29 .083 45.75 .128 64.15 .007* 67.61 .001* 38.83 .477 46.74 .057 36.58 .306 

6.คุณภาพ
การ
ให้บริการ 

51.03 .050* 70.10 .001* 65.87 .005* 67.84 .001* 133.21 .000* 57.88 .005* 54.83 .010* 

7.บุคลากร
ผู้ที่
ให้บริการ 

161.18 .000* 168.18 .000* 96.42 .077 112.76 .002* 124.91 .001* 148.50 .000* 112.02 .000* 

ความพึง
พอใจใน
การใช้
บริการ 

145.83 .000* 557.78 .000* 353.99 .000* 684.86 .000* 436.83 .000* 503.50 .000* 930.59 .000* 

*ระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 
  

 จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้เข้าพักโรงแรมและที่พัก
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมทุกปัจจัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 เมื่อพิจารณาราย
ปัจจัยมีรายละเอียดดังนี้ 1) เพศที่ต่างกันและอายุที่ต่างกัน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ  ในเรื่อง ห้องพัก 
ราคา ท าเลที่ตั้ง การส่งเสริมการตลาดคุณภาพการให้บริการ บุคลากรผู้ที่ให้บริการ และความพึงพอใจในการ
ใช้บริการ 2) สถานภาพที่ต่างกัน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ ในเรื่อง ราคา ท าเลที่ตั้ง การให้บริการ 
คุณภาพการให้บริการ และความพึงพอใจในการใช้บริการ 3) อาชีพที่ต่างกัน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ 
ในเรื่อง ราคา ท าเลที่ตั้ง การส่งเสริมการตลาด การให้บริการ คุณภาพการให้บริการ บุคลากรผู้ที่ให้บริการ 
และความพึงพอใจในการใช้บริการ 4) ระดับการศึกษาที่ต่างกันและภูมิล าเนาที่ต่างกันมีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจ ในเรื่อง ราคา ท าเลที่ตั้ง การส่งเสริมการตลาด คุณภาพการให้บริการ บุคลากรผู้ที่ให้บริการ และ
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ความพึงพอใจในการใช้บริการ 5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ ในเรื่อง 
ห้องพัก ราคา การส่งเสริมการตลาด คุณภาพการให้บริการ บุคลากรผู้ที่ให้บริการ และความพึงพอใจในการใช้
บริการ 6) ภูมิล าเนาที่ต่างกัน มีความ สัมพันธ์กับความพึงพอใจเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านห้องพักและด้านการ
ให้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05        

2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อแนวทางปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ส าหรับโรงแรมและที่พักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 5 ตารางแสดงผลปัจจัยส่วนบุคคลกับแนวทางปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับโรงแรมและ
ที่พักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปัจจัยส่วน
บุคคล 

เพศ อาย ุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 

ภูมิล าเนา 

 2 sig 2 sig 2 sig 2 sig 2 sig 2 sig 2 sig 

1 การบริหาร
จัดการด้าน
ความยั่งยืน 

7.77 .651 74.70 .001* 30.31 .065 81.57 .000* 64.63 .000* 57.96 .002* 71.55 .146 

2 
ผลประโยชน์
ทางสังคม
และเศรษฐกิจ
กับชุมชนใน
ท้องถ่ิน 

16.43 .423 142.67 .000* 56.47 .005* 160.25 .000* 56.92 .177 149.75 .000* 114.21 .099 

3 ผลกระทบ
ต่อมรดกทาง
วัฒนธรรม 

18.29 .019* 75.57 .000* 24.48 .080 86.75 .000* 37.99 .035* 54.64 .000* 59.68 .120 

4 ผลกระทบ
ต่อ
สิ่งแวดล้อม 

41.36 .007* 138.92 .000* 89.38 .000* 154.74 .000* 113.16 .000* 113.16 .000* 92.76 .017* 

แนวทาง
ปฏิบัติด้าน
การท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืน
ส าหรับ
โรงแรมและท่ี
พัก 

362.51 .000* 1409.90 .000* 648.55 .000* 1342.60 .000* 1016.06 .000* 1020.60 .000* 1990.82 .000* 

*ระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 
  
จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับแนวทางปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมทุกปัจจัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 เมื่อพิจารณาราย
ปัจจัยมีรายละเอียดดังนี้ 1) เพศที่ต่างกัน มีความสัมพันธ์กับแนวทางปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน             
ในเรื่อง ผลกระทบต่อมรดกทางวัฒนธรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 2) อายุที่ต่างกัน อาชีพที่ต่างกันและ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันมีความสัมพันธ์กับแนวทางปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทุกเรื่อง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 3) สถานภาพที่ต่างกัน มีความสัมพันธ์กับแนวทางปฏิบัติด้านการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ในเรื่อง ผลประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจกับชุมชนในท้องถิ่น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                 
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4) ระดับการศึกษาที ่ต่างกัน มีความสัมพันธ์กับแนวทางปฏิบัติด้านการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืน  ในเรื ่อง                  
การบริหารจัดการด้านความยั ่งยืน ผลกระทบต่อมรดกทางวัฒนธรรม ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และ                     
5) ภูมิล าเนาที่ต่างกัน มีความสัมพันธ์กับแนวทางปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพียงเรื ่องเดียวคือ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม      

3. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้เข้าพักโรงแรมและที่พักกับความพึงพอใจของผู้เข้าพัก
โรงแรมและที่พักจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน          
 
ตารางที่ 6 ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับความพึงพอใจของผู้เข้า
พักโรงแรมและท่ีพักจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

                       ปัจจัยพฤติกรรม 
ความพึงพอใจ 

ประเภทท่ี
พัก 

วิธีการ
จอง 

จ านวนวัน
พัก 

ค่าใช้จ่ายต่อ
คืน 

เหตุผลท่ี
เลือก 

จ านวนผู้
พัก 

บุคคลที
มาด้วย 

เหตุผลท่ี
พัก 

มาพัก ใน
1ปี 

1. ด้านห้องพัก .000* .003* .006* .000* .118 .005* .003* .281 .019* 

2. ด้านราคา .000* .000* .001* .000* .873 .000* .006* .914 .014* 

3. ด้านท าเลที่ต้ัง .000* .000* .001* .000* .008* .000* .000* .128 .034* 

4. ด้านส่งเสริมการตลาด .000* .000* .000* .010* .000* .003* .000* .000* .261 

5. ด้านการให้บริหาร .000* .000* .000* .000* .000* 000* .306 .000* .097 

6. ด้านคุณภาพการให้บริการ .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000* .052 .000* 

7. ด้านกระบวนการ .000* .000* .000* 000* .005* .039* .000* .167 .000* 

ภาพรวม .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000* 

*ระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 
 
จากตารางที่ 6 พบว่า พฤติกรรมของผู้เข้าพักโรงแรมและที่พักมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้

เข้าพักโรงแรมและที่พักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมทุกปัจจัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 
เมื่อพิจารณารายปัจจัยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การเลือกพักที่โรงแรม วิธีการจองที่พัก จ านวนวันที่เข้าพัก ค่าใช้จ่ายต่อคืน เหตุผลในการใช้เลือกที่พัก 
จ านวนผู้พักร่วมและบุคคลที่มาพักด้วยมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้เข้าพักโรงแรมและที่พักใน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในทุกด้าน ได้แก่ ห้องพัก ราคา ท าเลที่ตั้ ง การส่งเสริมการตลาด การให้บริการ 
คุณภาพ การให้บริการ บุคลากรผู้ที ่ให้บริการ และความพึงพอใจในการใช้บริการ 2)เหตุผล ที่มาที่พักใน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู ้เข้าพักโรงแรมและที ่พ ักในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาในด้านการส่งเสริมการตลาด การให้บริการ และความพึงพอใจในการใช้บริการ และ                     
3) จ านวนครั้งที่มาพักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในรอบ 1 ปีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้เข้าพัก
โรงแรมและท่ีพักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในด้านห้องพัก ราคา ท าเลที่ตั้ง คุณภาพการให้ บริการ บุคลากร
ผู้ที่ให้บริการ และความพึงพอใจในการใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05  
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 4. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู ้เข้าพักโรงแรมและที่พักกับแนวทางปฏิบัติด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนส าหรับโรงแรมและท่ีพักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 7 ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมกับแนวทางปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ส าหรับโรงแรมและท่ีพักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

              ปัจจัยพฤติกรรม 
ความยั่งยืน 

ประเภทท่ี
พัก 

วิธีการ
จอง 

จ านวนวัน
พัก 

ค่าใช้จ่ายต่อ
คืน 

เหตุผลท่ี
เลือก 

จ านวนผู้
พัก 

บุคคลทีมา
ด้วย 

เหตุผลท่ี
พัก 

มาพัก ใน
1ปี 

1.ด้านบริหารจัดการที่ยั่งยืน .000* .000* .002* .000* .534 .000* .000* .013* .024* 

2.ด้านผลประโยชน์กับสังคมและ
ชุมชนท้องถ่ิน 

.000* .000* .000* .000* .002* .000* .000* .000* .001* 

3.ด้านผลกระทบต่อมรดกทาง
วัฒนธรรม 

.000* .000* .000* .000* .013* .000* .000* .001* .015* 

4.ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000* .057 .000* 

ภาพรวม .000* .000* .000* .000* .000* 000* 000* .000* 000* 

*ระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 
  
จากตารางที่ 7 พบว่า พฤติกรรมของผู้เข้าพักโรงแรมและที่พักมีความสัมพันธ์กับแนวทางปฏิบัติด้าน

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส าหรับโรงแรมและที่พักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยภาพรวมทุกปัจจัยอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 เมื่อพิจารณารายปัจจัยมีรายละเอียดดังนี้  

 1) การเลือกที่พัก วิธีการจองที่ จ านวนวันที่เข้าพัก ค่าใช้จ่ายต่อคืน จ านวนผู้พักร่วม บุคคลที่มาพัก 
เหตุผลที่มาที่พักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจ านวนครั้งที่มาพักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในรอบ 1 ปี
มีความสัมพันธ์กับแนวทางปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทุกด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการด้านความ
ยั่งยืน ผลประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจกับชุมชนในท้องถิ่น ผลกระทบต่อมรดกทางวัฒนธรรม และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ = 0.05 และ 2) เหตุผลการใช้เลือกที่พักมีความสัมพันธ์กับ
แนวทางปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในด้านผลประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจกับชุมชนในท้องถิ่น 
ผลกระทบต่อมรดกทางวัฒนธรรม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ = 0.05  
 
สรุปผลการวิจัย            
 พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้เข้าพัก และแนวคิดเพื่อการพัฒนาโรงแรมและที่พักที่ยั ่งยืนใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของผู้เข้าพักจ านวน 400 คน พบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงร้อยละ 
64.5 อายุระหว่าง 20–29 ปีร้อยละ 41.0 สถานภาพสมรสร้อยละ 48.8 เป็นพนักงานองค์กร/เอกชนร้อยละ 
46.0 การศึกษาระดับปริญญาตรีร ้อยละ 81.3 รายได้เฉลี ่ยต่อเดือน15,001–30,000 บาทร้อยละ 50.7                     
และมีภูมิล าเนาอยู่ในภาคกลางร้อยละ 46.3 2) พฤติกรรมของผู้เข้าพัก ส่วนใหญ่ เลือกพักโรงแรมร้อยละ 44.5 
การจองที่พัก เดินเข้ามาพักร้อยละ 43.3 ค่าใช้จ่ายต่อคืน 1,001-2,000 บาทร้อยละ 41.3 การเลือกที่พัก             
จากท าเลที่ตั้งร้อยละ 52.8 เหตุผลที่มาพัก มาท่องเที่ยวร้อยละ 61.3 และจ านวนครั้งมาพักในรอบ 12 เดือน 
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1-3 ครั้งร้อยละ 61.5 3) ภาพรวมความพึงพอใจของผู้เข้าพัก มีในระดับพึงพอใจมากx̅=4.03 4) ภาพรวมแนว

ปฏิบัติด้านความยั่งยืนส าหรับโรงแรมและที่พัก มีในระดับเห็นด้วย x̅ =4.06 5) ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้เข้าพักและมีความสัมพันธ์กับแนวปฏิบัติด้านความ
ยั่งยืน พฤติกรรมของผู้เข้าพักมีความสัมพันธ์กับกับความพึงพอใจและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน โดยสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ในทุกปัจจัย 
 

อภิปรายผล           

 1) พฤติกรรมของผู้เข้าพัก สอดคล้องกับชมัยพร แก้วรอด. (2558) วัตถุประสงค์เดินทางท่องเที่ยว

พักผ่อน เดินทางมากับเพื่อน มีความถี่ในการเข้าใช้บริการโรงแรมระหว่าง 2-3 ครั้ง/ ต่อปี จ านวนวันเข้าพัก

ระหว่าง 2-3 คืน และมีค่าใช้จ่ายในการเข้าบริการที่พักต่อวันระหว่าง 1,501-2,500 บาท    

 2) ภาพรวมความพึงพอใจของผู้เข้าพัก สอดคล้องกับ Athula C. Gnanapala (2014) ปัจจัยที่มีผลต่อ

ความพึงพอใจของผู้เข้าพัก ได้แก่ การให้การต้อนรับ ห้องพักสะอาด คุณภาพของห้องน ้า อาหารและเครื่องดื่ม 

การรักษาความปลอดภัย การให้บริการของพนักงาน สถานที่ตั้งสะดวก การออกแบบและการตลาดอย่างมี

ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับ Ming ming Weng (2016) ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากในการก าหนดระดับความ           

พ ึงพอใจโดยรวมของล ูกค ้า ได ้แก ่  ค ุณภาพการบร ิการ และค ุณภาพผล ิตภ ัณฑ ์  สอดคล ้องกับ                                 

คัมภีรพรรณ จักรบุตร (2561) ความพึงพอใจต่อการให้บริการบ้านพักโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 

ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านสถานที่ มีความสะดวกและปลอดภัย และ

สอดคล้องกับนตธชา รัตนเพียร และคณะ (2559) ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกพักแรม คือ ห้องพักท่ีสะอาด ราคา

เหมาะสม การให้ส่วนลด ท าเลที่ตั้งที่ใกล้เคียงธรรมชาติ พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ดี  

 3) ภาพรวมแนวปฏ ิ บ ั ต ิ ด ้ า นคว ามย ั ่ ง ย ื นส  าหร ั บ โ ร ง แรม และท ี ่ พ ั ก  สอดคล ้ อ ง กั บ                                 

ทศพร กาญจนภมรพัฒน์ (2562) สร้างแรงจูงใจของพนักงาน การเลือกใช้ซัพพลายเออร์และวัตถุดิบในท้องถิ่น

ช่วยลดต้นทุนสร้างก าไรและการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น และการเปิดโอกาสให้ชุมชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

และรับผิดชอบต่อการด าเนินงานของโรงแรมที่มีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ช่วยประชาสัมพันธ์และ

ส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น เพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนของ

สังคมและสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับ ปราณี ตันประยูร (2561) พบว่า นักท่องเทีย่วต่อการจัดการท่องเที่ยว

อยุธยาเมืองมรดกโลก ด้านการอนุรักษ์และด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  และธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ 

(2561) พบว่า แนวทางการพัฒนาการท่องเที ่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม การส่งเสริมและฟื ้นฟูวัฒนธรรม                 

ด้านการรวบรวมองค์ความรู ้และหลักฐาน การพัฒนากิจกรรม การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ                  

ด้านบุคลากร และด้านจัดเส้นทางท่องเที่ยว        
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 4) ผลการทดสอบสมมติฐาน สอดคล้องกับนิยม เจริญศิริ (2558) ปัจจัยความพึงพอใจโดยรวมพบ

ความแตกต่างในปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ยกเว้น ด้านราคาที่ไม่

พบความแตกต่าง และโดยรวมพฤติกรรมกับความพึงพอใจหลังการเข้าพักแรม ด้านผลิตภัณฑ์ ค้านท าเลที่ตั้ง 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับรสสุคนธ์ แซ่เฮีย (2558) ปัจจัยด้านพฤติกรรม                  

ด้านระยะเวลาในการเข้าพัก ส่งผลต่อความพึงพอใจที่ใช้บริการโรงแรม และปัจจัยด้านพฤติกรรม ด้านความถ่ี

ในการเข้าพักและวัตถุประสงค์ของการเข้าพัก ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ  

 

ข้อเสนอแนะ            

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  

 ในด้านเศรษฐกิจ ผู้ประกอบธุรกิจที่พักให้ความช่วยเหลือซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการ 

SMEs และควรเพิ่มการจ้างงานคนในชุมชนท้องถิ่น ด้านสังคม ผู้ประกอบธุรกิจที่พักควรมีการส ารวจความพึง

พอใจของลูกค้าอย่างสม ่าเสมอ และส ารวจความต้องการและการอบรมแก่พนักงานเพื่อพัฒนาทักษะการ

ท างานของพนักงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ควรปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน ้าและการบ าบัดน ้าเสียให้อยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มนโยบายในการลดการใช้พลังงานและส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียน น าการ

อนุรักษ์ด้วย 3R มาเป็นนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวิภาพและธรรมชาติ การไม่

สนับสนุนการกระท าผิดกฎหมายเก่ียวกับสัตว์ป่าและสัตว์สงวน และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดเป็นรูปธรรม  

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพด้านกลยุทธ์และแนวทางการบริหาร

จัดการโรงแรมและที่พักอย่างยั่งยืน และการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงแรมและที่พักอย่างยั่งยืนในเกิดผล

เป็นรูปธรรม  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื ่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการพัฒนารูปแบบ 

การบริหาร (2) เพื่อพัฒนารูปแบบ และ (3) เพื่อศึกษาผลการน ารูปแบบไปใช้ในพื้นที่อื่น ด าเนินการวิจัยโดย  

ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการพัฒนารูปแบบการบริหาร เก็บข้อมูลจากผู้เกี ่ยวข้อง 

ปีการศึกษา 2562 ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหาร เก็บข้อมูลจากจากผู้เกี ่ยวข้องปีการศึกษา 2562  

และ 2563 ระยะที่ 3 น ารูปแบบไปใช้ในพื้นที่อื่น เก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องปีการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ ใช้ 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสังเคราะห์เนื้อหา แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบบันทึกในการสนทนา 

กลุ่ม แบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง แบบรายงานศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล แบบสอบถามความพึงพอใจ  

แบบสอบถามระดับปฏิบัติการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยประกอบด้วย (1) สภาพปัจจุบันมีการด าเนินงานอย่างหลากหลาย ปัญหาเกิดจากการบริหารขาดการ 

มีส่วนร่วม และมีความต้องการรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม (2) รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมี 4 องค์ประกอบ 

คือ หลักการ วัตถุประสงค์ ระบบการบริหาร ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (3) การน ารูปแบบไปใช้ในพื้นที่อื่นมีการ 

ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

 
ค าส าคัญ: การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ ่ม เด็กที ่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ภาคีเครือข่าย  
การมีส่วนร่วม 
 

Abstract 
 The objective of this research were to (1) study current states, problems and 
requirement of development of Early intervention Management Model (2) develop of model 
and 3) study the effect of applying the model in other areas. The research is operated by 
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Phase 1: Study current state, problems and requirements of development of model. 
The sample were Purposive Sampling from those involved in the academic year 2019. 
Phase 2: develop of Model. The sample group is those involved in the academic year 2019. 
Phase 3: applying the model in other areas. The sample group is those involved in the 
academic year 2020. The research tools were Content analysis, Semi-structured Interview, 
Focus group discussion, Structured Observation, Individual student report and Questionnaire. 
The statistic used percentage, mean and standard deviation (S.D.). The results of the 
research were as follows (1) The current state is various operations. The problems were lack 
of participatory management and need for a systematic management model. (2) Early 
intervention Management Model consisted of 4 components; principle, objective, 
administrative process and factors for success. (3) The overall implementation of model in 
other areas was at a high level. 
 

Keywords: Early intervention, Children with intellectual disabilities, network, Participation 

 
บทน า 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 พระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2553 
และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 กล่าวโดยสรุป การจัดการศึกษาให้แก่เด็กท่ี  
มีความต้องการพิเศษนั้นมีความส าคัญไม่น้อยกว่าเด็กปกติทั่วไป เพียงแต่ว่าการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มี  
ความต้องการพิเศษนั้นจะต้องจัดให้ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือทางด้าน 
เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา และการจัดการศึกษา  
นั้นจะต้องได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและมีการประกันคุณภาพการศึกษา มีการจัดหลักสูตร กระบวนการ  
เรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และการทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับความต้องการจ าเป็น 
พิเศษของเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภทและบุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
มีบทบาทหน้าที ่จ ัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
(Early Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล
โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใน 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา การบริหารการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกยังไม่มีประสิทธิผลจะเห็นได้จากผลการ  
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจากรายงานประจ าปี 2561 ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา จึงได้มีแนวคิดในการ 
พัฒนารูปแบบการบริหารงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ ่มส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทาง 
สติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการให้บริการ 
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ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ  
วิสัยทัศน์สถานศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานการให้บริการ 
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัด 
พะเยา 
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส าหรั บเด็กที่มีความ 
บกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
 3. เพื่อศึกษาผลการน ารูปแบบการบริหารงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กที่มี 
ความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยาไปใช้ในพื้นที่อ่ืน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 

 ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน (2563, น. 8-134) กล่าวว่าการวิจัยและพัฒนา มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตอนการ 
ส ารวจเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการสร้างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม (Survey) 2) ขั้นตอนการสร้างและ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม (Product/Innovation Development) 3) ขั้นตอนการทดลองเพื่อตรวจสอบ 
คุณภาพของผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม ( Implementation) 4) ขั ้นตอนการประเมินและปรับปรุงผลิตภัณฑ์/ 
นวัตกรรม (Evaluation and Revision) และการตรวจสอบคุณภาพเบื ้องต้นการสร้างและหาคุณภาพ 
นวัตกรรมทางการศึกษาในขั้นตอนนี้มักให้ผู้เชี่ยวชาญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่สร้างขึ้นเป็นผู้ท าการ  
ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นก่อน โดยนักวิจัยควรก าหนดคุณสมบัติของผู้เชี ่ยวชาญที่จะท าการตรวจสอบ 
คุณภาพของนวัตกรรมก่อนแล้วจึงคัดสรรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งหากมีจ านวนมากก็ยิ่งท าให้ได้ข้อมูลที่จะน าไปสู่การ  
ปรับปรุงคุณภาพนวัตกรรมเป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้ควรค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาในการท าวิจัยหรือ  
งบประมาณต่าง ๆ รวมทั้งความเป็นไปได้ในการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้วย วิธีการประเมินคุณภาพของ  
นวัตกรรมมีค่อนข้างหลากหลาย ซึ่งข้ึนอยู่กับลักษณะและประเภทของนวัตกรรม นักวิจัยจะต้องท าการทบทวน 
วรรณกรรมว่าการตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมานั ้น ควรตรวจสอบคุณภาพในแง่มุมใด  
ลักษณะของเครื่องมือ/วิธีการตรวจสอบคุณภาพควรจะมีลักษณะอย่างไร ซึ่งควรเลือกให้เหมาะสมมากที่สุด  
อนึ่ง การตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของนวัตกรรมอาจอยู่ในรูปของข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็นตัวเลขอย่างชัดเจน  
หรืออาจจะอยู่ในลักษณะของข้อมูลเชิงคุณภาพก็ได้ 
 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 ธีระ รุญเจริญ (2555, น. 206) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้  
ผู้ร่วมงานเข้ามามีบทบาทในการพิจารณาปัญหาและตัดสินใจร่วมกันร่วมรับผิดชอบในการบริหารงานบางอย่าง 
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เพื่อประโยชน์ในการระดมก าลังความคิดและแบ่งภาระหน้าที่ของผู้บริหาร อัมพร พินะสา (2561, น. 29) 
สรุปว่า การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมจะต้องตั ้งอยู ่บนพื ้นฐานของเสรีภาพและความเสมอภาค  
การก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอาจใช้แรงจูงใจหรือการให้แรงเสริม เนื่องจากปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การมีส่วนร่วม 
เกิดขึ้นเกี่ยวข้องทั้งตัวและจิตส่งผลให้เกิดการกระท าและการร่วมรับผิดชอบ ดังนั้น การมีส่วนร่วมจึงเป็น  
กิจกรรมหนึ่งที่กลุ่มบุคคลจะกระท าไปสู่จุดหมายอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันให้ประสบความส าเร็จ 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2558, น. 2) กล่าวว่า การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
เป็นระบบการบริการที่จัดให้กับบุคคลที่มีความบกพร่องหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความ  
พิการรวมทั้งวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ทั้งการช่วยเหลือและการป้องกันในด้านต่าง ๆ ได้แก่  ด้านการแพทย์ 
ด้านการศึกษา ด้านสังคม ตามความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล โดยอาศัยความร่วมของผู้เกี่ยวข้องในทุก  
ระดับเพื่อให้ผู ้ที ่ได้รับบริการมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ ้นตรงตามเป้าหมาย และการช่วยเหลือระยะ 
แรกเริ่มเด็กพิการมีความส าคัญมาก ถ้าผู้ปกครองเอาใจใส่ตั้งแต่ที่รู้หรือพบว่าพิการหรือมีความบกพร่อง  
มีความเข้าใจในปัญหา พฤติกรรม อาการตั้งแต่แรกเริ่ม จะได้วางแผนการฝึก พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ  
ทั้งร่างกาย จิตใจ แก่เด็กพิการได้เร็วเท่าใด โอกาสที่จะมีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องได้เร็วเท่านั ้น  
สมพร หวานเสร็จ (2547, น. 83-84) กล่าวว่า ในการช่วยเหลือระยะแรกเริ ่ม ประกอบด้วย 6 ขั ้นตอน  
ได้แก่ รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ประเมินสมรรถภาพ ประเมินสภาพแวดล้อม จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ 
บุคคล น าแผนไปสู่การปฏิบัติ และประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ 
 หลักการและแนวคิดการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์ (2555, 23) กล่าวว่า การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษในประเทศ  
ไทยจัดขึ้นหลายหน่วยงาน แต่ละแห่งมีกระบวนการในการจัดที่คล้ายคลึงกัน พอสรุปกระบวนการหลัก ๆ  
ได้ 6 ประการ คอื 
 1. การรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวกับความต้องการพิเศษของผู้เรียน 
 2. การวัด ประเมิน และวินิจฉัยความต้องการพิเศษ 
 3. การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและพิจารณาการให้บริการที่เกี่ยวข้อง 
 4. การจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 5. การวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
 6. การส่งต่อ 
 บริบทของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา มีบทบาทหน้าที่ 1) จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาใน 
ลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention) และเตรียมความพร้อมของคนพิการเพ่ือเข้า 
สู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะ  
ความพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 2) พัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคคากรที่จัดการศึกษา  
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ส าหรับคนพิการ 3) จ ัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program) สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง 
การศึกษาส าหรับคนพิการ 4) จัดระบบบริการช่วงเชื ่อมต่อส าหรับคนพิการ (Transitional Services) 
5) ให ้บร ิการฟื ้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและช ุมชน ด ้วยกระบวนการทางการศึกษา                             
6) เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาส าหรับคนพิการ 7) จัดระบบสนับสนุน                  
การจัดการเรียนร่วม และประสานงานการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในจังหวัด และ 8) ภาระหน้าที่อ่ืนตามที่
กฎหมายก าหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการบริหารงานการให้บริการช่วยเหลือ 

ระยะแรกเร่ิม สำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง 

ทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ                          

ประจำจังหวัด 

พะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบของรูปแบบ 

องค์ประกอบที่ 1 หลักการ 

องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค ์

องค์ประกอบที่ 3 ระบบงานและกลไกการบริหาร 

 1. ปัจจัยน าเข้า (Input)  

 2. กระบวนการ (Process)  

  2.1 การวางแผน (Plan)  

  2.2 การด าเนินงาน (Do) 

   1) การเก็บรวบรวมขอ้มูลทั่วไป 

   2) การคัดกรองประเภทความพกิาร 

   3) การประเมินความสามารถพื้นฐาน 
   4) การจดัท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

   5) การสนับสนนุสิ่งอ านวยความสะดวก ส่ือ บรกิาร และความ
ช่วยเหลอือืน่ใดทางการศึกษา 
   6) การให้บรกิารด้วยกิจกรรมที่เหมาะสม 
   7) การจัดประสบการณ์ที่บ้านโดยครอบครัว 
   8) การสนับสนนุช่วยเหลอืโดยชุมชน 
   9) การประเมินความก้าวหน้า 
   10)การนเิทศติดตาม ประเมินผลและ 
การส่งตอ่  
  2.3 การตรวจสอบ (Check)  

  2.4 การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา (Act)   

 3. ผลผลิต (Output)  

 4. ข้อมูลยอ้นกลับ (Feedback)  

องค์ประกอบที่ 4 ปัจจยัสู่ความส าเร็จ 

 

 

 

1. ผลการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา 
2. คุณภาพของครูและบุคลากร 
3. ความพึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส าหรับเด็กที่มี 
ความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) มีการด าเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที ่ 1 ศึกษาสภาพ ปัจจุบัน ปัญหา 
และความต้องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส าหรับเด็กที่มีความ  
บกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากนักวิชาการท้ังในและต่างประเทศ ศึกษาแนวทางการบริหารงานการให้บริการช่วยเหลือ 
ระยะแรกเริ่ม ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาของศูนย์การศึกษาพิเศษที่มีวิธีปฏิบัติที ่เป็นเลิศ  
(Best Practice) จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง เชียงราย และแพร่ โดยการ 
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู ้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  รองผู้อ านวยการศูนย์ 
การศึกษาพิเศษกลุ ่มบริหารงานวิชาการ ครูผู ้สอนและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
ผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการพัฒนา 
รูปแบบการบริหารงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส าหรับเด็ กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา  
ที่ปฏิบัติงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และผู้ปกครอง  
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาที่น าเด็กมารับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า 
จังหวัดพะเยา โดยการจัดท าสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 เดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบ  
การบริหารงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ ่ม ส  าหรับเด็กที ่ม ีความบกพร่องทางสติป ัญญา  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ ร่างรูปแบบและคู ่มือการใช้รูปแบบการ 
บริหารงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษา  
พิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา โดยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาระยะที่ 1 มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อร่าง  
รูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบ พัฒนาและตรวจสอบร่างรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงาน  
การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า 
จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยน าร่างรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ  
และจัดสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ (Focus Group Discussion) ในวันจันทร์ ที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2562 เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 
และให้ข้อเสนอแนะองค์ประกอบรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานการให้บริการช่วยเหลือระยะ  
แรกเริ่ม ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา และปรับปรุง 
แก้ไขร่างรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ พัฒนารูปแบบการบริหารงานการ 
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า 
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จังหวัดพะเยา โดยผู้วิจัยน าร่างรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานการให้บริการช่วยเหลือระยะ  
แรกเริ่ม ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ไปทดลองใช้ 
กับบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ที่ปฏิบัติงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  
ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 5 คน ผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่น า 
เด็กมารับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ ่มที ่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา จ านวน 5 คน  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน จ านวน 3 คน และบุคคลหรือหน่วยงานชุมชนภาคีเครือข่ายของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา จ านวน 3 คน ในปีการศึกษา 2562 เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
แล้วผู ้ว ิจัยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากขั ้นตอนต่าง ๆ มาพิจารณา ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ 
ในองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง 
ทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ให้มีความยืดหยุ่น สามารถน าไปใช้ขยายผลได้ 
และทดลองและประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส าหรับเด็กที่มี  
ความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ผู้วิจัยทดลองใช้รูปแบบและคู่มือการ 
ใช้รูปแบบการบริหารงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ที่พัฒนาแล้วกับบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
ที่ปฏิบัติงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 20 คน 
ผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่น าเด็กมารับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่ศูนย์การศึกษา  
พิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา จ านวน 20 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 4 คน บุคคลหรือ  
หน่วยงานชุมชนภาคีเครือข่ายของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา จ านวน 6 คน ในปีการศึกษา 
2563 และสังเกตการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ประเมิน  
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อรูปแบบการบริหารงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส าหรับเด็ก 
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ตลอดจนประเมินผลการพัฒนา  
ศักยภาพของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา  
ระยะที่ 3 น ารูปแบบการบริหารงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทาง 
สติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ไปใช้ในพื้นที่อื่น มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ ผู้วิจัยชี้แจงแนว 
ทางการน ารูปแบบการบริหารงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทาง  
สติปัญญาที่พัฒนาแล้วและผ่านการทดลองใช้ให้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ล าพูน ล าปาง เชียงราย แพร่ น่าน ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ทั้ง 7 แห่ง ทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง 
ทางสติปัญญา ระยะเวลา 6 เดือน และผู้วิจัยสอบถามระดับการปฏิบัติตามรูปแบบ 
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ผลการศึกษา 
 1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานการให้บริการ  
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
พบว่า สภาพปัจจุบันมีการด าเนินงาน 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของเด็กพิการ 
การคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษาและการส่งต่อ การประเมินความสามารถพื้นฐาน การ จัดท า 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การให้บริการด้วยกิจกรรมที่เหมาะสม การประเมินความก้าวหน้า 
การนิเทศ ติดตามประเมินผลและการส่งต่อ ซึ่งมีการปฏิบัติงานอย่างหลากหลาย และปัญหาเกิดจากการบริหาร 
จัดการที่ยังไม่เป็นระบบ ขั้นตอน ขาดการวางแผนการด าเนินงาน ขาดการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดขาดการ 
ตรวจสอบ และขาดการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และผู้บริหารครูผู้สอนและบุคลากร 
ผู้ปกครองเด็ก ชุมชน ภาคีเครือข่าย ขาดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน และขาดการมีส่วนร่วมในการ 
ด าเนินงานทุกขั้นตอน ส่วนความต้องการส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการของผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรและ 
ผู้ปกครองเด็ก ต้องการให้มีรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบขั้นตอน เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี ่ยวข้อง 
และต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส าหรับเด็กที่มีความ 
บกพร่องทางสติปัญญา 
 2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส าหรับเด็กที่มีความ 
บกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา พบว่า มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 หลักการ การบริหารงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส าหรับเด็กท่ีมีความ 
บกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ 
ด้วยการบริหารเชิงระบบ การบริหารวงจรคุณภาพ และการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส าหรับ  
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา มีระบบขั้นตอน สะดวกรวดเร็ว 
คล่องตัวในการด าเนินงาน กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพเด็ก และผู้มีส่วน  
เกี่ยวข้องพึงพอใจ 
 องค์ประกอบที่ 3 ระบบงานและกลไกการบริหาร การบริหารงานการให้บริการช่วยเหลือระยะ 
แรกเริ่ม ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา มีระบบ 
และกลไกการบริหาร ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า ( Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) 
และข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ดังนี้ 
  1. ปัจจัยน าเข้า ( Input) ปัจจัยน าเข้าเป็นทรัพยากรที่สถานศึกษาใช้ในการบริหารและ 
สนับสนุนการด าเนินงานเพื ่อให้บรรลุตามเป้าหมายที ่ก  าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ บุคลากร (Man) งบบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) การบริหาร 
จัดการ (Management) 
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  2. กระบวนการ (Process) กระบวนการเป็นการน ากระบวนการบริหารวงจรคุณภาพ PDCA 
ประกอบด้วย 4 ข ั ้นตอน ได ้แก่ การวางแผน (Plan) การด าเน ินงาน (Do) การตรวจสอบ (Check) 
การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา (Act) มาขับเคลื่อนการบริหารงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส าหรับ 
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา และในทุกขั้นตอนใช้หลักการ  
บริหารแบบมีส่วนร่วม 
  3. ผลผลิต (Output) ผลผลิตเป็นผลที่เกิดจากการบริหารงานการให้บริการช่วยเหลือระยะ 
แรกเริ ่ม ส าหรับเด็กที ่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ได้แก่ 
ศักยภาพของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  4. ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) การรายงานผลและน าผลการประเมินการบริหารงาน 
การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า 
จังหวัดพะเยา มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย การรายงานผล และการน าผลการประเมิน  
มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 องค์ประกอบที่ 4 ปัจจัยสู่ความส าเร็จ เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่ท าให้การบริหารงานการให้บริการ 
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบด้วย ผู้น าทางวิชาการ                 
การมีส่วนร่วม ภาคีเครือข่าย ขวัญและก าลังใจ  
 
สรุป 
 สภาพปัจจุบันมีการด าเนินงาน 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของเด็กพิการ  
การคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษาและการส่งต่อ การประเมินความสามารถพื้นฐาน การ จัดท า 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การให้บริการด้วยกิจกรรมที่เหมาะสม การประเมินความก้าวหน้า 
การนิเทศติดตาม ประเมินผล และการส่งต่อ ซึ่งมีการปฏิบัติงานอย่างหลากหลาย และปัญหาเกิดจากการ 
บริหารจัดการที่ยังไม่เป็นระบบ ขั้นตอน ขาดการวางแผนการด าเนินงาน ขาดการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
ขาดการตรวจสอบและขาดการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และผู้บริหาร ครูผู้สอนและ 
บุคลากร ผู้ปกครองเด็ก ชุมชน ภาคีเครือข่าย ขาดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน และขาดการมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงานทุกขั้นตอน ส่วนความต้องการส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการของผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากร 
และผู้ปกครองเด็ก ต้องการให้มีรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบขั้นตอน เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
และต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กที่มีความ 
บกพร่องทางสติปัญญา และรูปแบบการบริหารงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส าหรับเด็กที่มีความ 
บกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ที ่พัฒนาขึ ้น มี 4 องค์ประกอบ คือ  
1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) ระบบงานและกลไกการบริหาร ซึ่งมี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า 
(Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) และในส่วนกระบวนการ 
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มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน (Plan) การด าเนินงาน (Do) การตรวจสอบ (Check) การปรับปรุงแก้ไข 
และพัฒนา (Act) และ 4) ปัจจัยสู่ความส าเร็จ และพบว่าการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม มี 10 ขั้นตอน 
คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป การคัดกรองประเภทความพิการ การประเมินความสามารถพ้ืนฐาน การจัดท า 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การสนับสนุน สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด 
ทางการศึกษา การให้บริการด้วยกิจกรรมที่เหมาะสม การจัดประสบการณ์ที่บ้านโดยครอบครัว การสนับสนุน 
ช่วยเหลือโดยชุมชน การประเมินความก้าวหน้า และการนิเทศ ติดตามประเมินผล และการส่งต่อ และพบว่า  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง 
เด็ก บุคคลหรือหน่วยงานภาคีเครือข่ายในชุมชนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมมากขึ้น มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
และเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาทุกคนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น และการน ารูปแบบการบริหารงานการ 
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า  
จังหวัดพะเยา ไปใช้ในศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาและประจ าจังหวัด 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่  
เชียงราย แม่ฮ่องสอน ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน พบว่า โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1. ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารงานการให้บริการ 

ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยการก าหนดเป็นนโยบาย แนวทาง  

การปฏิบัติงานในกรอบงานวิชาการ และมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 2. การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา มีลักษณะการ  

ด าเนินงานและการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กขึ้นอยู่กับความพร้อมของเด็ก  

แต่ละบุคคล ดังนั้น ต้องติดตามและประเมินผลการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ 

 3. การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เป็นการพัฒนา  

เด็กโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้น ต้องให้ความส าคัญและเสริมความเข้มแข็งให้ผู ้มีส่วน  

เกี่ยวข้องทุกคน 

 4. การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ ่ม ส าหรับเด็กที ่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เป็นการ 

ปฏิบัติงานในรูปแบบการท างานเชิงรุก ทีมงานแบบมืออาชีพที่ต้องมีความความรู้ ความสามารถ ความช านาญ  

เฉพาะสาขา ในลักษณะทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย ครูการศึกษาพิเศษ นักกิจกรรมบ าบัด นักกายภาพบ าบัด 

นักจิตวิทยาคลินิก แพทย์แผนไทย เป็นอย่างน้อยที่ต้องร่วมวางแผน ร่วมด าเนินงาน ร่วมตรวจสอบ และร่วม 

ปรับปรุงแก้ไข พัฒนา ในการลงพ้ืนที่แต่ละครั้ง 
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 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

 ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ส าหรับเด็กที่มีความ  

ต้องการจ าเป็นพิเศษประเภทอ่ืน โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร 
ของบริษัท เซฟ เดอะ แพลนเนท เอเชีย โฮลดิ้ง จ ากัด 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับรูปแบบการ

สื่อสารภายในองค์กรของบริษัท เซฟ เดอะ แพลนเนท เอเชีย โฮลดิ้ง จ ากัด และ  (2) เพื่อเปรียบเทียบระดับ
ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรของบริษัท เซฟ เดอะ แพลนเนท เอเชีย  
โฮลดิ้ง จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มประชากร ได้แก่  พนักงานบริษัท เซฟ เดอะ แพลนเนท เอเชีย 
โฮลดิ้ง จ ากัด จ านวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม ที่มีค่าความตรงตามเนื้อหา ( IOC) 
อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่                    

ค่าร้อยละ (μ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพนักงานโดยการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ผลการศึกษา พบว่า (1) ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารภายใน
องค์กรของ บริษัท เซฟ เดอะ แพลนเนท เอเชีย โฮลดิ้ง จ ากัด ในภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด               
เมื ่อพิจารณาเป็นรายรูปแบบ พบว่า รูปแบบการสื ่อสารภายในองค์กรที ่พนักงานเห็นด้วยสูงที ่ส ุดคือ             
การติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง รองลงมาคือ การติดต่อสื่อสารตามแนวนอน การติดต่อสื่อสารตามแนวทแยงมุม 
และการติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นไปสู่บน (2) พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน และฝ่ายงาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรของ บริษัท เซฟ เดอะ แพลนเนท เอเชีย         
โฮลดิ้ง จ ากัด ในภาพรวมแตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: ความคิดเห็น การสื่อสารภายใน พนักงาน 
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Abstract 
The purposes of this research were (1) to study the level of opinions of employees about the 

internal communication Model of Save The Planet Asia Holding Company Limited. And (2) to 
compare the level of opinions of employees about the internal communication Model of Save The 
Planet Asia Holding Company Limited, that were categorized by the personal factors. The population 
was 48 employees of Save The Planet Asia Holding Company Limited. The instrument used for data 
collection was a questionnaire with an Index of item-objective congruence (IOC) between 0.67-1.00 

and the overall reliability of 0.96. The statistics used in data analysis were percentage, mean (μ), 

standard deviation (σ), and compare the level of opinions of employees by compare mean. The 
research results were as follows: (1) The opinions of employees about the internal communication 
Model of Save The Planet Asia Holding Company Limited. Overall, it was at the highest level. When 
considering in each model, it was found that the highest mean of their model was Downward 
communication model, followed by Horizontal communication model, Cross functional 
communication model, and Upward communication model respectively. (2) The employees who 
were different gender, age, the educational level, working experiences and different departments, 
overall, they had different opinions about the internal communication Model of Save The Planet 
Asia Holding Company Limited. 
 
Keywords: Opinion, Internal Communication, Employee 
 
บทน า 

ในองค์กรหรือหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่ใหญ่หรือเล็กก็ตาม จ าเป็นต้องมีการสื่อสาร
ภายในองค์กรระหว่างกันอยู่ตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน การสื่อสารภายในองค์กรจัดได้ว่าเป็นสื่อกลางที่น าความ
ต้องการ ความคิด หรือความรู้สึก ไปสู่ความเข้าใจในเป้าหมายระหว่างบุคคลต่อบุคคล กลุ่มต่อกลุ่ม บุคคลต่อกลุ่ม 
และอาจรวมไปถึงการสื่อสารระหว่างองค์กรด้วย และการสื่อสารภายในองค์กรยังช่วยให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
ได้รับข้อมูลข่าวสารทั้งจากพนักงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บริหารระดับอ่ืน ๆ รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรยัง
ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอีกด้วย ทั้งนี้ผู ้บริหารยังสามารถใช้การสื่อสารภายในองค์กรเป็น
เคร ื ่องม ือในการส ั ่ งการให ้ม ีการปฏ ิบ ัต ิงานให ้ เป ็นไปตามเป ้าหมายขององค ์กร ถ ้ามองในแง ่ของ                          
พฤติกรรมการบริหารถือว่าการสื่อสารภายในองค์กรเป็นสื่อที่จะน าความต้องการความนึกคิดจากผู้บังคับบัญชาไป
ยังผู้ใต้บังคับบัญชา และจากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บังคับบัญชา ดังนั้นถ้าหากองค์กรใดมีการจัดระบบการสื่อสาร
ภายในองค์กรที่ดี และน ามาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนในการบริหารองค์กรได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะน ามาซึ่ง
ความส าเร็จในการบริหารองค์กรได้เป็นอย่างดี การสื่อสารภายในองค์กรที่ดีที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบาย
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ขององค์กรและผู้บริหาร และเป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อองค์กรในทางบวก ทั้งนี้หากการสื่อสารภายในองค์กรดีชัดเจน ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานตาม
นโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรในองค์กรเกิดความพึงพอใจ และเข้าใจนโยบายได้อย่างชัดเจน และ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ถ้าองค์กรขาดการสื่อสารภายในองค์กร การด าเนินงานทุกอย่างในองค์กรจะ
ประสบปัญหาและไม่สามารถด าเนินต่อไปได้ (วิเชียร วิทยอุดม, 2547, น. 245)    

ส าหรับปัญหาของการสื่อสารในองค์กรมักเกิดขึ้นได้เสมอ เช่น บุคลิกภาพของผู้ส่งสาร ข้อมูลข่าวสารที่
ได้รับไม่ชัดเจนท าให้ยากแก่การเข้าใจและสับสน การเรียบเรียงข่าวสารที่ไม่ดี ข้อมูลข่าวสารที่มากจนเกินไป 
ภาษาที่ใช้เข้าใจยาก การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่ไม่เหมาะสมกับผู้ส่งสารหรือลักษณะของสารหรือผู้รับสาร 
ผู้รับสารขาดประสิทธิภาพในการรับสาร ผู้รับสารไม่พร้อมในการรับสารในขณะที่ท าการสื่อสาร ผู้รับสารขาด
ประสบการณ์ร่วมกับผู้ส่งสาร เป็นต้น นอกจากนี้ปัญหาการสื่อสารในองค์กรยังอาจเกิดขึ้นจากความเข้าใจไม่
สอดคล้องกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ข้อมูลข่าวสารถึงผู้รับสารล่าช้า การจงใจเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่
ตนเองพอใจ การบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร การมีล าดับชั้นการบริหารที่ซับซ้อนส่งผลต่อการสื่อสารในองค์กรนั้น ๆ 
ได้ การไม่มีรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรที่ชัดเจน หรือผู้บริหารไม่เข้าใจหรือไม่ให้ความส าคัญต่อการสื่อสารใน
องค์กร (พนิดา เกรียงทวีทรัพย์ และสุรมงคล นิ่มจิตต์, 2561, น. 3374 - 3394) ดังนั้นองค์กรจึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องหารูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรที่เหมาะสมกับองค์กร เพราะรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรถือเป็น
กลยุทธ์หนึ่งที่มีความส าคัญ เนื่องจากการสื่อสารภายในองค์กรจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะน าบุคลากรในองค์กรไปสู่
การรับรู้ เกิดความเข้าใจที่มีความถูกต้องตรงกันของบุคลากรทั้งองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดนโยบายของ
ผู้บริหารไปยังบุคลากรในองค์กร ซึ่งจะท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย และประสบความส าเร็จได้ 

บริษัท เซฟ เดอะ แพลนเนท เอเชีย โฮลดิ้ง จ ากัด เป็นองค์กรที่มีบุคลากรจ านวนไม่มากนัก แต่
บุคคลากรแต่ละคนมีบุคลิกภาพที่ไม่เหมือนกัน และบริษัทฯ ยังมีโครงสร้างการบริหารงานที่ไม่ชัดเจน จึงท าให้
ไม่มีรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรที่เป็นรูปธรรม บุคลากรเข้าใจนโยบายของ บริษัทฯ ไม่ชัดเจน ส่งผลให้
การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่เป็นไปตามนโยบายและไม่ไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้บุคลากรในบริษัทฯ เกิด
ความไม่พึงพอใจและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น ผู้ศึกษาซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท เซฟ เดอะ แพลนเนท เอเชีย โฮลดิ้ง จ ากัด จึงสนใจที่จะศึกษาความ
คิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับรูปแบบการสื่อสารภายในองค์การของ บริษัท เซฟ เดอะ แพลนเนท เอเชีย โฮลดิ้ง 
จ ากัด เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาน าเสนอผู้บริหารพิจารณาใช้เป็นแนวทางประกอบปรับปรุงรูปแบบการ
สื่อสารภายในบริษัทฯ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารภายใน
องค์กรของบริษัท เซฟ เดอะ แพลนเนท เอเชีย โฮลดิ้ง จ ากัด และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพนักงาน
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เกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรของบริษัท เซฟ เดอะ แพลนเนท เอเชีย โฮลดิ้ง จ ากัด จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร 
วิเชียร วิทยอุดม (2556, น. 12 - 6) กล่าวว่า การสื่อสารภายในองค์กรตามลักษณะทิศทางของการ

ติดต่อ (Direction) มี 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) การสื ่อสารจากบนลงล่าง 2) การสื ่อสารจากล่างขึ ้นไปสู ่บน                    
3) การสื่อสารตามแนวนอน และ 4) การสื่อสารตามแนวทแยงมุม 

วรวงษ์ เอ ี ่ยมส  าอางค์ (2557, น. 6) กล ่าวว ่า การติดต ่อส ื ่อสารภายในองค์กร หมายถึง                    
การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลภายในองค์กรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ท าให้การด าเนินงาน
ภายในองค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้การสื่อสารภายในเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จ
หรือล้มเหลวเพราะหากสมาชิกภายในองค์กรมีความเข้าใจที่ตรงกัน มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรแล้ว การด าเนิน
กิจการต่าง ๆ ขององค์กรย่อมได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกภายใน ดังนั้น องค์กรจึงต้องให้ความส าคัญกับ   
การสื่อสารภายใน โดยให้ข้อมูลข่าวสารแก่พนักงานของตนเองท าความเข้าใจสร้างทัศนคติ ที่ดี รับฟังความ
คิดเห็นของพนักงาน ตลอดจนอ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร 

รูปแบบ/พฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กร 
วิเชียร วิทยอุดม (2556, น. 12 - 6) กล่าวว่า รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร คือ แบ่งตามลักษณะ

ทิศทางของการติดต่อ (Direction) มี 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) การสื่อสารจากบนลงล่าง 2) การสื่อสารจากล่างขึ้น
ไปสู่บน 3) การสื่อสารตามแนวนอน และ 4) การสื่อสารตามแนวทแยงมุม 

จันทิรา มังกรศักดิ์สิทธิ์ (2556, น. 6) กล่าวว่า ทิศทางการติดต่อสื่อสาร หมายถึง ทิศทางในการ
ต ิดต ่อส ื ่อสารในล ักษณะต่าง  ๆ ขององค ์การ ได ้แก ่  1) การส ื ่อสารจากบนลงล ่าง (Downward 
communication) 2) การสื่อสารจากล่างขึ้นบน (Upward communication) 3) การสื่อสารในแนวราบ 
(Horizontal communication) และ 4) การสื่อสารข้ามสายงาน (Cross functional communication) 

พนิดา เกรียงทวีทรัพย์ และ สุรมงคล นิ่มจิตต์ (2561, น. 3377) กล่าวว่า รูปแบบการสื่อสาร คือ 
การสื่อสารระหว่างบุคคล หรือองค์กร โดยการส่งข้อมูลข่าวสาร ความรู้สึกนึกคิด ความรู้จากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร 
โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องมีบางอย่างที่เหมือนกัน เช่น การใช้ภาษาเดียวกัน และเมื่อการสื่อสารจบลง ผู้ส่งสาร
และผู้รับสารจะต้องมีสารที่เหมือนกัน ทั้งนี้ การสื่อสารจะประสบความส าเร็จได้ต้องอาศัยทักษะ ประสบการณ์ 
ความรู้ของผู้ส่งสารและผู้รับสารเพื่อใช้ในการตีความข้อมูลข่าวสารด้วย โดยการสื่อสารนั้นประกอบด้วย
องค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ผู ้ส่งสาร สาร ช่องทางหรือสื่อ ผู้รับสาร ซึ่งในกระบวนการสื่อสารนั้นอาจจะมี
สิ่งรบกวนที่ท าให้สารจากผู้ส่งสารต่างจากสารที่ผู้รับสารได้รับ ท าให้กระบวนการสื่อสารนั้นล้มเหลว ทั้งนี้              
การสื่อสารจากผู้ส่งสารและผู้รับสารนั้นจะสามารถแปลความ เข้าใจกันได้ดีเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับทักษะ ความรู้ 
ประสบการณ์ สังคมและวัฒนธรรมของทั้งสองฝ่าย และการที่ผู้ส่งสารจะทราบได้ว่าผู้รับสารนั้นมีความเข้าใจ
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ในสารถูกต้องหรือไม่ ก็สามารถพิจารณาได้จากปฏิกิริยาตอบสนอง หรือข้อมูลย้อนกลับ โดยอาจมีลักษณะที่
เป็นค าพูดหรือกิริยาท่าทาง หรือแสดงออกทั้งสองอย่างก็เป็นได้ การติดต่อสื่อสารตามลักษณะทิศทางของการ
ต ิดต ่อ ซ ึ ่ งสามารถแบ ่งออกได ้ เป ็น 4 ร ูปแบบ ด ังน ี ้  1) การส ื ่อสารแบบบนลงล ่าง ( Downward 
Communication) 2) การสื่อสารแบบล่างขึ้นบน (Upward Communication) 3) การสื่อสารแบบแนวนอน 
(Horizontal Communication) และ 4) การสื่อสารแบบแนวไขว้ (Cross - Channel Communication) 
 
กรอบแนวความคิด 

การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรของ บริษัท               
เซฟ เดอะ แพลนเนท เอเชีย โฮลดิ้ง จ ากัด ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร โดย 
วิเชียร วิทยอุดม (2556, น. 12 - 6) กล่าวว่า การสื่อสารภายในองค์กรตามลักษณะทิศทางของการติดต่อ 
(Direction) มี 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) การสื่อสารจากบนลงล่าง 2) การสื่อสารจากล่างขึ้นไปสู่บน 3) การสื่อสาร
ตามแนวนอน และ 4) การสื่อสารตามแนวทแยงมุม มาเป็นกรอบแนวความคิดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ดังแสดง
ตามรูปที่ 1 
 

    ตัวแปรต้น                  ตัวแปรตาม 
     (Independent Variable)         (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวความคิด 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานของบริษัทเซฟ เดอะ แพลนเนท เอเชีย โฮลดิ้ง จ ากัด จ านวน 48 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 เป็น

แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล และตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับรูปแบบ
การสื่อสารภายในองค์กรของ บริษัท เซฟ เดอะ แพลนเนท เอเชีย โฮลดิ้ง จ ากัด ใน 4 รูปแบบ คือ 1) การติดต่อสื่อสาร
จากบนลงล่าง 2) การติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นไปสู่บน 3) การติดต่อสื่อสารตามแนวนอน และ 4) การติดต่อสื่อสารตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อายุงาน 
- ฝ่ายงาน 

ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับรูปแบบ
การสื่อสารภายในองค์การ 

- การสื่อสารจากบนลงล่าง 
- การสื่อสารจากล่างขึ้นไปสู่บน 
- การสื่อสารตามแนวนอน 
- การสื่อสารตามแนวทแยงมุม 
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แนวทแยงมุม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ที่ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ระหว่างเนื้อหากับแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา ระหว่าง 0.67-1.00 และค่าความเชื่อมั่นทั้งหมดเท่ากับ 0.96 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กับพนักงานของบริษัท เซฟ เดอะ แพลนเนท 
เอเชีย โฮลดิ้ง จ ากัด พร้อมก าหนดวันรับแบบสอบถามกลับคืน และด าเนินการเก็บแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงาน โดยใช้ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (Compare Mean) 
 
ผลการศึกษา 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ผลการวิจัย พบว่า พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย รองลงมา
เป็นเพศหญิง มีอายุ 36-45 ปีมากที่สุด รองลงมามีอายุ 25-35 ปี อายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป และอายุน้อยกว่า 
25 ปี ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรี รองลงมามีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูง
กว่าปริญญาตรี โดยมีอายุงานมากกว่า 2 ปีขึ้นไปมากที่สุด รองลงมามีอายุงาน 1 – 2 ปี และอายุงานน้อยกว่า 
1 ปี ส่วนใหญ่สังกัดฝ่ายปฏิบัติการ รองลงมาสังกัดฝ่ายช่างเทคนิค ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ฝ่ายวิศวกร               
ฝ่ายบัญชีและการเงินก และฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์ตามล าดับ 

2. ความคิดเห็นของพนักงานเกี ่ยวกับรูปแบบการสื ่อสารภายในองค์กรของ บริษัท เซฟ เดอะ                   
แพลนเนท เอเชีย โฮลดิ ้ง จ ากัด ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมพนักงานเห็นด้วยอยู ่ในระดับมากที่สุด                   
เมื ่อพิจารณาเป็นรายรูปแบบ พบว่า รูปแบบการสื ่อสารภายในองค์กรที ่พนักงานเห็นด้วยสูงที ่ส ุดคือ                   
การติดต่อสื ่อสารจากบนลงล่าง รองลงมาคือ การติดต่อสื ่อสารตามแนวนอน การติดต่อสื ่อสารตาม                     
แนวทแยงมุม และการติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นไปสู่บน โดยสามารถแสดงได้ดังตารางท่ี 1 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารภายใน
องค์กรของ บริษัท เซฟ เดอะ แพลนเนท เอเชีย โฮลดิ้ง จ ากัด ในภาพรวมและรายด้าน 

ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารภายใน
องค์กร 

N = 48 ระดับความ
คิดเห็น 𝛍 𝛔 

1. การติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง 4.68 0.40 มากที่สุด 

2. การติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นไปสู่บน 4.26 0.76 มาก 
3. การติดต่อสื่อสารตามแนวนอน 4.65 0.48 มากที่สุด 

4. การติดต่อสื่อสารตามแนวทแยงมุม 4.61 0.57 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.55 0.45 มากที่สุด 
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3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงาน พบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา              
อายุงาน และฝ่ายงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรของ บริษัท เซฟ เดอะ              
แพลนเนท เอเชีย โฮลดิ้ง จ ากัด ในภาพรวมแตกต่างกัน 
 
การอภิปรายผล 

1. การอภิปรายผลความคิดเห็นของพนักงานเกี ่ยวกับรูปแบบการสื ่อสารภายในองค์กรของ                    
บริษัท เซฟ เดอะ แพลนเนท เอเชีย โฮลดิ้ง จ ากัด ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับ
รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรของ บริษัท เซฟ เดอะ แพลนเนท เอเชีย โฮลดิ้ง  จ ากัด ในภาพรวมเห็นด้วย
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายรูปแบบ พบว่า รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรที่พนักงานเห็นด้วย
สูงที่สุดคือ การติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง ทั้งนี้เป็นเพราะ พนักงานของบริษัทได้รับทราบนโยบาย ประกาศ 
ค าสั่ง บันทึกข้อความ กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทผ่านช่องทางการสื่อสารทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์
ของบร ิษ ัท ให ้ท ุกคนร ับทราบเสมอ สอดคล ้องก ับแนวค ิด เก ี ่ ยวก ับการส ื ่ อสารภายในองค ์กร                               
โดยวรวงษ์ เอี่ยมส าอางค์ (2557, น. ง) กล่าวว่า การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร หมายถึง การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างบุคคลภายในองค์กรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ท าให้การด าเนินงานภายในองค์กร
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของแพมาลา วัฒนเสถียรสินธุ์ (2559, น. 1, 
44 - 48) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการสื่อสารภายในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท ยูไนเต็ด แสตน
ดาร์ด เทอร์มินัล จ ากัด (มหาชน) โดยพบว่า ลักษณะการสื่อสารที่พบเจอภายในองค์กรที่ค่อนข้างชัดเจนนั้น 
จะเป็นรูปแบบการสื่อสารแบบบนลงล่างที่เป็นการสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงลงมาสู่ระดับที่ต ่ากว่า เป็นไป
ตามสายการบังคับบัญชา เพื่อให้เกิดการสื่อสารต่อกันลงไปยังพนักงานระดับล่าง โดยจะเป็นการสื่อสารเพ่ือ
แจ้งนโยบาย ค าสั่ง กฎระเบียบต่าง ๆ ภายในองค์กรเพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบัติและเป็นแนวทางการด าเนินงาน
ในองค์กร 

เมื่อพิจารณาเป็นรายรูปแบบ พบว่า รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรที่พนักงานเห็นด้วยสูงที่สุดคือ  
การติดต่อสื ่อสารจากบนลงล่าง รองลงมาคือ การติดต่อสื ่อสารตามแนวนอน การติดต่อสื ่อสารตาม                    
แนวทแยงมุม และการติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นไปสู่บน โดยแต่ละด้านมีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลดังนี้ 

 1.1 รูปแบบการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง ผลการวิจัยพบว่า เป็นรูปแบบการสื่อสารภายใน
องค์กรที่พนักงานของ บริษัท เซฟ เดอะ แพลนเนท เอเชีย โฮลดิ้ง จ ากัด เห็นด้วยสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ทั้งนี้เป็น
เพราะ ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาแต่ละฝ่ายงานของบริษัทได้มอบนโยบาย แจ้งประกาศ ค าสั่ง บันทึกข้อความ 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารภายในบริษัทได้
ครบถ้วนชัดเจน รวมถึงจัดการประชุม ผ่านช่องทางการสื่อสารทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ของบริษัทให้ทุกคน
รับทราบเสมอ สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์กร ในรูปแบบการสื่อสารจากบนลงล่าง โดย
วิเชียร วิทยอุดม (2556, น. 9 - 12) กล่าวว่า การติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward communication) เป็น
การติดต่อสื่อสารจากระดับสูงกว่าลงมายังระดับที่ต ่ากว่าในองค์กรหรือจากผู้บังคับบัญชาลงมาสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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จุดมุ่งหมายของการสื่อสารรูปแบบนี้คือ เป็นการส่งหรือถ่ายทอดข้อมูลเพื่อเป็นการควบคุม ก ากับ ดูแลงานใน
องค์กร และสั่งการไปยังผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์กร โดยส่วนมากนั้น จะเป็นในเรื่องของ
วัตถุประสงค์ นโยบาย วิธีการ ค าสั่ง การขอร้องไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรและลงไปถึงผู้ปฏิบัติงานในองค์กร 
สิ่งที่จะใช้เป็นในรูปแบบของค าสั่ง ให้ปฏิบัติ การออกกฎระเบียบข้อบังคับ การออกประกาศการประชุม การบันทึก 
การแนะน า เป็นต้น และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พนิดา เกรียงทวีทรัพย์ และ สุรมงคล นิ่มจิตต์ (2561,                     
น. 3374 - 3394) การวิจัยเรื่อง รูปแบบการสื่อสารที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทางานภายในองค์กร: 
กรณีศึกษา ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ
การสื่อสารแบบบนลงล่างตรงกับแบบสอบถามเป็นอันดับแรก  

1.2 รูปแบบการติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นไปสู่บน ผลการวิจัยพบว่า เป็นรูปแบบการสื่อสาร
ภายในองค์กรที่พนักงานของ บริษัท เซฟ เดอะ แพลนเนท เอเชีย โฮลดิ้ง จ ากัด เห็นด้วยสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 4 
ทั้งนี้เป็นเพราะ ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาแต่ละฝ่ายงานของบริษัทมีความเชื่อว่ าพนักงานขาดทักษะในการ
ติดต่อสารทางด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ จึงมักไม่ค่อยเปิดโอกาสให้พนักงานรายงานผลการปฏิบัติงาน 
แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการหาแนวทางในการแก้ปัญหาของการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์กร ในรูปแบบการสื่อสาร
จากล่างขึ้นไปสู่บน โดยมัลลิกา ต้นสอน (2544, น. 105) กล่าวว่า แม้ว่าการติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบนจะให้
ผลดีต่อองค์การ แต่การติดต่อสื่อสาร จากล่างขึ้นบนอาจจะมีปัญหาจากหลายสาเหตุ เช่น พนักงานขาดทักษะ
ในการติดต่อสาร จึงไม่สามารถให้ข่าวสารได้ชัดเจนเท่ากับผู ้บังคับบัญชา ซึ ่งมีโอกาสได้รับการอบรม                   
การพัฒนาทั้งอย่างเป็นทางการและจากประสบการณ์ตรง นอกจากนี้ผู้บังคับบัญชายังมีความเชี่ยวชาญในการ
เตรียมข้อมูล ตลอดจนได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิค และมีการใช้สื่อต่าง ๆ ในการรวบรวม ประมวลผล 
และน าเสนอข้อมูลได้เป็นอย่างดี และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของจันทิรา มังกรศักดิ ์ส ิทธิ ์ (2556)                       
การวิจัยเรื ่อง ความคิดเห็นของพนักงานต่อการสื่อสารภายในองค์กร : กรณีศึกษาโรงพยาบาลนนทเวช                   
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการสื่อสารภายในองค์การของโรงพยาบาลนนทเวชมีทิศ
ทางการสื่อสารจากบนลงล่างมากที่สุด รองลงมาเป็นการสื่อสารแบบแนวราบ รองลงมาเป็นการสื่อสารแบบ
ข้ามสายงาน การสื่อสารจากล่างขึ้นบนน้อยที่สุด 

1.3 รูปแบบการติดต่อสื่อสารตามแนวนอน ผลการวิจัยพบว่า เป็นรูปแบบการสื่อสารภายใน
องค์กรที่พนักงานของ บริษัท เซฟ เดอะ แพลนเนท เอเชีย โฮลดิ้ง จ ากัด เห็นด้วยสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ทั้งนี้
เป็นเพราะ พนักงานของบริษัทในระดับเดียวกันสามารถพูดคุยสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกช่องที่บริษัทมี 
และแต่ละฝ่ายงานมีการติดต่อสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพโดยสามมารถสื่อสารโดยตรงหรือผ่านระบบ
ออนไลน์ได้ทุกช่องทางที่บริษัทมี สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์กร ในรูปแบบการสื่อสาร
ตามแนวนอน โดยพนิดา เกรียงทวีทรัพย์ และสุรมงคล นิ่มจิตต์ (2561, น. 3374 - 3394) กล่าวว่า การสื่อสาร
แบบแนวนอน (Horizontal Communication) คือ การพูดคุยสื่อสารของบุคลากรในระดับเดียวกัน หรือ
บุคลากรที่อยู่ภายในองค์กรเดียวกัน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของรัฐนันท์ หนองใหญ่ (2558, น. ง,            
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38 - 41) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการสื่อสารภายในองค์กรที่ส่งผลต่อการเปิดรับข่าวสารของพนกังาน: กรณีศึกษา
โรงแรมเดอะซายน์แอนล์วลิล่า ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการสื่อสารในองค์กรล าดับแรก คือ รูปแบบการ
สื่อสารแบบบนลงล่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 รองลงมาคือ รูปแบบการสื่อสาร
แบบแนวนอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 รูปแบบการสื่อสารแบบล่างขึ้นบน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 และรูปแบบการสื่อสารแบบไขว้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38  

 1.4 รูปแบบการติดต่อสื่อสารตามแนวทแยงมุม ผลการวิจัยพบว่า เป็นรูปแบบการสื่อสารภายใน
องค์กรที่พนักงานของ บริษัท เซฟ เดอะ แพลนเนท เอเชีย โฮลดิ้ง จ ากัด เห็นด้วยสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ทั้งนี้เป็น
เพราะ แต่ละฝ่ายงานมีการติดต่อสื่อสารกับฝ่ายงานอื่น ๆ ผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกช่องทางที่บริษัทมี เพ่ือ
ประสานงานในบริษัทเป็นอย่างดี ท าให้การปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้น และแต่ละฝ่ายงานมีการติดต่อสื่อสารกับฝ่าย
งานอื่น ๆ ผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกช่องทางในบริษัทเป็นอย่างดี ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพขึ้น และเกิด
การสร้างทีม สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์กร ในรูปแบบการติดต่อสื่อสารตามแนวทแยงมุม 
โดยวิเชียร วิทยอุดม (2556, น. 12 - 9) กล่าวว่า การติดต่อสื่อสารตามแนวทแยงมุม (Diagonal communication) 
เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่อยู่ต่างหน่วยงานหรือข้ามแผนกกันและอยู่ต่างระดับกัน จุดมุ่งหมายของการ
ติดต่อสื่อสารในรูปแบบนี้ คือ เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพรวดเร็ว และงานบางอย่างไม่สามารถจะรอ           
การสื่อสารตามสายงานหรือใช้การสื่อสารแบบขึ้นลงได้ เพราะจะท าให้งานล่าช้า และเกิดผลเสียหายต่อระบบงาน
โดยรวมได้ การติดต่อสื่อสารในลักษณะนี้จะเป็นแบบไม่เป็นทางการ การติดต่อสื่อสารแบบนี้จะไม่ขึ้นตรงต่อสาย
งานของการบังคับบัญชา เป็นการลัดขั้นตอนการทางาน ผู้ติดต่อสื่อสารกันมีหน้าที่สูงต ่ากว่ากัน เช่น พนักงานฝ่าย
หน ึ ่ งต ิดต ่อโดยตรงก ับห ัวหน ้าแผนกของอ ีกฝ ่ายหน ึ ่ งเป ็นต ้น และสอดคล ้องก ับผลงานว ิจ ัยของ                                  
จันทิรา มังกรศักดิ์สิทธิ์ (2556, น. ฆ) การวิจัยเรื ่อง ความคิดเห็นของพนักงานต่อการสื่อสารภายในองค์กร : 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลนนทเวช ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการสื่อสารภายในองค์การ
ของโรงพยาบาลนนทเวชมีทิศทางการสื่อสารจากบนลงล่างมากที่สุด รองลงมาเป็นการสื่อสารแบบแนวราบ 
รองลงมาเป็นการสื่อสารแบบข้ามสายงาน การสื่อสารจากล่างขึ้นบนน้อยที่สุด  

2. การอภิปรายผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงาน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
พนักงาน พบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน และฝ่ายงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรของ บริษัท เซฟ เดอะแพลนเนท เอเชีย โฮลดิ้ง จ ากัด ในภาพรวมแตกต่างกัน 
ทั้งนี้เป็นเพราะพนักงานของบริษัทฯ ส่วนมากเป็นพนักงานเพศชาย ที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้น มีระดับการศึกษา
ต ่ากว่าปริญญาตรี มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มพนักงานที่มีจ านวนเกินร้อยละ 70 ของพนักงาน
ทั้งหมด จึงมีความคิดเห็นคล้อยตามไปในทิศทางเดียวกัน และมีความคิดเห็นแตกต่างกับพนักงานที่เป็น             
เพศหญิง มีอายุน้อยกว่า 25 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอายุงานน้อยกว่า 1 ปี ซึ่งเป็นกลุ่ม
พนักงานที่มีจ านวนน้อยกว่าสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับประชากรศาสตร์ โดยยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 
(2542, น. 44 - 52) ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร์เป็นทฤษฎีที่ใช้หลักการและเหตุผลของ
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พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์เกิดขึ้นตามแรงกระตุ้นจากภายนอกมาเป็นแนวคิดว่าคนที่มีลักษณะประชากร
แตกต่างกัน จะมีความแตกต่างกันในด้านพฤติกรรมไปด้วย โดยลักษณะของประชากรสามารถจะอธิบาย
แบ่งเป็นกลุ่ม คือ บุคคลที่มีพฤติกรรมคล้ายกันมักจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยแบ่งส่วนตัวแปรด้านลักษณะของ
ประชากรซึ่งประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพครอบครัว จ านวนสมาชิกของครอบครัว ระดับวุฒิการศึกษา 
การประกอบอาชีพ และรายได้ต่อเดือน และสอดคล้องกับเกี่ยวกับความคิดเห็น โดยจ าเรียง ภาวิจิตร (2536, 
น. 248 - 249) ได้กล่าวว่า กลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อสาธารณมติ เช่น กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) โดยปกติจะ
คบหาสมาคมกัน หรือกระท าสิ่งใดให้แก่ผู้ใดนั้น ความคิดท่ีมักจะค านึงถึงก็คือ มีอะไรร่วมกันได้ หรืออ้างอิงกัน
ได้ เช่น มีอาชีพแบบเดียวกันเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเดียวกัน แต่ละคนย่อมก าหนดหรือระบุกลุ่มที่
ตนเองเป็นสมาชิกหรือเป็นกลุ่มที่ตนเองมีความรู้สึกว่าตนเองอยู่ในกลุ่ม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง  ๆ กลุ่ม
ดังกล่าวมีอิทธิพลต่อสาธารณมติ และรัชนี พิทักษ์ญาติ (2546, น. 20) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
คิดเห็น คือ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 1.1 ระดับการศึกษา การศึกษามีอิทธิพลมากต่อการแสดงออกซึ่งความ
คิดเห็นเพราะว่าการศึกษาจะท าให้บุคคลนั้น ๆ มีความรู้เรื่องต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น คนที่มีความรู้มากมักจะ
มีความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล 1.2 ประสบการณ์ เป็นสิ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ท าให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในหน้าที่ และความรับผิดชอบของงาน ซึ่งจะส่งผลต่อความคิดเห็น และ 2) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
กลุ่มและสังคมที่เกี่ยวข้อง มีอิทธิพลต่อบุคคลอย่างมาก เพราะเมื่อบุคคลอยู่ในกลุ่มใดหรือสังคมใดก็จะต้อง
ยอมรับ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มหรือสังคมนั้น และในที่สุดก็มักจะมีความคิดเห็นคล้อยตามไปกับกลุ่ม
และสังคมนั้นด้วย และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของจันทิรา มังกรศักดิ์สิทธิ์ (2556, น. ฆ) ได้ศึกษาเรื่อง 
ความคิดเห็นของ พนักงานต่อการสื่อสารภายในองค์การ.กรณีศึกษาโรงพยาบาลนนทเวช ผลการศึกษาพบว่า 
พนักงานที ่มีอายุงาน และฝ่ายงานที ่ส ังกัดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสื ่อสารภายในองค์การของ
โรงพยาบาลนนทเวช แตกต่างกัน และผลงานวิจัยของเรวัตร สมบัติทิพย์ (2543, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา
เรื่องการติดต่อสื่อสารในองค์กร: กรณีศึกษา บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด ผลการวิ จัย พบว่า 
พนักงานที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาของพนักงานต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อการติดต่อสื่อสารแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
สรุป 

ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรของ บริษัท เซฟ เดอะ แพลนเนท 
เอเชีย โฮลดิ้ง จ ากัด พบว่า ในภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายรูปแบบ พบว่า 
รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรที่พนักงานเห็นด้วยสูงที่สุดคือ การติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง รองลงมาคือ 
การติดต่อสื่อสารตามแนวนอน การติดต่อสื่อสารตามแนวทแยงมุม และการติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นไปสู่บน  

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรของ บริษัท เซฟ 
เดอะ แพลนเนท เอเชีย โฮลดิ้ง จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับ
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การศึกษา อายุงาน และฝ่ายงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี ่ยวกับรูปแบบการสื ่อสารภายในองค์กรของ                 
บริษัท เซฟ เดอะ แพลนเนท เอเชีย โฮลดิ้ง จ ากัด ในภาพรวมแตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. การติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการรับทราบนโยบาย ประกาศ ค าสั่ง บันทึก

ข้อความ กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทกับพนักงานทุกคน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
2. การติดต่อสื่อสารจากล่างข้ึนไปสู่บน ควรมีการด าเนินการดังนี้ 

 2.1 ผู้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
หาแนวทางในการแก้ปัญหาของการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยใช้สื่อ
ระบบออนไลน์ได้ทุกช่องทางท่ีบริษัทมี 

 2.2 ผู้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถรายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อ
ผู้บังคับบัญชาได้โดยใช้สื่อระบบออนไลน์ได้ทุกช่องทางท่ีบริษัทมี 

 2.3 ผู้บังคับบัญชาควรให้ค าปรึกษาและความช่วยเหลือกับพนักงานทุกคน  
 2.4 ผู้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถร้องเรียนเมื่อไม่ได้รับความเป็น

ธรรมในการปฏิบัติงาน 
3. การติดต่อสื่อสารตามแนวนอน ผู้บังคับบัญชาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้พนังานทุกฝ่ายงานมีการ

ปรึกษาหารือร่วมกัน กรณีพบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานโดยสามารถสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ได้
ทุกช่องทางที่บริษัทมี 

4. การติดต่อสื่อสารตามแนวทแยงมุม ผู้บังคับบัญชาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้พนังานทุกฝ่ายงาน
แสดงความคิดเห็นใหม ่ๆ และติดต่อประสานงานกับผู้บังคับบัญชาของฝ่ายงานอื่น ๆ ผ่านระบบออนไลน์ได้ทุก
ช่องทางที่บริษัทมี 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสารภายในองค์การต่อไปในด้านต่าง  ๆ เพื่อให้บริษัทฯ 

สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาพนักงานต่อไป 
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารแบบออนไลน์ภายในองค์กรของพนักงานบริษัท 

เซฟ เดอะ แพลนเนท เอเชีย โฮลดิ้ง จ ากัด เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการติดต่อสื่อสารภายใน
องค์กร ต่อไป  
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แนวทางการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี 
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บทคัดย่อ 
          การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการในการเตรียมความพร้อมด้าน              
สุขภาวะเพ่ือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี และ (2) เพ่ือพัฒนาแนวทางในการเตรียมความ
พร้อมด้านสุขภาวะเพ่ือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี การวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 
ศึกษาปัญหาและความต้องการในการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของประชาชนใน
จังหวัดปทุมธานี  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนที่อาศัยในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีอายุระหว่าง 50-60 ปี จ านวน 
399 คน ระยะที่ 2 พัฒนาแนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะเพ่ือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของประชาชนใน
จังหวัดปทุมธานี  และผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาตลอดชีวิต  และด้านการศึกษานอกระบบ
และด้านการท างานกับผู้สูงอายุ ในจังหวัดปทุมธานี  จ านวน 9 คน วิธีด าเนินการวิจัย  ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม 
ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัญหาและความต้องการในการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะเพ่ือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของ
ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมมีปัญหาระดับปานกลาง โดยปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ปัญหา
สุขภาวะด้านจิตใจ ส่วนความต้องการด้านสุขภาวะ พบว่าในภาพรวม มีความต้องการระดับมาก  โดยความ
ต้องการด้านสุขภาวะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความต้องการด้านร่างกาย และ (2) แนวทางการเตรียมความ
พร้อมด้านสุขภาวะเพ่ือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและ
หลากหลาย การให้ผู ้สูงอายุมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม การบริหารจัดการที่ดี การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย คุณสมบัติของผู้จัดและทีมงานที่มีประสบการณ์ และการจัดท าแผนงานประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 
   
ค าส าคัญ: ผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อม สุขภาวะ   
  
Abstract 
   The objectives of this research were (1) to study the problems and needs of Hygienic 
Readiness Preparation for Entering Elderly Age of People in Pathum Thani Province.                              
(2) to develop guidelines of Hygienic Readiness Preparation for Entering Elderly Age of People 

mailto:Pornsawan@pclholding.com


การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”   
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1316 

 

in Pathum Thani Province. The research was divided into 2 phases. Phase 1 studied the 
problems and needs of Hygienic Readiness Preparation for Entering Elderly Age of People in 
Pathum Thani Province. The sample consisted of 399 people aged between 50-60 years living 
in Pathum Thani Province. Phase 2 was to develop guidelines of hygienic readiness preparation 
for entering elderly age of people in Pathum Thani Province. And informants include lifelong 
education experts. And non-formal education and working with the elderly in Pathum Thani 
Province of 9people. The research method use the focus group chat method. Results of the 
study were as follows: (1) The overall problems of hygienic readiness preparation for entering 
elderly age of people in Pathum Thani Province were at a moderate level. The problems with 
the highest mean were mental health problems. The overall needs of hygienic readiness 
preparation for entering elderly age of people were at a high level. The highest average health 
needs were including physiological needs and (2) Guidelines for hygienic readiness preparation 
for entering elderly age of people in Pathum Thani Province included: goal setting, providing 
continuing and variety of activities, engaging the elderly to participate in activities, good 
management, participation of network, qualifications of experienced organizers and teams and 
developing public relations plan to reach entire group in community. 

 
Keywords: The Elderly, Readiness Preparation, Hygienic 
 
บทน า 
       ปัจจุบันโครงสร้างของประชากรโลกโดยเข้าสู่สภาพสังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว จากจ านวนประชากร
โลกประมาณ 7,713 ล้านคน ( United Nations, 2019 ) พบจ านวนประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจ านวน 
1,016 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.0 เพิ่มจ านวนเป็น 2,100 ล้านคนในปี ค.ศ. 2050 และเพ่ิม
จ านวนขึ้นเป็น 3,100 พันล้านคนในปี ค.ศ. 2100 ซึ่งทวีปยุโรป มีจ านวนประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงที่สุด 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.2 รองลงมาคือทวีปอเมริกาเหนือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.6 และรองถัดมาคือ 
ทวีปเอเซียมีประชากรผู้สูงอายุสูง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.7 และทวีปแอฟริกามีประชากรผู้สูงอายุจ านวน
น้อยที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.4 ในทวีปเอเซียประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประชากรผู้สูงอายุสูงที่สุดใน
โลกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ33.4 ส่วนประเทศไทยมีจ านวนประชากรทั้งหมด 66,558,935 ล้านคนจ านวน
ประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป รวม 11,136,059 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.73 (สถิติผู้สูงอายุ, 2563) 
และในปีพ.ศ.2564 ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เป็นอันดับที่สองของประเทศอาเซียน                 
รองจากประเทศสิงคโปร์การที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นส่งผลต่อการด ารงชีวิตและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งด้าน
สุขอนามัยรายได้การท างานด้านสังคมและวัฒนธรรม ผู้สูงอายุต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงทางด้านกาย จิตใจ 
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สังคมและสติปัญญาส่งผลให้ผู้สูงอายุเกิดปัญหาท าให้มีผลกระทบด้านสุขภาวะ ได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย        
ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา (ขนิษฐา บูรณพันศักดิ์, 2563, น. 12) ดังนั้นหากมองว่าการที่
ผู้สูงอายุมีชีวิตที่ยืนยาวเพียงอย่างเดียว จึงไม่เพียงพอส าหรับผู้สูงอายุในอนาคตและผู้สูงอายุควรจะต้องมี
คุณภาพชีวิตที่ดีด้วยดังค ากล่าวที่ว่า “แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีสุข” โดยที่ผู้สูงอายุซึ่งเป็นประชากรส่วน
ใหญ่ของสังคมไทย ยังมีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาสังคมได้ ดังนั้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุเพ่ือให้ผู้สูงอายุจะมีคุณภาพที่ดีนั้นควรเตรียมตัวประชาชนเพ่ือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุตั้งแต่ก่อนเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ ภาครัฐจะต้องหาแนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้พร้อมมีสุขภาวะที่ดี เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาให้สังคมไทยในอนาคตเป็น “สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ” ให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที ่
      จังหวัดปทุมธานี มีประชากรทั้งหมด 1,163,604 คน เป็นอันดับที่ 19 ของประเทศ (ส านักบริหาร     
การทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2562) ปัจจุบันมีจ านวนผู้สูงอายุมีอายุระหว่าง 50-60 ปี 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 164,358 คนหรือร้อยละ 14.12 ของประชากรทั้งหมดในปี 2562 มีจ านวนผู้สูงอายุมากเป็น
อันดับที่หกของประเทศ และมีอัตราการเพ่ิมจ านวนของผู้สูงอายุเป็นสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
สูง โดยผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานีมีปัญหาทางสุขภาวะด้านร่างกายพบผู้สูงอายุสุขภาพไม่ดีป่วยเป็นโรคความ
ดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ข้อเข่าเสื ่อม โรคซึมเศร้า โรคสมองเสื ่อม (สถานการณ์ผู ้สูงอายุไทย , 2562)                 
ด้านสุขภาพจิตใจ พบผู้สูงอายุมีภาวะเครียดและวิตกกังวล กลัวถูกทอดทิ้ง พักผ่อนน้อย อ่อนเพลีย ภาวะโรค
ซึมเศร้า หงุดหงิด ขี้น้อยใจระแวง เอาแต่ใจตัวเอง ส่งผลให้ป่วยด้วยโรคจิตเวชมากขึ้น ด้านเศรษฐกิจ พบวัย
แรงงานไทยลดลง มีแรงงานข้ามชาติและต่างด้าวเพิ่มขึ้น กลุ่มคนวัยท างานน้อยลง รายได้ประเทศชาติลดลง 
ผู้สูงอายุขาดรายได้หรือมีรายได้น้อยลงท าให้มีการออมลดลง ด้านสังคม พบผู้สูงอายุสูญเสียสถานภาพและ
บทบาททางสังคม ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามล าพัง ลูกหลานแยกย้ายกัน ท าให้เกิดความรู้สึกเหงา โอกาสพบปะผู้คน
น้อยลงผู้สูงอายุมักเก็บตัวแยกตัวออกจากสังคมการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมลดลง มีปัญหาขัดแย้ งกับคนใน
ครอบครัว การเดินทางไปไหนไกลเป็นอุปสรรคในการท ากิจกรรม ด้านสติปัญญา พบผู้สูงอายุยึดมั่นถือมั่นใน
หลักตามประสบการณ์ ตามความคิดของตน การเปลี ่ยนแปลงความรู ้สึก การรับรู ้ การแสดงออกทาง
บุคลิกภาพ ความจ า การคิดพิจารณา มีเหตุผลของตนท าให้มีคุณภาพชีวิตล าบากในการปรับตัว และด้านที่อยู่
อาศัย พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มีปัญหาสภาพแวดล้อมด้านที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม ประสบอุบัติเหตุ หกล้ม       
ลื่นล้ม ทั้งภายในบ้าน และภายนอกท้ังยังขาดความรู้สิทธิในการเข้ารับการรักษา (ธัญพร หล่อชัยวัฒนา, 2561,  
น. 99) ปัญหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นในการหาแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะเพ่ือ
เตรียมความพร้อมของประชาชนเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี ทั้งเป็นข้อมูลการเตรียมตัวก่อนวัย
เกษียณ การปรับตัว และแก้ปัญหาเน้นด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต สร้างอาชีพ การจัดหารายได้ให้เพีย งพอ 
การเตรียมความพร้อมสามารถเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถท าได้
ตลอดเวลา เป็นการเรียนรู ้ศึกษาตลอดชีวิตก่อนเข้าสู ่ว ัยผู ้สูงอายุเพื ่อพัฒนาทักษะ พัฒนาตน เพิ ่มขีด
ความสามารถเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ โดยน าประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได ้   
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      ผู ้ว ิจ ัย เห ็นความจ าเป ็นการว ิจ ัยเร ื ่อง “การศึกษาปัญหาความต้องการ และแนวทางใน                   
การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษา
ตลอดชีวิต เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี” โดยเป็น
การศึกษาครอบคลุม 6 ด้านคือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และด้านที่
อยู่อาศัย เพื่อเป็นการสนองตอบต่อความต้องการในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ อันน าไปสู่การเตรียมความพร้อม
เพ่ือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยต่อไป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
       การวิจัยนี ้มีว ัตถุประสงค์  (1) เพื ่อศึกษาปัญหาและความต้องการในการเตรียมความพร้อม          
ด้านสุขภาวะเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี และ (2) เพื่อพัฒนาแนวทางในการเตรยีม
ความพร้อมด้านสุขภาวะเพ่ือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี  
    
การทบทวนวรรณกรรม 
      การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะทั้ง 6 ด้านเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี 
มีแนวทางการจัดการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิต โดยมีแนวทางการจั ดการศึกษา
ตลอดชีวิตดังต่อไปนี้  
      1. แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต เป็นการศึกษาครอบคลุมทุกช่วงอายุ เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผุ้เรียนในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา มีความเสมอภาคในการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม     
มีความยืดหยุ่นหลายวิธีการ ไม่จ ากัดอายุ เวลา สถานที่ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน สามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ตรงกับความต้องการของผู้เรียน สามารถคิดวิเคราะห์ ปรับตัว แก้ปัญหาเป็นพ่ึงพาตนเอง
ได้ มีทักษะพื้นฐานเพียงพอต่อการด ารงชีวิตและน าไปปฎิบัติจริงได้อย่างมีคุณภาพก่อนถึงวัยสูงอายุ                 
(เวหา เกษมสุข, 2562) ซึ่งผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตามความถนัดและประสบการณ์  ผู้จัดการ
เร ียนร ู ้ม ีว ิธ ีการด  าเน ินการท ี ่หลากหลายตามศักยภาพเพื ่อตอบสนองคว ามต ้องการของผ ู ้ เร ียน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
      2. แนวคิดด้านการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ เริ่มต้นได้ด้วย
ตนเองตั้งแต่การเรียนรู้การพัฒนาตนเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่าสามารถปรับตัวตามสถาณการณ์ปัจจุบัน            
การดูแลสุขภาพร่างกายตนเองให้พร้อม การกินอาหารถูกหลักโภชนาการ พักผ่อนอย่างเพียงพอ มีภูมิต้านทาน
โรค บริหารจิตใจให้เบิกบานมีความสุข มีปฎิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและผู้อื่น  มีส่วนร่วม
กิจกรรมกับครอบครัวและผู้อื่น นอกจากนี้การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจะประสบความส าเร็จได้ต้องมี
นโยบายทางภาครัฐสนับสนุนที ่ชัดเจน การบริหารจัดการ สามารถด าเนินงานอย่างต่อเนื ่องไม่ล่าช้า                   
การด าเนินงานเป็นเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ มีหน่วยงานรับผิดชอบ มีเป้าหมายปฎิบัติการ งบประมาณ บุคลากร



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”   
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1319 

 

เพียงพอ ความรู้ที่ดีของบุคลากร ต่อจ านวนผู้สูงอายุส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ผู้สูงอายุพัฒนาตนอย่างมี
คุณภาพ (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2562) 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
     ผูว้ิจัยได้น าแนวคิดด้านต่าง ๆ มาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
                                                         
 
                             

                           
 

                              
                                                    

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
      การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการในการเตรียมความพร้อมด้านสุข
ภาวะเพ่ือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ และพัฒนาแนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะเพ่ือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ โดย
มีวิธีด าเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ระยะที่ 1 การศึกษาปัญหาและความต้องการในการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะเพื่อเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี   
          1. กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 50 -60 ปี ใน 7 อ าเภอของ                  
จังหวัดปทุมธานี ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของเคร็จซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง อ าเภอละ 57 คนรวมทั้งสิ้น 399 คน 
    2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามปัญหาและความต้องการในการเตรียมความ
พร้อมด้านสุขภาวะเพ่ือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีวิธีการสร้างเครื่องมือในการวิจัยดังนี้ 

 

ตัวแปรต้น 
1. แนวคิดเก่ียวกับการศึกษาตลอดชีวิต  
2 .แนวคิดเก่ียวกับการเตรียมความพร้อม
ด้านสุขภาวะผู้สูงอายุ 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ตัวแปรตาม 
แนวทางการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะ เพื่อเข้า
สู่วัยผู้สูงอายุของจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย 
1. การก าหนดเป้าหมาย  
2. การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย  
3. การให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรม  
4. การบริหารจัดการที่ดี  
5. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  
6. คุณสมบัติของผู้จัดและทีมงานที่มีประสบการณ์  
7. การจัดท าแผนงานประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและ
ชุมชนได้ทราบอย่างทั่วถึง  
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          2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับ                
สภาพ ปัญหา และความต้องการในการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุ 
          2.2 สร้างแบบสอบถามปัญหาและความต้องการในการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะเพ่ือ
เข้าสู่วัยผู้สูงอายุของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี สร้างแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับประกอบด้วยข้อค าถามคือ ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลปัญหาและความต้องการ ในการเตรียมความ
พร้อมด้านสุขภาวะ 6 ด้าน ได้แก่ 1.) สุขภาวะทางกาย 2.) สุขภาวะทางจิต  3.) สุขภาวะด้านเศรษฐกิจ                   
4.) สุขภาวะทางสังคม 5.) สุขภาวะทางสติปัญญา 6.) สุขภาวะด้านที่อยู่อาศัย จากนั้น น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขน าไปการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือปรากฏว่าแบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) เท่ากับ 0.67 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 
0.93  
      3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการเก็บช้อมูลในจังหวัดปทุมธานีทั้ง7
อ าเภอ ๆ ละ57คนและได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ สามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลได้จ านวน 399 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 จากนั้นน าข้อมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ระยะที่ 2 พัฒนาแนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะเพ่ือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของประชาชนใน
จังหวัดปทุมธานี      
       1. ผู้ให้ข้อมูล 
     ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาตลอดชีวิตและด้านการท างานกับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอคลองหลวง ต าบลคลองหนึ่ง  เจ้าหน้าที่
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอคลองหลวง ต าบลคลองสาม เจ้าหน้าที่ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอคลองหลวง ต าบลคลองหก ประธานอาสาสมัคร
สาธารณสุขต าบลคลองหก ประธานชมรมผู้สูงอายุต าบลคลองสาม กรรมการสมาคมผู้สูงอายุ/ประธานชุมชน
ไวท์เฮาส์คลองหนึ่ง เจ้าหน้าที่พนักงานพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองสาม ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองท่าโขลง ต าบลคลองหนึ่ง รวมทั้งสิ้น 9 คน 
       2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แนวทางการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะเพ่ือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุใน
จังหวัดปทุมธานีและแนวทางการสนทนากลุ่ม โดยมีวิธีการสร้างเครื่องมือในการวิจัยดังนี้  
     1) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1  
           2) สร้างแนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในจังหวัด
ปทุมธานี ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ 1.) สุขภาวะทางกาย 2. ) สุขภาวะทางจิตใจ 3.) สุขภาวะ
ด้านเศรษฐกิจ 4.) สุขภาวะทางสังคม 5.) สุขภาวะด้านสติปัญญา 6)  สุขภาวะด้านที่อยู่อาศัย จากนั้นน า
แนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไป
ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน และพบว่าค่าดัชนีความสอดคล้อง 
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(IOC) เท่ากับ 0.67 จากนั้นน าไปน าแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่นโดยทดลองใช้กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 คน ปรากฏว่ามีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.93  
           3) สร้างแนวทางการสนทนากลุ่มเพ่ือประเมินแนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะ
เพ่ือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี เป็นค าถามปลายเปิด ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ในการใช้แนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในจังหวัด
ปทุมธานี จากนั้นน าแนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี              
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน และพบว่าค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.67 จากนั้นน าแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่นโดยทดลองใช้กับประชาชน
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ปรากฏว่ามีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.91  
        3. การเก็บรวมรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ส านักงานศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอคลองหลวงและผู้วิจัยท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการโดยมีข้ันตอนดังนี้ 
           3.1 ผู้วิจัยแนะน าตนเองและผู้ร่วมสนทนากลุ่ม และขออนุญาตบันทึกเสียงการสนทนา และ
ได้รับการอนุญาตจากผู้เข้าสนทนากลุ่ม  
           3.2 ผู้วิจัยด าเนินการสนทนากลุ่มตามหัวข้อที่ก าหนดไว้และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม
แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยผู้วิจัยได้จดบันทึกการสนทนากลุ่ม  
          3.3 เมื ่อสิ ้นสุดสนทนากลุ่ม ผู ้ว ิจัยได้กล่าวสรุปข้อมูลที ่ได้จากสนทนากลุ ่มให้ที ่ประชุม
รับทราบอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้น ผู้วิจัยกล่าวขอบคุณและปิดการสนทนากลุ่ม จากนั้นผู้วิจัยด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา  
 
 สรุปผลการวิจัย  
 1. การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
ของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี มีรายละเอียดดังนี้ 
        1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างมีจ านวน
เพศหญิง 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.38 และจ านวนเพศชาย 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.62 ตามล าดับ       
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 56-60 ปี จ านวน 299 คิดเป็นร้อยละ 74.94 ส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.30ส่วนใหญ่ สมรส จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.13 ส่วน
ใหญ่มีจ านวนสมาชิก 1-3 คน จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63.16 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จ านวน     
298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.69 ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพค้าขาย จ านวน 65 คน คิ ดเป็นร้อยละ 16.29                   
ส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001 – 15,000 บาทจ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.31 ส่วนใหญ่ ได้รับจากลูกหรือ
หลาน จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.08 ส่วนใหญ่ มีรายได้เพียงพอใช้จ่าย จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อย
ละ 40.60 ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวใหญ่ จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 ส่วนใหญ่ เป็นเจ้าของบ้าน 
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จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.65ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาอาศัยตามถิ ่นฐานเดิม  มากกว่า 20 ปี                        
จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.33 
        1.2 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะ ผลการวิจัยพบว่าปัญหาและ
ความต้องการในการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี                 
ในภาพรวมมีปัญหาระดับปานกลาง โดยปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ปัญหาสุขภาวะด้านจิตใจ รองลงมา 
ได้แก่ ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย และปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด ได้แก่ ปัญหาด้านร่างกาย  
        1.3 ผลการวิเคราะห์ความต้องการด้านสุขภาวะ ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการด้านสุข
ภาวะ ในภาพรวมมีความต้องการระดับมาก โดยความต้องการด้านสุขภาวะที ่มีค่าเฉลี ่ยสูงสุด ได้แก่                    
ความต้องการด้านร่างกาย รองลงมา ได้แก่ ความต้องการด้านจิตใจ และความต้องการที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด 
ได้แก่ ความต้องการด้านสติปัญญา 
 2. แนวทางการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของประชาชนในจังหวัด
ปทุมธานี มีดังนี ้
       2.1. การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน กล่าวคือ ในการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมด้านสุข
ภาวะเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี โดยการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมด้านสุขภาวะเพ่ือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีมีการก าหนดเป้าหมาย เช่น บางแห่ง
ก าหนดเรื่องการมีสุขภาพดีของผู้สูงอายุเป็นหลัก บางแห่งต้องการให้ผู้สูงอายุในพื้นที่มีความสุข บางแห่งเน้น
ให้ผู ้สูงอายุเกิดรายได้เสริม เป็นต้น ซึ่งความชัดเจนในเป้าหมายท าให้การวางแผนการท างานและการจัด
กิจกรรมเกิดข้ึนได้อย่างต่อเนื่อง  
       2.2 การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่จัด
ขึ้น จะต้องตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และสามารถพัฒนาด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่
วัยผู้สูงอายุได้ และจ าเป็นต้องค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมายที่มีความถนัดและประสบการ ณ์
แตกต่างกัน ความหลากหลายของกิจกรรมและเป็นกิจกรรมที่กลุ่มเป้าหมายสามารถน าความรู้ที ่ได้จาก
กิจกรรม ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
       2.3 การบริหารจัดการที่ดี การบริหารหรือการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ ทั้งในด้าน
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การจัดการ มีการวางแผนที่ดีเพื่อให้การด าเนินงานหรือกิจกรรมบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการวางแผน กระบวนการด าเนินงาน การ
ติดตามประเมินผล ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาจนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในการ
พัฒนาหรือจัดการกับสิ่งต้องการหรือแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง รวมทั้งการมีกองทุนและงบประมาณสนับสนุน 
ซึ่งแหล่งงบประมาณมีทั้งการขอรับการจัดสรรจากภาครัฐผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) รวมทั้งการขอรับบริจาค และหารายได้จากผลิตภัณฑ์ 
งานฝีมือท่ีสมาชิกร่วมกันผลิต หรือเก็บค่าสมาชิก เพ่ือใช้เป็นกองทุนส่วนกลางในการด าเนินการ เป็นต้น 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”   
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1323 

 

       2.4 การมีส่วนร่วมโดยการให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัด เช่น การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันท าให้เกิดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ จนกระทั่งส่ งผลต่อ
ความคิด ทัศนคติ และการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้เข้าอบรม นอกจากนั้นยังท าให้การจัดกิจกรรมมี
ความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ 
       2.5 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย หน่วยงานในพื้นที่ คือก าลังส าคัญในการร่วมพัฒนา
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะเพ่ือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ เช่น เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ 
การร่วมวางแผนการท างาน การจัดสรรงบประมาณส าหรับกิจกรรม ซึ่งภาคีเครือข่ายที่ในท้องถิ่นที่ส าคัญ 
ได้แก่ โรงพยาบาล โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/อบต./อบจ.) 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ผู้น าทางศาสนา อาสาสมัครต่าง ๆ และภาคเอกชนในพื้นท่ี  
        2.6 คุณสมบัติของผู้จัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ ในการเริ่มต้นของการจัดการเตรียมความ
พร้อม จ าเป็นต้องมีผู้น าหรือแกนน าที่เห็นความส าคัญของการพัฒนาผู้สูงอายุก่อน โดยผู้น าควรเป็นผู้ที ่มี
ความรู้และได้รับการยอมรับในชุมชน เช่น ข้าราชการที่เกษียณอายุเป็นผู้น า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการครู 
เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน และบางแห่งเป็นผู้น าท้องถิ่น ซึ่งท าให้
สามารถรวมกลุ่มผู้สูงอายุมาท ากิจกรรมร่วมกันได้ และเกิดความเข้มแข็งในการด าเนินงาน 
        2.7 การจัดท าแผนงานประชาสัมพันธ์ ผู ้จัดการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะเพื่อเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ ควรจะต้องมีแผนงานในการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน มีการก าหนดเนื้อหา กิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์
อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้สามารถประชาสัมพันธ์ไปสู่กลุ่มผู้สูงอายุแลกลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผู้วิจัยน าแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของประชาชนในจังหวัด
ปทุมธานี ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุ จ านวน 9 คน พิจารณาพบว่า แนวทางการ
เตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความ
เหมาะสมและสามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมได้ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
       1. ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
ของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ในภาพรวมมีปัญหาระดับปานกลาง กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาสุขภาวะ
ด้านจิตใจมากที่สุด ต้องมีศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจ มีกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาทางสังคมในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน รองลงม ได้แก่ ปัญหาสุขภาวะด้านที่อยู่อาศัย ต้องจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านและภายนอกบ้านเพ่ือ
ความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ ส่วนปัญหาด้านที่พบน้อยที่สุด ได้แก่ สภาพปัญหาสุขภาวะด้านร่างกาย 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของธัญพร หล่อชัยวัฒนา (2561, น. 95-104) เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพทางจิตใจ เพราะขาดการดูแลเอาใจใส่ของ
ครอบครัวและขาดการเข้าสังคมในการร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มผู้สูงอายุ จึงส่งผลให้คุณภาพชีวิตของ
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ผู้สูงอายุอยู่ในระดับต ่า ส่วนความต้องการในภาพรวมมีความต้องการระดับมาก กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการ
ด้านร่างกายมากที่สุด เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การนวดแผนไทยเพื่อผ่อนคลายเครียด รองลงมา 
ได้แก่ ความต้องการทางด้านจิตใจ และความต้องการที ่น้ อยที ่สุด ได้แก่ ความต้องการด้านสติปัญญา 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของขนิษฐา บูรณพันศักดิ์ (2563, น. 12-28) เกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะกับสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการ จะรู้ในเรื่องการดูแล
ตัวเองและการดูแลผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้มีสุขภาวะด้านร่างกายแข็งแรงไม่มีโรค  
    2. ผลการวิเคราะหแ์นวทางการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะจากการสนทนากลุ่ม พัฒนาแนวทาง
การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะของผู้ให้ข้อมูลที่เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย 
การ จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย การให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรม การบริหารจัดการที่ ดี    
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย คุณสมบัติของผู ้จัดและทีมงานที่มีประสบการณ์ การจัดท าแผนงาน
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและชุมชนได้ทราบอย่างทั่วถึง มีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของเวหา เกษมสุข 
(2562, น. 233) เรื่อง แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของโรงเรียนผู้สูงอายุ พบว่าการเตรียมความพร้อม
ของผู้สูงอายุ ต้องการความรู้ด้านสุขภาพกาย มากที่สุด เป็นความต้องการของผู้เรียน เป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุอยากรู้ 
ต้องรู้และควรรู้ โดยให้ผู ้สูงอายุมีส่วนร่วม การมีทักษะเป็นผู้มีภูมิปัญญาหรือผู้รู ้ในชุมชนหรือเจ้าหน้าที่              
เป็นการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อการพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต           
มีนิสัยใฝ่รู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต (ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล , 2559, น. 998) ผู้เชี่ยวชาญให้ความส าคัญ
ของการเตรียมความพร้อม ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสติปัญญา ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านที่อยู่
อาศัย มากที่สุดเรียงตามล าดับ (กริช เกียรติญาณ ,ธนัสถา โรจนตระกูล, 2564, น. 67) และควรเริ่มเตรียม
ความพร้อมโดยทันทีไม่ต้องรอถึงวัยเกษียณ ซึ่งอาจท าให้ช้าไป อุปสรรคของการเตรียมความพร้อมของ
ผู้สูงอายุ ได้แก่ สภาพร่างกายไม่แข็งแรง การมองไม่เห็น การเขียนไม่ได้ การอ่านหนังสือไม่ออก การมีโรค
ประจ าตัว การเคลื่อนไหว การสื่อสาร ค่าใช้จ่าย รายได้น้อยไม่เพียงพอ ภาระเลี้ยงดูบุตรหลาน การเดินทางไป
สถานที่จัดกิจกรรม การไม่ทราบข้อมูลของภาครัฐ (กาญจนา สนิทและคณะ, 2560, น. 31)  
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
       1. จากการวิจัย พบปัญหาและความต้องการในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของผู้ใหญ่
วัยแรงงานก่อนวัยเกษียณอายุ เนื้อหายังไม่ครอบคลุมทั้ง 6 ด้านคือ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะด้าน
เศรษฐกิจ สุขภาวะทางสังคม สุขภาวะทางสติปัญญาและสุขภาวะด้านที่อยู่อาศัย ดังนั้นหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน 
รัฐวิสาหกิจ และประชาชนควรจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมดังกล่าวโดยจัดเนื้อหาให้ครอบคลุมทั้ง 6 ด้านข้าง
ต้นควรเน้นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวก่อนเเพ่ือเข้าสู่วัยสูงอายุโดยตรง มิใช่เนื้อหาโดยทั่วไป 
    2. จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ใหญ่วัยแรงงานอายุ 50 - 59 ปี มีปัญหาด้านการเตรียมความพร้อม   
ด้านการปรับตัวทางสังคมและจิตใจ ดังนั้นจึงควรให้ความรู้ด้านการปรับสภาพจิตใจ ให้ยอมรับและเข้าใจถึง
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สภาพจิตใจที่เปลี่ยนไปตั้งแต่ก่อนวัยเกษียณอายุ เช่น ความรู้เกี ่ยวกับภาวะวัยทอง  ที่เกิดขึ้นในช่วงอายุ
ประมาณ 55 ปีขึ ้นไป รวมทั้งให้ความรู ้เกี ่ยวกับการเปลี ่ยนแปลงสภาพอารมณ์และจิตใจเมื ่อเข้าสู ่วัย
เกษียณอายุ เพ่ือให้สมาชิกทุกคนเกิดความเข้าใจและดูแลตนเองตั้งแต่ยังไม่ถึงวัยเกษียณอายุ  
   3. จากการวิจัยนี้ ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการเตรียมความ
พร้อมด้านสุขภาวะเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการพัฒนาแนวทางที่ได้จากการ
วิจัยนี้น าไปประยุกต์ใช้เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับประชาชนในจังหวัดปทุมธานีต่อไป  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาปริมาณการลงทะเบียนรับ-ส่งของเอกสารแต่ละหน่วยงาน
ภายในคณะเภสัชศาสตร์ (2) เพื่อศึกษาปริมาณการลดลงของทรัพยากรกระดาษ (3) เพื่อศึกษาต้นทุนของ
กระดาษท่ีลดลงโดยเก็บข้อมูลเอกสารที่มีการรับ-ส่งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 
30 ธันวาคม 2563 น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการเปรียบเทียบหาปริมาณการใช้
กระดาษ การลดลงของกระดาษ และต้นทุนของกระดาษ ระหว่างระบบเดิมที่ใช้เดินเวียนเอกสารกับระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจัยพบว่า (1) ปริมาณเอกสารแยกเวียนแต่ละหน่วยงานจ านวนที่ใช้กระดาษรวม 
165,097 แผ่น และเวียนบุคคลจ านวนที่ใช้กระดาษรวม 100,882 แผ่น ซึ่งหากยังคงใช้ระบบเดิมที่ส าเนา
เอกสารและเจ้าหน้าที่เดินเวียนเอกสารจะต้องใช้กระดาษรวมทั้งสิ้น 265,979 แผ่น หรือ 531.96 รีม รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน 47,876.22 บาท (2) ปริมาณการลดลงของทรัพยากรกระดาษสามารถลดลงได้ 100% (3) สามารถลด
ต้นทุนหรืองบประมาณในการจัดซื้อกระดาษลงได้จ านวน 47,876.22 บาท โดยสามารถสร้างแบบจ าลองประสิทธิ
ภาพระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้วยหลักการ 5P2R   
 
ค าส าคัญ: ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การลดทรัพยากรกระดาษ ต้นทุนกระดาษ 
 
Abstract 

The objectives of this present study were (1) to determine the number of document circulation of 
the Faculty of Pharmacy's offices (2) to explore the reduction of paper resources and (3) to investigate the 
cost of reduced paperwork. The collected data was the recorded documents that were stored in the 
electronic document management system in the range of January 2nd, 2020 until December 30th, 2020. 
The data was analyzed by a computer software to investigate the number of paper using the reduction of 
paper resources and the cost of paperwork comparing to the traditional document circulation. The major 
findings revealed as follows. Firstly, 165,097 sheets of paper were used for the offices' document circulation 
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while 100,882 sheets of paper were used for personnel 's document circulation. The total number of 
265,979 sheets of paper or 531.96 paper reams would have been used if the traditional circulation 
operated by the officer had been executed. Secondly, 100% of the reduction of paper resources 
was achieved. Lastly, this paperless approach could reduce the cost of paperwork equaled to 47,876.22 
Thai Baht. The model of the efficiency of electronic document management system under the 5P2R 
principle was also developed for this study. 
 
Keywords: Electronic Document Management System, Paperless, Paper Cost 
 
บทน า 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 
พ.ศ.2563-2566 ทั ้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที ่ 4 Management for Self-Sufficiency and 
Sustainable Organization มีเป้าประสงค์เพื ่อให้มหาวิทยาลัยเป็น Eco University คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจึงก าหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานของ
คณะฯ ให้เป็นคณะเภสัชศาสตร์   สีเขียว (PY-Green) มีคณะอนุกรรมการบริหารจัดการด้านกระดาษในการ
ด าเนินงานด้านมาตรการต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรกระดาษ ทั้งนี้หน่วยสารบรรณเป็นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านเอกสารและการใช้กระดาษในการจัดท ารับ-ส่งเอกสาร การแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ การ
จัดเก็บ การรักษา การค้นหาเอกสารตลอดจนการท าลายเอกสาร ท าให้มีเอกสารเป็นจ านวนมาก รวมทั้งจาก
สถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยท าให้เกิดปัญหาการรับ-ส่งเอกสารที่ล่าช้ามากขึ้นซึ่งจากเดิม
หน่วยสารบรรณมีระบบการบริหารจัดการเอกสารจากเดิมเป็นระบบการถ่ายส าเนาเวียนเอกสารทุกเรื่องที่มีการ
รับ-ส่งไปยังหน่วยงาน/ภาควิชาต่าง ๆ ท าให้มีเอกสารที่เป็นกระดาษจ านวนมาก เกิดการสูญหายของเอกสาร 
การค้นหาและการตรวจสอบเอกสารย้อนหลังต้องใช้เวลานาน ใช้ทรัพยากรกระดาษเป็นจ านวนมาก เปลืองพ้ืนที่
ในการเก็บเอกสาร และเจ้าหน้าที่ต้องเดินแจ้งเวียนเอกสารต่าง ๆ ไปยังหน่วยงานทุกหน่วยงาน บางครั้งไม่มี
เจ้าหน้าที่รับเรื่องเวียนเอกสารท าให้ต้องเดินเวียนเอกสารอีกครั้งซึ่งท าให้เสียเวลาในการปฏิบัติงานด้านอื่น  ๆ
เป็นอย่างมาก จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเห็นถึงความส าคัญของ
การรับ-ส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์ซึ ่งจะท าให้การติดต่อไปยังหน่วยงานภายในและ
ภายนอกได้เกิดประสิทธิภาพและสะดวกมากยิ่งขึ้น ช่วยในการประหยัดเวลา ประหยัดกระดาษ และลดปัญหา
การเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานช่วยให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ได้ หน่วยสารบรรณจึงได้มีการ
พัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวคิดด้านการ
เพ่ิมผลผลิต และแนวคิดทฤษฎีด้านการท างานแบบลีนมาใช้ในการจัดการโดยมีการเวียนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ในระบบ (e-Circulation) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการในรูปแบบ Web Based สามารถใช้งานผ่านระบบ Intranet 
มีการก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน ข้อมูลของเอกสารต่าง ๆ จะอยู่ในเมนูระบบงานสารบรรณของ
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อินทราเน็ต ผู้ใช้งานสามารถเข้าดูข้อมูลได้รวดเร็ว สามารถจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลของเอกสารได้ทั้งหมดโดย
ไม่สูญหาย และสามารถสืบค้นหาเอกสารได้โดยได้ศึกษาแนวคิดจากธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ และคณะ (2556, น 
184) ที่ได้พัฒนาส านักงานประหยัดกระดาษของส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ที่
ท าการศึกษาการเก็บเอกสารในอิเล็กทรอนิกส์ จัดหมวดหมู่ การใช้เทคโนโลยีช่วยในการท างาน และการใช้
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อหน่วยสารบรรณมีการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน
แล้วท าให้ทราบข้อมูลจ านวนเอกสารทั้งหมดที่รับ-ส่งมายังหน่วยสารบรรณทั้งหมดได้ ผู้วิจัยจึงได้ท าการวิจัย
ประสิทธิภาพของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ต่อการลดทรัพยากรกระดาษโดยเก็บรวบรวมข้อมูล
เอกสารที่มีการแจ้งเวียนในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ 2 มกราคม -30 ธันวาคม 2563 หากใช้ใน
ระบบเดิมที่ส าเนาเวียนเอกสารเปรียบเทียบกับใช้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จะท าให้ทราบปริมาณของ
กระดาษและต้นทุนที่ลดลงจากการใช้กระดาษของหน่วยสารบรรณโดยลดจ านวนของการใช้กระดาษที่ต้องท า
การส าเนาส่งเอกสารไปยังทุกหน่วยในคณะฯ ลดขั้นตอนการท างาน ท าให้บุคลากรของหน่วยงานมีการพัฒนา
งานอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ EdPEx ด้วยการบริหารจัดการแบบ Lean เป็นการตอบสนองนโยบายของ
คณะฯ ให้เป็นคณะเภสัชศาสตร์ สีเขียว (PY-Green) และตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยเป็น Eco University ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีส่วนในการผลักดันนโยบายและผลักดันยุทธศาสตร์
ดังกล่าวได้  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปริมาณการลงทะเบียนรับ-ส่งของเอกสารแต่ละหน่วยงานภายในคณะเภสัชศาสตร์ 
2. เพ่ือศึกษาปริมาณการลดลงของทรัพยากรกระดาษ 
3. เพ่ือศึกษาต้นทุนของกระดาษที่ลดลง 

 
กรอบแนวคิด 
       
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ผู ้ว ิจ ัยท าการศึกษาระบบเดิมที ่ท  าส าเนาเวียนเอกสารและเปรียบเทียบกับระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารทั้งหมดที่มีการแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานและภาควิชาต่าง  ๆ ใน

ศึกษาระบบเดิม (ส าเนาเวียนเอกสาร) 
 - ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการ 
 - ปริมาณเอกสารที่ท าการส าเนา 
 - ต้นทุนของกระดาษ 
 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 - ปริมาณการลงทะเบียนรับ-ส่งของเอกสาร 
 - ปริมาณการลดลงของการใช้กระดาษ 
 - ต้นทุนของกระดาษที่ลดลง 
 

5P2R Model  
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ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ 2 มกราคม -30 ธันวาคม 2563 วิเคราะห์หาปริมาณของเอกสารและ
ปริมาณกระดาษทั้งหมดหากใช้ในระบบเดิมที ่ส าเนาเวียนเอกสารเปรียบเทียบกับใช้ในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ หาต้นทุนที่ลดลงจากการใช้กระดาษของหน่วยสารบรรณ น าผลจากการปฏิบัติงานด้านลด
ขั ้นตอนการท างานมาปฏิบัติงานโดยใช้หลัก 5P2R ที่พัฒนาขึ้นโดยหน่วยสารบรรณ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลมาใช้ในการปรับกระบวนทัศน์ในการแก้ไขปัญหาในการท างานเพิ ่มประสิทธิภาพ              
การปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ได้ท าการศึกษาเอกสารระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการรับ-ส่งเอกสาร การถ่ายเอกสารส าเนาเพื่อส่งไปยังภาควิชา/หน่วยงาน จาก
ระบบเดิมมีการใช้กระดาษในการใช้ถ่ายส าเนาเอกสารจากต้นฉบับเป็นจ านวนหลายแผ่นทางหน่วยสารบรรณ 
จึงได้ท าการวิเคราะห์และออกแบบงานเพื่อน ามาพัฒนาระบบการบริหารจัดการเอกสารเป็นระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ และน ามาใช้งานจึงท าการศึกษาปริมาณการลงทะเบียนเอกสารแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้
ทราบปริมาณการลดลงของกระดาษและสามารถน าไปหาต้นทุนของกระดาษที่ลดลงโดยเก็บข้อมูลตั้งแต่ใช้
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 – 30 ธันวาคม 2563  

 
กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวนเอกสารทั ้งหมดที ่มีการลงทะเบียนรับ -ส่ง ของหน่วยสารบรรณในระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 – 30 ธันวาคม 2563  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. จ านวนข้อมูลการลงทะเบียนรับ-ส่งของเอกสารแต่ละหน่วยงานทั้งหมดที่ส่งในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ใน ปี พ.ศ. 2563 

2. จ านวนเอกสารของหน่วยงานภายในคณะเภสัชศาสตร์ที่ส่งมายังหน่วยสารบรรณ เพ่ือขออนุมัติจาก
คณบดีทั้งหมดใน ปี พ.ศ. 2563 

3. วิเคราะห์ปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษ ปี พ.ศ. 2563 หากใช้ระบบเดิมที่มีการส าเนาเวียน
เอกสาร เปรียบเทียบกับปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษเมื่อใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม 2563 – 30 ธันวาคม 2563 สถิติที่ใช้ค่าร้อยละโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

4. วิเคราะห์ต้นทุนราคาการใช้กระดาษที่ลดลงเมื่อใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ วันที่ 2 
มกราคม – 30 ธันวาคม 2563 สถิติที่ใช้ค่าร้อยละโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาปริมาณการลงทะเบียนรับ-ส่งของเอกสารแต่ละหน่วยงานภายในคณะเภสัชศาสตร์ที่

ส่งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เก็บรวบรวมข้อมูลใน ปี พ.ศ. 2563 โดยเปรียบเทียบระหว่างระบบเดิมที่
ใช้การรับ-ส่งเอกสารจะท าการถ่ายส าเนาจากต้นฉบับและให้เจ้าหน้าที่เดินเวียนเอกสารไปยังภ าควิชา/
หน่วยงาน โดยปริมาณการลงทะเบียนรับ-ส่งของเอกสารแต่ละหน่วยงานภายในคณะฯ แยกตามหน่วยงานต่าง ๆ 
จ านวนเอกสารที่ส่งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ านวนของกระดาษที่ใช้หากต้องท าการส าเนาเอกสารใน
ระบบเดิมคิดเป็นค่าร้อยละ น ามาเปรียบเทียบกับเอกสารที่ต้องใช้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ระบบ
การเวียนอิเล็กทรอนิกส์แทน แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที ่ 1 ปริมาณเอกสารรับ-ส่งภายในหน่วยงานเปรียบเทียบระบบเดิมและระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์โดยแยกเอกสารแต่ละหน่วยงาน  

หน่วยงาน 

จ านวนเอกสารที่ส่ง
ในระบบ 

ระบบเดิม 
(ถ่ายส าเนา) 

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เวียน
หน่วยงาน 

เวียน
บุคคล 

จ านวนที่
ใช้

กระดาษ 
(แผ่น) 

ร้อย
ละ 

จ านวนที่
ใช้

กระดาษ 
(แผ่น) 

ร้อยละ 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 5,313 16,607 21,920 8.24 0 0 

ภาควิชาชีวเคมี 4,947 2,344 7,291 2.74 0 0 

ภาควิชาเภสัชกรรม 6,350 2,656 9,006 3.39 0 0 
ภาควิชาเภสัชเคมี 5,277 754 6,031 2.27 0 0 

ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย 4,954 27,965 32,919 12.38 0 0 

ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ 5,289 756 6,045 2.27 0 0 
ภาควิชาเภสัชวิทยา 5,397 20,831 26,228 9.86 0 0 

ภาควิชาสีรวิทยา 5,013 510 5,523 2.08 0 0 
ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม 5,088 410 5,498 2.07 0 0 

ภาควิชาอาหารเคมี 5,042 1,194 6,236 2.34 0 0 

งานบริหารทั่วไป 8,426 6,228 14,654 5.51 0 0 
งานคลังและพัสดุ 13,762 3,293 17,055 6.41 0 0 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

หน่วยงาน 

จ านวนเอกสารที่ส่ง
ในระบบ 

ระบบเดิม 
(ถ่ายส าเนา) 

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เวียน
หน่วยงาน 

เวียน
บุคคล 

จ านวนที่
ใช้

กระดาษ 
(แผ่น) 

ร้อยละ 

จ านวนที่
ใช้

กระดาษ 
(แผ่น) 

ร้อยละ 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
การเรียนการสอน 

9,132 133 9,265 3.48 0 0 

งานกลยุทธ์และแผน 11,268 111 11,379 4.28 0 0 
งานวิเทศสัมพันธ์และ
ประชาสัมพันธ์ 

9,344 22 9,366 3.52 0 0 

งานบริหารงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

5,256 172 5,428 2.04 0 0 

งานการศึกษาเภสัชศาสตร์
บัณฑิต 

9,314 13,336 22,650 8.52 0 0 

งานกิจการนักศึกษา 11,068 67 11,135 4.19 0 0 
งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษา
หลังปริญญา 

9,345 135 9,480 3.56 0 0 

งานบริการวิชาการและพัฒนา
ธุรกิจ 8,634 2,278 10,912 

4.10 0 0 

ส านักงานข้อมูลสมุนไพร 8,415 1,075 9,490 3.57 0 0 
ห้องสมุดประดิษฐ์ หุตางกูร 8,463 5 8,468 3.18 0 0 

รวม 165,097 100,882 265,979 100.00 0 0 

 
2. ผลการศึกษาปริมาณการลดลงของทรัพยากรกระดาษ จากตารางที่ 1 จ านวนเอกสารที่ใช้กระดาษ

ในการรับ-ส่ง ภายในหน่วยงานคณะเภสัชศาสตร์หากต้องมีการท าส าเนาส่งไปยังหน่วยงานภายใน                      
คณะเภสัชศาสตร์โดยวิธีการเดินเวียนเอกสารทั้งของหน่วยงานและของบุคคลในระบบเดิมจะต้องใช้กระดาษใน
การรับ-ส่ง ทั้งสิ้น 265,979 แผ่นหรือประมาณ 531.96 รีม (รีมละ 500 แผ่น) ในขณะที่การเวียนเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Circulation) โดยการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีการใช้กระดาษในการเวียน
แจ้งเอกสาร หรือเท่ากับ 0 แผ่น (0 รีม) ซึ่งปริมาณการลดลงของทรัพยากรกระดาษเมื่อเปรียบเทียบกับระบบ
เดิมที่มีการส าเนาเอกสารกับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ลดลงคิดเป็น 100%  
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3. ผลการศึกษาต้นทุนของกระดาษที่ลดลง ปริมาณที่ใช้กระดาษในการรับ-ส่งเอกสารภายในหน่วยงาน
เมื่อคิดภาพรวมทั้งคณะฯ จะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ 2 มกราคม – 30 ธันวาคม 2563 มีการใช้กระดาษในระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งหากต้องส าเนาเอกสารในระบบเดิมจะต้องใช้กระดาษทั้งสิ้น 531.96 รีม (265,979 แผ่น) 
เมื่อใช้การเวียนอิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดการใช้ปริมาณของกระดาษในภาพรวมได้
ร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยพิจารณาค่าใช้จ่ายของการใช้กระดาษเปรียบเทียบระหว่างหากมีการใช้ระบบแบบเดิมกับ
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที ่ 2  ต้นทุนการใช้กระดาษในการรับ-ส่งเอกสารเปรียบเทียบหากใช้ระบบเดิมกับระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

หน่วยงาน 

ระบบเดิมที่ใช้ส าเนาเอกสาร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวนกระดาษ
ที่ใช้ในการรับ-
ส่งเอกสาร (รีม) 

ต้นทุนการ
ใช้

กระดาษ 
 (บาท) 

จ านวนกระดาษ
ที่ใช้ในการรับ-
ส่งเอกสาร (รีม) 

ต้นทุนการ
ใช้กระดาษ 

(บาท) 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 21,920 (43.84) 3,945.60 0 0 

ภาควิชาชีวเคมี 7,291 (14.58) 1,312.38 0 0 
ภาควิชาเภสัชกรรม 9,006 (18.01) 1,621.08 0 0 

ภาควิชาเภสัชเคมี 6,031 (12.06) 1,085.58 0 0 

ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย 32,919 (65.84) 5,925.42 0 0 
ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ 6,045 (12.09) 1,088.10 0 0 

ภาควิชาเภสัชวิทยา 26,228 (52.46) 4,721.04 0 0 
ภาควิชาสีรวิทยา 5,523 (11.05) 994.14 0 0 

ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม 5,498 (11.00) 989.64 0 0 

ภาควิชาอาหารเคมี 6,236 (12.47) 1,122.48 0 0 
งานบริหารทั่วไป 14,654 (29.31) 2,637.72 0 0 

งานคลังและพัสดุ  17,055 (34.11) 3,069.90 0 0 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสื่อการเรียนการสอน 

9,265 (18.53) 1,667.70 0 0 

งานกลยุทธ์และแผน 11,379 (22.76) 2,048.22 0 0 
งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 9,366 (18.73) 1,685.88 0 0 

งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 5,428 (10.86) 977.04 0 0 

งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต 22,650 (45.30) 4,077.00 0 0 
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ตารางที่ 2 (ต่อ)  

หน่วยงาน 

ระบบเดิมที่ใช้ส าเนาเอกสาร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวนกระดาษท่ี
ใช้ในการรับ-ส่ง
เอกสาร (รีม) 

ต้นทุนการ 
ใช้กระดาษ 

(บาท) 

จ านวนกระดาษ
ที่ใช้ในการรับ-
ส่งเอกสาร (รีม) 

ต้นทุนการ
ใช้กระดาษ 

(บาท) 

งานกิจการนักศึกษา 11,135 (22.27) 2,004.30 0 0 
งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลัง
ปริญญา 

9,480 (18.96) 1,706.40 0 0 

งานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ 10,912 (21.82) 1,964.16 0 0 
ส านักงานข้อมูลสมุนไพร 9,490 (18.98) 1,708.20 0 0 

ห้องสมุดประดิษฐ์ หุตางกูร 8,468 (16.94) 1,524.24 0 0 
รวม 265,979 

(531.96) 
47,876.22 0 0 

หมายเหตุ : การค านวณโดยใช้กระดาษราคารีมละ 90 บาท X จ านวนรีมที่ใช้ในการรับ-ส่งเอกสารแต่ละ
หน่วยงาน 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ปริมาณการลงทะเบียนรับ-ส่งของเอกสารแต่ละหน่วยงานภายในคณะเภสัชศาสตร์ในระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 30 ธันวาคม 2563 โดยแยกเวียนแต่ละหน่วยงานจ านวนที่ใช้
กระดาษรวม 165,097 แผ่น และเวียนบุคคลจ านวนที่ใช้กระดาษรวม 100,882 แผ่น พบว่า รูปแบบของ
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดปริมาณจ านวนการใช้ทรัพยากรกระดาษในภาพรวมได้ถึง 100%  

2. ปริมาณการลดลงของทรัพยากรกระดาษ พบว่าหากต้องมีการท าส าเนาส่งไปยังหน่วยงานต่าง  ๆ 
โดยวิธีการเดินเวียนเอกสารทั้งของหน่วยงานและของบุคคลในระบบเดิมจะต้องใช้กระดาษทั้งสิ้น 265 ,979 
แผ่นหรือประมาณ 531.96 รีม (รีมละ 500 แผ่น) ในขณะที่การเวียนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Circulation) 
นั้นไม่มีการใช้กระดาษในการเวียนแจ้งเอกสาร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับระบบเดิมที่มีการส าเนาเอกสารกับ
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ลดลงคิดเป็น 100% ซึ่งท าให้เป็นระบบจัดการเอกสารไร้กระดาษ มี
ประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในส านักงานเพิ่มความคล่องตัวในกระบวนการด้านเอกสาร ท าให้ระบบการ
จัดการเอกสารดีขึ้น ลดเวลาในการท างานไม่ต้องเร่งรีบช่วยให้ท างานได้ดีขึ้น  สนับสนุนการตัดสินใจที่ดีขึ้น 
สามารถควบคุมการจัดการต่าง ๆ ได้มากขึ้น ปรับปรุงภาพลักษณ์ขององค์กร และมุ่งสู ่ความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wiwin Susanty และคณะ (2012, p. 138) 

3. ผลการศึกษาต้นทุนของกระดาษที่ลดลง โดยปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษเมื่อเปรียบเทียบกับ
ระบบเดิมที่มีการส าเนาเอกสารกับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งหากยังคงใช้ระบบเดิมที่ส าเนา
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เอกสารและเจ้าหน้าที ่เด ินเว ียนเอกสารจะต้องใช้กระดาษรวมทั ้งสิ ้น 265,979 แผ่น หรือ 531.96 รีม                    
โดยกระดาษราคารีมละ 90 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 47,876.22 บาท เมื่อน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้และ
เวียนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จะท าให้ไม่มีการใช้กระดาษซึ่งจะสามารถลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษลงได้
จ านวน 47,876.22 บาท ต่อปี โดยสามารถลดการใช้กระดาษและต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกระดาษลงได้ 100% 
นอกจากนี้ท าให้ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณด้านกระดาษ และวัสดุอื่น ๆ  เช่น หมึกพิมพ์ ค่าซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องถ่าย
เอกสาร ได้อีกด้วย ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบงานไร้กระดาษ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการด้านเอกสาร
จากระบบเดิมได้ เนื่องจากมีการจัดเก็บเอกสารเป็นดิจิตอล ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูเอกสารได้ตลอดเวลาโดยระบบ
สามารถเชื่อมโยงเอกสารไปยังทุกหน่วยงานในคณะเภสัชศาสตร์ ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์เอกสารได้ตามความต้องการ 
เอกสารไม่สูญหาย เจ้าหน้าที่ไม่ต้องเสียเวลาท าส าเนาเอกสารทุกฉบับและเดินเวียนเอกสารไปยังทุกหน่วยงานหรือรอ
รอบการส่งเอกสาร ลดการท างานผิดพลาดลงได้ เพิ่มประสิทธิภาพในการรับ-ส่ง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างบุคลากรและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร และช่วยในการสร้างระเบียบในการจัดการ
เอกสารข้อมูล และทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กร ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ในการค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้อย่าง
ถูกต้อง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชาญณรงค์ ศิริสุขโภคา (2557, น 6) นอกจากนี้หากมีเจ้าหน้าที่จากหน่วย
อื่นต้องการเอกสารต่าง ๆ  จากหน่วยสารบรรณซึ่งจะสามารถเรียกดูได้ตามช่วงเดือน/ปี ของเอกสารในระบบได้ และ
ส่งเอกสารดังกล่าวไปยังบุคคลนั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็วท าให้มีการท างานได้อย่างมืออาชีพ ดังนั้นระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์จึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านเอกสาร ลดขั้นตอนการท างาน ลดการใช้ทรัพยากร
กระดาษและลดการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องได้ในระยะยาว 
  
อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยที่ได้แสดงให้เห็นว่าการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานขององค์กรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญในการก้าวสู่ส านักงานไร้กระดาษ ท าให้สามารถลดการสิ้นเปลือง
ของกระดาษ รักษาสิ ่งแวดล้อมได้สอดคล้องกับ นฤมล (2553, น. 27-28) ที่ได้ศึกษาว่าการใช้เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์จะช่วยลดปัญหาการสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษและประหยัดงบประมาณ ลดขั้นตอนการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันภายในองค์กรเป็นแนวทางส านักงานไร้กระดาษแนวทางใหม่  ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ยังช่วยลดความซ ้าซ้อนในการจัดเก็บเอกสาร สามารถสืบค้นได้ง่าย และสะดวกสอดคล้องกับ     
ช่อทิพย์ (2559, น 4) ได้กล่าวว่าท าให้การจัดเก็บเอกสารเป็นระบบขึ้น ป้องกันการสูญหายของเอกสาร               
ลดพื้นที่ ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ลดความซ ้าซ้อนในการจัดเก็บเอกสาร สืบค้นสะดวก ประหยัดทรัพยากร
และงบประมาณ การพัฒนาระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงานต่าง  ๆ มีประโยชน์ด้านการ
ประหยัดเวลา ช่วยลดระยะเวลาการท างานให้สั้นลงได้ สอดคล้องกับ สายใจ และ บุญศิริ (2563) ที่ได้พัฒนา
ระบบการจัดการเอกสารค าสั่งซึ่งระบบช่วยประหยัดเวลาในการส่งส าเนาเอกสารค าสั่งลงได้ เพราะใช้การส่ง
อีเมล์พร้อมกับแนบลิ้งของเอกสารค าสั่ง โสภา (2557) ได้น าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในหน่วยงาน 
พบว่ามีความรวดเร็วในการให้บริการท าให้การรับ-ส่งหนังสือรวดเร็วขึ้น สามารถลดขั้นตอนการท างาน ช่วยลด
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ช่องว่างและความเหลื่อมล ้าในการเข้าถึงข้อมูลและบริการของรัฐ ลดกระดาษ ค่าไปรษณีย ค่าโทรสาร ตู้เก็บ
เอกสารและหมึกพิมพ์  

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ท าให้หน่วยงานในคณะเภสัชศาสตร์สามารถติดตามผลการ
ปฏิบัติงานไดสะดวก และรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น สามารถประหยัดงบประมาณค่าซ่อมบ ารุงเครื่องถ่ายเอกสาร 
สามารถเปลี่ยนพฤติรรมในส านักงาน เพ่ือลดการใช้กระดาษ ลดการใช้หมึกพิมพ์ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก้าว
สู่ส านักงานสีเขียว (Green Office) สอดคล้องกับ Ujjal Sandhu และ Rohit Seth (2014) นอกจากนี้ยังช่วย
ลดต้นทุนการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ได้เกิด Green Business สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร ์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดลในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น Eco University และ
ตอบสนองนโยบายการอนุรักษ์พลังงานของคณะฯ ให้เป็นคณะเภสัชศาสตร์สีเขียว (PY-Green) นอกจากนี้ยัง
สามารถลดภาระการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเดินเวียนเอกสารท าให้เจ้าหน้าที่ได้ไปปฏิบัติงานด้านอ่ืนได้ 
สอดคคล้องกับการศึกษาของ สารภี (2562, น. 72) ที่ให้ความคิดเห็นด้านการใช้ประโยชน์จากระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ท าให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร รวดเร็ว ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ช่วยในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานที่สะดวกขึ้น ช่วยประหยัดแรงงาน และมีเวลาเพิ่มขึ้นในการไป
ปฏิบัติงานด้านอื่น 

จากผลที่ได้จากการวิจัยท าให้หน่วยสารบรรณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ค้นพบ
แนวทางใหม่ในการปฏิบัติงานของหน่วยสารบรรณซึ่งระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ท าให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างหลักการ 5P2R ของหน่วยงานขึ้น เพื่อปรับกระบวนทัศน์การท างาน คือ 
Processless เป็นการลดขั ้นตอนการท างาน ลดความซ ้าซ้อนของเอกสาร Paperless เป็นการลดการใช้
กระดาษหรือการท างานที่ไร้กระดาษ Preciseness เป็นการปฏิบัติงานบนพื้นฐานความถูกต้อง แม่นย าของ
การปฏิบัติงานในหน่วยสารบรรณ Paymentless เป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านกระดาษ ลดงบประมาณในการ
จัดซื้อกระดาษ หมึกพิมพ์ และค่าซ่อมบ ารุงรักษา Ready เป็นการปฏิบัติงานที่มีความรวดเร็ว เอกสารต่าง ๆ 
พร้อมใช้งาน Regularity เป็นการท าให้ระบบงานสารบรรณมีความเป็นระเบียบ มีความเป็นระบบท าให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพหรือมีความเป็น Professional โดยสามารถสร้างเป็นแบบจ าลอง
ประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แสดงดังรูปที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แบบจ าลองประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและประสิทธิภาพการด าเนินงานสายสนับสนุน
วิชาการ และ (2) เพื่อศึกษาการน าแนวคิดลีนมาปรับปรุงกระบวนการท างานสายสนับสนุนวิชาการ ฝ่ายสารบรรณ 
ฝ่ายสหกิจศึกษา ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ด าเนินการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากกระบวนการท างานปัจจุบันตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง
สิ้นสุดกระบวนการท างาน โดยวิธีสัมภาษณ์และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย 1) การเขียนผังการไหลใน
กระบวนงาน 2) การใช้แผนผังสาเหตุและผล 3) การใช้แผนผังสายธารแห่งคุณค่า 4) ใช้หลัก ECRS 5) ความถี่ 
ค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยประกอบด้วย 1) การด าเนินการตามแนวทางใหม่โดยใช้แนวคิด Lean                   
2) การประเมินจากการด าเนินการใช้แนวคิด Lean มาปรับปรุงการท างาน และ 3) การแนะน าให้ฝ่ายอื่น ๆ ได้น า
ระบบลีนมาปรับใช้ ผลการวิจัย พบว่า (1) งานสารบรรณ หลังปรับปรุงสามารถแก้ปัญหาการเข้าถึงเอกสารได้ โดย
เป็นการเพิ ่มคุณค่าของกระบวนการท างาน กระบวนการท างานก่อนปรับปรุงงานใช้เวลา 463.531 นาที 
กระบวนการท างานหลังปรับปรุงงานใช้เวลา 458.503 นาที สามารถลดขั้นตอนได้ 2 ขั้นตอน ลดเวลาการท างาน
เฉลี่ยลงได้ 5.02 (2) งานสหกิจศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส านักงาน และนิสิต ลดกระบวนการท างานได้ไม่มาก            
แต่เพิ่มคุณค่ากระบวนการท างานแต่ละส่วนเพื่อช่วยให้การด าเนินงานโดยรวมสะดวกมากขึ้นทั้งการดูเอกสาร การ
ตอบรับ และการเข้าถึงข้อมูลในส่วนของเอกสารตอบกลับ การจัดท าแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ภาพรวมหลังการ
ปรับปรุงใช้เวลาในการด าเนินงานทั้งหมด 20,001.55 นาที (3) งานบัณฑิตศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ งานทั่วไป 
และงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ การด าเนินงานไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาก มีการเพิ่มคุณค่าใน
กระบวนการท างานเพื่อให้นิสิตสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกขึ้น เป็นการสร้างเว็บไซต์ Line official Google 
Drive ที่ใช้ในการเผยแพร่และเก็บข้อมูล (4) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก กิจกรรมที่ท าให้เกิดความสูญเปล่ามาก
ที่สุด คือ ความสูญเสียจากการผลิตที่มากเกินไป ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานในด้าน ต่าง ๆ มากที่สุด คือ 
ด้านเวลาในการท างานและด้านต้นทุน (5) ผลการส ารวจการแนะน าให้ฝ่ายอื่น ๆ ได้น าระบบลีนมาปรับใช้ คิดเป็น
ร้อยละ 56 อยู่ในช่วง Promoter 

ค าส าคัญ: แนวคิดลีน การเพ่ิมคุณค่า การลดขั้นตอนการท างาน 
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Abstract 
 The objectives of this research (1) were to analyze problems and efficiency of 
academic support operations and (2) to study the application of Lean concept to improve 
work processes in academic support lines, Correspondence Department, Cooperative 
Education Department. Graduate Studies Conduct research by collecting data from the current 
workflow from the beginning to the end of the process. by interview method and 
questionnaire. The data were analyzed by 1) drawing flow charts in the procedure 2) using 
cause and effect diagrams 3) using value stream diagrams 4) using ECRS 5) frequency, average 
and content analysis. The research findings consisted of 1) the implementation of the new 
approach using the Lean concept, 2) the evaluation of the implementation of the Lean 
concept to improve performance, and 3) the recommendation that other parties adopt the 
Lean System. The research found that (1) the Correspondence work after improvement can 
solve the problem of accessing documents by adding value to the work process the work 
process before work improvement took 463.531 minutes. The work process after work 
improvement took 458.503 minutes. The process could be reduced by 2 steps, reducing the 
average working time by 5.02. (2) Cooperative education work divided into 2 parts: office and 
students. The process is not very functional. It adds value to each workflow to make the 
overall operation more convenient, including document viewing, response and access to 
information in response documents. Electronic file preparation the overall picture after 
improvement takes 20,001.55 minutes to complete the work. (3) Graduate studies are divided 
into 2 parts, which are general work and thesis work, thesis and dissertation. Operations have 
not changed much. There is added value in the work process so that students can access 
information more conveniently. It is the creation of the Line official Google Drive website that 
is used for disseminating and collecting data. (4) Satisfaction is at a high level. The most 
wasteful activity is the loss of overproduction. The most impact on performance in various 
areas was time to work and cost. (5) The survey results suggest that other parties adopt lean 
systems. Representing 56% in the promoter phase 

 
Keywords: Lean concept, adding value, reducing the workflow 
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บทน า 
 งานสนับสนุนวิชาการ ถือเป็นภารกิจที ่ส  าคัญภารกิจหนึ ่งที ่จะสามารถช่วยให้งานหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา ขับเคลื ่อนไปได้ ดังนั ้นการปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื ่องเพื ่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดย่อมมีความส าคัญ โดยพนักงานทุกระดับมีภาระงานมากและต้อง
ท างานแข่งกับเวลาและในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับแนวคิดที่หน่วยงานต้องการ
จ ากัดอัตราการเพิ่มของจ านวนพนักงานและเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพท าให้การเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณงานสวนทางกับการเพิ่มของจ านวนพนักงาน กล่าวคือเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น ปริมาณงานเพิ่มขึ้นแต่จ านวน
คนท างานเท่าเดิม เช่น งานด้านวิชาการ ด้านพัสดุ การเงิน ธุรการ บุคคล แผนงาน วิจัย งานประชุมสัมมนา 
งานการบริการวิชาการ งานห้องปฏิบัติการ งานอาคาร งานการประกันคุณภาพการศึกษา งาน ISO ฯลฯ ซึ่งใน
แต่ละงานก็จะมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันไป และมีขั้นตอนที่มาก ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
โดยปัจจุบันได้มีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นท าให้เกิดผลกระทบต่อสถานการณ์ของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้                    
1) การเพิ่มขึ้นของสถานศึกษาหรือคณะ 2) นโยบายของภาครัฐ เช่น นโยบาย Thailand 4.0, นโยบาย EEC, 
นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 3) สถานการณ์ที่จ านวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งประเทศลดลง           
4) การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  
 แนวคิดและวิธีการจัดการแบบ Lean ไม่ว่าจะเป็นด้านเป้าหมายที่เน้นไปกับผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ 
การเพิ่มประสิทธิภาพของงาน การลดค่าใช้จ่าย การลดเวลาการท างาน โดยเฉพาะงานที่ไม่จ าเป็น การก าจัด
ความสูญเปล่า โดยเฉพาะในกิจกรรมที่ต้องใช้คน ทรัพยากร แต่ไม่ได้สร้างคุณค่าหรือก่อให้เกิดประโยชน์ ต้อง
ก าจัดออกไป โดยวิธีการท างานแบบ Lean ที่เน้นการท างานอย่างมีส่วนร่วมกับสมาชิกในองค์กร และการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องจากความสอดคล้องดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นว่าแนวคิด Lean จะสามารถน ามาปรับใช้ได้ดีกับ
งานสนับสนุนวิชาการได้ เพราะมีเครื่องมือที่หลากหลาย และเป็นแนวคิดเชิงระบบ สามารถมองสภาพงาน 
สภาพปัญหาได้อย่างรอบด้าน ท าให้สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะด าเนินการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับงานของสาย
สนับสนุนวิชาการ ในส่วนของฝ่ายสารบรรณ ฝ่ายสหกิจศึกษา ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากหลาย ๆ 
ฝ่ายภายในส านักงานที่ด าเนินการอยู่ เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับฝ่ายต่าง ๆ และจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นได้  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและประสิทธิภาพการด าเนินงานสายสนับสนุน
วิชาการ ฝ่ายสารบรรณ ฝ่ายสหกิจศึกษา ฝ่ายบัณฑิตศึกษา (2) เพื่อศึกษาการน าแนวคิดลีนมาปรับปรุง
กระบวนการท างานสายสนับสนุนวิชาการ ฝ่ายสารบรรณ ฝ่ายสหกิจศึกษา ฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิด Lean 
 แนวคิด Lean เป็นแนวคิดเชิงระบบที่สามารถพัฒนาใช้ได้กับทุกงาน หน่วยงาน ไม่จ ากัดเฉพาะใน
ธุรกิจภาคการผลิตเท่านั้น โดยเฉพาะในภาคธุรกิจบริการ หน่วยงานบริการ งานสนับสนุนบริการ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนสามารถน าแนวคิดไปประยุกต์ใช้ได้ โดยเฉพาะแนวคิดที่เป็น Office Lean ซึ่งเน้นการน าแนวคิด 
Lean มาใช้งานส านักงาน เนื่องจากแนวคิด Lean ยังไม่แพร่หลายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ประกอบกับ
ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า Lean เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างาน เพื่อน าไปสู่การลดความสูญเปล่า เกิดการท างานที่มีคุณค่าให้กับผู้รับบริการเสมอ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
งานมีความต่อเนื่องและเกิดความสมบูรณ์ของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะส่งผลโดยตรงต่อการลด
เวลาการท างาน ประหยัดงบประมาณ ท างานที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการทั้งในด้านคุณภาพและ
ระยะเวลา ฯลฯ แล้ว ยังส่งผลถึงการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน มีเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารงาน
อย่างมีคุณภาพมากข้ึน (ดามธรรม จินากูล, 2557) 
 ประดิษฐ์ วงศ์มณีรุ่ง, สมเจตน์ เพิ่มพูนธัญญะ, พรเทพ เหลือทรัพย์สุข และนภดล อิ่มเอม (2552) ได้
กล่าวถึงต่าง ๆ ในการผลิตสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
 - กิจกรรมที่เพิ่มคุณค่า (Valued Added Activities, VA) คือ กิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุดิบ หรือท าให้เกิดข้อมูลข่าวสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า 
 - กิจกรรมที่ไม่เพิ ่มคุณค่า (Non-Value Added Activities, NVA) คือ กิจกรรมใด ๆ ก็ตามที ่ใช้
ทรัพยากร เช่น เวลา พนักงาน เครื่องจักร พ้ืนที่ เป็นต้น แต่ไม่ได้มีส่วนในการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเรียก
กิจกรรมประเภทนี้ว่า “ความสูญเปล่า” เพราะลูกค้าจะยอมควักกระเป๋าจ่ายเงินเฉพาะสิ่งที่ให้คุณค่ากับเขา
เท่านัน้ แต่ไม่เต็มใจจ่ายเงินซื้อความสูญเปล่าโดยเด็ดขาด 
 นอกจากนี้กิจกรรมที่ไม่เพ่ิมคุณค่ายังสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ 
 - กิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า แต่จ าเป็นต้องท า กิจกรรมประเภทนี้ไม่สามารถก าจัดทิ้งได้ทันที แต่ควรลด
ให้เหลือเท่าท่ีจ าเป็น หรือมีให้น้อยที่สุดเท่าที่ท าได้ 
 - กิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า และไม่มีความจ าเป็นต้องท า เป็นกิจกรรมที่สามารถก าจัดทิ ้งได้ทันที                
หลาย ๆ ครั้ง กิจกรรมเหล่านี้เป็นเพียงกิจกรรมที่ท ากันมานาน แต่ไม่มีใครสนใจจะเปลี่ยนแปลง จึ งท าสืบต่อ
กันมาเรื่อย ๆ 
 มีการประมาณกันว่า 95% ขอเวลาที่ผลิตภัณฑ์อยู่ในโรงงานเป็นเวลาที่ใช้ไปกับกิจกรรมที่ไม่เพ่ิม
คุณค่า มีเพียง 5% ของเวลาทั้งหมดเท่านั้นที่เป็นเวลาที่ใช้ไปกับกิจกรรมที่เพ่ิมคุณค่า  
 Lean ที่น ามาใช้ในมหาวิทยาลัย 
 National Association of College and University Business Officers ซ ึ ่ ง ได ้ม ีการน  าแนวคิด 
Lean มหาวิทยาลัย (Lean University) มาใช้โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงานไว้ 4 ขั้นตอน คือ  
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  1. การบ่งชี้ปัญหา (Opportunity Identification) 
  2. ออกแบบกระบวนการแก้ไขปัญหา (Solution Design) 
  3. การแก้ปัญหา (Implementation) 
  4. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 
 จากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลส าเร็จอย่างมากในด้านลดชั่วโมงการท างานได้ปีละ 6,750 
ชั่วโมง คิดเป็นมูลค่า 75,000 ดอลลาร์ต่อปี ลดงานได้ 1 งาน ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูง ซึ่งฝ่ายที่
ประสบความส าเร็จสูง คือ ฝ่ายบริหาร ระบบการสั่งงาน ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดซื้อ เป็นต้น 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ด้วยการสัมภาษณ์เฉพาะกลุ่ม (Focus 
group) และวิเคราะห์กระบวนการท างานเพื่อน าแนวทางในการน าแนวคิด Lean มาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุง
กระบวนการท างาน  
  1. การเขียนผังการไหลในกระบวนงาน  
  2. การใช้แผนผังสาเหตุและผล  
  3. การใช้แผนผังสายธารแห่งคุณค่า VSM 
  4. ใช้หลัก ECRS  
  5. ความถี่ ค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์เนื้อหา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ก่อนและหลังการน าระบบลีนมาประยุกต์ใช้เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพฯ ดังนี้ 
 แบบสัมภาษณ์จะมีทั้งหมด 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาและอุปสรรค           
ในกระบวนการท างานของแต่ละฝ่าย จ านวน 17 ข้อ ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับการน าแนวคิดลีนมาประยุกต์ใช้  
ในการปรับปรุงกระบวนการท างานของท่านในอนาคต สามารถท าได้อย่างไร จ านวน 2 ข้อ และมีแบบสอบถาม
ประเมินกระบวนการท างาน จะมี 2 ครั้ง เป็นแบบสอบถามก่อนและหลังการปรับปรุง 
  2. การเขียนผังการไหลในกระบวนงาน ใช้วิเคราะห์ปัญหา และบ่งชี้หัวข้อปัญหาที่เป็นสาเหตุ
ส าคัญ เพื ่อน ามาก าหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขตามความส าคัญของปัญหา แยกแยะหัวข้องานหลัก              
งานที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ 
  3. การใช้แผนผังก้างปลาหรือแผนผังสาเหตุและผล เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหากับ
สาเหตุทั้งหมดท่ีเป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น 
  4. การใช้แผนผังสายธารแห่งคุณค่า 
  5. ใช้หลัก ECRS ตามแนวคิดไคเซ็น เพ่ือค้นหาแนวทางการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขปัญหา 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยมีผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน  
  1. น าแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้ผู้เชี่ยวชาญ  
  2. น าแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Items Objective Congruence: IOC) โดยให้คะแนนระดับความ
สอคล้อง โดยค่าการประเมินในทุกข้อ อยู่ระหว่าง 0.66 ถึง 1.0 ซึ่งเป็นข้อค าถามที่สามารถใช้ได้ 
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ผลการศึกษา 
 งานสารบรรณ  
ตารางท่ี 1 สรุปผลรวมเวลากระบวนการท างาน ก่อน-หลัง ปรับปรุง งานสารบรรณ 

จ าแนกกิจกรรม ขั้นตอน เวลา/นาที % 
ก่อนปรับปรุง 

กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า (NVA) 2 1.028 0.22% 
กิจกรรมที่จ าเป็นแต่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า (NNVA) 13 402.177 86.76% 

ก่อนปรับปรุง 

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่า (VA) 12 60.326 13.01% 
รวมข้ันตอน/เวลา 27 463.531 100% 

หลังปรับปรุง 

กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า (NVA) - - - 
กิจกรรมที่จ าเป็นแต่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า (NNVA) 13 56.326 12.28% 

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่า (VA) 12 402.177 87.72% 

รวมข้ันตอน/เวลา 25 458.503 100% 
 
ตารางท่ี 2 การปรับปรุงกระบวนการท างานด้วยหลักการ ECRS งานสารบรรณ 

หลัก ECRS วิธีการปรับปรุง 

1. การก าจัด (Eliminate) ท าการสั่งพิมพ์จากระบบที่ท าการเปิดเอกสารแทนการ download  

2. การรวมกัน (Combine) การน าไฟล์ที่แสกนเสร็จแล้วเพิ่มลงใน Google Drive หากในเอกสารระบุถึง
ผู้รับผิดชอบก็ด าเนินการเพ่ิมลงในโฟลเดอร์รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้พร้อมกัน 

3. การจัดใหม่ (Rearrange) ยังไม่สามารถท าการจัดใหม่ได้ เนื่องจากการท างานของระบบสารบรรณต้อง
ท างานร่วมกับหลายฝ่าย  

4. การท าให้ง่าย (Simplify) สร้าง Google drive ส าหรับบุคลากร ให้สามารถเข้าถึงเอกสารของตนเองได้ 
ลดการสูญหายของข้อมูล และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากขึ้น 

 
 จากตารางที่ 1 และ 2 พบว่า สามารถแก้ปัญหาการเข้าถึงเอกสารของอาจารย์ โดยก่อนปรับปรุงจะมี
ทั้งหมด 30 ขั้นตอนและหลังปรุงสามารถลดขั้นตอนไปได้ 2 ขั้นตอน (การดาวน์โหลดเอกสารและการคัดแยก
ประเภทเอกสาร) เหลือ 28 ขั้นตอน และสามารถเพิ่มคุณค่าของกระบวนการท างานโดยเพิ่มช่องทางการเก็บ
เอกสาร ใน Google drive เพ่ือป้องกันการสูญหายหรือไฟล์เอกสารหมดอายุในกรณีท่ีส่งข้อมูลให้ทางไลน์ โดย
กระบวนการท างานก่อนปรับปรุงงานใช้เวลาไป 463.531 นาที กระบวนการท างานหลังปรับปรุงงานใช้เวลาไป 
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458.503 นาที เมื่อคิดเป็นเวลาสามารถลดเวลาการท างานเฉลี่ยลงไปได้ 5.028 นาที ส าหรับอีก 3 ขั้นตอนที่ไม่
มีการน าเวลามาเฉลี่ย คือ เข้าหน้าหลักระบบ ออกจากระบบ และจบการท างาน 
 งานสหกิจศึกษา 
 มีผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก ๆ อยู่ด้วยกัน 3 ฝ่าย คือ เจ้าหน้าที่ อาจารย์ประจ า และนิสิต ซึ่งในกระบวนการ
ก่อนการปรับปรุงมีกระบวนการในการด าเนินการทั้งหมด 32 ขั้นตอน โดยใช้เวลาในการด าเนินงานทั้งหมด 
19,993.55 นาที  ผู้วิจัยได้ด าเนินการคัดแยกกระบวนการท างานจากภาพรวม ออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 1) ส่วนของส านักงาน ซึ่งจะมีผู้ที่เก่ียวข้องคือ เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน และอาจารย์ประจ า  
 2) ส่วนของนิสิต 
ตารางท่ี 3 กระบวนการท างาน ก่อน-หลัง ปรับปรุง ส่วนของส านักงาน และส่วนของนิสิต 

จ าแนกกิจกรรม ขั้นตอน เวลา/นาที % 

ส่วนของส านักงาน 

ก่อนปรับปรุง 
กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า (NVA) - - - 

กิจกรรมที่จ าเป็นแต่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า (NNVA) 7 3,825 95.98% 

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่า (VA) 10 160 4.02% 
รวมข้ันตอน/เวลา 17 3,985 100% 

หลังปรับปรุง 
กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า (NVA)    

กิจกรรมที่จ าเป็นแต่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า (NNVA) 9 3,895 96.89% 

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่า (VA) 10 125 3.11% 
รวมข้ันตอน/เวลา 19 4,020 100% 

ส่วนของนิสิต 

ก่อนปรับปรุง 
กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า (NVA) 3 788 4.92% 

กิจกรรมที่จ าเป็นแต่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า (NNVA) 15 539.75 3.37% 
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่า (VA) 10 14,680.8 91.71% 

รวมข้ันตอน/เวลา 28 16,008.55 100% 

หลังปรับปรุง 
กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า (NVA) 3 785 4.91% 

กิจกรรมที่จ าเป็นแต่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า (NNVA) 12 488.75 3.06% 

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่า (VA) 17 14,707.8 92.03% 
รวมข้ันตอน/เวลา 32 15,981.55 100% 
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ตารางท่ี 4 การปรับปรุงกระบวนการท างานด้วยหลักการ ECRS ส่วนของส านักงาน และส่วนของนิสิต 

หลัก ECRS วิธีการปรับปรุง 
1. การก าจัด (Eliminate) 
(ส่วนของส านักงาน/ นิสิต) 

ยังไม่สามารถท าการก าจัดได้ เนื่องจากการท างานของระบบงานสหกิจศึกษา
ต้องท างานร่วมกับหลายฝ่ายโดยเฉพาะนิสิตกับอาจารย์ 

2. การรวมกัน (Combine) 
(ส่วนของส านักงาน/ นิสิต) 

ยังไม่สามารถท าการรวมกันได้ เนื่องจากการท างานของระบบงานสหกิจ
ศึกษาต้องด าเนินการเป็นไปตามกระบวนการที่แจ้งหรือก าหนดไว้  

3. การจัดใหม่ (Rearrange) 
(ส่วนของส านักงาน) 

ยังไม่สามารถท าการจัดใหม่ได้ เนื่องจากการท างานของระบบงานสหกิจ
ศึกษาต้องด าเนินการเป็นไปตามกระบวนการที่ก าหนด  

3. การจัดใหม่ (Rearrange) 
(ส่วนของนิสิต) 

ท าการปรับล าดับ Sheet ในลิงค์สหกิจศึกษา รูปแบบปัจจุบัน Sheet                   
“ขอเอกสาร” อยู่ท้ายสุด นักศึกษาบางคนหา Sheet ไม่พบ โดยย้ายมาอยู่
หน้าสุดของ Sheet 

4. การท าให้ง่าย (Simplify) 
(ส่วนของส านักงาน) 

จัดท า Google drive เก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้นักศึกษาเข้าไปดู ใน
ส่วนของแบบตอบรับที่ส่งมาทาง E-mail ท าการดาวน์โหลดเอกสารแล้วเก็บ
ไว้ใน Google drive จัดท าข้อมูลการตอบรับฝึกสหกิจศึกษาโดยเป็นไฟล์ 
Google Sheet ที่สามารถอัพเดทข้อมูลแบบ real time ในส่วนของเอกสาร
ตอบกลับและการเข้าถึงว ิธ ีการในการด าเนินการขอเอกสารขอความ
อนุเคราะห์ให้นิสิต จัดท า QR code และลิงค์ขอเอกสารในกลุ่ม Facebook 
ในแต่ละเทอม แล้วท าการปักหมุด เพ่ือให้คนที่อยู่ในกลุ่มที่ยังไม่ได้ขอเอกสาร
สามารถกดลิงค์หรือแสกน QR code 

4. การท าให้ง่าย (Simplify) 
(ส่วนของนิสิต) 

สร้าง QR code และโพสต์ลงพร้อมลิงค์ขอเอกสารในกลุ ่ม Facebook                 
แต่ละเทอม ท าการปักหมุดโพสต์เพื่อให้คนที่อยู่ในกลุ่มที่ยังไม่ได้ขอเอกสาร
สามารถกดลิงค์หรือแสกน QR code ได้ และท าการปริ้นท์ QR code ติดไว้
ที่หน้าห้องส านักงาน พร้อมแจ้ง Flowchart การท างาน  

 
 จากตารางที่ 3 และ 4 พบว่า งานส าหรับส่วนของส านักงาน และส่วนของนิสิต ในเรื่องของการก าจัด 
การรวมกัน การจัดใหม่ ยังไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากการท างานของระบบงานสหกิจศึกษาต้องท างาน
ร่วมกับหลายฝ่ายโดยเฉพาะนิสิตกับอาจารย์ และมีกระบวนการที่ก าหนดไว้แล้ว แต่ในกรณีของเรื่องการจัด
ใหม่ในส่วนของนิสิต สามารถด าเนินการปรับปรุงได้ และเรื่องของการท าให้ง่าย ในส่วนของส านักงานและส่วน
ของนิสิต สามารถด าเนินการปรับปรุงและเพ่ิมคุณค่าของกระบวนการได้ 
 โดยส่วนของส านักงาน กระบวนการท างานก่อนปรับปรุงงานใช้เวลาไป 3,985 นาที กระบวนการ
ท างานหลังปรับปรุงงานใช้เวลาไป 4,020 นาที ดังนั้นหลังรวมทุกกระบวนการท างาน จะเป็นการเพ่ิมคุณค่าใน
กระบวนการท างานเพื่อให้ปฏิบัติงานได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น โดยการท างานจะใช้เวลาเพิ่มเฉลี่ย 35 นาท ี 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”   
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1346 

 

 และส่วนของนิสิต กระบวนการท างานก่อนปรับปรุงงานใช้เวลาไป 16 ,008.55 นาที กระบวนการ
ท างานหลังปรับปรุงงานใช้เวลาไป 15,981.55 นาที สามารถลดเวลาการด าเนินงานเฉลี่ยลงไปได้ 27 นาที เมื่อ
ศึกษากระบวนการท างานสหกิจศึกษาทั้งในส่วนของส านักงาน (เจ้าหน้าที่และอาจารย์) และส่วนของนิสิต             
จะพบว่า ภาพรวมกระบวนการหลังการปรับปรุงงานสหกิจศึกษานั้นมีกระบวนการด าเนินการทั้งหมด 34 
ขั้นตอน และใช้เวลาในการด าเนินงานทั้งหมด 20,001.55 นาที  
 งานบัณฑิตศึกษา 
 กระบวนการท างานบัณฑิตศึกษาก่อนการปรับปรุงสามารถแบ่งออกได้ 2 ส่วนด้วยกัน คือ งานทั่วไป
และงานที่เกี่ยวข้องกับงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งทั้ง 2 ส่วนจะด าเนินการไปพร้อม ๆ กัน
ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยในกระบวนการก่อนการปรับปรุง ใช้เวลาด าเนินงานทั้งหมด 29,859 นาที 
 
ตารางที่ 5 กระบวนการท างาน ก่อน-หลัง ปรับปรุง ส่วนของงานทั่วไป และส่วนของงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 
และดุษฎีนิพนธ์ 

จ าแนกกิจกรรม ขั้นตอน เวลา/นาที % 
ส่วนของงานทั่วไป 

ก่อนปรับปรุง 

กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า (NVA) 1 398 2.54% 
กิจกรรมที่จ าเป็นแต่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า (NNVA) 6 2,525 16.09% 

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่า (VA) 12 12,770 81.37% 

รวมข้ันตอน/เวลา 19 15,693 100% 
หลังปรับปรุง 

กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า (NVA) 1 398 2.53% 
กิจกรรมที่จ าเป็นแต่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า (NNVA) 6 2,525 16.05% 

ส่วนของงานทั่วไป 

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่า (VA) 15 12,805 81.42% 
รวมข้ันตอน/เวลา 22 15,728 100% 

ส่วนของงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ 

ก่อนปรับปรุง 
กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า (NVA) - - - 

กิจกรรมที่จ าเป็นแต่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า (NNVA) 1 2,100 14.82% 

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่า (VA) 24 12,066 85.18% 
รวมข้ันตอน/เวลา 25 14,166 100% 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 

จ าแนกกิจกรรม ขั้นตอน เวลา/นาที % 
ส่วนของงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ 

หลังปรับปรุง 

กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า (NVA) - - - 
กิจกรรมที่จ าเป็นแต่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า (NNVA) 1 2,100 14.79% 

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่า (VA) 27 12,102 85.21% 
รวมข้ันตอน/เวลา 28 14,202 100% 

 
ตารางที่ 6 การปรับปรุงกระบวนการท างานด้วยหลักการ ECRS ส่วนของงานทั่วไป และส่วนของงานนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ 

หลัก ECRS วิธีการปรับปรุง 
1. การก าจัด (Eliminate) 
(ส่วนของงานทั่วไป/ งานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และ
ดุษฎีนิพนธ์) 

ยังไม่สามารถท าการก าจัดได้ เนื่องจากต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของทางบัณฑิตก าหนด 

2. การรวมกัน (Combine) 
(ส่วนของงานทั่วไป/ งานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และ
ดุษฎีนิพนธ์) 

ยังไม่สามารถท าการก าจัดได้ เนื่องจากต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของทางบัณฑิตก าหนด 

3. การจัดใหม่ (Rearrange) 
(ส่วนของงานทั่วไป) 

สร้างเว็บไซต์เพื่อใช้ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
เพ่ือให้นิสิตด าเนินการตามบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  

3. การจัดใหม่ (Rearrange) 
(ส่วนของงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์) 

ยังไม่สามารถท าการก าจัดได้ เนื่องจากต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของทางบัณฑิตก าหนด 

4. การท าให้ง่าย (Simplify) 
(ส่วนของงานทั่วไป) 

การสร้างเว็บไซต์ และ Line Official เพื่อท าการแจ้ง
ข้อมูลต่าง ๆ การอัพเดทข้อมูลข่าวสารแบบ Real 
time จากนั้นท าการกระจายข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ 
และด าเนินการจัดท า QR code ให้กับตัวแทนนิสิต
และส่งให้นิสิตเข้ากลุ่ม  

4. การท าให้ง่าย (Simplify) 
(ส่วนของงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์) 

สร้าง Google Drive ส าหรับจัดเก็บมูลไฟล์ ในแต่ละ 
ปีการศึกษา ท าการอับโหลดไฟล์ลงใน Google Drive 
ตามโฟลเดอร์ที่แบ่งไว้ จากนั้นท าการจัดการการเข้าถึง
ของนิสิตโดยใช้ E-mail  
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 จากตารางที่ 5 และ 6 พบว่า งานส าหรับส่วนของงานทั่วไป และส่วนของงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และ
ดุษฎีนิพนธ์ ในเรื่องของการก าจัด การรวมกัน การจัดใหม่ ยังไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของทางบัณฑิตก าหนด แต่ในกรณีของเรื่องการจัดใหม่ในส่วนของงานทั่วไป สามารถ
ด าเนินการปรับปรุงได้โดยเป็นการเพ่ิมคุณค่ากระบวนการ และเรื่องของการท าให้ง่าย ในส่วนของส่วนของงาน
ทั่วไป และส่วนของงานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ สามารถด าเนินการปรับปรุงและเพิ่มคุณค่าของ
กระบวนการได้ 
 โดยส่วนของส่วนของงานทั่วไป กระบวนการท างานก่อนปรับปรุงงานใช้เวลาไป 15,693 นาที 
กระบวนการท างานหลังปรับปรุงงานใช้เวลาไป 15,728 นาที เมื ่อคิดเป็นเวลาจากการเพิ ่มคุณค่าใน
กระบวนการด าเนินงานมีการเพิ่มเวลาเพื่อที่จะสร้างคุณค่าในการด าเนินงานเป็นเวลา 35  นาที และส่วนของ
งานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ กระบวนการท างานก่อนปรับปรุงงานใช้เวลาไป 14,166 นาที 
กระบวนการท างานหลังปรับปรุงงานใช้เวลาไป 14,202 นาที ดังนั้นหลังรวมทุกกระบวนการท างาน มีการเพ่ิม
คุณค่าในกระบวนการท างานท าให้ใช้เวลามากข้ึนเป็น 36 นาที  
 การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจและความเข้าใจการน าแนวคิดลีนมาปรับใช้เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน 
 (ก่อนการปรับปรุง) 

  ความพึงพอใจและความเข้าใจการน าแนวคิดลีนมาปรับใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานโดยรวม 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อ พบว่า  

  ด้านความรู้ความเข้าใจ ก่อนการน าแนวคิดลีนมาปรับใช้เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง  
 ด้านความสูญเปล่า พบว่า กิจกรรมที ่ท  าให้เกิดความสูญเปล่าตามแนวคิดลีนมากที ่ส ุด คือ                 
ความสูญเสียจากการผลิตที่มากเกินไป และน้อยที่สุด คือ ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหวมากเกินไป  
 ด้านผลกระทบ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างาน ในด้าน      
ต่าง ๆ มากท่ีสุด คือ ผลกระทบทางด้านเวลาในการท างาน และน้อยที่สุด คือ ผลกระทบทางด้านต้นทุน  
 การน าแนวคิดลีนมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างาน สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานและแก้ไขปัญหาได้ อยู่ในระดับมาก  
 (หลังการปรับปรุง) 

  ความพึงพอใจและความเข้าใจการน าแนวคิดลีนมาปรับใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานโดยรวม 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อ พบว่า  
 ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังการน าแนวคิดลีนมาปรับใช้เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างาน อยู่ในระดับมาก  
 ด้านความสูญเปล่า พบว่า กิจกรรมที ่ท  าให้เกิดความสูญเปล่าตามแนวคิดลีนมากที ่ส ุด คือ                 
ความสูญเสียเนื่องจากไม่มีการใช้ความคิดจากทีมงาน และน้อยที่สุด คือ ความสูญเสียเนื่องจากการมีสินค้าคง
คลังมากเกินไป  
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 ด้านผลกระทบ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานในด้านต่าง ๆ 
มากที่สุด คือ ผลกระทบทางด้านเวลาในการท างาน และน้อยที่สุด คือ ผลกระทบทางด้านความถูกต้องของ
ข้อมูล  
 การน าแนวคิดลีนมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างาน สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานและแก้ไขปัญหาได้ อยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจในการน าระบบลีนมาปรับใช้เพื่อปรับปรุง
กระบวนการท างาน อยู่ในระดับมาก  
 Net Promoter Score (NPS) 
 ส าหรับการแนะน าให้ฝ่ายอื่น ๆ ได้น าระบบลีนมาปรับใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างาน ด้วยตัววัด
ที่เรียกว่า ซึ่งผลการส ารวจความเป็นไปได้ที่กลุ่มตัวอย่างจะแนะน าให้ฝ่ายอื่น ๆ ได้น าระบบลีนมาปรับใช้เพ่ื อ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน คิดเป็น 56% อยู่ในช่วง Promoter 
 
สรุป 
 การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสนับสนุนวิชาการ กระบวนการท างานของงาน
สารบรรณ งานสหกิจศึกษา งานบัณฑิตศึกษา ลดขั้นตอนกระบวนการท างานไม่ได้มาก แต่สามารถเพิ่มคุณค่า
กระบวนการท างานแต่ละส่วนได้ ช่วยให้การด าเนินงานได้สะดวกมากและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้ งในเรื่อง
ของการดูเอกสารการตอบรับที่สะดวกขึ้น และการเข้าถึงข้อมูลในส่วนของเอกสารตอบกลับ การเพิ่มคุณค่า
ของกระบวนการท างานซึ่งเป็นการจัดท า Google drive การสร้างเว็บไซต์ Line official ที่ใช้ในการเผยแพร่
และเก็บข้อมูล กิจกรรมที่ท าให้เกิดความสูญเปล่ามากที่สุด คือ ความสูญเสียจากการผลิตที่มากเกินไป 
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานในด้านต่าง ๆ มากที่สุด คือ ผลกระทบทางด้านเวลาในการท างาน และ
ผลการส ารวจความเป็นไปได้ที่จะแนะน าให้ฝ่ายอื่น ๆ ได้น าระบบลีนมาปรับใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ท างานคิดเป็นร้อยละ 56 อยู่ในช่วย Promoter 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการศึกษาแนวคิดอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อมาประยุกต์ใช้ร่วมกันกับแนวคิดลีน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานในงานต่าง ๆ ได้มากขึ้น และเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในงานด้าน
อื่น ๆ เพื่อให้เป็นตัวอย่างโดยบุคลากรน าตัวอย่างกระบวนการวิเคราะห์ไปวิเคราะห์งานของตัวเอง เพื่อหา
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในกระบวนการท างานของแต่ละคน เพื่อที่จะสามารถลดขั้นตอนการท างานที่ไม่
จ าเป็นออกได้ และลดจ านวนเอกสารที่มากเกินไป ซึ่งควรมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
ท างานโดยใช้แนวคิดลีนมาใช้ประกอบ อันจะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ของโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา (2) เพื่อพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (3) เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.(4) เพื่อทดลองใช้ รูปแบบการขับเคลื ่อน
โรงเร ียนคุณธรรม สพฐ. และ (5) เพื ่อประเมินผลการใช้ร ูปแบบการขับเคล ื ่อนโรงเร ียนคุณธรรม                        
ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล ด้านคุณค่าและด้านความพึงพอใจของครูและนักเรียน กลุ่มตัวอย่างเลือก
แบบเจาะจง จากผู้บริหาร ครูและนักเรียน จ านวน 71 คน ประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือและรูปแบบโดย
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ได้ค่าความสอดคล้องของเครื่องมือและรูปแบบ มีค่า IOC เท่ากับ 0.80-1.00 สถิติที่
ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื ้อห า 
ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพปัญหาการขับเคลื ่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ของโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 
ภาพรวมมีสภาพปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง (2) ผลการพัฒนารูปแบบประกอบด้วย 6  องค์ประกอบ ได้แก่ 
สร้างผู้น า ท าทีมงาน ประสานกิจกรรม น าพลังขับเคลื่อน เตือนด้วยรัก ประจักษ์การนิเทศ (3) ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของรูปแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน ค่าความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์มีค่า 
0.80-1.00 (4) ผลการทดลองใช้รูปแบบมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และ (5)  ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณค่า และความพอพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ข้อเสนอแนะการน า
ผลการวิจัยไปใช้ คือควรพัฒนารูปแบบโดยมุ่งจัดกิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายของโครงการ  ควรพัฒนาเป็นนวัตกรรม (Best Practice) ของสถานศึกษา   
 
ค าส าคัญ: รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม  โรงเรียนคุณธรรม  โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 
 
Abstract 
 The purposes of the research and development were to (1) analyse the problems 
of the Moral OBEC School Driving Model of Ban Trok Sadao School. (2) develop the Moral 
OBEC School Driving Model. (3) evaluate the efficiency of the Moral OBEC School Driving 
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Model. (4) implement the Moral OBEC School Driving Model and (5) evaluate the effects of 
using driving model on efficiency, effectiveness, value, and satisfaction. The sample for the 
experiment was 71 person composed of the administrator, 14 teachers, 12 students 
committee, 45 classroom representatives. The instruments were validated by 5 experts using 
IOC, was 0.80-1.00. The statistical analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, 
standard deviation, and content analysis. The results showed. (1) The findings of the study 
revealed that the problems of the Moral OBEC School Driving Model of Ban Trok Sadao School 
as overall was the moderate level. (2)The Moral OBEC School Driving Model compose of 6 
elements: Leader, Teamwork, Activity, Driving, Coaching, and Supervision, namely “L-TADCS”. 
(3)The performance evaluation of the model from 5 qualified persons found that the 
questions and the objectives were consistent with a valuation of 0.80-1.00. (4) The 
performance result from using the model was at the highest level. (5) The effects of using 
model were the highest on efficiency, effectiveness, value, and satisfaction. The suggestions 
for implementing were providing the various activities in the experiment and accordance with 
the vision, goals and objectives of the model. There should be developed as an innovation 
for “Best Practice” of the school. 
 
Keywords: Moral School Driving Model, Moral School, Ban Trok Sadao School 
 
บทน า 
 ปัจจุบันสังคมโลกเป็นสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร มีความเจริญด้านเทคโนโลยีและความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาการต่าง ๆ มากมาย ส่งผลให้สังคมโลกในปัจจุบันเป็นสังคมที่ไร้พรมแดน ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้
โดยผ่านทางสื่อออนไลน์หรือโซเซียลมีเดีย จึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่าง
รวดเร็ว นอกจากนี้การแข่งขันทางการค้า และระบบเศรษฐกิจที่มุ ่งแสวงหาผลก าไร ก็ส่งผลให้สังคมโลก                 
ยุคปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขันที่รุนแรง เป็นยุคที่มีความเจริญทางวัตถุ บุคคลในสังคมมุ่งแข่งขันกัน      
จนละเลยศีลธรรมอันดีงาม เกิดความเสื่อมถอยในด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับบุคคลในสังคม ให้มีคุณธรรมจริยธรรมภายในจิตใจ เป็นบุคคลที่มีคุณค่า มีประโยชน์ และ
สร้างสรรค์คุณงามความดี อันเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง จึงได้มีการใช้กฎ ข้อระเบียบ ข้อบังคับและนโยบาย
ต่าง ๆ เพื ่อปลูกฝังให้บุคคลมีคุณธรรม จริธรรม ดังจะเห็นได้ จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 หมวด 5 มาตรา 54 ได้ให้ความส าคัญกับการศึกษา โดยรัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนเองและมีความ
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รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
2560, 2561, น. 14) สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับการปลูกฝังคุณธรรมให้กับผู้เรียนโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนมีความรู้คู ่คุณธรรม                    
มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 4)  

ทั้งนี้โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้จัดตั้งขึ้น เพ่ือ
พระราชทานการศึกษาแก่เด็กทั่วไป และโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาตามเหตุผลอัน
สมควร ตลอดจนสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้บริหารและคณะครู ทั้งนี้เพ่ือให้มีความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอนอย่างเต็มที่ (สุภรณ์ ยิ่งวรการ, 2557, น. 124-128) โดยการด าเนินงานนั้นจะระดมอาสาสมัครจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาช่วยกันด าเนินงาน โดยไม่มีค่าตอบแทนในลักษณะปิดทองหลังพระ โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
สร้างคนดีสู่สังคม และการส่งเสริมสนับสนุน รวมทั้งเพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยมการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มั ่นคงอยู่ในคุณงามความดี  พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนเด็กที่มีความ
ประพฤติดีให้ได้รับการศึกษาจนส าเร็จการศึกษา (สมปอง ใจดีเฉย และคณะ, 2557, น. 1–36 )  
 การด าเนินงานการพัฒนาคุณธรรมที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา พบว่าการด าเนินงาน               
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา ยังขาดความพร้อมและการสร้าง
ความเข้มแข็งด้านผู ้น าและทีมงานที ่ดี  ขาดการวางแผนในการด าเนินงาน ในด้านการประสานงานใน                         
การขับเคลื่อนกิจกรรมคุณธรรมยังคงไม่มีความชัดเจน ไม่มีการวางแผนการท างานให้เป็นไปตามกระบวนการ 
การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ชัดเจน และที่ส าคัญคือการน าเทคนิค รูปแบบ กระบวนการต่าง ๆ ใน 
การบริหารจัดการด าเนินงานไม่มีรูปแบบหรือทิศทางเดียวกัน ขาดการให้ค าแนะน า และขาดการให้ค าปรึกษา 
การนิเทศติดตามของหน่วยงานต้นสังกัดในลักษณะของความไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปใน
ลักษณะไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จากปัญหาดังที่กล่าวมาล้วนแต่สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการภายใน
ของสถานศึกษาท้ังสิ้น (โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา, รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา, 2563) 
 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านรูปแบบการขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และเพื่อพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทาง           
การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต่อไป   

 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียน บ้านตรอกสะเดา 
 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 
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 3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ของโรงเรียน  
บ้านตรอกสะเดา 
 4. เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 
 5. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ของโรงเรียนบ้านตรอก
สะเดา ในด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล ด้านคุณค่า และด้านความพึงพอใจของครู และนักเรียนในการใช้
รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ของโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 
 
การทบทวนวรรณกรรม  

ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน,ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ รวมทั้งงานวิจัยของนักการศึกษา เป็นแนวคิดในการ
ก าหนดตัวแปรของรูปแบบ โดยน ามาปรับให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 
ทั้งนี้ผู้วิจัยไดก้ าหนดกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีประกอบด้วยรูปแบบ 6 องค์ประกอบได้แก ่Leader, Team work, 
Activity, Driving, Coaching และ Supervision แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ดังนี้ 

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา จริยธรรมเกิดจากแรงจูงใจในการปฏิบัติตนสัมพันธ์กับสังคม          
การพัฒนาจริยธรรมจึงต้องมีการพิจารณาเหตุผลเชิงจริยธรรมตามระดับสติปัญญาของแต่ละบุคคล ซึ่งมีวุฒิ
ภาวะสูงขึ้นการรับรู้จริยธรรมก็พัฒนาขึ้นตามล าดับ ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางจริยธรรมส่วนใหญ่จะอิง
ทฤษฎีของเปียเจท์ (Piaget) และโคห์ลเบอร์ก (Kohlberg) ทฤษฎีของเปียเจท์ (Piaget’s theory) เปียเจท์ 
(Piaget, 1960) ได้แบ่งพัฒนาทางจริยธรรม ออกเป็น 3 ขั้นตอนสรุปได้ดังนี้ 1) วัย 1 - 3 ขวบ เป็นวัยก่อน
ศีลธรรม อย่าถามเรื่องศีลธรรมกับเด็ก 2) วัย 2 - 7 ขวบ เด็กจะยึดความเชื่อถือตามค าสั่ง เข้าใจว่าการกระท า
ความดี คือ ท าแล้วไม่ถูกลงโทษ ท าชั่ว คือ ท าแล้วถูกลงโทษ และ 3) วัยสูงกว่า 7 ขวบ เป็นวัยที่เด็กมีวุฒิภาวะ
ในเรื่องการท าความดีความชั่ว เมื่อพบกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมระหว่างบ้าน โรงเรียน และสังคมแตกต่างกัน              
เด็กจะตัดสินใจเลือกได้เองโดยปรับเกณฑ์ทั้งหลายให้เข้ากัน ทฤษฎีของโคห์ลเบอร์ก (Kohlberg’s theory)  
โคห์ลเบอร์ก (Kohlberg, 1969) ได้ศึกษาจริยธรรมตามแนวของเปียเจท์ และศึกษาพัฒนาการด้านจริยธรรม 
โดยวิเคราะห์ค าตอบของเยาวชนอเมริกัน อายุ 6 - 10 ปี เกี่ยวกับเหตุผลในการเลือกท าพฤติกรรมอย่างหนึ่งใน
สถานการณ์ที่ขัดแย้ง ระหว่างความต้องการส่วนบุคคลและกฎเกณฑ์ของกลุ่มหรือสังคม และทฤษฎีต้นไม้
จริยธรรม ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538 และ 2544) ได้เสนอทฤษฎีที่อธิบาย ความเกี่ยวข้อง
ระหว่างลักษณะทางจิตกับพฤติกรรมของบุคคลได้เป็นอย่างดี ทฤษฎีดังกล่าวเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้กับคน
ไทยในสังคมไทย เพราะผู้สร้างทฤษฎีได้ใช้ความรู้ ประสบการณ์ผลงานวิจัยที่เป็นของตนเองและนักวิจัยอื่นที่
ท ากับคนไทยในสังคมไทยอย่างกว้างขวางเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี โดยเสนอในชื่อทฤษฎี “ต้นไม้จริยธรรม” 
ทฤษฎีดังกล่าวได้น าเสนอเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2526 และได้มีการพัฒนามาเป็นล าดับ จนปัจจุบันเชื่อว่าเป็น
ทฤษฎีของไทยที ่น าไปสู ่การค้นคว้าวิจัยและการประยุกต์ เพื ่อพัฒนาบุคคลและสังคมได้เป็นอย่างดี                 
ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมเป็นทฤษฎีที่เสนอจิตลักษณะ 8 ประการ ที่อาจเป็นสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีเก่ง
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และมีสุขของคนไทย ทฤษฎีนี้มีพื ้นฐานจากผลการวิจัย 12 เรื ่อง และทฤษฎีนี้ได้รับการตรวจสอบและมี
ผลการวิจัยที่สนับสนุนมาตลอดจนกระทั่งปัจจุบันทฤษฎีนี้ถูกน าเสนออยู่ในรูปของต้นไม้ ได้แก่ ส่วนที่ เป็นราก 
ส่วนที่เป็นล าต้น และส่วนที่เป็นดอกและผลของผลไม้  

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ด้านกระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมที่ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอนคือ 1) การสร้างการรับรู้และการยอมรับ 2) การสร้างครูแกนน า
และนักเรียนแกนน า 3) การก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 4) การก าหนดวิธีการบรรลุคุณธรรม               
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 5) ลงมือปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง และ 6) สร้างกลไกการขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรม (ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ, 2560, น. 13) 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผ ู ้บร ิหารและครู จ  านวน 14 คน นักเร ียน จ านวน 12 คน                  
(นักเรียนกลุ่มสภานักเรียน) นักเรียนตัวแทนชั้นเรียนละ 5 คน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 จ านวน 9 ห้อง) จ านวน 45 คน รวมประชากรทั้งสิ้น จ านวน 71 คน 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดด้านกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ 
ของนักการศึกษา เพื่อเป็นแนวคิดในการก าหนดตัวแปรของรูปแบบ โดยน ามาปรับให้เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาและบริบทของโรงเรียนบ้านตรอกสะเดาในการพัฒนาคุณธรรมต่อไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย    

จากการวิเคราะห์เอกสาร หลักการแนวคิด ทฤษฎีและข้อค้นพบจากงานวิจัย ผู้วิจัยได้พัฒนามาเป็น 
รูปแบบการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ของโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา ดังนี้ 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 

ระเบียบวิธีวิจัย  
ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้การเลือกกลุ่มทดลองแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้บริหาร ครูและ

นักเรียน โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา ปีการศึกษา 2564 จ านวน 71 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยมีจ านวน 9 ชุด คือ (1) แบบสัมภาษณ์สภาพปัญหาการขับเคลื่อนโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา (2) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี ่ยวกับสภาพปัญหาการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา (3) แบบประเมินความตรงเชิงเนื้อหา  (IOC) 
เกี่ยวกับสภาพปัญหาการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา  (4) รูปแบบการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา (5) แบบประเมินความสอดคล้องของรูปแบบ
กับวัตถุประสงค์ (IOC) ของรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา                 
(6) แผนปฏิบัติการทดลองของการขับเคลื ่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา                   
(7) แบบประเมินผลการทดลองการขับเคลื ่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา                 
(8) แบบประเมินผลการใช้รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนบ้านตรอกสะเดาในด้าน
ประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล ด้านคุณค่าและด้านความพึงพอใจ และ (9) แบบประเมินความตรงเชิงเนื้อหา 

ตัวแปรต้น 

 

ตัวแปรกลาง ตัวแปรตาม 

สร้างผู้น า (Leader) 

ประสานกิจกรรม (Activity) 
 

รวมพลังขับเคลื่อน (Driving) 

เตือนด้วยรัก (Coaching) 

ผลการใช้รูปแบบการ
ขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรมสพฐ. 
 - ประสิทธิภาพ 
 - ประสิทธิผล 
 - คุณค่า  
 - ความพึงพอใจ 

บริบท (สภาพปัญหา/ ความต้องการ) 

 

ท าทีมงาน (Teamwork) 

ประจักษ์ในการนิเทศ
(Supervision) 

การขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรมสพฐ. 
-ค่ายพัฒนาจริยคุณ 
-โครงงานคุณธรรม 
-โรงเรียนดีต้องมีท่ียืน 
-เปิดบ้านคุณธรรม 
-นวัตกรรมสร้างสรรค์
เด็กดี 
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(IOC) ของแบบประเมินผลการใช้รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 
ในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณค่าและความพึงพอใจ  

คุณภาพของเครื่องมือการวิจัย ใช้การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาเพื่อหาค่าความสอดคล้องของ   
ข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC: Index of item objective congruence) โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
เนื้อหา 
 
ขั้นตอนการวิจัย รายละเอียดตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาสภาพปัญหาการขับเคลื ่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ของโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา               
ด้วยแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์เอกสารรายงานประเมินตนเองประกอบเพื่อให้ทราบ
สภาพปัญหา 
 2. การออกแบบและสร้างรูปแบบโดยบูรณาการร่วมกับแนวคิดกระบวนการพัฒนาคุณธรรมใน 
การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
 3. ประเมินรูปแบบด้วยการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมและความถูกต้อง 
 4. น ารูปแบบไปทดลองใช้ตามแผนปฏิบัติการวิจัย โดยให้สอดคล้องกับกิจกรรมและเวลาที่ผู้วิจัย
ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
 5. ศึกษาผลของการใช้รูปแบบโดยใช้แบบสอบถามหลังการทดลอง เพื ่อศึกษาประสิทธิ ภาพ 
ประสิทธิผล และคุณค่า 
 
สรุปและอภิปรายผล  
 1. สภาพปัญหาการขับเคลื ่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา พบว่า                    
โดยภาพรวมมีสภาพปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า สภาพปัญหาที่อยู่ในระดับมาก 
สามล าดับแรก คือ สถานศึกษาน าผลการประเมินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาไปใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไขในปีถัดไปอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาก ากับติดตามการด าเนินงานการนิเทศ
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบพร้อมรายงานผลอย่างต่อเนื่อง และผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสริมการด าเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรมทุกรูปแบบและมีความหลากหลาย มุ่งให้นักเรียน
และครูสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ตามล าดับ ทั้งนี้ เนื่องจาก การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของ
โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา ส่วนใหญ่เป็นกิ จกรรมที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  
ซึ่งเป็นลักษณะของงานที่มีรูปแบบเดิมไม่มีความหลากหลาย จ าเจ ไม่กระตุ้นความรู้สึกแปลกใหม่
ให้กับ ผู้ปฏิบัติกิจกรรม กอปรกับผู้บริหารสถานศึกษาไม่ได้ ให้ความส าคัญด้านการนิเทศติดตาม                        
การด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื ่อง ขาดการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษา                
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ในการปฏิบัติกิจกรรมด้านการขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนอย่างแท้จริง ซึ่ งส่วนใ หญ่จะเป็น
ลักษณะการมอบหมายงานให้กับครู หรือบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
เป็นผู้ด าเนินงานและสรุปกิจกรรม ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ทั้งสามข้อ เป็นสภาพปัญหาที่อยู่ในระดับมาก
ที ่ ส ุ ดสามล าดับแรก  สอดคล้องกับงานวิ จ ั ยของ  โนรอายดา มามะ และคณะ (2561) ได้ท าวิจัย                  
การด าเนินงานตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที ่ 3 
(ภาคใต้) ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัญหาการด าเนินงานตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียน
ประสบปัญหาบุคลากรขาดความตระหนักและขาดความร่วมมือ โรงเรียนขาดการนิเทศติดตามภายใน อีกทั้ง
ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาแกนน า รวมถึงเครื่องมือการประเมินไม่ชัดเจน และแนวทางการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมควรมีการนิเทศติดตามภายในอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง  
 2. ผลการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา ผู้วิจัย
ก าหนดรูปแบบทั้ง 6 องค์ประกอบ สร้างเป็นแผนภาพ โดยผู้วิจัยตั้งชื่อรูปแบบนี้ว่า L-TADCS Model และ
จัดท าเป็นข้อความคล้องจอง ให้มีความสัมพันธ์ เพ่ือให้มีความชัดเจนและเข้าใจได้อย่างมีคุณค่า คือ สร้างผู้น า 
ท าทีมงาน ประสานกิจกรรม น าพลังขับเคลื่อน เตือนด้วยรัก ประจักษ์การนิเทศ ดังนี้  
 สร้างผู้น า (L-Leader ) หมายถึง ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้รับการพัฒนาด้านองค์ความรู้ ทักษะ 
และกระบวนการในการด าเนินงานการขับเคลื่อนคุณธรรม สพฐ. จากวิทยากรแกนน าของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความพร้อมในด้านการส่งเสริม สนับสนุนและ ชักจูงน าพา
คนภายในองค์กร ให้ปฏิบัติงานได้อย่างส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ  
 ท าท ีมงาน (T-Teamwork) หมายถึง กล ุ ่มหร ือทีมงานในแต่ละกล ุ ่มเป ้าหมาย  ที ่ผ ู ้น  าใน                   
การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะและกระบวนการในการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม ซึ่งจะเป็นบุคคลที่คอยช่วยเหลือหรือสนับสนุนบุคคลอ่ืนในการร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรมเพ่ือให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 ประสานกิจกรรม (A-Activity) หมายถึง การสร้างกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มเป้าหมาย โดยการอบรม
พัฒนาความรู้ จัดกิจกรรมด้านคุณธรรมต่าง ๆ เช่น ค่ายยุวชนคนคุณธรรม ครอบครัวคุณธรรม การอบรม
สัมมนาครูแกนน าคุณธรรมโดยใช้กระบวนการ PLC กิจกรรมโครงงานคุณธรรม เป็นต้น 
 รวมพลังขับเคลื่อน (D-Driving) หมายถึง การร่วมมือกันของทุกกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนากิจกรรม 
โครงการ หรืองานด้านคุณธรรมของโรงเรียนบ้านตรอกสะเดาให้เป็นไปตามรูปแบบการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ให้ส าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 เตือนด้วยรัก (C-Coaching) หมายถึง การให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา พัฒนาและผลักดัน
ให้ทีมท างานสู่เป้าหมายตามรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  
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 ประจักษ์ในการนิเทศ (S-Supervision) หมายถึงกระบวนการติดตาม ตรวจสอบขั้นตอนการท างาน 
รูปแบบของการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการร่วมพัฒนาและปรับปรุง
ให้แต่ละกลุ่มเป้าหมายสามารถด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

จากทั้ง 6 องค์ประกอบ สร้างเป็นแผนภาพรูปแบบการพัฒนาการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ของโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา ได้ดังรูปที่ 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 2 รูปแบบการพัฒนาการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ของโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 
 

 รูปแบบการพัฒนาการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ของโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มกราพันธ์ จูฑะรสก และศุกร์ใจ เจริญสุข (2562) ได้ท าการวิจัย การพัฒนารูปแบบการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในองค์กร ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร ประกอบด้วย 
รูปแบบเชิงโครงสร้างและรูปแบบเชิงกระบวนการ โดยรูปแบบเชิงโครงสร้าง มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่                     
1) การพัฒนาแนวนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร 2) การสร้างความเข้าใจแนวนโยบายด้านคุณธรรม
จริยธรรมขององค์กร 3) การถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 4) การน าแนวนโยบาย
สู่การปฏิบัติตามบริบทภูมิสังคม 5) การประเมินผลคุณภาพการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร และ               
6) การขับเคลื่อนขยายเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร ส่วนรูปแบบเชิงกระบวนการ ประกอบด้วย 6 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวนโยบาย 2) สร้างเจตคติท่ีดีต่อแนวนโยบายองค์กร คุณธรรมจริยธรรม 
3) แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงภายใต้ชุมชนร่วมมือกันเรียนรู้ 4) ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ทีมแกน
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น าชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 5) ประเมินผลโดยอาศัยการสะท้อนคิดร่วมกันภายใต้ บรรยากาศการเรียนรู้
เป็นทีม ใช้การถอดบทเรียนอย่างต่อเนื่องใช้ผู้ประเมินหลายฝ่าย หลายวิธีหลายช่วงเวลา  และ 6) ถ่ายทอด
ประสบการณ์ ทั้งนี้เป็นรูปแบบในการพัฒนากระบวนการคุณธรรมตามขั้นตอนที่สร้างความชัดเจนให้กับการ
ด าเนินงาน ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนายิกา จันทร์ยิหวา (2560) ได้ท าวิจัย 
รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประกอบด้วย องค์ประกอบ 5 
องค์ประกอบ คือ การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของครูผู้สอนในเรื่องคุณธรรม, การพัฒนาจริยธรรมผ่าน 
ค าสอน, การใช้หลักสูตรเพื่อพัฒนานักเรียน, การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเพณีหรือพิธีทางศาสนา เพื่อสกัด
กั้นความคิดและการกระท าที่ไม่ดีงาม และการวัดและประเมินผลครอบคลุมด้านความรู้ทักษะและเจตคติของ
นักเรียน และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และยังสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ด้านการกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ที่ประกอบไปด้วย 6 
ขั้นตอนคือ 1) การสร้างการรับรู้และการยอมรับ 2) การสร้างครูแกนน าและนักเรียนแกนน า 3) การก าหนด
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 4) การก าหนดวิธีการบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 5) ลงมือปฏิบัติ
เพ่ือบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง และ 6) สร้างกลไกการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 
 3. ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูป โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ให้ความเห็นว่ารูปแบบ กับ
วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกัน โดยมีค่าความสอดคล้องของรูปแบบกับวัตถุประสงค์ทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
1.00 ซึ่งมีค่าสูงกว่า 0.60 สามารถใช้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ โรวิเนลลี และแฮมเบิลตัน (Rovinelli 
และ Hambleton, 1976) พบว่า จากการศึกษาแนวคิดการหาค่า IOC เป็นการหาค่าความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ในแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามหนึ่ง ๆ กับวัตถุประสงค์ทุก ๆ ข้อที่มุ ่งวัดในแบบทดสอบ และการน าแนวคิด      
การหาค่า IOC มาใช้ในการพัฒนาแบบทดสอบ ควรค านึงถึงการก าหนดวัตถุประสงค์ของแบบทดสอบ เพื่อให้
ผู ้เชี ่ยวชาญประเมินความสอดคล้องกับข้อค าถามทุกวัตถุประสงค์ที่มีในแบบทดสอบ ส าหรับการพัฒนา
เครื ่องมือว ัดในแบบอื ่น ๆ อาจน าแนวคิดของ นักวิชาการที ่ม ีการเสนอไว้และมีความสอดคล้องกับ
กระบวนการพัฒนาเครื่องมือวัดนั้น ๆ ซึ่งการลงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละข้อค าถาม จะให้คะแนนเป็น 
1.00 เมื่อเห็นว่าข้อค าถามดังกล่าววัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ข้อนั้น ให้คะแนนเป็น 0 เมื่อไม่ม่ันใจว่าข้อค าถาม
ดังกล่าววัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ข้อนั้น และให้คะแนนเป็น -1 เมื่อเห็นว่าข้อค าถามดังกล่าววัดได้ไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ข้อนั้น (พิศิษฐ ตัณฑวณิช และพนา จินดาศร , 2561) ผลการประเมินพบว่าทุกข้อมีค่าความ
สอดคล้องเท่ากับ 1.00 ซึ่งสามารถน ารูปแบบนี้ไปทดลองใช้ต่อไปได้  
 4. ผลการทดลองใช้รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 
พบว่า มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีคะแนนประเมิน
ในระดับมากที่สุด สามล าดับแรก คือกลุ่มทดลองมีความพร้อมให้ความร่วมมือกับการปฏิบัติทดลองรูปแบบ                  
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ที่น ามาใช้ในครั้งนี้ ผลจากการปฏิบัติทดลองมีผลดีต่อการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
และมีความรู้และเข้าใจในวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ผู้วิจัยน ามาปฏิบัติทดลอง  รูปแบบที่ใช้สามารถท าให้
โรงเรียนบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดได้ ทั้งนี้เนื่องจาก กลุ่มทดลองมีความตั้งใจและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรม มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการและด าเนินกิจกรรมวางรูปแบบที่วางแผนไว้ ส่งผลให้การใช้
รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนบ้านตรอกสะเดาบรรลุผลส าเร็จและเกิดประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ พัชรี ปิยภัณฑ์ (2562) ได้ท าวิจัยการพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัย 
พบว่า 1. กระบวนการจัดกิจกรรมของรูปแบบที ่พัฒนามี 6 ขั ้นตอน ได้แก่ 1) ขั ้นร ับรู ้ (Perception)               
2) ขั้นอภิปราย (Discussion) 3) ขั้นศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) 4) ขั้นสะท้อนคิด (Reflective 
Thinking) 5) ขั้นสรุป (Conclusion) และ 6) ขั้นประยุกต์ใช้ (Application)  
 5. ผลการใช้ร ูปแบบการขับเคลื ่อนโรงเร ียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเร ียนบ้านตรอกสะเดา                  
ในด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล ด้านคุณค่า และด้านความพึงพอใจ ปรากฏผลดังนี้ 
  5.1 ด้านประสิทธิภาพ รูปแบบที่น ามาทดลองใช้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน              
มีความคุ้มค่าเหมาะสมกับสถานที่ มีข้ันตอนที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ครู และผู้บริหาร
โรงเรียน มีความเหมาะสมกับบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ 
สามารถน าไปใช้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ มีความคุ้มค่าเหมาะสมกับสื่อและอุปกรณ์ที่น ามาปฏิบัติ  
เหมาะสมกับงบประมาณ ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ มีความคิดเห็นที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้
เนื่องจากรูปแบบที่สร้างขึ้นมีความเข้าใจง่ายสอดคล้องกับแนวคิดของ เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ (2559) กล่าวว่า 
ประสิทธิภาพ หมายถึงการปฏิบัติงานของบุคคลโดยใช้ทรัพยากรขององค์กรทั้งในเรื่องต้นทุนและเวลาให้น้อย
ที่สุด โดยได้ผลงานที่มากที่สุดอย่างมีคุณภาพ และเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือระดับความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการด าเนินงานที่ประหยัดทั้งงบประมาณ ระยะเวลา และทรัพยากรต่าง ๆ 
นอกจากนี้ เอกภพ พวงประดิษฐ์ (2561) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการ 
โดยใช้กระบวนการทางการบริหาร เพ่ือให้องค์กรมีเทคนิควิธีการในการปฏิบัติที่เหมาะสม น ามาซึ่งผลลัพธ์ที่
ประสบผลส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้อย่างชัดเจน เกิดความประหยัดและคุ้มค่าในเรื่องการใช้เงิน บุคลากร 
วัสดุอุปกรณ์และเวลา รวมทั้งผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจมากที่สุด ส่งผลต่อกระบวนการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลของการใช้รูปแบบ 
  5.2 ด้านประสิทธิผล พบว่า รูปแบบที่น ามาทดลองใช้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาและชุมชน 
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพด้านคุณธรรมของสถานศึกษา เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา เกิดการมีส่วนร่วมที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และสามารถปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นได้
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ และมีความคิดเห็นที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้
เนื่องจาก เกิดผลส าเร็จในการปฏิบัติกิจกรรมและการด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่าง
มีคุณภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ พรพิลาศ สุนทรหงศ์ (2560) กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถ
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ขององค์การในการที ่จะบรรลุถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายต่าง ๆ ที ่องค์การได้ก าหนดไว้  นอกจากนี้              
ศราวุธ สุขจินดา (2562) กล่าวว่า ประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึง การประเมินการปฏิบัติงานหรือ
ความสามารถในการด าเนินการขององค์การในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมาย ซึ ่งประกอบด้วยเป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ หรือมุ ่งเน้นที่จุดสิ ้นสุดของการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด (indicator) 
  5.3 ด้านคุณค่า พบว่ารูปแบบที่น ามาทดลองใช้ท าให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรม ก าหนดเป็นนโยบายสู ่การปฏิบัติของโรงเรียน  เป็นพลังขับเคลื ่อนให้เกิดคุณภาพ                        
การจัดการศึกษาด้านคุณธรรม และมีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของสถานศึกษา ซึ่งอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกข้อ และมีความคิดเห็นที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจาก รูปแบบมีคุณค่าและ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน คือ ช่วยพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรมของบุคคล เกิดความ
ร่วมมือที่ดีในการสร้างเครือข่าย เป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดคุณภาพด้านคุณธรรม และสามารถก าหนดเป็น
นโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2559) กล่าวว่า คุณค่า 
คือ สิ ่งที ่คน ๆ นั ้นให้ความส าคัญ อยากมี อยากได้ อยากเป็น อยากท า หากไม่มีไม่ได้ไม่เป็นจะท าให้
กระทบกระเทือนต่อจิตใจ เช่น รู้สึกแย่ รู้สึกไม่ดี รู้สึกผิด หากได้มาจะรู้สึกดี เช่น บางคนไวต่อความรู้สึก              
ในการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม เห็นไม่ได้ที่ผลประโยชน์ส่วนรวมเสียหาย บางคนไวต่อสิ่ง ที่ไม่ยุติธรรม
เห็นใครไม่ได้รับความยุติธรรมรับไม่ได้ คุณค่าท่ีแต่ละคนจะมีมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณค่านั้นถูกท าลายได้
ด้วยอะไรหรือไม่ เช่น บางคนให้ความส าคัญกับเรื่องยุติธรรม แต่พอมีผลประโยชน์เยอะมาแลกก็ยอมท าลาย
คุณค่านั้นไป แสดงว่าคุณค่าที่เขาให้น้อยมีระดับน้อยเกินไป ไม่เหมือนกับคนที่เน้นคุณค่าเรื่องสุจริตโปร่งใส
ตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะเอาอะไรมาแลกเขาก็ไม่ยอมเสียคุณค่าในเรื่องนั้นไปจากชีวิตนี่แหละคือค าว่า “คุณค่า” 
นอกจากนี้ ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล (2562) กล่าวว่า คุณค่า หมายถึง ความคุ้มค่าของผลผลิต บริการ กระบวนการ 
สินทรัพย์ หรือการใช้งาน เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายและทางเลือกอื่น ๆ ส่วนราชการควรพิจารณาคุณค่าเพ่ือ
ประเมินประโยชน์ของทางเลือกต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับ ค่าใช้จ่าย เช่น คุณค่าที่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับจากผลผลิตและบริการต่าง ๆ ส่วนราชการ จ าเป็นต้องเข้าใจว่าคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย          
แต่ละกลุ่มคืออะไร จากนั้นก็ส่งมอบคุณค่าให้แต่ละกลุ่มนั้น 
  5.4 ด้านความพึงพอใจ พบว่ามีความพึงพอใจกับผลการจัดกิจกรรมของรูปแบบการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมที่ใช้ปฏิบัติการ มีกระบวนการ แนวทางหรือวิธีการรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรม และมีความพึงพอใจกับรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ และมี
ความคิดเห็นที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจาก รูปแบบเป็นกิจกรรมที่ง่าย ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย
และมีความเหมาะสมกับระดับกลุ่มทดลองและสามารถเห็นผลที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับแนวคิด
ของ และศิริญญา ศรีค า (2562) กล่าวว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกรวมของบุคคลที่มีต่อการท างานใน
ทางบวก เป็นความสุขของบุคลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่
จะท างาน ส่งผลต่อความส าเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ล าพรวน บัวเผียน, สุนทรี ดวงทิพย์ และ                  
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รัชนี นิธากร (2563) ได้ท าการวิจัย รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในสถานศึกษา                 
การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในสถานศึกษา  พบว่า 1) บุคลากรมีความ
ตระหนักและเข้าใจในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 2) บุคลากรสามารถออกแบบกิจกรรมในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 3) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  4) นักเรียนฝึก
ปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 5) นักเรียนมีความพึงพอใจที่ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
6) จ านวนกิจกรรมที่พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนอยู่ในระดับมาก 7) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ และ 8) ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ควรศึกษาพัฒนารูปแบบการขับเคลื ่อนโรงเรียนคุณธรรม โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย                 
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 
 2. ควรศึกษาทดลองกับกลุ่มทดลองนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ซึ่งมีความแตกต่างกันในระดับอายุ และ
วัยของกลุ่มทดลอง 
 3. ควรพัฒนาเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการขับเคลื่อนคุณธรรม (Best Practice) ของสถานศึกษา 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานของฝ่ายการจัดการ โรงเรียน   
วัฒนาวิทยาลัย (2) เพื ่อพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์โดยการตั ้งเป้าหมายและตัววัดผล                      
(3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยการตั้งเป้าหมายและตัว วัดผล                    
(4) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยการตั้งเป้าหมายและตัววัดผล (5) เพื่อประเมินผล
การใช้รูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยการตั้งเป้าหมายและตัววัดผลในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และคุณค่า ประชากรที่เป็นกลุ่มทดลอง ได้แก่ ครูและบุคลากรของฝ่ายการจัดการ โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
จ านวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจ านวน 5 ชุด ประเมินประสิทธิภาพของ
รูปแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพปัญหาการบริหารงานของฝ่ายการจัดการ โรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัย โดยภาพรวมมีสภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก (2) รูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยการ
ตั้งเป้าหมายและตัววัดผล คือ 1. การก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 2. การทบทวน พัฒนาทักษะ 3 . การจัด
กิจกรรม 4. การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 5. การก าหนดผู้รับผิดชอบในการก ากับติดตาม 6. การก าหนดช่วงเวลา
ของผลลัพธ์ และ 7. การประเมินผล (3) ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบมีค่าความสอดคล้องของข้อ
ค าถามกับวัตถุประสงค์ระหว่าง 0.80-1.00 (4) ผลการทดลองใช้รูปแบบ พบว่ามีผลการประเมินโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (5) ผลการใช้รูปแบบในด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล ด้านคุณค่า อยู่ในระดับมาก 
ข้อเสนอแนะควรน ารูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยการตั้งเป้าหมายและตัววัดผลของฝ่ายการจัดการ 
เป็นแนวทางในการมุ่งเน้นการท างานเป็นทีม เปลี่ยนแปลงแนวคิดวิธีการท างาน ก าหนดเป้าหมายที่ท้าทาย 
เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรให้สามารถพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด เกิดเป็น Best Practice หรือนวัตกรรมทางการ
บริหารการศึกษา 
 
ค าส าคัญ: รูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การตั้งเป้าหมายและตัววัดผล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย   
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Abstract  
The purpose of this research were (1) to study the administrative problems of 

Management Division in Wattana Wittaya Academy (2) to develop Performance-Based 
Management Model by Objectives and Key Results (3) to evaluate the effectiveness of 
Performance-Based Management Model by Objectives and Key Results (4) to experiment using 
the Performance-Based Management Model by Objectives and Key Results (5) to evaluate the 
results of the experiment using model in terms of efficiency effectiveness and value. A total 
of 17 persons were selected from teachers and staffs in the management division as a sample 
population. The researcher developed and used five sets of tools to collect data in 
questionnaire format and evaluated by five experts who checked the effectiveness of the 
model. Data analysis by frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and 
content analysis. The results showed (1) the overall condition of administrative management 
problems of Management Division in Wattana Wittaya Academy had a high level. (2) The 
Performance-Based Management Model by Objectives and Key Results consisted of 1. Purpose 
2. Reskills 3. Activities 4. Consult 5. Host 6. Year End and 7. Assessment. (3) The evaluation of 
model is effective with IOC value 0.80-1.00 (4) The effects of experiment were high level.            
(5) The effects of model were high effectiveness, efficiency and value. The suggestion should 
be implemented the Performance-Based Management Model by Objectives and Key Results 
to be guideline for working and improve organizational change for Best Practice or Innovation 
in Educational Management. 
  
Keywords:  Performance- Based Management Model, Objectives and Key Results ( OKRs) , 
Wattana Wittaya Academy 
 
บทน า  
 การบริหารองค์การถือเป็นกิจกรรมที่บุคลากรทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ การบริหารองค์การแบบมีส่วนร่วม มีระบบการท างานเป็นทีมจะช่วยให้องค์การมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการบริหารจัดการแบบปัจเจกชน เนื่องจากการท างานเป็นทีมเป็นการท างานที่น าความรู้ 
ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ที่แตกต่างกันมาผสมผสาน มีการร่วมกันแก้ปัญหาอย่างกว้างขวางรอบคอบ 
ยอมรับความคิดเห็นของส่วนรวม ให้เกียรติซึ ่งกันและกันน าความคิดเห็นที่ขัดแย้งมาใช้ประโยชน์ในทาง
สร้างสรรค์ (นิภาพร ทองด า, 2559, น. 1) การบริหารจัดการระบบขององค์การจึงต้องมีการพิจารณาและ
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คัดเลือกเครื่องมือทางการบริหารหรือเทคนิคการบริหารที่น ามาใช้หลากหลายเทคนิค ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับองค์การจะ
เลือกน ามาใช้  

แนวคิด Objectives and Key Results (OKRs) เป็นแนวคิดที่มีความส าคัญที่ท าให้ผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับในองค์การมีท ิศทางการท างานเดียวกันและร่วมกันท างาน พัฒนามาจากแนวคิดที ่ เร ียกว่า 
Management by Objectives (MBO) ที่คิดค้นโดย Peter F. Drucker ต่อมา Andrew Grove ได้น าแนวคิด 
MBO มาใช ้ก ับบร ิษ ัทและพ ัฒนาเป ็นหล ั กการท ี ่ เ ร ี ยกว ่ า  Objectives and Key Results (OKRs)              
(Wodtke, 2016, p.4) ซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาแนวคิดนี้เพื่อน ามาพัฒนารูปแบบการบริหารของฝ่ายการ
จัดการ เนื่องจากฝ่ายการจัดการเป็นฝ่ายหนึ่งของโรงเรียนที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน อ านวยความ
สะดวกให้กับการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา จากรายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา พบว่าการบริหารจัดการในฝ่ายการจัดการยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
มีการตั้งค่าเป้าหมายระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ที่ร้อยละ 92 แต่ผลการประเมินได้ร้อยละ 85          
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน (โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย , 2563) จากการวิเคราะห์สาเหตุ
พบว่าบุคลากรในฝ่ายการจัดการปฏิบัติงานด้วยวิธีการเดิม ๆ ขาดการพัฒนาทักษะหรือพัฒนาวิธีการท างาน 
ไม่มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน ท างานแบบปัจเจกบุคคลและไม่มีรูปแบบที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนด
ทิศทางการท างาน เพ่ือให้บุคลากรในฝ่ายการจัดการ สามารถปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ในทิศทางเดียวกัน 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยได้เห็นถึงความจ าเป็นที่ควรจะมีการพัฒนารูปแบบการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยการตั้งเป้าหมายและตัววัดผลของฝ่ายการจัดการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เพื่อให้ได้
รูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับบริบทของฝ่ายการจัดการ โดยมีความเชื่อที่ว่ารูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
โดยการตั้งเป้าหมายและตัววัดผลของนี้ จะช่วยพัฒนาบุคลากรของฝ่ายการจัดการ ให้สามารถปฏิบัติงานไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานของฝ่ายการจัดการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
 2. เพื ่อพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์โดยการตั ้งเป้าหมายและตัววัดผลของฝ่าย           
การจัดการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
 3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยการตั้ งเป้าหมายและ                 
ตัววัดผลของฝ่ายการจัดการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
 4. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยการตั้งเป้าหมายและตัววัดผลของฝ่าย    
การจัดการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
 5. เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยการตั้งเป้าหมายและตัววัดผลของ
ฝ่ายการจัดการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ในด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผลและด้านคุณค่า 
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การทบทวนวรรณกรรม  
แนวคิดการจัดการด้วยวงจรคุณภาพเดมม่ิง  
เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการด าเนินงานซึ่งประกอบด้วย

ขั้นตอน 4 ขั้น คือ การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ การปรับปรุง การด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบให้
ครบวงจรอย่างต่อเนื่องหมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ย่อมส่งผลให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพิ่มข้ึน
โดยตลอด (สุธาสินี โพธิจันทร์, 2561, น. 93-97) 

แนวคิดการบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์  
การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management by Objectives) หรือ MBOs เป็นแนวคิดการบริหาร

จัดการงานโดยยึดถือวัตถุประสงค์ของงานเป็นเป้าหมายหลักในการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ แนวคิดนี้ถูก
สร้างขึ้นโดยชื่อ Peter F. Drucker ในปี ค.ศ.1954 หลักการของแนวคิดคือองค์การจะประสบความส าเร็จถ้า
หากทุกคนในองค์การมีความพยายาม มีความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายในทิศทางเดียวกัน (Drucker, 1955) แนวคิดนี้
เป็นกระบวนการที่ออกแบบเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้มีโอกาสในการร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม
กับผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองภายใต้เงื ่อนไขของระยะเวลาที่สามารถบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่
ร่วมกันตั้งขึ้นได้ด้วยความรับผิดชอบของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง (Thomson, 1998, p. 317) ปัจจุบันได้มี
การน าเอาการบริหารดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการท างานเป็นทีมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน
ร่วมกับทีม ช่วยกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมภาวะผู้น า ระบบการบริหารจัดการทีมที่เหมาะสม ความมุ่งม่ันตั้งใจต่อ
การบรรลุในเป้าหมายของทีมและความผูกพันระหว่างบุคคลภายในทีมที่น าไปสู่ผลิตภาพของทีมและความพึง
พอใจในงาน (Antoni, 2005, pp.174-184) 

แนวคิดทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย  
การตั้งเป้าหมายถือได้ว่าเป็นตัวก ากับที่สะท้อนให้เห็นถึงการแสดงออกหรือพฤติกรรมของบุคคลที่มี

ต่อเหตุการณ์หนึ ่ง ๆ ที ่น าไปสู ่เป้าหมายอันเป็นผลลัพธ์สุดท้ายได้ดีที ่สุด ภายใต้การศึกษาเกี่ยวกับการ
ตั้งเป้าหมายไดม้ีการก าหนดกรอบแนวทางเพ่ือการตั้งเป้าหมายที่ดีโดยหลักการที่เป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง ได้แก่ 
SMARTER มีรายละเอียดดังนี ้ 1) S หมายถึง เฉพาะเจาะจง (Specific) ส  าคัญ (Significant) ท้าทาย 
(Stretching)  ง ่ าย (Simple)  สร ้ างแรงกระต ุ ้น  (Stimulating)  กระช ับ (Succinct)  ตรงไปตรงมา              
(Straight Forward) เป็นเจ้าของ (Self-Owned) จัดการได้ด้วยตนเอง (Self-Managed) ควบคุมได้ด้วยตนเอง 
(Self-Controlled) มีกลยุทธ์ (Strategic) และสมเหตุสมผล (Sensible) 2) M หมายถึง วัดได้ (Measurable) 
มีความหมาย (Meaningful) สร้างแรงจูงใจ (Motivational) จัดการได้ (manageable) มีความขลัง (Magical) 
มีแรงดึงดูด (Magnetic) ร ักษาไว ้ได้ (Maintainable) และมีเส ้นทางสู ่ เป้าหมาย (Mapped to Goals)               
3) A หมายถึง เห็นพ้องร่วมกัน (Agreed Upon) ท าได้ (Attainable) บรรลุผลส าเร็จได้ (Achievable) เป็นที่
ยอมรับได้ (Acceptable) มุ ่งเน้นด าเนินการ (Action-Oriented) บ่งบอกคุณลักษณะได้ (Attributable) 
กระท าได้ (Actionable) มีความเหมาะสม (Appropriate) มุ ่งมั ่นทะเยอทะยาน (Ambitious) สร้างแรง
บันดาลใจ (Aspirational) เป็นที่ยอมรับได้ (Accepted/Acceptable) สอดคล้องเชื่อมโยง (Aligned) มีความ
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รับผิดชอบ (Accountable) มีความเห็นพ้อง (Agreed) ปรับเปลี ่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ (Adapted)                     
4) R หมายถึง เป็นจริงได้ (Realistic) เกี่ยวข้องเชื่อมโยง (Relevant) คุ้มค่า (Rewarding) มุ่งเน้นผลลัพธ์ 
(Results-Oriented) มีทรัพยากรเพียงพอ (Resources are adequate) มีทรัพยากร (Resourced) บันทึก
ผลได้ (Recorded) ทบทวนได้ (Reviewable) ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี ่ยนแปลง (Robust) และ
เกี ่ยวข้องเชื ่อมโยงกับพันธกิจ (Relevant to a mission) 5) T หมายถึง มีก าหนดเวลา (Time-Based) 
ทันเวลา (Timely) จับต้องได้ (Tangible) ติดตามได้ (Trackable) เกี่ยวกับยุทธวิธี (Tactical) ติดตามร่องรอย
ได้ (Traceable) น าไปสู่สิ่งที่คุณต้องการได้ (Toward what you want) 6) E หมายถึง มีจริยธรรม (Ethical) 
น่าตื่นเต้น (Exciting) น่าพึงพอใจ (Enjoyable) ขยายใหญ่ได้ (Extending) ประเมินได้ (Evaluated) สร้าง
ความผูกพัน (Engaging) มีพลัง (Energizing) และ 7) R หมายถึง บันทึกผลได้ (Recorded) ทบทวนได้ 
(Reviewed) มีรางวัล (Rewarded) เป็นจริง (Realistic) มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง (Relevant) มีทรัพยากร 
(Resourced) และเน้นการวิจัย (research-based) (Wade, 2009, pp.291-295)  

แนวคิดการบริหารงานโดยตั้งเป้าหมายและก าหนดตัววัดผล  
คิดค้นโดย Andrew Grove ระบุว่า การน าแนวคิดการบริหารงานโดยตั้งเป้าหมายและก าหนดตัว

วัดผลมาใช้ มีข้อค าถามหลัก 2 ข้อคือ เป้าหมายขององค์การคืออะไรและองค์การจะท าอย่างไรให้บรรลุ
ความส าเร็จ โดยวัตถุประสงค์และผลลัพธ์นั้นมีการก าหนดผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญใดบ้างที่จะท าให้องค์การประสบ
ความส าเร็จ Andrew Grove ได้ก าหนดกฎ 7 ประการที่น ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการประกอบด้วย 
1. ก าหนดวัตถุประสงค์ที่เน้นท าในเรื่องที่ส าคัญท่ีสุดกับองค์การและก าหนดผลลัพธ์ที่ส าคัญไม่เกิน 5 ข้อเท่านั้น 
(Less is more) 2. ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย ส่งเสริมให้เกิดความผูกพัน ความรับผิดชอบ
และความรู้สึกเป็นเจ้าของ โดยผู้บริหารเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและแนะน า (Set goal from the bottom up)      
3. รับฟังความคิดเห็น ท างานและก าหนดเป้าหมายร่วมกันของทั้งองค์การ (No dictating) 4. มีความยืดหยุ่น 
โดยปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่ส าคัญให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป (Stay flexible) 
5. เรียนรู้จากข้อผิดพลาดและน าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา (Dare to fail) 6. ส่งเสริม
ให้คนในองค์การมุ่งมั่นในการพัฒนาการท างานของตัวเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ กล้าท างานที่    
ท้าทาย OKRs จะไม่น ามาใช้ในการประเมินผลงานหรือน ามาเป็นส่วนในการพิจารณาการให้ผลตอบแทนมาก
เกินไป จนท าให้บุคลากรไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงหรือท างานที่ท้าทาย (A tool, not a weapon) 7. มีความ
มุ่งมั่นอดทน เมื่อเจอปัญหาและไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ต้องมีการปรับปรุ งวิธีการแนวทางด าเนินงานและ
สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน (Be patient) (กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์, 2562)  

 
ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยการตั้งเป้าหมายและตัววัดผล
ของฝ่ายการจัดการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้  
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1.ขอบเขตด้านประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการทดลองได้แก่ ครูและบุคลากรของฝ่ายการจัดการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย              

ปีการศึกษา 2564 โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย งานพัฒนาอาคารสถานที่ 
2 คน งานบริการซ่อมบ ารุง 6 คน งานจราจรความปลอดภัยและงานยานพาหนะ 2 คน งานโภชนาการ 3 คน 
และงานอนามัย 4 คน รวมจ านวน 17 คน 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบและผลการใช้รูปแบบการบริหารที่

พัฒนาขึ้น โดยศึกษาเฉพาะในบริบทของฝ่ายการจัดการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเท่านั้น  
 
กรอบแนวคิด 
  ส าหรับกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยนี้ได้พัฒนามาจากการวิเคราะห์เอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
และข้อค้นพบจากการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 
         ตัวแปรต้น                   ตัวแปรกลาง               ตัวแปรตาม 

 
 
 

 
  
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 
 
 

(R) Reskills : ทบทวนพัฒนาทกัษะ  

(A) Activities : จัดกิจกรรม  

(C) Consult : ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 

 
(H) Host : ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
       ในการก ากับติดตาม 

(Y) Year-End : ก าหนดช่วงเวลา        
          ของผลลัพธ ์

(A) Assessment : ประเมินผล 

บริบท (สภาพปัญหา / ความต้องการ) 

รูปแบบการบริหาร   
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์     
โดยการตั้งเป้าหมาย
และตัววัดผล                   
 
 
 

ผลการใช้รูปแบบ
การบริหารแบบ  
มุ่งผลสัมฤทธิ์โดย
การตั้งเป้าหมาย
และตัววัดผลของ
ฝ่ายการจัดการ 
โรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย 

- ประสิทธิภาพ           
- ประสิทธิผล            
- คุณค่า                
 

(P) Purpose : ก าหนดเป้าหมาย  
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ระเบียบวิธีการวิจัย  
การศึกษานี้เป็นการวิจัยและพัฒนา ประชากรที่ใช้ในการทดลองได้แก่ ครูและบุคลากรของฝ่าย      

การจัดการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจ านวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ (1) สภาพปัญหาการบริหารงานของฝ่ ายการจัดการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย             
เป็นแบบสอบถาม 5 ระดับตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s rating scales) (2) รูปแบบการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์โดยการตั้งเป้าหมายและตัววัดผล ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากแนวคิดการ
บริหารจัดการด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ ่ง การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ MBOs ของ Peter F. Drucker 
หลักการตั้งเป้าหมาย SMARTER ของ Wade แนวคิดการบริหารงานโดยตั้งเป้าหมายและก าหนดตัววัดผล 
OKRs และกฎ 7 ประการของการน า OKRs มาใช้ตามแนวคิดของ Andrew Grove รวมไปถึงการสังเคราะห์
งานวิจ ัยที ่ เก ี ่ยวข้องโดยการท าตารางไขว้ (CROSSTAB ) (Timulak, 2009, p. 591) (3) แบบประเมิน  
ประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยการตั้งเป้าหมายและตัววัดผล ตามแนวคิดของ      
โรวิเนลลีและแฮมเบลตัน (Rovinelli and Hambleton, 1977) (4) แผนปฏิบัติการทดลองใช้รูปแบบการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยการตั้งเป้าหมายและตัววัดผล (5) แบบประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์โดยการตั้งเป้าหมายและตัววัดผลในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณค่า โดยผ่านการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน หาคุณภาพเครื่องมือการวิจัยโดยตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาเพื่อหาค่าความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์จากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  

 
ผลการศึกษา 
 ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยตามล าดับดังนี้        
 1. สภาพปัญหาการบริหารงานของฝ่ายการจัดการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย พบว่าโดยภาพรวมมีสภาพ
ปัญหาอยู ่ในระดับมาก เมื ่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่าสภาพปัญหาที่อยู ่ในระดับมากสามล าดับแรก คือ                        
การรวบรวมข้อมูลที่ได้จากผลการปฏิบัติงานมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั ้งไว้ว่าได้ผลตามที่ก าหนดไว้
เพียงใด การก าหนดเป้าหมายที่เน้นท าในเรื่องที่ส าคัญที่สุดและมีความท้าทายและการได้รับค าแนะน าในการ
ก าหนดเป้าหมายจากผู้บริหารของฝ่ายการจัดการ ตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะงานของฝ่ายการจัดการ
เป็นลักษณะงานที่มีการด าเนินการเป็นกิจวัตรประจ าวัน บุคลากรปฏิบัติงานด้วยวิธีการเดิมเป็นประจ า        
การรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานเป็นลักษณะบันทึกการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดร่องรอยหลักฐานเท่านั้น 
การให้ค าแนะน าจากผู้บริหารของฝ่ายการจัดการจะเน้นในด้านเทคนิคการปฏิบัติงานหรือวิธีการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ไม่ได้แนะน าแนวทางการก าหนดเป้าหมายที่ส าคัญหรือเป้าหมายที่ท้าทายร่วมกัน ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ทั้ง
สามข้อเป็นสภาพปัญหาที่อยู่ในระดับมากที่สุดสามล าดับแรก สอดคล้องกับงานวิจัยของวรวิทย์ สุขะวัชรินทร์ 
(2557) ที ่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนในประเทศไทย 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่ารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนในประเทศไทย เป็นรูปแบบที่
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พัฒนาจากปัญหาและความต้องการของโรงเรียนประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ส่วน  คือ 1) ส่วนความส าเร็จที่
คาดหวังเป็นเป้าประสงค์ที่สมดุลทั้งคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและนวัตกรรมการพัฒนาโรงเรียน               
2) ส่วนภารกิจ กลยุทธ์ มาตรการและวิธีการ เป็นส่วนวิธีการบริหารจัดการคัดสรรที่โรงเรียนต้องด าเนินการให้
บรรลุตามความส าเร็จที่คาดหวัง 3) ส่วนกลไกการบริหารจัดการ ประกอบด้วยกลไกผู้รับผิดชอบ กลไกการจัด
ระบบงานและคู่มือการปฏิบัติงาน กลไกการก ากับประเมินผลและกลไกการจัดการความเสี่ยงเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการ  
 2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยการตั้งเป้าหมายและตัววัดผลของฝ่ายการ
จัดการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการศึกษา
งานวิจัยอื่น ๆ เพื่อมาบูรณาการแล้วพัฒนาเป็นรูปแบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยการตั้งเป้าหมาย
และตัววัดผลของฝ่ายการจัดการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบดังนี้ 
  การก าหนดเป้าหมาย (แทนด้วย P–Purpose) เป้าหมายที่ก าหนดต้องชัดเจน สอดคล้องกัน
ทั้งองค์การ เน้นท าในเรื่องที่ส าคัญที่สุดกับองค์การ เป็นเป้าหมายที่มีความท้าทาย ให้พนักงานทุกระดับมีส่วน
ร่วมในการก าหนดเป้าหมาย    
  การทบทวน พัฒนาทักษะ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ (แทนด้วย R–Reskills) ทบทวน พัฒนาทักษะ
และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิมที่มีอยู่ เพ่ือพัฒนาตนเอง เพ่ิมขีดความสามารถและน าความสามารถ
นั้นไปผลักดันให้การปฏิบัติงาน เกิดผลส าเร็จเป้าหมายที่ก าหนด  
  การจัดกิจกรรม (แทนด้วย A–Activities) ก าหนดกิจกรรม แนวทางด าเนินการเพื่อให้ได้ผล
ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยแนวทางการด าเนินการนี้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิ่มเติม หรือยืดหยุ่น
ได้ตามสถานการณ์ตลอดเวลา  
  การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ (แทนด้วย C–Consult) ขอค าแนะน า ค าปรึกษา ในการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ จากหัวหน้างาน ผู้ช านาญการต่าง ๆ เพื่อลดความผิดพลาด ลดความเสียหาย 

 การก าหนดผู้รับผิดชอบในการก ากับติดตาม (แทนด้วย H–Host) ก าหนดผู้รับผิดชอบใน

การก ากับติดตามที่ชัดเจน ก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน เพื ่อสะดวกในการติดตามงาน ท าให้เกิด

ความก้าวหน้าในการท างานและเห็นผลลัพธ์ของการท างานอย่างต่อเนื่อง  

 การก าหนดช่วงเวลาของผลลัพธ์จากการด าเนินการ (แทนด้วย Y–Year End ) เพื่อให้

ทราบข้อมูลการด าเนินการ จุดเด่น จุดด้อย จุดที่ต้องพัฒนา โอกาส ข้อจ ากัด และน าไปใช้ประโยชน์ในการ

ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน เมื่อเกิดผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ จะต้องใช้ความอดทน และมุ่งมั่นอย่าง

ต่อเนื่องในการปรับปรุงพัฒนาไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย  

การประเมินผล (แทนด้วย A–Assessment ) รวบรวมข้อมูลที่เกี ่ยวกับผลการด าเนินงาน 

เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าได้ผลตามท่ีก าหนดไว้เพียงใด  

จากทั้ง 7 องค์ประกอบ สร้างเป็นแผนภาพรูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยการตั้งเป้าหมาย
และตัววัดผลของฝ่ายการจัดการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้ดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยการตั้งเป้าหมายและตัววัดผลของฝ่ายการจัดการ  

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
 

สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA : Plan–Do–Check-Act) ซึ่งเป็น
กิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการด าเนินงานประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้น คือ 
การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ การปรับปรุง การด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบให้ครบวงจรต่อเนื่อง 
ส่งผลให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพิ่มขึ้นโดยตลอด (สุธาสินี โพธิจันทร์ , 2561, น. 93-97) 
สอดคล้องกับแนวคิดการตั ้งเป ้าหมาย SMARTER ของ Wade (2009 , pp.291-295) ประกอบด้วย                       
R-Relevant to a mission การด าเนินการต้องเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพันธกิจ A-Agreed Upon การเห็นพ้อง
ร่วมกัน Self-Owned การก าหนดความรับผิดชอบ สร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของ กระตุ้นความมุ่งม่ัน สร้าง
แรงจูงใจ T-Time Based มีก าหนดเวลาที่ชัดเจน E-Evaluated สามารถประเมินได้ สอดคล้องกับแนวคิดการ
บริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์ของ Peter F. Drucker (Drucker, 1995) ที่ระบุว่า องค์การจะสามารถประสบ
ความส าเร็จถ้าหากทุกคนในองค์การมีความพยายามมีความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนมีการ
กระจายความรับผิดชอบอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารงานโดยตั้งเป้าหมายและก าหนดตัววัดผล 
OKRs และกฎ 7 ประการของการน า OKRs มาใช้ตามแนวคิดของ Andrew Grove ทีป่ระกอบด้วย 1. ก าหนด
วัตถุประสงค์ที่เน้นท าในเรื่องที่ส าคัญที่สุดกับองค์การและก าหนดผลลัพธ์ที่ส าคัญไม่เกิน 5 ข้อ (Less is more) 
2. ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย ส่งเสริมให้เกิดความผูกพัน ความรับผิดชอบและความรู้สึก
เป็นเจ้าของ โดยผู้บริหารเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและแนะน า (Set goal from the bottom up) 3. รับฟังความ
คิดเห็น ท างานและก าหนดเป้าหมายร่วมกันของทั้งองค์การ (No dictating) 4. มีความยืดหยุ่น โดยปรับเปลี่ยน
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วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่ส าคัญให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป (Stay flexible) 5. เรียนรู้จาก
ข้อผิดพลาดและน าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา (Dare to fail) 6. ส่งเสริมให้คนใน
องค์การมุ่งมั่นในการพัฒนาการท างานของตัวเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ กล้าท างานที่ท้าทาย 
OKRs จะไม่น ามาใช้ในการประเมินผลงานหรือน ามาเป็นส่วนในการพิจารณาการให้ผลตอบแทนมากเกินไป 
จนท าให้บุคลากรไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงหรือท างานที่ท้าทาย (A tool, not a weapon) และ 7. มีความ
มุ่งม่ันอดทน เมื่อเจอปัญหาและไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ต้องมีการปรับปรุงวิธีการ แนวทางด าเนินงานและ
สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน (Be patient) (กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์, 2562)        

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน โดยใช้ค่าความสอดคลอ้ง 
(IOC: Index of Item-Objective Congruence) ของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Rovinelli และ Hambleton ที ่ระบุว ่าค ่า IOC เป ็นการหาค่าความสอดคล้องระหว ่างข ้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ในแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามหนึ่ง 
กับวัตถุประสงค์ทุกข้อ (พิศิษฐ ตัณฑวณิชและพนา จินดาศร , 2561) โดยผลการประเมินผู้ทรงคุณวุฒิมี
ความเห็นว่า รูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยการตั้งเป้าหมายและตัววัดผลของฝ่ายการจัดการ
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีวัตถุประสงค์
และขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน เมื่อน ามาทดลองใช้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ สามารถ
แก้ปัญหาการบริหารงานของฝ่ายการจัดการ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้ปกครอง ท าให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการบริหารสถานศึกษา ใช้เป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดคุณภาพต่อการจัด
การศึกษา ในการน ารูปแบบไปใช้ต้องก าหนดเป็นนโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียน สร้างและท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับรูปแบบและวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้  ให้ทุกส่วนในองค์การมีความเข้าใจและมุ่งสู ่เป้าหมาย
เดียวกัน มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงแนวความคิด เปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน มีเป้าหมายที่ท้าทาย เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนองค์การให้สามารถพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด 
      4. ผลทดลองใช้รูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยการตั้งเป้าหมายและตัววัดผลของฝ่ายการ
จัดการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 17 คน พบว่า มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่อยู่มีคะแนนประเมินในระดับมากสามล าดับแรก คือ ผลจากการ
ปฏิบัติทดลองมีผลดีต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารงานของฝ่ายการจัดการ รูปแบบที่ใช้สามารถท าให้
โรงเรียนบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ได้ การปฏิบัติทดลองมีคุณค่าต่อการพัฒนาการบริหารงานของฝ่ายการ
จัดการ ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบที่น ามาทดลองใช้ ช่วยให้ครูและบุคลากรของฝ่ายการจัดการ มีความเข้าใจในการ
ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและส าคัญที่สุดในการปฏิบัติงาน โดยเป็นการก าหนดเป้าหมายด้วยตนเองให้
สอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์การ เมื่อก าหนดเป้าหมายที่ส าคัญด้วยตนเอง จึงเกิดความกระตือรือร้นที่
จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว การก าหนดเป้าหมายที่ท้าทาย จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความมุ่งมั่น มีความพยายามในการคิดกิจกรรมหรือวิธีการปฏิบัติงานที่หลากหลายมาใช้ เพื่อท าให้ สามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย รูปแบบที่น ามาใช้จึงมีคุณค่าต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานและการบริหารงานของ
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ฝ่ายการจัดการ สอดคล้องกับอังคณา แซ่เจี่ย (2561) ได้ศึกษานวัตกรรมและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ส าเร็จด้วย OKRs ของหน่วยแผนงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์การ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
จากการทดลองใช้เครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงานด้วย OKRs พบว่าหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
มีจ านวนนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 6 นวัตกรรมภายในระยะเวลา 3 เดือนและได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้วยการ
เพ่ิมทักษะด้านการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การกล้าแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะน าไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ตลอดจนเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้และองค์การแห่งความสุขต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Zhou & He (2018) ได้ศึกษาเพื่อเปรียบเทียบหลักการบริหารงานของ OKR และ KPI พบว่าการน า
หลักการบริหารด้วยวิธี OKRs มาใช้ในองค์การ เป็นการให้ความส าคัญกับทุกหน่วยขององค์การที่เชื่อมั่นว่า
บุคลากรทุกคน มีศักยภาพ สามารถใช้ความสามารถของตนในการท าให้องค์บรรลุในผลลัพธ์ตามที่มีการ
ก าหนดเป้าหมาย สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรทุกระดับในองค์การ เนื่องจากกระบวนการท างานของ 
OKRs เน้นรูปแบบการสื่อสารแบบสองทิศทางท้ังบนสู่ล่าง  
 5. ผลการใช้ร ูปแบบการบริหารแบบมุ ่งผลสัมฤทธิ ์โดยการตั ้งเป้าหมายและตัววัดผลของฝ่าย             
การจัดการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ในด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผลและด้านคุณค่า พบว่าโดยภาพรวม
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ดังนี้ 
  5.1 ด้านประสิทธิภาพของรูปแบบ พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ที ่ร ับผิดชอบ                
มีวัตถุประสงค์และขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน เมื่อน ามาทดลองใช้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
สามารถแก้ปัญหาการบริหารงานของฝ่ายการจัดการ มีความคุ ้มค่าและเหมาะสมกับงบประมาณที ่ใช้               
ทั้งนี้เนื่องจากครูและบุคลากรฝ่ายการจัดการมีความเข้าใจในเป้าหมายหลักขององค์การ เป้าหมายของตนเอง 
มีความพยายามในการคิดกิจกรรมหรือวิธีการปฏิบัติงานที่หลากหลายมาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ก าหนด อีกทั้งการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารองค์การ ในการให้ค าแนะน า การสร้างความมีส่วนร่วมทั้ง
ระบบ จนท าให้ทุกฝ่ายในองค์การมุ่งสู ่เป้าหมายเดียวกัน สอดคล้องกับแนวคิดของเอกภพ พวงประดิษฐ์ 
(2561) กล่าวถึงประสิทธิภาพในเรื่องของความสามารถในการบริหารจัดการ โดยใช้กระบวนการทางการ
บริหาร เพื่อให้องค์การมีเทคนิควิธีการในการปฏิบัติที ่เหมาะสม น ามาซึ่งผลลัพธ์ที่ประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน เกิดความประหยัดและคุ้มค่าในเรื่องการใช้เงิน บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และ
เวลา รวมทั้งผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจมากที่สุดและสอดคล้องกับงานวิจัยของ Antoni (2005) ได้ศึกษา
การน าแนวคิดการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการท างานเป็นทีม เพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานร่วมกับทีม พบว่าแนวคิดการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ช่ วยกระตุ ้นให้เกิด
พฤติกรรมภาวะผู้น า ระบบการบริหารจัดการทีมที่เหมาะสม สร้างความมุ่งมั่นตั้งใจต่อการบรรลุในเป้าหมาย
ของทีมและความผูกพันระหว่างบุคคลภายในทีม ที่น าไปสู่ผลิตภาพของทีมและความพึงพอใจในงาน  
  5.2 ด้านประสิทธิผลของรูปแบบ พบว่าท าให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรในฝ่ายการจัดการ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง ท าให้เกิด
ความร่วมมือที่ดีในการบริหารสถานศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากงานที่รับผิดชอบของฝ่ายการจัดการจะเป็นลักษณะ
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งานบริการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ท าให้ผู้เรียนและครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
ราบรื่น มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอ เหมาะสม ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนและสะท้อนความสุขไปถึง
ผู้ปกครอง ท าให้ผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน สอดคล้ องกับงานวิจัย
ของศิวาพัชญ์บ ารุง เศรษฐพงษ์ (2562) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาโดยน า OKRs มาใช้ใน
การบริหารงานด้านวิชาการพบว่า ช่วยให้การบริหารงานนั้นส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีมากยิ่งขึ้นเพราะ OKRs 
เป็นการตั้งวัตถุประสงค์ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนต้องการแก้ไขหรือพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครู รวมถึงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนในแต่ละด้านโดยหาวิธีการพัฒนาแก้ไขให้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ หากท าส าเร็จย่อมจะสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนเรียนรู้ตลอดจนการ
วัดผลประเมินผลรวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวคิดของ Fitzpatrick (2018) ที่กล่าวว่า หลักการบริหารองค์การด้วย 
OKRs ของบริษัท Google มีการมุ่งพัฒนาเป้าหมายที่มีความชัดเจนส่งผ่านไปทุกส่วนขององค์การ น ามาซึ่งการ
รับรู้ เข้าใจและร่วมมือร่วมใจกันในการขับเคลื่อนและผลักดันเป้าหมายนั้นไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ การบริหาร
จัดการด้วย OKRs ท าให้บุคลากรทราบว่าต้องท าอะไร เพื่อให้เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์นั้นน าไปสู่การเกิด
เป็นผลลัพธ์ในปลายทาง ท าให้บุคลากรทราบว่าจะมีวิธีการอย่างไร ที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์การและควรมีการ
ด าเนินการเมื่อไหร่ 
  5.3 ด้านคุณค่าของรูปแบบ มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษา ท าให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการ
บริหารสถานศึกษา เป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดคุณภาพต่อการจัดการศึกษาและจ าเป็นต้องก าหนดเป็นนโยบาย
เพื่อน ามาสู่การปฏิบัติของโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบที่น ามาใช้สามารถแก้ปัญหาการบริหารงานของฝ่าย
การจัดการได้ สอดคล้องกับแนวคิดของชลทิศ อุไรฤกษ์กุล (2562) กล่าวว่า คุณค่า หมายถึง ความคุ้มค่าของ
ผลผลิต บริการ กระบวนการ สินทรัพย์ หรือการใช้งาน เมื่อเทียบ กับค่าใช้จ่ายและทางเลือกอื่น ๆ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของสรายุทธ สงวนโภคัย (2563) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง OKRs กับการพัฒนาส านักงานตรวจคนเข้า
เมืองยุค 4.0 พบว่า ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้ที่รู้จัก
งานดีที่สุด สามารถร่วมเสนอความคิด และเสนอแนวทางใหม่ ๆ ในการปฏิบัติภารกิจเพ่ือขับเคลื่อนองค์การให้
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั ้งไว้ได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ofojebe & Olibie (2014)            
ได้ศึกษาการบริหารจัดการด้านการศึกษาในประเทศไนจีเรีย พบว่าการน าเอา OKRs มาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษาและด าเนินงานด้ านการศึกษานั้นส่งผลดีต่อการ
พัฒนาการศึกษาของประเทศ เนื่องจากจะท าให้สถาบันการศึกษาสามารถมองเห็นและสะท้อนวิสัยทัศน์ทาง
การศึกษาของสถาบันได้อย่างตรงเป้าหมายและเห็นภาพในอนาคตได้ชัดเจนมากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ควรสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบที่จะน ามาใช้ ให้ทุกส่วนในองค์การทราบและก าหนดเป็น
นโยบายในการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพ่ือเป็น Best Practice หรือนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา 
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2. มีความมุ่งมั่น จริงจัง มีการตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากร ปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณา
ถึงรูปแบบที่น ามาใช้เพื่อให้เหมาะสมกับองค์การ มีการก ากับติดตาม ประเมินผลสม ่าเสมอ 

3. การน ารูปแบบไปใช้ให้เกิดผลส าเร็จ ควรก าหนดผู้รับผิดชอบหลัก เพื่อให้มีผู้ดูแลก ากับติดตาม 
ก าหนดกระบวนการด าเนินการที่สอดคล้องกัน และสามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์การ 

4. ควรติดตามประเมินผลการท างานอย่างต่อเนื่องทั้งระบบ โดยการบันทึกข้อมูลการด าเนินการ
ทั้งหมดไว้ เพ่ือการสืบค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

5. การสร้างวัฒนธรรมองค์การที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับรูปแบบที่น ามาใช้ ส่งเสริมให้
เกิดความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ให้กับคนในองค์การ ส่งเสริมการท างานร่วมกัน การให้ข้อมูล
ป้อนกลับและการชื่นชม 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ (1) เพื ่อวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่รับผ่านระบบ TCAS (2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่เข้าศึกษาต่อด้วย
ระบบ TCAS และ (3) เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บแบบ
ส ารวจรวบรวมข้อมูล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
จ านวน 98 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว และการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน 3 คน ได้แก่ หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา และประธานหลักสูตร เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย ผลการวิจัย (1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ี
เข้าศึกษาต่อด้วย TCAS พบว่า นักศึกษาที ่ร ับเข้าผ่านระบบ TCAS 2 มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงสุด                      
(2) ด้านการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เข้าศึกษาด้วยระบบ TCAS พบว่า มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน และ (3) ด้านแนวทางการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนหลักสูตร พบว่า   
ควรพัฒนาแนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ  ยิ่งขึ้น  
 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  
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Abstract 
 The purposes of this research were (1) to evaluate the academic achievement of 
student in a Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering recruited by TCAS (2) to 
compare the academic achievement of student in a Bachelor of Engineering Program in 
Industrial Engineering recruited by TCAS, and (3) to propose a guideline for improving teaching 
and learning processes at the higher education level. This research is a mixed methods 
research. The quantitative research focused on the data collection surveyed from ninety-eight 
first-year students. Statistics used in this study are percentage, mean, standard deviation,                 
One–Way ANOVA, and pairwise comparison of variables using Scheffe's method. The 
qualitative research studied the interview information obtained from the three key informants, 
including the department head, associated department head, and program director, using the 
analytic induction method. The results indicated (1) the students recruited by TCAS 2 had 
academic achievement highest, (2) the students recruited by TCAS had no difference in 
academic achievement, and (3) the guideline for improving teaching and learning processes 
should include public relations, teaching and learning management, and teaching and learning 
process development corresponding to the current contexts. 
 
Keyword: Academic achievement, Cumulative grade point average, TCAS 

 
บทน า 

การศึกษาเป็นพื้นฐานส าคัญที่มีบทบาทในการชวยพัฒนาเยาวชนทั้งทางด้านปัญญาและบุคลิกภาพ 
การศึกษาช่วยสร้างจิตส านึกในการเป็นมนุษย์ ตลอดจนความรูในการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ การมีความ 
อดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคของชีวิต และหล่อหลอมให้เป็นประชากรที ่มีคุณภาพในสังคมต่อไป ดังเช่นที่ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564 ได้มีนโยบายเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและ
การเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย โดยพัฒนาคนเติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมใหคนไทยมี
ค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ด ีมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกที่
ดีต่อสังคมส่วนรวม ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตลอดจนการ เตรียมความพร้อมของก าลังคนด้าน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12                 
มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ ได้มีแนวทางที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพทุน
มนุษย์ของประเทศอีกด้วย (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559) 

การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้จากการได้รับการถ่ายทอดจากบุคคลหรือจากสื่อต่าง  ๆ ไปสู่อีก
บุคคล ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ  และความรู้เหล่านี้จะเป็นรากฐานในการพัฒนาคุณภาพของ
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มนุษย์ให้เจริญเติบโตทั้งทางด้านสมอง ด้านสติปัญญา รวมถึงด้านคุณธรรมจริยธรรม และให้มนุษย์ด ารงชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ ซึ่งการศึกษาในปัจจุบัน มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลาย รวมถึงมีเครื่องมือ
ในการถ่ายทอดที่ช่วยขยายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้โดยทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมมากขึ้น 
ตามพระราชบ ัญญัต ิการศ ึกษาแห ่งชาต ิพ.ศ.2542 ได ้ก  าหนดร ูปแบบการศ ึกษาไว้  3 ร ูปแบบ คือ                        
1) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาตามหลักสูตรที ่มีการก าหนดองค์ความรู ้ว ิธีการศึกษาระยะเวลา 
จุดมุ่งหมาย ที่แน่นอน และการวัดผลและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเต็มที่    
2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นขององค์ความรู้วิธีการศึกษา ระยะเวลา รูปแบบ วิธีจัดการ
ศึกษา ระยะเวลา ตลอดจนการวัดผลประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนกลุ่มที่มีความจ าเป็น และ 3) การศึกษาตามอัธยาศัย 
เป็นการศึกษาที่ก าหนดให้ผู้เรียนนั้นสามารถศึกษาเล่าเรียนได้ด้วยตนเองตามความพร้อม ความสนใจ โอกาสและ
ศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยใช้สื่อจากประสบการณ์ สังคม สิ่งแวดล้อม และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ   

การวัดความส าเร็จทางการเรียนหรือการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นเครื่องมือถูกน าไปใช้ในระบบ
การศึกษาอย่างกว้างขวาง เพราะเป็นสิ่งที่สะท้อนความรู้ความเข้าใจ ทักษะ สมรรถภาพและความสามารถทาง
วิชาการหรือกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาที ่ได้จากการเรียนตามหลักสูตร โดยเป้าหมายส าคัญของการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2544 คือ การท าให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือเป็น
คนที่มีคุณภาพ ทั้งเก่ง ดีและมีความสุข ในการเป็นพลเมืองไทยในอนาคต ซึ่ งอาจแยกคุณภาพของคนไทย
ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง คือ การท าให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งและเป็นคนดี ซึ่งสามารถวัดและตรวจสอบได้ตั้งแต่
ผู ้เรียนยังอยู ่ในระบบการศึกษา ส่วนที ่สอง คือ การท าให้ผู ้เรียนมีความสุข นั ้น  เป้าหมายคือ เมื ่อส าเร็จ                       
การศึกษาแล้ว สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและการประเมินผลให้เป็นไปตามเป้าหมายของการ
จัดการศึกษา การวัดความรู ้ ความสามารถด้านการเรียนในรูปแบบของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          
เป็นตัวแปรหนึ่งที่ท าให้สะท้อนถึงผลการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
รวมถึงระดับความมั่นใจ และความพึงพอใจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายใน
ระดับคณะ มหาวิทยาลัย กระทรวง และประเทศ  

ปัจจุบัน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งหนึ่ง มีช่องทางการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภายใต้นโยบายการ
ด าเนินงานของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาใช้ระบบที่เรียกว่า TCAS (Thai University Center Admission System) ซึ่งเริ ่มใช้ในปี
การศึกษา 2564 ซึ่งแบ่งการรับออกเป็นรอบ ๆ  และมีระบบบริหารจัดการสิทธิ์ เพื่อความเสมอภาคมากขึ้น 
โดยมหาวิทยาลัยก าหนดการรับเข้าศึกษา ออกเป็น 5 รอบ และก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คุณสมบัติเฉพาะ 
รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธ ีการคัดเลือกแตกต่างกันตาม  หลักการของ ทปอ. และตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย เช่น คุณสมบัติด้านความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษหรือความถนัดเฉพาะด้านกีฬา 
ศิลปวัฒธรรม รวมถึงคุณสมบัติเชิงกายภาพหรือเชิงพื้นที่ ซึ่งช่องทางการคัดเลือกเหล่านี้ เมื่อได้นักศึกษาเข้า
ศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยจะใช้ระบบการวัดประเมินผลความรู้ ความสามารถด้านการเรียนจากผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนของนักศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นมาตรฐานกลางที่สะท้อน คุณภาพของนักศึกษาและผลการด าเนินงาน
ด้านการจัดการศึกษาในมิติต่าง ๆ เช่น กระบวนการรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรม
ด้านวิชาการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นหนึ่งในตัวแปรส าคัญของระบบการศึกษาที่
สะท้อนการด าเนินงานด้านการรับนักศึกษาเข้าศึกษา จึงสนใจการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ แห่งหนึ่ง ที่รับเข้าผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561 - 2563 เนื่องจากผู้เรียน
แต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกันและผ่านการคัดเลือกจากเกณฑ์การคักเลือกที่แตกต่างในแต่ละรอบ               
จึงต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ในการ
พิจารณาวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการรับนักศึกษาเข้าศึกษา สามารถจัดการศึกษาในภาพรวมให้สอดคล้อง
และตอบสนองต่อความต้องการ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนและน าไปสู่เป้าหมายสร้างคน เพื่อเป็น
กลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการก าหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในการรับสมัคร
นักศึกษาต่อไป 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ ที่รับผ่านระบบ TCAS  

2. เพื ่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต                    
สาขาวิชาวิศวกรรม  อุตสาหการ ที่เข้าศึกษาต่อด้วยระบบ TCAS  

3. เพื ่อเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 
กรอบแนวความคิดวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจิจัย 
 

ผลการเรียน ม.6 

 

กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 - 
2563 
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ประโยชน์ที่ได้รับจาการวิจัย 

1. ทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่รับเข้าผ่าน

ระบบ TCAS  

 2. ใช้ข้อมูลเป็นแนวทางการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ 

3. ใช้ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์รับบุคคลเข้าศึกษา 

 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี ่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หมายถึงระดับความรู ้ ความเข้าใจ ความสามารถเฉพาะตัวบุคคลที่ได้จาการทดสอบหรือท างานที่ได้รับ

มอบหมาย ซึ่งวัดผลระดับความส าเร็จในรูปแบบของคะแนน ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงหมายถึง ระดับความรู้

และความเข้าใจในการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที ่ 1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม                  

อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งวัดผลส าเร็จจากผลสอบและประเมินผลออกมาเป็นระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  

 
ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย 

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 
จากเดิมมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ด าเนินการคัดเลือกและจัดสอบเอง กระทั่งใน พ.ศ. 2504 ได้เปลี่ยนมาเป็นระบบ
กลางในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกว่า การสอบเอ็นทรานซ์ (Entrance)  

ต่อมา พ.ศ. 2549 ได้เปลี่ยนการคัดเลือกจากการสอบเอ็นทรานซ์ (Entrance) มาเป็นระบบที่เรียกว่า 
แอดมิชชั ่น (Admissions) ซึ ่งใช้คะแนนเกรดเฉลี ่ยสะสมเฉลี ่ยของทุกวิชาที ่ได้เร ียนมาตลอดหลักสูตร 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) และเกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) คะแนนทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐานหรือโอเน็ต (O-NET) และการทดสอบทางการศึกษาขั้นสูงหรือเอเน็ต 
(ANET) มาเป็นองค์ประกอบ แต่มีปัญหาตามมานั่นคือ โรงเรียนมีมาตรฐานการเรียนการสอนไม่เหมือนกัน 
ส่งผลให้เกรดเฉลี่ยสะสมที่ได้แตกต่างกัน ดังนั้น ใน พ.ศ. 2553 ได้มีการแก้ไขปัญหาสัดส่วนคะแนนที่ใช้
คัดเลือกโดย การยกเลิกการสอบเอเน็ต (A-NET) มาเป็นการทดสอบตามความถนัดทั่วไป (GAT) และการ
ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ (PAT)  

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission 
System: TCAS) เป็นระบบที่เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มอบหมายให้                              
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) พิจารณาปรับรูปแบบการรับเข้าศึกษา ไม่ให้มีการวิ่งรอกสอบ                
ลดค่าใช้จ่ายในการสมัคร และป้องกันการใช้สิทธิ์ซ ้าซ้อน ทปอ. ได้รับหลักการ โดยเสนอแนวทางการรับ
นักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ โดยสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. จ านวน 31 แห่ง                 
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(ปีการศึกษา 2562 สมาชิกเครือข่าย ทปอ. มีจ านวน 34 แห่ง) ร่วมกันพิจารณากระบวนการคัดเลือกบุคคล 
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกัน ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็น
ต้นไป ทั้งนี้ทปอ. ราชภัฏ และ ทปอ. ราชมงคล ได้รับหลักการในการเข้าร่วมด าเนินการตามแนวทางนี้ด้วย โดย
ยึดหลักการส าคัญของ TCAS มี 3 ประการ ดังนี้ 1) นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                  
2)  ผ ู ้ สม ัครแต ่ละคนม ี เพ ียง 1 ส ิทธ ิ ์ ในการตอบร ับ ในสาขาว ิชาท ี ่ เล ื อก เพ ื ่ อความเสมอภาค                                         
3) สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะเข้าระบบ Clearing-House เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์
ของผู้สมัครการบริหารจัดการการสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา แบ่งออกเป็น 5 รอบ แต่ละรอบจะมี
เงื่อนไขที่แตกต่างกันไป  ซึ่งถ้าสอบผ่านการคัดเลือกในรอบไหนแล้วจะไม่สามารถสมัครสอบในรอบอื่น  ๆ  
ต ่อไปได ้ ซ ึ ่งร ูปแบบและแนวทางการร ับของ ทปอ.  มีรอบการร ับเพื ่อค ัดเล ือกบุคคลเข ้าศ ึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 

1. รอบที่ 1 Portfolio กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เป็นการรับด้วย Portfolio 
หรือประวัติผลงานของผู้มีคุณสมบัติตามความต้องการของสาขาวิชาก าหนด ไม่มีการสอบข้อเขียน แต่อาจมี  
การสอบสัมภาษณ์ หรือทดสอบทักษะเฉพาะทางได้ (เป็นการ Pre-Screening แต่ไม่ใช่ Open for all)                        
โดยด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกผ่านทางมหาวิทยาลัย  

2. รอบที่ 2 โควตา กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ หรือโควตาโรงเรียนในเครือข่าย                
(ไม่ใช่การรับทั้งประเทศ) โครงการความสามารถพิเศษ (Talent) พิจารณาคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบกลาง ได้แก่ 
GAT/PAT O-NET วิชาสามัญ 9 วิชา และ/หรือ มีการสอบความถนัด หรือวิชาเฉพาะสาขาวิชา โดยด าเนินการ 
รับสมัครและคัดเลือกผ่านทางมหาวิทยาลัย  

3. รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 1 กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนทั่วไป (เป็นการรับตรงทั้งประเทศ) เป็นการรับ 
โดยใช้ข้อสอบกลาง GAT/PAT O-NET วิชาสามัญ 9 วิชา โดย ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่าน เว็บไซต์
ส่วนมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก ประมวลผล และส่งผลการคัดเลือกให้ ทปอ. จัดอันดับ 

4. รอบที่ 4 รับตรงร่วมกัน 2 กลุ ่มเป้าหมายคือ นักเรียนทั ่วไป เป็นการรับโดยใช้ข้อสอบกลาง 
GAT/PAT O-NET และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ซึ่งมีการก าหนดสัดส่วนแจ้งล่วงหน้า 3 ปี แบ่งเป็น 
10 กลุ่ม สาขาวิชา รับสมัคร ประมวลผลคะแนนและจัดอันดับ โดย ทปอ.  

5. รอบที่ 5 รับตรงอิสระ กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนทั่วไป เป็นการรับโดยใช้ข้อสอบกลาง  GAT/PAT 
O-NET วิชาสามัญ 9 วิชา อาจมีหรือไม่มีการสอบข้อเขียนก็ได้ โดยด าเนินการรับสมัครและ คัดเลือกผ่านทาง
มหาวิทยาลัย และจะด าเนินการได้ในกรณีท่ีหลักสูตรนั้นได้นักศึกษาไม่ครบตามแผนการรับ จากรอบที่ 1-4 

 
การจ ัดการเร ียนการสอน หล ักส ูตรว ิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาว ิชาว ิศวกรรมอุตสาหการ                       
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งหนึ่ง 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ            
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 จนถึง ปัจจุบัน โดยการรับผู้ส าเร็จการศึกษา
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ มีคุณสมบัติทั ่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะตามระเบียบการสอบคัดเลือกของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ ระเบียบ
การสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย มีแผนการรับนักศึกษาต่อ ปีการศึกษา จ านวน 45 คน ซึ ่งตามแผน  
การศึกษาใช้ระยะเวลาการศึกษา 4 ปีการศึกษา และมีการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา
แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และการ
ก าหนดจ านวนหน่วยกิตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
2552 หลักสูตรที่สร้างวิศวกรให้มีความสามารถในการบูรณาการและประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรม            
อุตสาหการ มุ่งเน้นผู้เรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ ด้วยการผสมผสานเนื้อหาเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติบนพื้นฐาน
ของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และบริบทของสังคม
โลกเนื้อหาเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
ได้มีการรับรองวิชาวิศวกรรมวิชาชีพควบคุม จากสภาวิศวกร เป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันองค์กร ต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็เล็งเห็นความส าคัญและความ
จ าเป็นที่ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ สามารถอาชีพได้ดังนี้ 

1. ต าแหน่งงานทางวิศวกรรมอุตสาหการส าหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในสายงานด้านการผลิต
และการบริการ เช่น วิศวกรอุตสาหการในทุกองค์กร วิศวกรควบคุมคุณภาพ วิศวกรความปลอดภัย                 
วิศวกรซ่อมบ ารุง วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ วิศวกรออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิต  วิศวกรประเมิน
และบริหารโครงการ และวิศวกรฝ่ายจัดซื้อ / ฝ่ายขาย เป็นต้น 
 2. นักวิชาการ / นักวิจัย ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 
ขอบเขตของการวิจัย  

การวิจัยเรื ่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ                
ที่รับเข้าผ่าน TCAS ผู้วิจัยด าเนินการวิจัย ดังนี้    

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
มุ่งศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 - 2563 ที่เข้า

ศึกษาต่อด้วยระบบ TCAS ผู้วิจัยจัดกลุ่มการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ระบบ 
TCAS คือ รอบ TCAS 1 TCAS 2 และ TCAS 3 – 4 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 
98 คน  

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ผู้บริหาร จ านวน 3 คน ได้แก่ หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้า

ภาควิชา และประธานหลักสูตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งหนึ่ง 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
ขั ้นตอนที ่ 1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย 
ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบส ารวจข้อมูลเพ่ือรวบรวมข้อเท็จจริง ซึ่งประกอบด้วย รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล 

เพศ ภูมิภาค เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบการสอบการคัดเลือกด้วยระบบ TCAS และเกรด
เฉลี่ยสะสม (GPAX)   ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 แบบส ารวจข้อมูล 

ล าดับ รหัส
นักศึกษา 

ชื่อ – สกุล เพศ ภูมิภาค GPAX 
ม.6 

รอบ TCAS 
ที่ผ่านคัดเลือก 

GPAX 
ป.ตรี ชั้นปีท่ี 1 

        

 
ขั ้นตอนที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Source) จากระบบงานบริหาร

การศึกษาและนานาชาติ มหาวิทยาลัยก ากับของรัฐแห่งหนึ่ง โดยเก็บข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที ่ร ับเข้าผ่าน TCAS                       
ปีการศึกษา 2561 ถึง ปีการศึกษา 2563 จ านวน 98 คน ที่มีสถานะก าลังศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ม.6 เทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ าแนกตาม
ปีการศึกษา และจ าแนกตามตามรอบ TCAS โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าผลที่ได้
เทียบกับเกณฑ์ระดับคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วีราวัลย์ จันทร์ปลา และคณะ, 2555, 35)  

ขั้นตอนที่ 5 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ าแนกตามปีการศึกษา และจ าแนกตามรอบ 
TCAS โดยวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ 

ขั้นตอนที่ 6 สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ผู้บริหาร จ านวน 3 คน ได้แก่ 
หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา และประธานหลักสูตร 

 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่รับเข้าผ่าน 
TCAS ปรากฏผลดังนี้ 
 1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ม.6 เทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่รับเข้าผ่าน TCAS   
ปีการศึกษา 2561 ถึง ปีการศึกษา 2563 โดยมีผลตามตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 2 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.6 เทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่รับเข้าผ่าน 
TCAS   

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.6 เทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์             
ที่รับเข้าผ่าน TCAS  ปีการศึกษา 2561 ถึง ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (𝒙 = 2.93, S.D. = 
0.46) TCAS 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด (𝒙 = 312, S.D. = 0.40) รองลงมาคือ TCAS 1 (𝒙 = 2.96, 
S.D. = 0.51) และ TCAS 3-4 (𝒙 = 2.85, S.D. = 0.38) ตามล าดับ  
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่รับเข้าผ่าน TCAS ปีการศึกษา 2561 ถึง ปีการศึกษา 2563 โดย
มีผลตามตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่รับเข้าผ่าน TCAS 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.502 2 0.251 1.183 0.311 

ภายในกลุ่ม 20.162 95 0.212   

รวม 20.664 97    
   *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาชั้นปีที ่ 1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม               
อุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่รับเข้าผ่าน TCAS ปีการศึกษา 2561 ถึง ปีการศึกษา 2563 TCAS 1 
TCAS 2 และ TCAS 3 - 4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกันอย่าง  

 
 

 
รอบการสอบคัดเลือก 

 
จ านวน  
(คน) 

ปีการศึกษา 2561 ถึง ปีการศึกษา 2563  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ม.6  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 

𝑥  S.D. ระดับ 𝑥  S.D. ระดับ 
TCAS 1 57 3.75 0.18 ดีเยี่ยม 2.96 0.51 ดี 

TCAS 2  6 3.47 0.25 ดีเยี่ยม 3.12 0.40 ดี 

TCAS 3 - TCAS 4 35 3.52 0.28 ดีเยี่ยม 2.85 0.38 ดี 
รวม 98 3.65 0.25 ดีเยี่ยม 2.93 0.46 ดี 
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สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่รับเข้า

ผ่าน TCAS สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคล 

นักศึกษานักศึกษาชั ้นปีที ่ 1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                       
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่รับเข้าผ่าน TCAS ปีการศึกษา 2561 ถึง ปีการศึกษา 2563 จ านวน 98 คน เป็นนักศึกษา 
เพศชาย จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 นักศึกษาเพศหญิง จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 มีภูมิล าน า
ของโรงเรียนในกรุงเทพมหานครมากที่สุด จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37.76 ภาคกลาง จ านวน 28 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.57 และภาคอื่น ๆ  จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33.67 การสอบคัดเลือกระบบ TCAS รอบ TCAS 1 
มากที่สุด จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 58.16 รอบ TCAS 2 จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.12 และรอบ TCAS 
3-4 จ านวน 35 คน คิดเป็น ร้อยละ 35.71   
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่รับเข้าผ่าน TCAS 
  1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เข้าศึกษาต่อด้วยระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561 ถึง                       
ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อด้วยระบบ TCAS มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนอยู่ในระดับดี (𝒙 = 2.93, S.D. = 0.46) การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระบบ TCAS รอบ TCAS 

2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด (𝒙 = 312, S.D. = 0.40) จะเห็นได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 มีเกรดเฉลี่ยสะสม ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเมื่อเทียบกับผลการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพนักศึกษา เมื่อส าเร็จการศึกษาและให้ปริญญาเกียรตินิยม  ซึ่งตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย เมื่อสอบได้แต้มเฉลี่ยไม่ต ่ากว่า 3.50 และได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 เมื่อสอบได้แต้มเฉลี่ย
ไม่ต ่ากว่า 3.25 และต้องมีคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เข้าศึกษาต่อด้วยระบบ TCAS พบว่ารอบ TCAS 1 
TCAS 2 และ TCAS 3 - 4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกันอย่าง อาจเป็นเพราะว่าการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการในปีการศึกษาแรกนั้น นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตร เช่น กลุ่มวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา และกลุ่มวิชาแกน โดยนักศึกษาที่รับเข้าผ่าน 
TCAS ต้องมีพื้นฐานในกลุ่มรายวิชาดังกล่าวเหมือนกัน มีกิจกรรมเสริมทักษะ อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญจัดการสอนและถ่ายทอดความรู้ได้อย่างดี ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน  
  3. การสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูล จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา 
ประธานหลักสูตร สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 แนวทางการการจัดการเรียนการสอน 
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  - การใช้นวัตกรรมการจัดการเร ียนการสอนแบบบรรยายและแบบปฏิบัต ิให้เข ้ากับ
สภาวการณ์  
  - การจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุ การเรียนให้ทันสมัยในการเรียนการสอน เพื่อจะได้มีการพัฒนา
นวัตกรรม และเกิดแรงจูงใจ ความสนใจใฝ่เรียนรู้ ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียน  
  - มีการจัดอบรมและกิจกรรมเสริมทักษะ Soft Skills ของบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมเชิงธุรกิจ

บนพื้นฐานของธรรมาภิบาล         

  - มีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา และการพัฒนาระบบ รวมทั้งยังมีคณาจารย์รุ่นใหม่ที่

เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางความคิดท่ีหลากหลาย 

 ประเด็นที่ 2 แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
  - นวัตกรรมด้านการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้หลักสูตรมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลระดับปริญญาตรี โดยการรับรองหลักสูตรจาก  Accreditation Board for 
Engineering and Technology (ABET) ของสหรัฐอเมริกา 
  - มีแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรตั้งบนพื้นฐานอันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะพิเศษ ที่มีความโดดเด่นกว่าสถาบันการ
ศึกษอื่น ๆ ในสาขาเดียวกัน ให้มีความเป็นเลิศในการประยุกต์องค์ความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการสู่การ
เปลี่ยนแปลงในนวัตกรรมของเทคโนโลยีการบริหารและการจัดการ 
  - หลักสูตรมีนโยบายลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนต่าง มหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ิมขึ้น เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและ
สามารถส่งนักศึกษาและบุคลากรไปอบรมพัฒนาความรู้ และศึกษาดูงาน 
 ประเด็นที่ 3 แนวทางการบริหารการับนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
  - การให้ความสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาและคุณภาพของนักเรียนที่จะเข้า
มาเป็นนักศึกษาของหลักสูตร 
  - การท าให้หลักสูตรเป็นที่ยอมรับและรู้จักอย่างกว้างขวางในภาวะที่มีการแข่งขันสูงด้าน
การศึกษา 
    - ส่งเสริมเชิงรุกการบริหารการรับนักศึกษาด้วยการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างให้คนได้รู้จัก
มากขึ้น ด้วยนวัตกรรมการแนะน าหลักสูตรแบบออนไลน์ มีกิจกรรม Open House ให้ผู้เรียนที่สนใจต่อเข้ามา
ศึกษาดูงานในหลักสูตร และจัดกิจกรรมค่าย       
    - ส่งเสริมความผูกผันธ์องค์กรและเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์   
 
 
 
 

https://dict.longdo.com/search/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
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อภิปรายผล 
 จากการสรุปผลการวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิศวกรรม                  
อุตสาหการที่รับเข้าผ่าน TCAS ปีการศึกษา 2561 ถึง ปีการศึกษา 2563 สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าศึกษาต่อด้วย TCAS อยู่ในระดับดี นักศึกษาที่
เข้าศึกษาด้วย TCAS 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่เข้าศึกษาด้วย TCAS 1 และนักศึกษาที่เข้า
ศึกษาด้วย TCAS 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่เข้าศึกษาด้วย TCAS 3-4 ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับ วีราวัลย์ จันทรปลา และคณะ (2555) ได้ท าการศึกษาเกี ่ยวกับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ชั ้นปีที ่ 1                    
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกประเภท
ทุนเพชรสุนันทา ประเภทโควตา ประเภทรับตรง และประเภทระบบกลาง (Admissions) มีผลสัมฤทธิ์ทาง             
การเรียน อยู่ในระดับปานกลาง  
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่รับเข้าผ่าน TCAS พบว่า TCAS 1 TCAS 2 และ TCAS 3 - 4 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกันอย่าง อาจเป็นเพราะว่าการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ในปีการศึกษาแรกนั้น นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตร เช่น กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคม
และมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา และกลุ่มวิชาแกน โดยนักศึกษาที่รับเข้าผ่าน TCAS ต้องมีพื้นฐานในกลุ่ม
รายวิชาดังกล่าวเหมือนกัน สอดคล้องกับงานวิจัย สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ (2560) ได้ท าการศึกษาการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เข้าศึกษา
ด้วยวิธีรับตรง และวิธีระบบรับกลาง ปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต                 
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 นิสิตที่เข้าศึกษาท้ังสองวิธีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน  
 3. ด้านแนวทางการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนหลักสูตร ได้มีแนวทางการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทต่ าง ๆ  
ยิ่งขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัย อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน (2544) การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
จ าเป็นต้องค านึงถึงองค์ประกอบของการเรียนการสอน อันเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญในการที่จะส่งเสริมให้การ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งการจัดการเรียนการสอน ตามองค์ประกอบของคุณภาพ
การศึกษาที่ต้องพิจารณา ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านผู้เรียน ด้านผู้สอน ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ด้านการวัดและประเมินผล และด้านปัจจัยเกื้อหนุน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ             
ที่รับเข้าผ่าน TCAS ผู้วิจัยข้อเสนอแนะ ดังนี้ (1) มหาวิทยาลัยหรือคณะควรมีระบบการติดตามผลการเรียน 
ติดตามพฤติกรรม ตลอดจนระบบการดูแลนิสิตในด้านต่าง ๆ เช่น ระบบการให้ค าปรึกษาด้านการเรียน                  
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การด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย การสนับสนุนทุนการศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยด าเนินการอย่าง
ครอบคลุมนิสิตทุกกลุ่ม เพราะความแตกต่างของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกแต่ละรอบ อาจท าให้การรับรู้ 
ความเข้าใจ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ด้านการเรียนในระดับที่แตกต่างกัน จึงเป็นไปได้ที่จะส่งผลต่อวัฒนธรรม
ทางการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนได้ในอนาคต ทั้งนี้หากต้องการให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
และตรงตามวัตถุประสงค์ ควรมีการส ารวจ ความต้องการของนักศึกษาในภาพรวมของหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็น
ความต้องการที่เกี่ยวข้องกับการเรียน หรือด้านอื่น ๆ ที่จะช่วยเอื้อต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้นักศึกษาได้รับการตอบสนองตามความต้องการ  อย่างเท่าเทียมกัน (2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเร ียนของน ักศ ึกษาหล ักส ูตรว ิศวกรรมศาสตรบ ัณฑ ิต สาขาว ิชาว ิศวกรรมอ ุตสาหการ                              
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่รับเข้าผ่าน TCAS แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกัน ดังนั้น จึงท าให้สามารถก าหนด
จ านวนรับนักศึกษา ที่รับเข้าผ่าน TCAS ได้ และทิศทางในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  (3) เกณฑ์การ
รับนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปีการศึกษา 2561 ถึง ปีการศึกษา 2563 มีผลการศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย ≥ 3.00 เกณฑ์คะแนนขั้นต ่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ ≥ 3.00 ดังนั้น การรับนักศึกษาที่มีคุณภาพและสอดรับการเป็นสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ ่งการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในปีการศึกษาแรก 
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา 
และกลุ่มวิชาแกน โดยนักศึกษาต้องมีพ้ืนฐานในกลุ่มรายวิชาดังกล่าวเป็นอย่างดียิ่ง ดังนั้น จึงเห็นว่าไม่ควรปรับ
เกณฑ์การรับนักศึกษาคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ได้นักศึกษา
ที่มีคุณภาพเข้ามาเรียนที่สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสามารถเรียนต่อยอดในรายวิชาตามโปรแกรม
การศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาแรกเข้า  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  

จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ (1)  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ
อัตราความส าเร็จการศึกษาและการใช้เวลาเรียนจนส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ปี ของนักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่รับเข้าผ่าน TCAS (2) ควรมีการศึกษาด้านสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาและ
ปัจจัยอื่น ๆ  เพ่ือจะได้ทราบสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาต่อไป 

 
บรรณานุกรม 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัด เลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่. สืบค้นจากhttps://reg.kmitl.ac.th/TCAS_old/news/files/2562_1_ 
news1_ 492_2018_10_31-14-27-44_151c2.pdf 

กองบร ิหารการศึกษา มหาว ิทยาล ัยมหิดล. (2564). ระบบการคัดเล ือกกลางบ ุคคลเข ้าศ ึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล. สืบค้นจาก https://tcas.mahidol.ac.th/ 

https://reg.kmitl.ac.th/TCAS_old/news/files/2562_1_news1_492_2018_10_31-14-27-44_151c2.pdf


การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”    
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1393 

 

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ส านักงาน. (2556). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ: เดอะบุคส์. 

ชาลี จิตรีผ่อง (2562). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที ่เข้าศึกษาด้วยระบบ TCAS และระบบรับตรง (รายงานการวิจัย). 
ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

บุญสิตา ทองสุข. (2560). การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกตาม
ประเภทการรับเข้าศึกษาขอคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
(รายงานการวิจัย). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

ราตรี ธรรมค า. (2560). การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาที่สอบคัดเลือกระบบ
มหิดลรับตรง และระบบกลางกรณีศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.  
วารสารการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย, 4(สิงหาคม 2560), 9-17. 

ละออ เอื้อจิตตระกูล. (2558). การเปรียบเทียบคุณภาพนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างระบบโควตาและระบบแอดมิชชัน  (งานวิเคราะห์).  นครปฐม: 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (ม.ป.ป.) การรับบุคคลเข้าศกึษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย. สืบค้นจาก
https://th.wikipedia.org/wiki/       

วีราวัลย์ จันทรปลา และคณะ. (2555). การศึกษาลักษณะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เข้าปีการศึกษา 2554 (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา. 

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย. (2561). ระบบการคัดเลือก TCAS 2561. สืบค้นจาก https:// 
www.mytcas.com/ 

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย. (2564). คู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System) ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา . 
สืบค้นจาก https://tcas.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/TCAS64-student-v1.pdf 

สุทธิวรรณ พีรศักดิ ์โสภณ. (2560). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตปริญญาตรีชั ้นปีที ่ 1 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที ่เข้าศึกษาด้วยวิธีรับตรง และวิธีระบบรับกลาง ปีการศึกษา 2558.              
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษย์และสังคมศาสตร์), 9(18).  

อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน. (2544). วิธีท าการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ. 
 
 
 
 
 
 

https://tcas.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/TCAS64-student-v1.pdf


การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”    
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1394 

 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

Academic Administration Strategy of Private School  
Nong Muang District Lopburi Province 

ภัทรพงษ์ แซ่ตั้ง1 และอุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ2 
Pattarapong Saetang1 and Udomvit Chaisakulkiet2 

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา                       
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์1 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา                              
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์2 

E-mail: pattarapong.s@rmutr.ac.th,  Udomvit.k@rmutr.ac.th 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์  (1)  เพื ่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (2)  เพื่อประเมินความ      
พึงพอใจระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี 
และเจ้าหน้าที่ดูแลหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จากตารางส าเร็จของเครชซี่ และ มอร์แกน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  (Simple  Random  Sampling) จ านวน 
234 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ (1) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (2) แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าความถี ่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี ่ย และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า                       
(1 )  ระบบสารสนเทศเพ ื ่ อการจ ัดการหล ักส ูตรตามกรอบมาตรฐานค ุณว ุฒ ิระด ับอ ุดมศ ึ กษา                        
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วยโครงสร้าง 4 ส่วน ได้แก่ สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล , 
ส่วนของการเพิ่ม ลบ แก้ไข อนุมัติ, ส่วนของการค้นหาข้อมูล และส่วนของการรายงานข้อมูล (2) ความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ:  ระบบสารสนเทศ การจัดการ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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Abstract 
The objectives of this research were (1) to develop the curriculum management 

information system according to the Qualifications Framework for Higher Education for the 
Rajamangala University of Technology Rattanakosin, and (2) to assess the satisfaction on the 
developed curriculum management information system. The number of samples for this 
research was 234, including undergraduate instructors and program supporting staffs of the 
Rajamangala University of Technology Rattanakosin, which were selected according to the 
simple random sampling using Krejcie and Morgan sample size determination table.                       
The research instrument includes (1) the developed curriculum management information 
system, and (2) questionnaires. The statistics employed for data analysis were frequency, 
percentage, means, and standard deviation. The research findings were (1) the developed 
curriculum management information system consisted of four sections, including the section 
for data accessing, the section for adding, deleting, editing and approving, the section for data 
searching, and the section for data reporting, and (2) the overall satisfaction of the users in 
the developed curriculum management information system was rated as very satisfied. 

 
Keywords: Information System, management, Qualification Framework for Higher Education 
 
บทน า 

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื ่อพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน  
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก จึงเห็นสมควรให้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ขึ้น เพื่อให้เป้นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับ
คุณวุฒิ/สาขาวิชา รวมทั้งเพื่อใช้เป็นหลักในการขัดท ามาตรฐานด้านต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการศึกษามุ่งสู่
เป้าหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2552, น. 2) 
โดยวัตถุประสงค์ของการก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อเป็นกรอบมาตรฐานให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคณุวุฒิ
ในระดับอุดมศึกษา ซึ ่งรายละเอียดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ประกอบด้วยคุณวุฒิได้แก่ ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ปี) ระดับที่ 2 ปริญญาตรี ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตร
บัณฑิต ระดับที ่  4 ปร ิญญาโท ระดับที ่  5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช ั ้นส ูง ระดับที ่  6 ปร ิญญาเอก                      
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และมีการก าหนดคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณธกรรมการ
อุดมศึกษาก าหนดและต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออาจก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
เพ่ิมเติม และจากประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 ท าให้คณะ/วิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว 
นอกจากการจ ัดท  าหล ักส ูตรให ้เป ็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณว ุฒ ิระด ับอ ุดมศ ึกษาแห ่งชาติแล้ว
สถาบันการศึกษาต้งอจัดให้มีการประเมินคุณหลักสูตรอย่างต่อเนื่องจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในและ
การประเมินคุณภาพภายนอกระดับสถาบันพบว่า องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบกลไก
การพัฒนาและบริหารหลักสูตรเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปก าหนดให้มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งจากการตรวจประเมินผู้ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องหาหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับ
การตรวจสอบท าให้เกิดความยุ่งยากในการจัดเก็บข้อมูลและเกิดความสิ้นเปลืองในการใช้วัสดุและทรัพยากร 
เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ สถานที่ส าหรับจัดเก็บ เนื่องจากเล่ม มคอ. แต่ละรายวิชามีเนื้อหาค่อนข้างมาก การ
จัดเก็บและการสืบค้นข้อมูล มคอ. ต่าง ๆ ไม่เป็นระเบียบท าให้เสียเวลาในการสืบค้นเอกสารเพื่อใช้ในการ
วางแผน ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในอนาคต และเพื่อรองรับการตรวจประเมิน ทั้งนี้การจัดเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบของเอกสารยังไม่สะดวกในการน าไปใช้งานทั้งผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีภารกิจในการสนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
ส่งเสริม สนับสนุนงานพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และภารกิจอื่น ๆ 
ที่จะส่งเสริมให้คณะ/วิทยาลัยมีความสะดวก และคล่องตัวในการท างานสอดคล้องกับภารกิจและผลักดันให้
บรรลุวิสัยทัศน์และปณิธานของมหาวิทยาลัย โดยก่อนหน้านี้ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลหลักสูตรเคย
มีการว่าจ้างบริษัทเอ้าท์ซอร์สสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อน ามาใช้ในหน่วยงานแต่ระบบยังไม่ตอบ
โจทย์การใช้งานเนื่องจากการใช้งานยุ่งยาก และความไม่เสถียรของระบบ อีกท้ังยังมีการเก็บค่าดูและเป็นรายปี
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ท าให้ระบบสารสนเทศดังกล่าวถูกยกเลิกใช้ในเวลาต่อมา  

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์โดยอยู่ในรูปแบบออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ โดยเป็นระบบที่ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนสามารถน าเข้าข้อมูลหลักสูตร สืบค้นข้อมูลหลักสูตรได้
อย่างรวดเร็วง่ายต่อการตจรวจสอบเพื่อใช้ในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในอนาคต และ
เพื่อรองรับการตรวจประเมิน และลดความสิ้นเปลืองในการใช้วัสดุ ทรัพยากร และเกิดความสะดวกในการใช้
งานของคณะ/วิทยาลัย ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สองข้อ คือ (1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และ (2) เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี ่ยวข้อง และเลือกใช้ขั ้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศตามวงจรการพัฒนาระบบ SDLC (System 
Development Life Cycle) (โอภาส เอี ่ยมสิร ิวงศ์ , 2554) โดยแบ่งกระบวนการวิจัยและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบและพัฒนา
ระบบ ประเมินผลความพึงพอใจ ระบบสารสนเทศ ดังรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 หลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศประกอบด้วยขั ้นตอนในการปฏิบัตงานหลายขั ้นตอนเพื ่อให้                     

การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส าเร็จลุล่วงตามระยะเวลาที่ก าหนด จึงมีการก าหนดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานเป็นล าดับที่ชัดเจน ตั้งแต่เริ่มโครงการจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ เรียกว่า วงจรการพัฒนาระบบ 

ศกึษาสภาพปจัจบุนัและความตอ้งการของ สวท. 

1. สภาพปัจจุบันในการพัฒนาระบบ 

2. ปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลหลักสูตร 

3. ความต้องการแก้ไขปญัหา 

 

วเิคราะหข์อ้มลู 
1. ข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.3, มคอ. 4,  
  มคอ.5, และมคอ.6) 
2. รายงานข้อมูลหลักสูตร (มคอ.3, มคอ. 4,  
  มคอ.5, และมคอ.6) 
 

ออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศ 

1. ออกแบบระบบสารสนเทศ (ออกแบบฐานข้อมูล  
  หน้าจอจัดการข้อมลูหลักสูตร หน้าจอแสดงผล  
  รายงานหลักสตูร หน้าจอแสดงสทิธิ์การใช้งาน) 
2. ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  มคอ.5, และมคอ.6) 

ประเมนิ 
1. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบ  
  สารสนเทศเพื่อการจดัการหลักสตูรตามกรอบ 
  มาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย 
  เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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(System Development life Cycle: SDLC) (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2554) เป็นวงจรที่แสดงถึงกิจกรรมที่เป็น

ล าดับขั้นในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยกิจกรรม 7 กิจกรรม ดังนี้ 1. การก าหนดความต้องการ 

(Requirement Definition) 2. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 3. การออกแบบระบบ (System 

Design) 4.  กา รพ ัฒนา ร ะบบ  ( System Development) 5.  กา รทดสอบระบบ  ( System Testing)  

6. การติดตั้งระบบ (System Implement) 7. การบ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance) 

การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)  

ในขั้นตอนนี้หลังจากที่ผู้บริหารได้ท าการตัดสินใจที่จะพัฒนาระบบงานหรือปรับปรุงระบบงานเดิม

นักวิเคราะห์ระบบจะต้องด าเนินการวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน (Current System) เพื่อน ามาพัฒนาแนวคิด

ส  าหร ับระบบใหม ่  (New System) ว ัตถ ุประสงค ์หล ัก ในการว ิ เคราะห ์ระบบค ือจะต ้องศ ึ กษา 

และท าความเข้าใจในความต้องการต่าง ๆ ที ่ได้รวบรวมมาจากขั ้นตอนการก าหนดความต้องการโดย

นักวิเคราะห์ระบบจะต้อง น าข้อมูลความต้องการมาวิเคราะห์เพื่อประเมินว่าควรมีอะไรบ้างที่ระบบใหม่ต้อง

ด าเนินการด้วยการพัฒนาเป็นแบบจ าลองลอจิคัล (Logical Model) ขึ้นมาซึ่งได้แก่แบบจ าลองแผนภาพ

กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) แบบจ าลองกระบวนการ (Process Model) และแบบจ าลองข้อมูล 

(Data Model) เป็นต้น 

การออกแบบ (Design)  

ในขั้นตอนนี้นักวิเคราะห์ระบบจะต้องออกแบบระบบ สารสนเทศที่จะพัฒนาให้ สอดคล้องกับความ

ต้องการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารขั้นตอนของการวิเคราะห์ที่เป็นแบบจ าลองเชิงตรรกะมาพัฒนาเป็นแบบจ าลอง

เชิงกายภาพโดยแบบจ าลองเชิงตรรกะที่ได้จากข้ันตอนการวิเคราะห์มุ่นเน้นว่ามีอะไรที่ต้องท าในระบบ ในขณะ

ที่แบบจ าลองเชิงกายภาพจะน าแบบจ าลองเชิงตรรกะมาพัฒนาต่อด้วยการมุ่งเน้นว่าระบบจะด าเนินงาน

อย่างไรเพื่อให้เกิดผลตามความต้องการโดยการออกแบบระบบจะประกอบด้วยการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับ 

ฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย การออกแบบรายงาน การออกแบบหน้าจอน าเข้าข้อมูล                    

การออกแบบรูปแบบข้อมูลที ่น าเข้าและรูปแบบการรับข้อมูล การออกแบบผังระบบงาน การออกแบบ

ฐานข้อมูล การสร้างต้นแบบ และการออกแบบโปรแกรม 

การพัฒนา (Development)  

เป็นขั้นตอนท่ีมีการน าเอาระบบที่ได้ออกแบบไว้จากข้ันตอนออกแบบมาทบทวนเพ่ือก าหนดการจัดท า
ซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การเขียน โปรแกรม และการทดสอบโปรแกรม ในกระบวนการนี้ทีมงาน
โปรแกรมเมอร์จะต้องพัฒนาโปรแกรมตามที่นักวิเคราะห์ระบบได้ออกแบบไว้ การเขียนชุดค าสั่งเพื่อสร้าง
ระบบงานทางคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมเมอร์สามารถน าเครื่องมือเข้ามาช่วยในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วย
ให้ระบบงานสามารถพัฒนาได้เร็วขึ้นและมีคุณภาพ และในกระบวนการนี้จะต้องจัดท าเอกสารโปรแกรมควบคู่
ไปกับการพัฒนาโปรแกรมเพื่อท าให้ง่ายต่อการตรวจสอบและแก้ไข ข้อก าหนด เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม
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ผู้บริหารขององค์กรจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกวิธีการพัฒนาโปรแกรมบางองค์กรอาจมีทีมงานพัฒนาโปรแกรมใน
องค์กร หรือซื้อซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปมาใช้ หรือจ้างบริษัทท่ีรับพัฒนาระบบโดยเฉพาะ 

การทดสอบ (System Testing)  

เมื่อโปรแกรมได้พัฒนาขึ้นมาแล้วยังไม่สามารถน าระบบไปใช้งานได้ทันทีจ าเป็นต้องด าเนินการทดสอบ

ระบบก่อนที่จะน าระบบไปใช้งานจริง การทดสอบเบื้องต้นด้วยการสร้างข้อมูลจ าลองขึ้นมาเพื่อตรวจสอบการ

ท างานของระบบงาน หากพบข้อผิดพลาดก็ท าการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง การทดสอบระบบจะมีการ

ตรวจสอบไวยากรณ์ของภาษาที่ใช้ และตรวจสอบว่าระบบท างานตรงกับความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ภาณุมาศ บุตรสีผา (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูล

หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูล

หลักสูตร คือขั้นตอนการท างานระบบเดิมมีความล่าช้าเนื่องจากใช้ระยะเวลามากในการตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูล การเกิดความผิดพลาด การท างานซ ้าซ้อนและการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง ส่วนความต้องการระบบ

สารสนเทศใหม่นั้น ผู้ใช้ต้องการระบบที่สามารถจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  

และน าเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลหลักสูตรท าให้ได้

ระบบสารสนเทศที่สามารถจัดการและน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่มีความสามารถดังนี้ การบันทึก

ข้อมูล รายละเอียดหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร การให้รหัสรายวิชาอัตโนมัติ และสรุปสถิติต่าง ๆ               

ด้านการรายงานประกัน คุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการข้อมูลหลักสูตรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ข้อมูลหลักสูตรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร, ศิริชัย นามบุรี, และนิมารูนีหะยีวาเงาะ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผลการวิจัยพบว่า  เมื่อน าระบบมา
ประเมินโดยกลุ่มผู้ใช้ พบว่าระบบสามารถตอบ สนองการด าเนินงานแบบ ทันทีทันใด มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 รองลงมาคือ ระบบมีความน่าเชื่อถือด้านข้อมูลที่น าเสนอมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.00 และผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบการจัดการ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะที่ 1 อยู่ในระดับดี
โดยเมื ่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู ้ใช้มีความพึงพอใจต่อการจัดระดับความปลอดภัยหรือก าหนดสิทธิ์                       
ในการเข้าถึงข้อมูลสูงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 รองลงมาคือ ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างานและมีประโยชน์ในการใช้งานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และอันดับสามพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อ
การเข้าถึงระบบที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา และมีความพึงพอใจต่อรายละเอียดที่ครอบคลุมถึงสิ่งที่
ต้องการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 
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ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย (1) ออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ ที่ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน (2) ทดลองใช้งานและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มี
ต่อระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (3) ระบบสามารถจัดการข้อมูล เพ่ิม แก้ไข ลบ อนุมัติ ข้อมูลหลักสูตร ค้นหา
ข้อมูลหลักสูตร (มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6) และก าหนดระดับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี 
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทั ้ง 4 พื ้นที ่ จ านวน 587 คน (กองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กรกฏาคม 2564) ประกอบไปด้วย พื้นที่
ศาลายา วิทยาเขตวังไกลกังวล พ้ืนที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ในครั้งนี้ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ทั ้ง 4 พื ้นที่ โดยก าหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่างจากตารางส าเร็จของเครชซี ่ และ มอร์แกน                
(krejcie and Morgan, 1970) โดยวิธ ีการสุ ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จ านวน 234 คน               
จาก 7 คณะ 1 วิทยาลัย ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ                 
การออกแบบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี                  
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว และวิทยาลัยเพาะช่าง 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบ ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.1 ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  1.2 ศึกษาข้อมูลโดยการสอบถามถึงลักษณะของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จากผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ รองผู้อ านวยการฝา่ย
ทะเบียนและประมวลผล รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารข้อมูลและสารสนเทศ อาจารย์ผู ้สอน  และบุคลากร 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยเป็นการสอบถามถึง
ความต้องการที่ต้องการเพิ่มหรือต้องการปรับเปลี่ยนจากระบบเดิมที่ได้ยกเลิกการใช้งานไป ก่อนหน้านี้ระบบ
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สารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลหลักสูตรเคยมีการว่าจ้างบริษัทเอ้าท์ซอร์สสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
น ามาใช้ในหน่วยงานแต่ระบบยังไม่ตอบโจทย์การใช้งานเนื่องจากการใช้งานยุ่งยาก และความไม่เสถียรของ
ระบบ อีกทั้งยังมีการเก็บค่าดูและเป็นรายปีซึ่ งมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ท าให้ระบบสารสนเทศดังกล่าวถูก
ยกเลิกใช้ในเวลาต่อมา  
  1.3 วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยการสร้างและ
ทดสอบการใช้งานจริงในแต่ละขั้นตอน 
  1.4 ระบบสารสนเทศเพื ่อการบร ิหารจ ัดการหลักส ูตรตามกรอบมาตรฐานคุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีโครงสร้างการท างาน ดังรูปที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 โครงสร้างการท างานของระบบสารสนเทศ 
 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม (Questionnaire) ส าหรับประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ มีรายละเอียด ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาทฤษฎี หลักการ เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ เพ่ือน ามาสร้างเครื่องมือ 
  2.2 น าแบบสอบถามไปหาความเท่ียงตรงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
3 คน น าผลมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence : IOC) ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.60- 1.00 
  2.3 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยน าไปทดลองใช้ (Try Out) 
กับบุคลากรงานทะเบียน จ านวน 30 คน น ามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์  
แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’ s Alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันแบบสอบถามเท่ากับ 1.00 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล 

ส่วนของการเพ่ิม ลบ 

แก้ไข อนุมัติข้อมูล 

ส่วนของการค้นหาข้อมูล ส่วนของการรายงานข้อมูล 
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  2.4 วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ (1) วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยการแจก
แจงความถี่ และค่าร้อยละ (2) วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อระบบ วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย  (Mean) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นแบบจ าแนกความหมาย 5 ระดับ (Semantic Differential) 
เป็นรายข้อ รายด้าน และภาพรวม 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ใน 4 ด้าน ได้แก่ ความพึง

พอใจด้านฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ ความพึงพอใจด้านการประมวลผลและ

ความปลอดภัย และความพึงพอใจด้านประสบการณ์การใช้งาน โดยท าการวิเคราะห์หาค่าเฉลี ่ย และ                  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์โดยรวมอยู ่ใน                   

ระดับดีมาก (𝑥 = 4.29, S.D = .18) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าความพึงพอใจทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก  

เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ (𝑥 = 4.42, S.D = .31)  

ด้านประสิทธิภาพ (𝑥 = 4.38, S.D = .30) ด้านการประมวลผลและความปลอดภัย (𝑥 = 4.30, S.D = .26) 

และดา้นประสบการณ์การใช้งาน (𝑥 = 4.05, S.D = .29) 

 
สรุป 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ (1) ผลการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ (2) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

1.1 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ ื ่อการจ ัดการหลักส ูตรตามกรอบมาตรฐ านคุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ระบบสารสนเทศและประเมินความพึง
พอใจในการใช้งานระบบโดยมุ ่งเน้นสนับสนุนด้านงานหลักสูตรของฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการ  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เพื่อให้อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาดูข้อมูลหลักสูตรที่ผ่านการรับรองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาได้
สะดวกมากขึ้น โดยสามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรได้ผ่านเว็บไซต์ซึ่งเป็นรูปแบบออนไลน์ ลดความสิ้นเปลืองใน
การใช้วัสดุและทรัพยากร เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ สถานที่ส าหรับจัดเก็บ เนื่องจากเล่ม มคอ. แต่ละรายวิชามี
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เนื ้อหาค่อนข้างมาก การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พบว่า ประกอบด้วยโครงสร้าง 4 ส่วน ได้แก่ 
(1) สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล เป็นการก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระบบ
การจัดการ ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) ระบบผู้จัดการข้อมูล (Approver) และระบบผู้ใช้งาน ส าหรับ
ผู้ใช้งานทั่วไป (User) (2) ส่วนของการเพิ่ม ลบ แก้ไข อนุมัติข้อมูล เป็นการจัดการในส่วนของข้อมูลหลักสูตร
ซึ่งสิทธิ์การใช้งานแต่ละระดับก็จะมีสิทธิ์ไม่เท่ากัน เช่น การอนุมัติข้อมูลหลักสูตรจะสามารถอนุมัติได้โดยใช้
สิทธิ์ ผู้จัดการข้อมูล (Approver) เท่านั้น สิทธิ์ผู้ใช้งานทั่วไปไม่สามารถอนุมัติข้อมูลหลักสูตรได้ (3) ส่วนของ
การค้นหาข้อมูล เป็นส่วนของการค้นหาข้อมูลหลักสูตรที่ได้ท าการเพ่ิมเข้าไปในระบบโดยสามารถค้นหาได้จาก 
รหัสรายวิชา ชื่อวิชา คณะ สาขาวิชา ปีการศึกษา อาจารย์ผู้สอน โดยเลือกค้นหาเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างได้ เช่น เลือกเฉพาะวิชาบัญชีเท่านั้น หรือเลือกเฉพาะวิชาบัญชีที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2 564  
เป็นต้น (4) ส่วนของการรายงานข้อมูล เป็นการรายงานข้อมูลหลักสูตรที่มีอยู่ในระบบและเพ่ือรองรับการตรวจ
ประเมิน 

1.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พบว่าความพึงพอใจด้าน

ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 รองลงมาคือ ด้านประสิทธิภาพ               

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 อันดับสามด้านการประมวลผลและความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และอันดับ

สุดท้ายด้านประสบการณ์การใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของคมสันต์ รีตานนท์ ได้

ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บส าหรับการประกันคุณภาพ โดยมีขั้นตอนการพัฒนาระบบ

คล้ายคลึงกัน ได้แก่ วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ สร้าง พัฒนา ทดสอบระบบ และได้ด าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ระบบสารสนเทศครอบคลุมการด าเนินงานด้านปัจจัยน าเข้า ปัจจัยประมวลผล และ

ปัจจัยแสดงผล โยผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.02 (คมสันต์ รีตานนท์, 2550) 

สรุปผลจากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในการใช้งาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย โดยสามารถตอบสนองนโยบายของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน
ในการเป็นหน่วยงานชั้นน าในการส่งเสริมพัฒนางานวิชาการ งานทะเบียนด้วยเทคโนยีและนวัตกรรม ลดความ
สิ้นเปลืองในการใช้วัสดุและทรัพยากร เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ สถานที่ส าหรับจัดเก็บ 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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  1. ในการน าข้อมูลรายวิชาออกมาในรูปแบบรายงานควรจะเพิ ่มรูปแบบไฟล์เอกสารที่
หลากหลาย เช่น ไฟล์นามสกุล .docx 
  2. ในการอนุมัติไฟล์ข้อมูลรายวิชา หากผู้มีสิทธิ์อนุมัติไม่ท าการอนุมัติควรจะมีข้อความแจ้งผู้
อัพโหลดไฟล์ข้อมูลรายวิชาด้วยว่าไม่อนุมัติเพราะอะไร 
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การท างานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบูรพาศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

Teamwork of the principal of Burapha group belong to                                                       
Nakhonpathom Primary Education Service Area Office 1                                                            

พจนา ม่วงศรี1 และอุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ2 
Photjana Moungsree1 and Udomvit Chaisakunkerd2 

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา                       
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์1 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา                              
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์2 

E-mail: photjanamoungsree@gmail.com, udomvit.k@rmutr.ac.th 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อทราบระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของผู้บริหาร
สถานศึกษา กลุ ่มบูรพาศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  และ                       
(2) เพื ่อเปรียบเทียบปัจจัยที ่ส ่งผลต่อการท างานเป็นทีมของผู ้บร ิหารสถานศึกษา กลุ ่มบูรพาศึกษา                      
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  เมื่อจ าแนกตามเพศ ประสบการณ์การ
ปฏิบัติงาน ขนาดของสถานศึกษา ด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากผู้บริหารและครูในโรงเรียนกลุ่ม
บูรพาศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน              
60 คน โดยวิธีการสุ่มแบบขั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วนตามขนาดของสถานศึกษา เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบที  และการวิเคราะห์   
ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัยประกอบด้วย (1) ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของ
ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1   
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความสัมพันธ์ของ
เพื่อนร่วมงาน ด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ด้านการมีส่วนร่วม ด้านบทบาทของสมาชิกใน
ทีมงาน และด้านการติดต่อสื่อสาร ตามล าดับ และ (2) เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  เมื่อ
จ าแนกตามเพศ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของผู ้บริหาร
สถานศึกษา กลุ่มบูรพาศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และขนาดของ
สถานศึกษาท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบูรพาศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ค าส าคัญ: การท างานเป็นทีม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีม ผู้บริหารสถานศึกษา 

mailto:udomvit.k@rmutr
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Abstract 

 The purposes of this study were (1) to investigate the extent to which various factors 

influence school administrators' teamwork Burapha group belong to Nakhonpathom Primary 

Education Service Area Office 1, and (2) to compare the factors affecting school administrators' 

ability to work together as a team Burapha group belong to Nakhonpathom Primary Education 

Service Area Office 1, when gender is taken into account, experience in the field, the size of 

the school. This study was conducted by a quantitative. Data were collected from 

administrators and teachers to do research in schools Burapha group belong to Nakhonpathom 

Primary Education Service Area Office 1. 60 members in the academic year 2021 by using 

questionnaires proportional randomization based on the size of the educational institution. 

The data obtained were anylyzed by percentage, mean, standard, T-test and one-way ANOVA 

deviation. Results (1) factors affecting school administrators' teamwork Burapha group belong 

to Nakhonpathom Primary Education Service Area Office 1 It's at a high level overall and each 

aspect in order the mean, Colleague relationships are included in both the overall and 

individual elements. Participation aspect of the organization's objectives and aims Team 

members' roles and communication, respectively and (2) compare the factors affecting the 

number of elements influencing school administrators' collaboration Teamwork Burapha 

group belong to Nakhonpathom Primary Education Service Area Office 1. When it comes to 

operational experience, men and women have different perspectives. It has no effect on the 

school administrators' ability to operate together as a team Burapha group belong to 

Nakhonpathom Primary Education Service Area Office 1 as well as the size of several 

educational institutions affecting the school officials' ability to operate together as a team 

Burapha group belong to Nakhonpathom Primary Education Service Area Office 1 at the.05 

level, statistically significant. 

 

Keywords: Teamwork, teamwork Affecting Factors, administrators of schools  
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บทน า 

สังคมในยุคปัจจุบันได้พัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรมและการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการ

ด ารงชีวิตจึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพทางด้านร่างกาย

และจิตใจ โดยเฉพาะทางด้านการศึกษาหรือการท างาน มีการแข่งขันสูง จึงส่งผลให้การท างานในปัจจุบันไ ด้

ตื่นตัวและให้ความสนใจต่อการท างานเป็นทีมและการสร้างทีมงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ การท างานเป็นทีม

ซึ่งมีความส าคัญต่อการบริหาร ช่วยให้ทีมงานมีประสิทธิภาพ มีความสมบูรณ์และสามารถก้าวสู่ความส าเร็จ

ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ (อริศษรา อุ่มสิน, 2560, น. 1) 

องค์กรควรตระหนักและให้ความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรการศึกษาที่เน้น

การกระจายอ านาจจากส่วนกลางมาสู ่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  ดังเจตนารมณ์ของการปฏิรูป

การศึกษาที ่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2)                  

พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 มาตรา39 ให้กระทรวงศึกษาธิการ กระจายอ านาจการบริหารและการ

จัดการศึกษา ทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและ  การ

บริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

โดยตรง หล ักเกณฑ์และว ิธ ีการกระจายอ  านาจ  ด ังกล ่าวให ้เป ็นไปตามที ่ก  าหนดในกฎกระทรวง                      

(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553, น. 14)  

 การท างานเป็นทีมเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจมากที่สุดเรื่องหนึ่งของผู้บริหารในยุคโลกาภิวัตน์และก าลัง

เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้บริหารตระหนักดีว่า ความส าเร็จในการท างานนั้น มิได้เกิดจาก

สมาชิกคนใดคนหนึ่งในองค์กรตามล าพังแต่เกิดจาก ความร่วมมือการประสานงานของทุกคนและทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง (ทองทิพภา วิริยะพันธุ์, 2553, น. 1) พฤติกรรมการท างานของบุคลากรในองค์กรที่มีลักษณะของ

การท างานเป็นกลุ่มและท างานร่วมกัน ซึ่งตั้งอยู่บนบรรทัดฐานแห่งความเข้าใจซึ่งกันและกัน ความร่วมมือร่วม

ใจการประสานพลังความคิด ก าหนดแนวทางในการท างานให้เป็นไปในแนวเดียวกัน ร่วมกันแก้ไขปัญหาความ

ขัดแย้ง ตลอดจนมีการท างานด้วยกันอย่างมีความสุข สามารถน าองค์กรบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด (สุเมธ งามกนก, 2551, น. 31) 

 การท างานในปัจจุบันของสถานศึกษา กลุ ่มบูรพาศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีการด าเน ินการภายใต ้โรงเร ียน 14 โรงเร ียน ในเขตอ าเภอเมือง                   

จังหวัดนครปฐม แบ่งการท างานเป็นกลุ่มบูรพาศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 ซึ่งมีการบริหารจัดการเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ  มีประธานกลุ่มบูรพาศึกษาเป็นผู้ขับเคลื่อนงานกลุ่ม 

พร้อมด้วยผู้อ านวยการโรงเรียนอีกทั้ง 13 โรงเรียน ซึ่งจะมีการประชุมกลุ่มบูรพาศึกษาทุกสิ้นเดือน ตลอดทั้งปี

การศึกษา โดยการประชุมกลุ่มและการท างานภายในกลุ่มบูรพาศึกษานั้น เป็นเพียงการประชุมปรึกษาหารือ
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ของผู้อ านวยการ ไม่มีการกระจายงานงานเข้าสู่ครูในสถานศึกษา จึงท าให้ความสัมพันธ์ในการท างานของทั้ง

ผู้อ านวยการและครูไม่สามารถสื่อสารให้เข้าใจงานบางส่วนได้เท่าท่ีควร 

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น การท างานเป็นทีมถือได้ว่ามีความส าคัญในทุกยุคสมัย อันจะส่งผลให้ผู้บริหาร

สถานศึกษา ครูรวมถึงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ  ได้สื่อสารสร้างความเข้าใจการท างานให้เป็นไปในลักษณะ

เดียวกันบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ในการท างานที่ตั้งไว้ อันก่อเกิดจากการท างานเป็นทีม ผู้วิจัยจึงมีความ

สนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบูรพาศึกษา  สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ว่ามีปัจจัยการท างานเป็นทีมเป็นไปในลักษณะระดับมากน้อย

เพียงใด ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุงพัฒนาการท างานเป็น

ทีมของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน อันจะส่งผลต่อการมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของงานให้ดียิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สองข้อ คือ (1) เพื่อทราบระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ
(2) เพื่อเปรียบเทียบระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบูรพาศึกษา             
สังกัดส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  เมื ่อจ าแนกตามเพศ ประสบการณ์                    
การปฏิบัติงาน ขนาดของสถานศึกษา 
  

การทบทวนวรรณกรรม 
ความหมายของการท างานเป็นทีม 
การท างานเป็นทีม คือ การรวมตัวของบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปเข้ามาท างานให้ ส าเร็จ ตามจุดมุ่งหมาย

ที่ตั้งไว้ โดยร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และพึ่งพาอาศัยกัน และให้การปฏิบัติงานเป็นไปใน  ทิศทางหรือแนวทาง
เดียวกัน การท างานเป็นทีมมีลักษณะเป็นกระบวนการ ประกอบด้วย การก าหนด โครงสร้างที่แบ่งภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบ มีผู้น ากลุ่มมีสมาชิกกลุ่ม ร่วมกันวางแผน  และก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่
แน่นอน มีการติดต่อประเมินผลการท างานอย่างสม ่าเสมอ  มีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มและกลุ ่มอื ่น ๆ อยู่
ตลอดเวลา และการท างานเป็นทีมจะช่วยเพิ่มความ แข็งแกร่งให้กับองค์กรอีกด้วย (กรวิภา งามวุฒิวงศ์, 2559, 
น. 23)  
 ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการท างานเป็นทีม 

 นุชนาฎ จันทรา (2552, น. 30) ได้กล่าวว่าปัจจัยสู่ความส าเร็จในการท างานเป็นทีม มี 7 

ประการ ดังนี้  
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1) บรรยากาศของการท างานมีความเป็นกันเอง อบอุ่น มีความกระตือรือร้น และ  สร้างสรรค์ ทุกคน

ช่วยกันท างานอย่างจริงจัง และจริงใจ ไม่มีร่องรอยที่แสดงให้เห็นถึงความเบื่อหน่าย  

2) ความไว้วางใจกัน (trust) เป็นหัวใจส าคัญของการท างานเป็นทีม สมาชิกทุกคนในทีมควรไว้วางใจ

ซึ่งกันและกันได้ซื่อสัตย์ต่อกัน สื่อสารกันอย่างเปิดเผย ไม่มีลับลมคมใน  

3) มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน สมาชิกทีมงานเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  และยอมรับภารกิจ

หลักของทีมงาน  

4) บทบาท (role) สมาชิกแต่ละคนเข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทของตน และ เรียนรู้เข้าใจในบทบาท

ของผู้อ่ืนในทีม ทุกบทบาทมีความส าคัญรวมทั้งบทบาทในการช่วยรักษาความเป็นทีมงานให้มั ่นคง เช่น               

การประนีประนอม การอ านวยความสะดวก การให้ก าลังใจ เป็นต้น  

5) วิธีการท างาน (work procedure) สิ่งส าคัญท่ีควรพิจารณา คือ   

 5.1) การสื่อความ (communication) การท างานเป็นทีมอาศัยบรรยากาศ การสื่อความที่

ชัดเจนเหมาะสมซึ่งจะท าให้ทุกคนกล้าที่จะเปิดใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแลกเปลี่ยน  เรียนรู้ซึ่งกันและ

กันจนเกิดความเข้าใจ และน าไปสู่การท างานที่มีประสิทธิภาพ  

 5.2) การตัดสินใจ (decision making) การท างานเป็นทีมต้องใช้การตัดสินใจ ร่วมกัน เมื่อ

เปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมแสดงความคิดเห็น และร่วมตัดสินใจแล้ว สมาชิกย่อมเกิดความผูกพันที่จะท าในสิ่งที่

ตนเองได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น  

 5.3) ภาวะผู้น า (leadership) คือ บุคคลที่ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น การท างานเป็นทีมควร

ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสแสดงความเป็นผู้น า (ไม่ใช่ผลัดกันเป็นหัวหน้า) เพื่อให้ทุกคนเกิดความรู้สึก

ว่าได้รับการยอมรับ จะได้รู้สึกว่าการท างานเป็นทีมนั้น มีความหมายปรารถนาที่จะท าอีก 

 5.4) การก าหนดกติกา หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะเอ้ือต่อการท างานร่วมกันให้ บรรลุเป้าหมาย 

ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วม ในการก าหนดกติกา หรือกฎเกณฑ์ ที่จะน ามาใช้ร่วมกัน  

6) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการท างานของทีม ทีมงานควรมีการประเมินผลการท างานเป็น
ระยะ ในรูปแบบทั้งไม่เป็นทางการ และเป็นทางการ โดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน ท าให้
สมาชิกได้ทราบความก้าวหน้าของงาน ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้ง  พัฒนากระบวนการท างาน หรือการ
ปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน ซึ่งในท่ีสุดสมาชิกจะได้ทราบว่าผลงาน บรรลุเป้าหมาย และมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด  

7) การพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็ง  
 7.1) พัฒนาศักยภาพทีมงาน ด้วยการสร้างแรงจูงใจทางบวก สมาชิก มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ

กัน มีการจัดกิจกรรมสร้างพลังทีมงาน เกิดความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ ประสบผลส าเร็จ  
 7.2) การให้รางวัล ปัจจุบันการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานไม่เอ้ือต่อการท างาน

เป็นทีม ส่วนใหญ่จะพิจารณาผลการท างานเป็นรายบุคคล ดังนั้นระบบรางวัลที่เอื้อต่อ การท างานเป็นทีม คือ 
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การที่ทุกคนได้รางวัลอย่างยุติธรรมทุกคน คือ ควรสนับสนุนการให้รางวัลแก่การท างานเป็นทีมในลักษณะที่ว่า
งอยู่บนพื้นฐานการให้รางวัลกับกลุ่ม (group base reward system)   

                                        
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การวิจัยในครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจ ัยได้ศึกษาแนวคิด งานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องทั ้งในประเทศและต่างประเทศ 

ประกอบด้วยกรวิภา งามวุฒิวงศ์ ล าเทียน เผาอาจ อริศษรา อุ่มสิน รัฐนันท์ กุณะ Heleen van Mierlo 

Stoney A. Trent Anupamanarayan โดยท าการสังเคราะห์น าไปสู ่การรวบรวมและแจกแจงความถี่                   

น าความถี่ท่ีมีมากท่ีสุดออกเป็นปัจจัยที่มีต่อผลการท างานเป็นทีม ซึ่งผู้วิจัยได้สังเคราะห์ปัจจัยที่มีต่อการท างาน

เป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 ออกมาทั้ง 5 ด้าน 1) ด้านการติดต่อสื่อสาร 2) ด้านบทบาทของสมาชิกในทีมงาน 3) ด้านความสัมพันธ์

ของเพ่ือนร่วมงาน 4) ด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 5) ด้านการมีส่วนร่วม 

 

  ตัวแปรต้น                ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

สถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

1. เพศ 

1.1 ชาย 

1.2 หญิง 

2. ประสบการณ์การปฏิบัติงาน 

2.1 ต ่ากว่า 5 ปี 

2.2 5 – 10 ปี 

2.3 มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 

3. ขนาดของสถานศึกษา 

3.1 ขนาดเล็ก 

3.2 ขนาดกลาง 

3.3 ขนาดใหญ่ 

 

 

ปัจจัยท่ีมีต่อการท างานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา

กลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

   1.ด้านการติดต่อสื่อสาร 

   2.ด้านบทบาทของสมาชิกในทีมงาน 

   3.ด้านความสัมพันธ์ของเพ่ือนร่วมงาน 

   4.ด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 

   5.ด้านการมีส่วนร่วม 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การท างานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1” ใช้รูปแบบการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือให้ 

ทราบระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยผู้วิจัยสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานในโรงเรียนกลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยใช้วิธี

สุ่มแบบขั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วนตามขนาดของสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ขนาด ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาด

ใหญ่ ท าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากร 184 คน โดยใช้เกณฑ์ (จ านวนประชากรหลักร้อย จ านวน

ตัวอย่าง 15%-30%) ก าหนดขนาดตัวอย่างจ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 9 คน และครู 51 คน จ านวนทั้งสิ้น 

60 คน ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มากยิ่งขึ้น โดยใช้วิธีการสอบถาม จัดท าแบบสอบถาม (Questionnaire) 

สร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยและเอกสารที่เกี ่ยวข้อง และรวบรวมการสุ่มตัวอย่างมา

วิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่งผลการวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยของดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC) ได้เท่ากับ 1.00 และน าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้(Try Out) กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 30 ชุด มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.964                                                      

                                                                     

ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การท างานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปรากฏผลดังนี้ 

1. ระดับปัจจ ัยที ่ส ่งผลต่อการท างานเป็นทีมของผ ู ้บร ิหารสถานศึกษา กล ุ ่มบ ูรพาศ ึกษา                      

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นว่า

ปัจจัยทั้ง 5 ด้าน ส่งผลต่อการท างานเป็นทีม คือ ด้านการติดต่อสื่ อสาร ด้านบทบาทของสมาชิกในทีมงาน  

ด้านความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงาน ด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  และด้านการมีส่วนร่วม 

โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน  

2. เปรียบเทียบปัจจัยที ่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของผู ้บริหารสถานศึกษา กลุ ่มบูรพาศึกษา                

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปัจจัยการท างานเป็นทีมโดยรวมและรายด้าน 

อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการด าเนินการอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงาน รองลงมาคือ             

ด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ด้านการมีส่วนร่วม ด้านบทบาทของสมาชิกในทีมงาน และปัจจัยที่
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มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการติดต่อสื่อสาร ตามล าดับ โดยเมื่อจ าแนกตามเพศ ประสบการณ์การปฏิบัตงิาน 

ที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบูรพาศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และขนาดของสถานศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการท างานเป็นทีม

ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบูรพาศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

สรุป 

การวิจัยเรื่อง การท างานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้ 

1) จากผลการว ิ เ คราะห ์ ระด ับป ั จจ ั ยท ี ่ ส ่ ง ผ ลต ่ อการท  า งาน เป ็นท ี มท ั ้ ง  5 ด ้ าน  คื อ                                          

1.ด้านการติดต่อสื ่อสาร  2.ด้านบทบาทของสมาชิกในทีมงาน 3.ด้านความสัมพันธ์กับเพื ่อนร่วมงาน                      

4.ด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 5.ด้านการมีส่วนร่วม ระดับความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านอยู่

ในระดับมากทุกด้าน เพราะปัจจัยการท างานทั้ง 5 ด้านนั้นตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูลง

ความเห็นว่าปัจจัยทั้ง 5 ด้านนั้นมีผลต่อการท างานเป็นทีม ซี่งสอดคล้องกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง

ในประเทศและนอกประเทศ ด้านการติดต่อสื่อสารคือ กรวิภา งามวุฒิวงศ์ (2559) อริศษรา อุ่มสิน (2560) 

Stoney A. Trent ( 2007 )  ด ้ านบทบาทของสมาช ิ ก ในท ี ม ง านค ื อ  Heleen van Mierlo ( 2003 )                               

ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและด้านการมีส่วนร่วมคือ รัฐนันท์ กุณะ (2564) และด้านวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายขององค์กรคือ Anupamanarayan (2008)  

2) จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมทั้ง 5 ด้าน เมื่อจ าแนกตามเพศ 

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน จึงไม่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของผู้บริหาร

สถานศึกษา กล ุ ่มบ ูรพาศึกษา ส ังก ัดส  าน ักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1                        

แปลความหมายได้ว่า การท างานเป็นทีมไม่ว่าจะเพศใด ประสบการณ์การปฏิบัติงานเท่าใด ไม่มีผลต่อ

ปฏิบัติงานเป็นทีม โดยขนาดของสถานศึกษามีความแตกต่างกัน จึงส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของผู้บริหาร

สถานศึกษา กลุ ่มบูรพาศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 แปล

ความหมายได้ว่า การท างานเป็นทีมในขนาดสถานศึกษาแต่ละขนาด มีผลต่อการปฏิบัติงานเป็นทีมตามปัจจัย

การท างานเป็นทีมทั้ง 5 ปัจจัย เนื่องจากการท างาน เมื่อได้รับมอบหมายให้ท างาน นั้น ๆ บุคลากรแต่ละขนาด

สถานศึกษามีขนาดไม่เท่ากัน ท าให้การกระจายงานเป็นไปไม่ทั่วถึงทุกคน ตามท่ีได้รับมอบหมาย ดังที่ ล าเทียน 

เผาอาจ(2559) การท างานในสถานศึกษาขนาดเล็กมีบุคลากรน้อยการประสานงานจึงทั่วถึง ท าให้การท างาน

เป็นไปด้วยความสมานฉันท์มากกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรมากกว่า ท าให้เกิดความขัดแย้งของการ

ท างาน ขาดการประสานงานไม่ท่ัวถึง 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   

 1. ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าปัจจัยการท างานเป็นทีมทั้ง 5 ด้าน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยการท างานเป็นทีมทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านบทบาทของ

สมาชิกในทีมงานด้านความสัมพันธ์ของเพ่ือนร่วมงาน ด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร และด้านการ

มีส่วนร่วม มีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการท างานเป็นทีมทั้งการของผู้บริหารและครูในการน าไปใช้

ส าหรับการท างานเป็นทีมในสถานศึกษา 

 2. ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าระดับการท างานเป็นทีมทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยระดับการท างานเป็น

ทีมที่มีค่าเฉลี ่ยมากที่สุดของผู ้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 คือ ด้านความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงาน แสดงว่าความสัมพันธ์ที่ดี มีน ้าใจช่วยเหลือ

เกื้อกูลต่อกัน ทั้งจากผู้บริหารและครูส่งผลให้การท างานเป็นทีมมีการท างานที่เข้าใจตรงกัน เกิดประสิทธิภาพที่

ดีในการท างานต่อไป แต่ปัจจัยที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ ด้านการติดต่อสื่อสาร ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารและ

ครูในการท างานมีการสื่อสารกันค่อนข้างน้อย ไม่ยอมรับฟังปัญหาการท างานของกันและกัน ขาดการสื่อสารที่

รวดเร็ว ท าให้ได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงตามจริง เพราะฉะนั้นในการท างานนั้นควรสื่อสารกันมากขึ้น ร่วมพูดคุย

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการท างานร่วมกัน ท าให้การท างานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น   

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาต่อยอดความสัมพันธ์ของการท างานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล

ของโรงเรียนในกลุ่มบูรพาศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

2. เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมควรมีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รวมถึง

งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ทันยุคทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้งานวิจัยมีความน่าสนใจมากข้ึน 
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บทคัดยอ่ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อทราบ บทบาทของผู้บริหารต่อการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครู โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และ (2) เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ครู โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามต าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน และขนาดสถานศึกษา ด าเนินการวิจัย
เชิงส ารวจ เก็บข้อมูลจากครู โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2564  จ านวน 216 คน โดยจัดกลุ่มตามขนาดสถานศึกษาและ
จับฉลากเพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามขนาดสถานศึกษาอย่างละ 1 โรงเรียน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
ผลการวิจัยประกอบด้วย (1) บทบาทของผู้บริหารต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  ในภาพรวมด้าน
ปัจจัยจูงใจ อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีเพียงรายข้อด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต ที่มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด และภาพรวมด้านปัจจัยค ้าจุน อยู่ในระดับมากทุกข้อ (2)  ความคิดเห็นของครู จ าแนก
ตามต าแหน่งและประสบการณ์การท างาน ด้านปัจจัยจูงใจรายข้อความรับผิดชอบ และปัจจัยค ้าจุนรายข้อ
ด้านสภาพการท างาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 (3) ความคิดเห็นของครู จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา โดยภาพรวมด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้าจุน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 
ค าส าคัญ: บทบาท ผู้บริหารโรงเรียน แรงจูงใจ 
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Abstract 
  The purposes of this study were (1) to know about the role of a principal in motivating 
teachers' performance in secondary schools in Samutsakhon under the Secondary Educational Service 
Area Office Samutsakhon Samutsongkhram and (2) to compare the role of a principal in 
motivating teachers' performance in the Secondary Educational Service Area Office 
Samutsakhon Samutsongkhram based on teachers' opinions classified by position, work 
experience, and school size. Survey research was conducted to collect data from 216 teachers 
in secondary schools in Samutsakhon under the Secondary Educational Service Area Office 
Samutsakhon Samutsongkhram in Academic Year 2021. Participants were grouped by school 
size and drawn by numbers to select a sample group according to the size of each school. 
Data were collected by a questionnaire. The data were analyzed by percentage, mean, 
standard deviation (SD), and one-way analysis of variance. The results of revealed that                   
(1) the role of a principal in motivating teachers' performance was overall at a high level in 
terms of motivating factors. The only opportunity for future progress had the highest level of 
opinions, and hygiene factors were overall at a high level in all items. (2) Regarding teachers' 
opinions classified by position and work experience, motivating factors in responsibility and 
supporting factors in working conditions were different with a statistical significance of .05.              
(3) Teachers' opinions classified by school size, motivating factors and supporting factors were 
overall different with a statistical significance of .001. 
 
Keywords: Role, a principal, motivation 
 
บทน า 
  การศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั ้น ปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา หากผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ย่อมท าให้การ
บริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผู้รับการศึกษา ผู้เรียนสามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ตลอดการแข่งขันกับนานาประเทศได้ (ดุจดาว จิตใส , 2554, น. 4) 
โดยเฉพาะในปัจจุบันการจัดการศึกษาจะสามารถด าเนินงานได้อย่างราบรื่นโดยบรรลุถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินงานได้ผู้บริหารจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้หลักการบริหารงานและบริหารทรัพยากร
ภายในเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อองค์กร ทรัพยากรมนุษย์จึงถือได้ว่าเป็นทรัพยากรภายในองค์กร
ประเภทหนึ่งซึ ่งมีความส าคัญอย่างมากที่จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ เนื ่องจาก  
“ทรัพยากรมนุษย์ เป็นความได้เปรียบเพียงประการเดียวที่จะช่วยท าให้องค์กรประสบความส าเร็จอย่าง
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ต่อเนื่องในระยะยาวและมนุษย์เป็นทรัพยากรประเภทเดียวที่มีคุณลักษณะเฉพาะที่องค์กรอื่นไม่สามารถ
คัดลอกได้” (สุธินี ฤกษ์ข า, 2557, น. 1) ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องแสดงทัศนะของการบริหารจัดการ รวมถึงต้อง
ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน กล่าวคือ ต้องรู้จักวิธีโน้มน้าวผู้ร่วมงานให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการ
ปฏิบัติงาน และเกิดความรู้สึกผูกพันต่อสถานศึกษา อยากอยู่กับสถานศึกษาตลอดไป (มีชัย โสกันทัต, 2552, น. 2) 
  ในองค์กรทางการศึกษามีบุคลากรที่ท างานร่วมกันหลายฝ่าย และมีความเก่ียวพันธ์กัน ประกอบกับยุค
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบัน ท าให้บุคคลต้องปรับตัวทั้งชีวิตใน
ครอบครัว โรงเรียน รวมทั้งหน่วยงานและองค์การต่าง ๆ  คนแต่ละคนจ าเป็นต้องประสบกับปัญหาในด้านการ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นเพื่อท าความเข้าใจกับบุคคลอื่น ที่อยู่รอบ ๆ ตัว ขณะเดียวกันที่ผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องการมีหัว
หน้าที่มีความเข้าอกเข้าใจ รู้ถึงความรู้สึกและปัญหาในการท างานของตน ปัญหาเหล่านี้มีผลต่อการท างานใน
องค์การมาก เพราะมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของการท างานต่อผลลัพธ์ขององค์กร เช่น ถ้าบุคคลในองค์กร
เกิดไม่พอใจในการท างาน ขาดขวัญ ก าลังใจ ย่อมท าให้ประสิทธิภาพในการท างานต ่าลง บางครั้งถึงขั้นหยุด
งาน หลบงาน ลาออก ซึ่งส่งผลเสียต่อองค์กร ให้งานล่าช้าหรือเสียงานได้ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องสร้าง
แรงจูงใจ สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เพราะผลของแรงจูงใจที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคล 
จะส่งผลให้บุคคลากรมีแรงจูงใจ มีความตั้งใจ และเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ส่งผลต่อ
ความเจริญก้าวหน้าขององค์กรและความส าเร็จของตัวบุคคลด้วย เพราะบุคคลเหล่านี้เป็นผู้น านโยบายและ
หลักสูตรไปปฏิบัติ ผลจะออกมาดีมากน้อยเพียงใดนั้น ปัจจัยที่ส าคัญ คือ ขวัญก าลังใจและแรงจูงใจที ่ดี  
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550, น. 166)  
  ปัจจุบันโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม มีทั้งหมด 11 โรงเรียน เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีขนาดค่อนข้าง
เล็กและมีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี และกรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ 872.347 ตาราง
กิโลเมตร (กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดสมุทรสาคร , 2564) ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาส่วนใหญ่เป็นคนนอกพื้นที่ จึงมีอัตราการโยกย้ายบุคลากรและมีการเรียกบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย
เพ่ือมาทดแทนต าแหน่งเดิมทุก ๆ ปีการศึกษา ท าให้ส่งผลกระทบกับความต่อเนื่องในการจัดการเรียนการสอน 
งานในระบบของสถานศึกษา และเกิดสภาวะการกดดันทางสังคม เนื ่องจากสังคมยังคาดหวังให้ครูเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับสังคม ในขณะที่ตัวครูเองก็เต็มไปด้วยปัญหา เช่น ปัญหาเรื่องหนี้สิน ปัญหาการปรับตัวไม่
ทันการปฏิรูปการศึกษา ไม่ทันเทคโนโลยี และครูบางส่วนต้องพัฒนาความรู้ของตนเองเพื่อปรับวุฒิการศึกษา 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าทางวิชาชีพต่อไป สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมขณะนี้ คือ ปัญหาการเสื่อมสลายทาง
วัฒนธรรม เด็กประพฤติตัวไม่เหมาะสม มีพฤติกรรมก้าวร้าว  ขาดสัมมาคารวะ ไม่สนใจเรียน ประพฤติผิด
ศีลธรรม ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่สังคมคาดหวังให้ครูเป็นผู้รับผิดชอบปรับปรุง ดูแลแก้ไข รวมไปถึงการ
ท างานนอกเวลาเพื่อสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งเป็นภาระที่เพิ่มจากการจัดการเรียนการสอน  
ท าให้เกิดความวิตก กังวล และเกิดความกดดันในการปฏิบัติงาน  
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  ด้วยเหตุนี ้ ผู ้ว ิจ ัยมีแนวคิดว่าหนึ ่งในปัจจัยส าคัญที ่มีอิทธิพลในการขับเคลื ่อนการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดคือ ครูผู้สอน หากผู้บริหารให้ความส าคัญกับครูผู้สอนแล้ว คาดว่าการจัดการเรียนการสอน
จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่มุ ่งหวังและหนึ่งในการที่จะให้การจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพตามที่มุ่งหวัง คือ การสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูผู้สอน  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
บทบาทของผู ้บริหารต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนมัธยมศึกษาสมุทรสาคร  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพ่ือค้นพบค าตอบที่ส าคัญอันจะเกิด
ประโยชน์กับผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถน าไปเป็นข้อมูลสารสนเทศใช้วางแผนพัฒนาเพื่อให้ครูมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สองข้อ คือ (1) เพื่อทราบบทบาทของผู้บริหารต่อการสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของครู โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม (2) เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามต าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน และขนาดสถานศึกษา 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

  บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543 อ้างถึงใน ธีระ รุญเจริญ , 2546, น. 19-21)  
ได้ก าหนดลักษณะผู้บู้ริหารต้นแบบว่ามีบทบาทในการบริหารและการจัดการศึกษาดังนี้  1) การเป็นผู้น าทาง
วิชาการโดยให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามหมวด 4 ในพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติพ.ศ. 2542 และมีการวางแผน
นโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือการปฏิรูปการเรียนรู้ของ สถานศึกษาอย่างชัดเจน และสะดวกต่อการน าไปปฏิบัติ
ให้ค าปรึกษาแนะน าและสร้างพลังความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ซึ่งจะน า ไปสู่การ
ปฏิรูปการศึกษา 2) การบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการมีส่วนร่วมทั้งครูและบุคลากรภายในโรงเรียน บุคคล 
และหน่วยงานภายนอกโรงเรียน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง 
ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ 3) การเป็นผู้อ านวยความสะดวกทั้งทางด้านวิชาการ เช่น  การจัดสื่อต่าง ๆ เช่น 
หนังสือ ต ารา เทคโนโลยีช่วยการเรียนการสอนและอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนการให้บริการ
และจัดสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ เช่น แหล่งเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
และจัดบรรยากาศของโรงเรียนให้อบอุ ่น เพื ่อให้ผู ้เรียนมีความรักที ่จะเรียนรู ้และรู ้จักแสวงหาความรู้   
4) การประสานความสัมพันธ์กับทุกฝ่ายที ่เกี ่ยวข้องทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เพื่อสร้างเครือข่าย
ผู้สนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ได้แก่ ทรัพยากรงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล เช่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้และ
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ประสบการณ์พิเศษที่โรงเรียน ต้องการมาช่วยพัฒนา ทรัพยากรด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
อุปกรณ์การเรียน การสอน อุปกรณ์กีฬา สื่อและเทคโนโลยี 5) การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรใน
โรงเรียน อย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วมประชุมสัมมนาและไปทัศนศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และประสบการณ์ให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของโลก  เพื่อสามารถน ามา
ประยุกต์และปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 6) การสร้างแรงจูงใจ โดยเป็นผู้มีทัศนคติในเชิงบวก
กับผู้ร่วมงาน มีความยืดหยุ่น ในการท างาน สร้างความเชื่อมั่นและเข้าใจในความต้องการของฝ่ายต่าง  ๆ  
ให้ความส าคัญ ในความพยายามของทีมและสร้างแรงจูงใจในการท างานด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การแสดงความ
ขอบคุณ การเผยแพร่ผลงานของทีมและการยกย่องให้รางวัล 7) การประเมินผลโดยส่งเสริมการประเมินผล
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ เพื่อรองรับการประเมินผลภายนอก มีการน าผลประเมิน
ผู้เรียนมาใช้ก าหนดนโยบายของสถานศึกษา เพื่อให้เป็นกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
8) การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนของครูและนักเรียน 
รวมทั้งผู้บริหารอาจเข้ามามีส่วนร่วมในการท าวิจัยด้วย 9) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้
ชุมชนและสาธารณชนทราบโดยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันตลอดจน สร้างการมี
ส่วนร่วมเพิ ่มขึ้น 10) การส่งเสริมเทคโนโลยีเพื ่อให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทั ้งในและต่างประเทศให้
สอดคล้องกับยุค สังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีบทบาทที่แสดงออกถึงภาวะผู้น าในการบริหารสถานศึกษา ได้แก่
บทบาทในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลการบริหารทั่วไป รวมถึงการ
เป็นผู้น าทางเทคโนโลยีเป็นผู้ก าหนดทิศทาง เป็นนักจัดองค์การเป็นผู้แก้ปัญหา เป็นผู้สร้างแรงจูงใจให้กับครู
และบุคลากรทางการศึกษา จึงจะน าพาสถานศึกษาประสบความส าเร็จ 
  ความหมายของแรงจูงใจ 
  แรงจูงใจ หมายถึง การน าเอาปัจจัยต่าง ๆ มาเป็นแรงผลักดัน ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างมี
ทิศทาง เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่ต้องการ ดังนั้นผู้ที่ท าหน้าที่จูงใจ จะต้องค้นหาว่าบุคคลที่เขา
ต้องการจูงใจ มีความต้องการหรือมีความคาดหวังอย่างไร มีประสบการณ์ความรู้และทัศนคติในเรื่องนั้น  ๆ
อย่างไร แล้วพยายามดึงเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นแรงจูงใจ (Motive) ในการแสดงพฤติกรรม หรือเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมต่าง ๆ (กมล สดมณี, 2551, น. 38) 
  ทฤษฏีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ 
  Herzbeg (1959) เสนอว่า ปัจจัยในการท างานเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการท างาน และไม่พึง
พอใจในการท างาน ซึ่งประกอบด้วย 2 ปัจจัย (นลพรรณ บุญฤทธิ์, 2558, น. 33) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1) ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) หรือองค์ประกอบด้านการกระตุ ้นให้เกิดแรงจูงใจใน 
การท างาน เป็นปัจจัยสร้างแรงจูงใจในทางบวก ส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ผลผลิตเพ่ิม
มากขึ้น ท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท างาน (Job Satisfaction) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับงานโดยตรง  
ปัจจัยกระตุ้น ประกอบด้วย 
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  1.1) ความส าเร็จของงาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างานได้เสร็จสิ้น
และประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี ประสบผลส าเร็จในหน้าที่การงาน มีความสามารถในการที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะเกิดข้ึนและเมื่อส าเร็จก่อให้เกิดความรู้สึกพอใจในผลส าเร็จของงานนั้นอย่างยิ่ง 

  1.2) การได้รับความยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่า
จะเป็นจากผู้บังคับบัญชาจากเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งการยอมรับนี้อาจอยู่ในรูปของการยกย่องชมชยแสดงความยินดี
ปรีดา การให้ก าลังใจ หรือการแสดงออกอ่ืนใดที่ส่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ 

  1.3) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (Work It Self) หมายถึง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ งานที่สนใจ 
งานที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่ม ความคิดอย่างสร้างสรรค์ ท้าทายให้ต้องลงมือท า หรืองานที่มีลักษณะที่สามารถ
ท าตั้งแต่ต้นจนจบได้โดยล าพังผู้เดียว 

  1.4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบใหม่ ๆ และมีอ านาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด 

  1.5) ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน (Advancement) หมายถึง การได้รับเลื่อนขั้นเลื่อน
ต าแหน่งให้สูงขึ้นของบุคคลในองค์การมีโอกาสได้ศึกษาหาความเพ่ิมเติม หรือได้รับการฝึกอบรม 

  1.6) โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง โอกาสที่
จะได้รับความก้าวหน้าจากต าแหน่งหน้าที่การงานที่ปฏิบัติอยู่ รวมทั้งโอกาสที่จะได้รับการส่งเสริมให้ไป  
ศึกษาต่อ ดูงานหรือเข้ารับการอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะวิชาชีพ 

 2) ปัจจัยค ้าจุน (Hygiene Factor) เป็นปัจจัยป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจงานที่ปฏิบัติอยู่  
มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก เป็นแรงจูงใจภายนอกที่เกิดจากภาวการณ์ท างาน ประกอบด้วย 

  2.1) นโยบายและการบร ิหารงานองค ์การ (Company Policy and Administration) หมายถึง  
การบริหารจัดการที่ดีและจัดระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายเพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ให้กับบุคลากรอย่างชัดเจน และความเห็นด้วยของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกับเป้าหมายการ ด าเนินงานของหน่วยงาน 

  2.2) วิธีการปกครองบังคับบัญชา (Supervision Technical) หมายถึง ความสามารถของ
ผู ้บังคับบัญชาในการบริหารงานให้ด าเนินไปได้ด้วยดี มีการมอบหมายงานตรงกับ  ความสามารถของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนอย่างเหมาะสม และให้ความเป็นธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเท่าเทียมกัน  

  2.3) สถานสภาพการท างาน (Working Condition) ได้แก่ สภาพทางกายภาพของงาน  
เช่น แสง เสียง อากาศ ฯลฯ ที่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อมอื่น  ๆ เช่น อุปกรณ์การท างาน 
หรือเครื่องมือต่าง ๆ เหมาะสม และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งลักษณะงานและปริมาณ งานที่ได้รับมี
ความเหมาะสม 
   2.4) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา ( Interpersonal 
Relation with Peers) หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บังคับบัญชา ได้รับความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานจากเพ่ือนร่วมงาน มีการติดต่อสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา 
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  2.5) ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personal Life) หมายถึง การท างานตามหน้าที่ที่ ไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาหรือความรู้สึกใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวและเรื่องส่วนตัว และสมาชิกใน ครอบครัว เห็นว่า
เงินเดือนที่ได้รับมีความเหมาะสม เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัว  

  2.6) ค่าตอบแทน (Salary) หมายถึง ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่ได้รับ มีความเหมาะสม
กับความรู้ความสามารถและภาระงานที่ได้รับ ตลอดจนการเลื่อนขั้นเงินเดือนอันเป็นที่น่าพอใจของบุคคลในหน่วยงาน  
   จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับของแรงจูงใจดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเลือกใช้  ทฤษฎีสองปัจจัย
ของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Two Factor Theory) มาเป็นแนวทางในการวิจัย เนื ่องจากเป็นทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่ดีและไม่ดีของบุคคลที่มีต่องานที่ท าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ปัจจัยจูงใจ (Motivator 
Factors) และปัจจัยค ้าจุน(Hygiene Factors) ปัจจัยจูงใจเป็น ปัจจัยที่น าไปสู ่ทัศนคติในทางบวก เพราะ  
เมื่อบุคคลท าให้เกิดความพึงพอใจในปัจจัยต่าง ๆ ก็จะท าให้ เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน น าไปสู่ความส าเร็จ
ขององค์การ ส่วนปัจจัยค ้าจุนหรือปัจจัยอนามัย เป็นปัจจัยป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจงานที่ปฏิบัติอยู่  
มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก เป็นแรงจูงใจภายนอกที่เกิดจากภาวการณ์ท างาน 
 
กรอบแนวคิด 
  การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา เรื ่อง บทบาทของผู้บริหารต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ งานของครู 
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
โดยศึกษาแรงจูงใจการท างานของครูตามแนวคิดและทฤษฏีของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1959, pp. 113-115)  
ซึ่งประกอบด้วยแรงจูงใจ 2 ด้าน คือ ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค ้าจุน โดยมีกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
       ตัวแปรต้น                               ตัวแปรตาม 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ต าแหน่ง 
  1.1 ครูอัตราจ้าง 
  1.2 ครูพนักงานราชการ 
  1.3 ข้าราชการครู 
2. ประสบการณ์ในการท างาน 
  2.1 1 – 4ปี 
  2.2 5 - 10 ปี 
  2.3 10 – 15 ปี 
  2.4 มากกว่า 15 ปี 
3. ขนาดสถานศึกษา 
   3.1 ขนาดเล็ก 
   3.2 ขนาดกลาง 
   3.3 ขนาดใหญ่ 
   3.4 ขนาดใหญ่พิเศษ 

 

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
1. ปัจจัยจูงใจ      
   1.1 ความส าเร็จของงาน  
   1.2 การได้รับความยอมรับนับถือ 
   1.3 ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  
   1.4 ความรับผิดชอบ  
   1.5 ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน  
   1.6 โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต 
2. ปัจจัยค ้าจุน      
   2.1 นโยบายและการบริหารงานองค์การ  
   2.2 วิธีการปกครองบังคับบัญชา  
   2.3 สถานภาพการท างาน  
   2.4 ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา  
   2.5 ความเป็นอยู่ส่วนตัว  
   2.6 ค่าตอบแทน 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 

  การวิจัยเรื่อง “บทบาทของผู้บริหารต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) เพ่ือให้ทราบบทบาทของผู้บริหารต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาครสมุทรสงคราม และเพ่ือ
เปร ียบเทียบบทบาทของผู ้บร ิหารต่อการสร ้างแรงจ ูงใจในการปฏิบ ัต ิงานของคร ู โรงเร ียนมัธยมศึกษา                        
จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ตามความคิดเห็นของ
ครู จ าแนกตามต าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน และขนาดสถานศึกษา โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ ครู โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม จากสถานศึกษาทั้งหมด 11 แห่ง ซึ่งประกอบไปด้วยครูผู้สอนจ านวน 753 คน (ข้อมูล ณ มิถุนายน 
2563) ผู้วิจัยท าการจัดกลุ่มประชากร โดยแบ่งกลุ่มตามขนาดสถานศึกษา คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และ
ขนาดใหญ่พิเศษ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์จ านวนประชากรหลักร้อย (จ านวนตัวอย่าง 15% - 30%) 
ก าหนดขนาดตัวอย่างรวมทั้งสิ้น จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 28.68 ของประชากรทั้งหมด ขั้นตอนสุดท้ายท าการ
สุ ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากชื ่อสถานศึกษาตามที่แบ่งกลุ ่มไว้ จะได้กลุ ่มละ 1 
โรงเรียน และในส่วนของสถานศึกษาขนาดเล็กมีเพียงโรงเรียนเดียวจึงได้รับเลือกโดยอัตโนมัติ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประกอบด้วยข้อค าถาม 
จ านวน 32 ข้อ จ าแนกเป็นรายด้าน โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฏีการจูงใจของเฮอร์ซเบิร ์ก  (Herzberg, 1959,                
pp. 44-49) โดยก าหนดตัวเลือกไว้ 5 ระดับ ดังนี้ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือนิยามศัพท์ IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ ค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค มีค่า .936 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที ่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การทดสอบค่าเอฟ (F-tset) เพ่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ระหว่าง 2 กลุ่มขึ้นไปด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนรายกลุ่ม (One-Way 
Analysis of Variance: ANOVA) และหากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีน ัยส าคัญทางสถิต ิ ผ ู ้ว ิจ ัยจะท าการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบรายคู่โดยใช้วิธีของ (Least Significant Difference : LSD ) ต่อไป 
 
ผลการวิจัย 
  การวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปรากฏผลดังนี้ 
  1) บทบาทของผู้บริหารต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  ในภาพรวมด้านปัจจัยจูงใจ อยู่ใน 
ระดับมาก ซึ่งมีเพียงรายข้อด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคตที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
และภาพรวมด้านปัจจัยค ้าจุน อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
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  2) ครู ที่มีต าแหน่งและประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารต่อการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ด้านปัจจัยจูงใจรายข้อความรับผิดชอบ และปัจจัยค ้าจุนรายข้อด้าน
สภาพการท างาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05  
  3) ครู ที่ท างานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารต่อการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม โดยภาพรวมด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้าจุน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 
สรุปและอภิปรายผล 
  การวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สามารถอภิปราย
ผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
  1) บทบาทของผู ้บร ิหารต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบั ต ิงาน ในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก                 
มีเพียงด้านปัจจัยจูงใจ รายข้อด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต ที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารเห็นความส าคัญกับการสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูได้รับโอกาสในการเลื่อน
ต าแหน่ง และการพัฒนาความรู ้ความสามารถอยู ่เสมอซึ ่งสอดคล้องกับ  Ogomaka (1986, อ้างถึงใน                      
ณัฐดนัย ไทยถาวร, 2561, น. 78) ได้ท าการวิจัยเรื่อง องค์ประกอบแรงจูงใจของครู ในโรงเรียนสอนศาสนา
ในลอสแองเจอร์ลิส พบว่า ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจสูงสุด คือ การได้รับความเจริญก้าวหน้าในงาน ดังนั้นอาจสรุป
ได้ว่าความพึงพอใจสูงสุดในการท างานของครู คือ การเจริญเติบโตในต าแหน่งหน้าที่การงานที่ดีข้ึน 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าบทบาทของผู้บริหารต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม ตามความคิดเห็นของครู มีดังนี้ 
    1.1) ด้านปัจจัยจูงใจ อยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่   
ด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต ความส าเร็จของงาน ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ 
ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน การได้รับความยอมรับนับถือ ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ปัจจัยจูงใจ
เป็นแรงเสริมในการท างานและสร้างแรงจูงใจในการท างาน ส่งผลให้ผู้ท างานมีก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดังที่
สัมมา รธนิธย์ (2556, น. 134) กล่าวว่าผู้น าหรือผู้บริหารต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับแรงจูงใจที่จะจูงใจให้
ผู ้ร่วมงานตอบสนองต่องาน และวิธีท างานขององค์การที่แตกต่างกันไป  แรงจูงใจจึงมีความส าคัญมากต่อ
บุคลากรทุกคนในองค์การ โดยเฉพาะผู้บริหารองค์การควรมีเทคนิควิธีการสร้างแรงจูงใจ โดยมีสิ่งจูงใจเพ่ือ
กระตุ ้นหรือเร้าให้ผู ้ใต้บังคับบัญชา  หรือผู ้ร ่วมงานเกิดความปรารถนาหรือความต้องการ จนกระทั่ง
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรม หรือด าเนินการต่าง ๆ ขององค์การไปสู่
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เป้าหมายที่วางไว้ สอดคล้องกับ Ray (1987, pp. 24-A อ้างถึงในลัดดา พันชนัง 2559, น. 32) ได้ท าการวิจัย
เรื่อง ปัจจัยจูงใจของครูโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล ในเมืองหลวง พบว่า การประสบความส าเร็จในงาน 
การได้รับการยอมรับนับถือ ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นกับกลุ่มเพื่อน ผู้ปกครอง มีผลในทางบวกกับแรงจูงใจ 
เงินเดือน ความมั่นคงในงาน เป็นทั้งทางบวกและทางลบ แรงจูงใจขึ้นอยู่กับแรงจูงใจภายในแรงจูงใจภายนอก 
เช่นลักษณะของงาน เป็นต้น 
    1.2) ด้านปัจจัยค ้าจุน อยู ่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่               
สภาพการท างานความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา ค่าตอบแทน นโยบายและการบริหารงานองค์การ ความ
เป็นอยู่ส่วนตัว และวิธีการปกครองบังคับบัญชา ตามล าดับ ซึ่งปัจจัยค ้าจุนเป็นปัจจัยป้องกันไม่ให้เกิดความไม่
พึงพอใจงานที่ปฏิบัติอยู่ มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก เป็นแรงจูงใจภายนอกที่เกิดจาก
ภาวการณ์ท างาน ตามที่สมุทร ช านาญ (2554, น. 267) กล่าวว่า การจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation)                        
คือสิ่งผลักดันที่อยู่ภายนอก ตัวบุคคลเนื่องจาก เป็นการจูงใจที่เกิดจากปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวกับงาน 
ซึ่งปกติมีบุคคลอื่นเป็นผู้ก าหนดมากกว่าการจูงใจทีก าหนดโดยบุคคลนั้นเองการจูงใจภายนอกมักใช้สิ่งจูงใจเป็น  
2 ลักษณะคือ สิ่งจูงใจที่เป็นเงินและสิ่งจูงใจที่ไม่ใช่เงิน เช่น การก าหนดเงินค่าตอบแทน โบนัส เงินรางวัลจาก
การท างาน การให้ผลประโยชน์ต่าง ๆ นโยบายของหน่วยงาน การใช้วิธีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมิน
ผลการท างานที ่ เหมาะสม การให้ความร ู ้ส ึกม ั ่นคง ปลอดภัยการจ ัดให ้ม ีสว ัสด ิการของหน่วยงาน                 
การให้การยอมรับบุคคลให้มีฐานะทางสังคม เป็นต้น สอดคล้องกับ พัชรี เหลืองอุดม (2554, น. 99) ได้ศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 ปัจจัยค ้าจุนอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับ Ibeahim (2009, pp. 724-733 อ้างถึงใน เวียงพิงค์ แสงอาจ, 2556, น. 45) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของแรงจูงใจที่มีผลกระทบต่อระดับแรงจูงใจของครู พบว่า ครูมีแรงบันดาลใจจากปัจจัยต่าง 
ๆ ดังต่อไปนี้ ความมั่นคงปลอดภัยในโรงเรียน ความส าเร็จของนักเรียน ความต้องการเป็นครูมืออาชีพ ระดับ
ความเชื่อถือในตนเอง การได้รับการยอมรับในสังคม การได้รับรายงานประเมินเชิงบวก การประสบความส าเร็จ
ของงาน บรรยากาศที่ดีภายในโรงเรียน สัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู การรับรู้ความสามารถของตนเอง ต าแหน่ง
ของงาน การรับรู้คุณค่าของความส าเร็จ การบริหาร และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ความรู้สึกปลอดภัยใน
เรื่องสุขภาพ และการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุงาน ดังนั้นแรงจูงใจที่เป็นทั้งปัจจัยจูงใจในการท างาน
กับปัจจัยค ้าจุนจึงต้องมีควบคู่กับการท างาน เมื่อผู้บริหารเสริมแรงท้ัง 2 ปัจจัยนี้เข้าไปก็จะท าให้ครูมีก าลังใจใน
การท างานอย่างมีความสุขต่อไป 
  2) ผลการเปร ียบเทียบบทบาทของผู ้บร ิหารต่อการสร ้างแรงจ ูงใจในการปฏ ิบ ัต ิงานของครู                  
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามต าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน และขนาดสถานศึกษา ดังนี้ 
    2.1) บทบาทของผู้บริหารต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ตามความคิดเห็น
ของครู จ าแนกตามต าแหน่งและประสบการณ์ ในภาพรวมด้านปัจจัยจูงใจไม่แตกต่างกัน มีเพียงด้านความ



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”    
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1425 

 

รับผิดชอบที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ .05 และในภาพรวมด้านปัจจัยค ้าจุนไม่แตกต่างกัน มีเพียงด้าน
สถานสภาพการท างานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ .05 จากการวิเคราะห์ดังกล่าวจะเห็นว่า ภาพรวมโดย
ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะต าแหน่งไม่ได้มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  สอดคล้องกับ 
จุติมา เอี่ยมเสถียร (2549, น. 56-57 อ้างถึงใน อิสริยา รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร, 2557, น. 36) ได้ศึกษาเรื่อง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักเขตพื้นที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 พบว่าเมื่อเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกี่ยวกับต าแหน่งวิทยฐานะ
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งบทบาทของผู้บริหารที่ส่งผลให้ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น ผู้บริหารมีบทบาท
ส่งผลให้ท่านรู้สึกถึงความรับผิดชอบและเป็นเจ้าของงานที่ได้รับมอบหมาย ผู้บริหารได้จัดให้มีวัสดุส านักงาน
เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ เป็นต้น ดังที่ เอนก บุญสัมพันธ์กิจ (2551, อ้างถึงใน  
ปิยะ หมานอีน, 2561, น. 112 ) ได้กล่าวถึง แรงจูงใจ ว่าเป็นพื้นฐานส าคัญในการแสดงพฤติกรรมออกมา  
บางคนทุ่มเทในการปฏิบัติงานในขณะที่บางคนเฉื่อยชาในการปฏิบัติงาน สิ่งซึ่งอยู่เบื้องหลังของการแสดง
พฤติกรรมเหล่านี้มีผลจากระดับและลักษณะของแรงจูงใจที่แตกต่างกัน แรงจูงใจของบุคลากรอาจแก้ไขหรือ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้โดยผู้บริหาร ผู้บริหารจึงเป็นส่วนที่มีความส าคัญที่สุดของหน่วยงานในการสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในส่วนของประสบการณ์การท างานอาจไม่ได้มีผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อความรับผิดชอบของงานที่ท าในปัจจุบันและสถานภาพของการ
ท างานด้วย เนื่องจากการสั่งสมประสบการณ์และความพร้อมของสถานที่มีผลต่อความส าเร็จของงานที่ท าใน
ปัจจุบันด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ โกมล บัวพรหม (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ครูโรงเรียน มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู จ านวน 
205 คน ผลการศึกษาพบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ด้านงานที่ท าใน
ปัจจุบัน  
    2.2) บทบาทของผู้บริหารต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ตามความคิดเห็น
ของครู จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ปัจจัยจูงใจมีเพียงรายข้อด้านความรับผิดชอบเท่านั้นที่ไม่แตกต่างกัน 
ดังนั้นสถานศึกษาทุกขนาดมีความรับผิดชอบเท่ากัน ส่วนภาพรวมปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้าจุน แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 จึงต้องท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ อาจเป็นเพราะปัจจัย
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ที่ได้รับมีความแตกต่างกัน ทั้งการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล 
ก าลังคนในสถานศึกษา ความพร้อมในภาพรวม ที่มีไม่เท่ากันจึงก่อให้เกิดความแตกต่างในบริบทของขนาด
สถานศึกษาเป็นอย่างมาก ถึงแม้บุคลากรส่วนใหญ่ในสถานสถานศึกษาทุกขนาดจะเป็นข้าราชการครูก็ตาม 
สอดคล้องกับ สุชานุช พันธนียะ (2553, น. 81) ได้ศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ของข้าราชการ พบว่า ข้าราชการครู ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิต
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การท างานแตกต่างกัน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ . 001 
ผู้บริหารจึงต้องมีบทบาทเสริมแรง ทั้งแรงกาย คือ ช่วยคิด ช่วยท า และที่ส าคัญ คือ การเสริมแรงใจ สอดคล้องกับ 
สมพงษ์ เกษมสิน (2553, น. 87 อ้างถึงใน กชพรพรรณ สุทธิหิรัญพงศ์, 2562, น. 62) ที่สนับสนุนว่า เป็นภาระหน้าที่อัน
ส าคัญที่นักบริหารและหัวหน้าหน่วยงานจะต้องสร้างสรรค์และจัดให้มีมากข้ึนในองค์การหรือหน่วยงานเพ่ือเป็น
ปัจจัยในการบริหารงานในองค์การ เพราะแรงจูงใจหรือการจูงใจ  จะช่วยบ าบัดความต้องการความจ าเป็นหรือ
ความเดือดร้อนของบุคคลในองค์กรได้ จะท าให้ขวัญในการปฎิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ดีขึ ้น มีก าลังใจใน                
การปฎิบัติงานและเกิดประโยชน์ต่อการบริหารงาน ดังนั้น บทบาทของผู้บริหารจึงมีผลต่อแรงจูงใจการ
ขับเคลื่อนการท างานของครูอย่างมาก อันเนื่องมาจากก าลังใจส่งผลให้มีก าลังท างานอย่างมีความสุขและมีการ
ท างานอย่างราบรื่นสืบไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  1) จากการวิจัย พบว่า บทบาทของผู้บริหารต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม   
ตามความคิดเห็นของครู ปัจจัยจูงใจ รายด้านการได้รับความยอมรับนับถือ เป็นอันดับต ่าที่สุด ผู้บริหารควรให้
การยอมรับ ยกย่องชมเชยครู ให้การสนับสนุนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 
และควรเปิดโอกาสให้ครูได้มีการแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานอย่างสร้างสรรค์ 
  2) จากการวิจัย พบว่า บทบาทของผู้บริหารต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ตาม
ความคิดเห็นของครู ปัจจัยจูงใจ รายด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา เป็นอันดับต ่าที่สุด ผู้บริหารจึงควร
ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานให้มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์กรมากขึ้น สามารถพูดคุยและ
ปรึกษาได้อย่างสบายใจ อ านวยความสะดวกสบายในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกองค์กร 
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรมีการท าการวิจัย เรื ่อง บทบาทของผู ้บริหารสถานศึกษา ต่อการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา ในพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน เช่น โรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชน (สช.)  
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) เป็นต้น และโรงเรียนในจังหวัดอ่ืน ๆ 
  2) ควรมีการท าวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครู โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือทราบการจัดการความรู้ของครูและผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และ   
(2) เปรียบเทียบการจัดการความรู้ของครูและผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง ประสบการณ์
การปฏิบัติงาน ขนาดสถานศึกษา ด าเนินการวิจัยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน           
40 ข้อ ที ่มีค่าอ านาจจ าแนกอยู ่ในระดับดีถึงดีมาก (r = .33-.75) และมีค่าความเชื ่อมั ่นอยู ่ในระดับสูง 
(Reliability = .949)  เพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จ านวน 286 คน จาก 11 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2564 โดยใช้กระบวนการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ ผลการวิจัย
ประกอบด้วย  (1) ผลการจัดการความรู้โรงเรียนมัธยมศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน (2) ผลการเปรียบเทียบการจัดการความรู ้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง 
ประสบการณ์ท างาน และขนาดโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ค าส าคัญ: การจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ในโรงเรียน 
 
Abstract 
 This research aimed to (1) investigate knowledge management of secondary school 
teachers and school administrators in Sumut Sakhon province under Samut Sakhon and Samut 
Songkhram Secondary Educational Service Area (SESA) and (2) compare knowledge 
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management of secondary school teachers and school administrators in Sumut Sakhon 
province under Samut Sakhon and Samut Songkhram Secondary Educational Service Area 
(SESA) according to position, working experience and school sizes. The 40 item 5-point-Likert-
scale questionnaire with the discrimination index ranging from good to excellent (r = .33 - .75) 
and high reliability (.949) was assigned to collect the quantitative data from 286 professionals 
of 11 secondary schools during academic year 2021 whom were selected by using stratified 
random sampling method. The results unveiled that (1) the score of both overall knowledge 
management and knowledge management in each perspective are excellent, and                            
(2) knowledge management of professionals is significantly different regarding positions, 
working experience, and school sizes (p = 0.05). 
 
Keywords: Knowledge Management, Knowledge Management Strategy, Knowledge 
Management in School 
 

บทน า 
 การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564)     
อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลก    
ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึ้นสังคมโลกจะมี
ความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ประเทศไทยต้องปรับตัว
ขนานใหญ่ โดยจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลัก
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยท่ามกลางการ
แข่งขัน ในโลกที่รุนแรงขึ้นมาก แต่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดหลายด้านและแรงงานส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งในเรื่อง
องค์ความรู้ ทักษะและทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล ้าสูงที่เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับ
ศักยภาพการพัฒนา อุปสรรคส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาวดังกล่าวเป็นที่ตระหนักร่วมกันใน
ทุกภาคส่วน ว่าการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนใน
ระยะยาวได้นั้น ประเทศต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน ได้แก่ การเพิ่มการลงทุนเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งต้องด าเนินการควบคู่กับการเร่ง
ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานกลุ่มที่ก าลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน และกลุ่มที่อยู่ในตลาดแรงงานในปัจจุบันให้
สอดคล้องกับสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาคนใน
ภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัยที่สามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ เป็นสภาพแวดล้อมการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ 
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การพัฒนาทักษะ และยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข ให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งต้องส่งเสริมบทบาท
สถาบันทางสังคมในการกล่อมเกลาสร ้างคนดี  มีว ิน ัย มีค ่านิยมที ่ดีและมีความรับผิดชอบต่อส ังคม                       
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559, น. 1) 
 การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันและโลกของการท างาน รวมทั้งปัญหาในการท างานในปัจจุบัน
ผลักดันให้องค์กรต้องมีการค้นหา สร้าง รวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อให้บุคลากรที่
ต้องการใช้เข้าถึงความรู้นั้นได้ตลอดเวลา บุคลากรทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารก็จะต้องมีการเรียนรู้ มีการสร้าง
และใช้ความรู้ในการท างานอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงจะช่วยให้องค์กรอยู่รอดปลอดภัยในโลกที่
เปลี่ยนแปลงเร็วและมีการแข่งขันสูง ยังมีความเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีเหตุผลอื่น ๆ 
อีกอย่างน้อย 3 ประการที่สนับสนุนการน าการจัดการความรู้มาเป็นตัวช่วยในการท างานในองค์กร 

1. องค์กรชั ้นน าระดับโลก เช่น Microsoft Xerox Roche Chevron ฯลฯ ล้วนแต่ใช้การจัดการ
ความรู้เป็นตัวขับเคลื่อนงานในมิติ แง่มุมต่าง ๆ กันซึ่งอาจกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า การใช้การจัดการความรู้เป็น
ตัวขับเคลื่อนงานท าให้องค์กรอย่าง Microsoft Xerox Roche Chevron ฯลฯ ก้าวไปเป็นองค์กรระดับโลก 

2. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (MBNQA: The Malcolm Baldrige 
National Quality Award) ซึ ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติให้กับประเทศต่าง ๆ ทั ่วโลก รวมทั้ง
ประ เทศไทย  (TQA: Thailand Quality Award ส  าหร ับองค ์กรภาค เอกชน  PMQA: Public Sector 
Management Quality Award ส าหรับองค์กรภาคราชการ) ก าหนดเรื่องการจัดการความรู้ไว้ในหมวด 4  
จากองค์ประกอบส าคัญ 9 หมวด ข้อนี้ก็เป็นการยืนยันอย่างชัดเจนว่า การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือหรือตัว
ช่วยส าคัญส าหรับองค์กรที่มุ่งความเป็นเลิศ 

3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก าหนดให้
องค์กรภาคราชการมีหน้าที่ในการจัดการความรู้ โดยมีเกณฑ์รางวัลคุณภาพ PMOA ที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการประยุกต์มาจาก MBNOA เป็นตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี ข้อนี้ก็เป็น
หลักฐานยืนยันว่า การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือหรือตัวช่วยส าคัญขององค์กรภาคราชการในการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการท างานไปสู่ ระด ับมาตรฐานสากล  (ส าน ักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้                      
(องค์การมหาชน, 2560, น. 3-4) 
 การจัดการความรู้จึงเป็นเครื่องมือที่องค์กรและบุคลากรสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับ การ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการผลิตภัณฑ์และบริการ การตอบสนองความต้องการและทิศทางของ
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และเพ่ือพัฒนาการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์อันเป็นการเพิ่มคุณค่า (Value Added) 
ให้แก่ลูกค้า องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ, 2563, น. 1) 
 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม คือ นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “เป็นองค์กรคุณภาพ ขับเคลื่อนและยกระดับ
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คุณภาพของสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม น้อมน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางสู่ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” (คณะวิจัยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม, 2564, น. 6) และยังอยู่ในหน่วยงานที่ก ากับดูแลของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรสาคร จากรายงานผลด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร     
ได้เสนอแนะเรื่องการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายให้สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาน ากระบวนการ
จ ัดการความร ู ้  (KM: Knowledge Management) มาใช ้ในการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างย ั ่ งยืน   
(ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร, 2563, น. 135) 
 ด้วยเหตุนี้ ผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษาการจัดการความรู้การจัดการความรู้ครูและผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
จ านวน 11 โรงเรียน โดยมุ่งหวังว่าผลการวิจัยในครั้งนี้ จะท าให้ทราบการจัดการความรู้ในโรงเรียนอยู่ในระดับ
ใด และเป็นแนวทางการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายให้สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาน ากระบวนการ
จัดการความรู้ มาใช้ในการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างยั่งยืน มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ น าผลที่
ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคน พัฒนางาน การบริหาร การวางแผน และการปรับปรุง
พัฒนาการจัดการความรู้ในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น
และให้สถานศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพ่ือทราบการจัดการความรู้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม  และ  
(2) เพื่อเปรียบเทียบการจัดการความรู้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง ประสบการณ์
การท างาน และขนาดของสถานศึกษา 
  
การทบทวนวรรณกรรม 
 ความหมายของการจัดการความรู้ 
 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสถาบันพัฒนาผลผลิตแห่งชาติ (2548, น. 4) ให้ความหมาย
การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือ
เอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรเข้าถึงความรู้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 
  กรกนก ทิพรส และพิชัย ตั้งฏิญโญพุฒิคุณ (2548, น. 91) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการความรู้ 
หมายถึงกระบวนการของการเก็บรวบรวมความรู้ไนองค์การและน าความรู้ที่เก็บรวบรวมจากบุคลากรแต่ละคน     
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มาถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเป็นการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค์การรวมถึงการจัดเก็บความรู้ไว้เป็นทรัพย์สินที่คงอยู่กับองค์การตลอดไป  
  บดินทร์ วิจารณ์ (2547, น. 19) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการความรู้ คือ การสร้างและต่อยอด
ความรู้พัฒนาและสะสมความรู้ในองค์กรให้มีมากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางในการยกระดับทุนทางปัญญามนุษย์ให้
สูงขึ้น  
  สรุปว่า การจัดการความรู้ คือ กระบวนการในการสร้างความรู้ที่เกิดจากการประมวล สังเคราะห์ 
และจ าแนกแยกแยะสารสนเทศ และจัดเก็บอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ  ง่ายต่อการค้นหาและการน าไปใช้
ประโยชน์ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและกระจายความรู้ไปทั่วทั้งองค์กร เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของงานและกิจการขององค์กร ในการวิจัยครั้งนี้จึงได้มีการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
ความรู้ ในล าดับต่อไป 
  การจัดการความรู้ในประเทศไทย: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต  
  ส  าน ักงานพ ัฒนาว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีแห ่ งชาต ิ  (2561,  ออนไลน ์ )  กล ่ าวว่ า                               
ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด กรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู ้เพื ่อสังคม ในงานสัมมนาเรื่อง 
Knowledge Management (KM): Past, Present and Future เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 
เวลา 09.30–10.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม (CO-113) อาคารส านักงานกลาง ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี  
  Knowledge Management (KM): เกิดข้ึนในประเทศไทยมาแล้วกว่า 20 ปี โดยปี พ.ศ. 2545 คือปี
ที่เริ ่มปรากฏค าว่าการจัดการความรู้ ชัดเจน (แม้ยังไม่มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ผลักดันการจัดการความรู้                
ในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมในขณะนั้น) โดยการจัดการความรู้ในประเทศไทยสามารถแบ่งเป็น 3 ยุค ดังนี้ 
  ยุคที่ 1 (ราว พ.ศ. 2545-2550) ในยุคนี้ เน้นการจัดการเนื้อหา (Content) และความรู้แบบชัดแจ้ง 
(Explicit knowledge) หรือ ความรู้ในกระดาษและสื่อต่าง ๆ โดยความรู้ต้องถูกจัดการ เข้าถึง และเผยแพร่ได้
ง่าย โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology หรือ IT) เข้ามาช่วย เช่น ระบบการจัดการ
เน ื ้อหา (Content Management System หร ือ CMS) และ ระบบการจ ัดการเอกสาร (Document 
Management System หรือ DMS) นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดเรื่องการจัดตั้งศูนย์ความรู้ (Knowledge Center) 
ขึ้น เพื่อท าหน้าที่หลักในการบริหารจัดการความรู้ ปี พ.ศ. 2547 Knowledge Management (KM): ได้รับ
ความสนใจเป็นอย่างมากในประเทศไทย เพราะ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งเป็น
หน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่กระตุ้นเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐ ได้สร้างตัวชี้วัดเกี่ยวกับการเรียนรู้ และ 
Knowledge Management ขึ้นเพื่อท าให้หน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ท าให้หน่วยงานภาครัฐ
หลายหน่วยงานด าเนินการจัดการความรู้ เกิด “KM for KM” หรือ การท าการจัดการความรู้ เพื่อการจัดการ
ความรู้ขึ้น 
  ยุคที่ 2 (ราว พ.ศ. 2550-2555) เนื่องจากความรู้ส่วนใหญ่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit knowledge) และ
การดึงความรู้ออกมาจากตัวบุคคลไม่ใช่เรื่องง่ายที่สามารถท าได้ด้วย IT อย่าง KM ในยุคที่ 1 ดังนั้น จึงเกิดการ
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เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการท าการจัดการความรู้ คือ การให้ความส าคัญเรื่องการจะท าอย่างไรเพ่ือให้คน
มาเชื่อมโยงกัน (Connection) และมีการปฏิสัมพันธ์กัน (Interaction) เพ่ือแบ่งปันความรู้ ตลอดจนมีการเปิด
ใจที่จะแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในยุคนี้มีการเสนอ Knowledge Management โมเดลขึ้น
ในประเทศไทย เรียกว่า ปลาทูโมเดล คิดข้ึนโดย ดร.ประพนธ์ ผาสุกยืด 
  ยุคที ่ 3 (ราว พ.ศ. 2555-2560) ยุคนี ้ให้ความส าคัญกับความรู ้ที ่น าไปใช้แล้วประสบผลส าเร็จ            
(Best practices) มากกว่าความร ู ้แบบชัดแจ ้งและความร ู ้ ในตัวบ ุคคล ยุคนี ้ย ังเน้นความร ่วมม ือกัน 
(Collaboration) เพ่ือน าเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (Knowledge Utilization) เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ (Outcome) 
วงจร KM ในยุคนี้ เริ่มจากการแบ่งปัน Best Practices โดยคนรับและน า Best Practices นั้นไปปรับใช้ด้วย
ใจที่เปิดรับ เมื่อน าเอา Best Practices ไปใช้ภายใต้การพิจารณาถึงบริบทของแต่กลุ่มจะท าเกิดผลลัพธ์ เช่น 
ช่วยในการแก้ไขปัญหา ท าให้ผลิตผลสูงขึ้น และพัฒนางาน โดยความรู้ใดที่ใช้ได้ก็จะถูกจัดเก็บ และ/หรือ              
ถูกน าไปต่อยอด แล้วถูกวนกับไปแบ่งปัน เป็นวงจรที่วนซ ้าไปเรื่อย ๆ มีการเคลื่อนไหลตลอดเวลา (Dynamic) 
การจัดการความรู้ ในยุคนี้เป็นการจัดการความรู้เพื่อผลลัพธ์ (KM for Results) คือผลิตผลลัพธ์ (Outcome)  
  ยุคปัจจุบัน (ราว พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน) บันไดที่ส าคัญของการจัดการความรู้ คือ 1) วัฒนธรรมที่
เหมาะสม โดยเฉพาะวัฒนธรรมของความร่วมมือกัน (Collaborative Culture) ภายในองค์กรที่ต้องอาศัยผู้น า
แบบเสริมพลังในการขับเคลื่อน 2) การสร้างความรู้ใหม่ (Knowledge Creation) 3) นวัตกรรม (Innovation) 
และ 4) เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการจัดการความรู ้ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence หรือ AI) เทคโนโลยีส ื ่อสารที ่ม ีความเร ็วและคุณภาพสูงมาก (New Communications 
Technology) เทคโนโลย ีอ ุปกรณ ์ เคล ื ่ อนท ี ่ เพ ื ่ อการเช ื ่ อมต ่ออ ิน เทอร ์ เน ็ ตแบบท ุกท ี ่ ท ุ ก เวลา 
(Mobile/Wearable Computing) เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) เทคโนโลยี
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง ( Internet of 
Things) เป็นต้น  
   กระบวนการจัดการความรู้ 

กระบวนการจัดการความรู้ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2548,              
น. 130-131) ได้ก าหนดการปฏิบัติของล าดับขั้นตอนการจัดการความรู้ไว้ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. การค้นหาความรู้ (Knowledge Identification) ขั้นตอนนี้เป็นการค้นหาว่าองค์การมีความรู้
อะไรบ้าง รูปแบบใด อยู่ที่ใคร และความรู้อะไรที่องค์การจ าเป็นต้องมี จัดล าดับความส าคัญของความรู้เหล่านั้น 
เพื่อให้องค์การวางขอบเขตของการจัดการความรู้และสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ในขั้นตอนนี้จะท าให้ทราบว่าองค์การมีความรู้อะไร อยู่ที่ใคร เป็นรูปแบบใด จะค้นหาวามรู้ที่
จ าเป็นได้จากท่ีไหน และยังใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานทางความรู้ที่องค์กรสามารถใช้ต่อยอดและพัฒนาความรู้ใหม่ใน
เรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเป็นระบบ 
  2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) ขั้นตอนนี้องค์กรต้อง
หาวิธีการในการดึงความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ที่อาจอยู่กระจัดกระจายมารวมไว้ จัดท าเนื้อหาให้เหมาะสมและ
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ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ส าหรับความรู้ที่จ าเป็นต้องมีแต่ยังไม่มีนั้น ได้มีการสร้างความรู้ขึ้นจากความรู้
เดิมที่มีอยู่   หรือน าความรู้จากภายนอกองค์การมาใช้ 
  3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เมื่อองค์กรน าความรู้ ที่อาจอยู่กระจัด
กระจายมารวม จัดท าเนื้อหาให้เหมาะสมแล้ว ขั้นตอนนี้องค์กรจะต้องจัดความรู้ให้เป็นระบบ  เพื่อให้ผู ้ใช้
สามารถ ค้นหาและน าความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การจัดท าสารบัญ และจัดเก็บความรู้ ประเภท
ต่าง ๆ เพ่ือให้การเก็บรวบรวม การค้นหา การน ามาใช้ท าได้ง่ายและรวดเร็ว แบ่งชนิดหรือประเภทของความรู้
โดยค านึงถึงว่า ผู้ใช้น าไปใช้อย่างไร และลักษณะการท างานของบุคลากรเป็นแบบใด เช่น แบ่งตามความ
ช านาญหรือความเชี่ยวชาญของบุคลากร หัวข้อ/หัวเรื่อง หน้าที่/กระบวนการ เป็นต้น 
  4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) นอกจาก
การจัดท าสารบัญและจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบแล้ว องค์กรต้องประมวลผลความรู้ให้อยู่ในรูปแบบและ
ภาษาที่เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการใช้ เช่น จัดท าหรือปรับปรุงรูปแบบของเอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั ่วทั ้งองค์การ ท าให้การป้อนข้อมูล การจัดเก็บ การค้นหา และการใช้ข้อมูลท าได้สะดวกและรวดเร็ว                    
ใช้ "ภาษา" เดียวกันทั่วทั้งองค์การ เรียบเรียง ตัดต่อ และปรับปรุงเนื้อหาให้มีคุณภาพ ทันสมัย และตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้ องค์กรอาจมีเจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลโดยตรงหรือใช้ระบบเทคโนโลยีช่วยการประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ 
  5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) องค์กรต้องมีวิธีการในการจัดเก็บและกระจายความรู้
เพื่อให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ได้ โดยมีการกระจายความรู้ให้ผู้ใช้ทั้ง 2 ลักษณะ คือ  "Push" (การป้อนความรู้) คือ 
การส่งขอ้มูล/ความรู้ให้ผู้รับโดยผู้รับไม่ได้ร้องขอ ซึ่งโดยทั่วไปการส่งข้อมูลด้วยวิธีนี้มักจะท าให้ผู้รับรู้สึกว่าได้รับ
ข้อมูลมากไป "Pull" (การให้โอกาสเลือกใช้ความรู้) คือ การที่ผู้รับสามารถเลือกรับหรือใช้แต่เฉพาะข้อมูล/
ความรู้ที่ต้องการเท่านั้น ซึ่งช่วยลดปัญหาการได้รับข้อมูล/ความรู้ที่ไม่ต้องการมากเกินไป ซึ่งผู้บริหารองค์กร
ความท าให้เกิดความสมดุลของการกระจายความรู้ทั้งสองแบบ 
  6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) เป็นการแบ่งปันความรู้ประเภทความรู้ที่        
ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) โดยการจัดท าเป็นเอกสารต่าง ๆ เช่น การจัดท าเอกสาร จัดท าฐานความรู้ 
หรือ การจัดท าสมุดหน้าเหลือง โดยน าเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ มีการแบ่งปันความรู้ประเภทความรู้ที่ฝังอยู่
ในคน (Tacit Knowledge) ซึ ่งอาจใช้วิธีผสมผสาน เพื ่อผู ้ใช้ข้อมูลสามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวก                  
ซึ่งสามารถท าได้ทั้งการพบปะรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม  
  7. การเรียนรู้ (Learning) เป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุดของการจัดการความรู้ ด้วยกระบวนการที่
ผ่านมาจะท าให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ ซึ่งอาจสังเกตได้จากความสามารถในการท างานที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น สามารถแก้ปัญหาในการท างานได้ดีขึ้น และ/หรือเกิดความรู้ใหม่  ๆ ขึ้นช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ของ
องค์การที่มีอยู่แล้วให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และน าไปสู่การท าให้องค์การมีการบริหารจัดก ารที่มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นในที่สุด แต่หากกระบวนการต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการมาแล้วอย่างดี แต่บุคลากรไม่ได้เรียนรู้หรือน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ เป้าหมายของการจัดการความรู้ก็จะสูญเปล่า 
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  การเรียนรู้จะท าให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ในตัวบุคลากร ซึ่งจะไปเพิ่มพูนองค์ความรู้ขององค์กรที่มีอยู่ให้
เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ทันสมัย ถูกต้อง เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ไม่รู้จบสิ้น ความรู้นั้นจะถูกน าไปใช้เพ่ือสร้างความรู้
ใหม่ เกิดเป็น “วงจรการเรียนรู้” ไม่มีที่สิ้นสุด  

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

            ตัวแปรต้น                              ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ใช้รูปแบบการวิจัยแบบเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยผู้วิจัยจะสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู  จ านวน 286 คน 
เครื่องมือที่ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ตามแนวทางของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 7 ขั้นตอน คือ 1) การค้นหาความรู้ 2) การเสาะและแสวงหา
ความรู้ 3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 4) การประมวลผลและกลั่ นกรองความรู้ 5) การเข้าถึงความรู้                  
6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7) การเรียนรู้  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ โดยใช้วิธีการสอบถาม โดยจัดท าแบบสอบถาม (Questionnaire) สร้างข้ึนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 

ผลงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมการสุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ทางสถิติ  ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย (𝑥) 

1. ตำแหน่ง 
   1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 
   1.2 ขา้ราชการครู 
2. ประสบการณ์การทำงาน 
   2.1  น้อยกว่า 7 ปี  
   2.2  7 – 13  ปี 
   2.3 14 – 20  ปี 
   2.4  มากกว่า 20  ปี 
3. ขนาดโรงเรียน 
   3.1 ขนาดเล็ก 
   3.2 ขนาดกลาง 
   3.3 ขนาดใหญ ่
   3.4 ขนาดใหญ่พิเศษ 

 

    การจัดการความรู้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษา ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่  
1) การค้นหาความรู้ (Knowledge Identification)  
2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation 
and Acquisition)  
3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization)  
4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement)  
5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)  
6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)  
7) การเรียนรู้ (Learning) 
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ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) การแจกแจงความถี่ (-*vsr) จ าแนกตามการจัดการความรู้ในสถานศึกษา   
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สรุปได้ดังนี้ 

1. ผู ้ตอบแบบถามส่วนใหญ่เป็นข้าราชการครู จ านวน 254 คน คิดเป็นร้อย 88.80 ผู ้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 11.20 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า ผู ้ที ่มี
ประสบการณ์การท างาน น้อยกว่า 7 ปี จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 44.80 ผู้ที่มีประสบการณ์การท างาน 
7-13 ปี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 18.90 ผู้ที่มีประสบการณ์การท างาน 14-20 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.60 และผู้ที่มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 20 ปี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 22.70 และ
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 โรงเรียนขนาด
กลาง จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 9.10 โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 และ
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 61.90  

2. ผลการจัดการความรู ้ครูและผู ้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู ่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี ้ 1) การเรียนรู้                      
2) ด้านการบ่งชี้ความรู้ 3) การสร้างและแสวงหา 4) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 5) การเข้าถึงความรู้              
6) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ และ 7) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

3. ผลการจัดการความรู ้ครูและผู ้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร 
ส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม โดยจ าแนกต าม 1) ต าแหน่ง                         
2) ประสบการณ์การท างาน 3) ขนาดโรงเรียน ทั้งหมดมีค่า Sig. น้อยกว่า .05 หมายความว่า แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

สรุปและอภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยได้ ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นอิสระต่อการจัดการความรู้ ด้านต่า ง ๆ ซึ่งบ่งบอกได้ว่า
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล คือ ต าแหน่ง ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ขนาดสถานศึกษา มีความเกี่ยวข้องกันกับ
การจัดการความรู้ครูและผู้บริหารสถานศึกษา แปลความหมายได้ว่า ต าแหน่ง ประสบการณ์การปฏิบัติงาน 
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ขนาดสถานศึกษา มีผลต่อปฏิบัติการจัดการความรู้ ทั้ง 7 ด้าน เนื่องจากปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสถานที่
ท างานอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการท างานและการจัดการความรู้  

2. ผลการจัดการความรู้ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 7 ด้าน คือ 1) การบ่งชี้ความรู้ 2) การสร้าง
และแสวงหาความรู้ 3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5) การเข้าถึงความรู้ 
6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 7) การเรียนรู้ ภาพรวมรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน อาจเป็นเพราะว่า 
บุคลากรได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยเข้าร่วมการอบรม 
ประชุม สัมมนา ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดมีการส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management : KM) ทั้งในระดับสถานศึกษาและในตัวบุคลากร และสถานศึกษามีการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจทั้งด้านส่งเสริมการบริหารจัดการ ด้านการส่งเสริมบุคลากร อีกท้ังยังมีการส่งเสริมให้บุคลากร
ที่การจัดท าแผนพัฒนาตนเอง การจัดท าแผนด าเนินงานที่เกี ่ยวข้องกับงานในหน้าที ่ มีการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้แก่บุคลากรทุกกลุ่ม/คนเพื ่อน าไปปฏิบัติงาน ผู ้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าที ่มีความรู้ 
ความสามารถ เห็นความส าคัญของการจัดการความรู้ พัฒนาและมีการใช้ระบบเทคโนโลยีบริหารจัดการความรู้
ที่มีประสิทธิภาพ สมาชิกขององค์กรมีการปรับวิธีการท างานด้วยวิธีใหม่ที่ได้จากการจัดการความรู้ มีความ
พร้อมในการท างานเป็นทีม สามารถเชื่อมโยงงานกับกระบวนการจัดการความรู้ มีการเรียนรู้ร่วมกัน และสร้าง
ความรู้เพ่ือประโยชน์ขององค์กร มีการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนที่เข้ากับพฤติกรรมและการท างาน
ขององค์กร รวมทั้งองค์กรมีพื้นที่และโอกาสที่จะแสดงผลงานต่อสาธารณชน สอดคล้องกับ สุชาดา หวังดี 
(2560) ได้ศึกษาการจัดการความรู้ของครูในโรงเรียนกลุ่มศูนย์ภัทรบูรพา สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด พบว่าโดยรวมและรายด้านทุกข้ออยู่ในระดับมาก ด้านการจัดเก็บความรู้ ด้านการแสวงหา
และสร้างความรู้ ด้านการก าหนดความรู้ และด้านการถ่ายโอนความรู้และน าไปใช้ สอดคล้องกับ พวงพรรณ 
แสงนาโก (2559) ได้ศึกษาการจัดการความรู้ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พบว่า โดยรวมและราย
ด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ การค้นหาความรู้          
การสร้างและสาระแสวงหาดวามรู้ การเรียนรู้ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ การจัดระบบความรู้ และการเข้าถึงความรู้ สอดคล้องกับ นารีรัตน์ ธจิตธรรม (2558) ได้ศึกษาการ
จัดการความรู้ของโรงเรียนสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การจัดการความรู้แต่ละด้าน
ของโรงเรียนสันก าแพง โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า การจัดการความรู้ของโรงเรียนสันก าแพง 
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดการความรู้อยู่ในระดับมาก ยังสอดคล้องกับ กฤติกา พูลสุวรรณ 
(2559) ได้ศึกษาการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู ่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศของ Khoualdi, K. &                 
Saleh, O. (2015) ได้ด าเนินการวิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบทางบวกของการจัดการความรู้ที่มีต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน พบว่า ความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและแต่
ละขั้นของกระบวนการจัดการความรู้ ผลการวิจัยดังกล่าวได้สนับสนุนแนวความคิดที่ว่าในทางทฤษฎีแล้ว
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กระบวนการจัดการความรู้มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคนในองค์กร ทั้งนี้ ข้อสันนิษฐาน
ดังกล่าวยังต้องการข้อสนับสนุนทางทฤษฎีและการวิจัยเชิงปฏิบัติการต่อไป ดังนั้น อาจเป็นไปได้ว่าการจัดการ
ความรู้ในองค์กรเป็นวิธีการพัฒนากระบวนการของนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องร่วมกับสมาชิกทุกคนขององค์กร 
โดยผู้บริหารขององค์กรต้องก าหนดให้การจัดการความรู้ในองค์กรเป็นเป้าหมายหนึ่งของกลยุทธ์ระดับองค์กรที่
สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน   
โดยวางระบบให้บุคลากรในองค์กรได้น ามาปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ ค้นหาความรู้ สร้างและเสาะแสวงหาความรู้ เรียนรู้ประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ แบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ จัดระบบความรู้ และเข้าถึงความรู้ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพการท างานขององค์กร 
เมื่อองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเรียนรู้และการพัฒนาองค์กรจะสามารถขยายศักยภาพกลายไปสู่
องค์กรแห่งความเป็นเลิศต่อไป และ Cheng, E. C. K. (2020) ได้ท าการศึกษาว่าการน ากระบวนการสร้างสรรค์
ความรู้ SECI ของโนนากะมีส่วนในการส่งเสริมความสามารถในการวางกลยุทธ์ในบริบทของโรงเรียนในฮ่องกง
ในด้านใดบ้าง การวิจัยนี้ชี้ว่าให้เห็นว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นดังกล่าวอาจเป็นเพราะได้รับอิทธิพลทางสังคมและ
วัฒนธรรมของญี่ปุ่นเท่านั้น การศึกษาครั้งนี้ได้ยังผลให้ทฤษฎีการจัดการความรู้ เป็นที่สนใจในการจัดการกล
ยุทธ์ในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการวางแผนในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรปลูกฝัง
วัฒนธรรมการร่วมมือเพ่ือสนับสนุนการปรับตัวของหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงเรียนเพ่ือให้เกิดการควบรวมความรู้
ในการร่างกลยุทธ์และแผนพัฒนาสถานศึกษา 

3. ผลการเปรียบเทียบการจัดการความรู ้คร ูและผู ้บร ิหารสถานศึกษา  จ าแนกตามต าแหน่ง 
ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน 
   3.1 ผลเปรียบเทียบเมื ่อจ  าแนกตามต าแหน่ง  ข้าราชการครูและผู ้บร ิหารสถานศึกษา                     
มีความคิดเห็นโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้มีความสามารถ ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการความรู้เป็นพ้ืนฐาน เป็นผู้น า สร้างบรรยากาศในการจัดการความรู้ มีการก าหนดการจัดการความรู้ไว้ใน
วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน ท าให้บุคลากรได้รับอิทธิพลโดยมีการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 
การเป็นวิทยากร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับเอกสารและงานวจิัยที่
เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ นุกูล ศรีนวล (2553) ได้ศึกษาการจัดการความรู้ในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 
ส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร พบว่า ครูผู้สอนมีการจัดการความรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก  และ    
ณัฐปาลิน นิลเป็ง และคณะ (2563) พบว่า ผู้บริหารองค์กรเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างบรรยากาศการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   3.2 ผลเปรียบเทียบเมื่อ จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 1) น้อยกว่า 7 ปี 2) 7-13 ปี        
3) 14-20 ปี 4) มากกว่า 20 ปี มีความคิดเห็นโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารมีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ผ่านกิจกรรม เช่น การ
อบรม การเป็นวิทยากร ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการปฏิบั ติงานของตนเองอย่างเท่าเทียม 
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บุคลากรมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เช่น การวิจัยในชั้นเรียน การจัดท าหลักสูตร บุคลากรมีความรู้ที่ฝังลึก
อยู่ในตัวคน ความรู้ที่เกิดจากการฝึกฝน การปฏิบัติงานจนเกิดทักษะและ กลายเป็นความช านาญ เชี่ยวชาญ    
จึงเป็นประสบการณ์ติดตัวของแต่ละบุคคล เป็นความรู้ที่เกิดจากวิจารณญาณ ปฏิภาณไหวพริบ เป็นเทคนิค
เฉพาะตัวบุคคล ทั้งนี้ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนน ากระบวนการจัดการความรู ้ไปปฏิบัติ 
สอดคล้องกับ อุดมรัตน์ จรัสศรี (2560) ได้ศึกษา การศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของครูโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ครูที ่มีประสบการณ์ในการสอนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
น ัยส าคัญทางสถิต ิท ี ่ระดับ .05 และ สุชาดา หวังดี (2560) การจัดการความรู ้ของครูในโรงเร ียน                         
กลุ่มศูนย์ภัทรบูรพา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบว่า ประสบการณ์ในการท างาน 
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   3.3 ผลเปรียบเทียบเมื่อจ าแนกตามขนาดโรงเรียน 1) ขนาดเล็ก 2) ขนาดกลาง 3) ขนาดใหญ่        
4) ขนาดใหญ่พิเศษ มีความคิดเห็น โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะผู้บริหารได้รับอิทธิพลจากกระแสความเปลี่ยนแปลงต่อเหตุการณ์ปัจจุบันก่อให้เกิดการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการปฏิบัติงาน บุคลากรเห็นความส าคัญของการเรียนรู้ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา สถานศึกษาทุก
ขนาด ควรได้รับการพัฒนาการจัดการความรู้ที่เท่าทัน และผู้บริหารสถานศึกษาต้องน ากระบวนการจัดการ
ความรู้มาสู่การปฏิบัติ เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สนับสนุนให้หน่วยงาน
ราชการด าเนินการน ากระบวนการจัดการความรู้มาใช้ในองค์กร และเห็นความส าคัญของการพัฒนาความรู้จะ
ช่วยให้หน่วยงานราชการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ พวงพรรณ แสงนาโก (2559) ได้
ศึกษา การจัดการความรู้ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอเขาสมิง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด พบว่า การจัดการความรู้จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  1. จากวิจัย พบว่า การจัดการความรู้ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ เป็นอันดับน้อยท่ีสุด ผู้บริหารควรมีการประมวลความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การจัดท า
หลักสูตรท้องถิ่น นิทรรศการ ต ารา สื่อ เอกสาร  ฯลฯ รวมถึงจัดให้มีวิธีการที่สามารถเชื่อมโยงการจัดการ
ความรู้กับผลการด าเนินการที่ส าคัญขององค์กร เช่น ผลลัพธ์ด้านผู้ใช้บริการ และน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
จัดการความรู้ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีสื่อสารที่มีความเร็วและคุณภาพสูง 
  2. จากวิจัย พบว่า การจัดการความรู้ครูและผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อเปรียบเทียบตามต าแหน่ง 
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรจัดท าแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ ส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้ที่ได้จากการ
อบรม สัมมนา การวิจัย ฯลฯ ไปพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน 
  3. จากวิจัย พบว่า การจัดการความรู้ครูและผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อเปรียบเทียบตาม
ประสบการณ์การท างาน ผู้บริหารควรส่งเสริมความร่วมมือกันน าความรู้ คือ ความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit 
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Knowledge) ความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) มาจัดนิทรรศการ การเป็นวิทยากร ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
  4. จากวิจัย พบว่า การจัดการความรู้ครูและผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อเปรียบเทียบตามขนาด
โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาการจัดการความรู้ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) สนับสนุนให้หน่วยงานราชการด าเนินการเห็นความส าคัญของการพัฒนาความรู้จะช่วยให้
หน่วยงานราชการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยตั้งต่อไป 
  1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร        
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
  2. ควรศ ึกษาการพ ัฒนาแนวทางการจ ัดการเร ียนร ู ้ ในโรงเร ี ยนม ัธยมศ ึกษาใน                         
จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
  3. ควรศึกษาประสิทธิผลในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร         
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามความเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรณีศึกษา
เขตพื้นที่สามพรานและปริมณฑล (2) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา            
ตามความเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรณีศึกษาเขตพื้นที่
สามพรานและปริมณฑล จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้ตาราง
ส าเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  กลุ่มตัวอย่างคือครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 เขตพื้นที่สามพรานและปริมณฑล ปีการศึกษา 
2563 จ านวน 195 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม  สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-test และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว 
One – Way ANOVA  ผลการวิจัยพบว่า (1) ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู ้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูอยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายด้าน และ (2) ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวมและรายด้าน มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม ผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
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Abstract 
This research has two main objectives: (1) to study the level of innovative leadership 

of school administrators in the opinions of the teachers under the supervision of Nakhon 
Pathom Primary Educational Service Area Office 2, Case study in Sampran and Vicinity, and                
(2) to compare the innovative leadership of school administrators in the opinions of the 
teachers under the supervision of Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 2, 
Case study in Sampran and Vicinity by the size of schools. This research is quantitative using 
the ready-made tables of Craigie and Morgan and a simple random sampling method. The 
sample consisted of 195 teachers in educational institutions under the Office of Primary 
Educational Service Area, Nakhon Pathom Office 2, Case study in Sampran and Vicinity, during 
2020 Academic Year. The research tool was a questionnaire. The statistics used in the data 
analysis were percentage, mean, standard deviation, F-test and One-Way ANOVA. The results 
of the study showed that (1) the innovative leadership of school administrators in the opinions 
of the teachers was at a high level both overall and among individual aspects, and (2) the 
comparison results of the innovative leadership of school administrators in the opinions of 
the teachers by the size of school as a whole and individual showed a statistically significant 
difference at the 0.05 level. 

 
Keyword:  Innovative leadership, School administrator, Nakhon Pathom Primary Educational 
Service Area Office 2 
 
บทน า 

ในศตวรรษที่ 21 ทุกองค์กรไม่ว่าจะมีขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่  ต่างเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี การแข่งขันของ
เศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ หรือปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งท าให้ผู้น าในองค์กรต่าง ๆ 
จ าเป็นที่จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น เรียนรู้นวัตกรรมการบริหารองค์กร เพื่อแก้ปัญหาและเพ่ิม                
ประสิทธภาพ อันจะน ามาซึ่งความก้าวหน้าและเอาชนะคู่แข่ง (Tierney, Farmer and Graen, 1999; Jung 
et al , 2003 ) ประกอบกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการเป็นไทยแลนด์ 4.0 ท าให้
เกิดผลกระทบต่อการศึกษาไปด้วยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง และยังส่งผลให้การบริหารจัดการการศึกษาต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไขการแข่งขัน จึงจ าเป็นต้องพร้อมรับความท้าทาย การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้ น ทั้งด้านก าลังคน 
ความรู้ สมรรถนะ ซึ่งการขับเคลื่อนสู่การเป็นนวัตกรรมให้ส าเร็จนั้นจ าเป็นต้องอาศัยผู้น าที่มีภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรมให้มีความก้าวหน้าให้ทันกับกระแส
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การศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารการศึกษาต้องกระตือรือร้นกล้าเปลี่ยนแปลงองค์กรในการพัฒนา
นวัตกรรม เพื่อน าไปสู่ความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้บรรลุเป้าหมายเกิดการเปลี่ยนแปลงที่
เพ่ิมมูลค่าแก่สถานศึกษาและยั่งยืนในอนาคต 
 ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญการเป็นผู้น าในยุคปัจจุบันนี้ (เรืองยศ แวดล้อม, 2556) ได้กล่าว
ว่า เป็นผู้ที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต้องมีบทบาทในการจัดการและพฤติกรรมขององค์กร ตลอดจนต้องมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าเป็นอย่างดี ต้องรู้ถึงเทคนิค ในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าองค์กรไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างมีประสิทธิผล
อย่างยั่งยืน ผู้น าที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561- 2580 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ทางการจัดการศึกษา ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ โดยมีแนวทางการพัฒนาโดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกร รมที่
สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีแนวพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที ่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการ การน าหลักการไปประยุกต์ใช้ และขยายสู่การสร้าง
ความรู้เชิงวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเองและสร้างประโยชน์ต่อสังคม นอกจากนั้น จัดระบบ
การให้บริการข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ผู้เรียนและผู้ใช้บริการทุก
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ในขณะเดียวกัน หากมองในมุมกลับการ
เปลี่ยนแปลงนี้ท าให้สร้างโอกาสใหม่ ๆ ที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติ ซึ่งท าให้ผู ้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องใช้ทั้งเทคนิคในการบริหารจัดการที่ต้องเร่งปรับตัวให้ทันกระแสโลกมีการวางแผนเตรียม
ความพร้อมรองรับการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวิธีใหม่ ๆ โดยมีความสามารถในการน า
องค์กรใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ เพื ่อเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื ่อนผลลัพท์ของสถานศึกษาสู่
ความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลงได้ 
 กระแสการเปลี่ยนแปลงท าให้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษามีอิทธิพลต่อครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้การด าเนินการน าเทคโนโลยีไปใช้ในการผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่
สนับสนุนการเรียนรู้และการท างานในสถานศึกษา มีความสามารถในการรับรู้ และใส่ใจรายละเอียดของ
เหตุการณ์ วิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างลึกซึ้ง และยอมรับแนวคิดใหม่ กล้าคิดแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้ง
น าแนวคิดเก่ามาต่อยอดเพื่อหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาหรือสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
ตลอดจนการน านวัตกรรมเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา (สุกัญญา แช่มช้อย,2555) 
อย่างไรก็ตามกระบวนการพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรมในงานที่มุ่งเน้นการเปิดใจยอมรับแนวคิด วิธีการท างาน
ใหม่ ๆ และพร้อมที่จะเรียนรู้ในมุมมองที่หลากหลาย การเปลี่ยนแปลงบริบทของสถานศึกษาในยุคนวัตกรรม
ท าให้ครูยอมรับเทคโนโลยี นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ นั้น จึงเป็นภารกิจที่ส าคัญข องผู้บริหาร



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”    
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1446 

 

สถานศึกษาต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมของสถานศึกษาที่มีความซับซ้อนและความท้าทายหลากหลาย เหตุผลโดย
หลักการ การจัดการศึกษาที ่ดีนั ้น จ าเป็นที ่จะต้องค านึงถึงกิจกรรมหลัก ได้แก่การก าหนดทิศทางของ
สถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร และการทบทวนการออกแบบองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งในการด าเนินการให้เกิดเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้การยอมรับและน าสิ่ง
เหล่านั้นมาใช้กับตนเองก่อนเผยแพร่ หรือส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ นั้น 
ผู้บริหารสถานศึกษาคงต้องเริ่มต้นที่ตนเองก่อน แล้วค่อยผลักดันให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การ
ยอมรับแล้วบูรณาการเข้าไปสู่สถานศึกษาและห้องเรียนต่อไป ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคนวัตกรรม
จ าเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ และก าหนดแนวทางในการน าเทคโนโลยีเข้าสู่สถานศึกษาสู่ห้องเรียน เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ จากบูรณาการเทคโนโลยีมาใช้โดยมีเป้าหมาย เพื่อการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
หรือสถานศึกษาแห่งนวัตกรรม (Innovation School) ที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนเปลงอย่างต่อเนื่องไม่มี
วันสิ้นสุด คือ ความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของสถานศึกษา (สุกัญญา แช่มช้อย, 
2560) ดังนั้น ผู้น าจึงเป็นตัวจักรส าคัญที่ก่อให้เกิดผลผลิตหรือผลงานขององค์กรถ้าผู้น ามีความรู้ความสามารถ
และคุณลักษณะที่เหมาะสม ที่จะผลักดันให้งานก้าวหน้าไปได้ด้วยกันที่จะสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่
องค์กรได้ (นงพงา ปั้นทองพันธุ์, 2542) จากความส าคัญข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้น าทางการศึกษามีบทบาทอย่าง
ยิ่งในการพัฒนาประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกด้านอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การพัฒนาการคุณภาพการศึกษาให้
ไปสู่นวัตกรรม จ าเป็นอย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และให้บรรลุเป้าหมาย
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมมูลค่าแก่สถานศึกษา 
 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ซึ่งมีโรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก (เกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) โดยมีการท าแผนยุทธศาสตร์ ร่วมกันโดยให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 และเป้าประสงค์ของสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จึงสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอก                 
ประยุทธิ์ จันโอชา ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีบริบทที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก ตลอดจนจังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดที่
มีการเพิ ่มขึ้นของจ านวนนักเรียนอย่างต่อเนื ่อง อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของชุมชนเมืองมายังเขต
ปริมณฑล จึงเป็นสิ่งท้าทายส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาในเรื่องการศึกษาภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 กรณีศึกษาเขตพื้นที่สามพรานและปริมณฑล โดยศึกษาขอบข่ายภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของ
ผู ้บริหารโรงเรียน โดยมุ ่งหวังให้เกิดประโยชน์และเพื ่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนพัฒนาการ
บริหารงานนวัตกรรมในสถานศึกษาและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในด้านภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนซึ่งจะส่งผลต่อการบริหาร
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การศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ
การศึกษาไทยในระดับสากล เพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนโมเดล ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื ่อศึกษาระดับภาวะผู ้น  าเชิงนวัตกรรมของผู ้บร ิหารสถานศึกษา ตามความเห็นของครู                    
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่สามพรานและปริมณฑล 
 2. เพื ่อเปรียบเทียบภาวะผู ้น าเชิงนวัตกรรมของผู ้บริหารสถานศึกษา ตามความเห็นของครู                  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรณีศึกษาเขตพื้นที่สามพรานและปริมณฑล 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
ภาวะผู้น าได้รับความสนใจ และมีการศึกษาเพ่ือให้รู้ว่าองค์ประกอบที่จะช่วยให้ผู้น ามีความสามารถใน

การน าหรือมาภาวะผู้น าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการค้นคว้า และศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
มีนักวิชาการได้ให้ความหมายและนิยามเก่ียวกับภาวะผู้น าไว้หลากหลาย ดังนี้ 

กวี วงศ์พุฒ (2535, น. 14-15) ได้สรุปแนวคิดเก่ียวกับผู้น าไว้ 5 ประการ คือ 
 1.ผู้น าหมายถึง ผู้ซึ่งเป็นศูนย์กลางหรือจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุ่ม เปรียบเสมือนแกนของกลุ่ม 
เป็นผู้มีโอกาสติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นมากกว่าทุกคนในกลุ่ม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของกลุ่มสูง 
 2.ผู้น าหมายถึง บุคคลซึ่งน ากลุ่มหรือพากลุ่มไปสู่วัตถุประสงค์หรือจุดหมายที่วางไว้ แม้แต่เพียงชี้แนะ
ให้กลุ่มไปสู่จุดหมายปลายทางก็ถือว่าเป็นผู้น า ทั้งนี้รวมถึงผู้น าที่น ากลุ่มออกนอกลู่นอกทางด้วย 
 3. ผู้น าหมายถึง บุคคลที่สมาชิกส่วนใหญ่คัดเลือกหรือยกให้เขาเป็นผู้น าของกลุ่ม ซึ่งเป็นไปโดยอาศัย
ลักษณะทางสังคม มิติของบุคคลเป็นฐาน และสามารถแสดงพฤติกรรมของผู้น าได้ 
 4. ผู้น าหมายถึง บุคคลซื่งมีคุณสมบัติเฉพาะอย่าง คือสามารถสอดแทรกอิทธิพลบางประการอัน
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มได้มากที่สุด 
 5. ผู้น าหมายถึง บุคคลซึ่งสามารถน ากลุ่มไปในทางที่ต้องการ เป็นบุคคลที่มีส่วนร่วม และเกี่ยวข้อง
โดยตรงต่อการแสดงบทบาท หรือพฤติกรรมการเป็นผู้น า 
 วิเชียร วิทยอุดม (2548, น. 3) ให้ความหมายภาวะผู้น า หมายถึง ลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่จะแสดง
พฤติกรรมออกมา เมื่อได้มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม เป็นความสามารถที่เกิดขึ้นระหว่างที่มีการท างานร่วมกันหรือ
ร่วมอยู่ในเหตุการณ์เดียวกัน ในอันที่จะท าให้กิจกรรมของกลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมายและประสบผลส าเร็จ 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม 
ความหมายของนวัตกรรม (Innovation) มีความหมายตามพจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน แปลว่า               

สิ่งที่ท าข้ึนใหม่ หรือแปลกจากเดิม ซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการหรืออุปกรณ์ เป็นต้น มาจากค าบาลีสันสกฤต 
นอกจากนี ้ยังมีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายไว้ รวมถึงส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติด้วย เช่น 
 โรเจอส์ (Rogers, 1962, น. 13) เป็นผู้คิดค้นทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรมได้ให้ค านิยาม
ความหมายว่า นวัตกรรมเป็นแนวความคิด ที่ปัจเจกบุคคลรับรู้ว่าเป็นสิ่งใหม่ซึ่งความหมายในแง่นี้ นวัตกรรมก็
คือ แนวความคิดใหม่ (New Idea) นั่นเอง (Rogers and Smocmaker, น. 13) ได้ให้นิยามเพิ่มเติมอีกว่า 
นวัตกรรมเป็นความรู้ วิธีปฏิบัติหรือวัตถุประสงค์ที่ปัจเจกบุคคลรับรู้ว่าเป็นสิ่งใหม่ส าหรับตนเอง ถึงแม้สิ่ง
ดังกล่าวได้รับการน าไปใช้หรือปฏิบัติจนผ่านช่วงเวลาหนึ่งไปแล้ว แต่ถ้ายังคงความรู้สึกใหม่ในตัวบุคคลใดแล้ว 
ก็ยังคงเรียกว่านวัตกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 
การจัดการศึกษาในปัจจุบัน ต้องมีการเตรียมคนท างาน ต้องมีการเตรียมคนท างานสู่สังคมที่ใช้ความรู้ 

และบุคคลพร้อมเรียนรู้ ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด ทุกคนจะต้องเป็นบุคคลที่พร้อมจะเรียนรู้ และเป็นคนท างาน
ที่ใช้ความรู้และทักษะใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมพัฒนางานที่รับผิดชอบเพื่อบรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งทักษะ
ส าคัญที่ทุกคนต้องตระหนักและน ามาใช้คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้และบริหารจัดการ 
เพื่อให้การศึกษาเกิดคุณค่าต่อตัวผู้เรียนต่อสังคมในทางสร้างสรรค์มากขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะดังที่กล่าวมา จึงเป็ฯภารกิจ
ส าคัญของผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่ต้องเปลี่ยนแนวทางการจัดการใหม่ จึงก่อให้เกิดผลผลิตขึ้นในวงการศึกษา 
เป็นผลผลิตที่เกิดจากนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความคิด สติปัญญา และวิธีการบริหารจัดการใหม่ ๆ ขึ้ นใน
หน่วยงานจึงเกิดกระแสภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม (Innovative Leadership) ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมเพ่ือน ามาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิด ดังนี้ 

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2551) อธิบายลักษณะและบทบาทของผู้น าว่ามีแต่ความสามารถ มีทักษะ                       
มีพฤติกรรมที่เหมาะสม และรู้จักสถานการณ์ดียังไม่เพียงพอ แต่ต้องเป็นผู้น าทางการคิดด้วย การคิดเองหรือ
น าความคิดของคนอ่ืนมาประยุกต์ใช้ พัฒนาให้เป็นของตนเองได้อย่างชัดเจน มีคุณค่าสะท้อนทิศทาง เป้าหมาย
และวิสัยทัศน์ขององค์การอย่างชัดเจน ดังนั้น ผู้บริหารการศึกษาควรเปลี่ยนกระแสการจัดการศึกษาใหม่ให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติก่อให้เกิดรูปธรรมในการจัดการศึกษา 
และก่อให้เกิดผลผลิตอย่างสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมขึ้นในวงการศึกษา (Productive/Innovative Mind)                    
ซึ่งผู้บริหารในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ ต้องมีบทบาทในเรื่องต่อไปนี้ (1) รู้จักและเข้าใจสภาพการณ์ขององค์การ 
(2) ก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดทิศทางและการด าเนินงาน (3) สื่อสารแนวคิดหรือทิศทางใหม่ให้บุคลากรเกิด
ความเชื่อมั่นและศรัทธา (4) สร้างทีมงานร่วมกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์การ (5) การด าเนินงาน
ในลักษณะกระจายอ านาจ โดยเริ่มให้ส าเร็จเล็ก ๆ ก่อน แต่อ านาจที่กระจายออกไปนั้นต้องสอดคล้องกับการ
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มองเห็นภาพใหม่ได้พร้อมกัน (6) การสร้างขวัญและก าลังใจกับทุกคน (7) การประเมินตรวจสอบ บันทึกและ
เผยแพร่สู่การปรับปรุงและพัฒนา 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความเห็นของครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรณีศึกษาเขตพื้นที่สามพรานและปริมณฑล 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยยึดตามเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
(1) โรงเรียนขนาดเล็ก (ไม่เกิน 120 คน) (2) โรงเรียนขนาดกลาง (121 - 600 คน) (3) โรงเรียนขนาดใหญ่ 
(601 - 1,500 คน) และ (4) โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (1,501 คนข้ึนไป) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรณีศึกษาเขตพื้นที่สามพรานและปริมณฑล ในปีการศึกษา 2563 จ านวน                       
8 โรงเรียน ได้แก่ (1) ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) จ านวน 89 คน (2) ครูโรงเรียนวัดท่าพูด จ านวน 60 คน 
(3) ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ จ านวน 26 คน (4) ครูโรงเรียนคลองบางกระทึก จ านวน 18 คน (5) ครูโรงเรียน            
วัดสาลวัน จ านวน 17 คน (6) ครูโรงเรียนบ้านคลองโยง จ านวน 14 คน (7) ครูโรงเรียนวัดสุวรรณาราม 
จ านวน 8 คน และ (8) ครูโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ จ านวน 4 คน รวม 236 คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
กรณีศ ึกษาเขตพื ้นที ่สามพรานและปริมณฑล ในปีการศึกษา 2563 ได ้แก่ (1) โรงเร ียนขนาดเล็ก                    
(ไม่เกิน 120 คน) จ านวน 4 คน (2) โรงเรียนขนาดกลาง (121 - 600 คน) จ านวน 66 คน (3) โรงเรียน              
ขนาดใหญ่ (601 - 1,500 คน) 52 คน และ (4) โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (1,501 คนขึ้นไป ) จ านวน 73 คน 
รวม 195 คน โดยก าหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่างจากตารางส าเร็จของเครชซี ่ และ มอร์แกน (krejcie and 
Morgan, 1970) และใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ในการแบ่งชั้นเพื่อเก็บข้อมูล
โดยแบ่งตามขนาดสถานศึกษา และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากต ารา เอกสาร บทความวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือน ามาสร้างเครื่องมือ 
 ขั้นตอนที่ 2 น าแบบสอบถามไปหาความเที่ยงตรงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
3 คน น าผลมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence : IOC) ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.60- 1.00 
 ขั้นตอนที่ 3 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยน าไปทดลองใช้ (Try Out) 
กับครูผู้สอนในสถานศึกษา จ านวน 30 คน น ามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’ s Alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันแบบสอบถามเท่ากับ 1.00  
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 ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ (1) วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยการแจกแจง
ความถี่ และค่าร้อยละ (2) วิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา วิเคราะห์โดยหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นแบบจ าแนกความหมาย 5 ระดับ 
(Semantic Differential) เป็นรายข้อ รายด้าน และภาพรวม (3) วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู ้น าเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 กรณีศึกษาเขตพื้นที่สามพรานและปริมณฑล จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ด้วยการทดสอบ 
F- test โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  
 
ผลการวิจัย  
 การวิจ ัยการศึกษาภาวะผู ้น  าเช ิงนวัตกรรมของผู ้บร ิหารสถานศึกษา  ตามความเห็นของครู                     
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรณีศีกษาเขตพื้นที่สามพรานและปริมณฑล 
ปรากฏผลดังนี้ 
 1) ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรณีศึกษาเขตพื้นที่สามพรานและปริมณฑล ทั้งโดยรวมและรายดา้น 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี ่ยมากไปน้อย อันดับแรกคือ ด้านการมีวิสัยทัศน์การ
เปลี่ยนแปลง รองลงมา คือ ด้านการท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วม ตามล าดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  กรณีศึกษาเขตพื้นที่สามพรานและปริมณฑล 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่าครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาวะผุ้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
สรุป 
 จากการสรุปผลการวิจัย ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความเห็นของครู  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรณีศึกษาเขตพื้นที่สามพรานและปริมณฑล 
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้  
 1. ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรณีศึกษาเขตพื้นที่สามพรานและปริมณฑล โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2 กรณีศึกษาเขตพื้นที่สามพรานและปริมณฑล มีความมุ่งมั่นและให้ความส าคัญในการสร้างนวัตกรรม 
โดยมีวิสัยทัศน์ด้านการเปลี่ยนแปลงการท างานแบบเดิม ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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สื่อสาร เข้ามามีบทบาทในการปฏิบัติงานมากขึ้น โดยส่งเสริมให้ครูได้ร่วมกันท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วมใน
การคิดสร้างสรรค์งานมากขึ้น และสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู ้ที ่เอื ้ออ านวยต่อการเปลี ่ยนแปลงในองค์กร เป็นผู ้สร้างบรรยากาศให้เป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรม ซึ่งมีความสอดคล้องกับ จารุณี เก้าเอื้ยน (2556) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น าเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทของสังคมพหวัฒนธรรม พบว่าอยู่ในระดับมาก อีกท้ังสอดคล้องกับ
ขวัญชนก โตนาค (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าอยู่ในระดับมากเช่นกัน เวียงวิวรรธน์ ท าทูล (2557) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อองค์กรขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 โดยท างานสังเคราะห์องค์ประกอบของผู้น าเชิงนวัตกรรมได้องค์ประกอบดังนี้        
1) การมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง 2) การคิดสร้างสรรค์ 3) การท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วม 4) การมี
จริยธรรมและตรวจสอบได้ 5) การบริหารความเสี่ยง 6) บรรยากาศแห่งองค์การนวัตกรรม ซึ่งภาวะผู้น าในแต่
ละองค์ประกอบอยู่ในระดับมากทุกด้าน ปวีณา กันถิน (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 อยู่ในระดับภาวะผู้นา
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก จิราภา ประพันธ์พัฒน์ (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง การศึกษาภาวะผู ้น าเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความเห็นของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี พบว่าอยู่ในระดับมาก ซึ่งท าการศึกษาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 6 ด้าน ได้แก่ 1)  ด้านการมีวิสัยทัศน์
การเปลี่ยนแปลง 2) ด้านการท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วม 3) ด้านการคิดสร้างสรรค์ 4) ด้านการบริหาร     
ความเสี่ยง 5) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6) ด้านการสร้างบรรยากาศกาศองค์กรนวัต
กรรม นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ และยังสอดคล้องกับ ภิรญา สายศิริสุข (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตปัญจภาคี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 4 โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก ซึ ่งท าการศึกษาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม 6 ด้าน ได้แก่                     
1) ด้านการมีจริยธรรมและตรวจสอบได้ 2) ด้านการมีวิสัยทัศน์ต่อการเปลี่ยนแปลง 3) ด้านบรรยากาศองค์กร
แห่งนวัตกรรม 4) ด้านการท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วม 5) ด้านการคิดเชิงสร้างสรรค์ 6) ด้านการบริหารความ
เสี่ยง ซึ่งภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมในแต่ละองค์ประกอบอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรณีศึกษาเขตพื้นที่สามพรานและปริมณฑล จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา พบว่า ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะสถานศึกษามีขนาดต่างกัน ได้รับแนวคิด หลักการ กระบวนการการบริหาร ตาม
นโยบายและเป้าหมายที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดไว้เป็นแนวทางเดียวกันหมด 
ขนาดสถานศึกษาเป็นเพียงการก าหนดขอบเขตการบริหารงานในสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จได้ ซึ่งการ
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บร ิหารงานย ่อมแตกต ่างก ันตามบร ิบทของแต ่ละขนาดสถ านศึกษา สอดคล ้องก ับงานว ิจ ัยของ                                         
จีราภา ประพันธ์พัฒน์ (2560) ที ่ศึกษาการวิเคราะห์ภาวะผู ้น าเชิงนวัตกรรมของผู ้บริหารสถานศึกษา               
ตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี พบว่า 1) ภาวะผู้น า                   
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีอยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายด้าน 2) ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษาโดยรวมและรายด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นภาวะ
ผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารในสถานศึกษาขนาดกลางกับขนาดใหญ่ มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลงานวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
(1) ด้านมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัย มีค่าเฉลี่ย
ต ่าที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทันสมัยต่อโลก
ปัจจุบัน น าพาผู้ตามให้ก้าวไปข้างหน้า และสร้างความร่วมมือให้ทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายสู่ความส าเร็จได้ 
(2) ด้านการท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วม จากการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสและสามารถโน้ม
น้าวให้บุคลากรรวมถึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามขอบข่าย
งานที่ก าหนด มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรการเปิดโอกาสให้ผู ้บุคลากรรวมถึงชุมชน                      
เข้ามาร่วมด าเนินกิจกรรม ตั้งแต่การศึกษาปัญหา การวางแผนด าเนินการ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และ
การประเมินร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนให้กิจกรรมนั้นด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม คือ 
หลักร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน จึงเป็น
กระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ซึ่งกันและกันของทุกฝ่าย นับตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น การวางแผน การด าเนินการแล ะการแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนการควบคุม ก ากับ ติดตามและประเมินผล เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถท าได้ทั้งทางตรง คือ ร่วมเป็นคณะท างานและทางอ้อมร่วมวางแนวทาง 
นโยบายต่าง ๆ ร่วมกัน 3) ด้านการคิดสร้างสรรค์ จากการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถใน
การคิดริเร ิ ่ม ส ิ ่งใหม่ ๆ ว ิธ ีการใหม่ ๆ ได้หลากหลายรูปแบบ หลากหลายแง่ม ุม มีค ่าเฉลี ่ยต ่าที ่สุด                                
ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเกิดการสร้างสรรค์งาน โดยการสนับสนุนให้มี
การอบรมเทคนิคการสอนหรือค้นคว้าหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อให้บุคลากรได้น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างสร้างสรรค์และมีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในการน าวิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ ที่
สร้างสรรค์ มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับลักษณะงานและบริบทขององค์กร (4) ด้านการ ใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสาร จากการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรให้ความส าคัญและผลักดันให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแก่บุคลากร และผู้บริหารรจะต้องติดตามการเคลื่อนไหว และมุ่งมั่นในการน าความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน         
(5) ด้านการสร้างบรรยากาศองค์กรนวัตกรรม จากการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการก าหนดทิศทาง 
โครงสร้างองค์การและวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน ในการพัฒนาองค์กรให้มุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม มีค่าเฉลี่ยต ่า
ที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการก าหนดทิศทางโครงสร้างองค์กรและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
บรรยากาศองค์กรนวัตกรรม โดยจัดท าเป็นแผนพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา เพือ่ให้บุคลากรทราบและเป็น
แนวทางในการพัฒนาองค์กรให้มุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ (1) ควรศึกษาแนวทางการพัฒนา

ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา (2) ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
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บทคัดย่อ 
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอแนวคิดการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็น

โลกของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว การศึกษาจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ สถานศึกษาจึงต้องมีความ
ตื่นตัวและปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการด าเนินชีวิตในโลก
ศตวรรษที่ 21 ต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านการบริหารสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย         
ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบที่จะบริหารสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมาย จึงมีความจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการบริหารสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จ  
ในบทความวิชาการนี ้จึงขอเสนอประเด็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย            
การจดัการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย 4 ทักษะ คือ (1) ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ (2) ทักษะ                    
การสื่อสาร (3) ทักษะทางเทคโนโลยีและการใช้ดิจิทัล (4) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ เพื่อน าไปสู่การบริหาร
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จึงจะสามารถจัดการศึกษาให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ดีเลิศได้ 
 
ค าส าคัญ: การจัดการศึกษา การบริหารสถานศึกษา ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

 

Abstract  

 This academic paper aims to present the concept of school administration in the 21st 

century, a world of technology and innovation. The advancement in information technology 

has resulted in rapid change. Education is inevitably changing accordingly. Therefore, 

educational institutions need to be alert and adjust the education management. To prepare 

students with the skills for life in a 21st century world. To keep up with the times and the 

changes that occur, the school administration paradigm must be updated. School 

administrators as the person responsible for managing the educational institution to achieve 
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its goals, there is a need for knowledge and understanding, have skills in managing schools to 

be successful. In this academic article, we would like to present the issues related to the 

school administration in the 21st century, consisting of education management in the 21st 

century, school administration in the 21st century and skills of school administrators in the 21st 

century, which consists of 4 skills are (1) critical and creative thinking skill, (2) communication 

skill, (3) technological and digital literacy skills and (4) human relations skill. To lead to efficient 

school administration. As a result, education can be managed to generate high productivity 

and outcomes. 

 

Keywords: Education management, school administration, skills of school administrators in 

the 21st century 

 

บทน า 

จากสภาวการณ์ของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้นักศึกษาในยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติ

การใช้ชีวิต การเรียนรู้ ครอบครัว ตลอดจนภาวะเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนถึงสังคมและความทันสมัยทั้งปวง 

นักศึกษาจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อการด ารงอยู่อย่างมีคุณภาพจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้

และทักษะในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ มีความสามารถในการปรับตัว จึงจ าเป็นต้องพัฒนา

ทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิต (ทิศนา แขมณี, 2555; วิจารณ์ พานิช, 2555) และต้องเรียนรู้ทักษะใหม่     

เพื่อความอยู่รอดในสังคม (Martin, 2010) ศตวรรษที่ 21 กลายเป็นโจทย์ส าคัญที่ท าให้การจัดการศึกษา

จะต้องเกิดความเปลี ่ยนแปลงเพื ่อเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื ่อนภาคส่วนอื ่น ๆ การจัดการศึกษ า                       

ในรูปแบบเดิม ๆ การสอนแบบเดิม ๆ ที่เน้นการถ่ายทอดจากครูผู้สอนใช้ไม่ได้อีกต่อไป จ าเป็นต้องอาศัย        

การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนแบบใหม่  

ผู ้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู ้ร ับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย  ต้องให้

ความส าคัญต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาของตนเอง และแสดงบทบาทความเป็นผู้น าเพื่อน าพาองค์กร 

ไปสู่ความส าเร็จตามภารกิจของสถานศึกษา (ศศิรดา แพงไทย, 2559) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลไกส าคัญ

และเป็นตัวแปรส าคัญในด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีอิทธิพลสูงสุดต่อคุณภาพของผลลัพธ์ 

ที่เกิดจากการบริหาร (บรรจง ลาวะลี, 2560) ซึ่งในบทความนี้ได้น าเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา

ในศตวรรษท่ี 21 การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

ซึ ่งประกอบด้วย 4 ทักษะ คือ (1) ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ (2) ทักษะการสื ่อสาร                    

(3) ทักษะทางเทคโนโลยีและการใช้ดิจิทัล (4) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ เพื่อน าไปสู่การบริหารสถานศึกษา        
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ในศตวรรษที่ 21 ให้มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการศึกษาให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ ดีเลิศได้ เพื่อการบรรลุ

เป้าประสงค์ทางการศึกษา และสามารถยกระดับศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดทักษะการแข่งขันที ่ซับซ้อน        

มากยิ่งขึ้น อันเป็นแรงขับที่ท้าทายอย่างมากต่อโลกอนาคต 

 

การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นปัจจัยส าคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิต

ของคนในยุคปัจจุบัน รูปแบบการใช้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งการกลับไปสู่ห้องนอน         

ตัวอย่างปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลง จารุวัจน์ สองเมือง (2559) ได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

 1. เป็นยุคที่คนใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่รู้ตัวว่าใช้คอมพิวเตอร์ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่เล็กลงแต่

มีประสิทธิภาพมากขึ้นและแปลงรูปทรงเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น นาฬิกา แว่นตา ตู้เย็น โทรทัศน์

โทรศัพท์ ทั้งหมดสามารถประมวลผลน าเสนอได้ไม่แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตั ้งโต๊ะ ยิ่งไปกว่านั้นอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ดังกล่าวจะเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกันอย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้คนสามารถเชื่อมต่อและถ่ายโอน

ข้อมูลจ านวนมากมายได้อย่างสะดวกและเป็นอิสระ และสามารถใช้อุปกรณ์ท่ีหลากหลายในการเข้าถึงข้อมูลได้ 

 2. การด าเนินงานในรูปแบบดิจิทัล อันเนื่องจากการเชื่อมต่อข้อมูลสารสนเทศ ท าให้ระบบ

ดิจิทัลมีบทบาทในการด าเนินธุรกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านการเงิน การสื่อสาร หรือการปฏิบัติงาน ผู้คนสามารถ

ปฏิบัติงานหรือท าธุรกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใด เพียงแค่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตได้

เทา่นั้นเอง ขณะเดียวกันการใช้อินเทอร์เน็ตก็ให้ความส าคัญต่อการระบุตัวตนของผู้ใช้มากขึ้นด้วยเช่นกัน ทั้งนี้

เพ่ือสร้างความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้เองด้วย 

 3. ความสัมพันธ์ในระหว่างบุคคลอยู่ในรูปแบบความสัมพันธ์เสมือนมากยิ่งขึ ้น เป็นอีก

สภาพการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นส าหรับศตวรรษที่ 21 ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถขวางการมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลได้ เพราะเป็นการสื่อสารท าให้เกิดความสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แต่ทั้งนี้ผู้คนในยุคนี้

จ าเป็นต้องมีทักษะทางภาษาที่มากกว่าคนในยุคท่ีผ่าน ๆ มา 

 4. การเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการเรียนรู้ที่ไม่มีขอบเขตข้อจ ากัด ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

ผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย ในขณะเดียวกับแหล่งข่าวก็สามารถน าเสนอข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะได้อย่างง่ายดาย

และรวดเร็ว แต่เมื่อการเข้าถึงข้อมูลไม่ใช่เรื่องยาก ความยากกลับเป็นเรื่องของการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ข่าวสาร ผู้คนจ าเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลมากขึ้น เพ่ือให้แน่ใจถึงความถูกต้องในข้อมูลที่ได้รับ  

จากรูปแบบการใช้ชีวิตที ่มีการเปลี ่ยนแปลง ท าให้เป้าหมายในการจัดการเรียนให้กับผู ้เรียน

เปลี ่ยนแปลงไปด้วย โดยผู ้เรียนในศตวรรษที่ 21 จะต้องมี “3 ทักษะ” เพิ ่มเติมนอกเหนือจากความรู้                     

ในวิชาหลัก มูลนิธิยุวพัฒน์ (2562) ได้เสนอไว้ว่า ผู้เรียนควรมีทักษะ ดังนี้ 
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 1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในโลกของการท างาน ไม่ต้องการคนเรียนเก่ง จ าเก่ง 

แต่ต้องการคนที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพราะความรู้ที่มีในวันนี้อีกไม่กี่ปีข้างหน้า        

จะกลายเป็นความรู้เก่าไปเสียแล้ว เพราะฉะนั้นคนที่จะประสบความส าเร็จในอาชีพจะต้องเป็นคนที่พร้อม        

จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่มีในต าราเรียน และจะต้องเป็นผู้ที่มีความสุขในการเรียนรู้ เพื่อที่จะมีแรงจูงใจในการ

พัฒนาสิ่งใหม ่ๆ ต้องคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้ 

 2. ทักษะชีวิตและอาชีพ คือความสามารถของคนในการที่จะปรับตัว หรือเลือกทางเดินชีวิต

ให้เหมาะสม ซึ่งทักษะนี้จะช่วยให้สามารถเผชิญกับความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ที่ยากจะคาด

เดาว่าจะเป็นอย่างไร รวมไปถึงการรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื ่น การท างานร่วมกับผู้อื่น การรับฟังความคิดเห็นที่

แตกต่าง มีความยืดหยุ่น ประนีประนอม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายมากกว่ายึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง มองความ

ล้มเหลวที่เกิดขึ้นว่าเป็นบทเรียน มีความรับผิดชอบ มีวินัยและทุ่มเทท างานอย่างจริงจัง รู้จักควบคุมอารมณ์ 

รู้จักการให้และท าประโยชน์เพื่อผู้อื่น มีภาวะความเป็นผู้น า และรู้จักท าความดีโดยไม่หวังผล 

 3.ทักษะด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร คือ การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ใช้ให้ถูกวิธีและ         

เกิดประโยชน์ ใช้เทคโนโลยีเพื่อหาความรู้มากกว่าความบันเทิง รู้วิธีการที่จะเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ และสามารถ

ประเมินได้ว่าข้อมูลที่มากมายเหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ รู้จักอ้างถึงที่มาของข้อมูล มีทักษะที่จะน าเสนอ

งานต่าง ๆ มากกว่านั่งอ่านไปเรื่อย ๆ โดยไม่แสดงความคิดเห็นหรือไม่จับประเด็นส าคัญ  

การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 อมรรัตน์ เตชะนอก, รัชนี จรุงศิรวัฒน์, และพระฮอนด้า วาทสทฺโท 

(2563) กล่าวว่า การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จ าเป็นต้องพัฒนาทักษะเพิ่มเติมและจ าเป็นต้องมีทักษะ

การเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งมีองค์ประกอบคือ 3R4C คือ 3 R ได้แก่ Reading (การอ่าน), การเขียน (Writing) 

และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4C ได้แก่ Critical Thinking (การคิดวิเคราะห์), Communication               

(การสื่อสาร), Collaboration (การร่วมมือ) และ Creativity (ความคิดสร้างสรรค์) รวมถึงทักษะชีวิตและ

อาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ ตลอดถึง

การค านึงถึงการสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก โดยการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาในปัจจุบันต้องอาศัยการ

ใช้เทคโนโลยีที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและมีอุปกรณ์ในการเข้าถึงได้ง่าย นั่นคือ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ 

แท็บเล็ต เป็นต้น ด้วยวิธีการถ่ายคลิปวิดีโอการเรียนการสอน และอัปโหลดเข้าในระบบ นักศึกษาสามารถที่จะ

เข้าไปเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ที่มีอินเทอร์เน็ต สอดคล้องกับ วิโรจน์ สารรัตนะ และคณะ (2561) กล่าวว่า 

การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ศาสตร์การสอน (pedagogy) จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย จะต้อง

สะท้อนถึงวิธีการเรียนรู้ของผู้ เรียน จะต้องสะท้อนถึงโลกที่ผู้เรียนจะเดินทางเข้าไปในอนาคตเป็นโลกที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการเชื่อมโยง มีการปรับเปลี่ยน และมีวิวัฒนาการ ดังนั้น รูปแบบและวิธีการสอน

จะต้องเน้นการเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 โดยค านึงถึงหลักการส าคัญดังนี้ (1) สร้างความรู้คล่องในการใช้สื่อ

สารสนเทศ และเทคโนโลยี (technological, information and media fluencies) (2) ค านึงถึงบริบท       
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ที่เป็นจริง (reality based) (3) เป็นสหวิทยาการ (interdisciplinary) (4) ยึดความร่วมมือ (collaboration) 

(5) ยึดโครงงานเป็นฐาน (project based learning) (6) ใช้การแก้ปัญหาเป็นเครื่องมือสอน (uses problem 

solving as a teaching tool) (7) ประเมินโปร่งใส (transparency) (8) พัฒนาทักษะการคิด (thinking skills) 

ในศตวรรษที่ 21 ลักษณะของหลักสูตรจะเป็นหลักสูตรที่เน้นคุณลักษณะเชิงวิพากษ์  (critical attributes) 

เช ิงสหวิทยาการ ( interdisciplinary) ยึดโครงงานเป็นฐาน (project based) ขับเคลื ่อนด้วยการว ิจัย 

(research driven) เชื่อมโยงท้องถิ่นและชุมชนเข้ากับภาคประเทศ ภูมิภาค และโลก ในบางโอกาสนักเรียน

สามารถร่วมมือ (collaboration) กับโครงงานต่าง ๆ ได้ทั ่วโลก เป็นหลักสูตรที ่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง               

พหุปัญญา เทคโนโลยีและมัลติมีเดีย ความรูพื้นฐานเชิงพหุส าหรับศตวรรษที่ 21 และการประเมินผลตาม

สภาพจริง รวมทั้งการเรียนรู้จากการให้บริการ (service) ในศตวรรษท่ี 21 ภาพของโรงเรียนจะเปลี่ยนจากการ

เป็นสิ่งก่อสร้างเป็นภาพของการเป็นศูนย์รวมประสาท (nerve centers) ที่ไม่จ ากัดอยู่แต่ในห้องเรียน แต่จะ

เชื่อมโยงครู นักเรียน และชุมชนเข้าสู่ขุมคลังแห่งความรู้ทั่วโลก นิยามของครู (teacher) เปลี่ยนจากบทบาท

พื้นฐานการเป็นผู้ถ่ายทอดหรือผู้แจกจ่ายสารสนเทศ (dispenser) ไปเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 

ช่วยให้นักเรียนได้เปลี่ยนสารสนเทศเป็นความรู ้ เปลี่ยนความรู้เป็นภูมิปัญญา เน้นการก่อให้เกิดความรู้  

(knowledge generation) โดยสร้างวัฒนธรรมการสืบค้น (culture of inquiry) นิยามของผู้เรียน (learner) 

เปลี่ยนการมองบุคคลในวัยเยาว์ที่ต้องเดินทางไปโรงเรียน ใช้เวลาเรียนกับรายวิชา เพื่อรับเกรดและส าเร็จ

การศึกษา เป็นการมองผู้เรียนในบริบทใหม่ คือ (1) กระตุ้นปลุกเร้าให้ผู้เรียนเป็นบุคคลเจ้าความคิดเจ้าปัญญา 

(resourceful) ที ่ย ังคงม ีการเร ียนร ู ้แม ้หล ังเล ิกเร ียนในแต ่ละว ัน หร ือแม ้พ ้นจากว ัยเร ียนไปแล้ว                              

(2) ให้ความส าคัญกับความสนใจและช่วยให้เรียนรู้เตรียมตัวสู่โลกที่เป็นจริง (3) กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น

เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิต (4) ใช้หลักความยืดหยุ่นในวิธีการสอน ในศตวรรษที่ 21 ภาพของ       

ห้องเรียนจะขยายกลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ขึ้น (greater community) นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นผู้น าตนเองได้ 

(self-directed) มีการท างานทั้งอย่างเป็นอิสระและอย่างร่วมมือกับคนอ่ืน หลักสูตรและการสอนจะมีลักษณะ       

ท้าทายส าหรับนักเรียนทุกคน และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล หลักสูตรจะไม่ เน้นการยึดต าราเป็น   

ตัวขับเคลื่อน (textbook-driven) หรือแบบแยกส่วน (fragmented) แต่จะเป็นหลักสูตรแบบยึดโครงงานและ

การบูรณาการ การสอนทักษะและเนื ้อหาจะไม่เป็นจุดหมายปลายทาง (as an end) เช่นที ่เคยเป็นมา                  

แต่นักเรียนจะต้องมีการเรียนรู้ผ่านการวิจัยและการปฏิบัติในโครงงาน การเรียนรู้จากต าราจะเป็นเพียงส่วน

หนึ่งเท่านั้น ความรู้ (knowledge) จะไม่หมายถึงการจดจ าข้อเท็จจริงหรือตัวเลข แต่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจาก

การวิจัยและการปฏิบัติ โดยเชื่อมโยงกับความรู้และประสบการณ์เก่าที่มีอยู่ ทักษะและเนื้อหาที่ได้รับจะ

เกี่ยวข้องและมีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติในโครงงาน จะไม่จบลงตรงที่การได้รับทักษะและเนื้อหาแล้ว เทา่นั้น               

การประเมินผลจะเปลี่ยนจากการประเมินความจ าและความไม่เกี่ยวโยงกับความเข้าใจต่อการน าไปปฏิบัติได้

จริง ไปเป็นการประเมินที่ผู ้ถูกประเมินมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองด้วย (self-assessment) ทักษะที่
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คาดหวังส าหรับศตวรรษที่ 21 ที่เรียนรู้ผ่านหลักสูตรที่เป็นสหวิทยาการ บูรณาการ ยึดโครงงานเป็นฐานและอ่ืน ๆ      

ดังกล่าวจะเน้นเรื่อง (1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation skills) (2) ทักษะชีวิต

และอาชีพ (life and career skills) (3) ทักษะสารสนเทศ สื ่อและเทคโนโลยี ( information, media and 

technology skills) ที่คาดหวังจะให้เกิดขึ้นจากหลักความร่วมมือ (collaboration) ในการท างานเป็นทีม    

การคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) ในปัญหาที่ซับซ้อน การน าเสนอด้วยวาจาและด้วยการเขียน การใช้

เทคโนโลยี ความเป็นพลเมืองดี การฝึกปฏิบัติอาชีพ การวิจัย และการปฏิบัติสิ ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น                     

ในศตวรรษที่ 21 การให้การศึกษาจะเน้นการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม (whole child) ให้เป็นคนเต็มคน 

(whole person) เน้นพัฒนาทักษะเพื่อความอยู่รอดอย่างน้อยในเจ็ดประการตาม ทัศนะของ Tony Wagner 

ที่เขียนในหนังสือ The Global Achievement Gap คือ (1) ทักษะการคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา               

(2) ทักษะการท างานร่วมกันผ่านเครือข่ายและการน าผู้อ่ืนโดยอิทธิพล (3) ทักษะความคล่องแคล่วและสามารถ

ปรับตัว (4) ทักษะการริเริ่มและการเป็นผู้ประกอบการกล้าคิดกล้าท า (5) ทักษะการสื่อสารโดยการพูดและการ

เขียนที่มีประสิทธิผล (6) ทักษะการเข้าถึงและการวิเคราะห์สารสนเทศ (7) ทักษะความเป็นผู้อยากรู้อยากเห็น

และมีจินตนาการ 

สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ระบบการศึกษาจ าเป็นต้องปรับตัว ด าเนินการปฏิรูป        

การจัดการเรียนรู้ โดยไม่ใช่แค่การปฏิรูปเพียงครั้งคราว แต่ต้องเป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาต้อง

พัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านสาระวิชาหลัก และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งประกอบด้วย 3 ทักษะ คือทักษะด้านการ

เรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ทักษะด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ดังนั้น โรงเรียนใน

ศตวรรษที่ 21 จ าเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา ตั้งแต่การจัดหลักสูตรที่เน้นให้นักเรียน        

ได้สัมผัสกับความเป็นจริงหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันที่สามารถน าไปใช้ได้จริง และไม่จ ากัดอยู่แต่ใน

ห้องเรียนเท่านั้น แต่นักเรียนสามารถท่ีจะศึกษาค้นคว้าได้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และครู นักเรียนสามารถที่จะ

เชื่อมโยงเนื้อหาเข้าสู่ขุมคลังแห่งความรู้ทั่วโลก ครูเองจะเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็น

ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ คอยให้ค าแนะน า ส่วนนักเรียนเองก็จะเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้คอยรับความรู้      

เพียงอย่างเดียวไปเป็นผู้ที่ต้องศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูล และปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเรียนรู้เพื่อสร้าง        

องค์ความรู้อย่างยั่งยืน และเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดเวลา จนเป็นวัฒนธรรม จะท าให้

การจัดการศึกษาประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของเยาวชน สังคมและ

ตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 

การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

      เป้าหมายการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป จากเดิมที่เน้นองค์ความรู้ที่ผู้ เรียนจะต้องได้รับ มาเป็นเรื่องของ

สมรรถนะของผ ู ้ เร ียน กระบวนทัศน ์ด ้านการบร ิหารสถานศึกษาก ็ต ้องม ีการปฏ ิร ูปด ้วยเช ่นกัน                      
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จารุวัจน์ สองเมือง (2559) ได้เสนอประเด็นความท้าทายทางการบริหารในความเปลี่ยนแปลงและเครื่องมือใน

การขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ความส าเร็จที่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญ ดังนี้ 

 ความท้าทายทางการบริหารในความเปลี่ยนแปลง 

 1. สภาวะทางสังคม ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

เช่นเดียวกับในหลายประเทศที่ได้เข้าสู่ภาวะนี้ไปแล้ว สภาวะนี้เกิดขึ้นจากการที่อัตราการ เกิดลดลง คนมีอายุ

ยืนขึ ้น สภาพดังกล่าวนี ้ จะส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาด้วยเช่นกันอย่างน้อยในสองประเด็น คือ            

1) บุคลากรการศึกษาที ่จะมีโอกาสขาดแคลน และจ าเป็นต้องขยายอายุการท างานของบุคลากร และ                   

2) การจัดการศึกษาจ าเป็นต้องออกแบบส าหรับการจัดการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุมากขึ้น เพราะเป็นคนกลุ่ม

ใหญ่ของสังคม และการศึกษาก็ไม่สามารถหยุดอยู่เพียงในวัยการศึกษาหรือวัยท างาน สองประเด็นนี้เป็นโจทย์

ส าคัญหนึ่งส าหรับผู้บริหารในปัจจุบันที่จะต้องวางแผนการจัดการที่ชัดเจนเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลง        

ที่จะเกิดข้ึน 

      2. ความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคน พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนจะเปลี่ยนไป สังเกตได้อย่างง่ายจาก

พฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ปัจจุบันการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เครือข่ายสังคมก็เข้ามา                   

มีบทบาทต่อการตัดสินใจของคนมากขึ ้น ขณะเดียวกันพฤติกรรมการท างานของคนเปลี ่ยนไป ต้องการ

ความส าเร็จและการยอมรับที่เร็วมากขึ้น การยึดมั่นในองค์กรอาจจะน้อยลงไป จึงเป็นความท้าทายของการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่จะต้องเอื้อต่อการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมกับการสร้าง

ขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรเพื่อให้บุคลากรที่มีความสามารถอยู่กับองค์การไปนาน ๆ 

       3. การเข้าถึงเทคโนโลยี เทคโนโลยีกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เด็กรุ ่นใหม่จะใช้เป็นเครื ่องมือ                      

ในการเรียนรู้ บุคลากรในสถานศึกษาก็จ าเป็นต้องเป็นคนที่สามารถน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียน

การสอน พร้อมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าพัฒนาความรู้ของตนเอง ขณะเดียวกันยังจะต้องสามารถ

น าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอีกด้วย แต่ทั้งนี้การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี       

ของบุคลากรในสถานศึกษาจะมีระดับความสามารถที่แตกต่างกัน การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้จึงจ าเป็นต้อง       

มีแผนการจัดการที่ชัดเจน เช่นเดียวกันกับการวางโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องมีทั้งการลงทุนและ       

การพัฒนาบุคลากรไปพร้อม ๆ กัน 

       4. ความหลากหลายและความขัดแย้ง ในศตวรรษที ่ 21 สถานศึกษาจ าเป็นต้องเป็นองค์การ                    

ที่เปิดรับความหลากหลายและความแตกต่างที ่มากขึ้นพร้อม ๆ กับความจ าเป็นในการสร้างให้เกิดความ        

เป็นเอกภาพในองค์การ เพราะเอกภาพในองค์การคือหัวใจของความส าเร็จ การท างานเป็นทีมคือเครื่องมือ

ส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การสู ่เป้าหมาย ด้วยเหตุนี้การสร้างเอกภาพ การท าให้เกิดทีมในการท างาน          

จึงเป็นโจทย์ส าคัญส าหรับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษนี้ 
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       5. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ คนในยุคใหม่จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ยึดติดกับที่ท างานมีความพร้อม

ที่จะเปลี่ยนงานใหม่ได้ตลอดเวลา และนิยมท่ีจะท างานแบบอิสระมากกว่า ดังนั้น รูปแบบการบริหารจัดการจึง

เป็นอีกประเด็นส าคัญที่ท้าทายผู้บริหารในการปรับตัวให้เข้ากับทีมงานรุ่นใหม่  

เครื่องมือเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

จากความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายข้างต้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีเครื่องมือที่แตกต่างจากในยุค      

ที่ผ่านมาเพ่ือการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความส าเร็จ และเครื่องมือส าคัญที่จะต้องมีการน าไปใช้ มีดังนี้  

1. การจัดการความรู ้ในองค์การ การบริหารจ าเป็นต้องกระตุ ้นให้คนในองค์การพัฒนาความรู้           

สร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากองค์การต้องเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้

องค์การพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นยังจะสามารถน าพาองค์การสู่การเป็น      

ผู้น าได้ ซึ่งการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือส าคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว นอกจากนี้ การจัดการความรู้       

ยังเป็นเครื่องมือส าคัญที่สร้างความรู้สึกร่วมของคนในองค์การ สร้างความภาคภูมิใจในการท างานและกระตุ้น

ให้คนในองค์การท างานอย่างเต็มศักยภาพท่ีมี 

       2. การสร้างวัฒนธรรมองค์การที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลง ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขึ้น 

องค์การที่มีโครงสร้างการท างานที่ไม่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงคือองค์การที่จะขาดศักยภาพในการจัดการปัญหา

ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ การสร้างวัฒนธรรมองค์การและการสร้างให้องค์การมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่

กระบวนการที่ท าได้ในทันทีทันใด แต่เป็นการท างานร่วมกันของคนในองค์การ เป็นกระบวนการที่ใช้เวลา

ปรับเปลี่ยนคนในองค์การให้มีความเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกันสู่เป้าหมายเดียวกัน 

       3. การท างานอย่างเป็นเครือข่าย องค์การที่ท างานอย่างโดดเดี่ยวจะเป็นองค์การที่ขาดประสิทธิภาพ

ไปโดยอัตโนมัติ ส าหรับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาจ าเป็นต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

กันเพ่ือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมกันท างานเพ่ือผลักดันการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

       4. การท างานร่วมกับสถานประกอบการเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ความต้องการการจัดการศึกษา         

ที่เปลี่ยนไปเป็นโจทย์ให้สถานศึกษาจ าเป็นต้องเพิ่มการท างานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ทั้งจากส่วน

ของผู้ปกครอง ของผู้เรียนที่สถานศึกษาจะต้องสนองตอบ ขณะเดียวกันจะต้องเรียนรู้ถึงความต้องการของ

สถานประกอบการที่สถานศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการเข้าสู่การท างาน การศึกษาต่อ         

สรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง กล้าคิด 

กล้าท า มองอนาคตอย่างมีวิสัยทัศน์ วางกลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาสู่เป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ โดยมี

เครื่องมือที่ช่วยขับเคลื่อนการบริหารสู่ความส าเร็จ คือ การจัดการความรู้ในองค์การ พัฒนาความรู้และสร้าง

นวัตกรรมอยู่ตลอดเวลา การท างานที่มีความยืดหยุ่นทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปฏิบัติงานเป็ นทีม 

การสร้างเครือข่ายในการท างานที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
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ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสถานศึกษาจะต้องพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้สาระวิชาหลัก 

(Core Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิต

และอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศ สื ่อและเทคโนโลยี  จึงเป็นภารกิจที ่ส าคัญของผู ้บริหารที ่จะต้อง

รับผิดชอบจัดการศึกษาให้ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารจะต้องรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเอง คิดหา

ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ของ

ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรและนอกองค์กร ให้ความสนใจต่อวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งผลลัพธ์ ใส่ใจในเรื่องของศาสตร์

ทางการสอนที่เหมาะสม และต้องเข้ามารับบทบาทในการเร่งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอ น     

ของครู ปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามหลักสูตรควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ให้กับครูผู้สอน ส่งเสริมให้มีการ 

น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น รวมทั้งปรับบทบาทในการสร้างเครือข่ายการ

เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะทัดเทียม           

เป็นที่ยอมรับของชาติอื่นและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข (สมหมาย อ ่าดอนกลอย, 2556) 

การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ให้ประสบความส าเร็จนั้น ผู้บริหารจะต้องมีทักษะการบริหาร

สถานศึกษาและเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ซึ่งทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

Weigel (2012 อ้างถึงใน ชัยยนต์ เพาพาน, 2559, น. 306) ได้อธิบายว่า คือทักษะยุคใหม่ของการบริหาร

โรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 ที่สอดคล้องกัน ประกอบด้วย 14 ทักษะ ดังนี้ (1) ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิด

สร ้างสรรค ์ (Critical and creative thinking skill) (2) ทักษะการแก ้ป ัญหา (Problem solving skills)              

(3) ทักษะการสื่อสาร (communication skill) (4) ทักษะทางเทคโนโลยีและการใช้ดิจิตอล (Technological 

and digital literacy skills) (5) ทักษะด้านการบร ิหารองค์การ (Organizational management skills)                

(6) ทักษะการบริหารงานบุคคล (Personal management skills) (7) ทักษะท างานเป็นทีม (Teamwork 

skills) (8) ทักษะด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ (Learning innovation skill) (9) ทักษะการก าหนดทิศทาง

องค์กร (Setting instructional direction skill) (10) ทักษะการรรับรู้ไว (Sensitivity skill) (11) ทักษะการ

ตัดสินใจ (Adjustment skill) (12) ทักษะมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results orientation skill) (13) ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล (interpersonal skill) (14) ทักษะคุณธรรมจริยธรรม (ethical-moral skills) ซึ่งสอดคล้องกับ 

ไกรศร เจียมทอง (2561, น. 9-10) อธิบายว่า ทักษะของผู ้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 หมายถึง                 

การมีทั้งศาสตร์และศิลป์ มีความรู้ ความช านาญ มีความสามารถในการด าเนินกิจกรรมบริหารเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ประกอบด้วย 6 ทักษะ ได้แก่ (1) ทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี คือ 

ผู ้บริหารสามารถสื ่อสารได้ชัดเจน น่าเชื ่อถือ เข้าใจง่าย ทั ้งการพูด การเขียน สื ่อสารได้ทั ้งภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษาให้แก่ชุมชนและองค์

ภายนอก โดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสาร (2) ทักษะความคิดสร้างสรรค์ คือ ผู้บริหารสามารถคิดนอกกรอบคิด
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สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็ว วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ตีความและแปลความหมายข้อมูลได้

ถูกต้อง เชื่อมโยงข้อมูล ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีคุณภาพบนพ้ืนฐานของข้อมูลระบบสารสนเทศ 

(3) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ คือ ผู้บริหารสามารถท างานร่วมกับบุคคลอื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล 

รู้จักการยืดหยุ่น เห็นคุณค่าและให้เกียรติผู้อ่ืน รู้จักสร้างบรรยากาศ ให้เกิดการเชื่อใจในการท างาน ยอมรับฟัง

ความคิดเห็น เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน (4) ทักษะด้านเทคนิค คือ ผู้บริหารสามารถใช้เทคนิค วิธีการ 

กระบวนการใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน มีเทคนิคในการใช้เครื ่องมือ สื ่อ เทคโนโลยีต่าง ๆ ที ่ทันสมัย                         

(5) ด้านคุณธรรม จริยธรรม คือ ผู้บริหารประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม ค าสอนของหลักศาสนามีจรรยาบรรณและ

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยึดระบบธรรมาภิบาล สามารถสร้างความศรัทธาให้เกิดกับตนเอง ครู นักเรียน และบุคคล

ทั ่วไป (6) ทักษะด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม คือ ผู ้บริหารสามารถปรับเปลี ่ยนโอกาสไปสู ่แนวคิดใหม่                   

สามารถน าเอาข้อผิดพลาดมาปรับปรุง แก้ไขและพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง แล้วสามารถน าเอานวัตกรรมมาสู่

การปฏิบัติท าให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปได้ และสอดคล้องกับ แพรดาว สนองผัน (2557, น. 5-9) กล่าวว่า 

ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ความรู้ ความสามารถด้านศักยภาพ ความช านาญ 

หรือความเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงออกในรูปการกระท าในการน าเอาความรู้ ทรัพยากร 

ปัจจัยทางการบริหารมาใช้ในการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งประกอบไปด้วยทักษะ 

11 ด้าน ได ้แก่ (1) ทักษะด้านเทคนิค (technical skills) คือ ผ ู ้บร ิหารสถานศึกษามีเทคนิคในการ               

คิดเชิงกลยุทธ์ วางแผนก าหนดนโยบายและทิศทางของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน  เทคนิคในการตัดสินใจบน

พื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศ เทคนิคการสั่งการ การมอบหมายงาน การประเมิน การสอนงาน เทคนิควิธีการ

ปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจ เทคนิคการใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว  เทคนิคในการ

ระดมความคิด การท างานแบบร่วมมือ (2) ทักษะด้านมนุษย์ (Human Skills) คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความ

ยืดหยุ่น เข้าใจในความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมและวัฒนธรรม มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานทุกระดับ                 

ให้เกียรติซ ึ ่งกันและกันเป็นแบบอย่างที ่ด ี ม ีความเป็นกันเอง สร้างความศรัทธาแก่บุคคลรอบข้าง                            

สร้างบรรยากาศในการท างานแบบประชาธิปไตย สร้างกิจกรรมเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอย่าง

ต่อเนื่อง สร้างความร่วมมือกับสังคมโดยรอบและสร้างเครือข่ายภายนอกองค์กรได้ (3) ทักษะด้านความคิดรวบ

ยอด (Conceptual Skills) คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถมองภาพรวมขององค์กร มีความรู้แนวนโยบาย

การจัดการศึกษา สามารถก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ได้กว้างไกลชัดเจน (4) ทักษะด้าน

การศึกษาและการสอน (Educational and Instructional Skills) คือผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทาง

วิชาการ แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน เข้าใจหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะที่จ าเป็น ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน 

จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการนิเทศที่เป็นระบบต่อเนื่อง มีการวิจัยเพื่อพัฒนา บูรณาการแหล่ง

เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา (5) ทักษะด้านความรู้ความคิด (Cognitive Skills) คือ ผู้บริหาร
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สถานศึกษามีความคิดนอกกรอบ ได้อย่างสร้างสรรค์ คิดเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ วิเคราะห์และ

แปลความหมายของข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือ แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ วิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหา 

ความต้องการ เพ่ือจัดท านโยบายและก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาโรงเรียนในอนาคต (6) ทักษะด้านการบริหาร 

(Administrative Skills) คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 

สามารถประยุกต์และบริหารตามสถานการณ์ บริหารงาน ทรัพยากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบเกิด

ประโยชน์สูงสุด บริหารโครงการ กิจกรรม และทรัพยากรต่าง ๆ ได้สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ บริหาร

งบประมาณได้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุด  (7) ทักษะด้านการวางแผนงาน      

(Planning Skills) คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการวางแผน สามารถวางแผนงานทั้งระยะ

สั้น ระยะยาว สามารถวางแผนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี ่ยวข้อง สามารถจัดท าแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา สามารถวางแผนยุทธศาสตร์ ก าหนดกิจกรรม หน้าที ่ ความรับผิดชอบ ระยะเวลา 

งบประมาณได้อย่างชัดเจน สามารถน าไปสู่การปฏิบัติก่อให้เกิดผลดีทั้งในปัจจุบันและอนาคต (8) ทักษะด้าน

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skills) คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถฟัง พูด 

อ่าน เขียนและสรุปประเด็นต่าง ๆ ได้ชัดเจน ตรงประเด็น เข้าใจง่าย สื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศ

อาเซียนได้เป็นอย่างดี สามารถเจรจา ต่อรอง โน้มน้าวและเกลี้ยกล่อมเพื่อให้เกิดผลดีในการปฏิบัติงาน 

สามารถน าเสนอการประชุม น าเสนอ ในที่สาธารณะได้อย่างมืออาชีพ สามารถเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม ผลงาน ไปสู่ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภายนอกได้ทันเวลาต่อเนื่องหลากหลาย และน าเทคโนโลยีมา

ช่วยในการสื่อสาร (9) ทักษะด้านการประเมิน (Evaluative Skills) คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความ

เข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  ประเมินการเรียนของผู้เรียน 

ประเมินความส าเร็จของโครงการต่าง ๆ ในโรงเรียน ประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ความดีความชอบอย่าง

โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ และสามารถสะท้อนผลการประเมินได้อย่างรวดเร็ว เป็นกัลยาณมิตรเพ่ือ

เสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น (10) ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

และการบร ิหารจ ัดการ  (Information and Communication Technology Management Skills) คือ 

ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 

เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลงานของสถานศึกษาไปสู่องค์กรภายนอกได้อย่างต่อเนื ่อง               

ใช้เครือข่ายเทคโนโลยีในการบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ หมวดหมู่ เรียกใช้งานได้ง่าย สะดวก 

รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา สามารถสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ จัดให้มีเทคโนโลยีที่ท าให้ผู้ปกครองเข้า

มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน  (11) ทักษะด้านการสร้างทีมงาน (Team Building Skills) คือ 

ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม สร้างความไว้วางใจ ความสามัคคีและ

บรรยากาศที่ดีในการท างาน สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการปฏิบัติงาน สร้างให้ทุกคนมีความส าคัญและรู้สึก

เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน ให้ทุกคนร่วมกันคิดแก้ปัญหาและรับผิดชอบร่วมกัน สนับสนุนให้บุคคลากรพัฒนา
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ตนเอง พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้น า สร้างขวัญก าลังใจยกย่องชมเชย และอ านวยความสะดวกในการท างาน ซึ่ง

ตรงกับที่ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ (2556, น. 11-28) อธิบายไว้ว่า ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 

21 หมายถึง ทักษะและความรู้ที่จ าเป็นต่อการเป็นพลเมืองและการท างานในศตวรรษที่ 21 ซึ่งแตกต่างจาก

ศตวรรษที ่ 20 อันได้แก่ ทักษะ 4 C คือ การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative) การคิดอย่างมีว ิจารณญาณ             

(Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication) การท างานเป็นทีม (Collaboration) ควรมีทักษะใหม่ที่

จ าเป็นในบริบทของศตวรรษใหม่เพิ่มขึ้นมา คือ ทักษะด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะการเรียนรู้ข้าม

วัฒนธรรม เพ่ือน าพาผู้เรียนทันต่อการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป 

จากการส ังเคราะห์แนวคิดเก ี ่ยวกับทักษะของผ ู ้บร ิหารสถานศึกษาในศตวรรษที ่  21 ของ                    

Weigel (2012) และไกรศร เจียมทอง (2561) และแพรดาว สนองผัน (2557) และสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 

(2556) ผู้เขียนได้สรุปทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา

จะต้องใช้ในการบริหารเพ่ือขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ ประกอบด้วย 4 ทักษะ ดังนี้ 

1. ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ (Critical and creative thinking skill) คือ ทักษะ 

ที่ผู ้บริหารสถานศึกษาสามารถคิดนอกกรอบ คิดวิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็ว วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 

ตีความและแปลความหมายข้อมูลได้ถูกต้อง เชื่อมโยงข้อมูล ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีคุณภาพ

บนพื้นฐานของข้อมูลระบบสารสนเทศ มีความสนใจความคิดที่ครูหรือบุคลากรแสดงออกน าเอาข้อมูลและ

ความคิดต่าง ๆ มาใช้ในการตัดสินใจ มีความสามารถในการคิดสิ ่งแปลกใหม่ โดยการน าความรู ้ เดิม

ประสบการณ์เดิม มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ มีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

เป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ด้านการสื่อสาร เปิดรับแง่มุมใหม่ ๆ เพื่อความก้าวหน้าในอนาคต มีความคิดนอกกรอบ 

ได้อย่างสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ วิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหา ความต้องการเพื่อจัดท า

นโยบายและก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาโรงเรียนในอนาคต 

2. ทักษะการสื่อสาร (Communication skill) คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน

และสรุปประเด็นต่าง ๆ ได้ชัดเจน ตรงประเด็น เข้าใจง่าย มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร          

ในชีว ิตประจ าวัน สามารถเจรจา ต่อรอง โน้มน้าวและเกลี ้ยกล่อมเพื ่อให้เกิดผลดีในการปฏิบัต ิงาน                

สามารถน าเสนอการประชุม น าเสนอในที่สาธารณะได้อย่างมืออาชีพเป็นผู้ฟังที่ดี เป็นผู้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

สามารถตีความ วิเคราะห์ แยกแยะเนื้อหาสาระของสื่อ มีวิธีการถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่ผสมผสานระหว่าง

ศิลปะการพูดกับการแสดงข้อมูลแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคนิควิธีการผ่านสื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์ โดยน าความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม 

3. ทักษะทางเทคโนโลยีและการใช ้ด ิจ ิตอล (Technological and digital literacy skills) คือ 

ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 

เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลงาน ของสถานศึกษาไปสู่องค์กรภายนอกได้อย่างต่อเนื ่อง         
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ใช้เครือข่ายเทคโนโลยีในการบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ หมวดหมู่ เรียกใช้งานได้ง่าย สะดวก 

รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา สามารถสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ จัดให้มีเทคโนโลยีที่ท าให้ผู้ปกครอง 

เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือน าพาผู้เรียนทันต่อการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป 

4. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human relations skill) คือ ผู ้บริหารสถานศึกษาสามารถท างาน

ร่วมกับบุคคลอ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล รู้จักการยืดหยุ่น เข้าใจในความแตกต่างระหว่างพฤติกรรม

และวัฒนธรรม มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานทุกระดับ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เป็นแบบอย่างที่ดี รู้จักสร้าง

บรรยากาศ มีความเป็นกันเอง สร้างความศรัทธาแก่บุคคลรอบข้างให้เกิดการเชื่อใจในการท างาน ยอมรับ       

ฟังความคิดเห ็น เก ิดการยอมร ับซึ ่งก ันและกัน สร ้างบรรยากาศในการท างานแบบประชาธิปไตย                         

ใช้กระบวนการกลุ่ม เสริมสร้างความร่วมมือซึ่งกันและกัน ประสานงานและการให้ค าแนะน าแก่ผู้ร่วมงาน    

สร้างกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง สร้างความร่วมมือกับสังคมโดยรอบและ      

สร้างเครือข่ายภายนอกองค์กรได้ 

 สรุปได้ว่า ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 ทักษะ คือ (1) ทักษะ      

การคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ (2) ทักษะการสื่อสาร (3) ทักษะทางเทคโนโลยีและการใช้ดิจิทัล                

(4) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์  

 

บทสรุป 

การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา ปฏิรูปการจัดการ

เรียนรู้ ปรับกระบวนทัศน์การบริหารสถานศึกษา และผู้ที่เป็นกลไกลส าคัญคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งจะต้อง

มีทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 ทักษะ คือ (1) ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิด

สร้างสรรค์ (2) ทักษะการสื่อสาร (3) ทักษะทางเทคโนโลยีและการใช้ดิจิทัล (4) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์      

เพื่อน าพาสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ สามารถสนองตอบต่อการแข่งขันและทันสมัย เหมาะสมกับการ

เปลี่ยนแปลงของโลก 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง

กับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารต้องพัฒนา

ตนเองให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ท าให้

ครูผู้สอนได้รับการยอมรับนับถือศรัทธา รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและคอยช่วยเหลือผู้อื่น  เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นการกระตุ้นให้ผู ้ปฏิบัติตระหนักถึงความส าคัญ      

และคุณค่าของเป้าหมายที่ต้องยึดและปฏิบัติตาม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน     

เป็นส าคัญ ทั้งในด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน    

การบริหารงานทั ่วไป การที ่ผ ู ้น  าสนใจผู ้ใต ้บ ังคับบัญชาแต่ละคนอย่างใกล้ช ิด  ส่งเสริมและพัฒนา

ผู้ใต้บังคับบัญชาตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตลอดจนผู้น าปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง

เท่าเทียมกันรวมทั้งชี ้แนะ และให้ข้อมูลย้อนกลับ สนับสนุนให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาตนเองเพื่อบรรลุ

เป้าหมายที่ต้องการ  มีการจัดองค์กรโครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมาย

การศึกษา สามารถมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และ

ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา และการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัด

การศึกษาของโรงเรียนทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบและต่อเนื ่อง ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น าการ

เปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา ผู้น าต้องมีการจัดการหรือการท างานเป็นกระบวนการที่

ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพหรือเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้น

กว่าความพยายามคาดหวัง  พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น 

 
ค าส าคัญ: ความสัมพันธ์ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ประสิทธิผลการบริหารงาน 
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Abstract 

 This academic paper aims to present the relationship between transformational 

leadership and the effectiveness of basic education administration. Nowadays it is changing 

rapidly. Executives must develop themselves to keep up with the changes that occur. There 

is a systematic management within the educational institution. causing teachers to be 

respected and respected Including good interaction with colleagues and helping others. to 

achieve the desired goal Transformational leadership encourages practitioners to realize the 

importance of and the value of goals that must be adhered to and adhered to. This will affect 

the development of the quality of education of learners is important, both in academic 

administration. budget management Personnel management and general administration 

Leaders pay close attention to each subordinate. Promote and develop subordinates 

according to their needs, interests, abilities, as well as leaders treat their subordinates equally 

and guide them. and provide feedback Support subordinates to develop themselves to 

achieve the desired goals. There is an organizational structure and management in a 

comprehensive system to achieve educational goals. able to have instructional management 

with an emphasis on learners Educational institutions promote relationships and cooperation 

with communities in the development of education. and quality monitoring from stakeholders 

in the school's educational management systematically and continuously. Therefore, the 

relationship between transformational leadership and effectiveness in school management 

Leadership requires management, or work, as the process by which the leader influences 

coworkers by altering the condition or transforming the coworker's efforts above the expected 

effort. Develop the abilities of your associates to a higher level and have more potential. 

 

Keywords: Relationships, transformational leadership, the effectiveness of management 

 

บทน า 

 ภาวะผู ้น าเป็นกระบวนการที ่ผู ้น าช่วยสร้างความชัดเจนแก่ผู ้ใต้บังคับบัญชาให้รับรู ้ว ่าอะไรคือ

ความส าคัญ ให้ภาพความเป็นจริงขององค์กรแก่ผู้อื ่น ช่วยให้มองเห็นทิศทางและจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจน

ภายใต้ภาวะความเปลี่ยนอย่างรวดเร็วของโลก 
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 การปฏิรูปการศึกษาจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย 

ซึ่งการจัดการศึกษาถือเป็นหน้าที่โดยตรงของโรงเรียนหรือสถานศึกษา  และผู้มีบทบาทส าคัญต่อการจัด

การศึกษา คือผู้บริหารสถานศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2550, น. 19) ในปัจจุบัน

ภาวะผู้น าหรือความเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพมีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กรในการด าเนินงาน        

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพราะความล้มเหลวขององค์กรต่าง ๆ ที่ผ่านมา สืบเนื่องจากการขาดผู้น าที่มี

ประสิทธิภาพ     

 องค์กรที่มีการจัดการที่ดีย่อมมีบุคลากรที่มีความเป็นผู้น าที่เก่งและมีประสิทธิภาพ  มีความมุ่งมั่น       

ในการท างานมีความสามารถในการสื ่อสารทั้งภายในและระหว่างองค์กร  ในขณะเดียวกันสามารถสร้าง

ความสัมพันธ์ร่วมมือร่วมใจก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในองค์กร เพื่อน าองค์กรไปสู่ความก้าวหน้าและลดปัญหา

ความขัดแย้งในการประสานงานกับบุคคลรอบข้าง ดังนั้น ผู้น าสมัยใหม่จะประสบความส าเร็จได้ ต้องหมั่น

ศึกษาหาความรู้ให้ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอยู่ตลอดเวลา ผู้น าที่มี

ประสิทธิภาพต้องสามารถท าให้ผู ้ร่วมงานท างานได้อย่างมีคุณภาพและเต็มความสามารถ ในสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

นั้น ๆ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องด าเนินการจัดการศึกษา จัดระบบความคิด และระบบบริหารให้บรรลุ

เป้าหมายท าให้สถานศึกษาด ารงอยู่และก้าวหน้า  

  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร จึงมีความส าคัญยิ่งในการบริหารงานให้สัมฤทธิ์ผล ความส าเร็จในผลงาน                 

มีส่วนสัมพันธ์กับความสามารถของผู ้บริหารหรือผู้น า  ภาวะผู ้น าเป็นสิ ่งสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานนั้น                   

มีลักษณะการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด  ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญที่สุด ที่จะต้องใช้

ความรู้ความสามารถในความเป็นผู้น าในการบริหารงาน เพื่อรวมพลังและใช้ประโยชน์ของบุคลากรที่มีอยู่ให้

ช่วยกันท างาน และต้องรู้จักเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  เพื่อให้การด าเนินการต่าง ๆ                

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย  โดยให้บุคลากรผู้ร่วมงานเกิดความพึงพอใจ                  

และก่อให้เกิดความร่วมมือจากผู้ร่วมงานเต็มที่ถ้าภาวะผู้น าของผู้บริหารตรงกับความคาดหวังของผู้ร่วมงาน  

จะส่งผลให้ผลผลิตของสถานศึกษาสูงขึ้น (Stogdill, 1974, p. 311)  

 ดังนั ้น ผู ้บริหารจ าเป็นต้องอาศัยการบริหารการเปลี ่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ  ในการบริหาร

สถานศึกษา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง เจตคติในการท างาน

เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ซึ่งภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งส าคัญเพราะได้รับความพึงพอใจ

และมีอิทธิพลต่อผู้ตาม จึงจ าเป็นที่ผู้บริหารและครูจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการกระบวนการ  วิสัยทัศน์ในการ

ท างาน จากทฤษฎีของแบส และอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994, p. 52) ได้กล่าวถึงภาวะผู ้น  าการ

เปลี่ยนแปลงว่า หมายถึง ผู้น าที่สามารถกระตุ้นให้เกิดความสนใจในระหว่างผู้ร่วมงานและผู้ตามให้มองงาน

ของพวกเขาในแง่มุมต่าง ๆ ท าให้เกิดตระหนักรู้เรื่องภารกิจ (Mission) และวิสัยทัศน์ (Vision) ภาวะผู้น าการ
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เปลี่ยนแปลง จึงเป็นที่สนใจของนักวิชาการทางการบริหารทั้งในวงธุรกิจ  อุตสาหกรรม รัฐบาลโรงพยาบาล                

มีการเสนอว่าควรมีการพัฒนาผู้น าให้มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง  

  ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้น าย่อมจะส่งผลให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้อย่างแน่นอน การท างานใด ๆ ที่จะประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลว ปัจจัย

ที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือตัวผู้น าของหน่วยงานหรือสถานศึกษานั้น  ๆ นั่นเอง สถานศึกษามีความส าคัญที่สุด                  

ในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้  สามารถบริหารจัดการ

และให้บริการการศึกษาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค  การด าเนินงานเพื่อให้สถานศึกษาประสบ

ความส าเร็จ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ปัจจัยที่มีการบริหารที่ดีมีความสามารถ

ในการจัดการสถานศึกษาและการใช้ทรัพยากรที่หามาได้อย่างคุ้มค่า  

 สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสามารถ

ผลิตคนออกสู่สังคม สามารถน าความรู้ที่ตนเองได้รับไปช่วยเหลือตนเองในการด ารงชีวิตได้อย่างเหมา ะสม  

และสร้างความเจริญให้แก่ประเทศชาติ ดังนั ้น ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของประเทศจึงขึ ้นอยู่กับ

สถานศึกษาเป็นส าคัญ ประสิทธิผลเป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จของสถานศึกษา สถานศึกษาจะอยู่รอดและมั่นคง   

ได้ขึ ้นอยู ่กับประสิทธิผลของสถานศึกษา  ประสิทธิผลเป็นเครื ่องมือในการตัดสินใจว่าการบริหารงาน                    

ของสถานศึกษาสามารถด าเนินงานจนบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้มากน้อยเพียงใด  เป็นการ

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดและวัดความส าเร็จกับวัตถุประสงค์  (ภารดี อนันต์นาวี, 2553,              

น. 203 - 204) ทั้งนี้ สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลสามารถวัดได้จากการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการ

จัดการศึกษา การพิจารณาความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวกความสามารถในการ

ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมรวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา จนท าให้เกิดความพึง

พอใจในการท างาน (ธร สุนทรายุทธ, 2551, น. 459) ประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็นสิ่งที ่ส าคัญส าหรับ

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ต้องท าให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความสามารถในการ

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม              

จะก่อให้เกิดผลส าเร็จในการท างานและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียน

ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้ง

สามารถแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา จนท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน ซึ่งเป็นการมองประสิทธิผล     

ในภาพรวมทั้งหมด (วิเชียร วงค์ค าจันทร์, 2553, น. 31) 

 สรุปได้ว่า ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาผู้ที ่มีบทบาทมากที่สุดในการน าสถานศึกษา      

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือผู้บริหารไม่ว่าจะบริหารงานในสถานศึกษาขนาดเล็กหรือสถานศึกษาขนาดใหญ่        

ก็ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้น า และภาวะผู้น าที่เหมาะสมกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง     

ในปัจจุบัน คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น าที่ผู้บริหารจะน ามาใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาและน าผล
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ไปสู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมี

ประสิทธิภาพ อันเป็นจุดหมายปลายทาง และการบริหารงานในสถานศึกษา ในปัจจุบันพบว่า ประสิทธิผลการ

บริหารงานในสถานศึกษายังประสบปัญหาหลายประการ  เช่น การบริหารวิชาการ ครูต้องเร่งสอนเนื้อหา                  

ไม่มีเวลาวางแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ในด้านการบริหารงาน

งบประมาณการจัดสรรงบประมาณไม่ตรงตามความต้องการ มีการรวบอ านาจการบริหารงบประมาณไว้ที่

ส่วนกลางท าให้เกิดการทุจริต ด้านการบริหารงานบุคคล สถานศึกษาต้องมีบุคลากรเฉพาะทางที่รับผิดชอบการ

ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี เจ้าหน้าที่จัดท างบประมาณ เพราะครูไม่สามารถปฏิบัติงาน

เหล่านี้ได ้ 

 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

 ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการและสถานการณ์ที่บุคคลหนึ่งได้เป็นที่ยอมรับให้เป็นผู้น าในกลุ่ม และ

มีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มบุคคลนั้น สมาชิกในกลุ่มเชื่อว่ามีความสามารถในการแก้ปัญหา

ต่าง ๆ ที่กลุ่มเผชิญอยู่ได้โดยอาศัยอ านาจหน้าที่หรือการกระท าของผู้น า ในการชักจูงหรือชี้น าบุคคลอื่นให้

ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ (ภารดี อนันต์นาวี, 2551, น. 77)  

 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการที่ผู ้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ตามในการ

กระต ุ ้นให ้ผ ู ้ ร ่วมงานพัฒนาความสามารถและศ ักยภาพให ้ส ูงข ึ ้น  (Bass and Avolio, 1990, p. 72) 

ประกอบด้วย 

 1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หมายถึง พฤติกรรมผู้น าที่แสดงให้เห็นในการจัดการหรือการ

ท างานที่เป็นกระบวนการ ท าให้ผู้ร่วมงานยอมรับ เชื่อมันศรัทธา ภาคภูมิใจ และไว้วางใจในความสามารถของ

ผู้น า มีความยินดีที่จะทุ่มเทการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยผู้น าจะมีการประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่

ผู้อื่น เสียสละเพื่อประโยชน์ของกลุ่มเน้นความส าคัญในเรื่องค่านิยมความเชื่อ  และการมีเป้าหมายที่ชัดเจน      

มีความม่ันใจที่จะเอาชนะอุปสรรค ผู้น าจะมีคุณลักษณะส าคัญในการมีวิสัยทัศน์ และการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไป

ยังผู้ร่วมงาน มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติงานตามภารกิจ มีความสามารถในการจัดการ หรือการควบคุม

ตนเองมีการเห็นคุณค่าในตนเอง มีศีลธรรมและจริยธรรม 

 2. การสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง พฤติกรรมผู้น าที่แสดงให้เห็นในการจัดการหรือการท างานที่เป็น

กระบวนการ ท าให้ผู้ร่วมงานมีแรงจูงใจภายในไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนอุทิศตน เพื่อกลุ่มมีการตั้งมาตรฐาน

ในการท างานสูงและเชื่อมั่น ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายมีความตั้งใจแน่วแน่ในการท างาน มีการให้ก าลังใจ

ผู้ร่วมงาน มีการกระตุ้นผู้ร่วมงานให้ตระหนักถึงสิ่งที่ส าคัญ โดยผู้น าจะมีลักษณะส าคัญในด้านการสร้าง

แรงจูงใจภายในให้กับผู้ร่วมงานมีการสร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก 
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 3. การกระตุ้นทางปัญญา หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารแสดงให้เห็นในการจัดการหรือการท างาน       

ที่เป็นกระบวนการกระตุ้นผู้ร่วมงานให้เห็นถึงวิธีการหรือแนวทางในการแก้ปัญหามีการพิจารณาวิธีการท างาน

แบบเก่า ๆ ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็นมองปัญหาในแง่มุมต่าง  ๆ มีการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้

เหตุผลและข้อมูลหลักฐาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยผู้น าจะมีคุณลักษณะส าคัญในด้านการคิดและการ

แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

      4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารแสดงให้เห็นในการจัดการหรือ

การท างานโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรามีการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง

และเป็นรายบุคคลสนใจและเอาใจใส่ผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคลมีการวิเคราะห์ความต้องการและความสามารถ

ของแต่ละบุคคลเป็นพี่เลี ้ยงสอนให้ค าแนะน าและส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานให้พัฒนาตนเอง มีการกระจาย

อ านาจโดยการมอบหมายงานให้ผู้ร่วมงานโดยผู้น าจะมีคุณลักษณะส าคัญในด้านความเข้าใจในความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลและการเอาใจเขามาใส่ใจเราความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและเทคนิคการ

มอบหมายงาน 

 สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง บุคคลที่ได้รับการยอมรับหรือมอบหมายให้เป็นผู้น า

เป็นผู้มีอิทธิพลเหนือกว่าบุคคลอื่น สามารถใช้อิทธิโน้มน้าวให้บุคคลอื่นยอมปฏิบัติตามมีบทบาทในการใช้

ศิลปะชักจูงใจท าให้บุคคลเหล่านั้นเต็มใจที่จะท างานให้ส าเร็จผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยความพึงพอใจ 

 

ความส าคัญของภาวะผู้น า 

 1. เป็นส่วนหนึ่งที่ดึงดูดความรู้ความสามารถต่าง ๆ ในตัวผู้บริหารออกมาใช้ กล่าวขยายความ คือ      

แม้ผู้บริหารที่มีความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ในเรื่องงานมากมายเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าขาดภาวะผู้น าแล้ว

ความรู้ความสามารถดังกล่าวมักจะไม่ได้ถูกน าออกมาใช้หรือไม่มีโอกาสใช้อย่างเต็มที่เพราะไม่สามารถกระตุ้น

หรือชักจูงใจให้ผู้อ่ืนให้คล้อยตามและปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

 2. ช่วยประสานความขัดแย้งต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน หน่วยงานประกอบด้วยบุคคลจ านวนหนึ่งมา

รวมกัน ซึ่งจะมากหรือน้อยแล้วแต่ขนาดของหน่วยงาน บุคคลเหล่านี้มีความแตกต่างกันในหลาย ๆ เรื่อง เช่น 

การศึกษา ประสบการณ์ ความเชื่อ การที่บุคคลที่มีความแตกต่างในเรื่องดังกล่าวมาอยู่รวมกันในองค์การหนึ่ง 

มักจะหลีกเลี่ยงไม่พ้น คือ ความขัดแย้ง แต่ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในรูปใด ถ้าผู้บริหารในหน่วยงานมีภาวะ

ผู้น าที่มีคนยอบรับนับถือแล้วก็มักจะสามารถประสานหรือช่วยบรรเทาความขัดแย้งระหว่างบุคคลในหน่วยงาน

ได้ โดยการชักจูงใจ ประนีประนอมหรือประสานประโยชน์เพ่ือให้บุคคลต่าง ๆ ในหน่วยงานมีความเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกัน และร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อให้หน่วยงานที่มีความเจริญก้าวหน้า กล่าวโดยสรุปก็คือ ภาวะผู้น า

ช่วยผูกมัดเชื่อมโยงให้สมาชิกของหน่วยงานมีเอกภาพนั่นเอง 
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 3. ช่วยโน้มน้าวชักจูงใจให้บุคลากรทุ่มเทความรู้ความสามารถให้แก่องค์การ องค์การจะต้องมีปัจจัย

เอื้ออ านวยหลายอย่างเพื่อที่จะท าให้สมาชิกตั้งใจและทุ่มเมท างานให้ เช่น บุคคลได้ท างานตรงตามความถนัด

และความสามารถ ผู้บังคับบัญชาต้องรู้จักรับฟังความคิดเห็น การประเมินการปฏิบัติงานก็ต้องมีความยุติธรรม 

และสิ ่งส าคัญประการหนึ่งที ่ขาดไม่ได้ก็คือ ผู ้บริหารขององค์การจะมีภาวะผู ้น าในตัวผู ้บริหารจะท าให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความยอมรับ เกิดความศรัทธาและความเชื่อมั่นว่าผู้บริหารไม่เพียงแต่น าองค์การให้อยู่

รอดเท่านั้น แต่จะน าความเจริญก้าวหน้าความภาคภูมิใจ เกียรติยศชื่อเสียงและความส าเร็จมาสู่องค์การด้วย 

 4. เป็นหลักยึดให้แก่บุคลากรเมื่อหน่วยงานต้องเผชิญกับสภาวะคับขันหรือภาวะที่อาจกระทบถึงความ

อยู่รอด ภาวะผู้น าของผู้บริหารจะยิ่งทวีความส าคัญมากขึ้นเพราะในสภาพเช่นนั้น ผู้บริหารจะต้องเพิ่มความ

ระมัดระวัง ความรอบคอบ ความเข้มแข็ง และกล้าตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพต่าง ๆ ภายในหน่วยงานที่

ขาดประสิทธิภาพต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานรอดพ้นจากสภาวะคับขันดังกล่าว 

 สรุปได้ว่า ภาวะผู้น ามีความส าคัญต่อกระบวนการเชิงบริหารทุกระบบ ทุกงานซึ่งเป็นการเสริมสร้าง

ศักยภาพของผู้น าให้เต็มความสามารถให้เกิดพลังอิทธิพลในการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ให้ร่วมมือ

ร่วมใจในการปฏิบัติงาน ทั้งยังเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้น าเกิดบารมี ความเชื่อมั่น ความนับถือ  ก าลังใจ     

ความอบอุ่น ในการรวมทีมหรือกลุ่มด าเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

 สมัยโบราณมนุษย์มีความเชื่อว่า การเป็นผู้น าเป็นเรื ่องของความสามารถที่เกิดขึ้นเฉพาะตระกูล หรือ

เฉพาะบุคคลและสืบเชื้อสายกันได้ บุคลิกและลักษณะของการเป็นผู้น า เป็นสิ่งที่มีมาแต่ก าเนิดและเป็นคุณสมบัติ

เฉพาะตัว สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ ผู้ที่เกิดในตระกูลของผู้น าย่อมจะต้องมีลักษณะผู้น าด้วย 

 แนวคิดเก่ียวกับผู้น าเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย มีการศึกษาและรวบรวมทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 

โดยแบ่งตามระยะเวลาการพัฒนา ดังนี้ (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2550, น. 55) 

 1. ทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผู้น า (Trait Theories) 

 2. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้น า (Behavioral  Theories) 

 3. ทฤษฎีตามสถานการณ์ (Situational or Contingency Leadership Theories) 

 4. ทฤษฎีความเป็นผู้น าเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership Theories) 

ระยะแรกของการศึกษาภาวะผู ้น าเร ิ ่มในปี ค.ศ. 1930- 1940 แนวคิดมาจากทฤษฎีมหาบุรุษ 

(Greatman Theory of Leadership) ของกรีกและโรมันโบราณ มีความเชื ่อว ่า ภาวะผู ้น  าเกิดขึ ้นเอง        

ตามธรรมชาติหรือโดยก าเนิด (Born leader) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่สามารถพัฒนาขึ้นได้ ลักษณะผู้น า

ที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงจะประกอบด้วยความเฉลียวฉลาด มีบุคลิกภาพซึ่งแสดงถึงการเป็นผู้น าและต้องเป็น 

ผู้ที่มีความสามารถด้วย ผู้น าในยุคนี้ได้แก่ พระเจ้านโปเลียน ฮิตเลอร์ พ่อขุนรามค าแหงมหาราช สมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช พระเจ้าตากสินมหาราช  
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 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมที่ผู ้น าแสดงให้เห็นในการจัดการหรือการท างาน      

เป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อ ผู้ร่วมงานหรือผู้ตาม โดยการเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลงความพยายาม

ของผู้ร่วมงานหรือผู้ตามให้ สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานหรือผู้ตาม

ไปสู่ระดับที่สูงขึ้น และมีศักยภาพมากขึ้น ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่ม จูงใจให้

ผ ู ้ร ่วมงาน หรือ ผู ้ตามมองไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู ่ประโยชน์ของกลุ ่ม หรือส ังคม                       

(รัตติกรณ ์    จงวิศาล, 2551, ออนไลน์)  

ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) หมายถึง ผู้ที่วางแผนและท าให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้น

เป็นผู้มีบทบาทด าเนินการต่าง ๆ ที่เป็นไปเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้เป็นส าเร็จ รวมถึงการควบคุมดูแล

กิจกรรมต่าง ๆ ของการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ด าเนินไปได้ด้วยดีสอดคล้องกัน เป็นผู้ประสานง านและตัวกลาง     

ในการสื่อสารระหว่างผู้อุปถัมภ์การเปลี่ยนแปลง ผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและผู้ถูกเปลี่ยนแปลงจะเห็นว่า

ผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลงเป็นเสมือนคนกลางที่ต้องท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั้งการวางแผน

ปรับแผนและด าเนินการ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2553, น. 10) 

สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) หมายถึง ระดับพฤติกรรม 

ที ่ผู ้น าแสดงให้เห็นในการจัดการหรือการท างานเป็นกระบวนการที่ผู ้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานโดยการ

เปลี ่ยนแปลงสภาพหรือเปลี ่ยนแปลงความพยายามของผู ้ร่วมงานให้สูงขึ ้นกว่าความพยายามคาดหวัง        

พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น 

 

คุณลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

 ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ (ออนไลน์ , 2556) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอยู่         

7 ประการหลัก ดังนี้ 

 1. ผู้น าต้องมีความรอบรู้ รู ้รอบ รอบคอบ ระมัดระวังและค านึงถึงอยู ่เสมอว่าสิ่งที่ก าลังกระท า           

มีผลกระทบต่อผู้อ่ืนหรือไม่อย่างไร 

 2. ผู้น าต้องค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกมิใช่แคเครือญาติหรือพวกพ้อง 

 3. ผู้น าต้องมีความเป็นกลางในการประยุกต์ใช้นวัตกรรม 

 4. ผู้น าต้องไม่หลอกลวง ข่มขู่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

 5. ผู้น าต้องเคารพสิทธิมนุษยชนโดยไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา 

 6. ผู้น าต้องหลีกเลี่ยงความรุนแรง ความเสียหาย และความตาย 

 7. ผู้น าต้องมีการตระเตรียมป้องกันผลร้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะการด ารงชีวิตในอนาคต      

ของมนุษย์จะยากขึ้นเรื่อย ๆ 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”    
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1477 

 

 สรุปได้ว่า คุณลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยทั่ว ๆ ไปจะเป็นคนกล้าเผชิญหน้ากับความจริง      

มีการท างานโดยมอบอ านาจให้คนอื่นท าโดยเชื่อว่าคนอื่นก็มีความสามารถท าได้ เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต         

และจะพยายามเรียนรู ้ส ิ ่งใหม่ ๆ เพื ่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา มีความสามารถในการเผชิญปัญหาที่

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เป็นผู้มองการณ์ไกล สามารถที่จะน าความหวัง ความฝัน มาท าให้เป็นความจริงได้ 

 

ประสิทธิผลการบริหารงาน 

ประสิทธิผล หมายถึง เครื่องมือหรือตัวบ่งชี้ในการตัดสินใจว่าการบริหารของหน่วยงานหรือองค์การใด

องค์การหนึ่งสามารถด าเนินงานจนบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้มากน้อยเพียงใด เป็นเรื่องเกี่ยวกับ

ผลที่ได้รับและผลส าเร็จของงานมีความเกี่ยวพันกับผลงานที่องค์การพึงประสงค์  (ภารดี อนันต์นาวี, 2553,             

น. 203) 

 ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง ผลการด าเนินงานในบริหารจัดการและพัฒนา

สถานศึกษา ให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา สามารถ

พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามขอบข่ายภารกิจการบริหารสถานศึกษาใน 4 ด้าน 

 1. การบริหารวิชาการ หมายถึง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ วัดผล

ประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียนในแต่ละวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา       

การพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาส่งเสริมความรู ้ด ้านวิชาการให้แก่ชุมชน                          

การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นและส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  

ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

 2. การบริหารงบประมาณ หมายถึง ความสามารถในการด าเนินงานด้านการบริหารงบประมาณ           

การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานการใช้เงิน และผลการด าเนินงานการระดมทรัพยากรและ

การลงทุนเพ่ือการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

 3. การบริหารงานบุคคล หมายถึง การวางแผนอัตราก าลัง และก าหนดต าแหน่งการสรรหาและการ

บรรจุแต่งตั้งการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การด าเนินการทางวินัย และการรักษาวินัย และ

การออกราชการ 

 4. การบริหารทั่วไป หมายถึง การด าเนินงานธุรการ งานพัฒนาระบบและเครือข้อมูลสารสนเทศ

ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาการรับนักเรียน  ส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษา                   

การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสนับสนุน

และประสานงาน การจัดการศึกษาของบุคคลหน่วยงาน สถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา การจัดระบบการ

ควบคุมในหน่วยงานและการบริการสาธารณะ 
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สรุปได้ว ่า ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน หมายถึง การบรรลุเป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์องค์การซึ่งสามารถดูความส าเร็จได้จากความอยู่รอด ความเจริญเติบโตขององค์การและการใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดมาใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานองค์การ 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา 

 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นหัวใจส าคัญในการบริหารงานในสถานศึกษาและมีความส าคัญต่อ       

การบริหารจัดการส่งผลต่อการบริหารงานทุก ๆ ด้าน โดยผู้บริหารจะน าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมาใช้      

เพื ่อพัฒนาสถานศึกษาและน าผลไปสู ่การพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์                    

ของหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นจุดหมายปลายทาง ซึ ่งภาวะผู ้น าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วยการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ  

การกระตุ้น ทางปัญญาและการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการบริหารงานในสถานศึกษาจะส่งผลต่อ

ประสิทธิผลต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย 4 งาน คือ การบริหารวิชาการ การบริหาร

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป 

 

บทสรุป 

 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย (1) การใช้

อิทธิพลด้านอุดมการณ์ (2) การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน (3) การจูงใจด้านแรงดลใจ และ (4) การกระตุ้น

การใช้ปัญญา ซึ่งคุณลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยทั่ว ๆ ไปจะเป็นคนกล้าเผชิญหน้ากับความจริง       

มีการท างานโดยมอบอ านาจให้คนอื่นท าโดยเชื่อว่าคนอื่นก็มีความสามารถท าได้ เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต        

และจะพยายามเรียนรู ้ส ิ ่งใหม่ ๆ เพื ่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา มีความสามารถในการเผชิญปัญหาที่

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เป็นผู้มองการณ์ไกล สามารถที่จะน าความหวัง ความฝัน มาท าให้เป็นความจริงได้ภาวะ

ผู้น าการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษาควรแสดงพฤติกรรมภาวะของผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร

จัดการกล่าวคือ ผู ้บริหารต้องแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมความเป็นผู ้น  าในการจัดการหรือการท างาน

กระบวนการที่มีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน โดยเปลี่ยนแปลงความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมี

ศักยภาพท าให้เกิดความตระหนักรู้ในภารกิจหน้าที่ และการก าหนดวิสัยทัศน์ของกลุ่ม การจูงใจให้ผู้ร่วมงาน

มองกว้างไกลเกินความสนใจของตนเองไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่ก าลังต้องการ

เปลี่ยนแปลงหรือ การปฏิรูปการศึกษาอย่างในปัจจุบัน ซึ่งผลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษา จะส่งให้เกิดประสิทธิภาพในด้านคุณภาพของสถานศึกษา ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน มีผลการด าเนินงานในบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา  ให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 
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บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ตามขอบข่ายภารกิจการบริหารสถานศึกษา 4 ด้าน ดังนี้ 

ด้านการบริหารวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ วัดผล

ประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียนในแต่ละวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา      

การพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาส่งเสริมความรู ้ด ้านวิชาการให้แก่ชุมชน                         

การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นและส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  

ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

ด้านการบร ิหารงบประมาณ ความสามารถในการด  าเน ินงานด้านการบร ิหารงบประมาณ                           

การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานการใช้เงิน และผลการด าเนินงานการระดมทรัพยากร     

และการลงทุนเพ่ือการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

 ด้านการบริหารงานบุคคล การวางแผนอัตราก าลัง และก าหนดต าแหน่งการสรรหาและการบรรจุ

แต่งตั ้งการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การด าเนินการทางวินัย และการรักษาวินัย                      

และการออกราชการ 

 ด้านการบริหารทั่วไป การด าเนินงานธุรการ งานพัฒนาระบบและเครือข้อมูลสารสนเทศประสานงาน

และพัฒนาเครือข่ายการศึกษาการรับนักเรียน ส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษา การระดมทรัพยากร

เพื่อการศึกษา การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงาน      

การจัดการศึกษาของบุคคลหน่วยงาน สถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา การจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน

และการบริการสาธารณะ 
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บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันการจัดการศึกษาให้เกิดผลดี มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะ
ผู้ปกครองต้องอาศัยการน ากระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และแก้ไขเพ่ิ มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
กล่าวถึงการมีส่วนร่วมไว้ในมาตรา 8(2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สถานศึกษาที่จัดการศึกษาทุก
ระดับจึงต้องปฏิบัติตามโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ซึ่งการน า
แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมเข้ามาช่วยในการบริหารสถานศึกษาถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที ่มีส่วน
เกี ่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการคิดตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมกันท างาน สามารถเป็นที ่แลกเปลี ่ยน
ประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งจะส่งผลท าให้การบริหารสถานศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางแผนและประสบความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษาต่อไป 
 
ค าส าคัญ: สถานศึกษา การบริหารสถานศึกษา การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 
Abstract 
 Education management is currently effective. In order to effectively address the 
demands of individuals, particularly parents, a participatory procedure must be used. In which 
the National Education Act, B.E. 2542 (No. 2), B.E. Participation in Section 8(2) allows society 
to participate in educational management. Educational institutions that provide instruction at 
all levels must adhere to the public's right to access information. The community has a say in 
how education is run. Adopting participatory management practices to aid in the 
administration of educational institutions gives everyone involved a voice in decision-making, 
planning, and collaboration, as well as the opportunity to share their experiences. Establish a 
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positive friendship. As a result, educational institutions will be managed in accordance with 
the aims set forth, and school management will be successful. 
 
Keywords: School, school management, participative management 
 
บทน า 
 การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นที่ยอมรับและมีความส าคัญต่อการบริหารงานตามวิทยาการสมัยใหม่ 
และนักบริหารทุกองค์กรต่างต้องการให้เกิดบรรยากาศการท างานเช่นนี้ แต่บรรยากาศเหล่านี้มิใช่จะเกิดขึ้น
ง่าย ๆ ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเป็นส าคัญ ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องมีความปรารถนาร่วมกัน
ที่จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมจึงเกิดขึ้นได้ ในขณะเดียวกัน ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายไม่
พึงปรารถนาจะท าให้เกิดการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ จึงกล่าวได้ว่าปัจจัยทั้งสองดังกล่าว
เป็นเงื่อนไขส าคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหาร ซึ่งผู้บริหารหรือผู้น านับว่าส าคัญที่สุดเป็นอันดับแรก เพราะ
ถ้าหากว่าผู้บริหารไม่มีความต้องการที่จะท าให้เกิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมแล้วนั้น ก็คงยากที่จะให้เกิด
บรรยากาศแบบประชาธิปไตย แม้ว่าผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจะเรียกร้องก็ตาม นอกจากนั้นผู้บริหาร
ยังมีความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารงาน ทั้งนี้ปัจจัยแห่งความส าเร็จนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลาย
ประการ เช่น เวลา สถานที่ ภาวะผู้น า สถานการณ์ วิถีชีวิตของคนแต่ละคนในสังคม ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้น า
จะต้องตระหนักในเรื่องเหล่านี้ และพิจารณาว่าในสถานการณ์ใดควรจะใช้เทคนิคการบริหารแบบใด ผู้ปฏิบัติ
หรือผู้ตาม แม้ว่าผู้บริหารจะปรารถนาให้เกิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการท างานเพียงใด ไม่ว่าจะสร้าง
บรรยากาศประชาธิปไตยหรือออกค าสั่งก็ตามแต่หากู้ปฏิบัติหรือผู้ตามไม่เต็มใจ ไม่สนใจหรือไม่เห็นความส าคัญ 
การมีส่วนร่วมในการบริหารก็จะไม่เกิดขึ้น ดังนั้นเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องชี้แจงท าความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ขององค์กรและพฤติกรรมด้านคุณธรรมของผู้บริหารที่มี
ความส าคัญต่อการบริหารงานเป็นอย่างมาก (เกษมศรี จาตุรพันธ์, 2554, น. 6) 
 สรุปได้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม นับเป็นรูปแบบการบริหารส าคัญประการหนึ่งที่ได้รับความสนใจ
ในวงการบริหารสถานศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานและบุคคลที่
เกี่ยวข้องในสถานศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและรับผิดชอบ
ในการที่จะพัฒนาสถานศึกษา ท าให้ผู้ร่วมงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและ
มีอิสระในการท างาน ซึ่งจะส่งผลให้สถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนไปสู่จุดหมายได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2555, น. 209-211) ได้ให้ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า หมายถึง 
กระบวนการที่ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู ้ใต้บังคับบัญชาได้เข้ามามีส่วนในการตัดสินใจในเรื ่องที่ส าคัญต่อ                  
การบริหารหน่วยงาน 
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 ประภาพรรณ รักเลี้ยง (2556, น. 123) ได้ให้ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่าเป็นการ
บริหารงานที่เปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง (Stakeholder) เข้ามามีส่วนร่วมตามความเหมาะสมตั ้งแต่                    
การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมสนับสนุน ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมแก้ไขปัญห า                        
ร่วมรับผิดชอบผลงานที่ออกมา ร่วมภาคภูมิใจในผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการร่วมกันปฏิบัติงานหรือรับข้อ
ต าหนิที่เกิดข้ึน นั่นคือร่วมทั้งผิดและชอบ 
 แอนโทนี (Anthony, 1978, p. 3) ให้ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม (participative 
management) ไว้อย่างชัดเจนว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนในกระบวนการตัดสินใจ โดยเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ใช้ความเชี่ยวชาญและความคิด
สร้างสรรค์มาช่วยแก้ปัญหาทางการบริหารโดยผู้บริหารยอมแบ่งอ านาจการตัดสินใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา                 
ที่ส าคัญคือ ต้องพยายามให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมตัดสินใจอย่างแท้จริงในเรื่องที่ส าคัญขององค์กร ไม่ใช่
เพียงการรับรู้และสัมผัสปัญหาเพียงผิวเผิน 
 ยูคล์ (Yukl, 1981, pp. 208 - 209) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมเป็นลักษณะการบริหารที่ผู้น าเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีอิสระใน
การท างาน ตลอดจนมีสิทธิในการเสนอความคิดเห็นเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาซึ่งลักษณะดังกล่าวย่อมเป็นแรงจูงใจ
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจและมีผลปฏิบัติงานสูงขึ้น 
 จากแนวคิดเรื ่องการบริหารแบบมีส่วนร่วมของนักวิชาการต่าง  ๆ ที่ได้กล่าวมานั้น สามารถสรุป
ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาสให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีบทบาทในการ
ด าเนินงาน แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมกันแก้ไขปัญหาภายในองค์กร และให้อิสระใน
การท างานซึ่งจะส่งผลท าให้งานในองค์กรเกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 
 
ลักษณะของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2555, น. 209-211) ได้สรุปหลักการส าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ 6 
ประการ คือ 
  1. การกระจายอ านาจและการให้อ านาจในการตัดสินใจ คือ การที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ทุก
ฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจในเรื่องที่ส าคัญขององค์กร มีการแบ่งอ านาจในการตัดสินใจ
ในการตัดสินใจของตนและตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบด้วยความมีเหตุผลและค านึงถึงประโยชน์ของ
องค์กรเป็นหลัก 
  2. ความไว้วางใจกัน คือ แนวคิดที ่เป็นปรัชญาพื้นฐานของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์หากได้รับความไว้วางใจให้ด าเนินงาน 
ฝ่ายบริหารเพียงดูแลความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ และดูแลผลสุดท้ายของงานก็เพียงพอแล้ว 
  3. การร่วมก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและร่วมรับผิดชอบด าเนินการ คือ การตั้งเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ร่วมกันของผู้บริหาร ร่วมกันปรับปรุงพัฒนาเป้าหมายขององค์กร ย่อมขจัดความขัดแย้งที่จะ
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เกิดขึ ้นได้ เพราะทุกคนมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกัน มีการท างานที่มีทิศทางเดียวกัน มีความ
รับผิดชอบร่วมกัน ผลผลิตหรือผลงานก็จะออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. มีความเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได้ คือ ผู้ปฏิบัติงานมีความเป็น
อิสระในการคิด การตัดสินใจ และการด าเนินงานที่ตนรับผิดชอบ 
  5. ความผูกพันต่อกันและรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงานร่วมกัน คือ การที่แต่ละคนทั้งผู้บริหารละ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มาปฏิบัติร่วมกัน มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อ
กัน และการที่บุคคลในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รู้เป้าหมายขององค์กรมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กรและพร้อมที่จะท าผลประโยชน์ให้กับองค์กร 
  6. การให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ คือ              
การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัยต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เนื่องจากผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้มี
บทบาทในการร่วมตัดสินใจ ดังนั้นข้อมูลข่าวสารจึงเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่จะท าให้การตัดสินใจนั้นถูก ต้อง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ประสาร พรหมณา (2553) ได้เสนอกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ 4 ประการดังนี้ 
  1. มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร 
  2. มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน 
  3. มีส่วนร่วมตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร คณะครู 
  4. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
 สวอนเบิร์ก (Swanburg, 1996, pp. 391 - 393) ได้แบ่งองค์ประกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 
  1. การไว้วางใจกัน (trust) การไว้วางใจกันปรัชญาพื้นฐานของการมีส่วนร่วม ผู้ร่วมงานหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ เรียบร้อย หากได้รับการยอมรับไว้วางใจจากผู้บริหาร 
ช่วงเวลาในการให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานควรจะได้รับการควบคุมจากผู้บริหาร ภาระงานทั้งหมด
หรือการจัดสินใจ ผู้บริหารจะให้โอกาสเท่าที่เป็นไปได้ ผู้บริหารที่ให้อ านาจและให้ความไว้วางใจแก่ผู้ร่วมงาน 
จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถและข้อบกพร่องของผู้ปฏิบัติงาน แนวคิดพื้นฐานที่ทุกคนมีคือความไว้วางใจ 
(trust) คือ ผู้ปฏิบัติงานทุกคนย่อมรู้จักงานของตนดีกว่าใคร ๆ ทุกคนสามารถที่จะยอมรับความรับผิดชอบใน
การบริหารงาน ถ้าความรับผิดชอบจะท าให้ผู ้ปฏิบัติงานอยู่ในแนวทางที่ ถูกต้องเหมาะสม และสติปัญญา   
ความเฉลียวฉลาด และความคิดสร้างสรรค์จะมีอยู่ในบุคคลากรทุกระดับในองค์กร 
  2. ความผูกพันที่จะปฏิบัติ (commitment) บุคคลไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงาน
ต้องการความผูกพันที่จะปฏิบัติ ผู้บริหารควรที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือและฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับผู้บริหาร ประสบการณ์ในการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ผู้ปฏิบัติงาน จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความขยันหมั่นเพียร อุตสาหะ ผลผลิตในการท างานมีมากขึ้น จะเห็นได้ว่า
ภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะท าให้เกิดความผูกพันที่จะปฏิบัติโดยไม่ท าให้เกิดโทษ 
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  3. การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (goals and objectives) ความขัดแย้งเป็น
ความต้องการหลักเป้าหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อมนุษย์มี
การท างานร่วมกัน ดังนั้นการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน รวมถึง
การร่วมกันปรับปรุงพัฒนาเป้าหมายขององค์การ ย่อมจะขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เพราะทุกคนมีเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์เดียวกัน มีการท างานที่มีทิศทางเดียวกัน มีความรับผิดชอบร่วมกัน ผลผลิตหรือผลงานก็จะ
ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกันสามารถเกิดข้ึนได้บ่อยและอย่างมีเหตุผล 
สามารถที่จะร่วมกันตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์โดยการ่วมกันประชุมปรึกษา (conference) การประชุม
ปรึกษาจะเป็นการท้าทายความสามารถของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สร้างความชัดเจนท าให้มีความเห็น
สอดคล้องกัน สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
  4. ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน (autonomy) เป็นภาวะที่มีความอิสระต่อความ
รับผิดชอบในการท างาน ความมีอ านาจหน้าที่และความสามารถในการรายงานส าหรับงานของแต่ละบุคคล 
ผู้ปฏิบัติงานต้องการความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ในการตัดสินใจในการท างานของ
ตนเอง ซึ่งจะท าให้มีความทุ่มเทและเต็มใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เต็มความรับผิดชอบที่ตนได้รับ 
 กล่าวสรุปได้ว่าแนวคิดของการบริหารแบบมีส่วนร่วมนั้นส่วนใหญ่จะวางอยู่บนพ้ืนฐานของการบริหาร
แบบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นลักษณะของการกระจายอ านาจในการบริหารและการไว้วางใจที่จะให้บุคลากรใน
สถานศึกษาเป็นผู้ตัดสินใจในการท างาน ก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารงานไปในทิศทางเดียวกันพร้อมทั้ง
รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในสถานศึกษา ร่วมกันลงมือปฏิบัติ ร่วมกันคิด 
ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกันแก้ไขปัญหาเพ่ือสร้างความส าเร็จให้กับสถานศึกษา 
 
รูปแบบและวิธีการส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา  
 รูปแบบในการบริหารแบบมีส่วนร่วมหรือท่ีนักวิชาการบางท่านเรียกว่าแบบแผนการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมนี้ หมายถึง วิธีการในการบริหารที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร ซึ่งมีรูปแบบแตกต่าง
กันออกไป ซึ่งรูปแบบและวิธีการส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีนักการศึกษาได้กล่าวไว้หลายท่านหลาย
แนวทาง ได้แก่ 
 สัมฤทธิ ์ กางเพ็ง (2545 , น. 10-14) ได้เสนอรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ 4 รูปแบบ                   
มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. รูปแบบการปรึกษาหารือ (consultative management) เป็นการบริหารแบบเปิดโอกาส
ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เก่ียวข้องได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในรูปแบบของคณะกรรมการ (committee) เช่น 
คณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการด าเนินงาน คณะกรรมการเฉพาะกิจหรือคณะกรรมการที่เรียกชื่อ               
อย่างอ่ืน รูปแบบนี้เป็นการกระจายอ านาจการบริหารและการตัดสินใจ เหมาะส าหรับใช้กับผู้บริหารระดับต้น
ขึ้นไป โดยการมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะท างานหรือประธานโครงการ ประธานคณะกรรมการ 
หรือ กรรมการ เป็นต้น 
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  2. รูปแบบกลุ่มคุณภาพ (Q.C.circles) เป็นการบริหารแบบเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในรูป
ของกลุ่มบุคคล 3-10 คน ที่อยู่หน่วยงานเดียวกัน รูปแบบกลุ่มคุณภาพนี้เหมาะส าหรับใช้กับผู้ปฏิบัติงานระดับ
ปฏิบัติหรือระดับหัวหน้างาน เพราะเป็นการฝึกฝนและเปิดโอกาสให้ผู ้ปฏิบัติงานมีโอกาสท างานร่วมกัน                    
เพื่อค้นหาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุของปัญหาตลอดจนคิดหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งมี
กระบวนการในการบริหารกลุ ่มสร้างคุณภาพ 4 ขั ้นตอน คือ P (Plan) การวางแผน D (Do) การปฏิบัติ                   
C (Check) การตรวจสอบและการปรับปรุงแก้ไข A (Action) หรือ PDCA นั่นเอง อย่างไรก็ตาม ระบบคุณภาพ
จะใช้ได้ผลดีต่อเมื่อมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคกลุ่มคุณภาพ และการใช้กระบวนการกลุ่มให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
และที่ส าคัญที่สุดคือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานต้องอยู่ในเกณฑ์สูง จึงจะสามารถน าระบบ
กลุ่มคุณภาพนี้มาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  3. รูปแบบระบบข้อเสนอแนะ (suggestion system) เป็นรูปแบบหนึ่งของการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมที่ได้ผลมาในทางปฏิบัติ โดยมีลักษณะแตกต่างจากข้อเสนอแนะที่มักพบเห็นทั่ว  ๆ ไปที่มีลักษณะเป็น
กล่องหรือตู้รับฟังความคิดเห็นเท่านั้น กล่าวคือ รูปแบบนี้จะมีแบบฟอร์มข้อเสนอแนะให้ผู้ปฏิ บัติงานหรือ
ผู้เกี่ยวข้องกรอกตามแบบที่ก าหนด เช่น ปัญหาที่พบคืออะไร สาเหตุของปัญหามาจากอะไรบ้าง และผลที่คาด
ว่าจะได้รับนั้นเป็นอย่างไร ส าหรับแบบฟอร์มที่ก าหนดนี้อาจแตกต่างกันไปตามความต้องการของแต่ละ
หน่วยงาน แต่มีหลักปฏิบัติเดียวกัน คือ จะต้องมีคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะ มีหน้าที่ในการประเมิน
ข้อเสนอแนะจากแบบฟอร์มต่าง ๆ นั้นว่าเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพียงใด ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมี
มากน้อยแค่ไหนและสมควรด าเนินการตามข้อเสนอแนะหรือไม่ แล้วน ามาเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป และถ้าข้อเสนอแนะใดมีการน าไปปฏิบัติควรมีการประชาสัมพันธ์และพิจารณาให้ผลตอบแทนเป็นรางวัล
หรือผลตอบแทนอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานก าหนดซึ่งรูปแบบนี้เหมาะส าหรับใช้กับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้อง                  
ทุกระดับ อาจจะเสนอความคิดเห็นคนเดียวหรือมากกว่าก็ได้ ซึ่งรูปแบบนี้จะได้ผลดีก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
   องค์ประกอบที่ 1 นโยบาย เป้าหมายขององค์การต้องชัดเจน 
   องค์ประกอบที่ 2 ความพึงพอใจในกาปฏิบัติงานต้องอยู่ในระดับสูง 
   องค์ประกอบที่ 3 การก าหนดผลตอบแทนที่จะให้แก่ผู้เสนอความคิดซึ่งจะต้องสร้าง
ความรู้สึกคุ้มค่าและมีผลทางจิตใจ ระบบและขั้นตอนการพิจารณาแล้วจะต้องรวดเร็วมีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาแน่นอนชัดเจน ตลอดจนการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้เสนอความคิดได้ทราบอย่างรวดเร็วพร้อม
เหตุผล 
   องค์ประกอบที่ 4 การประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาด้านความคิด
สร้างสรรค์ และการใช้แบบฟอร์มข้อเสนอแนะให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารูปแบบนี้จะช่วยให้
ผู้บริหารได้ความคิดที่หลากหลายในการปฏิบัติหรือปรับปรุงงานตาม อุปสรรคที่ส าคัญของระบบ ข้อเสนอแนะ
คือการเขียน เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่โดยเฉพาะชุมชน ชนบท มีความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หรือ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาจมีปัญหาในการเรียน ดังนั้น วิธีแก้ที่ดีก็คือการเปิดโอกาสให้ผู้เสนอความคิดมานั่งคุย
กันตัวต่อตัว หรือไปหาข้อมูลโดยการสอบถามหรือสัมภาษณ์โดยตรง 
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  4. รูปแบบระบบส่งเสริมให้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ (employee ownership plan) 
รูปแบบนี้พบมากในการบริหารกิจการของบริษัท หน่วยงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ โดยการส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีส่วนเป็นเจ้าของกิจการด้วยการลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท หรือบริษัทอาจจ่ายโบนัสส่วน
หนึ่งเป็นทุนเรือนหุ้นในแต่ละปี จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการเอง และมีความรู้สึกผูกพันใน
การปฏิบัติงานเพื ่อผลประโยชน์ร่วมกัน ดังนั ้นในรูปแบบนี้ผู ้บริหารอาจจะน ามาประยุกต์โดยการสร้าง
บรรยากาศให้เกิดความรู้สึกการเป็นเจ้าของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายพึงพอใจที่จะมีส่วนร่วม
ให้มากที่สุด  
 สันติ บุญภิรมย์ (2553, น. 65) ได้กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงาน
หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถได้เข้ามาร่วมงานกับผู้บริหาร การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยทั่วไป
มี 2 รูปแบบ คือ 
  1. รูปแบบคณะกรรมการ ส าหรับคณะกรรมการที่มาร่วมงานกับผู้บริหารเป็นบุคคลที่ได้รับ
การแต่งตั้งอย่างเป็นทางการทั้งที่มีการแต่งตั้งเป็นการถาวรตามวาระ หรืออาจจะแต่งตั้งเป็นการชั่วคราวตาม
ภาระหน้าที่ คณะกรรมการสามารถช่วยเหลือผู้บริหารได้มาก เนื่องด้วยคณะกรรมการได้ช่วยกันกลั่นกรอง
อย่างรอบคอบในการด าเนินงานในเรื่องใดเรื ่องหนึ ่งโดยเฉพาะ การด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ 
ผู้บริหารต้องเป็นนักประชาธิปไตยที่แท้จริง พร้อมทั้งมีไหวพริบในการจับประเด็นของกรรมการแต่ละท่านที่ให้
ความเห็น ซึ่งมีคุณค่ายิ่งต่อการวินิจฉัยในเรื่องนั้น ๆ โดยเฉพาะต่อการเลือกสรรกรรมการที่มีคุณภาพ 
  2. รูปแบบบุคคล ส าหรับการเชิญบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของผู้บริหารก็
สามารถกระท าได้เป็นลักษณะของผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เนื่องด้วยผู้บริหารมีภาระมากต้องท างานรอบด้าน 
หากได้มีผู้ช่วยเหลือกลั่นกรองงาน ชี้แนะในรายละเอียดหรือเป็นที่ปรึกษาบรรยายสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในความชัดเจนในเรื่องนั้น ๆ  
 ประสาร พรหมณา (2553) ได้น าเสนอรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 
  1. ร ูปแบบคณะกรรมการเพื ่อการปรึกษาหารือ (Consulting Management) ในการ
ด าเนินงาน ปรึกษาหารือเพ่ือช่วยตัดสินใจ เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา เป็นรูปแบบการ
มีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท างานและร่วมภาคภูมิใจในความส าเร็จ 
  2. รูปแบบการร่วมเสนอแนะ (Suggestion System) เป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมโดย
วิธีการจัดประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ การเสนอแนะในแบบฟอร์ม การเสนอแนะผ่านเทคโนโลยี เป็นต้น 
  3. รูปแบบการมีส่วนร่วมโดยการท างานเป็นกลุ่มเป็นทีม (Team Working) เป็นการเปิด
โอกาสให้ทุกคนร่วมคิดร่วมท าโดยใช้กระบวนการท างานเป็นทีมหรือกลุ่มคุณภาพ 
  4. ร ูปแบบการมีส ่วนร ่วมโดยเจ้าของธุรก ิจหรือเป็นเจ ้าของร ับผิดชอบงานบริหาร 
(Entrepreneur Working) เช่น การร่วมลงทุน 
 ซึ่งการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมอาจผสมผสานโดยใช้วิธีการในการท างานขึ้นอยู ่กับสภาพของงาน              
โดยวิธีการส่งเสริมให้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีองค์ประกอบดังนี้ 
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  1. บุคคล ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง กรรมการ นักเรียน ผู้น าชุมชน 
  2. ผู้บริหาร จะต้องมีภาวะผู้น า ติดต่อประสานงาน มีทีมงานที่มีคุณภาพ สร้างกลยุทธ์และเครือข่าย 
  3. กระบวนการบริหาร ได้แก่ SWOT Analysis และ Planning Doing Checking Action (P D C A) 
  4. ภาระงาน ได้แก่ งานวิชาการ งานบุคลากร งานบริหารทั่วไป งานการเงิน และงานชุมชุน  
 ซึ่งองค์ประกอบที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จะเป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมให้การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษานั้นมีคุณภาพที่ดีและประสบความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษา 
 สรุปได้ว ่าร ูปแบบและวิธ ีการส่งเสริมการบริหารแบบมีส ่วนร่วมในสถานศึกษา  มีปัจจัยและ
องค์ประกอบต่าง ๆ มากมาย จะเห็นได้ว่าทั ้งรูปแบบและวิธีการส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
สถานศึกษานั้นสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการท างานร่วมกันเป็นทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มี
ความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ มาเป็นที่ปรึกษาในการบริหารงาน และร่วมไปถึงการน าบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา ร่วมกันสร้างเครือข่าย วางแผน
และกลยุทธ์ในการบริหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการน ารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช้และท าให้
สถานศึกษามีคุณภาพที่ด ี
 
ประโยชน์ของการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2550) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมไว้ดังนี้ 
 1. ช่วยสร้างความสามัคคีรวมพลังของบุคคลในองค์กร 
 2. ช่วยให้ทราบถึงความต้องการขององค์ท้ังหมด 
 3. ช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้น ลดความเฉื่อยชาในการปฏิบัติงานและการย้ายงาน 
 4. ช่วยลดความขัดแย้งและการต่อต้านจากพนักงานระดับต ่า 
 5. ช่วยสร้างบรรยากาศในการท างาน และสุขภาพจิตของคนในองค์กรดีขึ้น 
 6. ช่วยเพิ่มผลผลิตในองค์กร 
 7. สร้างสรรค์หลักการประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนในองค์กร 
 8. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและทะนุถนอม 
 9. ท าให้ผู้ร่วมงานเกิดความรู้สึกว่าเข้าเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร 
 10. เป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา ในการควบคุมงานให้ลดน้อยลงและท า ให้ผลของ
งานดีขึ้น 
 ประโยชน์ของการน ารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในสถานศึกษา จากที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมและรูปแบบที่ใช้ในการบริหารแบบมีส่วนร่วมนั้น สามารถน ามาสรุปเป็นประโยชน์ได้
ดังนี้ 
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 1. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นเมื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา โดยผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใน
การที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารของสถานศึกษาให้มีศักยภาพที่มากขึ้น ได้ร่วมก าหนดเป้าหมายของ
สถานศึกษา รวมทั้งได้มีโอกาสในการวางแผน ร่วมงาน ตรวจสอบและรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา
เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับตัวของผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนต่อไป 
 2. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นเมื่อเปิดโอกาสให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ครูได้เข้ามามี
บทบาทในการวางแผน กลยุทธ์ การท างานของสถานศึกษา มีโอกาสในการตัดสินใจตามความถนัดของแต่ละ
บุคคล ท าให้ครูในสถานศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนไม่ก้าวก่ายงานของกันและกัน รวมทั้งสามารถช่วยกัน
ประเมิน ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารได้แสดงศักยภาพและภาวะความเป็นผู้น าที่ดี
ตามแบบประชาธิปไตยกับบุคคลที่ร่วมงานด้วย รวมถึงแสดงความคิด วิสัยทัศน์ และนโยบายในการท างาน 
เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นก าลังส าคัญในการรวมทรัพยากรที่มีอยู่ในสถานศึกษาเข้ามาไว้ด้วยกันเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับสถานศึกษา 
  
บทสรุป 
 การบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาเป็นแนวคิดของการบริหารโดยมีพื้นฐานจากการใช้รูปแบบ
ประชาธิปไตยมาเป็นหลักในการบริหารสถานศึกษา การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่น ามาใช้ในสถานศึกษานั้นจะ
เห็นได้ว่าจะมุ่งเน้นการท างานเป็นทีม มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เปิดโอกาส ให้บุคคลที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ประชาชน ชุมชน หรือผู้ที ่มีความสามารถเฉพาะทางเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา ร่วมกันคิด วางแผน ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกันตรวจสอบ รับผิดชอบ และร่วมกันแก้ไขปัญหา           
การที่น าการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในสถานศึกษายังส่ งผลท าให้การบริหารสถานศึกษาด าเนินไปด้วย
ความราบรื่น ท าให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเกิดความรักความผูกพันกับสถานศึกษา เกิดความรู้สึกที่ดี
ต่อหน้าที่และภาระงานที่รับผิดชอบ ร่วมกันท างานเป็นทีมส่งผลท าให้เกิดประสิทธิภาพของสถานศึกษา 
นอกจากนี้ผู้บริหารยังเป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนในการบริหารงาน 
ท าให้ผู้ร่วมงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและมีอิสระในการท างาน ซึ่งจะ
ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนไปสู่จุดหมายได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ทักษะการบริหารงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก 
Administration Skill in Small School  
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บทคัดย่อ 

บทความวิชาการนี ้มีว ัตถุประสงค์เพื ่อน าเสนอทักษะการบริหารงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก                      

ซึ่งการบริหารงานสถานศึกษาขนาดเล็กมีปัญหาและอุปสรรค โดยเฉพาะปัญหาด้านการจัดสรรงบประมาณใน

การจัดการศึกษา ที่ส่งผลให้การบริหารสถานศึกษาอยู่บนพื้นฐานการขาดแคลนทรัพยากรครู งบประมาณ วัสดุ 

ครุภัณฑ์ รวมถึงความไม่เสมอภาคในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การทราบถึงสภาพปัญหาในการบริหารงาน

ในสถานศึกษาขนาดเล็ก ท าให ้เห ็นแนวทางการบร ิหารงานตามรูปแบบวงจรคุณภาพ PDCA ทั ้งนี้                        

การบริหารงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก จึงจ าเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา

ในการมองภาพรวม วางแผนจัดการ สร้างระบบความร่วมมือและเป็นผู้น าทางวิชาการในการบริหารงานให้เกิด

ผลดี ทั ้งต่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาสถานศึกษาในทิศทางที ่ด ีขึ ้น ในบทความวิชาการจึงขอเสนอ                                    

ประเด็นหลัก ดังนี ้ 1) ปัญหาในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก 2) แนวทางการบริหารในสถานศึกษา               

ขนาดเล็ก 3) ทักษะการบริหารในสถานศึกษาขนาดเล็ก ประกอบด้วย 4 ทักษะ คือ (1) ด้านความคิดรวบยอด                            

(2) ด้านเทคนิควิธี (3) ด้านมนุษยสัมพันธ์ (4) ด้านการศึกษาและการสอน เพราะจะช่วยให้การบริหาร

สถานศึกษาขนาดเล็กนั้น มีแนวทางในการบริหารเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 

 

ค าส าคัญ: ทักษะการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก การบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดเล็ก  

 

Abstract   

The purpose of this academic article is to demonstrate administrative abilities in tiny 

schools.  Small educational institutions have challenges and barriers in their administration. 
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Specifically, the issue of financial allocation in educational administration, as a result, school 

administration is predicated on a shortage of teacher resources, budgets, supplies, and equipment, 

as well as educational quality disparities.  When he became aware of the issues with tiny 

educational institutions' administration. The management guidelines are shown in accordance with 

the PDCA quality cycle model. Administration in minor educational institutions, on the other hand, 

is a different story.  As a result, expertise and knowledge are necessary.  To obtain strong results, 

school administrators must have the ability to look at the broad picture, plan management, create 

a cooperative structure, and be an academic leader in administration.  both for personal growth 

and for the improvement of educational institutions.  We would like to present the following 

important ideas in this scholarly article, 1)  Problems in the administration of small schools.                      

2) Administrative guidelines for small educational institutions 3) Small-school management skills. 

It is made up of four skills: (1) conceptual skill (2) methodological skill (3) human relationship skill 

(4) education and teaching skill, because it will aid modest educational institutions' administration. 

There is a more methodical approach to management. 

 

Keywords: Administration skill for small school, small school administration, small school 

 

บทน า 

ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่ปรับเปลี่ยนและซับซ้อน

มากยิ่งขึ้น การมีส่วนร่วมของสังคมในการจัดการศึกษา ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมและสร้างความ

เข้มแข็งในสถานศึกษา การบริหารจัดการเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผู้บริหารถือเป็นบุคคลส าคัญที่มีบทบาทและ

อ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล (ศรัญญา น้อยพิมาย, 2562, น. 22-23)  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (2562, น. 1) มีสถานศึกษาในสังกัดจ านวน                    

29,871 แห่ง และเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีผู้เรียนตั้งแต่ 120 คนลงไป จ านวน 15,158 แห่ง ซึ่งสถานศึกษา

ขนาดเล็กมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรลดลง ความนิยมของผู้ปกครองที่ต้องการ

ส่งบุตรหลานไปสถานศึกษาในเมือง และการย้ายถิ่นตามการประกอบอาชีพของผู้ปกครอง การมีสถานศึกษา

ขนาดเล็กจ านวนมาก ท าให้การจัดการศึกษาไม่สามารถสะท้อนคุณภาพและประสิทธิภาพได้ การบริหาร
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จัดการไม่คุ้มทุน สถานศึกษาขนาดเล็กจึงกลายเป็นประเด็นที่ส าคัญของระบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพราะสถานศึกษาขนาดเล็กจึงถูกจ ากัดด้วยงบประมาณ และบุคลากร ดังผลการวิจัยของ มยุรฉัตร เงินทอง 

(2559, น. 234) พบว่า สภาพปัญหาที่มีมากที่สุด คือ ด้านอาหารสถานที่ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และสื่อวัสดุ การ

จัดการสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับระบบกลไกในการระดมทรัพยากรที่เหมาะสม ขาดการสนับสนุน

อย่างต่อเนื่องจากชุมชน บางแห่งตั้งอยู่เขตชนบท จึงมีความเสียเปรียบด้านปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความไม่

เสมอภาคในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่วนภาระงานยังคงเทียบเท่ากับสถานศึกษาขนาดอ่ืน ทั้งการจัดการ

เรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษา และรองรับการประเมินต่าง ๆ  

ทักษะการบริหารในสถานศึกษาขนาดเล็ก ถือเป็นความท้าทายที่ผู้บริหารต้องใช้เทคนิค กระบวนการ 

และกลยุทธ์ ในการน าเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาบริหารจัดการให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่

ก าหนดไว้ ดังที่ Certo (2009, p. 36) กล่าวว่า ทักษะการบริหารจัดการมีความส าคัญมากส าหรับความส าเร็จ

ขององค์กร ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ าเป็นต้อง

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สร้างความพร้อมให้กับตนเองและสถานศึกษา เพ่ือเผชิญรับความ

เปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 

 

ปัญหาการบริหารในสถานศึกษาขนาดเล็ก 

ปัญหาต่าง ๆ ของสถานศึกษาขนาดเล็ก ส่วนใหญ่มักประสบปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรทาง

การศึกษาทุกด้าน มีความซับซ้อนทั้งกระบวนการและปัจจัยต่าง ๆ การทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง                    

จะเป็นพื ้นฐานส าคัญในการแก้ปัญหา ที่ได้มาซึ ่งวิธีการและแนวทางการแก้ปัญหา อันจะน าไปสู่การบรรลุ

วัตถุประสงค์ ผู้เขียนจึงสังเคราะห์ประเด็นปัญหาการบริหารในสถานศึกษาขนาดเล็กได้ 5 ด้าน ดังนี้ 

ปัญหาในการบริหาร

สถานศึกษาขนาดเล็ก 

แนวทางการบริหาร

สถานศึกษาขนาดเล็ก 

ทักษะการบริหารใน

สถานศึกษาขนาดเล็ก 

1. ด้านความคิดรวบยอด  

2. ด้านเทคนิควิธี  

3. ด้านมนุษยสัมพันธ์  

4. ด้านการศึกษาและ

การสอน 
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1. ปัญหาด้านบุคลากร พบว่า จ านวนครูไม่เพียงพอต่อจ านวนชั้นเรียน ครูไม่ครบตามรายวิชาหลัก 

ส่งผลให้ครูสอนไม่เต็มเวลาเต็มความสามารถ เนื่องจากมีภารกิจอื่นที่นอกเหนือจากการสอนเป็นจ านวนมาก 

กล่าวคือ ครู 1 คน มีภารกิจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4 ฝ่ายร่วมด้วย ส านักงาน 

ก.ค.ศ. ประกาศเรื่อง เกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสายงานบริหารสถานศึกษา สถานศึกษาที่มีจ านวนตั้งแต่ 40 คนลงมา 

ไม่ก าหนดอัตราก าลังสายงานบริหารสถานศึกษา ส่วนสายงานการสอน สถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียน 1–40 

คน ก าหนดอัตรา 1–4 อัตรา, จ านวนนักเรียน 41–80 คน ก าหนดอัตรา 6 อัตรา, จ านวนนักเรียน 81–119 

คน ก าหนดอัตรา 8 อัตรา ส่วนสถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแแต่ 120 คนขึ้นไป ใช้การค านวณตามสูตร 

โดยเฉลี่ยชั่วโมงปฏิบัติงานของครู 1 คน เท่ากับ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

2. ปัญหาด้านการเรียนการสอน พบว่า หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ไม่ค่อยสอดคล้องกับบริบท

ของสถานศึกษา สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้มีจ านวนจ ากัด ซึ่งผลมาจากการได้รับงบประมาณ สื่อ

เทคโนโลยีที่มีอยู่ก็ไม่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะขาดการบ ารุงรักษา ทั้งนี้ประสบการณ์ทาง

วิชาการของผู้บริหารและครู ก็มีส่วนท าให้เกิดปัญหา อาจเพราะเป็นบทบาทหน้าที่ใ หม่ ที่ต้องอาศัยความรู้ 

ความช านาญ ประกอบกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด จึงไม่สามารถใช้ประสบการณ์เดิมมาใช้ได้ท้ังหมด 

3. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ พบว่า สภาพบริบทของการคมนาคมที่ผ่านมา มักไม่ค่อยสะดวก 

รัฐบาลจึงจัดตั้งสถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประชากร บางแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ลักษณะพิเศษ อยู่ใน

พ้ืนที่ห่างไกลความเจริญ อยู่บนภูเขาสูง บนเกาะ ผู้เรียนจึงมีปัญหาในการเดินทาง ซึ่งในปัจจุบันการคมนาคมมี

ความสะดวกมากขึ้น แต่เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง ท าให้แนวโน้มของจ านวนประชากรลดลง

อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการอพยพเคลื่อนย้ายของผู้เรียนที่ย้ายติดตามผู้ปกครองไปรับจ้างท างานต่างถิ่น ท าให้

อัตราส่วนของครูต่อผู้เรียน และผู้เรียนต่อห้องเรียนต ่ากว่ามาตรฐาน ค่าใช้จ่ายต่อผู้เรียน 1 คน สูงกว่าขนาดอื่น 

ส่งผลให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของสถานศึกษา 

4. ปัญหาด้านนโยบาย พบว่า นโยบายของรัฐในการจัดการมีลักษณะ Top Down นโยบายที่เกิดขึ้น

ส่วนใหญ่เป็นนโยบายในภาพกว้าง ไม่ค านึงถึงความเป็นจริงในพื้นที่ เช่น นโยบายการยุบสถานศึกษา แต่ละ

ชุมชนมีความเข้มแข็งต่างกัน บางสถานศึกษาต้องหาทางดิ้นรนโดยความช่วยเหลือของคนในชุมชน หรือองค์กร

ท้องถิ่น เพ่ือไม่ให้สถานศึกษาถูกยุบหายไปจากชุมชน 

5. ปัญหาด้านงบประมาณ พบว่า รัฐให้งบโดยคิดจากรายหัวผู้เรียน จึงมักประสบปัญหางบไม่เพียงพอ 

และต้นทุนในการจัดการเรียนการสอนต่อหัวสูงกว่าสถานศึกษาขนาดอื่น นอกจากนี้ผู้ปกครองของผู้เรียนส่วน

ใหญ่มีฐานะยากจน สถานศึกษาจึงไม่สามารถระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองผู้เรียนได้ 
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จากปัญหาการบริหารในสถานศึกษาขนาดเล็กดังกล่าวข้างต้น ชี้ให้เห็นประเด็นสภาพปัญหาและความ

ต้องการที่ชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากสถานศึกษาขนาดเล็กมีความต้องการทรัพยากรที่ตรงกับความจ าเป็นตาม

บริบทของแต่ละสถานศึกษา ส าหรับน ามาใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน เช่น ประสบการณ์ของบุคลากร การ

จัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การก าหนดนโยบาย และการจัดสรรงบประมาณ หากผู้บริหารเข้าใจ

ถึงปัญหาที่แท้จริง นับเป็นโอกาสที่ดีต่อการพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

แนวทางการบริหารในสถานศึกษาขนาดเล็ก 

หลักพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการด าเนินงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก              

โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบประเมิน 

และการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา สอดคล้องกับทพิรัตน์ จันทนา (2552, น. 58-62) ได้สรุปให้เห็นแนวทางในการ

ปฏิบัติที่ท าให้เกิดความร่วมมือ ไว้ดังนี้ 

การวางแผน (Plan : P) หมายถึง การก าหนดขั้นเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ในการด าเนินการ วิธีการ 

และข้ันตอนที่จ าเป็น ต้องท าความเข้าใจกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ 

และพันธกิจขององค์การ เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถพัฒนาได้บรรลุเป้าหมายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

การลงมือปฏิบัติ (Do : D) หมายถึง การปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน              

ซึ่งก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจ าเป็นจะต้องศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ ของสภาพงานที่เก่ียวข้องให้เรียบร้อย 

การตรวจสอบ (Check : C) หมายถึง การประเมินผลว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน หรือมีปัญหา

เกิดข้ึนในระหว่างการปฏิบัติงานหรือไม่ ขั้นตอนนี้มีความส าคัญ เนื่องจากการด าเนินงานใด ๆ มักจะเกิดปัญหา

แทรกซ้อนที่ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นตามแผนอยู่เสมอ ซึ่งเป็นอุปสรรค ต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของ

การท างาน การติดตามตรวจสอบ และการประเมินปัญหา จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องกระท าควบคู่ไปกับการ

ด าเนินงาน เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของการด าเนินงานต่อไป 

การปรับปรุง/พัฒนา (Action : A) หมายถึง การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากการด าเนินงานเสร็จสิ้น 

และมีการประเมินตรวจสอบผลการด าเนินงานจนได้ข้อสรุป การปรับปรุงอาจเป็นการแก้ไขแบบเร่งด่วน 

เฉพาะหน้า หรือการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ ้า เมื่อมีการด าเนินงานตาม

วงจร PDCA ในรอบใหม่อีกครั้ง การปรับปรุงงานช่วยเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการวางแผนการ

ด าเนินงาน และถ้าผลงานบรรลุตามเป้าหมายแล้วให้พัฒนามาตรฐานให้สูงขึ ้นในการด าเนินงานตาม

วงจร PDCA ในรอบใหม่อีกครั้ง 

 การด าเนินงานในสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ วงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งประกอบด้วย 

การวางแผน การด าเนินตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข ผู้บริหารสถานศึกษาต้องลงมือปฏิบัติ 
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ประยุกต์หลักการใช้ให้เหมาะสมกับการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ยึดหลักการบริหารแบบวงจรคุณภาพ              

หมุนซ ้า จะท าให้เกิดการปรับปรุงและระดับผลลัพธ์ที่สูงขึ้นตามล าดับ ซึ่งหลักการดังกล่าวหากน ามาปรับใช้ให้

สอดคล้องกับงานหลักทั้ง 4 ฝ่ายในสถานศึกษา จะท าให้การบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีประสิทธิภาพและมี

คุณภาพมากยิ่งขึ้น  

พงศ์ทัศ วนิชานันท์ (2563) เสนอแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก มีกลไกที่ช่วยให้ทุก

ฝ่ายได้ประโยชน์ กล่าวคือ รัฐสามารถจัดสรรทรัพยากรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และชุมชนจะได้รับบริการที่

ตรงกับความต้องการของตนมากที่สุด โดยยกตัวอย่างกรณีการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กของประเทศญี่ปุ่น 

ในช่วง ค.ศ.1990 – 2000 ที่ประสบปัญหาจ านวนประชากรวัยเรียนลดลงกว่า 2 ล้านคน แต่สามารถบริหาร

จัดการให้สถานศึกษาขนาดเล็กมีจ านวนลดลง จาก 7,400 แห่ง เหลือ 6,800 แห่งได้ โดยมีกลไก ดังต่อไปนี้  

กลไกที่ 1 คือ การสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two-Way Communication) โดยมีคณะกรรมการให้ข้อมูล

แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชาวบ้านในชุมชน ทราบถึงข้อดี-ข้อเสีย ของนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา

ขนาดเล็ก รวมทั้งส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถพูดคุยกันบนชุด

ข้อมูลเดียวกัน และทราบถึงความคิดเห็นของฝ่ายอ่ืนร่วมด้วย  

กลไกที่ 2 คือ การให้ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เช่น กรณีชุมชนเห็นด้วยกับ

การยุบหรือควบรวมสถานศึกษา คณะกรรมการควรเปิดโอกาสให้ชุมชนตัดสินใจใช้ประโยชน์จากสถานศึกษาท่ี

ยุบต่อไปได้ รวมถึงการวางแผนในการใช้สถานศึกษาเพ่ือประโยชน์อื่นในอนาคต 

กลไกที่ 3 คือ การสร้างหลักประกันว่ารัฐจะรับผิดชอบต่อนโยบายและสัญญาที่ให้ไว้ โดยในกรณีที่

ชุมชนต้องการเปลี่ยนสถานศึกษาไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการต้องสามารถ

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการในทิศทางดังกล่าวให้เกิดขึ้น หรือมอบหมายองค์กรท้องถิ่น

เข้ามาบริหารจัดการต่อ เพราะมีความใกล้ชิดมากกว่า 

การบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก ถูกขับเคลื่อนในระดับนโยบายจากเบื้องบนมานาน แม้จะมี

แนวทางท่ีชัดเจนมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา แต่ควรเพิ่มชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาควร

เรียนรู้แนวทางในการแก้ปัญหาที่เคยด าเนินการส าเร็จแล้ว มีความรู้ ความเข้าใจ ใช้ทักษะการบริห ารจัดการ

และประสานงานกับชุมชนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก  

 

ทักษะการบริหารในสถานศึกษาขนาดเล็ก 

ทักษะการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถ ต้องใช้ทั้ง

ศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร เพื่อการวางแผน การก าหนดนโยบายการประสานงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ

ภายในหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยทรัพยากรบุคคลและกระบวนการบริหารอย่างมีระบบ  

เนื่องจากการด าเนินงานต่าง ๆ มิใช่เพียงกิจกรรมที่ผู้บริหารจะท าเพียงล าพังคนเดียวได้ แต่ยังมีผู้ร่วมงานอีก
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หลายคนที ่มีส ่วนท าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ (ศศิตา เพลินจิต, 2558, น. 28) ซึ ่งสอดคล้องกับ                     

สุริยา ทองยัง (2558, น. 11) ที่ชี้ให้เห็นว่าในแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสติปัญญา ความสามารถ 

ความถนัด และความต้องการที ่ไม่เหมือนกัน หากมีทักษะในการบริหารที ่ด ี จะท า ให้ได้ร ับความรัก                    

ความศรัทธาจากบุคคลทั่วไปเป็นอย่างดี จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ต้องน าเอาเทคนิค และ

กระบวนการการบริหารที่เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีทักษะในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้สามารถด าเนินการอย่างมี

ระบบระเบียบแบบแผนโดยผ่านการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ นั ่นหมายความว่า 

ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีทักษะในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก โดย แคทซ์ (Katz,1955) ได้แบ่งทักษะ

การบริหารเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ทักษะด้านความคิดรวบยอด (conceptual skill) หมายถึง ความสามารถของ

ผู้บริหารในการเข้าใจหน่วยงานในทุกลักษณะ เห็นความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของ

หน่วยงาน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน 2) ทักษะด้านเทคนิควิธี (Technical skill) หมายถึง ความรู้ 

ความเข้าใจ ความสามารถและความช านาญ พร้อมทั้งมีความคล่องแคล่วในการใช้เครื่องมือและวิธีการในการ

ท ากิจกรรม ถือได้ว่าทักษะด้านเทคนิคมีความส าคัญ ซึ่งผู้บริหารจะต้องมี ประกอบด้วย 2.1 ทักษะด้านการ

วางแผน (Planning skill) 2.2 ทักษะทางด้านกระบวนการกลุ่มและการติดต่อสื่อสาร (Group process and 

communication skill) 2.3 ทักษะทางด ้านการจ ัดการและการจ ัดการองค ์กร (Management and 

organization skills) 3) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human relationship skill) หมายถึง ความสามารถของ

ผู้บริหารในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความสามารถในการเสริมสร้างพลังความร่วมมือ

ระหว่างสมาชิกของหน่วยงาน ทักษะนี้ช ่วยให้ผู ้บริหารท างานกับปัจเจกบุคคลหรือกลุ ่มคนได้อย่างมี

ประสิทธิผลด้วยการสร้างความร่วมมือของทีมงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ เดรคและ

โรว์ (Drake and Roe, 1986) ได้กล่าวว่า ทักษะที่จ าเป็นในการบริหารสถานศึกษานั ้น ควรมี 5 ทักษะ              

ซึ ่งเพิ ่มเติมจากแคทซ์ (Katz) อีก 2 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะในด้านการศึกษาและการสอน (education 

instructional skills) หมายถึง ความรู้และความช านาญในการจัดการและการบริหารหลักสูตรการเรียน               

การสอน ให้สอดคล้องกับภารกิจสังคมและชุมชน ทักษะนี้มีความจ าเป็นส าหรับผู้บริหาร ในฐานะที่เป็นผู้น า

ทางการศึกษา ต้องมีความรู ้ความสามารถ ความเข้าใจในการเรียนการสอน เป็นผู ้มีภูมิความรู ้และเป็น

นักวิชาการท่ีดี 2) ทักษะด้านความรู้ความคิด (Cognitive Skill) หมายถึง ความรู้ ความช านาญในการใช้ความรู้ 

ความคิด ปัญญาในการบริหารงานภายในองค์กร เป็นทักษะของผู้บริหารที่สามารถพัฒนาได้ และเป็นส่วนหนึ่ง

ในการเสริมทักษะด้านอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับสุริยา ทองยัง (2558, น. 9) อธิบายว่า ทักษะการบริหารของ

ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่ใช้กระบวนการและกลยุทธ์ในการน าเอา
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ทรัพยากรทางการบริหารมาบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยการฝึกฝนและพัฒนาเป็นประจ า ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ทักษะด้านความรู้ความคิด  

2) ทักษะด้านเทคนิค 3) ทักษะด้านการศึกษาและการสอน 4) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 5) ทักษะด้านความคิด

รวบยอด  

จาการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยรวบรวม

จากเอกสารและงานวิจัย ทั ้งในประเทศและต่างประเทศ ผู ้เขียนได้สรุปทักษะการบริหารของผู ้บริหาร

สถานศึกษาขนาดเล็ก ประกอบด้วย 4 ทักษะ ดังนี้ 

ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual skill) เป็นความสามารถในการก าหนดนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย พันธกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา 

อย่างถูกต้อง ชัดเจน มีการวิเคราะห์ วางแผนการจัดการศึกษา และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ใช้แนวคิดใหม่ ๆ 

ในการบริหารที่สร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยมีการน าประสบการณ์และ

ความรู้ใหม ่ๆ มาปรับประยุกต์ใช้ ประกอบการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ได้เป็น

ระบบ มีวิธีการตัดสินใจได้อย่างหลากหลาย สนองต่อความต้องการของสถานศึกษา เป็นแบบอย่างที่ ดีในการ

คิดริเริ่มสิ่งใหม ่ๆ และส่งเสริมให้สามารถปรับใช้ให้ เกิดผลดีต่อการพัฒนาสถานศึกษา  

ทักษะด้านเทคนิควิธี (Technical skill) เป็นการใช้ความสามารถของผู้บริหารในการใช้ความรู้ 

ความช านาญ ในกระบวนการ ขั ้นตอน วิธีการ การใช้สิ ่งต่าง ๆ ที ่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน การใช้

เทคโนโลยี การใช้ข้อมูลสารสนเทศ ในการศึกษา ค้นคว้า เกี่ยวกับ ต ารา หรืองานวิจัย รวมถึงส่งเสริมให้มีการ

วิจัย และน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม โดยเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ การฝึกปฏิบัติ การศึกษา

เพ่ิมเติม และการฝึกอบรม 

ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human relationship skill) เป็นความสามารถในการปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีความเป็นประชาธิปไตย เข้าใจความแตกต่างระหว่าง

บุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการท างาน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ควบคุมอารมณ์ 

แก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการท างาน

แบบร่วมมือร่วมใจกัน ช่วยเหลือ และเสนอแนะในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของครู รวมถึงการสร้าง

เครือข่ายภายนอก ในการติดต่อสื่อสารประสานงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อสร้างกิจกรรมและเชื่อมสัมพันธ์ที่ดี

กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง  

ทักษะด้านการศึกษาและการสอน (Education and instruction skill) ผู้บริหารต้องมีความรู้ใน

การจัดการเรียนการสอน รู้ถึงองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการชี้แนะ ถ่ายทอด และ
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แสวงหาความรู้ บทเรียนหมายถึง การสอนที่มีหลักสูตรก ากับไว้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้บริหาร

สถานศึกษา ที ่ต ้องมีความรู ้ ความช านาญ ในการจัดการบริหารหลักสูตรการจัดการเร ียนการสอน                        

ให้สถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการจัดการศึกษา  

สรุปได้ว่า การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ก าหนด

ไว้ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้ทักษะในการบริหารงาน ประกอบด้วย 4 ทักษะ คือ 1) ทักษะด้านความคิดรวบ

ยอด (Conceptual skill) 2) ทักษะด้านเทคนิควิธี (Technical skill) 3) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human 

relationship skill) 4) ทักษะด้านการศึกษาและการสอน (Education and instruction skill) 

 

บทสรุป 

ทักษะการบริหารงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องผสมผสาน

ระหว่างศาสตร์และศิลป์ ในการบริหารจัดการภายใต้เงื่อนไขของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของสถานศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ จึงเข้ามาอ านวยความสะดวกในการร่วมก าหนดนโยบาย 

รูปแบบการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางการบริหารงานให้กับสถานศึกษาขนาดเล็ก ทั้งนี้การบริหารงานของ

สถานศึกษาจะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใดขึ ้นอยู ่กับทักษะการบริหารงานของผู ้บริหารที ่เป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้ง 4 ทักษะ คือ (1) ทักษะด้านความคิดรวบยอด สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและความ

ต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสมกับบริบทของชุมชน มีความเข้าใจในผลลัพธ์ 

ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ในสถานศึกษา และสามารถคาดการทิศทางที่จะพาสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จ  

(2) ทักษะด้านเทคนิควิธี สามารถวางแผน ก าหนดนโยบายทิศทางของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีการจัดระบบ

ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เครื ่องมือและเทคโนโลยีเข้ามาใช้บริหารจัดการในสถานศึกษา (3) ทักษะด้าน              

มนุษยสัมพันธ์ ผู้บริหารต้องสร้างแรงจูงใจ สร้างระบบความร่วมมือ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล มีการ

สื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีในการประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา (4) ทักษะด้านการศึกษา

และการสอน ผู้บริหารต้องเป็นนักวิชาการที่ดี สร้างขวัญก าลังใจให้ครูและสร้างความเชื่อมั่นในการส่งเสริมการ

เรียนรู้ของผู้เรียนให้กับผู้ปกครอง แม้สถานศึกษาขนาดเล็กจะมีปัญหาอยู่ หลายด้าน หากได้รับการบริหาร

จัดการที ่ดีจากผู้บริหารสถานศึกษาและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน สถานศึกษาขนาดเล็กจะประสบ

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตาม

บริบทของสถานศึกษา   
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปรายเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนเอกชน การสร้างแรงจูงใจเป็นปัจจัยส าคัญที่สามารถช่วยกระตุ้นท าให้ครูภายในโรงเรียนเอกชน           
แสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานในเชิงบวกด้วยความตั้งใจและร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ   
เนื่องจากภายในโรงเรียนเอกชนมีบริบทแตกต่างจากโรงเรียนรัฐบาล และครูในแต่ละช่วงวัยมีความแตกต่าง          
ในด้านต่าง ๆ เช่น ความแตกต่างทางด้านทัศนคติ มุมมอง ค่านิยม ความเชื่อ และเทคโนโลยี การสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนมีผลต่อความส าเร็จของงานและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร               
การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงลักษณะและความต้องการของครูโรงเรียนเอกชน 
เพื่อก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ครูโรงเรียนเอกชนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ 
บทความนี้จึงได้รวบรวมทฤษฎีที่ส าคัญเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางก าหนดเป็น
กลยุทธ์ที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้เหมาะสมกับความต้องการของครูโรงเรียนเอกชนต่อไป 
 

ค าส าคัญ: การสร้างแรงจูงใจ ครูโรงเรียนเอกชน การบริหารโรงเรียน 
 

Abstract 

  This article aims to discuss the content of Motivation in the performance of private 

school teacher. Motivation is an important factor that can help motivate teachers in private 

schools to operate effectively. Because of private schools have different contexts from 

government schools. The teachers of different ages have differences in attitudes, perspectives, 

values, beliefs and technology. In order to motivate for performance,  It is important to 

consider private school teachers. To formulate a strategy that can motivate private school 

teachers to work effectively. This article gathers important theories about working motivation. 
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This will be used as a guideline to formulate a strategy that can create motivation of private 

school teacher. 

 

Keywords: Motivation, private school teacher, school administration. 

 

บทน า 
  แรงจูงใจ (Motivation) ในการท างานนับว่าเป็นสิ่งส าคัญส าหรับครูทุกคน เพราะนอกจากจะท าให้ครู
มีความกระตือรือร้น มีความตั้งใจในการท างานแล้ว ยังท าให้ครูมีความสุขในการท างานและรู้สึกรักในโรงเรียน
อีกด้วย หากครูขาดแรงจูงใจในการท างานย่อมส่งผลให้ครูมีทัศนคติในด้านลบกับโรงเรียนและแสดงพฤติกรรม
การท างานด้านลบออกมา เช่น การมาท างานสาย การขาดงานบ่อย หรือ การท างานผิดพลาด ซึ่งพฤติกรรม
เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อโรงเรียนเป็นอย่างมาก ครูไม่สามารถสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพได้และขาดความ
รักในการท างานส่งผลในทางด้านลบจนอาจถึงขั้นลาออกและท าให้โรงเรียนขาดครู ผลจากพฤติกรรมดังกล่าว
ล้วนมีผลมาจากการขาดแรงจูงใจในการท างานของครูภายในโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนที่ขาดแร งจูงใจใน                    
การปฏิบัติงานย่อมได้รับความเสียหายและไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 
  จากปัญหาที่เกิดขึ้น จะเห็นได้ว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อครูในโรงเรียน
เพราะหากครูไม่สามารถปฏิบัติงานที ่มีประสิทธิภาพได้ ผลงานของโรงเรียนนั ้นก็จะเป็นผลงานที ่ขาด
ประสิทธิภาพท าให้โรงเรียนไม่สามารถประสบความส าเร็จได้ ในการสร้างแรงจูงใจให้กับครูจ าเป็นที่จะต้อง
ศึกษาตัวครูว่ามีความต้องการในด้านใด หรือมีทัศนคติ มุมมองความเชื่อ และค่านิยมเป็นอย่างไรเพื่อให้
โรงเรียนสามารถสร้างแรงจูงใจได้ตรงกับความต้องการ คุณลักษณะ ลักษณะการท างาน หรืองานที่พึงพอใจ
ของครู ซึ่งลักษณะต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้น มีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับความต้องการภายในบุคคลที่แตกต่างกัน 
ดังนั้น วัตถุประสงค์ของบทความนี้เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างแรงจูงใจในแต่ละช่วงวัยของครูในโรงเ รียน
เพราะในโรงเรียนหนึ่งย่อมมีครูที่มีความหลากหลาย และประเด็นนี้เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษา
สามารถสร้างแรงจูงใจได้ตรงกับความต้องการของครูทุกคน เพื่อก าหนดกลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจของครู
โรงเรียนเอกชน 
 
ความหมายของแรงจูงใจ (Definition of Motivation) 

 แรงจูงใจ หมายถึง พลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรมและยังก าหนดทิศทางและเป้าหมายของพฤติกรรม
นั้นด้วย คนที่มีแรงจูงใจสูงจะใช้ความพยายามในการกระท าไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละ แต่คนที่มีแรงจูงใจต ่า
จะไม่แสดงพฤติกรรมหรือไม่ก็ล้มเลิกการกระท าก่อนบรรลุเป้าหมาย มีผู้ ให้ความหมายของแรงจูงใจไว้
หลากหลาย ดังนี้ 
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 แรงจูงใจเป็นกระบวนการในการกระตุ้นหรือสร้างให้เกิดความรู้สึกแก่มนุษย์ในด้านการใช้ความพยายาม
ให้มากขึ ้นอย่างเป็นถาวรตลอดไป เพื ่อให้บรรลุจุดประสงค์ที ่แต่ละบุคคลต้องการและผลของการบรรลุ
จุดประสงค์ของแต่ละบุคคลนี้ จะส่งผลดีให้เกิดขึ้นกับหน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัดอยู่ (สมใจ บุญทานนท์, 2551)  
 แรงจูงใจ คือสิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคลเป็นแรงขับ เป็นพลังของแต่ละคนที่ท าให้กระท าอย่างใดอย่าง
หนึ่งจนส าเร็จ โดยมีกระบวนการเกิดจากการที่มนุษย์ทุกคนมีความคาดหวัง ความต้องการ (Needs) และ
เป้าหมายในชีวิตท าให้เกิดแรงขับ (Drive) เพื่อน าไปสู่เป้าหมาย (Goals) เพราะฉะนั้นแรงจูงใจจึงมิอิทธิพล     
ในการกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และรักษาพฤติกรรมนั้น ไว้เพื่อให้ตนเอง
นั้นได้สิ่งที่คาดหวังหรือต้องการ (สุชาดา สุขบ ารุงศิลป์, 2553)  
  แรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการที่ความพยายามของบุคคลได้รับการกระตุ้น (Energized) ชี้น า (Directed) 
และรักษาให้คงอยู่ (Sustained) จนกระทั่งงานขององค์กรบรรลุเป้าหมาย (วิรัช สงวนวงศ์วาน, 2551) 
 ดังนั้น หากโรงเรียนไม่สามารถสร้างแรงจูงในการปฏิบัติในโรงเรียนได้ แสดงถึงโรงเรียนนั้นอาจเกิด
ปัญหาภายในโรงเรียนได้ เพราะเมื่อครูขาดแรงจูงใจในการท างาน ครูอาจรู้สึกไม่มีแรงผลักดันในการท างาน      
ท าให้เกิดผลในด้านลบได้ ลดพลังในการท างาน ไม่มีความกระตือรือร้นในการท างาน ไม่อยากท างานและ
กิจกรรมใด ๆ หรือท างานผ่านไปวัน ๆ จากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จะเป็นแรง
ขับเคลื ่อนท าให้ครูเกิดพฤติกรรมทางเชิงบวกที่ขับดันให้ผู ้บริหารและครูผู ้ปฏิ บัติงานภายในโรงเรียน                    
เป็นแรงผลักดันภายในตัวบุคคลสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  

สรุปได้ว่า แรงจูงใจของครูในโรงเรียนเอกชนเป็นแรงขับที่อยู่ภายในตัวบุคคล โดยมีปัจจัยที่ต่างกัน
ออกไปของแต่ละบุคคล ดังนั ้น องค์กรจึงต้องก าหนดกลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจของครูโรงเรียนเอกชน        
เพ่ือกระตุ้นน าพาครูไปสู่เป้าหมายของโรงเรียนให้ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ 

 ทฤษฎีแรงจูงใจเป็นเครื ่องมือที ่ผ ู ้บร ิหารสามารถน ามาวิเคราะห์แรงจูงใจของครูและวิเคราะห์                        

การบริหารงานของโรงเรียนเอกชนที่เป็นอยู่ว่ามีความเหมาะสมกับความต้องการของครูเอกชนหรือไม่ ในส่วนนี้

ผู้เขียนได้อธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ ดังจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg  

 ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (เจริญผล สุวรรณโชติ, 2551 และ ทิมมิกา ทิมเนต, 2558, น. 32-38) 

กล่าวว่า ทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์ก แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย ปัจจัยแรกจะน าไปสู่ความพอใจ (Satisfaction) และ     

อีกปัจจัย คือความไม่พอใจ (Dissatisfaction) โดยความพึงพอใจกับความไม่พึงพอใจ ซึ ่งปัจจัย 2 กลุ ่ม คือ  

ปัจจัยจูงใจ (Motivational Factors) และปัจจัยค ้าจุน (Maintenance or Hygiene Factors)  

 ปัจจัยจูงใจ (Motivational Factors) จะเก่ียวข้องกับงานโดยตรง ปัจจัยจูงใจนี้เป็นตัวกระตุ้นให้คนรัก

งาน ท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจัย     
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จูงใจสามารถตอบสนองความต้องการภายในของบุคคลได้แก่  1) ความส าเร็จในงานที ่ท  าของบุคคล

(Achievement) หมายถึง การที ่บ ุคคลสามารถท างานได ้เสร็ จส ิ ้น และประสบความส าเร ็จอย ่างดี                       

เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ การรู้จักป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อผลงานส าเร็จจึงเกิดความรู้สึก

พอใจ และปลาบปลื ้มในผลส าเร็จของงานนั้น  2) การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง                

การได้รับการยอมรับนับถือ ไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชา จากเพื่อน จากผู้มาขอรับค าปรึกษาหรือจากบุคคลใน

หน่วยงาน การยอมรับนี้อาจจะอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชยการแสดงความยินดี การให้ก าลังใจ หรือการ

แสดงออกอื่นใดที่ก่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อได้ท างานอย่างหนึ่งอย่างใดบรรลุผลส าเร็จ                

การยอมรับนับถือจะแฝงอยู ่กับความส าเร็จในงานด้วย  3) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (The Work Itself) 

หมายถึง มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เป็นงานที่น่าสนใจ ต้องอาศัยความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ท้าทายให้ลงมือท า หรือเป็นงานที่สามารถกระท าได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยล าพังแต่ผู้เดียว ตามความรู้

ความสามารถ ความถนัดในงาน 4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจาก

การได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอ านาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ไม่มีการตรวจหรือ

ควบคุมอย่างใกล้ชิด 5) ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง ได้รับเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้นของ

บุคคลในองค์กร การมีโอกาสได้ศึกษาเพ่ือหาความรู้เพิ่มหรือได้รับการฝึกอบรม การศึกษาดูงานที่เก่ียวข้อง 

 ปัจจัยค ้าจุนหรือปัจจัยสุขศาสตร์ (Maintenance or Hygiene Factors) หมายถึง ปัจจัยที่ช่วยค ้าจุน

ให้แรงจูงใจในการท างานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา หากไม่มีหรือมีในลักษณะไม่สอดคล้องกับบุคคลใน

หน่วยงาน จะท าให้บุคคลเกิดความไม่ชอบงาน ซึ ่งปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที ่มาจากภายนอกตัวบุคคล ได้แก่                   

1) ค่าตอบแทน (Pay) เงินเดือน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ในหน่วยงานนั้น เป็นที่พอใจของบุคลากรที่ท างาน 

รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ ในหน่วยงาน 2) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน 

(Interpersonal Relation Superior, Subordinate and Peers) หมายถึง การติดต่อไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือ

วาจา ที ่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถท างานร่วมกัน มีความเข้าใจซึ ่งกันและกันอย่างดี                    

3) การนิเทศงาน (Supervision) หมายถึง ผู ้บริหารตั ้งใจสอนงานและมอบหมายงานตามหน้าที ่ร ับผิดขอบ                  

4) นโยบายและการบริหาร (Policy and Administration) หมายถึง การจัดการและการบริหารขององค์การ 

นโยบายการบริหารงานชัดเจนและเป็นระบบ 5) สภาพการท างาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพ

ทางกายภาพของงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการท างาน รวมทั้งลักษณะของสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น 

อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 6) สถานะทางอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมที่

มีเกียรติและศักดิ์ศรี 7) ความมั่นคงในการท างาน (Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคง

ในการท างาน ความยั ่งย ืนของอาชีพ หรือความมั ่นคงขององค์กร 8) ว ิธ ีการปกครองบังค ับบัญชา 

(Supervision-Technical) หมายถึง ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการท างาน รวมถึงความยุติธรรมใน

การบริหาร 
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 2. ทฤษฎีล าดับชั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow's hierarchy of Needs theory)  

  ทฤษฎีล าดับชั้นความต้องการของมาสโลว์ (ทิมมิกา ทิมเนตร, 2558, น. 39-40) ก าหนดโดยนักจิตวิทยา 

ชื่อ มาสโลว์ (Abraham Maslow) เป็นทฤษฎีการจูงใจที่มีการกล่าวขวัญอย่างแพร่หลาย มาสโลว์ มองว่า 

ความต้องการของมนุษย์มีลักษณะเป็นล าดับชั้นจากระดับต ่าสุดไปยังระดับสูงสุด เมื่อความต้องการในระดับ

หนึ่งได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์ก็จะมีความต้องการอื่นในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งล าดับขั้นความต้องการ

ของมาสโลว์ มีดังนี ้ 1) ความต้องการทางร่างกาย (Physiological needs) หมายถึง เป็นความต้องการ                    

ขั้นพื้นฐานของมนุษย์เพ่ือความอยู่รอด เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค อากาศ น ้าดื่ม                  

การพักผ่อน เป็นต้น 2) ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง (Security or safety needs) หมายถึง มนุษย์

สามารถตอบสนองความต้องการทางร่างกายได้แล้ว มนุษย์ก็จะเพิ่มความต้องการ ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เช่น  

ความต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความต้องการความมั ่นคงในชีวิตและหน้าที ่การงาน                  

3) ความต้องการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความต้องการทางสังคม) (Affiliation or Acceptance Needs) 

หมายถึง ความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ เช่น ความต้องการ      

ให้และได้รับซึ่งความรัก ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ ความต้องการได้รับการยอมรับ ความต้องการ

ได้รับความชื่นชมจากผู้อื ่น เป็นต้น 4) ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) หมายถึง ความภาคภูมิใจ       

ในตนเอง เป็นความต้องการได้รับการยกย่องนับถือ และสถานะจากสังคม เช่น ความต้องการได้รับความเคารพ

นับถือ ความต้องการมีความรู้ความสามารถ เป็นต้น 5) ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self-actualization) 

หมายถึง ความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล เช่น ความต้องการที่จะท าทุกสิ่งทุกอย่างได้ส าเร็จ ความต้องการ

ท าทุกอย่างเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง เป็นต้น   

 3. ทฤษฎีความต้องการ อีอาร์จี (E R G Theory)  

 ทฤษฎีความต้องการ อีอาร์จี (E R G Theory) (ทิมมิกา ทิมเนตร, 2558, น. 40-41) เป็นทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกับความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ โดยไม่ได้ค านึงถึงขั้นความต้องการว่าสิ่งใดเกิดก่อนเกิดหลัง 

หรืออาจเกิดขึ้นพร้อมกันได้ แต่ความต้องการตามทฤษฎี E R G จะมีน้อยกว่าความต้องการตามล าดับชั้นของ

มาสโลว์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประการ ดังนี้ 1) ความต้องการเพื่อความอยู่รอด (Existence Needs (E) หมายถึง 

ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ในการด ารงอยู่ เช่น ความต้องการอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค 

เป็นต้น เป็นความต้องการระดับต ่าสุด มีลักษณะเป็นรูปธรรมสูงสุด ประกอบด้วยความต้องการทางร่างกาย 

บวกด้วยความต้องการความปลอดภัยและความมั ่นคงตามหลักทฤษฎีของมาสโลว์ ซึ ่งผู ้บริหารสามารถ

ตอบสนองความต้องการของบุคคลในด้านนี ้ได้ด ้วยการจ่ายค่าตอบแทนที ่เป็นธรรม มีสวัสดิการที ่ดี                     

มีเงินโบนัส รวมถึงการท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกมั่นคงปลอดภัยและได้รับความยุติธรรมจากการท างานหรือ

อาจมีการท าสัญญาว่าจ้างการท างาน เป็นต้น 2) ความต้องการมีสัมพันธภาพ (Relatedness Needs (R) 

หมายถึง ความต้องการที่จะให้และได้รับไมตรีจิตจากบุคคลในองค์กร เป็นความต้องการที่มีลักษณะเป็น
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รูปธรรมน้อยลง ประกอบด้วย ความต้องการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความต้องการทางสังคม) ตามทฤษฎี

ของมาสโลว์ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ 

ที่ดีต่อบุคคลภายนอกด้วย เช่น การจัดกิจกรรมที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ตาม เป็นต้น                  

3) ความต้องการความเจริญก้าวหน้า (Growth Needs (G) หมายถึง ความต้องการในระดับสูงสุดของบุคคล 

ซึ่งมีความเป็นรูปธรรมต ่าสุด ประกอบด้วยความต้องการการยกย่อง บวกด้วยความต้องการประสบความส าเร็จ    

ในชีวิตตามทฤษฎีของมาสโลว์ ผู ้บริหารควรสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าด้วยการ

พิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง หรือมอบหมายให้รับผิดชอบต่องานกว้างขึ้น โดยมีหน้าที่การงานสูงขึ้น        

อันเป็นโอกาสที่พนักงานจะก้าวไปสู่ความส าเร็จ 

  4. ทฤษฎีความต้องการของเมอร์เรย์ (Murray's Manifest Needs Theory)  

  ทฤษฎีความต้องการของเมอร์เรย์ (ปรียาพรวงศ์ อนุตรีโรจน์ , 2553, น. 52-53) ได้อธิบายว่า  

ความต้องการของบุคคลมีความต้องการหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้ ความต้องการของบุคคลที ่เป็น

ความส าคัญเกี่ยวกับการท างานมีอยู่ 4 ประการ ดังนี้ 1) ความต้องการความส าเร็จ หมายถึง ความต้องการ      

ที ่จะท าสิ ่งใดสิ ่งหนึ ่งให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  2) ความต้องการมีมิตรสัมพันธ์ หมายถึง ความต้องการมี

ความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่น โดยค านึงถึงการยอมรับของเพื่อนร่วมงาน  3) ความต้องการอิสระ หมายถึง

ความต้องการที่เป็นตัวของตัวเอง 4) ความต้องการมีอ านาจ หมายถึง ความต้องการที่จะมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน 

และต้องการที่จะควบคุมคนอื่นให้อยู่ในอ านาจของตน 

 ผลจากการศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจ พบว่า ครูโรงเรียนเอกชนมีความต้องการความส าเร็จที่แตกต่างกัน

ประกอบกับความต้องการความส าเร็จในงานนั้นขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง ดังนั้น การก าหนดกลยุทธ์เพื่อสร้าง

แรงจูงใจในการท างานจึงต้องยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของครูภายในโรงเรียนเอกชน และให้

เหมาะสมกับความต้องการและส่งเสริมคุณภาพของการท างานครูภายในโรงเรียนเอกชน 

 

การบริหารสถานศึกษา 

  โรงเรียนเอกชนเป็นโรงเรียนที ่แบ่งเบาภาระของรัฐในเรื ่องการจัดการศึกษาให้เยาวชน ซึ ่งมีทั้ง

การศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน ท าให้รั ฐสามารถประหยัดเงินงบประมาณใน 

การลงทุนด้านการศึกษาได้เป็นจ านวนมาก ส่วนมากเป็นโรงเรียนที่อยู่ในแหล่งชุมชนเกือบทุกชุมชน ถือว่าเป็น

โรงเรียนใกล้บ้าน และหรือมีการคมนาคมที่สะดวก จึงสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนและผู้ปกครอง              

ในเรื ่องความสะดวกสบายและการประหยัดเวลา รวมทั้งค่าพาหนะในการเดินทางไป -กลับ ของนักเรียน 

โรงเรียนเอกชนจะเน้นการให้บริการเด่นเป็นพิเศษ สนองความต้องกรของกลุ ่มคนได้เป็นอย่างดี เช่น                  

อาหารกลางวัน พาหนะรถรับ-ส่ง หอพัก และสามารถจัดหลักสูตรพิเศษทั้งในเรื่องการฝึกอบรม ด้านคุณธรรม              

ด้านคณุธรรม จรรยามารยาท การฝึกทักษะทางภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดนตรี กีฬา และอ่ืน ๆ  
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  โรงเรียนเอกชนเป็นโรงเรียนที่ช่วยเกิดการแข่งขันด้านคุณภาพการศึกษา สามารถส่งเสริมเสรีภาพด้าน

การศึกษา คือ ช่วยให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีโอกาสในการเลือกสถานศึกษามากแห่งขึ้น โดยเฉพาะโรงเรียน

เอกชนที่ดี มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูงจะเป็นคู่แข่งกับโรงเรียนของรัฐ จึงเป็นการกระตุ้นให้มีการ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้น และยังเป็นการขจัดหรือลดการผูกขาดในการจัดการศึกษา  

โรงเรียนเอกนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนของรัฐ โดยพิจารณาได้จาก

คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา และจากคะแนน

การทดสอบมาตรฐานอาชีวศึกษา (V-NET) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 

 การบริหาร หมายถึง กระบวนการที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ที่จะท าให้งานต่าง ๆ ลุล่วงหรือส าเร็จ โดยใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยวิธีการด าเนินการตามกระบวนการบริหาร ซึ่งผู้บริหารต้องอาศัยทั้งอ านาจ
หน้าที่ ภาวะผู้น าและความรู้ทางการบริหารมาด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล (รุ่ง แก้วแดง และ ชัยณรงค์ สุวรรณสาร, 2551 น. 8) 
  การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลหลายฝ่ายร่วมด าเนินการเพื่อพัฒนาบุคคลให้
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ทั้งในด้านบุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ พฤติกรรม คุณธรรมและด้านค่านิยม 
พร้อมที ่จะสนองการพัฒนาประเทศทั ้งในด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมสอดคล้ องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที ่ 3)                    
พ.ศ. 2553 มาตราที่ 4 บัญญัติว่า การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ความก้าวหน้า 
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ อันเกิดการการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และปัจจัย       
เอ้ือหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระ และกระบวนการ
เรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง (วรสิทธิ์ รัตน์สิทธิโรจน์, 2554 น. 17)  
  ผลจากการศึกษาการบริหารสถานศึกษา พบว่า การบริหารงานในองค์กรทุกประเภท ทุกขนาดจะ

บรรลุวัตถุประสงค์ได้ต้องอาศัยทรัพยากรการบริหารที่ส าคัญ 4 อย่างหรือที่เรียกว่า 4 M s ได้แก่ คน (Man) 

เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) และการจัดการ (Management) บุคลากรเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ

ประกอบกิจกรรมขององค์การต่าง " และความส าเร็จขององค์การยังขึ้นอยู่กับความร่วมแรงร่วมใจในการ

ท างานของบุคลากรภายในองค์การที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหน่วยงานใดก็ตามถ้า

เริ ่มต้นด้วยการมีบุคลากรที่มีความสามารถแล้ว ปัจจัยอื่นก็จะตามมาเอง บุคลากรที่ส าคัญในองค์การที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ ครู ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ผู้บริหารจะต้องมีการสร้าง

แรงจูงใจบุคลากรในองค์การเพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรในองค์การมีก าลังใจ มีความตั้งใจ และเต็มใจ ที่ 

จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ผู้บริหารจะต้องมีทักษะในการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้แก่ครู 
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สนับสนุนส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ และมีพลังใน                

การท างานให้บรรลุเป้าหมาย และสามารถปฏิบัติงานได้เป็นเวลานาน  

 
การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานครูโรงเรียนเอกชน 
  การสร้างแรงจูงใจในการท างานของครูโรงเรียนเอกชน จ าเป็นต้องสร้างแรงจูงใจให้ถูกต้องและ

เหมาะสมกับความต้องการของครูและต้องอยู่บนพ้ืนฐานความยุติธรรม โดยพบว่า ครูโรงเรียนเอกชนแต่ละคน 

มีความต้องการที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในลักษณะงานที่แตกต่างกัน บทความนี้จึงขอเสนอการสร้าง

แรงจูงใจให้ครูโรงเรียนเอกชน ซึ่งจากการศึกษาทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจให้ครูโรงเรียนเอกชน ประกอบด้วย

ปัจจัย ดังต่อไปนี้ 

 1. ลักษณะงาน หมายถึง การที่ครูผู้สอนมีความรับผิดชอบ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับ

มอบหมาย หน่วยงานได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ได้รับมอบหมายงานตรงกับความสนใจ  

ตรงกับความรู ้ความสามารถที่มีอยู ่ มีอิสระในการจัดการเรียนการสอน มีความท้าทายตรงกับความรู้

ความสามารถที่ถนัดและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานที่มีการก าหนด โดยต้องอาศัยความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ท้าทายให้ลงมือปฏิบัติงานและมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน  

  2. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมายงานจากผู้บริหารแล้วมี

ความมุ่งม่ันตั้งใจในการปฏิบัติงานนั้นให้ส าเร็จ สามารถปฏิบัติงานได้จนส าเร็จถึงแม้จะล่วงเลยเวลาปฏิบัติงาน

ปกติ สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และมีอิสระในการตัดสินใจและ

แก้ไขปัญหาของงานที่ปฏิบัติอยู่ รับผิดชอบงานอื่นนอกจากงานสอนที่ตรงกับความสามารถของตนเอง และมี

อ านาจในการรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ตลอดจนแสวงหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้งานในหน้าที่ประสบความส าเร็จ      

ในเวลาที่ก าหนดเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร  

  3. เงินเดือนและสวัสดิการ หมายถึง ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในเงินเดือน

ค่าจ้างที่ได้รับเพียงพอต่อการด ารงชีวิต เงินเดือนและค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมกับต าแหน่งและ

ปริมาณงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนสวัสดิการซึ่งมีการพิจารณาเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ เงินเดือนและ

ค่าตอบแทนและสวัสดิการที ่ได้รับเหมาะกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ มีการพิจารณาความดีความชอบ                   

การปฏิบัติงานตามระเบียบและกฎเกณฑ์ มีสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาบุตร ค่าช่วยเหลือบุตร              

เงินทดแทน เงนิสะสมกองทุน และค่าตอบแทนพิเศษ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจเป็นไปอย่างเหมาะสม 

  4. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน หมายถึง มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อน

ร่วมงาน ครู ผู ้บริหาร บุคลากรในสถานศึกษา มีความรักและเอาใจใส่และให้ก าล ังใจซึ ่งกันและกั น                 

เพื่อนร่วมงานมีความเป็นมิตรต่อกันได้และสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ สภาพการท างานของครูผู้สอน          

ในสถานศึกษา สามารถท างานร่วมกันเป็นทีม มีความเอื้อต่อความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้ออ านวยต่อการ
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ท างานและการด ารงชีวิตร่วมกัน และก่อให้เกิดความสุขในการปฏิบัติงานร่วมกัน ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น

ของครูและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ครูสามารถเป็นที่พึ่งพาอาศัยให้แก่กันและกันได้เป็นอย่างดีและติดต่อ

ประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและทุกฝ่ายมีความพอใจ  

 5. การได้ร ับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้ร ับการยอมรับนับถือ การยกย่องชมเชยและ                     

ความไว้วางใจและการให้ก าลังใจจากผู้บริหาร เพ่ือนร่วมงาน ผู้มาขอรับค าปรึกษาหรือบุคคลจากหน่วยงานอ่ืน        

ร่วมยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตลอดจนผู้บังคับบัญชามีความเชื่อถือในความรู้ความสามารถและ

มอบหมายงานที่ส าคัญให้ท าอยู่เสมอ ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานให้แก่เพื่อนร่วมงานได้ การแสดง

ความคิดเห็นเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานได้ ตลอดจนส่งผลในการปฏิบัติงานให้บรรลุ

เป้าหมายขององคก์ารได้ดียิ่งขึ้น  

6. ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน หมายถึง การที่ครูมีสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว เช่น แสง เสียง อากาศ 

ความสะดวกสบาย บรรยากาศห้องท างานที่เอื ้อต่อการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา

เอ้ืออ านวยต่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและอุปกรณ์เครื่องมือในการท างาน มีวัสดุของส านักงานที่มีสภาพ

ดีและทันสมัยใช้งานได้จ านวนเพียงพอ เพื่อเอื้ออ านวยและสามารถท างานได้อย่างสะดวกราบรื่นและมี

ประสิทธิภาพ ไม่มีสิ ่งรบกวนต่อการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษาไม่มี

สิ่งรบกวนต่อการปฏิบัติงาน สถานศึกษามีเทคโนโลยีเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน 

7. การปกครองบังคับบัญชา หมายถึง การที่ผู้บังคับบัญชามีความรู้ความสามารถเหมาะกับต าแหน่ง           

ผู้บังคับบัญชาปกครองด้วยความยุติธรรมและมีเมตตากรุณา ผู้บังคับบัญชาได้ให้ความคุ้มครองและรับผิดชอบ

ต่อการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชามีลักษณะของความเป็นผู้น าได้เป็นอย่างดีและสนทนาอย่างเป็นมิตรและได้

การเรียนรู้งานจากผู้บริหาร 

ดังนั้น การสร้างแรงจูงในการท างานของครูโรงเรียนเอกชน จึงต้องเหมาะสมกับความต้องการของครู

ทั้งหลายปัจจัย เพื่อท าให้ครูภายในโรงเรียนเอกชนมีความพึงพอใจในลักษณะงานที่ได้รับ บทบาทหน้าที่ 

รับผิดชอบ ค่าตอบแทนสวัสดิการที่ต้องการ การจัดการสภาพแวดล้อมในการท างาน ร่วมถึงสภาพแวดล้อมใน

การท างานความสัมพันธ์ระหว่างครู และความการปกครองของผู้บังคับบัญชาครูต้องพ่ึงพอใจในสิ่งที่ได้รับดีพอ 

ที่ครูจะได้ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านลบที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูภายโรงเรียนทั้งสิ้น 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการสร้างแรงจูงในการท างานของครูโรงเรียนเอกชน 

 

บทสรุป  
 การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ                            

มีความผูกพันและภักดีต่อองค์กร รวมทั้งช่วยลดทัศนคติในด้านลบกับโรงเรียน เช่น การมาท างานสาย                                  

การขาดงานบ่อย หรือการท างานผิดพลาด ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อโรงเรียนเป็นอย่างมาก 

การสร้างแรงจูงใจให้กับครูโรงเรียนเอกชนซึ่งเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อโรงเรียนให้มีความพึงพอใจในทุกปัจจัย

ประกอบด้วย ลักษณะงานที่ท า ความรับผิดชอบที่ได้รับ การยอมรับนับถือ และในด้านของเงินเดือนและ

สวัสดิการ การมีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและสภาพแวดล้อมการท างาน การบริหารการปกครองบังคับ

บัญชาที่ดีต่อกันนั้น เพ่ือดึงดูดใจให้ครูไม่คิดลาออกและทุ่มเทความรู้ความสามารถในการท างานตามหน้าที่ของ

ตนเองให้กับโรงเรียนได้อย่างเต็มความสามารถและลดพฤติกรรมที่ไม่ดีที่อาจส่งผลกระทบต่อโรงเรียน ดังนั้น 

การสร้างแรงจูงใจจึงมีความส าคัญเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลภายในโรงเรียนและสามารถรักษาครูหรือ

ทรัพยากรทีม่ีคุณค่าต่อโรงเรียน โดยการสร้างแรงจูงใจเป็นการกระตุ้นครูโรงเรียนเอกชนนั้นให้ปฏิบัติงานอย่าง

เต็มที่ ไม่คิดลาออก การมีทัศนคติที่ดีและมีความตั้งใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

มุ่งม่ันจะให้ผลงานออกมาดีที่สุดและมีความพร้อมที่จะท างานต่อไปพร้อมกับโรงเรียนเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จตามที่

ก าหนดไว้ ซึ่งหากโรงเรียนสามารถก าหนดกลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจได้ตรงความต้องการของครูภายในโรงเรียน

แล้วนั้น ย่อมส่งผลดีท าให้ครูท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและโรงเรียนสามารถบรรลุเป้าหมายได้ นอกจากนี้ 

พฤติกรรมทางด้านลบ 

- การมาท างานสาย 

- การท างานผิดพลาด 

- การลาออก 

- ทัศนคติด้านลบ 

 

ปัจจัย 

- ลักษณะงาน 

- ความรับผิดชอบ 

- การได้รับการยอมรับนับถือ 

- เงินเดือนและสวัสดิการ 

- ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 

- ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน 

- การปกครองบังคับบัญชา 

 

 

 

ครูโรงเรียนเอกชน สร้างแรงจูงใจ 

- ประสิทธิภาพในการ

ท างานสูงขึ้น 

- ครูไม่แสดงพฤติกรรม

ทางด้านลบ 

- มีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน 

- ครมูีอายุงานที่นานไม่

ลาออก 

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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ยังเป็นประโยชน์ให้กับครูท างานร่วมกันกับผู้ร่วมงานภายในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติงานร่วมกัน

ให้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ (1) เพื่อประเมินทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
ส านักงานเขตบางกอกน้อย สังกัดกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อประเมินการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของผ ู ้บร ิหารสถานศึกษา ส  าน ักงานเขตบางกอกน ้อย ส ังก ัดกร ุงเทพมหานคร และ                                   
(3) เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตบางกอกน้อย สังกัดกรุงเทพมหานคร การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียน ส านักงานเขตบางกอกน้อย  สังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 136 คน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วนของครู เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์                  
ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  
ผลการวิจัย (1) ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตบางกอกน้อย สังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้านประกอบด้วยทักษะด้านเทคนิควิธี ทักษะด้านความคิดรวบยอด 
และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ตามล าดับ (2) การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษา ส านักงานเขตบางกอกน้อย สังกัดกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้าน
ประกอบด้วยด้านการรายงาน ด้านการด าเนินการ และด้านการเตรียมการ ตามล าดับ และ  (3) ทักษะการ
บร ิหารกับการด าเน ินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผ ู ้บร ิหารสถานศึกษา ส  าน ักงาน                             
เขตบางกอกน้อย สังกัดกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  

 

ค าส าคัญ: ทักษะการบริหาร  การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
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Abstract 

 This research has 3 main objectives. (1) to evaluate administrative skills of school 

administrators in Bangkok Noi District Office under Bangkok. (2) to evaluate the Internal quality 

assurance implementation of school administrators in Bangkok Noi District Office under 

Bangkok. And (3) to check the relationship between the administrative skills and operation of 

the Internal quality assurance in school in Bangkok Noi District Office under Bangkok. This 

research is a quantitative research. The population is school teacher in Bangkok Noi District 

Office under Bangkok. Research methodology by simple random sampling method, the 

proportions of teacher was applied to select 136 samples. The data collection by 

questionnaire, then analyzed by percentage, mean, standard deviation and Pearson's 

correlation coefficient. Research results (1) administrative skills of school administrators in 

Bangkok Noi District Office under Bangkok Overall, it was at a high level, including three overall 

and in each aspect, consisting of technical skills, methods conceptual skills and human skills 

respectively. (2) the internal quality assurance implementation of school administrators in 

Bangkok Noi District Office under Bangkok Overall, it was at a high level, three overall and in 

each aspect, including the reporting aspect, operation side and the preparation side 

respectively. And (3) the administrative skills of school administrators positively correlated 

with operation of the Internal quality assurance in school in Bangkok Noi District Office under 

Bangkok at a high level at .01 level of significance statistically. 

 

Keywords: Administrative skills, operation of the Internal quality assurance in school, School 

administrators 

 

บทน า 

 การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  เป็นความ
มุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2)   
พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และได้ก าหนด
หลักการส าคัญข้อหนึ่ง คือ ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุก
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ระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยให้
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน          
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับสถานศึกษาทุกแห่ง 
และถือเป็นส่วนส าคัญของกระบวนการบริหารที่ขาดไม่ได้ ทั้งนี้เพราะว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
จะเป็นขั้นตอนส าคัญที่สะท้อนกลับให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับรู้ถึงระดับคุณภาพ
ของสถานศึกษา ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาให้สูงขึ้น และสามารถแก้ปัญหา
ได้อย่างถูกจุด ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีต่อบุคลากรของสถานศึกษาทุกคนแล้วยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่ นให้แก่ 
ผู้ปกครอง ชุมชน และบุคคลที่เกี ่ยวข้อง ว่าสถานศึกษามีศักยภาพที่จะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน ซึ่งทุกสถานศึกษาต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง การด าเนินการประกันคุณภาพภายในของผู้บริหาร
สถานศึกษา จึงแบ่งได้ 3 ด้าน คือ 1) ด้านการเตรียมการ 2) ด้านการด าเนินการ 3) ด้านการรายงาน โดยสถาน
ศึกจะต้องจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาและเป้าหมาย ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการที่ชัดเจน ติดตามผล
การท างานของตนเองอย่างต่อเนื่องและน าผลประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งหวังให้มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งคุณภาพการศึกษาขึ้นอยู่
กับความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการ
บริหารสถานศึกษา แต่การที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะสามารถบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
ตามนโยบายและตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  
 ส่วนการบริหารสถานศึกษามีผู้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นกระบวนการต่าง ๆ ในการด าเนินงานของ กลุ่ม
บุคคลที่ร่วมมือกันให้การศึกษาแก่สมาชิกที่อยู่ในสังคม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
กระบวนการอย่างมีระบบ รวมทั้งพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ือให้เป็นคนดี และสมาชิกที่ดีของสังคมและ
ประเทศชาติในการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารมีความส าคัญท่ีจะท าให้ การด าเนินงานของสถานศึกษาประสบ
ความส าเร็จและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ปฐมาพร ยอดบุญ, 2559, น. 12) ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะ
ไม่เกิดขึ้นเลยถ้าผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีทักษะในการบริหารสถานศึกษา สถานศึกษาเป็นองค์กรทางการศึกษา 
ซึ่งแตกต่างจากองค์กรอื่น ๆ การบริหารสถานศึกษา มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนเป็นหลัก ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องมีทักษะพื้นฐานของ Katz ทั้ง 3 ทักษะ คือ 1) ทักษะด้านเทคนิควิธี (Technical Skill)               
2) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Skill) 3) ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skill) 
 ปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปทั้งทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง ร่วมไปถึงการศึกษาก็
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้ทันยุคทันเหตุการณ์ ปัจจุบันเราก้าวเข้าสู่สังคมในศตวรรษที่ 21 จึงมีการแปลง
แปลงเป็นอย่างมาก จึงมีการพัฒนาการศึกษาขึ้น เพื่อให้อนาคตของชาติมีความรู้ความสามารถเท่ าเทียบกับ
ชาติอื ่น ๆ ดังนั ้นการพัฒนาการศึกษาจึงเป็นสิ ่งส าคัญ แต่จะพัฒนาการศึกษาได้ก็ต้องอาศัยผู ้บริหาร
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สถานศึกษา เป็นบุคคลที่มีอ านาจในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ และผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีทักษะการ
บริหารสถานศึกษา ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ซึ่งสถานศึกษามีความจ าเป็นอย่างมาก ในการสร้างความมั่นใจ
ว่าสถานศึกษาจะด าเนินการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถท าให้เด็กได้รับความรู้และทักษะที่
ตอบสนองการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยกระบวนการศึกษาเกี่ยวกับชีวิตความ เป็นอยู่ในอนาคต สิทธิมนุษยชน 
ความเสมอภาคทางเพศ การสร้างวัฒนธรรมสันติภาพและการไม่ใช้ความรุนแรง  การเป็นประชากรโลก การ
ยอมรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและความเชื่อ และการท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โรงเรียนจึงต้องมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นกระบวนการจัดการพัฒนาปรับปรุงผู้เรียนให้มี
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

จากความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการหาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารกับการ

ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตบางกอกน้ อย สังกัด

กรุงเทพมหานคร  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ ื ่อประเม ินท ักษะการบร ิหารของผ ู ้บร ิหารสถานศึกษา ส  าน ักงานเขตบางกอกน ้อย                     
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื ่อประเมินการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู ้บร ิหารสถานศึกษา               
ส านักงานเขตบางกอกน้อย สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตบางกอกน้อย สังกัดกรุงเทพมหานคร 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือ

น าไปวิเคราะห์ข้อมูล ประชากรที ่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ ได้แก่ ครู ในโรงเรียนส านักงานเขตบางกอกน้อย                

สังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 15 โรงเรียนในปีการศึกษา 2564 จ านวน 207 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน                

การวิจัยครั้งนี้ จ านวน 136 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซี่และมอร์แกน จากนั้น

ใช้การสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วนของครู สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิดเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากแนวคิดของ 
Sergiovanni (1983), Drake & Roe (1986), Robert L. Katz. (1974), ทองทิพภา วิร ิยะพันธุ ์ (2550) ,    
สุนทร โคตรบรรเทา (2551), ธนพัฒน์ อภัยโส (2558), ธนพร มากระจัน (2558), ปฐมาพร ยอดบุญ (2559), 
ชนิตา พลายแก้ว (2562), พรพิมล แก้วอุทัศน์ (2563) เพื่อให้ได้ข้อสรุปเป็นตัวแปรทักษะของผู้บริหาร
สถานศึกษา ดังนี้ 
                                                  ตัวแปรตาม 
 

             ตัวแปรอิสระ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื ่อง ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตบางกอกน้อย สังกัดกรุงเทพมหานคร ปรากฏผลดังนี้ 

1. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตบางกอกน้อย สังกัดกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทักษะการบริหารของ

ผู้บริหารอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย อันดับแรก คือ ทักษะด้านเทคนิควิธี 

รองลงมา คือ ทักษะด้านความคิดรวบยอด และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 

 

ทักษะการบรหิารของผูบ้รหิาร 
- ทักษะด้านเทคนิควิธี 
- ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 
- ทักษะด้านความคิดรวบยอด 

 

การดำเนนิการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

- ด้านการเตรียมการ 
- ด้านการดำเนินการ 
- ด้านการรายงาน 

 

วฒุกิารศึกษา 

-  - ปริญญาตรี 

-  - สูงกว่าปริญญาตรี 

ประสบการณใ์นการปฏบิัตงิาน 

-  - น้อยกว่า 5 ปี 
-  - 5 ปี – 10 ปี 
-  - 10 ปีขึ้นไป 
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ตารางที ่ 1 ระดับและล าดับทักษะการบริหารของผู ้บร ิหารสถานศึกษา ส านักงานเขตบางกอกน้อย                 

สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวม 

(n = 136) 

 ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา �̅� S.D. ระดับ ล าดับ 

1. ด้านเทคนิควิธี 4.09 0.69 มาก 1 

2. ด้านมนุษยสัมพันธ์ 4.06 0.77 มาก 3 

3. ด้านความคิดรวบยอด 4.07 0.70 มาก 2 

 รวม 4.07 0.72 มาก  

 

2. การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตบางกอกน้อย 

สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า             

มีการด าเนินการอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย อันดับแรก คือ ด้านการ

รายงาน รองลงมา คือ ด้านการด าเนินการ และด้านการเตรียมการ ตามล าดับ ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที ่ 2 ระดับและล าดับการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 
ส านักงานเขตบางกอกน้อย สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวม 

(n = 136) 

 การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา �̅� S.D. ระดับ ล าดับ 

1. ด้านการเตรียมการ 4.08 0.80 มาก 3 

2. ด้านการด าเนินการ 4.13 0.71 มาก 2 

3. ด้านการรายงาน 4.15 0.69 มาก 1 

 รวม 4.12 0.73 มาก  

 

3. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงกับการด าเนินการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษาของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตบางกอกน้อย สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ด้านการ

เตรียมการ 

ด้านการ

ด าเนินการ 

ด้านการ

รายงาน 

ผลรวมการ

ประกันคุณภาพ

ภายใน 

1. ด้านเทคนิควิธี .790** .760** .614** .768** 

2. ด้านมนุษยสัมพันธ์ .846** .796** .713** .835** 

3. ด้านความคิดรวบยอด .834** .839 .739** .854** 

ผลรวมทักษะการบริหารของผู้บริหาร

สถานศึกษา 

.872** .845** .730** .867** 

**p ≤ .01 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื ่อง ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตบางกอกน้อย สังกัดกรุงเทพมหานคร  สามารถอภิปรายผล

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัย พบว่า ระดับทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตบางกอกน้อย 

สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทักษะการบริหารของ

ผู้บริหารอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยทักษะด้านเทคนิควิธี อยู่ในอันดับสูงที่สุด รองลงมาคือ ทักษะด้านความคิด

รวบยอด และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ตามล าดับ ทั้ งนี้เนื ่องจากผู ้ที ่ด ารงต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ท างานในสถานศึกษา มีทักษะและกระบวนการคิดเพ่ือพัฒนา รวมไปถึงการแก้ปัญหา

ในสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ส่งผลให้ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน            

ซึ่งสอดคล้องกับปฐมาพร ยอดบุญ (2559) ที่ได้ศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ที่พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก โดยทักษะทางด้านเทคนิค ทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์ และทักษะทางด้านความรู้ความเข้าใจ 

ตามล าดับ และสอดคล้องกับชนิตา พลายแก้ว (2562) ที่ได้ศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่
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ส่งผลต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ที่พบว่าทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและราย

ด้านอยู่ในระดับมาก โดยทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านการประเมินผล ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้าน

การเป็นผู้น า ทักษะด้านการศึกษา ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์  และทักษะด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ตามล าดับ รวมทั้งสอดคล้องกับศศิตา เพลินจิต (2558) ที่ได้ศึกษาทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่พบว่าทักษะ

การบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

2. จากผลการวิจัยพบว่า ระดับการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู ้บริหาร

สถานศึกษา ส านักงานเขตบางกอกน้อย สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่าการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก             

ทุกด้าน โดยด้านการรายงาน อยู่ในอันดับสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการด าเนินการ และด้านการเตรียมการ 

ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นการด าเนินการตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3)   

พ.ศ. 2553 และ(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย 

ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัด

และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอ

ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา และเพื ่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรัญรักษ์             

บุญนอก (2559) ที่ได้ท าการวิจัยแนวทางพัฒนาการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน

กลุ่มพนารักษ์ จังหวัดอุทัยธานี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มัธยมศึกษา เขต 42 พบว่าปัญหาการ

ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับฉัตรชัย สิงห์สถิต 

(2558) ที่ได้ท าการวิจัยการศึกษาสภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ที่พบว่า การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก และสอดคล้องกับสุมัทนา                 

อ่องจ าปา (2561) ที ่ได ้ท  าการวิจ ัยการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเร ียนขนาดเล็ก                    

จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ที่พบว่า อยู่ในระดับมาก 
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3. จากผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงกับการ

ด าเน ินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผ ู ้บร ิหารสถานศึกษา ส  าน ักงานเขตบางกอกน ้อย                   

สังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

ผู ้บริหารให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจึงท าให้โรงเรียนประสบผลส าเร็จในการ

บริหารงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีทักษะในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลาย ๆ ด้าน เช่น                       

ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองการปกครอง เป็นต้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัด

การศึกษา และการบริหารการศึกษา ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ ต้องรู้จักใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ใน

การบริหารงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด การวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานของอุไรวรรณ รักยิ้ม (2558) ที่ได้ท าการ

วิจัยความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ื นฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ที่พบว่าทักษะการบริหารพื้นฐานมีความสัมพันธ์

ทางบวกอยู่ในระดับสูงมากกับการประกันคุณภาพ ภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน และสอดคล้องกับธนพัฒน์ อภัยโส (2558) ที่ได้ท าการวิจัยความสัมพันธ์

ระหว่างทักษะการบริหารกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกระบวนการ PDCA ของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า ทักษะการบริหารของ

ผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม

กระบวนการ PDCA อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน 

 
ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตบางกอกน้อย สังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวิจัยไปใช้ 

   1) จากผลการวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก

ระดับควรให้ความสนใจด้านการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อน าผลไปพัฒนาให้การด าเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไปใช้เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

  2) จากผลการวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก

ระดับควรให้ความส าคัญในการพัฒนาตนเองในทักษะด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะด้านเทคนิควิธี ทักษะด้าน

ความคิดรวบยอด และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการบริหารสถานศึกษา 
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  3) ส านักงานเขตบางกอกน้อย สังกัดกรุงเทพมหานครควรน าผลการวิจัยไปเป็นสารสนเทศใน

การวางแผนการด าเนินงานและพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน  เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกต่อไป 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

  1) ควรมีการศึกษาทักษะการบริหารที่มีความสัมพันธ์กับภารกิจของสถานศึกษาเป็นรายดา้น 

เช่น ความเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ ความเป็นผู้น าทางด้านบุคลากร ความเป็นผู้น าทางด้านงบประมาณ และ

ความเป็นผู้น าทางด้านการบริหารทั่วไป 

  2) ควรมีการศึกษาถึงทักษะการบริหารสถานศึกษากับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทางการศึกษา เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา

ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการใน
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ               
(2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่งที่ปฏิบัติในปัจจุบันและ
ขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 314 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า (1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และ (2) ผลการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี LSD พบว่า ต าแหน่งที่ปฏิบัติในปัจจุบันแตกต่างกันความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และขนาดโรงเรียนแตกต่าง
กันความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
ค าส าคัญ: รูปแบบ การบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารในศตวรรษท่ี 21   
 
Abstract 

The purposes of this research were to (1) study opinions on the 21st century academic 
management model of schools under Prachuap Khiri Khan Primary Education Area Office 1 
and (2) compare opinions on the 21st century academic management model of schools under 
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Prachundap Khiri Khan Primary Education Area Office 1. This research surveys administrators 
and teachers’ opinions of the 21st century academic management model of administrators 
and teachers of schools under Prachuap Khiri Khan Primary Education Area Office 1, by current 
positions and school sizes. There were 213 examples. The instruments used in the research 
are questionnaires. The results showed that (1) the opinions on the 21st century academic 
management model of schools under Prachuap Khiri Khan Primary Education Area Office 1 in 
overall were at the high level, and (2) the results of the comparison in pairs by LSD method 
found that the current positions were different and the opinions on the 21st century academic 
management model of schools under Prachuap Khiri Khan Primary Education Area Office 1 in 
overall differed statistically significantly at levels 0.05. It was also found that the school sizes 
were different and the opinions about the academic administration style in the 21st century 
of the schools under Prachuap Khiri Khan Primary Education Area Office 1 in overall differed 
at a level of statistical significance of 0.05. 
 
Keywords: Model, academic management, The 21st century Administration 
 
บทน า 

ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของเศรษฐกิจฐานความรู้ และมีการเปลี่ยนแปลงระบบการท างาน รวมถึงการ
บริหาร โดยงานที่ท าต้องได้รับการพัฒนา หรือเรียนรู้ตลอดเวลา อาจกล่าวได้ว่าศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่ให้
ความส าคัญกับกระแสนวัตกรรม (สุกัญญา แช่มช้อย , 2555) ในขณะที่ในมิติของการศึกษานั้นเน้นให้คนมี
ปัญญา เน้นรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง เป็นไปเพื่อพัฒนาให้คนยุคใหม่มีความรู้
ด้านภาษา เทคโนโลยีโลกยุคใหม่เป็นยุคที่เน้นความเป็นมาตรฐาน (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข , 
2557) ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องมีการบริหารงานที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดกับ
ผู้เรียน นอกจากนี้การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของการปฏิรูปการศึกษาและการกระจาย
อ านาจทางการศึกษาจากส่วนกลางไปสู่ระดับโรงเรียน โดยการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหาร
จัดการกับแหล่งข้อมูลมากมายจึงมีความจ าเป็น เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้การบริหารโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย คือ               
งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคลากร งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป สามารถช่วยในการตัดสินใจ
ของ ผู้บริหารการศึกษาให้มีความรวดเร็วทันเหตุการณ์ต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทของสังคมและของโลก 
(สาธิตา แดงภิรมย์, 2562) 

นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ยังได้
กล่าวถึง การบริหารจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันว่า งานวิชาการถือเป็นภารกิจหลักในการจัดการศึกษา และเป็น
งานที่ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากการบริหารงานวิชาการ มีความเก่ียวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดใน
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สถานศึกษา ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การวางแผน การประเมินผลการสอน (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2545) 
โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน
ซึ ่งเป็นจุดมุ ่งหมายหลักของสถานศึกษา และยังเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จและความสามารถของผู้บริหาร 
เนื่องจากจุดประสงค์อันดับแรกในการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นมา คือการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อพัฒนาเด็ก (นงเยาว์ ธาราตรีสุทธิ , 2549) ดังนั้น การบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21 จึงจะต้องให้
ความส าคัญกับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับที่กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้กล่าวไว้ว่า 
การบริหารงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรจะต้องมีลักษณะกว้าง ยืดหยุ่น และ มีเนื้อหาที่จ าเป็นต่อการ
เรียนรู้โลกปัจจุบันและอนาคต เปิดโอกาสให้ชุมชนหรือสังคมมีส่วนร่วมในการก าหนดและพัฒนาหลักสูตรให้
ยืดหยุ่นและมีความหลากหลาย  

ในส่วนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดูแลโรงเรียนทั้งหมด 119 โรงเรียน ในเขต
อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอทับสะแก อ าเภอบางสะพาน และอ าเภอบางสะพานน้อย มีเป้าหมายใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานให้ประชากรวัยเร ียนทุกคนได้ร ับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ                            
มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและน าไปสู่ประชาคมอาเซียน แต่จากข้อมูลผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เช่น ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีค่าเฉลี่ยในแต่ละ
โรงเรียนที่แตกต่างกันค่อนข้างสูงในทั้ง 4 กลุ่มสาระวิชาเรื่อยมา รวมถึงค่าเฉลี่ยคะแนนเมื่อเปรียบเทียบ            
ปี 2561 และ ปี 2562 ลดลงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยรวมลดลง 6.37 คะแนน และผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าเฉลี่ยเมื่อเมื่อเปรียบเทียบ ปี 2561 และ ปี 2562 
รวมทุกสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยลดลง 1.59 คะแนน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยต ่ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระวิชา (ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1, 2564) ซึ่งอาจเกิดจากมาตรฐานการบริหารงานวิชาการของแต่
ละโรงเรียนต่างกัน มีรูปแบบการบริหารงานวิชาการที่ต่างกัน จากการที่ในแต่ละโรงเรียนมีบริบทที่ต่างกัน เช่น 
ขนาดของโรงเรียน สถานที่ตั้งของโรงเรียน ดังนั้น ถ้ามีรูปแบบการบริหารงานวิชาการที่ได้มาตรฐานคุณภาพที่ดี 
และเหมาะสมส าหรับศตวรรษที่ 21 อาจจะท าให้ความเหลื่อมล ้าในผลคะแนนการทดสอบของนักเรียนลดลง 
และมีมาตรฐานที่ดีมากยิ่งขึ้น งานวิจัยฉบับนี้มุ่งศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการใน
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 และที่ส าคัญงานวิจัยนี้จะท าให้ทราบแนวคิดในเรื่อง รูปแบบการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21 
ของผู ้บริหารโรงเรียนและครูผู ้สอน และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สามารถน าผลวิจัยไปปรับประยุกต์ใช้ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนให้ประสบ
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ผลส าเร็จ เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีความเท่ าทัน 
เหมาะสมกับสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่งที่ปฏิบัติใน
ปัจจุบันและขนาดโรงเรียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย  

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21 
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด้วยวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการศึกษาไว้ดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู ้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประกอบด้วย โรงเรียนจ านวน 119 โรงเรียน 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอทับสะแก อ าเภอบางสะพาน และอ าเภอบางสะพานน้อย ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 
135 คน ครูผู ้สอน จ านวน 1308 คน รวมทั้งสิ ้น 1443 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร
โรงเรียนจ านวน 29 คน และครูผู้สอน 285 คน รวมกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 314 คน 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหาที่ศึกษา 

 รูปแบบการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน
หลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดสื่อการเรียนการสอน ด้านนิเทศงานวิชาการ ด้านพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ด้านระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียน และด้านการบริหารงานวิชาการใน
ศตวรรษท่ี 21 
 3. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  

 3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ อายุ ต าแหน่งที ่ปฏิบัติในปัจจุบัน ประสบการณ์ท างาน และ                
ขนาดโรงเรียน 

 3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านการบริหารงานหลักสูตร ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการจัดสื่อการเรียนการสอน ด้านนิเทศงานวิชาการ ด้านพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียน และด้านการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. รู ้ถึงสภาพ ปัญหา และแนวทางการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
2. ผลการศึกษาวิจัยสามารถน าไปสร้างข้อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนต่าง ๆ เพิ ่มเติมจากนโยบายที่ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาอื ่น ๆ ก าลังด าเนินการในปัจจุบัน                   
เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการให้มีมาตรฐานมากขึ้น 

3. สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการให้
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนอื่น ๆ และเหมาะสมกับยุคศตวรรษที่ 21 ต่อไป 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์ขอบข่ายการ
บริหารงานวิชาการของนักวิชาการต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปขอบข่ายวิชาการออกมาได้ 8 ด้าน ดังนี้ 

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 

 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการใน
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
(1) การวางแผนงานวิชาการ  
(2) การบริหารงานหลักสูตร  
(3) การจัดการเรียนการสอน  
(4) การจัดสื่อการเรียนการสอน  
(5) นิเทศงานวิชาการ  
(6) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(7) ระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
(8) การบริหารงานวิชาการในศตวรรษท่ี 21 

- ต าแหน่งที่ปฏิบัติใน
ปัจจุบัน 
- ขนาดโรงเรียน 

 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
สมมติฐานของการวิจัย  

สมมติฐานที่ 1 ต าแหน่งที่ปฏิบัติในปัจจุบันแตกต่างกันความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการในศตวรรษที่ 21 ของสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 แตกต่าง
กัน 
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สมมติฐานที่ 2 ขนาดโรงเรียนแตกต่างกันความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการใน
ศตวรรษท่ี 21 ของสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 135 คน ครูผู้สอน จ านวน 1,308 คน 
รวมทั้งสิ้น 1,443 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู ้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประกอบด้วย จ านวน 314 คน โดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
ค านวณจากสูตรของ ยามาเน่ (Yamane, 1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) จะได้เป็นผู้บริหารโรงเรียนจ านวน 29 คน และครูผู้สอน 285 คน 
รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 314 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้การวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม มีทั้งหมด 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที ่ 1 ข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่งที ่ปฏิบัติในปัจจุบัน 

ประสบการณ์ท างาน และ ขนาดโรงเรียน 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า   
(Rating scale) ทั้งหมด 5 ระดับ  
 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

1. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ และ
การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์และก าหนดเป็นแนวร่างการ
บริหารงานวิชาการในศตวรรษที ่ 21 ของโรงเร ียนสังกัดส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  

2. สร้างข้อค าถามเกี่ยวกับมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อน าไปใช้ในแบบสอบถาม เรื ่อง 
รูปแบบการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

3. ตรวจสอบความเที ่ยงตรงเชิงเนื ้อหาโดยผู ้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน จากนั ้นน าคะแนนของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละข้อค าถามมาค านวนหาค่า IOC ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00 โดยพิจารณามาจาก ค่า IOC 
ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไป  
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4. น าแบบสอบถามที่ได้ไปสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง (try out) ที่เป็นบริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 
(Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าเท่ากับ 0.98 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยผู้วิจัยขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล จากส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ตอบแบบสอบถามทาง
ออนไลน์ผ่าน Google Form จากนั้นรวบรวมข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน มาวิเคราะห์เพ่ือ
ตอบค าถามของการวิจัย สุดท้ายผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาด าเนินการวิเคราะห์ข้อ มูลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยใช้โปรแกรม SPSS ผู้วิจัยจะใช้วิธีดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่งที่ปฏิบัติในปัจจุบัน ขนาดโรงเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ค่าความถี่และร้อยละ 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ตอนที่ 3 ทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการใน
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ าแนก
ตามต าแหน่งที่ปฏิบัติในปัจจุบัน โดยใช้ค่าสถิติ T-test และจ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างจะต้องท าการทดสอบรายคู่ 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผลการวิเคราะห์พบว่า เพศชาย จ านวน 101 คน ร้อยละ 32.2 เพศหญิง จ านวน 213 คน ร้อยละ 

67.8 ต าแหน่งครูผู้สอน จ านวน 290 คน ร้อยละ 72.5 อายุ 21-30 ปี จ านวน 75 คน ร้อยละ 23.9 อายุ 31-
40 ปี จ านวน 122 คน ร้อยละ 38.9 อายุ 41-50 ปี จ านวน 67 คน ร้อยละ 21.3 อายุ 51-60 ปี จ านวน 50 คน 
ร้อยละ 15.9 ต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 29 คน ร้อยละ 9.20 ครูผู้สอน จ านวน 285 คน ร้อยละ 90.8 
ประสบการณ์ท างาน 1-5 ปี จ านวน 102 คน ร้อยละ 32.50 ประสบการณ์ท างาน 6–10 ปี จ านวน 76 คน   
ร้อยละ 24.20 ประสบการณ์ท างาน 11-15 ปี จ านวน 72 คน ร้อยละ 22.9 ประสบการณ์ท างาน 16 ปีขึ้นไป 
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จ านวน 64 คน ร้อยละ 20.4 มาจากโรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 95 คน ร้อยละ 30.3 มาจากโรงเรียนขนาด
กลางจ านวน 143 คน ร้อยละ 45.50  มาจากโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 76 คน ร้อยละ 24.2 ตามล าดับ  

2. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
  ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเกี ่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนงานวิชาการ และมี
ค่าเฉลี ่ยอยู ่ในระดับมาก 7 ด้าน มีค่าเฉลี ่ยเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน                           
ด้านการบริหารหลักสูตร ด้านนิเทศงานวิชาการ ด้านการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ ด้านการจัดสื่อการ
เรียนการสอน ด้านพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และด้านระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
ตามล าดับ  

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการใน
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ าแนก
ตามต าแหน่งที่ปฏิบัติในปัจจุบันและขนาดโรงเรียน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานเป็นดังตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการในศตวรรษที ่ 21 ของโรงเร ียนสังกัดส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามต าแหน่งที่ปฏิบัติในปัจจุบัน 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 

21 

ต าแหน่ง 

t Sig. 
ผู้บริหารโรงเรียน (N=

29) 
ครูผู้สอน (N=285) 

 S.D. 
แปล
ผล  S.D. 

แปล
ผล 

1. การวางแผนงานวิชาการ 4.82 0.28 
มาก
ที่สุด 

4.21 0.64 มาก 9.39 0.000 

2. การบริหารหลักสูตร 4.64 0.43 
มาก
ที่สุด 

4.14 0.65 มาก 5.62 0.000 

3. การจัดการเรียนการสอน 4.71 0.35 
มาก
ที่สุด 

4.15 0.66 มาก 7.31 0.000 

4. การจัดสื่อการเรียนการสอน 4.67 0.43 
มาก
ที่สุด 

4.11 0.65 มาก 6.24 0.000 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 

21 

ต าแหน่ง 

t Sig. 
ผู้บริหารโรงเรียน (N=

29) 
ครูผู้สอน (N=285) 

 S.D. 
แปล
ผล  S.D. 

แปล
ผล 

5. การนิเทศงานวิชาการ 4.71 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.13 0.64 มาก 7.01 0.000 

6. การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

4.68 0.37 
มาก
ที่สุด 

4.11 0.64 มาก 7.38 0.000 

7. ระบบการวัดผลและประเมินผล
การเรียน 

4.60 0.41 
มาก
ที่สุด 

4.11 0.65 มาก 5.68 0.000 

8. การบริหารงานวิชาการใน
ศตวรรษท่ี 21 

4.64 0.41 
มาก
ที่สุด 

4.13 0.65 มาก 5.99 0.000 

รวม 4.68 0.34 
มาก
ที่สุด 

4.14 0.60 มาก 7.57 0.00 

* แทนนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

จากตารางที่ 1 พบว่า ต าแหน่งที่ปฏิบัติในปัจจุบันแตกต่างกัน ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการในศตวรรษที ่ 21 ของโรงเร ียนสังกัดส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ต าแหน่งที่ปฏิบัติในปัจจุบันแตกต่างกัน ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการวางแผนงานวิชาการ 
ด้านการบริหารงานหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดสื่อการเรียนการสอน ด้านนิเทศงาน
วิชาการ ด้านพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียน และด้านการ
บริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 2 ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของ โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 

21 
ขนาดโรงเรียน 

  F Sig. 

1. การวางแผนงานวิชาการ ขนาดเล็ก 4.28 
17.90 0.000 ขนาดกลาง 4.44 

ขนาดใหญ่ 3.93 

รวม 4.27 17.90 0.000 

2. การบริหารหลักสูตร ขนาดเล็ก 4.19 

7.12 0.008 ขนาดกลาง 4.36 
ขนาดใหญ่ 3.86 

รวม 4.19 7.12 0.008 

3. การจัดการเรียนการสอน ขนาดเล็ก 4.21 
11.70 0.001 ขนาดกลาง 4.38 

ขนาดใหญ่ 3.86 

รวม 4.20 11.70 0.001 

4. การจัดสื่อการเรียนการสอน ขนาดเล็ก 4.14 

7.03 .008 ขนาดกลาง 4.35 

ขนาดใหญ่ 3.86 
รวม 4.17 7.03 .008 

5. การนิเทศงานวิชาการ ขนาดเล็ก 4.16 
7.25 0.007 ขนาดกลาง 4.37 

ขนาดใหญ่ 3.85 

รวม 4.18 7.25 0.007 
6. การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ขนาดเล็ก 4.15 

8.23 0.004 ขนาดกลาง 4.33 

ขนาดใหญ่ 3.85 
รวม 4.18 8.23 0.004 

7. ระบบการวัดผลและประเมินผล
การเรียน 

ขนาดเล็ก 4.14 
5.71 0.017 ขนาดกลาง 4.33 

ขนาดใหญ่ 3.85 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 

21 
ขนาดโรงเรียน 

  F Sig. 

รวม 4.16 5.70 0.017 

8. การบริหารงานวิชาการใน
ศตวรรษท่ี 21 

ขนาดเล็ก 4.16 
7.18 0.008 ขนาดกลาง 4.36 

ขนาดใหญ่ 3.86 

รวม 4.17 7.18 0.008 

ภาพรวม 

ขนาดเล็ก 4.18 

19.09 0.000 ขนาดกลาง 4.36 

ขนาดใหญ่ 3.87 
*แทนนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) พบว่า

ขนาดโรงเรียนแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที ่ 21                   
ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ต าแหน่ง
ที่ปฏิบัติในปัจจุบันแตกต่างกัน ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านการบริหารงานหลักสูตร 
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดสื่อการเรียนการสอน ด้านนิ เทศงานวิชาการ ด้านพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้านระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียน และด้านการบริหารงานวิชาการใน
ศตวรรษท่ี 21 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบรายคู่ของความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการใน ศตวรรษที่ 21 
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ภาพรวม จ าแนกตาม
ขนาดโรงเรียน 

ค่าเฉลี่ยของระดบัคะแนน 
ความคิดเห็นภาพรวม 

       ขนาดโรงเรยีน 
  

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

4.18 4.36 3.87 

โรงเรียนขนาดเล็ก 4.18  -0.19* 0.31* 
โรงเรียนขนาดกลาง 4.36   0.50* 

โรงเรียนขนาดใหญ่ 3.87    
*แทนนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กมีค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการในศตวรรษที ่ 21 ของโรงเร ียนสังกัดส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในภาพรวมแตกต่างกับโรงเรียนขนาดกลางและใหญ่ 
 โรงเรียนขนาดกลางมีค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ใน
ภาพรวม แตกต่างกับโรงเรียนขนาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการวางแผนงานวิชาการ ส่วนด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการ
บริหารหลักสูตร ด้านนิเทศงานวิชาการ ด้านการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ ด้านการจัดสื่อการเรียนการ
สอน ด้านพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และด้านระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก 

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าต าแหน่งที่ปฏิบัติในปัจจุบันและขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน ความ
คิดเห็นเกี ่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษา ผู้วิจัยมีการอภิปรายผล ดังนี้ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการวางแผนงานวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น             
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ ด้านการวางแผนงานวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับ กมล สุทธาวาส 
(2544) การวางแผนงานวิชาการมีความส าคัญที่จะท าให้การจัดการศึกษา ด าเนินไปตามทิศทางของการปฏิรูป
การศึกษา ในการบริหารงานวิชาการจ าเป็นต้องมีการวางแผนที่เหมาะสมที่ผู้บริหารโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง 
ต้องค านึงถึงเป็นอันดับแรก  

ผลการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารงานวิชาการใน
ศตวรรษที่ 21 ของผู ้บริหารโรงเรียนและครูผู ้สอนของสังกัดส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ กมล สุทธาวาส (2544) ที่ได้ท าการวิจัยเรื ่อง รูปแบบการบริหารงานวิชาการในโรง เรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดน่าน พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 ทั้งนี้อาจ
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เนื่องมาจากผู้บริหารโรงเรียนได้เข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนาอยู่บ่อยครั้ง ในเรื่องการบริหารงานโรงเรียน 
การสร้างหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการนิเทศงานวิชาการ ท าให้ผู้บริหารต้อง
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอย่างถ่องแท้ ก่อนจะมีการขยายผลแก่ครูผู้สอน 

ผลการการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารงานวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ของ
ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู ้สอน ของสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ และ
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ พรศิริ ประสพบุญ อรุณ จุติผล และ วรรณดี เกตุแก้ว (2561) เรื่อง สภาพการ
บริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดกระบี่ ที่ผลการเปรียบเทียบ
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่าโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ มีจ านวนครูที่แตกต่างกัน แต่ปริมาณงานของแต่ละ
โรงเรียนไม่ได้แตกต่างกันมากนัก ส่งผลให้ครูต้องรับผิดชอบงานในปริมาณที่แตกต่างกัน โรงเรียนขนาดเล็กมี
ครูจ านวนไม่มาก ซึ่งครูในโรงเรียนขนาดเล็กจะต้องรับผิดชอบงานมากและรอบด้าน นอกจากนี้ยังมีข้อจ ากัดใน
เรื่องของงบประมาณ เพราะการจัดสรรงบประมาณจะขึ้นอยู่กับจ านวนนักเรียนเช่นเดียวกับการจัดสรร
อัตราก าลังครู เมื่อโรงเรียนมีงบประมาณไม่เพียงพอ จ านวนครูไม่เพียงพอ ก็จะส่งผลต่อการพัฒนางานวิชาการ
รวมถึงงานด้านอ่ืน ๆ อีกด้วย  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ผู้บริหารและครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1              
ควรพิจารณาน ารูปแบบการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ไปพัฒนา
เพื่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนโดยปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเพื่อพัฒนาให้โรงเรียนมี
คุณภาพวิชาการท่ีดีต่อไป  

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรน าผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ไปพัฒนาเป็นรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารในทัศนะ
ของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุร ี เขต 2 และ                         
(2) เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารในทัศนะของบุคลากรในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 283 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า (1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารในทัศนะของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ (2) ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหารในทัศนะของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 พบว่า ต าแหน่งงานแตกต่างกันความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผู้บริหารในทัศนะของบุคลากรในสถานศึกษา ในภาพรวมแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และ
ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารใน
ทัศนะของบุคลากรในสถานศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 
ค าส าคัญ: สมรรถนะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหาร   
 
Abstract  

The purposes of this research were to (1) study the information technology 
competency of school administrators in the view of personnel in educational institutions 
under Phetchaburi Primary Educational Area Office 2, and (2) compare the competency of school 
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administrators in the view of personnel educational institutions under Phetchaburi Primary 
Educational Area Office 2. The samples comprised of 283 teachers. The research instrument 
was a questionnaire. The results showed that (1) the opinions on the information technology 
competency of school administrators in the views of personnel educational institutions under 
Phetchaburi Primary Educational Area Office 2 overall was at the high level and (2) the result 
of comparing the competency of school administrators in the views of personnel educational 
institutions under Phetchaburi Primary Educational Area Office 2 has revealed that the 
different job titles differed opinions about the information technology performance of the 
administrators, in overall was the difference in a level of statistical significance of 0.05. The 
different work experience differs opinions of school administrators in overall and there was 
no difference in a level of statistical significance of 0.05. 

 
Keywords: Competency, information Technology, administrators 
  
บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและในการจัดการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ   
จึงเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษาเร่งพัฒนาคุณภาพคน ช่วยน าการศึกษา  
ให้เข้าถึงประชาชน ช่วยจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วย   
ในการเรียนการสอน ดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม       
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 9 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2542, 
2545, น. 37-38) ว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ก าหนดให้รัฐต้องจัดท าโครงสร้างและหน่วยงาน
เฉพาะเพื่อรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนา
บุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวน - การเรียนรู้ของคนไทย 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน ต าราหนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน วัสดุอุปกรณ์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา ในโอกาสแรกที่ท าได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้น รัฐจึงให้ความส าคัญในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ
ในหน่วยงานต่าง ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้มากขึ ้น กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็น
ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
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พัฒนาให้มีความรู้ในระดับสูงขึ้น รวมถึงรู ้จักวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่
เหมาะสมได้ด้วย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, น. 1-3) การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนมากขึ ้น ซึ่งการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์มีส่วนช่วยในการส่งเสริมเครือข่ายสังคมระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน 
และผู้เรียนกับผู้สอน นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรี ยนของผู้เรียนให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย โดย
ผู้เรียนและผู้สอนสามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันได้ผ่านเครื่องมือติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย 
จึงท าให้การเรียนรู้ออนไลน์เป็นการเรียนที่สามารถเรียนได้ทุกท่ีทุกเวลา (ชนินทร์ ตั้งพานทอง, 2560) 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงศึกษาธิการได้มี
การก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกล โดยมีการเรียนรู้หลักผ่านช่องทาง on-air ของ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ และมีการเรียนรู้เสริมผ่านระบบ online ปัญหาที่
พบ คือ “ความไม่พร้อม” โดยเฉพาะเรื่องของอุปกรณ์และเครื่องมือส าหรับการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น 
คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป หรือแท็บเล็ต รวมถึงโทรทัศน์ที่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ ซึ่งไม่ใช่นักเรียนทุก
คนจะมีอุปกรณ์เหล่านี้อยู่ที่บ้าน และไม่ใช่ผู้ปกครองทุกคนที่มีก าลังทรัพย์เพียงพอในการจัดการอุปกรณ์เหล่านี้ 
ขณะที ่การเชื ่อมต่ออินเตอร์เน็ตและระบบไวไฟในประเทศไทยก็ไม่ได้ครอบคลุมเหมือนในต่างประเทศ                
(ส านักงานศึกษาธิการภาค 2 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2563) ชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศในภาครัฐยังไม่ประสบความส าเร็จ ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จประการหนึ่ง คือ ข้าราชการระดับสูง 
ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร ซึ่งมีอ านาจตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  ขององค์กร ส าหรับหน่วยงานทางการศึกษา ก็คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา สถานศึกษาที่มีอ านาจในการจัดการศึกษาควรมีการบริหารการศึกษา ซึ่งหมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ 
ที่บุคคลหลาย ๆ คน ร่วมมือด าเนินการเพื่อพัฒนาให้เด็กเยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคมในทุก ๆ 
ด้านให้มีความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม ค่านิยมหรือคุณธรรม ส่วนในด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจนั้น 
ต้องการให้เป็นสมาชิกที่ดีและมีประสิทธิภาพของสังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นระเบียบแบบแผน   
(ภารดี อนันต์นาวี, 2552, น. 2) และปัญหาด้านการเรียนการสอน พบว่า ครูส่วนใหญ่ ขาดทักษะในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากครูไม่ครบชั้นและ มีจ านวนนักเรียนน้อยในแต่ละชั้น สื่อการเรียนการสอน
และแหล่งเรียนรู้มีจ านวนจ ากัด สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีใช้อย่างจ ากัด และท่ีมีอยู่ก็ไม่สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558, น. 5 - 6) ซึ่งการด าเนินการบริหาร
การศึกษานั่นก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องมีกระบวนการบริหารจัดการที่สามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การจะประเมินการท างานเพื่อการพัฒนาได้นั้น ต้องก าหนด
สมรรถนะเพ่ือระบุถึงพฤติกรรมที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีสมรรถนะ (Competency) นั่นคือ คุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมส่วนบุคคลที่สร้างแรงจูงใจในการท างาน ซึ ่งเป็นผลมาจากความรู ้และทักษะ ท าให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้โดดเด่นมากกว่าบุคคลอื่น ดังนั้นการศึกษาระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาจะช่วยให้
ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น เหมาะสมกับค าว่าผู้บริหารมืออาชีพ  
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ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารในทัศนะ
ของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อให้โรงเรียนมี
ประสิทธิผล  การเรียนรู้แบบดิจิทัลที ่ดีจากการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารและส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารในทัศนะของบุคลากรในสถานศึกษา    
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2     

2. เพื ่อเปรียบเทียบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู ้บริหารในทัศนะของบุคลากรใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่งงานและ
ประสบการณ์ในการท างาน 

 
สมมติฐานของการวิจัย  
 1. บุคลากรในสถานศึกษาที่มีต าแหน่งงานต่างกัน จะมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีแตกต่างกัน 

2. บุคลากรในสถานศึกษาที ่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน จะมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาที่แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 สมรรถนะของผู ้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบแนวคิด
มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาของสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส าคัญ 3 สมรรถนะ ได้แก่  
 1) ด้านความสามารถในการใช้และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม 
 2) ด้านความสามารถประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 
 3) ด้านความสามารถส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร ได้แก่ ผู ้อ านวยการโรงเรียน หรือ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน หรือรอง

ผู้อ านวยการโรงเรียน และครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ทั้งหมด 123 
โรงเรียน จ านวน 964 คน  
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 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู ้อ านวยการโรงเรียน หรือ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน หรือ                 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน และครูผู ้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
จ านวน 283 คน 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารในทัศนะของบุคลากรในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  

2. ผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู ้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ    เกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารในทัศนะของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาของสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา (2548, น. 42) 

ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 
 ต าแหน่งงาน 
 ประสบการณ์ในการ

ท างาน 

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร      

ในทัศนะของบุคลากรในสถานศึกษา 

1. ด้านความสามารถในการใช้และบริหารเทคโนโลย ี

  สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานได้อย่าง

เหมาะสม 

2. ด้านความสามารถประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  เพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการ 

3. ด้านความสามารถส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากร ได้แก่ ผู ้อ านวยการโรงเรียน หรือ รักษาราชการแทนผู ้อ านวยการโรงเร ียน หรือ                      

รองผู้อ านวยการโรงเรียน และครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ทั้งหมด  
จ านวน 123 โรงเรียน จ านวน 964 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู ้อ านวยการโรงเรียน หรือ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน หรือ      
รองผู้อ านวยการโรงเรียน และครูผู ้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
จ านวน 283 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรค านวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973)             
ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 5% และได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดย
แบ่งเป็น  2 ช ั ้นภูม ิ ได้แก่  ผ ู ้อ  านวยการโรงเร ียน หรือ ร ักษาราชการแทนผู ้อ  านวยการโรงเร ียน หรือ                       
รองผู้อ านวยการโรงเรียน และครูผู้สอน  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ ต าแหน่งงาน ระดับ

การศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน ลักษณะค าตอบเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของผู้บริหารในทัศนะของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 ประกอบด้วย 3 สมรรถนะ ดังนี้  

1) ด้านความสามารถในการใช้และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการศึกษาและ                    
การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

 2) ด้านความสามารถประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 

 3) ด้านความสามารถส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการศึกษา
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้ 

5 คะแนน หมายถึง สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร อยู่ในระดับมากที่สุด     
4 คะแนน หมายถึง สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก   
3 คะแนน หมายถึง สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร อยู่ในระดับปานกลาง   
2 คะแนน หมายถึง สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร อยู่ในระดับน้อย 
1 คะแนน หมายถึง สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร อยู่ในระดับน้อยที่สุด   
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ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
 1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม 
 2. น าข้อมูลจากการศึกษามาสร้างแบบสอบถามตามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)     
มีตัวเลือก 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
 3. น าเครื่องมือเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาแก้ไขปรับปรุง 
 4. น าเครื่องมือเสนอผู้เชี่ยวชาญท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)      
 5. น าเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อ
ค าถาม (Index of Item – Objective Congruence : IOC) โดยคัดเลือกข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
0.50 ขึน้ไป พร้อมน ามาปรับปรุงแก้ไขข้อความตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ส าหรับค่า IOC ที่ได้มีค่าระหว่าง 
0.60 – 1.00  
 6. น าเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับบุคลากรในสถานศึกษาซึ่งมิได้อยู่ใน   
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน และค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.96 
 7. น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบก่อนน าเครื่องมือไปเก็บข้อมูล 
 8. จัดพิมพ์เครื่องมือเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดังนี้ 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกล
กังวล ถึงผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เพื่อขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

2. ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 ด้วยตนเอง ส าหรับแบบสอบถาม มีจ านวน 283 ชุด ได้รับกลับคืนจ านวน 283 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามทั้งหมด 

3. ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
4. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบแบบสอบถามที่
ได้รับคืนทุกฉบับ และคัดเลือกไว้เฉพาะแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ และท าการวิเคราะห์ในแต่ละตอนดังนี้ 
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ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั ่วไปของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยใช้การแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ 

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารในทัศนะ

ของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยหาค่าเฉลี่ย (x̅) 
และ  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  

ตอนที่ 3 ทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผู้บริหารในทัศนะของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่งงาน โดยใช้ค่าสถิติที (t-Test) และจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างจะต้องท าการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่งงาน ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 233 คน 
คิดเป็นร้อยละ 82.30 อายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 ต าแหน่งงานเป็นครูผู้สอน 
จ านวน 246 คน   คิดเป็นร้อยละ 86.90 ระดับการศึกษาจบปริญญาตรี จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 73.50 
มีประสบการณ์ในการท างานไม่เกิน 5 ปี จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 48.40  
 
ตารางที ่ 1 ค่าเฉลี ่ยและค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี ่ยวกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหารในทัศนะของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2  

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร     ใน
ทัศนะของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน เขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
  S.D. ระดับ 

1. ด้านความสามารถในการใช้และบริหาร  
  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและ  
  การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

3.82 0.63 มาก 

2. ด้านความสามารถประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการ 

3.68 0.67 มาก  

3. ด้านความสามารถส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา     

3.89 0.63 มาก 

รวม 3.80 0.64 มาก 
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จากตารางที ่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความคิดเห็นเกี ่ยวกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหารในทัศนะของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผู้บริหารในทัศนะของบุคลากรในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 สมรรถนะ โดยมีค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย ได้แก่ สมรรถนะด้านความสามารถส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
สมรรถนะด้านความสามารถในการใช้และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม และสมรรถนะด้านความสามารถประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน ามาพัฒนาและ
ปรับปรุงการบริหารจัดการ ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบเกี่ยวกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารในทัศนะของบุคลากร   
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่งงาน  

สมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหารในทัศนะ

ของบุคลากรในสถานศึกษา 

ต าแหน่งงาน 

t Sig. 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
หรือ รักษาราชการ
แทนผู้อ านวยการ
โรงเรียน หรือ รอง

ผู้อ านวยการโรงเรียน         
(N = 37) 

ครูผู้สอน 
(N = 246) 

  S.D. 
แปล
ผล   S.D. 

แปล
ผล 

1. ด้านความสามารถในการใช้และ 
  บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เพ่ือการศึกษาและการปฏิบัติงาน 
  ได้อย่างเหมาะสม  

3.97 0.69 มาก 3.79 0.62 มาก 1.580 0.115 

2. ด้านความสามารถประเมินการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน ามา  
พัฒนาและปรับปรุงการบริหาร
จัดการ  

3.83 0.66 มาก 3.66 0.67 มาก 1.496 0.136 

3. ด้านความสามารถส่งเสริมและ 
  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี 
  สารสนเทศเพ่ือการศึกษา     

4.20 0.46 มาก 3.84 0.64 มาก 3.277 0.001 

รวม 4.00 0.55 มาก 3.76 0.59 มาก 2.298 0.022 
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  * แทนนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ต าแหน่งงานแตกต่างกันความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหารในทัศนะของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 ในภาพรวมแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ต าแหน่ง
งานแตกต่างกันความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะด้านความสามารถในการใช้และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื ่อการศึกษาและ  การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และสมรรถนะด้านความสามารถประเมินการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการ ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 ยกเว้น สมรรถนะด้านความสามารถส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
 
ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบเกี่ยวกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารในทัศนะของบุคลากร  
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ใน
การท างาน โดยภาพรวม 

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผู้บริหารในทัศนะของบุคลากร          ใน

สถานศึกษา 

ประสบการณ์ 
ในการท างาน 
(N = 283) 

  F Sig. 

1. ด้านความสามารถในการใช้และบริหาร 
  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
  และการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม  

ไม่เกิน 5 ปี 
6 – 10 ปี  
11 - 15 ปี 
16 – 20 ปี 
21 ปีขึ้นไป 

3.85 
3.82 
3.85 
3.69 
3.72 

0.494 0.740 

2. ด้านความสามารถประเมินการใช้ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน ามาพัฒนา 
  และปรับปรุงการบริหารจัดการ  

ไม่เกิน 5 ปี 
6 – 10 ปี  
11 - 15 ปี 
16 – 20 ปี 
21 ปีขึ้นไป 

3.68 
3.68 
3.87 
3.50 
3.59 

1.043 0.385 

3. ด้านความสามารถส่งเสริมและสนับสนุน 
  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา     

ไม่เกิน 5 ปี 
6 – 10 ปี  
11 - 15 ปี 
16 – 20 ปี 
21 ปีขึ้นไป 

3.84 
3.97 
3.98 
3.84 
3.89 

0.663 0.618 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผู้บริหารในทัศนะของบุคลากร          ใน

สถานศึกษา 

ประสบการณ์ 
ในการท างาน 
(N = 283) 

  F Sig. 

ภาพรวม ไม่เกิน 5 ปี 
6 – 10 ปี 
11 - 15 ปี 
16 – 20 ปี 
21 ปีขึ้นไป 

3.79 
3.82 
3.90 
3.68 
3.73 

0.519 0.722 

     * แทนนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05     
 
จากตารางที่ 3 ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของผู้บริหารในทัศนะของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะด้านความสามารถในการใช้และบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม สมรรถนะด้านความสามารถประเมิน 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการ และสมรรถนะด้านความสามารถ
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

 
อภิปรายผลการวิจัย  
 ผลการศึกษาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารในทัศนะของบุคลากรในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น            
รายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้ง 3 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะด้านความสามารถส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา รองลงมา คือ สมรรถนะด้านความสามารถในการใช้และ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และสุดท้าย คือ สมรรถนะ
ด้านความสามารถประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการ ที่เป็น
เช่นนี้เพราะสมรรถนะด้านความสามารถส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
ผู้บริหารมีการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สตรีรัตน์ ตั ้งมีลาภ (2558, น. 55) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการปฏิบัติเกี ่ยวกับสมรรถนะของผู ้บริหาร
สถานศึกษาด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ในภาพรวมมีการปฏิบัต ิโดยเฉลี ่ยอยู ่ในระดับมาก 2 สมรรถนะ คือ                             
มีความสามารถส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา รองลงมา คือ มีความสามารถใช้และ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง 1 สมรรถนะ คือ มีความสามารถประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน ามาปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู ้บริหารในทัศนะของบุคลากรใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่งงาน ระหว่าง
ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน หรือ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กับ 
ครูผู้สอน ในภาพรวมแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
หรือ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน หรือ รองผู้อ านวยการโรงเรียน มีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบงาน
ในสถานศึกษาในทุก ๆ ด้าน จะต้องเป็นผู้น าและมีบทบาทในการส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ตามให้ทันเทคโนโลยีทางการศึกษา ย่อมมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่าครูผู ้สอน เนื่องจาก
ครูผู้สอนบางคนยังก้าวไม่ทันความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ผลการ
ทดสอบยังสอดคล้องกับแนวคิดของ มุกดา อนุกานนท์ (2555, น. 13) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ก็คือ 
ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู ้ที ่มีอ านาจหน้าที ่ที ่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย                  
ที่สามารถน าความรู้ ความสามารถของตนมาพัฒนาบุคลากรและพัฒนาสถานศึกษาตามแผนและนโยบายที่วางไว้
ให้บรรลุผลส าเร็จ และเมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ในภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพียรพันธุ ์ กิจพาณิชย์เจริญ (2552, น. 133) ได้ท าการศึกษาเรื ่อง ศึกษา
สมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกันจะมีความเห็นต่อสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะ บุคลากรในสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน 
จะมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู ้บริหารสถานศึกษาที ่ไม่แตกต่างกัน  เนื ่องจากการเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศมีมากและง่ายต่อการค้าหาข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บุคลากรใน
สถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการท างานไม่เท่ากัน ผลการปฏิบัติงานที่ออกมา
อาจจะไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานวิชาการ งานบุคคล      
งานงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป อย่างเป็นระบบ 
  2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน ามาประมวลผลและ
ปรับปรุงการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคนิคต่าง ๆ 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรในสถานศึกษา 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรศึกษาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในสถานศึกษาในต าแหน่งงานอื ่น ๆ              
เพ่ือน าไปพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1)เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาใน
จังหวัดประจวบคีร ีข ันธ ์ ส ังกัดส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีร ีข ันธ ์เขต 1                             
(2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1จ าแนกตามต าแหน่งงานและประสบการณ์ใน
การท างาน ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย จ านวน 305 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม 
ผลการวิจัยพบว่า (1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารวิชาการของของสถานศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์เขต 1 อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน (2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์เขต 
1 พบว่า ต าแหน่งงานที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารวิชาการแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 และประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารวิชาการแตกต่างกันที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05   
 
ค าส าคัญ: การบริหารงานวิชาการ สถานศึกษา 
 
Abstract 

The research had the purpose of (1) studying the opinion about ways to academic 

administration of school in Prachuap Khiri Khan under administrators under Prachuap Khiri 

Khan Primary Education Area Office 1 and (2) comparing opinion about ways to academic 

administration of school in Prachuap Khiri Khan under administrators under Prachuap Khiri 

Khan Primary Education Area Office 1, separating accordingly to position and working 

experiences. The samples were 305 persons. The research instrument used in data collecting 
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is questionnaire. The result are (1) the opinion about how to develop academic administration 

of school in Prachuap Khiri Khan under Prachuap Khiri Khan Primary Education Area Office 1 is 

in high level. (2) the result of comparison the opinion about academic administration of school 

in Prachuap Khiri Khan Province under Prachuap Khiri Khan Primary Education Area Office 1 

found that the different current positions has also different way of academic development at 

0.05 significantly and different working experience they has also different opinion about ways 

to develop the academic administration at 0.05 significantly. 

 
Keywords: Academic administration, School 

 

บทน า 

สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักที ่ม ีหน ้าที ่พ ัฒนาผู ้ เร ียนและสังคม ภายใต ้บทบัญญัต ิของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2545 มีความ

มุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรม

และวัฒนธรรมการด ารงชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขผู้บริหารต้องตระหนักและเข้าใจในหลักการ

บริหารจัดการการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

สอดคล้องกับความสนใจความถนัดโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยวิธีการที่หลากหลายในอันที่จะ

ส่งผลให้โรงเรียนพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานโรงเรียนงานด้านวิชาการจึงเป็นปัจจัยหลัก

ที่ส าคัญที่สุดในการบริหารจัดการการศึกษาในโรงเรียน (ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2546) 

งานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญของสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็น

ประเภทใดมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการเนื่องจาก

งานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นหัวใจส าคัญการจัดการการศึกษาของ

สถานศึกษาอีกท้ังยังเก่ียวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษาซึ่งอาจจะเกี่ยวข้อง

ทั ้งทางตรงและทางอ้อมนั ่นขึ ้นอยู ่ก ับลักษณะของงาน (ปรียาภรณ์ วงศ์อนุตรโรจน์, 2543, น. 1)                          

งานบริหารงานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญของสถานศึกษาส่วนงานในฝ่ายต่าง  ๆ เช่นงานบริหารงานทั่วไป                 

งานบุคคล งานอาคารสถานที่ เป็นงานสนับสนุนงานวิชาการทั้งสิ้น หน่วยงานทางการศึกษาหรือสถานศึกษา

จ าเป็นต้องปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อปัจจัยคุณภาพของผลผลิต (ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, 2546, น. 1)  

จากความส าคัญของการบริหารงานวิชาการดังกล่าวผู้บริหารสถานศึกษาและมีส่วนเกี่ยวข้องจึงให้

ความส าคัญเป็นอย่างยิ ่งที ่จะต้องเอาใจใส่ดูแลการบริหารงานวิชาการมากเป็นพิเศษแต่ก็ยังมีผู ้บริหาร

สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ านวนมากยังให้ความส าคัญงานด้านอื่น ๆ มากว่าการบริหารงานวิชาการที่
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ท าให้คุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพหรือแม้ว่าให้จะความส าคัญว่างานวิชาการเป็นงานที่มีความส าคัญมาก

ในการบริหารงานในโรงเรียนแต่โดยทั่วไปในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง          

ส่วนใหญ่ยังให้ความส าคัญในการบริหารงานวิชาการน้อยอยู่ การบริหารงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่ง

เป็นหน่วยงานใหม่จัดตั้งขึ้นจากการปฏิรูปการศึกษาก็ยังให้ความส าคัญในด้านงานวิชาการน้อยทั้งผู้บริหาร

สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะไปให้ความส าคัญใน การบริหารงานอาคารสถานที่ เป็นอันดับแรก 

การบริหารงานวิชาการถือได้ว่าเป็นเข็มทิศท่ีส าคัญที่จะน าพาโรงเรียนก้าวหน้าไปสู่มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

เป็นแก้ปัญหาไม่เป็น (สุทธิรักษ์ หงสะมัด,2551) 

ผลจากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงาน

วิชาการในสถานศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สังกัดส านัก งานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์เขต 1 เพ่ือจะได้น าข้อมูลไปใช้ในการวางแผน พัฒนาการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้นข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าในครั้งนี้ก็ยังสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารงานวิชาการให้มีมาตรฐานและให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้ผู้เรียน

มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในโอกาสต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สองข้อคือ (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์เขต 1

และ (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี ่ยวกับการบริหารงานวิชาการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่งงานและประสบการณ์ใน

การท างาน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร ได้แก่ ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนจ านวน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 ทั้งหมด 118 โรงเรียน จ านวน 1,270 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร

ถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 จ านวน 305  

ขอบเขตด้านเนื้อหา การบริหารงานวิชาการ ได้แก่ 1) ด้านการจัดการหลักสูตร 2) ด้านการจัดการ
เรียนรู้ 3) ด้านการวัดประเมินผลการศึกษา 4) ด้านการนิเทศการศึกษา 5) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 6) ด้านการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาแล ะ7) ด้านการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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กรอบแนวคิด 
การวิจัยการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สังกัดส านักงาน เขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผู้วิจัยมีกรอบแนวความคิดดังต่อไปนี้ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

1. ประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แตกต่างกัน 

2. ต าแหน่งงานต่างกันมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสั งกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แตกต่างกัน 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนจ านวน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1ทั้งหมด 118 โรงเรียน จ านวน 1,270 คน  
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์เขต 1 จ านวน 305 โดยผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรค านวณของ ทาโร ยามาเน่

(Yamane) 

 
 

ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ
ตามท่ีกำหนดในกฏ
กระทรวงศึกษาธิการ 17 งาน
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2550: 29-
30) กระทรวงศึกษาธิการ (2551) 
ทฤษฎีการบริหารคุณภาพ PDCA 
การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตาม
แผน (Do) การตรวจสอบการ
ประเมินผล (Check) การปรับปรุง
แก้ไข (Action) 

ความคิดเห็นเกี ่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาใน
จังหว ัดประจวบคีร ีข ันธ ์ส ังก ัดสำนักงาน เขตพื ้นที ่การศ ึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีดังนี ้

1. ด้านการจัดการหลักสูตร 
2. ด้านการจัดการเรียนรู้ 
3. ด้านการวัดผลประเมินผล 
4. ด้านการนิเทศ 
5. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6. ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
7. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในถานศึกษา 
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เครื่องมือวิจัยและการสร้างเครื่องมือวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั ่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

เกี่ยวกับเพศ อายุ ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ประสบการณ์ในการท างานและวุฒิการศึกษา 
ตอนที ่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี ่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
จ านวน 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดการหลักสูตร 2) ด้านการจัดการเรียนรู ้ 3) ด้านการวัดประเมินผล                         
4) ด้านการนิเทศการศึกษา 5) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6) ด้านการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา และ 7) ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุด มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
ระดับ 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ในการสร้างเครื่องมือวิจัยส าหรับการวิจัยเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
1. ศึกษาหลักการแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ จากต าราเอกสารทางวิชาการ

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าข้อมูลมาสร้างแบบสอบถาม 
2. ก าหนดขอบข่ายในการสร้างเครื่องมือเพื่อให้ครอบคลุมเกี่ยวกับงานบริหารงานวิชาการ และให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3. สร้างเครื่องมือตามขอบเขตเนื้อหาน าแบบสอบถามผู้สร้างขึ้นปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอ

ค าแนะน าและปรับปรุงแก้ไข 
4. น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content 

Validity)  
5. น าเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี ่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อ

ค าถาม (Index of Item-Objective Congruence : IOC) แต่ละข้อกับและวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนด
ไว้ซึ่งก าหนดความคิดเห็นดังนี้ 

ให้คะแนน +1 แน่ใจว่าสอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 
ให้คะแนน 0 ไม่แน่ใจ ว่าสอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 
ได้คะแนน -1 แน่ใจว่าไม่สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 
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 จากนั้นน าผลมาค านวณหาค่า IOc ของผู้เชี่ยวชาญมีค่าตั้งแต่ 0.6 - 1.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์ 0.5 ขึ้นไป 
6.น าแบบสอบถามที่ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปทดลองใช้ (try out)

กับกลุ่มตัวอย่างในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คนและค านวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
coefficience) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.96 

7. น าเครื่องมือฉบับสมบูรณ์เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ 
8. จัดพิมพ์เครื่องมือเพ่ือใช้ในการเก็บบรวบรวมข้อมูลต่อไป 
การวิเคราะห์และสถิติท่ีใช้ 

 ผู้วิจัยวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเรียนร้อยแล้ว ตรวจสอบแบบสอบถามที่
ได้รับคืนทุกฉบับ และคัดเลือกเฉพาะฉบับที่มีความสมบูรณ์และท าการวิเคราะห์นแต่ละตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยใช้การแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ 
 ตอนที่ 2 วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยหาค่าเฉลี่ย 
( X )และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป แล้วน าค่าเฉลี่ยที่ได้มาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ ดังนี้ 
      4.51-5.00 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

3.51-4.50 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก  
2.51-3.50 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง 

      1.51-2.50 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับน้อย 
      1.00-1.50 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่ง
งานและประสบการในการท างาน ท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ F-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)  

 
ผลการศึกษา 

1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี ่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์เขต 1ทั้ง7 ด้านโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกรายด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารวิชาการอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมี

ค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการจัดการหลักสูตร ด้านการจัดดการชั้น
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เรียน ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายใน และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี ่ยวกับการบริหารวิชาการของสถานศึกษาในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รายด้านจ าแนกตาม

ต าแหน่งหน้าที่การท างานและประสบการณ์ในการท างาน 

    2.1 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันพบว่าต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันแตกต่างกันความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารวิชาการของสถานศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต  1 ในภาพรวมแตกต่างกันที ่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05                   

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าต าแหน่งงานแตกต่างกัน ความคิดเห็นด้านการจัดการหลักสูตร ด้านการจัดการ

เรียนการสอน ด้านการวัดผลประเมินผล ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาการใช้สื่อ 

และเทคโนโลยีการศึกษา แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนด้านการนิเทศการศึกษาและด้านการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

    2.2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธี

วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) พบว่าประสบการณ์แตกต่างกัน คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารวิชาการของ

สถานศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต  1 

ในภาพรวมแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ประสบการณ์ในการ

ท างานแตกต่างกัน ความคิดเห็นด้านการจัดการหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดผล

ประเมินผล ด้านการพัฒนาการใช้สื่อ และเทคโนโลยีการศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ และด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร

วิชาการของสถานศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีข ันธ์สังกัดส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พบว่า  

   2.2.1 ด ้านการจ ัดการหล ักส ูตร จ  าแนกตามประสบการณ์ในการท  างาน 

ประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี มีค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนความคิดเห็นด้านการจัดการหลักสูตรแตกต่าง

กับประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี 11-15 ปี และ 16-20 ปี และประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี                 

มีค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนความด้านการจัดการหลักสูตรแตกต่างกับประสบการณ์ในการท างาน 16-20 ปี  

   2.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี มีค่าเฉลี่ย

ของระดับคะแนนความคิดเห็นด้านการจัดการเรียนการสอนแต่งต่างกับประสบการณ์ในการท างาน 6 -10 ปี 

11-15 ปี และ 16-20 ปี ประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี มีค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนความคิดเห็นด้านการ

จัดการเรียนการสอนแตกต่างกับประสบการณ์ในการท างาน 11-15 ปี  
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   2.2.3 ด้านการวัดผลประเมินผลประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี มีค่าเฉลี่ยของ

ระดับคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการวัดผลประเมินผลแตกต่างกับประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี

และ 11-15 ปี  

   2.2.4 ด้านการพัฒนาการใช้สื่อ และเทคโนโลยีการศึกษาประสบการณ์ในการท างาน

1-5 ปี มีค่าเฉลี ่ยของระดับคะแนนความคิดเห็นเกี ่ยวกับการบริหารวิชาการของสถานศึกษาในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์สังกัดส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด้านด้านการ

พัฒนาการใช้สื ่อ และเทคโนโลยีการศึกษาแต่งต่างกับประสบการณ์ในการท างาน 6 -10 ปี และ 11-15 ปี 

ประสบการณ์ในการท างาน 11-5 ปี มีค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนความคิดเห็นด้านการพัฒนาการใช้สื่อ และ

เทคโนโลยีการศึกษาแต่งต่างกับประสบการณ์ในการท างาน 16-20 ปี  

   2.2.5 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี             

มีค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารวิชาการของสถานศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต  1 ด้านด้านการพัฒนาการใช้สื่อ และ

เทคโนโลยีการศึกษาแต่งต่างกับประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปีประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี                

มีค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนความคิดเห็นด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในแต่งต่างกับประสบการณ์

ในการท างาน 16-20 ปี 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี ่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์เขต 1  ทั้ง 7 ด้านโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกรายด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารวิชาการมากสุด ด้านการวั ดและ

ประเมินผลซึ ่งอยู ่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ด ้านการจัดการหลักสูตร  ด้านการจัดดการ ชั ้นเรียน                        

ด้านการนิเทศการศึกษาด้านการพัฒนาการใช้สื ่อและเทคโนโลยีการศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายใน และความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารวิชาการในระดับต ่าสุด ได้แก่ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต  1 วิเคราะห์โดยจ าแนกตามต าแหน่งงานและ

ประสบการณ์ในการท างานพบว่า 

 2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการใน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต  1 ต าแหน่งงาน

แตกต่างกันมีความคิดเห ็นเกี ่ยวกับการบริหารวิชาการของสถานศึกษาในจังหวัดประจวบคีร ีข ันธ์                       
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สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต  1 ในภาพรวมแตกต่างกันที่ระดับ

นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน ต าแหน่งานแตกต่างกัน ความคิดเห็นด้านการจัดการหลักสูตร 

ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดผลประเมินผล ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการ

พัฒนาการใช้สื่อ และเทคโนโลยีการศึกษา แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนด้านการนิเทศ

การศึกษาและด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

  2.2 ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับการบริหารวิชาการของ

สถานศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

ในภาพรวมแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ประสบการณ์ในการ

ท างานแตกต่างกัน ความคิดเห็นด้านการจัดการหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดผล

ประเมินผล ด้านการพัฒนาการใช้สื่อ และเทคโนโลยีการศึกษาด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ และด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร

วิชาการของสถานศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีข ันธ์สังกัดส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ในภาพรวมพบว่าประสบการณ์ในการท างาน1-5ปีมีค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนความ

คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารวิชาการของสถานศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ในภาพรวมแต่งต่างกับประสบการณ์ในการ

ท างาน 6-10 ปีและ11-15 ปี 

 

อภิปรายผล  

 จากผลการศึกษาวิจัยในครังนี้ พบว่าประเด็นที่น่าสนใจที่จะน ามาอภิปราย ดังนี้ 

1.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์เขต 1 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสถานศึกษาให้

ความส าคัญงานวิชาการว่าการบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาจะ

เป็นประเภทใดมาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะเพื่อได้จากผลงานด้านวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร

และจ ั ด โปรแกรมการศ ึ กษาและการจ ั ดการ เ ร ี ยนการสอนซ ึ ่ ง เ ป ็ นห ั ว ใ จ ขอ งสถานศ ึ ก ษ า                                         

(ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2543, น. 1) และทางกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดงานวิชาการเป็นงานหลักหรือ

ภารกิจหลักของสถานศึกษาตามความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในการ

บริหารงานวิชการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (ประธานพล พลเมือง, 2562, บทคัดย่อ)ได้ศึกษาการ

บริหารงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

พบว่าสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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อุบลราชธานีเขต 5 โดยรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู ่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของ                     

(นุชเรศ ค าดีบุญ, 2564, น. 104) ได้วิจัยเรื ่อง แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาใน              

สังกัดส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4 ผลการศึกษาพบว่าสภาพปัจจุบันของ                 

การบริหารของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4 โดยรวมและ             

รายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก  

2.การเปร ียบเท ียบความค ิดเห ็น เก ี ่ ยวก ับการบร ิหารงานว ิชาการของสถานศ ึกษา ใน                               

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์เขต 1  

     2.1 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันแตกต่างกันความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารวิชาการของสถานศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในภาพรวมแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐาน เมื่อพิจารณารายด้าน ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันแตกต่างกัน ความคิดเห็นด้านการจัดการหลักสูตร 
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดผลประเมินผล ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อ พัฒนา
คุณภาพการศึกษาแตกต่างกัน ซึ่งอาจเป็นเพราะต าแหน่งหน้าที่ของข้าราชการครูต่างกัน น่าจะส่งผลต่อสภาพ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนมีบทบาทหน้าที ่ และความ
รับผิดชอบที่แตกต่างกันมีแนวทางในการปฏิบัติงานต่างกัน ผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่ในการบริหารงานด้าน
ต่าง ๆ ในโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ปริศนา สีเงิน,  2559, น. 72-74) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดผลการวิจัย
พบว่าผู้บริหารและครูที่มีต าแหน่งหน้าที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน  
    2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารวิชาการของสถานศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1.ในภาพรวมแตกต่างกัน::ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารและครูผู้สอนอาจจะ
ขาดประสบการณ์ในการท างานซึ่งเป็นปัจจัยในการหล่อหลอมความรู้ ประสบการณ์และเทคนิคต่าง ๆ ในการ
ท างานตลอดระยะเวลาในการท างานที่ผ่านมาที่ได้เห็นปัญหาต่างมาไม่เท่ากัน สอดคล้องกับ (พิเชษฐ์  ส่งสุข, 
2552, น.118) ได้วิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหาร งานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1 ผลการศึกษาพบว่าการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจ าแนกตาม
สถานภาพการสอนพบว่าโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ เมื ่อจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการสอนโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ.05 ครูที่มีประสบการณ์
การท างานต่างกัน คือครูที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนมานาน กับครูที่พึ่งบรรจุเข้ามาสอน          
มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน มีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท าให้
มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่ามีความกระตือรื อร้นเอาใจใส่ใน
การปฏิบัติงาน ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอยู่เสมอ แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติ
หน้าที่แตกต่างกันจึงส่งผลให้ครูที่มีประสบการณ์งานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับ



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”    
             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1560 

 

การวิจัย (นิลวรรณ วัฒนา, 2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี ผลวิจัยพบว่า 
ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบริหารงานวิชาการแตกต่างกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 จากผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีข้อเสนอแนะแก่ผู้เกี่ยวข้องดังนี้  

  1.1 ผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 

1 ควรน าแนวทางการพัฒนาการบริหารวิชาการของสถานศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดส านักงานเขต

พื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต  1 ซึ ่งเป็นผลที่ได้จากการวิจัยในครั ้งนี ้ไปพัฒนาเพ่ือ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาโดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มี

คุณภาพต่อไป 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานของสถานศึกษาในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในด้านต่าง ๆ เช่น   

การบริหารางนบุคคล การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานงบประมาณ เพื่อที่ได้ทราบแนวทางในการส่ งเสริม

การพัฒนาต่อไป 

  2.2 ควรมีการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาใน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด้านอ่ืน ๆ ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 (2) เพื่อทราบประสทิธิผล
การด าเนินงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 และ           
(3) เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารกับประสิทธิผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2  ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย 
จ านวน 303 คน กลุ่มตัวอย่าง ค านวณโดยใช้สูตร ของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี ่ ค่าเฉลี ่ยร้อยละ                         
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สั ผลการวิจัยพบว่า (1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 อยู่ในระดับมาก (2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์เขต 2  อยู่ในระดับมาก และ              
(3) ความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารกับประสิทธิผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีร ีข ันธ ์เขต 2                        
มีความสัมพันธ์กันสูง (rxy=.83 ) 

 
ค าส าคัญ: การพัฒนา ทักษะการคิด นวัตกรรม 
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Abstract 
The purposes of this research were to (1) study the approach to developing innovative 

thinking skills of school administrators under Prachuap Khiri Khan Primary Education Area Office 
2, (2) study the implementation effectiveness of educational institutions under Prachuap Khiri 
Khan Primary Education Area Office 2, and (3) study the relationship between the innovative 
thinking skills of the school administrators with the implementation effectiveness of the 
school's administrators under Prachuap Khiri Khan Primary Education Area Office 2.                        
The samples comprised of 303 respondents. Was calculated using Taro Yamane’s formula 
(Yamane, 1973). The research instruments were questionnaires Statistics used to analyze the 
data include frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s correlation 
coefficient. The results showed that (1) opinions on the approach to developing innovative 
thinking skills of school administrators under Prachuap Khiri Khan Primary Education Area Office 
2 was at high level. (2) The implementation effectiveness of educational institutions under 
Prachuap Khiri Khan Primary Education Area Office 2 was at high level, and (3) the relationship 
between the innovative thinking skills of the school administrator with the implementation 
effectiveness of the school's administrators under Prachuap Khiri Khan Primary Education Area 
Office 2 was at High correlation (rxy=.83). 

 
Keywords: Development, thinking skills, innovation 

 

บทน า 

 จากการน าค าว่า การพัฒนามาใช้ด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันจึงให้เกิดแนวความคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาต่างกันออกไปหลายแนวความคิด ซึ่งสามารถจ าแนกออกได้ดังต่อไปนี้ 
  1. แนวคิดด้านมนุษย์นิยม เป็นการอธิบายแนวคิดพื้นฐานการพัฒนาของมนุษย์ที่เน้นเรื่องค่านิยมกับ
จริยธรรม โดยมองว่าเปูาหมายสุดท้ายของการพัฒนาอยู่ที่มนุษย์และค่านิยมด้านจริยธรรมเป็นสิ่งส าคัญใน
สังคมมนุษย์ ตามแนวคิดนี้ถือว่าคนเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา คนเป็นผู้บันดาลให้สิ่งต่าง ๆ ในเกิดขึ้นหรือ
ดับสลายได้ จุดหมายปลายทางสูงสุดของการพัฒนาคือการพัฒนาคน ซึ่งหมายถึงการท าให้คนมีท้ังคุณภาพและ
คุณธรรม (สมใจ ลักษณะ, 2529, น. 4-5) 
 2. แนวคิดทางด้านเศรษฐกิจ เป็นการอธิบายถึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งจะเน้นไปในเรื่อง
ของการออมและการลงทุน มองว่าการพัฒนาเปรียบเสมือนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยถือว่าเมื่อมี
กระบวนการพัฒนาเกิดขึ้นแล้ว ผลแห่งการพัฒนาจะแพร่กระจายไปยังประชาชนทีละน้อย 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”    
             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1564 

 

และประชาชนจะพัฒนาตามไปด้วย ซึ่งผลประโยชน์ของการเจริญเติบโตจะกระจายไปสู่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ 
ในรูปของงานและโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยผลของการกระจายนี้จะเพ่ิมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่กลุ่มที่
ยากจนกว่า 
 3. แนวความคิดด้านความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน เป็นผลมาจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของหลาย ๆ 
ประเทศและประเทศต่าง ๆ เริ่มตระหนักว่าการด าเนินการพัฒนาที่ผ่านมาไม่ได้ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญใ่น
ประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการพัฒนาควรจะถูกก าหนดให้ไปสู่แนวคิดความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน เช่น
อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม การศึกษาและสุขภาพอนามัย รวมไปถึงความต้องการด้านต่าง ๆ ของ
ประชาชนเป็นอันดับแรก แทนการมุ่งลงทุนในด้านอุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงสิทธิมนุษยชน การมี
ส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาและแนวทางในการปฏิบัติแล้วการพัฒนาจะมุ่งไปที่สวัสดิการของ
ประชาชนเพื่อลดความยากจน ลดการว่างงานและลดความไม่เท่าเทียมกันด้วย 
 4. แนวความคิดแบบการปฏิบัติการทางสังคม เป็นแนวคิดที ่เกิดจากรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ 
พยายามทีจ่ะปรับปรุง แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในรูปของการวางแผนและปฏิบัติการเช่นการปฏิรูป
ที่ดิน การสหกรณ์ การพัฒนาชนบท เป็นต้น และเรียกวิธีการนี้ว่าการพัฒนา (เอกชัย กี่สุขพันธ์, 2547, 9) 
 5. แนวคิดแบบความขัดแย้งทางสังคม เป็นแนวคิดของการพัฒนาประเทศด้วยระบอบสังคมนิยมที่น า
ทฤษฎีความขัดแย้งมาใช้เป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบสังคมโดยถือว่าการน าระบอบ
สังคมนิยมเข้ามาใช้แทนระบบที่ใช้อยู่เดิม ถือเป็นการพัฒนาในแนวความคิดนี้ (บานาน่า เทรนนิ่ง) 
  6. แนวคิดแบบการพัฒนาชุมชน เป็นแนวคิดที่องค์การสหประชาชาติน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาที่กล่าวมาแล้วในเรื่องความเป็นมาของการพัฒนา กล่าวคือการให้คนและกลุ่มคนในชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาและเป็นผู้ได้รับผลของการพัฒนาตามหลักการและวิธีการพัฒนาชุมชน 
 7. แนวคิดแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นแนวคิดที่องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ                
ทั ่วโลกได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ ุมเฟือยจนเกินขีดจ ากัดของทรัพยากรโลก                 
เป็นแนวคิดการพัฒนาที่ต้องค านึงถึงความเป็นองค์รวมของทุกด้านอย่างสมดุลใน 5  ด้าน คือด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ด้านสังคมและด้านการเมือง 
 จากแนวคิดหลักในการพัฒนาทั้ง 7 ประการดังกล่าว การพัฒนาชุมชนถือเป็นแนวคิดหนึ่งที ่มี
ลักษณะเฉพาะ คือมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงในตัวมนุษย์รวมถึงศักยภาพของมนุษย์เป็นหลัก กล่าวได้ว่า         
การที่จะท าความเข้าใจความหมาย ลักษณะและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนานั้นจ าเป็นจะต้องตระหนักในความ
จริงที่ว่า การพัฒนาเป็นแนวคิดเชิงปทัสถาน การก าหนดความหมายทิศทางและแนวทางของการพัฒนานั้น 
ย่อมจะแตกต่างกันไปตามค่านิยมและความเชื่อพื้นฐานหรืออุดมการณ์ของสังคมและกาลเวลา ดังนั้นแนวทาง
การพัฒนาของประเทศที่มีความยึดมั่นในอุดมการณ์ทุนนิยมจึงอาจจะแตกต่างจากประเทศอุดมการณ์สังคม
นิยมและเนื ่องจากปทัสถานที่มองเห็นว่าเป็นสิ ่งที ่ปรารถนาเปลี ่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา ความหมาย                  
แนวคิดและแนวทางการพัฒนาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลาด้วยเช่นกัน 
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 โลกเราก าลังเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ อย่างเต็มตัว และเป็นยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล
อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ เป็นยุคที่ไม่ว่าจะอยู่มุมใดของโลก หากเรามีความคิดสร้างสรรค์ และ
สามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ก็สามารถสร้างนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลกได้ และแน่นอนว่าสิ่งที่ส าคัญ
สิ่งหนึ่งในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ นั่นก็คือ “การศึกษา” แต่ทว่าในทางกลับกันระบบการศึกษาของหลาย ๆ 
ประเทศ หรือแม้กระทั ่งประเทศที่พัฒนาแล้วแถวหน้าของโลกหลาย ๆ ประเทศ กลับยังไม่พัฒนาด้าน
การศึกษาเท่าท่ีควร และปรับตัวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ละสังคมจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้
ทันต่อการเปลี ่ยนแปลงดังกล่าวอยู ่ตลอดเวลาสถานศึกษาจึงต้องเป็นประตูแห่งโลกการเรียนรู้ที ่ส าคัญ 
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี้จึงต้องเน้นการเรียนรู้ในชีวิตจริง หลักสูตรยึดโครงงานเป็นฐาน คิดสร้างสรรค์         
ให้ความส าคัญกับการสืบค้นวิจัยเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีเสรีภาพในการเรียนรู้ ซึ่งสถานศึกษาจะมีประสิทธิผล
ดังกล่าวได้นั้น ต้องอาศัยผู้บริหารที่เอาใจใส่และสนใจการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ดังนั้น การศึกษาใน
ยุคนี้ต้องเปลี่ยนแปลงความคิดจากกระบวนทัศน์ดั้งเดิม ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ที่ให้โลกของการศึกษาเป็น
ศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ ที่ไปไกลกว่าการได้รับการเรียนรู้แบบเดิม ๆ เน้นการพัฒนาทักษะและ
ทัศนคติ และเหนือสิ่งอื่นใด คือ สามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นทักษะส าคัญในยุคปัจจุบัน 

ในยุคศตวรรษที่ 21 ได้เปลี่ยนแปลงระบบการท างาน และการบริหาร โดยงานที่ท าต้องได้รับการ
พัฒนา หรือเรียนรู้ตลอดเวลา สถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในอนาคตจะต้องเป็นสถานศึกษาที่สามารถท า
ให้บุคลากรในสถานศึกษามีความผูกพันและความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา และใช้ความสามารถของบุคลากร
เหล่านั้นในการเรียนรู้งานของสถานศึกษาในทุก ๆ เรื่องไปพร้อมกัน ทั้งนี้จะต้องสนับสนุนให้บุคลากรเปิดใจที่
จะรับความคิดเห็นหรือความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ บุคลากรจะต้องมีการสื ่อสารอย่างเปิดเผย เข้าใจในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา และร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์และร่วมกันท างานเพื่อให้บรรลุพันธกิจของสถานศึกษา
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาท่ีจะเกิดขึ้น  

ดังนั้นหากจะให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาให้มีประสิทธิผลตามที่กล่าวไปนั้น “ผู้บริหารสถานศึกษา” 
เป็นส่วนส าคัญที่สุดที่จะน าพาสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จได้ บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารจึงเป็นภาระที่ส าคัญ
ต่อการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารจะต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเองให้เป็นผู้น า
ยอดเยี่ยมปรับเปลี่ยนสถานศึกษาให้ทันสมัย พัฒนาคณะท างานให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้พัฒนากระบวน
ทัศน์ใหม่ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์การบริหารจัดการใหม่ ๆ ส่งเสริมสนับสนุนทั้งด้าน
งบประมาณสื่ออุปกรณ์อย่างเพียงพอให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรและนอกองค์กร
ให้ความสนใจต่อวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ปรับเปลี่ยนวิธีสอนของครูให้มีเทคนิคใหม่ ๆ พัฒนาหลักสูตร
ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและการบูรณาการทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต รวมทั้งปรับบทบาทในการสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ชุมชนท้องถิ่น สถานประกอบการที่จะส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”    
             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1566 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 

2. เพื ่อศึกษาประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 

  3. เพื ่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารกับประสิทธิผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร หมายถึง ผู ้อ านวยการหรือรองผู ้อ านวยการโรงเรียนและครูผู ้สอนโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีร ีข ันธ ์เขต 2 ประกอบด้วย ผู ้อ  านวยการหรือ                        
รองผู้อ านวยการ จ านวน 80 คน ครูผู้สอน จ านวน 1,158 คน รวม ทั้งหมด 1,238 คน 
 
กรอบแนวคิด 
 ในการวิจัยการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 มีกรอบแนวคิดดังนี้ 
 ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม (innovative thinking skills) เป็นทักษะความคิดพ้ืนฐานใน 
การท าให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร ปลูกฝังทักษะการคิดลักษณะนี้ให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
เนื่องจากในการบริหารการศึกษานั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อน
ผลลัพธ์ด้วยกระบวนการจัดการความรู ้ก็จะท าให้สถานศึกษาเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม ( innovative 
organization) โดยผลลัพธ์ดังกล่าวก็คือ คุณภาพผู้เรียน ซึ่งนับได้ว่าเป็นนวัตกรรม ( innovative product)               
ที่เกิดจากการบริหารเชิงนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ฮอร์ทและบัคเนอร์ (Horth and Buchner) กล่าวถึง
ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร ประกอบด้วย 6 ทักษะดังนี้ 
 1) การรับรู้รายละเอียดอย่างถี่ถ้วน (paying attention)  
 2) การเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล (personalizing)  
 3) การถ่ายทอดจินตนาการ (imaging) 
 4) การเปลี่ยนการท างานเป็นเหมือนการเล่น (serious play)  
 5) การระดมความคิดและการสืบค้น (collaborative inquiry)  
 6) การสังเคราะห์ (crafting)  
 ลูเนนเบิร์กและออนสเตน (Lunenburg and Ornstein) กล่าววา่ประสิทธิผลของสถานศึกษามี 7 ประการคือ  
 1) สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย (a safe and orderly environment)  
 2) พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน (a clear school mission)  
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 3) ภาวะผู้น าด้านวิชาการ (instruction leadership)  
 4) ความคาดหวังที่สูง (a climate of high expectation)  
 5) ความทุ่มเทเวลาในการท างาน (high time on task)  
 6) การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน (frequent monitoring of student progress)  
 7) ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง (positive home-school relations) 
 ประสิทธิผลของสถานศึกษาไม่ได้หมายถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหรือความพอใจในการ
ท างานเท่านั้น แต่คือผลของความสามารถในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้เกิดผลลัพธ์ที่ท าให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 

 แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2  
 
 
 
 

ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม 
ของผู้บริหาร 

 
1. การรับรู้รายละเอียดอย่างถี่ถ้วน 
2. การเข้าใจความแตกต่างของแต่ละ  
  บุคคล 
3. การถ่ายทอดจินตนาการ 
4. การเปลี่ยนการทำงานเป็นเหมือน 
  การเล่น 
5. การระดมความคิดและการสืบค้น 
6. การสังเคราะห์ 
 
 
 
 

ประสิทธิผลการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 

1. สภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบ 
   และปลอดภัย 
2. พันธกิจของสถานศึกษามีความ  
  ชัดเจน 
3. ความเป็นผู้นำด้านวิชาการ 
4. ความคาดหวังที่สูง 
5. ความทุ่มเทเวลาในการทำงาน 
6. การตรวจสอบความก้าวหน้าของ 
  นักเรียน 
7. ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากร ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 80 คน 
ครูผู้สอน จ านวน 1,158 คน รวม ทั้งหมด 1,238 คน 
     2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อ านวยการ/รองอ านวยการโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการและครูจ านวน 303 คน 
ที่ค่าความเชื่อมั่น 95% ค านวณโดยใช้สูตร ของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973)  
 

n =
N

1+Ne2  =  
1,238

1+(1,238)(0.05)2  =  
1,238

1+3.095
=  

1,238

4.095
= 302.319 ≈ 303 

  
เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N = ขนาดประชากร 

  e = ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการสุ่มตัวอย่างโดยก าหนดเป็น 0.05 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
   ตอนที ่ 1 ข้อมูลทั ่วไปประกอบด้วย เพศ,  อายุ, ระดับการศึกษา, ต าแหน่งหน้าที ่ในปัจจุบัน, 
ประสบการณ์ในการท างาน  
   ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า ( Rating Scales) 5 ระดับ ได้แก่ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด  
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า ( Rating Scales) 5 ระดับ ได้แก่ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด  
 
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 

การสร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สร้างค าถามภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 2. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยด้วยการน า “แบบสอบถาม” ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน พิจารณา
ตรวจสอบตามความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยการหาค่า IOC (index ofitem objective 
congruence) พิจารณาข้อค าถามท่ีมีค่า IOC มากกว่า 0.5 ขึ้นไป 
 3. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยด้วยการน า “แบบสอบถาม” ไปทดลองใช้ ( try out) กับ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 น าผลมาวิเคราะห์หาค่า
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ความเชื่อมั่น (reliability) ด้วยการค านวณค่าสัมประสิทธิอัลฟา (α Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 
 4. ผู้วิจัยท าหนังสือ เพื่อขอความร่วมมือไปยังสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 แจ้งไปยังสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างช่วยอนุเคราะห์ให้ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนและครูผู้สอน เป็นผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถาม 
 5. ผู้วิจัยด าเนินการจัดส่งแบบสอบถามผ่าน Google form เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เกิดความ
สะดวกและรวดเร็วในการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มโดบใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย  
 6. ตรวจสอบแบบสอบถามโดยสร้างฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน
ตามกลุ่มตัวอย่าง และน าข้อมูลดังกล่าวค านวณค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 เพื่อให้การวิเคราะห์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอน
โดยค านวณค่าสถิติ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ ความถ่ี และร้อยละ 
2. วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร และ 

ประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สถิติที่ใช้ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation S.D.) โดยการน าค่าเฉลี่ยที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม เทียบกับเกณฑ์ มีรายละเอียด ดังนี้ 

- มีค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แสดงว่า ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร   / ประสิทธิผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

- มีค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แสดงว่า ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร   / ประสิทธิผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย 

- มีค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แสดงว่า ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร   / ประสิทธิผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 

- มีค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แสดงว่า ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร   / ประสิทธิผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 

- มีค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แสดงว่า ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร   / ประสิทธิผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด  

3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม 
ของผู้บริหารกับประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์เขต 2 สถิติที ่ใช้คือสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์  (rxy) ของเพียร์สัน (Pearson’s product – 
moment correlation coefficient) มีรายละเอียดดังนี้  
         ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป แสดงว่า ตัวแปรคู่นั้นมีความสัมพันธ์กันใน ระดับสูง  
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                            ตั้งแต่ 0.30 – 0.69 แสดงว่า ตัวแปรคู่นั้นมีความสัมพันธ์กันใน ระดับปานกลาง  
          ต ่ากว่า 0.30 แสดงว่า ตัวแปรคู่นั้นมีความสัมพันธ์กันในระดับต ่า 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ประสบการณ์ในการท างาน โดยวิธีหาค่าร้อยละและน าเสนอในรูปตารางประกอบค า
บรรยาย ดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (n=303) ร้อยละ 

เพศ 

1. ชาย 
2. หญิง 

 

84 

219 

 

27.70 

72.30 

รวม 303 100.00 

อาย ุ

1. น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี 
2. 31-40 ปี 
3. 41-50 ปี 
4. 51-60 ปี 

 

133 

94 

56 

20 

 

43.90 

31.00 

18.50 

6.60 

รวม 303 100.00 

ระดับการศึกษาสูงสุด 

    1. ปริญญาตร ี

    2. ปริญญาโทหรือสูงกว่า  

 

235 

68 

 

77.60 

22.40 

รวม 303 100.00 

ต าแหน่ง 

1. ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2. ครูผูส้อน 

 

30 

273 

 

9.90 

90.10 

รวม 303 100.00 

ประสบการณ์ท างาน 

1. 1-5 ปี 
2. 6-10 ปี 
3. 11-15 ปี 
4. 16-20 ปี 
5. มากกว่า 20 ปีข้ึนไป                     

 

155 

77 

25 

16 

30 

 

51.20 

25.40 

8.30 

5.30 

9.90 

รวม 303 100.00 
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 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 219  คน 
ร้อยละ 72.30 เพศชาย จ านวน 84 คน ร้อยละ 27.70 อายุส่วนใหญ่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี จ านวน               
133 คน ร้อยละ 43.90 รองลงมาอายุ 31-40 ปีจ านวน 94 คน ร้อยละ 31.00 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่
ปริญญาตรี จ านวน 235 คน ร้อยละ 77.60 ปริญญาโทหรือสูงกว่า จ านวน 68 คน ร้อยละ 22.40 ต าแหน่ง
ส่วนใหญ่ ครูผู ้สอน จ านวน 273 คน ร้อยละ 90.10 รองลงมาผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
จ านวน 30 คน ร้อยละ 9.90 มีประสบการณ์การท างานส่วนใหญ่อยู่ที่ 1-5 ปี จ านวน 155 คน ร้อยละ 51.20 
รองลามา 6-10 ปี จ านวน 77 คน ร้อยละ 25.40 

 ตอนที่ 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 มีผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
  
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 
โดยรวมและรายด้าน 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของ

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 อยู่ในระดับ
มากทั ้ง 6 ด ้าน มีค ่าเฉล ี ่ยเร ียงจากมากไปหาน ้อย ได ้แก่ ด ้านการร ับร ู ้รายละเอ ียดอย่างถ ี ่ถ ้วน                                  
ด้านการสังเคราะห์ ด้านการระดมความคิดและการสืบค้น ด้านการเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล               
ด้านการถ่ายทอดจินตนาการ และด้านการเปลี่ยนการท างานเป็นเหมือนการเล่น  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 
�̅� S.D. ระดับ 

1. การรับรู้รายละเอียดอย่างถ่ีถ้วน 4.30 0.65 มาก 

2. การเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล 4.26 0.67 มาก 
3. การถ่ายทอดจินตนาการ 4.25 0.66 มาก 

4. การเปลี่ยนการท างานเป็นเหมือนการเล่น 4.16 0.75 มาก 

5. การระดมความคิดและการสืบค้น 4.26 0.68 มาก 
6. การสังเคราะห์ 4.26 0.71 มาก 

รวม 4.25 0.69 มาก 
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ตอนที่ 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 มีผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 โดยรวมและรายด้าน 

 
จากตารางที ่ 3 พบว่า ความคิดเห็นเกี ่ยวกับประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 อยู่ในระดับมากทั้ง 7 ด้าน มีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านความคาดหวังที่สูง ด้านสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย ด้านความทุ่มเทเวลาในการ
ท างาน ด้านความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง ด้านภาวะผู้น าด้านวิชาการ ด้านพันธกิจของสถานศึกษามี
ความชัดเจน  และด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน  

ตอนที่ 4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 

 
 
 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์เขต 2 
�̅� S.D. ระดับ 

1. สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย 4.38 0.55 มาก 
2. พันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน 4.34 0.62 มาก 

3. ภาวะผู้น าด้านวิชาการ  4.36 0.61 มาก 
4. ความคาดหวังที่สูง  4.41 0.55 มาก 

5. ความทุ่มเทเวลาในการท างาน 4.37 0.60 มาก 

6. การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน 4.34 0.59 มาก 
7. ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง 4.37 0.60 มาก 

รวม 4.40 0.60 มาก 
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ประสิทธิผลของ

สถานศึกษา 

ทักษะการคิด 
เชิงนวัตกรรมของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา(Xtot) 

กับประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา (Ytot) สังกัดส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์เขต 2 มีความสัมพันธ์กันในระดังสูง (rxy=0.83*) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 
กับประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา(Y) สังกัดส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์เขต 2 พบว่าแนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการ
ร ับร ู ้รายละเอียดอย่างถ ี ่ถ ้วน(X1) ม ีความสัมพันธ ์ก ับประสิทธ ิผลการด าเน ินงานของสถานศึกษา                          
ด้านสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย (Y1) อยู่ในระดับสูง (rxy=0.778*) ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล(X2) มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา ด้านสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย(Y1) อยู่ในระดับสูง (rxy=0.787*) 
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1. การรับรูร้ายละเอียดอยา่ง 
ถี่ถ้วน(X1) 

0.778* 0.725* 0.746* 0.733* 0.701* 0.672* 0.619* 0.795* 

2. การเขา้ใจความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล(X2) 

0.787* 0.724* 0.791* 0.703* 0.688* 0.695* 0.630* 0.803* 

3. การถ่ายทอด 
จินตนาการ(X3) 

0.756* 0.689* 0.730* 0.668* 0.631* 0.658* 0.594* 0.756* 

4. การเปลี่ยนการท างานเป็นเหมือน 
การเล่น(X4) 

0.720* 0.671* 0.686* 0.609* 0.571* 0.615* 0.582* 0.712* 

5. การระดมความคิดและ 
การสืบค้น(X5) 

0.794* 0.699* 0.736* 0.675* 0.625* 0.616* 0.607* 0.759* 

6. การสังเคราะห์(X6) 
 

0.823* 0.760* 0.766* 0.694* 0.629* 0.645* 0.641* 0.793* 

ภาพรวม (Xtot) 0.838* 0.769* 0.802* 0.734* 0.691* 0.702* 0.661* 0.831* 
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ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการถ่ายทอดจินตนาการ(X3) มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ด้านสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย(Y1) อยู่ในระดับสูง 
(rxy=0.756*) ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการเปลี่ยนการท างานเป็นเหมือนการ
เล่น(X4) มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ด้านสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและ
ปลอดภัย(Y1) อยู่ในระดับสูง (rxy=0.720*) ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการระดม
ความคิดและการสืบค้น(X5) มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ด้านสภาพแวดล้อม
เป็นระเบียบและปลอดภัย(Y1) อยู่ในระดับสูง (rxy=0.794*) และทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านการสังเคราะห์(X6) มีความสัมพันธ์ก ับประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา                    
ด้านสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย(Y1) อยู่ในระดับสูง (rxy=0.823*) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการรับรู้รายละเอียดอย่างถ่ี
ถ้วน ด้านการสังเคราะห์ ด้านการระดมความคิดและการสืบค้น ด้านการเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
ด้านการถ่ายทอดจินตนาการ และด้านการเปลี่ยนการท างานเป็นเหมือนการเล่น  

2. ประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์เขต 2 อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน               
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านความคาดหวังที่สูง ด้านสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและ
ปลอดภัย ด้านความทุ่มเทเวลาในการท างาน ด้านความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง ด้านภาวะผู้น าด้าน
วิชาการ ด้านพันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน  และด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารกับประสิทธิผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 มีความสัมพันธ์กันสูง 
(rxy=0.83) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาพบว่า  

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา         
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 อยู่ในระดับมากทั้ง 6 ด้าน  ซึ่งสอดคล้องกับ
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การศึกษาวิจัยของ ศศิตา เพลินจิต (2558) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้กล่าวว่า 
ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ ด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ รองลงมาคือ 
ด้านทักษะทางด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม ด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัว ด้านการเป็นผู้สร้างหรือ
ผลิตและรับผิดชอบเชื่อถือได้ และด้านการริเริ่มสร้างสรรค์และการเป็นตัวของตัวเอง และไปสอดคล้องกับ     
ปาริฉตัร ช่อชิต (2560) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
 2. ความคิดเห็นเกี ่ยวกับประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 
2 อยู ่ในระดับมากทั้ง 7 ด้าน ผู ้ว ิจัยเห็นว่า สถานศึกษาต่าง ๆ ในสังคมนั้นล้วนมีผู ้ปกครองนักเรียนให้
ความส าคัญและเข้ามามีส่วนร่วมกับเรื่องการบริหารสถานศึกษามากขึ้นเพราะนักเรียนล้วนเป็นบุตรหลานของ
คนในชุมชนอีกทั้งเชื่อว่าสถานศึกษาเป็นแหล่งบ่มเพาะทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญ หากสถานศึกษามีคุณภาพ 
บุคลากรในสถานศึกษามีคุณภาพ บุตรหลานของเขาก็จะมีคุณภาพตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ   
ลูเนนเบิร์กและออสเตน ได้กล่าวว่า เพื ่อสร้างประสิทธิภาพให้กับนักเรียนอย่างเต็มที่นั ้นจ าเป็นต้องใช้           
การท างานในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือน ามาซึ่งผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจในวงกว้างรวมถึงสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ วิไลวรรณ พ่วงทอง (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่ององค์ประกอบ
ที ่ส ่งผลต่อประสิทธ ิผลสถานศึกษา ส ังก ัดส  าน ักงานคณะกรรมการการศึกษ าขั ้นพื ้นฐาน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในระดับมาก โดยสถานศึกษามีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการหลักสูตร สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

3. แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเช ิงนวัตกรรมของผู ้บร ิหารสถานศึกษากับประสิทธ ิผล                         
การด าเนินงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2                        
มีความสัมพันธ์กันในระดังสูง เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 ใน ด้านการรับรู้
รายละเอียดอย่างถี่ถ้วน ด้านการเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล ด้านการถ่ายทอดจินตนาการ ด้านการ
เปลี่ยนการท างานเป็นเหมือนการเล่น ด้านการระดมความคิดและการสืบค้น และด้านการสังเคราะห์ กับ
ประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เขต 2 ในด้านสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย มีความสัมพันธ์กันในระดังสูงทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับ
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ทฤษฎี ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของ ฮอร์ทแลบัคเนอร์ ( Horth and BGuchner ) กล่าวว่า เป็นทักษะ
ความคิดพื้นฐานในการท าให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร ปลูกฝังทักษะการคิดลักษณะนี้ให้เกิดขึ้นกับผู้บริหาร ครู
และบุคลากรในสถานศึกษา เนื่องจากในการบริหารการศึกษานั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ก็จะท าให้สถานศึกษาเป็นองค์การแห่ ง
นวัตกรรม (innovative organization) โดยผลลัพธ์ดังกล่าวก็คือ คุณภาพผู้เรียน ซึ่งนับได้ว่าเป็นนวัตกรรม 
(innovative product) ที่เกิดจากการบริหารเชิงนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับทฤษฎี ของ  
ลูเนนเบิร์กและออนสเตน (Lunenburg and Ornstein) กล่าวว่า การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามหมายก่อให้เกิดผลผลิตที่เป็นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ความพึงพอใจในการท างานของครูและ
การรับรู้ประสิทธิผลสถานศึกษาโดยรวม  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวิจัยไปใช้ 

ควรน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้มาใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
และปรับปรุงการบริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพในสถานศึกษามากยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์เพ่ือการ

บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีร ีข ันธ ์ เขต 2 และ                           

(2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น  การวิจัยนี้เป็นการวิจัย

เชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากร จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น (2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่

พัฒนาขึ้น มีค่าความเชื ่อมั่น .925 สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี ่ยงเบน

มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น  ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนของ

ผู้ใช้งานระบบ และส่วนของผู้ดูแลระบบ (2) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่

พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมากทีสุ่ด 

 

ค าส าคัญ: ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูล ออนไลน์ 

 

Abstract 

 This research had purposes for (1) information technology development of online data 

keeping for education place management under Prachuap Khiri Khan the office of the 

educational service area office 2, and (2) satisfaction study of the developed information 

technology system. The study is a quantity research. The sample are teachers and 

administrators of information technology 30 respondents. The equipment used in this research 

are (1) the developed information technology system, and (2) satisfactory questionnaires of 

mailto:vinda.11450@gmail.com
mailto:Wannaree.pan@rmutr.ac.th


การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”    
             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1578 

 

the users of the developed information technology system with reliability value of .925. 

Statistics used for data analysis are mean, standard deviation The result found that (1) the 

developed information technology system, consists of two parts those are; part1 is for system 

users, part2 is for system administrators, (2) The result of users’ satisfaction of the developed 

information technology system was in a most level. 

 

Keywords: Information Technology system, data saving, online 

 

บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึ้นทั้งด้านการใช้
ชีวิตประจ าวันและด้านการท างาน ซึ ่งในปัจจุบันองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององค์กรให้มีความทันสมัย รวดเร็ว  ถูกต้อง และแม่นย า 
สามารถให้ข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร การจัดการฐานข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล
อย่างมีระบบ จะท าให้การตรวจสอบข้อมูล การเรียกขอและการรายงานข้อมูลสารสนเทศเป็นไปอย่างสะดวก
รวดเร็ว ยิ่งองค์กรใดที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพมากจะท าให้ได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน
เป็นอย่างมาก  
 การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารองค์กรจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ดี
เป็นปัจจุบันเพื ่อประกอบการตัดสินใจ แต่ในปัจจุบัน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มีการด าเนินงานแบ่งเป็นฝ่ายงาน ส่วนใหญ่ไม่ได้มีระบบสารสนเทศใช้เพ่ือ
จัดเก็บข้อมูลโรงเรียนบางแห่งยังคงใช้ระบบแฟ้มเอกสารในการจัดเก็บข้อมูล หรืออาจใช้โปรแกรมส าเร็จรูปใน
การด าเนินงานซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายและไม่สามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์ของงานได้ทั้งหมด โดยแต่ละระบบ
ของฝ่ายงานต่าง ๆ ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้การด าเนินงานร่วมกันของฝ่ายงานต่าง ๆ จะกระท าผ่านการส่ง
เอกสารหรือส่งไฟล์ ส่งผลให้ประสบปัญหา ในการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ไม่ว่า
จะเป็นความผิดพลาดของข้อมูล ความซ ้าซ้อน หรือความล่าช้าในด้านของการด าเนินงาน 
 ดังนั้น ผู้วิจัยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์เพื่อการบริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น และเป็นแนวทางส าหรับองค์กรในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์เพื่อการบริหารสถานศึกษา             
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”    
             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1579 

 

 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์
เพ่ือการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากร ได้แก่ ครูและบุคลากรที่ดูแลระบบสารสนเทศในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จ านวน 89 โรงเรียน รวมทั้งหมด 178 คน  
 
ประโยชนที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ ใช้ในการบริหารและพัฒนาสถานศึกษา 
 2. ระบบสารสนเทศนี้เป็นการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนในการท างานปฏิบัติงาน และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ 
 3. สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับงานด้านอื่น ๆ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดการพัฒนาระบบ 
 ว ง จ รพ ัฒนา ร ะบบ  ( System Development Life Cycle : SDLC) ค ื อ  ก า ร แบ ่ ง ข ั ้ น ต อน
กระบวนการพัฒนาระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย เพ่ือช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจหรือตอบสนอง
ความต้องการขององค์กรโดยระบบที่จะพัฒนานั้นอาจเป็นการพัฒนาระบบใหม่หรือการปรับปรุงระบบเดิมให้ดี
ขึ ้นก็ได้ การพัฒนาระบบแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน 1) ค้นหาปัญหาขององค์กร 2) ศึกษาความเหมาะสม                               
3) การวิเคราะห์ 4) ออกแบบ 5) พัฒนาและทดสอบ 6) ติดตั้ง 7) ซ่อมบ ารุงระบบ (กองโลจิสติกส์, 2562) 
 ทฤษฎีความพึงพอใจ 
 Likert Scale คือ ชื่อเรียกของ Likert Rating Scales หรือ มาตรวัดของลิเคิร์ท เป็นมาตรวัดที่ใช้
ส าหรับให้ผู้แสดงระดับความคิดเห็นใน แบบสอบถามปลายปิด ที่จะมีตัวเลือกให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบตาม
ระดับความเห็นด้วย โดยมีระดับความเห็นด้วยตั้งแต่ ระดับความพึงพอใจที่สุดหรือเห็นด้วยที่สุด ไปจนถึงไม่
พอใจหรือไม่เห็นด้วยที่สุด ดังนี้ 5 พึงพอใจที่สุด 4 พอใจ 3 ปานกลาง 2 ไม่พึงพอใจ 1 ไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง   
(K. PAIR, 2561) 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากร ได้แก่ ครูและบุคลากรที่ดูแลระบบสารสนเทศในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จ านวน 89 โรงเรียน รวมทั้งหมด 178 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้พัฒนาระบบ ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มครูผู้ดูแลระบบ
สารสนเทศ กลุ่มเล็ก จ านวน 3 คน กลุ่มกลาง จ านวน 9 คน และกลุ่มใหญ่ จ านวน 30 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์เพื่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 ประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้   
  ส่วนที่ 1 ส่วนของผู้ใช้งานระบบ ประกอบด้วย หน้าหลัก หน้าแสดงผลข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
และหน้าแสดงผลข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ   
  ส่วนที่ 2 ส่วนของผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วย หน้าหลัก หน้าอัปเดตข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
และหน้าอัปโหลดข้อมูล 4 ฝ่ายเข้าจัดเก็บในระบบ  

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์เพ่ือ
การบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 มีลักษณะ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บ
ข ้ อม ู ลออน ไลน ์ เ พ ื ่ อ ก า รบร ิ ห า ร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เขต 2 ประกอบด้วย 
1. ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป 

2. ส่วนของผู้ดูแลระบบ  

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์เพ่ือการบริหาร

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 ประกอบด้วย 

1. ความพึงพอใจด้านการตอบสนองต่อการใช้งาน

ระบบ 

2. ความพึงพอใจด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันของ

ระบบ 

3. ความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 

4. ความพึงพอใจด้านความปลอดภัยต่อการใช้งาน

ระบบ 
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เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  มีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้ คือ 

   คะแนน 5  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 
   คะแนน 4 หมายถึง  พึงพอใจมาก 
   คะแนน 3 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
   คะแนน 2 หมายถึง  พึงพอใจน้อย 
   คะแนน 1 หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด 

 
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
 1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์เพ่ือการบริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีร ีข ันธ์เขต 2 พัฒนาโดยใช้ วงจรพัฒนาระบบ                
(System Development Life Cycle : SDLC) 7 ขั้นตอนดังนี้ 
     1) การค้นหาปัญหาขององค์กร (Problem Recognition) ศึกษาปัญหาและความต้องการ
ต้องการของผู้ใช้งานระบบ 
     2) ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) เทคนิคเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ บุคลากร
และความพร้อม และความคุ้มค่า เพ่ือใช้น าเสนอต่อผู้บริหารพิจารณาอนุมัติด าเนินการต่อไป 
  3) การวิเคราะห์ (Analysis) รวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการที่มีเพ่ือน าไปออกแบบระบบ 
โดยวิเคราะห์การท างานของระบบเดิม และความต้องการที่มีจากระบบใหม่ จากนั้นน าผลการวิเคราะห์มาเขียน
เป็นแผนภาพผังงานระบบ (System Flowchart) และทิศทางการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) 
  4) การออกแบบ (Design) น าผลการวิเคราะห์มาออกแบบเป็นแนวคิด (Logical Design) 
เพ่ือแก้ไขปัญหา ออกแบบโครงร่าง และออกแบบระบบออกแบบ  
  5) ทดสอบระบบ (Development & Test) เขียนโปรแกรม (Coding) เพื่อพัฒนาระบบจาก
การออกแบบ จากนั้นท าการทดสอบหาข้อผิดพลาด (Testing)  
   5.1) ให้ผ่านผู้เชี ่ยวชาญ 3 ท่าน ประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บ
ข้อมูลออนไลน์เพื ่อการบริหารสถานศึกษาที ่สร้างขึ ้น โดยใช้แบบตรวจสอบคุณภาพของเครื ่องมือของ
ผู ้ เช ี ่ยวชาญ ประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด ้านตัวอักษร (TEXT), ด้านภาพนิ ่ง ( IMAGE), ด้านปฏิส ัมพันธ์ 
(INTERACTIVE) และ ด้านความปลอดภัย (SECURITY) 
   5.2) ทดสอบการใช้งานกับ กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเล็ก จ านวน 3 คน และสอบถามความ
คิดเห็น และน าข้อเสนอแนะการใช้งาน เพ่ือปรับปรุงระบบ  
   5.3) ทดสอบการใช้งานกับ กลุ่มตัวอย่างกลุ่มกลาง จ านวน 9 คน และสอบถาม
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะการใช้งาน เพ่ือปรับปรุงระบบ  
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  6) การติดตั้ง (Implementation) น าระบบที่พัฒนาจนสมบูรณ์มาติดตั้ง ( Installation) และ
เริ่มใช้งานจริง กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มใหญ่ 30 คน 
  7) การซ่อมบ ารุงระบบ (System Maintenance) บ ารุงรักษาระบบต่อเนื ่องหลังจากเริ่ม
ด าเนินการ 
 2. การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บ
ข้อมูลออนไลน์เพื่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 2 
  1) ศึกษาเอกสารและหลักการที่เกี ่ยวกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์เพื่อการบริหารสถานศึกษา ที่จะใช้
เก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ 
  2) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูล
ออนไลน์เพ่ือการบริหารสถานศึกษา โดยมีเกณฑ์ในการแปลค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นของการวัคระดับ
ความพึงพอใจของการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์เพ่ือการบริหารสถานศึกษา 
    ช่วงคะแนนเฉลี่ย   4.50-5.00  หมายถึง   พึงพอใจมากที่สุด 
   ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49  หมายถึง  พึงพอใจมาก 
   ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
   ช่วงคะแนนเฉลี่ย   1.50-2.49    หมายถึง   พึงพอใจน้อย 
   ช่วงคะแนนเฉลี่ย   1.00-1.49  หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด 
  3) น าแบบสอบถามความพึงพอใจ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง 
  4) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความพึงใจตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  5) น าแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์
เพื่อการบริหารสถานศึกษาที่สร้างขึ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ (Index of Item – Objective Congruence : IOC) โดยมีการก าหนดคะแนนดังนี้ 
   +1  หมายถึง  แน่ใจว่าสามารถวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวัด 
    0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวัด 
   -1  หมายถึง  แน่ใจว่าวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวัด 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ผู้วิจัยขอหนังสือแนะน าตัวจากประธานหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการ
บริหารการศึกษา (ศษ.ม) เพ่ือน าไปประกอบการขออนุญาตเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
 2. ผู้วิจัยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น เสนอต่อสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพื่อขออนุญาตทดลองใช้งานระบบกับกลุ่มตัวอย่าง 
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 3. ทดลองใช้งานกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเล็ก จ านวน 3 คนและกลุ่มกลางจ านวน 9 คนเพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบก่อนใช้งานจริง  
 4. ทดลองใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มใหญ่ จ านวน 30 คน 
 5. ผู ้ว ิจัยน าแบบสอบถามความพึงพอใจ ไปให้กลุ ่มตัวอย่างกลุ่มใหญ่ จ านวน 30 คน เพื ่อตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ หลังจากได้ทดลองใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น 
 6. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้วยตนเอง และน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 1. ความพึงพอใจของผู ้ใช้งานที ่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์เพ่ือ                
การบริหารสถานศึกษา ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์เพื่อการบริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 ประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที ่ 1 ส ่วนของผู ้ใช้งานระบบ ประกอบด้วย 4 เมนูหลัก ได้แก่ 1) เมนูเกี ่ยวกับโรงเรียน
ประกอบด้วย ข ้อมูลพื ้นฐาน , ประว ัต ิโรงเรียน , โครงสร ้างการบร ิหาร , สถานที่ , และข้อมูลต ิดต่อ                       
2) เมนูบุคลากร ได้แก่ ข้อมูลผู้บริหาร, ข้อมูลครูและบุคลากร, ข้อมูลนักเรียน และข้อมูลกรรมการสถานศึกษา 
3) เมน ู เอกสาร ได ้แก ่  เอกสารงานว ิชาการ , งานงบประมาณ , งานบ ุคคล และงานท ั ่ ว ไป และ                                     
4) ระบบสารสนเทศ 

 
รูปที่ 2 โครงสร้างของระบบส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป 
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รูปที่ 3 หน้าหลัก 

 

 
รูปที่ 4 หน้าแสดงผลข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน 

 

 
รูปที่ 5 หน้าแสดงผลข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ 

  
 ส่วนที่ 2 ส่วนของผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วย 6 เมนูหลัก ได้แก่ 1) เมนูเกี่ยวกับโรงเรียนประกอบด้วย 
ข้อมูลพื้นฐาน, ประวัติโรงเรียน, โครงสร้างการบริหาร, และข้อมูลติดต่อ 2) งานวิชาการ ประกอบด้วย เอกสาร 
และระบบสารสนเทศ 3) งานงบประมาณ ประกอบด้วย เอกสาร และระบบสารสนเทศ 4) งานบุคคล 
ประกอบด้วย, เอกสาร, ระบบสารสนเทศ, ผู ้บริหาร, ครูและบุคลากร และกรรมการสถานศึกษา และ                      
5) งานทั่วไป ประกอบด้วย, เอกสาร, ระบบสารสนเทศ, อาคารสถานที่, และข้อมูลนักเรียน 
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รูปที่ 6 โครงสร้างของระบบส่วนของผู้ดูแลระบบ 

 

 
รูปที่ 7 หน้าหลักของผู้ดูแลระบบ 

 

 
รูปที่ 8 หน้าอัปเดตจข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน 

 

 
รูปที่ 9 หน้าอัปโหลดข้อมูล 4 ฝ่ายเข้าจัดเก็บในระบบ 
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 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู ้ใช้งานที ่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูล
ออนไลน์เพื่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ   
 1. ชาย 7 23.3 

 2. หญิง 23 76.7 

รวม 30 100 
อายุ   

 1. ต ่ากว่า 25 ปี 4 13.3 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ 

 2. 25-30 ปี 22 73.3 

 3. 31 ปีขึ้นไป 4 13.3 
รวม 30 100 

ประสบการณ์การท างาน   

 1. ต ่ากว่า 5 ปี 22 73.3 
 2. 6 ปีขึ้นไป 8 26.7 

รวม 30 100 

ระดับการศึกษา   
 1. ต ่ากว่าปริญญาตรี 2 6.7 

 2. ปริญญาตรี 25 83.3 
 3. สูงกว่าปริญญาตรี 3 10.0 

รวม 30 100 

  
 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์พบว่าจ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 23 คน ร้อยละ 76.70 อายุระหว่าง 25 -30 ปี จ านวน 22 คน ร้อยละ 73.30 
ประสบการณ์ท างาน ต ากว่า 5 ปี จ านวน 22 คน ร้อยละ 73.30 การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 25 คน 
ร้อยละ 83.30 
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ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์เพ่ือ                 
การบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 

รายการประเมิน x S.D. ระดับความคิดเห็น 

ความพึงพอใจด้านการตอบสนองต่อการใช้งานระบบ (System Requirements Test) 
1. ความสามารถของระบบในด้านการอัปโหลดจัดเก็บข้อมูล 4.70 0.47 พึงพอใจมากที่สุด 

2. ความสามารถของระบบในด้านการดาวน์โหลดข้อมูล 4.73 0.45 พึงพอใจมากที่สุด 

3. ความรวดเร็วของการเข้าถึงข้อมูลในระบบ 4.57 0.50 พึงพอใจมากที่สุด 
4. การเรียกดูและค้นหาข้อมูลในระบบ 4.63 0.49 พึงพอใจมากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.66 0.39 พึงพอใจมากที่สุด 

ความพึงพอใจด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) 
1. ความถูกต้องของข้อมูล 4.73 0.45 พึงพอใจมากที่สุด 

2. ความเร็วของการประมวลผล 4.67 0.48 พึงพอใจมากที่สุด 
3. ความสามารถในการเพ่ิมและแก้ไขข้อมูลได้รวดเร็ว 4.70 0.54 พึงพอใจมากที่สุด 

4. เรียกใช้งานผ่านเครือข่ายจากหลาย ๆ จุดในเวลาเดียวกัน 4.67 0.48 พึงพอใจมากที่สุด 

5. ลดความซ ้าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล 4.77 0.43 พึงพอใจมากที่สุด 
เฉลี่ยรวม 4.71 0.38 พึงพอใจมากที่สุด 

ความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 

1. การจัดว่างต าแหน่งของส่วนต่าง ๆ บนหน้าจอ 4.73 0.45 พึงพอใจมากที่สุด 
2. ข้อมูลในแต่ละหน้ามีปริมาณเหมาะสม 4.73 0.52 พึงพอใจมากที่สุด 

3. รูปแบบของตัวอักษรที่เลือกใช้มีความเหมาะสม 4.67 0.48 พึงพอใจมากที่สุด 
4. ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันสื่อความได้ง่าย 4.70 0.47 พึงพอใจมากที่สุด 

5. ความง่ายต่อการใช้งานระบบ 4.63 0.49 พึงพอใจมากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.69 0.37 พึงพอใจมากที่สุด 
ความพึงพอใจด้านความปลอดภัยต่อการใช้งานระบบ (Security) 

1. การเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสผ่าน 4.83 0.38 พึงพอใจมากที่สุด 

2. ความปลอดภัยของข้อมูลในฐานข้อมูล 4.73 0.45 พึงพอใจมากที่สุด 
3. ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย 4.73 0.45 พึงพอใจมากที่สุด 

4. การก าหนดสิทธิ์การใช้งานระบบ 4.70 0.47 พึงพอใจมากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.75 0.35 พึงพอใจมากที่สุด 
ภาพรวม 4.70 0.32 พึงพอใจมากที่สุด 
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์เพื่อการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมากที ่ส ุด เมื ่อพิจารณารายด้านพบว่า ระดับที ่ผ ู ้ใช ้งานระบบมีความพึงพอใจมากที ่ส ุดคื อ                         

ด้านความปลอดภัยต่อการใช้งานระบบมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ ( x = 4.75, S.D. = 0.35) รองลงมาคือ               

ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ ( x = 4.71, S.D. = 0.38) ด้านความง่าย

ต่อการใช้งานระบบ ( x = 4.69, S.D. = 0.37) และด้านการตอบสนองต่อการใช้งานระบบ มีค่าเฉลี่ยโดย                

รวมเท่ากับ ( x = 4.66, S.D. = 0.39) 
 
อภิปรายผลการวิจัย  

1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์เพื่อการบริหารสถานศึกษา              
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 พัฒนาขึ้นโดยใช้ วงจรพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle : SDLC) ประกอบด ้วย 2 ส ่วนค ือ 1 ส ่วนของผู้ ใช ้ งานท ั ่ ว ไป 
ประกอบด้วยเมนู เกี่ยวกับโรงเรียน บุคลากร เอกสาร ระบบสารสนเทศ และเมนูเข้าสู่ระบบ 2 ส่วนของผู้ดูแล
ระบบ ประกอบด้วยเมนู เกี่ยวกับโรงเรียน งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล งานทั่วไป และเมนูจัดการ
ผู้ใช้ ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุกิตติ์ สายสิงห์  (2563) ได้จัดท างานวิจัย การพัฒนาระบบจัดเก็บ
ฐานข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาแบบ 360 องศา ผลการวิจัยพบว่า ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลบุคลากรทาง
การศึกษาแบบ 360 องศาประกอบด้วย 16 ส่วน ได้แก่ 1) ระบบแสดงข้อมูลบุคลากรทั้งหมด 2) ระบบแสดง
ข้อมูลบุคลากรแบบแยกสังกัด 3) ระบบสมัครสมาชิก 4) ระบบล็อกอิน 5) ระบบเพิ่มข้อมูลความเชี่ยวชาญ              
6) ระบบเพ่ิมข้อมูลด้านคุณวุฒิ 7) ระบบเพ่ิมข้อมูลด้านงานบริหาร 8) ระบบเพ่ิมข้อมูลด้านงานสอน 9) ระบบ
เพิ่มข้อมูลด้านเอกสาร-ต ารา 10) ระบบเพิ่มข้อมูลด้านงานวิจัย 11) ระบบเพิ่มข้อมูลด้านการตีพิมพ์งานวิจัย 
12) ระบบเพิ่มข้อมูลด้านบริการวิชาการ 13) ระบบเพิ่มข้อมูลด้านท านุศิลปวัฒนธรรม 14) ระบบเพิ่มข้อมูล
ด้านวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ 15) ระบบเพิ่มข้อมูลด้านผลงาน-รางวัล และ 16) ระบบเพิ่มข้อมูลด้านเกียรติ
บัตรประกาศนียบัตร 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์
เพื่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 พบว่า 
ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจระบบโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ระดับที่ผู้ใช้งาน
ระบบมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านความปลอดภัยต่อการใช้งานระบบ รองลงมาคือ ด้านด้านการท างานได้
ตามฟังก์ชันงานของระบบ ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ และด้านการตอบสนองต่อการใช้งานระบบ      
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คม กันชูล (2563) ได้จัดท างานวิจัย การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล จราจร
คอมพิวเตอร์ภายในส านักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผลการวิจัย
พบว่า ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ได้ตามพระราชบัญญตัิ 
โดยจัดเก็บในฐานข้อมูล MySQL ตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์การใช้งานเครือข่ายผ่านระบบพิสูจน์ตัวตน แสดง
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ข้อมูลของผู้ใช้งานย้อนหลังได้ ส ารองข้อมูลไว้ 90 วันผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก                   
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการใช้งานและด้านการใช้สอย ความพึงใจอยู่ในระดับมากรองลงมา   
ด้านประสิทธิภาพ และด้านความน่าเชื่อถือตามล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ควรพัฒนาหน้าจอระบบทุกหน้าให้รอบรับการใช้งานกับหน้าจอทุกอุปกรณ์ ทั้งจอคอมพิวเตอร์  
จอสมาร์ทโฟน และจอแท็บเล็ต 
 2. ควรศึกษาโครงสร้าง และรูปแบบการท างานของแต่ละสถานศึกษาในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคีย ง 
เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ และพัฒนาระบบได้ตรงตามความต้องการและใช้งานได้ทุกสถานศึกษา 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ (1) เพ่ือศึกษากลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และ (2) เพื่อศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิทธิผลของกลยุทธ์การส่งคุณธรรมจริยธรรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กรณีศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี  การวิจัยนี้เป็นการวิจัย เชิง ปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับปวช. ปีที่ 3 
จ านวน 2 ห้อง  64 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าสถิติ T-test ผลการวิจัย
พบว่า  (1) กลยุทธ์การสร้างประสิทธิภาพคุณธรรมจริยธรรมประกอบด้วยกลยุทธ์ 4A มีจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร การจัดโครงการ (2) ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสร้างประสิทธิภาพคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
พบว่าด้านความพอเพียง ด้านจิตอาสา ด้านความมีวินัยและด้านความซื่อสัตย์ อยู่ในระดับมาก (3) ผลการ
เปรียบเทียบประสิทธิผลของกลยุทธ์การสร้างประสิทธิภาพคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนพบว่า สาขาวิชา
แตกต่างกันความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของกลยุทธ์การสร้างประสิทธิภาพคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
 
ค าส าคัญ: กลยุทธ์ ประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรม 
 

Abstract 

This research aims to (1) To study strategies for promoting morality and ethics of 
students Private Vocational College a case study of Daruna Ratchaburi Vocational College; and 
(2) to study the opinions on the effectiveness of the moral and ethical delivery strategy of 
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private vocational colleges. Case Study of Daruna Ratchaburi Vocational College The samples 
comprised 64 third year students. Research instrument used in the study was a questionnaire. 
The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and T-test . The 
results showed that 1) the student's moral and ethical efficiency strategies consisted of 4 
strategies: Access following extra curriculum activities and Project Arrangement, 2) the 
effectiveness of moral and ethical performance strategies was found that sufficiency, 
volunteerism, discipline and integrity are very high. 3) The comparison opinions on the 
effectiveness of moral and ethical performance strategies of students classified by 
departments showed that the different departments, students had differed opinions at 
statistical significance ant a level 0.05 

 
Keywords: Strategy, efficiency, morality, ethics 
 
บทน า 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ก าหนดวัตถุประสงค์นโยบาย ทิศทางในการพัฒนา การลงทุนและการ
ด าเนินงานในการบริหารราชการแผ่นดิน ตามวิสัยทัศน์ “ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็นประเทศพัฒนา
แล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามคติพจน์ “ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีว ิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีว ิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                          
มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ ดี พัฒนาสังคมไทยให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล ้าภายในประเทศ โดยวางเป้าหมายไว้ 2 ด้านคือ ด้านผู้เรียน และ             
ด้านการจัดการการศึกษา 
 ตามนโยบายดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายเรื่องยุทธศาสตร์สถานศึกษาคุณธรรม 
ตามประกาศลงวันที่ 3 มกราคม 2561 โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดท านโยบาย ก าหนดเป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม ปลูกฝังความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมที่
พ่ึงประสงค์ตามหลักค่านิยมของคนไทย 12 ประการ ความเป็นพลเมืองตามหลักบรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้นจากสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
เป้าหมายเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างและพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
ประเทศอย่างยังยืน 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว พร้อมทั้งเป็นการ
สนองพระบรมราโชบาย และ พระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เรื่อง “สร้างคนดี
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ให้บ้านเมือง” จึงได้ก าหนดนโยบายสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา และปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา พัฒนาให้เยาวชนมีความรู้ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข มีการพัฒนา 
คุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรมโครงการ “สถานศึกษาคุณธรรม”เพื่อพัฒนาโรงเรียนในระดับอาชีวศึกษา ให้
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเสริมสร้าง พฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้เพิ่มมากขึ้น ถือว่าเป็น การพัฒนา
เยาวชนได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนรัฐบาลได้ประกาศนโยบายในการสร้างค่านิยมหลักของคน ไทย 12 ประการ
เพื ่อพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที ่ดี ให้เกิดขึ ้นกับเยาวชนซึ ่ง สอดคล้องกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และสอดคล้องกับนโยบายโครงการสถานศึกษาคุณธรรมของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ที่ก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ “ซื่อสัตย์ มีวินัย พอเพียง จิตอาสา” และยังสอดคล้อง
กับปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่า “คุณธรรม น าวิชา พัฒนาสุข” ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ได้เล็งเห็น
ถึงความส าคัญในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านวิชาการ ยังเล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพจิตใจ ของผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัย ในการ
ออกสู่สังคม และตลาดแรงงาน สมดังปรัชญาของวิทยาลัย “คุณธรรม น าวิชา พัฒนาสุข” ผู้วิจัยมีความสนใจ
และเล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากการพัฒนาทางด้านวิชาการ ด้านสติปัญญา
แล้ว สิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นยิ่งยวดในสถานการณ์ปัจจุบันคือการสร้างคลื่นลูกใหม่ ที่มีความพร้อมทั้งทางด้าน
วิชาการ และทางด้านจิตใจ โดยใช้กลยุทธ์ 4A ประกอบด้วย ความตระหนักรู้ ความพยายาม วิธีการ และการ
ประเมินผล เป็นกลยุทธ์ที่ส่งเสริมและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมผ่านทางกระบวนการเรียนการสอน และ
ผ่านทางกิจกรรม โครงการต่าง ๆ พัฒนาคุณธรรม  อัตลักษณ์ของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 
“ซื่อสัตย์ มีวินัย พอเพียง จิตอาสา” 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื ่อศึกษากลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  
กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 
 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของกลยุทธ์การส่งคุณธรรมจริยธรรมของวิทยาลัย
อาชีวศึกษา เอกชน กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 
 
ขอบเขตของการวิจัย  

1. ประชากรได้แก่นักเรียน ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย
นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1–3 จ านวนทั้งสิ้น 28 ห้อง จ านวน 889 คน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1. ผู้วิจัย ผู้บริหาร และบุคลากรของวิทยาลัย ทราบถึงกลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี อยู่ในระดับใด 
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 2. ผู้วิจัย ผู้บริหาร และบุคลากรของวิทยาลัย ทราบถึงประสิทธิผลของกลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ผ่านกิจกรรมและโครงการของนักเรียน วิทยาลัย
อาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 
 3. น าผลการวิจัยไปพัฒนางานด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายในวิทยาลัย ครูผู้สอนภายในวิทยาลัย
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการชั้นเรียน การดูแลนักเรียนรายบุคคล วางแผนการจัดการเรียนการสอน
ในแนวทางที่เหมาะสมในแต่ละแผนก แต่ละห้องเรียน เพื่อประสิทธิภาพของนักเรียน และผลการเรียนที่มี
ประสิทธิผล 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
กลยุทธ์ การสร้าง
ประสิทธิภาพคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
บูรณาการผ่านการเรียนการ
การศึกษา 

 ประสิทธิผลของกล
ยุทธ์ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

กลยุทธ์ 4A 
1. ความตระหนักรู้
(Awareness) 
2.ความพยายาม 
(Attempt) 
3.วิธีการ (Approach) 
4.ประเมินผล 
(Assessment) 

1. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
2. การจัดโครงการ, กิจกรรม, งาน 
  ภายในวิทยาลัย 

ด้านความซื่อสัตย์ 
ด้านความมีวินัย 
ด้านความพอเพียง 
ด้านจิตอาสา 

 
สมมุติฐานของการวิจัย  

แผนกสาขาวิชาต่างกัน ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของกลยุทธ์ส่งคุณธรรมจริยธรรมของวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเอกชน กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี แตกต่างกัน 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากร ได้แก่ นักเรียน ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 – 3 จ านวนทั้งสิ้น 28 ห้อง จ านวน 889 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 จ านวน 2 ห้อง มีทั้งหมด 64 คน 
ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 
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เครื่องมือวิจัยและวิธีการสร้างเครื่องมือ 
1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของกลยุทธ์ส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 

เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม มี 2 ตอน 
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ แผนกสาขาวิชา 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของกลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี เป็นแบบสอบถาม                
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมใน 4 ด้าน ได้แก่ 1 ด้านความซื่อสัตย์ 2 ด้านความมีวินัย 3 ด้าน            
ความพอเพียง และ 4) ด้านจิตอาสามีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า มีทั้งหมด 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 

 5  หมายถึง  อยู่ในระดับมากที่สุด 
 4 หมายถึง  อยู่ในระดับมาก 
 3  หมายถึง  อยู่ในระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อย 
 1  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 มีเกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ยดังนี้  
 ค่าเฉลี่ย               ความหมาย 
 4.50 – 5.00   แสดงว่า   อยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.50 – 4.49  แสดงว่า   อยู่ในระดับมาก 
 2.50 – 3.49  แสดงว่า   อยู่ในระดับปานกลาง 
 1.50 – 2.49  แสดงว่า   อยู่ในระดับน้อย 
  1.00 – 1.49  แสดงว่า  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
การสร้างเครื่องมือและการหาประสิทธิภาพ 
การสร้างและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีข้ันตอนดังนี้ 

 1) ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดูงานจากโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ มาประชุมรวบรวมพฤติกรรม
บ่งชี้เชิงบวก และจัดท าคุณธรรมอัตลักษณ์ของวิทยาลัย  
 2) รวบรวมพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก น าเสนอฝ่ายบริหาร พร้อมก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของวิทยาลัย 
 3) ศึกษาทฤษฎีและแนวคิด สังเคราะห์เป็นกลยุทธ์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 4) ประชุมชี ้แจงแนวทางการด าเนินงาน ตามกลยุทธ์ 4A แก่บ ุคลากรภายในวิทยาลัย และ
ประชาสัมพันธ์โครงการสถานศึกษาคุณธรรมให้ทุกฝ่ายในวิทยาลัยทราบ 
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 5) บุคลากรภายในวิทยาลัยน าแนวทางกลยุทธ์ ไปทดลองด าเนินงาน โดยใช้กลยุทธ์ 4A กับนักเรียน
ภายในชั้นเรียนของตนเอง พร้อมทั้งท าการเก็บรวบรวมข้อมูล น าเสนอผลการทดลองด าเนินงานเป็นระยะ และ
สรุปโครงการเมื่อด าเนินการทดลองเสร็จสิ้น 
 6) ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของกลยุทธ์การเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี น าแบบสอบถามตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน จากนั้นน าคะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละข้อค าถามมา
รวบรวมกันเพื่อหาค่า IOC ได้ค่า ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 ซึ่งสูงกว่า 0.5 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้  
 7) น าแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของกลยุทธ์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
30 คน (try out) เพื ่อหาความเชื ่อมั ่น โดยใช้สูตรของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าสัมประสิทธอัลฟ่า                   

(α-coefficient) มีค่าความเชื่อมั่น 0.93 
 8) น าแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 2 ห้อง หลังการใช้กลยุทธ์ 4A เพื่อน าไปวิเคราะห์
ข้อมูลและสรุปผลข้อมูลต่อไป 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย  มีข้ันตอนดังนี ้

1) ผู้วิจัยติดต่อขอเก็บข้อมูลจากอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยแบบสอบถาม 
2) รวบรวมข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน มาวิเคราะห์เพ่ือตอบค าถามของการวิจัย 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ผู้วิจัยจะใช้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ 
ตอนที่ 2 ค านวณค่าสถิติพื้นฐานเกี่ยวกับแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของกลยุทธ์

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณา
ราชบุรี โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตอนที่ 3 ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของกลยุทธ์ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 
จ าแนกตามแผนกสาขาวิชา โดยใช้ค่าสถิติ T-test (Independent samples t-test) 
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สรุปผลการวิจัย 
 เพศ อายุ แผนกสาขาวิชา สถานภาพทางครอบครัว โดยวิธีหาค่าความถี่ และร้อยละน าเสนอใน
รูปตารางประกอบค าบรรยาย (ปรับการเขียน) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
4.1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของกลยุทธ์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของกลยุทธ์ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของ   
กลยุทธ์การสร้างประสิทธิภาพคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนอาชีวศึกษาดรุณา

ราชบุรี 

X̅ S.D. 
 

ระดับ 
 

ด้านที่ 1 ด้านความซื่อสัตย์ 3.91 0.79 มาก 

ด้านที่ 2 ด้านความมีวินัย 3.97 0.85 มาก 

ด้านที่ 3 ด้านความพอเพียง 4.06 0.89 มาก 
ด้านที่ 4 ด้านจิตอาสา 4.05 0.84 มาก 

รวม 4.0 0.84 มาก 

  
 จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของกลยุทธ์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ประสิทธิผลของกลยุทธ์ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความมีวินัย ด้านความพอเพียง 
ด้านจิตอาสา อยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน  
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของกลยุทธ์ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ด้านความซื่อสัตย์ 

ด้านที่ 1 ด้านความซ่ือสัตย์ X̅ S.D. ระดับ 

1.นักเรียนไม่ขโมยของเพ่ือนหรือของผู้อ่ืน 3.45 1.57 มาก 
2. นักเรียนเก็บเงินหรือสิ่งของได้คืนเพื่อนหรือมอบให้ทางวิทยาลัย
ส่งคืนเจ้าของ 

3.53 1.14 มาก 

3. นักเรียนไม่ลอกการบ้านเพ่ือน 4.09 1.05 มาก 

4. นักเรียนไม่ทุจริตในการสอบทั้งต่อหน้าและลับหลังอาจารย์ 4.22 0.97 มาก 

5. วิทยาลัยและครูมีส่วนส่งเสริมความซื่อสัตย์ของนักเรียน 4.05 0.98 มาก 
6. วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ 4.09 0.89 มาก 

รวม 3.91 1.10 มาก 

  
จากตารางที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของกลยุทธ์การสร้างประสิทธิภาพคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ด้านความซื่อสัตย์ ภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
ด้านความซื่อสัตย์อยู่ในระดับมากทั้ง 6 ข้อ  
 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของกลยุทธ์
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณา
ราชบุรี จ าแนกเป็นรายข้อในด้านความมีวินัย 

ด้านที่ 2 ด้านความมีวินัย X̅ S.D. ระดับ 
1. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 3.94 0.94 มาก 

2. นักเรียนเข้าเรียนตรงเวลา 3.98 1.03 มาก 
3. ครูผู้สอนเข้าสอนตรงต่อเวลา 4.05 0.93 มาก 

4. นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัย 4.09 0.96 มาก 

5. ครูจัดการเรียนการสอนส่งเสริมคุณธรรมด้านความมีวินัย 3.84 1.13 มาก 
6. วิทยาลัยจัดกิจกรรม โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมด้านความมี
วินัยอย่างสม ่าเสมอ 

3.91 0.97 
มาก 

รวม 3.97 0.99 มาก 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของกลยุทธ์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ

นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ด้านความมีวินัย ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านความมีวินัย อยู่ในระดับมากทั้ง 6 ข้อ  
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของกลยุทธ์ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ด้านความพอเพียง 

ด้านที่ 3 ด้านความพอเพียง X̅ S.D. ระดับ 

1. นักเรียนมีการจัดท าบัญชีการรับจ่ายประจ าวัน 4.16 1.04 มาก 
2. นักเรียนปิดน ้า ปิดไฟ ทุกครั้ง 3.97 1.11 มาก 

3. นักเรียนใช้สิ่งของของตนเองและส่วนรวมอย่างรู้คุณค่า 3.94 0.97 มาก 

4. นักเรียนน าสิ่งของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ 4.02 1.06 มาก 
5. ครูมีการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมคุณธรรมด้านความ

พอเพียง 
4.06 0.99 มาก 

6. วิทยาลัยจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรมด้านความ
พอเพียง 

4.20 0.89 มาก 

รวม 4.06 1.01 มาก 

จากตารางที่ 4 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของกลยุทธ์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ด้านความพอเพียง ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านความพอเพียง อยู่ในระดับมากทั้ง 6 ข้อ  
 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของกลยุทธ์ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ในด้านจิตอาสา 

ด้านที่ 6 ด้านจิตอาสา X̅ S.D. ระดับ 

1. นักเรียนมีจิตอาสาช่วยเหลือพ่อแม่ และบุคคลในครอบครัว
ท างานบ้านเสมอ 

4.17 0.88 มาก 

2. นักเรียนช่วยเหลือเพื่อน หรือบุคคลอื่นตามความสามารถ
และโอกาส 

4.05 0.98 มาก 

3. นักเรียนแบ่งปัน เสียสละ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น และสังคมด้วย
ความสมัครใจ 

3.91 1.02 มาก 

4. นักเร ียนอาสาช่วยเหลือกิจกรรม ภายในวิทยาลัยตาม
ความสามารถและโอกาส 

4.03 0.94 มาก 

5. ครูผู้สอนช่วยเหลือ แนะน า นักเรียนในรายวิชาหรือเนื้อหาที่
นักเรียนสนใจ 

4.17 0.85 มาก 

6. วิทยาลัยจัดโครงการ กิจกรรม ส่งเสริมงานด้านจิตอาสาตาม

ความเหมาะสม 
3.98 1.23 มาก 

รวม 4.05 0.98 มาก 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”    
             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1599 

 

จากตารางที่ 5 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของกลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ด้านจิตอาสา ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านจิตอาสา อยู่ในระดับมากทั้ง 6 ข้อ  
 
4.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางที่ 6  แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการกลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี จ าแนกตาม
สาขาวิชา 

ความคิดเห็น 
แผนก

สาขาวิชา 
N ค่าเฉลี่ย SD t Sig 

ด้านความ
ซื่อสัตย์ 

การบัญชี 34 4.30 .60 
5.02* 0.00 

การตลาด 30 3.46 .75 
ด้านความมี
วินัย 

การบัญชี 34 4.29 .47 
3.36* 0.002 

การตลาด 30 3.61 1.02 

ด้านความ
พอเพียง 

การบัญชี 34 4.40 .56 
3.43* 0.001 

การตลาด 30 3.67 1.03 

ด้านจิตอาสา 
การบัญชี 34 4.42 .47 

4.00* 0.000 
การตลาด 30 3.64 .97 

ภาพรวม 
การบัญชี 34 4.3 .44655 

4.136* 0.000 
การตลาด 30 3.59 .91305 

* ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
 
จากตารางที่ 6 พบว่าสาขาวิชาแตกต่างกันความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของกลยุทธ์การส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 
ภาพรวมแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า สาขาวิชาแตกต่างกันคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิทธิผลของกลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 
กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความมีวินัย ด้านความพอเพียงและด้าน
จิตอาสาแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
 
 
 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”    
             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1600 

 

อภิปรายผลการวิจัย  
 ผลการศึกษาวิจัยพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของกลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติทั้งวิทยาลัย การรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร ผู้บริหาร
ติดตามใส่ใจตามตามงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสมุห์ประสิทธ์ ปสิทธิโก (แสนด้วง)             
ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ
ศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ซึงผลการวิจัยพบว่าความรับผิดชอบของผู้บริหารควรมีส านึกและรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพบุคลากร มีผลอภิปรายรายด้าน ดังนี้ 
 1) ด้านความพอพียง โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากทางวิทยาลัยได้มีการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสู่สถานศึกษา ทุกภาคส่วน ผู้บริหาร ครู บุคลากร ต้องมีความรู้
ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียนภายในวิทยาลัย และ
บูรณาการสู่การเรียนการสอนในรายวิชา จัดกิจกรรม โครงการให้สอดรับกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น 
ให้นักเรียนจดบันทึกรับจ่ายรายวัน ส่งเสริมการออมเงิน ส่งผลให้ครูและนักเรียนสามารถน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใปใช้ในชีวิตได้จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ (2553) ที่ศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
เช่น การจัดท าบัญชีรับจ่าย การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและประหยัด การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใข้สามารถปฏิบัติได้จริงและเห็นผล 
 2) ด้านจิตอาสา โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากทางวิทยาลัยได้ส่งเสริมปลูกฝังการ
มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมภายในวิทยาลัย ส่งเสริมให้กระท าความดีจากจิตใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยครู
และบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน เน้นย ้า เสริมแรง ชื่นชม เมื่อมี
ผู้กระท าความดีเพื่อส่วนรวม สอดคล้องกับงานวิจัย ธิดาชนก วงค์พิทักษ์(2556) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยจิตสังคมที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า กา รมีตัวแบบด้านจิตอาสา           
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมจิตอาสาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 3) ด้านความมีวินัย โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากทางวิทยาลัยได้ส่งเสริม ปลูกฝัง  
ความมีวินัยอย่างต่อเนื่อง สม ่าเสมอให้แก่เด็กนักเรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นแบบอย่าง
ทางด้านระเบียบวินัย ให้แก่นักเรียน สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ชมเชยทั้งส่วนบุคคล และต่อ
สาธารณะ เพื่อให้นักเรียนเป็นต้นแบบของกันและกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริกร สินสม (2558) ศึกษา
เรื ่องปัจจัยที ่มีผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนมัธยมศึกษา              
จังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 พบว่าการปฏิบัติตนของครูและพฤติกรรม
กลุ่มเพ่ือน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความมีวินัยในตนเองของนักเรียน 
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 4) ด้านความซื่อสัตย์ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากทางวิทยาลัยได้อบรม สั่งสอน 
ความซื่อสัตย์อย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม โครงการต่าง ๆ เสริมแรง  ชื่นชม
เป็นรายบุคคล และต่อสาธารณะ เพื ่อให้เป็นต้นแบบภายในสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉริยา                
สุรวรเชษฐ (2560) รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมความซื่อสัตย์ต่อตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช้
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พบว่า การสร้างความตระหนักในคุณค่า สร้างความเข้าใจ สร้างตัวแบบ
ที่ดี ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต ต่อตนเองทางกาย และความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองทางวาจา  
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี ่ยวกับประสิทธิผลของกลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี  จ าแนกตาม
สาขา ผลการทดลองบ่งชี้ให้เห็นว่า กลุ่มที่น ากลยุทธ์ 4A ไปใช้เพื่อสร้างเกี่ยวกับประสิทธิผลของกลยุทธ์การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณา
ราชบุรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของกลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพินทร์ สันติชัยอนันต์ (2549) การศึกษาคุณธรรมและจริยธรรม
ของนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า นิสิตนักศึกษาที่ศึกษาในกลุ่ม
สาขาวิชาต่างกัน มีคุณธรรมโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับทฤษฎีของ จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) มีความคิดเห็นว่าการศึกษา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการศึกษาแบบเก่า หรือ
แบบใหม่ เพียงระบบใดระบบหนึ่ง จอห์น ดิวอี้ ตระหนักเรื่อง “การปรับตัว” ให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมเป็น
เรื่องส าคัญ ใช้เป็นแนวคิดของการจัดการศึกษา ต้องฝึกให้มนุษย์แก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการ
กระท า ฝึกปฏิบัติ ฝึกคิด ฝึกลงมือท า ฝึกทักษะกระบวนการต่าง ๆ ฝีกแสวงหา เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้
ผู้เรียนคิดและแก้ไขปัญหาเป็น 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ควรมีการศึกษาแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน สถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาใน
จังหวัดราชบุรีและเขตพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์การวางแผนงานด้านวิชาการ
ยุคดิจิทัล ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี และ (2) เพ่ือเปรียบเทียบการใช้กลยุทธ์
การวางแผนงานด้านวิชาการยุคดิจิทัล ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี จ าแนก
ตามอายุและประสบการณ์ท างาน ประชากรที ่ใช้ในการวิจัยคือ ผู ้อ านวยการสถานศึกษาจ านวน 5 คน                        
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาจ านวน 5 คน ครูปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษาจ านวน 1 คน และ
ครูผู้สอนจ านวน 235 คน รวมทั้งสิ้น 246 คน ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 153 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบ F-test ผลการวิจัยพบว่า (1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การวางแผน
งานด้านวิชาการยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด และ (2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุแตกต่างกันความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การวางแผนงาน
ด้านวิชาการยุคดิจิทัล ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรีในภาพรวมแตกต่างกัน            
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และประสบการณ์การท างานแตกต่างกันความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การวางแผน
งานด้านวิชาการยุคดิจิทัล ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรีในภาพรวมแตกต่างกัน 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
 
ค าส าคัญ: กลยุทธ์ การวางแผนงานด้านวิชาการ ยุคดิทัล 
 
 

mailto:vinda.11450@gmail.com
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Abstract  
This research aims (1) to study opinions on the use of digital academic planning strategies 

of school administrators under Cha-am Municipality, Phetchaburi Province, and (2) to compare the 
use of digital academic planning strategies of school administrators under Cha-am Municipality, 
Phetchaburi Province by age and work experience. The population of this research was 246 
respondents; consisting of 5 directors, 5 Deputy directors, 1 acting Director, and 235 teachers. 
Samples were 153 respondents. The instrument used to collect data was a questionnaire. The 
statistics used in the data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and                  
F-test statistics. The results showed that (1) the opinion on the digital academic planning strategy 
of school administrators under Cha-am Municipality, Phetchaburi Province in overall was the highest 
level. And (2) the hypothesis test results founded that the age differences in opinions about the 
digital planning strategy of school administrators under Cha-am Municipality, Phetchaburi Province 
in the overall picture were different at a statistical significance level of 0.05. And it was also found 
that different work experiences the opinions about academic management strategies of digital age 
of school administrators under Cha-am Municipality, Phetchaburi Province in overall was different 
at a statistical significance level of 0.05.  
 
Keywords: Strategy, academic planning strategy, digital age 
 
บทน า  

การศึกษายุคดิจิทัลหรือการศึกษา Thailand 4.0 เป็นการสร้างนวัตกรรมในทุกงาน ทุกภาคส่วน                     
ทุกระดับสังคม คนทุกคน ทุกวัย ให้เป็น “ผู้ท างานด้วยความรู้” (Knowledge Worker) มีการเรียนรู้ ณ ทุกจุด
ของชีวิต ทุกคนมีทักษะการเรียนรู้(Learning Skill) รัฐเป็นผู้จัดอ านวย ความสะดวกให้โดยจัด e-Learning 
Tools ที่เป็นการเรียนรู้แบบ “ประชาธิปไตย” เพื่อประชาชน ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สู่นวัตกรรม Creative 
Economy & Creative Society โดยรัฐต้องเปลี่ยนบทบาทจาก Command & Control เป็น Empowerment 
เพื่อเปลี่ยนเศรษฐกิจและสังคม แบบ Disruptive Change (วิจารณ์ พานิช, 2560, น. 1-8) ซึ่ง Education 4.0 
เป็นการเรียนการสอน ที่ให้นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ที ่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้มาบูรณาการเชิง
สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม ซึ่งมีปัจจัยหลั ก 3 ปัจจัย คือ 
Internet ความคิดสร ้างสรรค์ และการปฏิส ัมพันธ ์ก ับส ังคมโดยให้น ักเร ียนมีโอกาสสร ้างนวัตกรรม                          
(ว ิร ัช ป ัณฑ ์ศ ิร ิ โรจน์ , https://www.applicadthai.com/articles/article-education/education-4-0/)               
ซึ ่งในอนาคตคนเราจะอยู่ร่วมกับสิ ่งแวดล้อมสื ่อใหม่ แสวงหาความรู ้ เทคโนโลยีจะ ปรับเปลี ่ยนวิถีชีวิต                
วิธีท างาน และโครงสร้างองค์กร ท าให้ทุกคนเป็น Global citizen ซึ่งต้องใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ Behaviorism 
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Cognitivism Constructivism Connectivism (ยืน ภู่วรวรรณ, 2557, น. 6-8) ดังนั้น ยุคดิจิทัล จึงเป็นยุคของ 
“โลก คือห้องเรียน” มีการน าสื่อ เทคโนโลยี ในการถ่ายทอดความรู้จากครูผู้สอนไปสู่ผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจ สนใจ ใฝ่เรียนรู้สนุกสนาน กระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น ครูมีบทบาทในการเป็นผู้อ านวยความ
สะดวก และชี้แนะแนวทางเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และบางครั้งอาจจะต้องเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับ
ผ ู ้ เ ร ี ย น ด ้ ว ย  จ ึ ง ต ้ อ ง ม ี ค ุ ณ ล ั ก ษ ณ ะ ท ี ่ เ ร ี ย ก ว ่ า  e-Teacher (ฟ า ฏ ิ น า  ว ง ศ ์ เ ล ข า , 
https://www.dailynews.co.th/education/358284/) จากสภาพการศึกษาดังกล่าว สถานศึกษาในยุคดิจิทัล
จึงได้รับผลกระทบจากการ เปลี ่ยนแปลงจากสิ ่งแวดล้อมทั ้งภายนอกและภายในสถานศึกษา ได้แก่การ
เปลี่ยนแปลงพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู ้การขยาย
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (กู้เกียรติ แดงสีดา, 2563, น. 2) ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลตองมีทักษะ
เกี่ยวกับการสงเสริมการใชเทคโนโลยีและสารสนเทศโดยการมีวิสัยทัศนในการใชขอมูลจากเทคโนโลยีและ
สารสนเทศใหเกิดประโยชนโดยการสร้างมูลคาเพิ่มในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการ จัดการเรียนการ
สอน สงเสริมใหครูน าเทคโนโลยีและสารสนเทศใหม่ ๆ มาสร้างความโดดเดนที่แตกตางจากสถานศึกษาอ่ืน ๆ ให
ประสบการณที่เหนือความคาดหมายกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวของ จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม 
การท างานวัฒนธรรมองคกร สงเสริมความคิดสร้างสรรคผลักดันใหครู และผู้เรียนคิดคนนวัตกรรมการบริหาร
จัดการและนวัตกรรมการ เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการใชประโยชนจากความรู ความเชี่ยวชาญ และ
ศักยภาพของครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวของ (สงบ อินทรมณ,ี 2562, น. 66-67) 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงศึกษาธิการได้
ถอดบทเรียนการจัดการศึกษาเพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ผ่านมา              
ท าให้ต้องคิดหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับแต่ละโรงเรียน เพราะในแต่ละพื้นที่มีการแพร่
ระบาดของโรคที่แตกต่างกันตามท่ีศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 
ก าหนด ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจะไม่ก าหนดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพ่ือให้ทุกโรงเรียนจัดการเรียนการสอน
เหมือนกันทั้งหมด โดยได้ต่อยอดรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนเป็น 5 รูปแบบ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อ
การรับมือกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้ คือ (1) On-site เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝ้าระวังตาม
ประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) (2) On-air เรียน
ผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ DLTV (3) On-demand เรียนผ่าน              
แอปพลิเคชันต่าง ๆ (4) On-line เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต และ (5) On-hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น 
หนังสือ แบบฝึกหัดใบงาน ในรูปแบบผสมผสาน หรืออาจใช้วิธีอื่น ๆ เช่น วิทยุ เป็นต้น ชี้ให้เห็นว่า เมื่อเราก้าว
เข้าสู่ยุคดิจิทัล อย่างเต็มตัว ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นไปอย่างก้าวกระโดด จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับยุคดังกล่าว 

ดังนั้นผู้บริหารในยุคดิจิทัลจ าเป็นต้องมีทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์               
มีการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ได้อย่างเหมาะสม นออกจากนี้ต้องมีความชัดเจนในเป้าหมายของสถานศึกษา
เพื่อที่จะสร้างและพัฒนาผู้เรียนในทุกมิติ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การ
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บริหารงานวิชาการยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล เมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อน าข้อมูลไป
ประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สองข้อคือ (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์การวางแผนงาน
ด้านวิชาการยุคดิจิทัล ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี และ (2) เพ่ือเปรียบเทียบ
การใช้กลยุทธ์การวางแผนงานด้านวิชาการยุคดิจิทัล ของผู ้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชะอ า                   
จังหวัดเพชรบุรี จ าแนกตามอายุและประสบการณ์ท างาน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที ่ใช้ในการวิจัยในครั ้งนี ้ได้แก่ผู ้บริหาร และครูผู ้สอน ในสังกัดเทศบาลเมืองชะอ า                  

จังหวัดเพชรบุรี ทั้งหมด 9 โรงเรียนจ านวน 246 คน  

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยกลยุทธ์การวางแผนงานวิชาการยุคดิจิทัล ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรีในครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดกรอบการศึกษาได้ ดังนี้ 
       
 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

- อายุ 

- ประสบการณ์การท างาน 

กลยุทธ์การวางแผนงานวิชาการยุคดิจิทัล ของผู้บริหารโรงเรียน 

สังกัดเทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

1) ด้านการวางแผนงานวิชาการ  

2) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

3) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

4) ด้านการพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  

5) ด้านการนิเทศการศึกษา  

6) ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

7) ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. อายุแตกต่างกันความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การวางแผนงานด้านวิชาการยุคดิจิทัลของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรีแตกต่างกัน 
 2. ประสบการณ์การท างานแตกต่างกันความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การวางแผนงานด้านวิชาการยุค
ดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรีแตกต่างกัน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้อ านวยการสถานศึกษาจ านวน 5 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
จ านวน 5 คน ครูปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษาจ านวน 1 คน และครูผู้สอนจ านวน 235 คน รวม
ทั้งสิ้น 246 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครูปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษา 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และครูผู้สอน สังกัดเทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 153 คน โดยการ
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรค านวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 5% 
 

n =
N

1 + Ne2
 =  

246

1 + (246)(0.05)2
 =  

246

1 + 0.615
=  

246

1.615
= 152.321 ≈ 153 

 
เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

N = ขนาดประชากร 
e = ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการสุ่มตัวอย่างโดยก าหนดเป็น 0.05 

 
เครื่องมือวิจัยและการสร้างเครื่องมือวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ ใช้ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การ

วางแผนงานวิชาการยุคดิจิทัล ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรีแบ่งออกเป็น              
2 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั ่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
เกี่ยวกับเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ในการท างาน  

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับกลยุทธ์การวางแผนงานวิชาการยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดเทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรีจ านวน 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการวางแผนงานวิชาการ 2) ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4) ด้านการพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรยีนรู้ 
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5) ด้านการนิเทศการศึกษา 6) ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ 7) ด้านการ
พัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scales) โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (พระราชวุธ ปญฺญาวชิโร (เพชรไพร), 2561, น. 69) 

 5 คะแนน  หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด 
 4 คะแนน หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับมาก 
 3 คะแนน หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
 2 คะแนน หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับน้อย 
 1 คะแนน หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 

 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ในการสร้างเครื่องมือวิจัยส าหรับการวิจัยเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการในยุคดิจิทัล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

น าข้อมูลมาสร้างแบบสอบถาม 
2. น าข้อมูลจากการศึกษามาสร้างแบบสอบถามตามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)     

มีตัวเลือก 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
3. น าเครื่องมือเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาและปรับปรุงแก้ไข 
4. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน จากนั้นน าคะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิในแต่

ละข้อค าถามมาค านวนหาค่า IOC ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 โดยพิจารณามาจากค่า IOC ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไป 
5. น าแบบสอบถามที่ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปทดลองใช้ (try out) 

กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา ครูปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา และครูผู้สอน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คนและค านวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficience) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.99 
 
การวิเคราะห์และสถิติท่ีใช้ 

ผู้วิจัยวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบแบบสอบถามที่
ได้รับคืนทุกฉบับ และคัดเลือกไว้เฉพาะแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ และท าการวิเคราะห์ในแต่ละตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
โดยใช้การแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ 

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การวางแผนงานด้านวิชาการยุคดิจิทัลของผู้บริหาร

โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชะอ าจังหวัดเพชรบุรี โดยหาค่าเฉลี่ย (x̅) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป แล้วน าค่าเฉลี่ยที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ 
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ค่าเฉลี่ย      ความหมาย 
4.50 - 5.49   มากที่สุด 
3.50 - 4.49   มาก  
2.50 - 3.49   ปานกลาง 
1.50 - 2.49   น้อย 
1.00 - 1.49   น้อยที่สดุ 

ตอนที่ 3 ทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การวางแผนงานด้านวิชาการ
ยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชะอ าจังหวัดเพชรบุรีจ าแนกตามอายุ และประสบการณ์การ
ท างาน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  

 
 สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่ง และประสบการณ์การท างาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 124 คน            
คิดเป็นร้อยละ 81.00 อายุ 31-40 ปี จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 38.90 ระดับการศึกษาต ่ากว่าหรือเท่ากับ
ปริญญาตรี จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 84.30 ต าแหน่งงานเป็นครูผู้สอนจ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 
95.40 มีประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 39.90 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การวางแผนงานด้านวิชาการ  

ยุคดิจิทัล ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมและรายด้าน 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การวางแผนงานด้านวิชาการ
ยุคดิจิทัล ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชะอ า 

จังหวัดเพชรบุรี 
�̅� S.D. ระดับ 

7. ด้านการวางแผนงานวิชาการ 4.51 0.48 มากที่สุด 
8. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.51 0.53 มากที่สุด 
9. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4.60 0.49 มากที่สุด 
10. ด้านการพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 4.55 0.51 มากที่สุด 
11. ด้านการนิเทศการศึกษา 4.48 0.54 มาก 
12. ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
4.52 0.47 

มากที่สุด 

13. ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 4.53 0.58 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.51 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การวางแผนงานด้าน

วิชาการยุคดิจิทัล ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (�̅� = 4.53, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การวางแผนงาน

ด้านวิชาการยุคดิจิทัล ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในระดับมากที่สุด 6 

ด้าน มีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สุด ( �̅� = 4.60, S.D. = 

0.49) ด้านการพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้(�̅� = 4.55, S.D. = 0.51) ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี

ทางการศึกษา (�̅� = 4.53, S.D. = 0.58) ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                       

( �̅� = 4 .52 ,  S.D. = 0.47)  ด ้ านการพ ัฒนาหล ักส ูตรสถานศ ึกษา( �̅� = 4 .51 ,  S.D. = 0.53)  และ                               

ด้านการวางแผนงานวิชาการตามล าดับ (�̅� = 4.51, S.D. = 0.48) และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน ได้แก่

ด้านการนิเทศการศึกษา(�̅� = 4.48, S.D. = 0.54) 

2. การเปรียบเทียบการใช้กลยุทธ์การวางแผนงานด้านวิชาการยุคดิจิทัล ของผู้บริหารโรงเรียน                

สังกัดเทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี วิเคราะห์โดยจ าแนกตามอายุและประสบการณ์ท างาน 

 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับกลยุทธ์

การวางแผนงานด้านวิชาการยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดยรวม

และรายด้าน จ าแนกตามอายุ 

กลยุทธ์การวางแผนงานด้านวิชาการยุค
ดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาล

เมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
อายุ �̅� F Sig. 

1. ด้านการวางแผนงานวิชาการ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี 4.64 3.89 0.010 

31-40 ปี 4.51 
41-50 ปี 4.37 

มากกว่า 50 ปีขึ้นไป 4.18 

2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี 4.69 7.09 0.000 
31-40 ปี 4.46 

41-50 ปี 4.43 

มากกว่า 50 ปีขึ้นไป 3.97 
3. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี 4.74 5.30 0.002 

31-40 ปี 4.63 
41-50 ปี 4.37 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

กลยุทธ์การวางแผนงานด้านวิชาการยุค
ดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาล
เมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

อาย ุ �̅� F Sig. 

 มากกว่า 50 ปีขึ้นไป 4.30   

4. ด้านการพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี 4.69 3.09 0.029 

31-40 ปี 4.52 
41-50 ปี 4.43 

มากกว่า 50 ปีขึ้นไป 4.29 
5. ด้านการนิเทศการศึกษา น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี 4.62 3.37 0.020 
 31-40 ปี 4.48   
 41-50 ปี 4.31   
 มากกว่า 50 ปีขึ้นไป 4.18   
6. ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี 4.66 5.02 0.002 
31-40 ปี 4.49   

 41-50 ปี 4.42   
 มากกว่า 50 ปีขึ้นไป 4.13   
7. ด้านการพัฒนาและใช้สื ่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี  4.69  6.48 0.000 
31-40 ปี  4.51   
41-50 ปี  4.48   
มากกว่า 50 ปีขึ้นไป  3.91   

ภาพรวม น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี  4.67  5.76 0.001 

31-40 ปี  4.51 

41-50 ปี  4.40 

มากกว่า 50 ปีขึ้นไป  4.14 

*แทนนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบค่าสถิติ F-Test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) พบว่า

ภาพรวมและรายด้านของอายุต่างกันจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การวางแผนงานด้านวิชาการยุคดิจิทัล 

ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรีแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เกี่ยวกับกลยุทธ์การวางแผนงานด้านวิชาการยุคดิจิทัล ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชะอ า จังหวัด

เพชรบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 

กลยุทธ์การวางแผนงานด้านวิชาการยุค
ดิจิทัล ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

ประสบการณ์การท างาน �̅� F Sig. 

1. ด้านการวางแผนงานวิชาการ 1-5 ปี 4.64 5.19 0.002 
6-10 ปี 4.54   
11-15 ปี 4.26   
มากกว่า 15 ปีขึ้นไป 4.27   

2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 1-5 ปี 4.61 2.23 0.059 
 6-10 ปี 4.50   
 11-15 ปี 4.48   
 มากกว่า 15 ปีขึ้นไป 4.25   
3. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 1-5 ปี 4.67 2.15 0.096 
 6-10 ปี 4.65   
 11-15 ปี 4.51   
 มากกว่า 15 ปีขึ้นไป 4.39   
4. ด้านการพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 1-5 ปี 4.63 2.07 0.107 
 6-10 ปี 4.56   
 11-15 ปี 4.54   
 มากกว่า 15 ปีขึ้นไป 4.32   
5. ด้านการนิเทศการศึกษา 1-5 ปี 4.55 2.41 0.069 
 6-10 ปี 4.55   
 11-15 ปี 4.36   
 มากกว่า 15 ปีขึ้นไป 4.23   
6. ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

1-5 ปี 4.57 3.02 0.032 
6-10 ปี 4.59   
11-15 ปี 4.41   

 มากกว่า 15 ปีขึ้นไป 4.27   
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

กลยุทธ์การวางแผนงานด้านวิชาการยุค
ดิจิทัล ของผู้บริหารโรงเรียน                   

สังกัดเทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
ประสบการณ์การท างาน �̅� F Sig. 

7. ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 

1-5 ปี 4.63 3.48 0.017 
6-10 ปี 4.55   

 11-15 ปี 4.56   
 มากกว่า 15 ปีขึ้นไป 4.18   

ภาพรวม 1-5 ปี 4.61 3.36 0.020 
 6-10 ปี 4.56   
 11-15 ปี 4.45   
 มากกว่า 15 ปีขึ้นไป 4.27   

*แทนนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบค่าสถิติ F-Test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) พบว่า

ภาพรวมของประสบการณ์การท างานต่างกันจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การวางแผนงานด้านวิชาการยุค

ดิจิทัล ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรีแตกต่างกัน โดยความคิดเห็นเกี่ยวกับ

กลยุทธ์การวางแผนงานด้านวิชาการยุคดิจิทัล ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี

จ าแนกตามประสบการณ์การท างานเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาแตกต่าง

กันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ ด้านการพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ และด้านการนิเทศการศึกษาไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ

ทางสถิติ 0.05 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาวิจัยในครังนี้ พบว่าประเด็นที่น่าสนใจที่จะน ามาอภิปราย ดังนี้ 

1. ความคิดเห็นเกี ่ยวกับกลยุทธ์การวางแผนงานด้านวิชาการยุคดิจิทัล ของผู ้บริหารโรงเรียน            

สังกัดเทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเพื่อพิจารณารายด้านพบว่า 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การวางแผนงานด้านวิชาการยุคดิจิทัล ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาล                    

เมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรีอยู่ในระดับมากท่ีสุดทั้ง 7 ด้าน มีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับดังนี้ ด้านการพัฒนากระบวนการ

เร ียนรู ้ ด ้านการพัฒนาส่งเสริมให้ม ีแหล่งเร ียนรู ้ ด ้านการพัฒนาและใช้ส ื ่อเทคโนโลยีทางการศึกษา                               

ด ้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด ้านการพัฒนาหลักส ูตรสถานศึกษา                             
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ด้านการวางแผนงานวิชาการ และด้านการนิเทศการศึกษา ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของกรณัฏฐ์ ตาแปง 

(2563, น. 50) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทภาวะผู้น าทางการศึกษาของผู้บริหารยุคดิจิทัลในโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ซึ่งผลการวิจัยโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

บทบาทภาวะผู้น าอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการเป็น พลเมืองในยุคดิจิทัล รองลงมา คือ ด้านการปรับปรุง

อย่างเป็นระบบ ด้านความเป็นเลิศในการปฏิบัติอย่างมืออาชีพ  ด้านผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ และด้านการสร้าง

วัฒนธรรมการเรียนรู้บนโลกยุคดิจิทัลตามล าดับ และยังสอดคล้องกับรัฐสยาม วงษ์ยี ่ (2559, น. 71) ได้

ศ ึกษาวิจ ัยเร ื ่องการบริหารงานวิชาการของครู อาจารย์ว ิทยาลัยเทคโนโลยีร ัตนโกสินทร์ เขตหลักสี่  

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่าการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาของครู -อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยี

รัตนโกสินทร์ โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการนิเทศ                    

การสอนมีระดับความคิดเห็นอยู ่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการประชุมอบรมทางวิชาการ มีระดับ                     

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ด้านการจัดการเรียนการสอน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ด้านวัสดุ

อุปกรณ์และสื่อการสอนมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ มีระดับ

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ด้านการวัดผลประเมินผล มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และด้านห้องสมุด 

มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก  

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นกลยุทธ์การวางแผนงานด้านวิชาการยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียน 

สังกัดเทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

 2.1 อายุแตกต่างกันความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การวางแผนงานด้านวิชาการยุคดิจิทัลของ

ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ในภาพรวมแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 

0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมติฐาน เมื่อพิจารณารายด้าน อายุแตกต่างกันความคิดเห็นด้านการวางแผนงานวิชาการ 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่ง

เรียนรู้ ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ ด้านการ

พัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาแตกต่างกัน สืบเนื่องจากผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีอายุมากกว่า 50 ปี

ขึ้นไปส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ยังไม่ได้เป็นผู้รู้คอมพิวเตอร์ หรือเป็นผู้รู้คอมพิวเตอร์เล็กน้อย ทั้งยังเกิดการเรียนรู้ใน

ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ช้ากว่าช่วงอายุอื่น ๆ และส่วนมากยังไม่สนใจ

พัฒนาความรู ้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อาจเนื ่องจากความยากในการใช้งาน อีกทั้ง

เทคโนโลยีมีความก้าวหน้ารวดเร็วเป็นอย่างมากท าให้คนที่ยังขาดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไม่สามารถ

ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้ทัน สอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนาภรณ์ บ ารุงวงศ์ (2560, น. 83-84) 

ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 

และ 14 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย
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สถิติ t-test พบว่าครูที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมี ส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูใน

โรงเรียนในกลุ ่มเครือข่ายสถานศึกษาที ่ 13 และ 14 สังกัดส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

อ ุบลราชธาน ี  เขต 3 แตกต ่างก ันอย ่างม ีน ัยส  าค ัญ  ทางสถ ิต ิท ี ่ ระด ับ .05 ( t = 1.272, p = .206)                        

เมื่อเปรียบเทียบรายด้านพบว่า ด้านการพัฒนาและ ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 ( t = 2.348, p = .020) ส่วนด้านอื ่นไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับ                           

สุชาดา ศิริสุวรรณ (2554, น. 67) ) ได้ศึกษาวิจัยเรื ่องการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานระดับมัธยมศึกษา อ าเภอเบตง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ผลการวิจัยพบว่า 

ครูผู้สอนที่มีอายุแตกต่างมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ

มัธยมศึกษา ในภาพรวมแตกต่างกัน โดยครูที่มีอายุในช่วง 41-50 ปี มีความคิดว่าผู้บริหารมีบทบาทในการ

บริหารงานวิชาการทุกด้านมากกว่าครูในช่วงอายุอื่น ๆ 

 2.2 ประสบการการณ์ท างานแตกต่างกันคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การวางแผนงานด้านวิชาการ

ยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรีในภาพรวมแตกต่างกันที่ระดับ

นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งอาจจะเป็นเพราะผู้บริหารและครูผู ้สอนอาจจะขาด

ประสบการณ์ในการท างาน มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน มีทักษะการ

ใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท าให้มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นางกมล นามเทวี 

(2556, น. 157) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตจอมทอง 

สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูที่ มีประสบการณในการท างานต ่ากวา 10 ป และที่มี

ประสบการณในการท างานมากกวา 10 ปมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 

  

ข้อเสนอแนะ 

1.ควรศึกษากลยุทธ์การวางแผนงานด้านวิชาการยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดหรือจังหวัดอ่ืน ๆ 

2. ควรมีการพัฒนากลยุทธ์การวางแผนงานด้านวิชาการยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาล

เมืองชะอ าจังหวัดเพชรบุรี  

3. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การวางแผนงานด้านวิชาการยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียน 

สังกัดเทศบาลเมืองชะอ าจังหวัดเพชรบุรี 

 

บรรณานุกรม 

กมล นามเทวี. (2556). การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตจอมทอง สังกัด

 กรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์การบริหารการศึกษา). มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี. 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”    
             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1616 

 

กรณัฏฐ์ ตาแปง. (2563). บทบาทภาวะผู้น าทางการศึกษาของผู้บริหารยุคดิจิทัลในโรงเรียนขยายโอกาส           

 ทางการศึกษา กลุ ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

 ประถมศึกษา เชียงราย เขต 3. (การค้นคว้าอิสระการบริหารการศึกษา). มหาวิทยาลัยพะเยา. 

กู้เกียรติ แดงสีดา. (2563). แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษายุคดิจิทัล สังกัดส านักงานเขต 

 พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1. (ม.ป.ท) 

เพ็ญจันทร์ สินธุเขต. (2560). การศึกษายุคนี้ (ยุคดิจิทัล) : Thailand 4.0. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ  

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 3. 

ฟาฏ ินา วงศ ์ เลขา.  (2558). สพฐ. การจ ัดการเร ียนการสอนในย ุคด ิจ ิท ัล . เดล ิน ิวส์ . ส ืบค ้นจาก 

 https://www.dailynews.co.th/education/358284/ 

ยืน ภู่วรวรรณ. (2557). “ความท้าทาย ณ ขอบแดนใหม่แห่งการเรียนรู้: การศึกษาระบบ 4.0 (Challenges 

 of New Frontier in Learning : Education 4.0).” ใน งานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ขอบแดนใหม่

 แห่งการเรียนรู้ : การศึกษาระบบ 4.0 (New Frontier of Learning :Education 4.0). วันพุธที่ 1

 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ณ โรงแรมดุสิตธานี 

 กรุงเทพมหานคร. 

รัฐสยาม วงษ์ยี่. (2559). การบริหารงานวิชาการของครู อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เขตหลักสี่

 กรุงเทพมหานคร. 

รัตนาภรณ์ บ ารุงวงศ์. (2560). การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนในกลุ ่มเครือข่าย

 สถานศึกษาที่ 13 และ 14 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3. (ม.ป.ท.) 

วิจารณ์ พานิช. (2560). เส้นทางสู่คุณภาพการศึกษายุคประเทศไทย ๔.๐. ใน การประชุมเชิง วิชาการทางการ  

 ศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4. มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล ศูนย์ประชุมสตาร์เวลล์ จังหวัดนคราชสีมา, 

 นครราชสีมา  

ว ิร ัช ป ัณฑ์ศ ิร ิโรจน์ . (2559). Education 4.0. สืบค้นจาก https://www.applicadthai.com/articles/ 

 education-4-0/. 

สงบ อินทรมณี. (2562). การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล . วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและ         

 เทคโนโลยนีอีสเทิร์น, 16(1), 62-71. 

สุชาดา ศิริสุวรรณ. (2554). การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา 

 อ าเภอเบตง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15. (วิทยานิพนธ์การบริหารการศึกษา).

 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา. 

 

https://www.applicadthai.com/articles/


การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”    
             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1617 

 

ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 

Innovation Leadership of Basic School Administors under Prachuap Khiri Khan 

Educational Service Area Office 2 

ปาริชาต จันทร์สมุทร1 และวรรณรี ปานศิริ2 

Parichart Junsamoot1 and Wannaree Pansiri2 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์1,2 

E-mail: mim.nu1906@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี ่ยวกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามประสบการณ์การท างานและขนาดสถานศึกษา  ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษา ก าหนดขนาดจากสูตรยามาเน่ (Yamane) ที่ค่าความเชื่อมั่น 95% 
จ านวน 298 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรม ผลการวิจัยพบว่า (1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในภาพรวมไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และพบว่าขนาด
สถานศึกษาแตกต่างกันความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05   

 

ค าส าคัญ: ภาวะผู้น า นวัตกรรม ผู้บริหารสถานศึกษา 

  

Abstract 

 This research aims to (1) Know the opinions of the innovative leadership of basic 

education school administrators, (2) to compare opinions on innovation leadership of basic 

school administrators. Classified by work experience and school size. Examples used in the 

research were administrators and teachers in educational institutions. The dose was 

determined from the Yamane formula at 95% confidence intervals for 298 people. The 

instrument used to collect data was a questionnaire. And analyze the data with the program. 
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The results showed that (1) Opinions on Innovative Leadership of Basic School Administrators, 

in overall was at very high level, (2) Results comparing innovation leadership of basic school 

administrators found that respondents with different work experience had innovative 

leadership of basic education school administrators. Overall, there was no difference at the 

statistical significance level of 0.05 and found that the size of the school differed in opinion 

related to the Innovative Leadership of Basic School Administrators Service differed at a 

statistically significant level of 0.05.   

 
Keywords: Leadership, Innovation, school Administrator 

 

บทน า 

 ในศตวรรษที่ 21 ถือเป็นช่วงเวลาที่ท้าท้ายความสามารถของมนุษยชาติ โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว และมีผลกระทบต่อการท างานขององค์กรต่าง ๆ ไม่เว้นแม้กระทั่งองค์กรที่เคยประสบความส าเร็จ

มาแล้วก็อาจเกิดผลกระทบได้ ขณะเดียวกันหากองค์กรที่สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติในการท างาน

ได้ก็จะอยู่รอด ดังนั้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กรจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องใช้ทั้ง

เทคนิคในการบร ิหารจ ัดการ  (Management) และความเป็นผู ้น  า  (Leadership) เพื ่อน  าพาองค์กรสู่

ความส าเร็จ ดังนั้นผู้น าจึงจ าเป็นที่จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น  เรียนรู้นวัตกรรมการบริหารองค์กร

เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ผู้น าจะต้องมีการเตรียมความพร้อมที่จะสามารถ

รับมือกับการบริหารจัดการองค์กรให้ด ารงอยู่ในสังคมปัจจุบันและอนาคตได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง

รวดเร็วและทิศทางในการพัฒนาองค์กรที่เน้นความแปลกใหม่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

 นวัตกรรมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะผลักดันงานที่ปฏิบัติไปสู่ความส าเร็จ ผู้น าจึงจ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าเชิง

นวัตกรรม มีความช านาญในการประยุกต์ทางวิธีการคิด วิธีการท างาน และเปิดรับข้อมูลใหม่ ๆ เพื่อหาวิธีการ

ใหม่ ๆ ที่จะสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพและต้องยอมลดบทบาทตนเองจากผู้น าแบบเดิม ๆ เพื่อประสานให้

เกิดความร่วมมือในองค์กรและมีความยั่งยืนในองค์กรข้ึน 

 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจและต้องการศึกษาภาวะผู้น า

เชิงนวัตกรรมของผู ้บริหารสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์เขต 2 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของสถาน ศึกษา                  

ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการจัดการศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นเรื ่องส าคัญของกระแสการ

ปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความ
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ตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไป

ด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษท่ี 21 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1) เพื ่อทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู ้น าเชิงนวัตกรรมของผู ้บริหารสถานศึกษาขั ้นพื้นฐาน                
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  
 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
และขนาดสถานศึกษา 
 

ขอบเขตของการวิจัย  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 แบ่งออกเป็น 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอหัวหิน 

อ าเภอปราณบุรี อ าเภอสามร้อยยอด อ าเภอกุยบุรี จ านวน 89 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 1,158 คน 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ท าให้ทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

 2. น าข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของสถานศึกษา ซึ่งจะ

ส่งผลต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

สมมติฐานของการวิจัย  

 1. ประสบการท างานแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 แตกต่างกัน 
 2. ขนาดสถานศึกษาแตกต่างกันแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
แตกต่างกัน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

สังกัดส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 แบ่งออกเป็น 4 อ าเภอ ได้แก่                    

อ าเภอหัวหิน อ าเภอปราณบุรี อ าเภอสามร้อยยอด อ าเภอกุยบุรี จ านวน 89 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 1,158 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 จ านวน 298 คน ก าหนดขนาดจากสูตรยามาเน่ (Yamane)               

ที่ค่าความเชื่อมั่น 95% แทนค่าจากสูตรได้ดังนี้  

 

  𝑛 =
𝑁

(1+𝑁𝑒2)
=

1,158

(1+1,158×(0.052))
= 297.304 ≈ 298 

 

ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกดั 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

1) ด้านการมีวิสัยทัศน์สู่การเปลีย่นแปลง 

2) ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน การท างานเป็นทีม  

3) ด้านการสรา้งแรงจูงใจให้กับบุคลากรการสร้างนวัตกรรม 

4) ด้านการคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ 

5) ด้านการสรา้งบรรยากาศแห่งการส่งเสริมองค์นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี  

6) ด้านการบริหารการจดัการ 
 

- ประสบการณ์ในการท างาน 
- ขนาดสถานศึกษา 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่  

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ได้แก่ เพศ 

อายุ วุฒิการศึกษา ขนาดสถานศึกษา ประสบการณ์ท างาน 

 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 โดยสอบถามตามองค์ประกอบหลักของ 

ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม จ านวน 6 ด้าน ดังนี้ 

 1) ด้านการมีวิสัยทัศน์สู่การเปลี่ยนแปลง 

  2) ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน การท างานเป็นทีม  

 3) ด้านการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรการสร้างนวัตกรรม 

 4) ด้านการคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ 

 5) ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการส่งเสริมองค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

 6) ด้านการส่งเสริมและให้การสนับสนุนครูและบุคลากรในโรงเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง 

 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 

(Rating Scales) โดยใช้ค าถามที่เป็นการแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของ 

ลิเคอร์ท (Likert Scale)  

 

ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 

1. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม รวมถึง

งานวิจัยที่ซึ่งสามารถสังเคราะห์ได้องค์ประกอบหลัก 6 ด้าน ตามองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของ

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

2. สร้างข้อค าถามเกี่ยวกับมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อน าไปใช้ในแบบสอบถาม เรื่อง ภาวะ

ผู ้น าเชิงนวัตกรรมของผู ้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  

3. ตรวจสอบความเที ่ยงตรงเชิงเนื ้อหาโดยผู ้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน จากนั ้นน าคะแนนของ

ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละข้อค าถามมาค านวนหาค่า IOC ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00 โดยพิจารณามาจาก ค่า IOC 

ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไป  
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4. น าแบบสอบถามที่ได้ไปสอบถามกับกลุ ่มตัวอย่าง (try out) ที่เป็นผู ้บริหารสถานศึกษาและ

ครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์     

แอลฟ่า (Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)  

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ดังนี้ 

1. ผู้วิจัยขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล จากส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ตอบแบบสอบถามทาง

ออนไลน์ผ่าน Google Form  

2. รวบรวมข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน มาวิเคราะห์เพ่ือตอบค าถามของการวิจัย 

3. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  

 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยใช้โปรแกรม ผู้วิจัยจะใช้วิธีดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่งที่ปฏิบัติในปัจจุบัน ขนาดโรงเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดย

ใช้ค่าความถี่และร้อยละ 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร สถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการ

ท างาน และขนาดสถานศึกษา โดยใช้ค่าสถิติ T-test และจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยใช้การ

วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างจะต้องท าการทดสอบรายคู่ ด้วยวิธี LSD 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่ง ประสบการณ์

ท างาน ขนาดสถานศึกษา โดยวิธีหาค่าร้อยละและน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย ดังตารางที่ 1 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปพบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 

236 คน ร้อยละ 79.20 อายุระหว่าง 25 -30 ปี จ านวน 156 คน ร้อยละ 52.30 วุฒิการศึกษาระดับ                
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ปริญญาตรี จ านวน 219 คน ร้อยละ 73.50 สถานศึกษาขนาดกลางจ านวน 177 คน ร้อยละ 59.40 

ประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 123 คน ร้อยละ 41.30  

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม ของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 โดยรวมและรายด้าน 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม ของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2  
 S.D. ระดับ 

1. ด้านการมีวิสัยทัศน์สู่การเปลี่ยนแปลง 4.18 0.63 มาก 

 2.ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน การท างานเป็นทีม 4.23 0.65 มาก 

 3.ด้านการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรการสร้างนวัตกรรม 4.12 0.76 มาก 

4.ด้านการคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ 4.14 0.70 มาก 

5.ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการส่งเสริมองค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.10 0.74 มาก 

6.ด้านการส่งเสริมและให้การสนับสนุนครูและบุคลากรในโรงเรียนได้

พัฒนาศักยภาพของตนเอง 
4.13 0.70 มาก 

รวม 4.15 0.70 มาก 

  

 จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าระดับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 อยู่ในระดับมากทั้ง 6 ด้านโดยมีค่าเฉลี่ยจากน้อยไป

มาก ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน การท างานเป็นทีม ด้านการมีวิสัยทัศน์สู่การเปลี่ยนแปลง ด้านการ

คิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านการส่งเสริมและให้การสนับสนุนครูและบุคลากรในโรงเรียน

ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ด้านการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรการสร้างนวัตกรรม  และ ด้านการสร้าง

บรรยากาศแห่งการส่งเสริมองค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี ตามล าดับ  
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ตารางที่ 2 ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตาม

ประสบการณ์ในการท างาน 

ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกดัส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์เขต 2 

แหล่งความ
แปรปปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Sqaures 
F Sig 

1. ด้านการมีวิสัยทัศน์สู่การ
เปลี่ยนแปลง 

ระหว่างกลุ่ม 0.671 4 0.168 0.418 0.795 
ภายในกลุ่ม 117.514 293 0.401   
รวม 118.185 297    

2. ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน การท างานเป็นทีม 

ระหว่างกลุ่ม 4.042 4 1.011 2.452* 0.046 
ภายในกลุ่ม 120.753 293 0.412   
รวม 124.795 297    

3. ด้านการสร้างแรงจูงใจให้กับ
บุคลากรการสร้างนวัตกรรม 

ระหว่างกลุ่ม 5.799 4 1.450 2.530* 0.041 
ภายในกลุ่ม 167.912 293 0.573   
รวม 173.711 297    

4. ด้านการคิดสร้างสรรค์และ
การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ 

ระหว่างกลุ่ม 3.313 4 0.828 1.706 0.149 
ภายในกลุ่ม 142.264 293 0.486   
รวม 145.578 297    

5. ด้านการสร้างบรรยากาศแห่ง
การส่งเสริมองค์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

ระหว่างกลุ่ม 4.739 4 1.185 2.210 0.068 
ภายในกลุ่ม 157.062 293 0.536   
รวม 161.801 297    

6. ด้านการบริหารการจัดการ ระหว่างกลุ่ม 1.606 4 0.402 0.823 0.511 
ภายในกลุ่ม 142.937 293 0.488   
รวม 144.543 297    

โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 3.362 4 0.841 1.690 0.390 
 ภายในกลุ่ม 141.407 293 0.483   
 รวม 144.769 297    

 * แทนนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการท างานการแตกต่างกัน ภาวะผู้น า

เชิงนวัตกรรมของผู ้บริหารสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์เขต 2 ในภาพรวมไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0 .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการท างานการแตกต่างกันภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 ด้านการมี

วิสัยทัศน์สู่การเปลี่ยนแปลง ด้านการคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านการสร้างบรรยากาศ

แห่งการส่งเสริมองค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี. ด้านการบริหารการจัดการ ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทาง

สถิติ 0.05 ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน การท างานเป็นทีม และด้านการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร

การสร้างนวัตกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน             

ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน การท างานเป็นทีม  พบว่าประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี                      

กับประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 16 – 20 ปี และประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 11 – 15 ปี               

กับประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 16 – 20 ปี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  

 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 พบว่าผู้มีประสบการณ์ในการ

ท างานน้อยกว่า 5 ปีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมแตกต่างกับผู้มีประสบการณ์ในการท างาน

ระหว่าง 5 – 10 ปี ประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปีกับประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 16 – 20 ปี 

และประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 11 – 15 ปีกับประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 16 – 20 ปีแตกต่าง

กันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบ ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์เขต 2 

แหล่งความ
แปรปปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Sqaures 
F Sig 

1. ด้านการมีวิสัยทัศน์สู่การ
เปลี่ยนแปลง 

ระหว่างกลุ่ม 8.250 2 4.125 11.069 0.000 
ภายในกลุ่ม 109.935 295 0.373   
รวม 118.185 297    

2. ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน การท างานเป็นทีม 

ระหว่างกลุ่ม 11.372 2 5.686 14.789 0.000 
ภายในกลุ่ม 113.423 295 0.384   
รวม 124.795 297    

3. ด้านการสร้างแรงจูงใจให้กับ
บุคลากรการสร้างนวัตกรรม 

ระหว่างกลุ่ม 15.613 2 7.806 14.566 0.000 
ภายในกลุ่ม 158.098 295 0.536   
รวม 173.711 297    

4. ด้านการคิดสร้างสรรค์และ
การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ 
 

ระหว่างกลุ่ม 11.399 2 5.699 12.530 0.000 
ภายในกลุ่ม 134.179 295 0.455   
รวม 145.578 297    

5. ด้านการสร้างบรรยากาศแห่ง
การส่งเสริมองค์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

ระหว่างกลุ่ม 15.045 2 7.522 15.121 0.000 
ภายในกลุ่ม 146.757 295 0.497   
รวม 161.801 297    

6. ด้านการบริหารการจัดการ ระหว่างกลุ่ม 11.343 2 5.671 12.560 0.000 
ภายในกลุ่ม 133.201 295 0.452   
รวม 144.543 297    

โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 12.170 2 6.085 13.439 0.000 
 ภายในกลุ่ม 132.599 295 0.450   
 รวม 144.769 297    

 

จากตาราง 3 พบว่า การเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวมและรายด้าน
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แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ขนาดสถานศึกษาต่างกันภาวะผู ้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 แตกต่างกัน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 อยู่ในระดับมากทั้ง 6 ด้าน ซึ่งสอดคล้อง

กับการศึกษาวิจัยของ นางสาวจีราภา ประพันธ์พัฒน์ (2560) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผู้น าเชิง

นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี ได้กล่าวว่า ภาวะผู ้น าเชิงนวัตกรรมของผู ้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

ผู้บริหารสถานศึกษาใน สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี มีความมุ่งมั่นในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรม โดยมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการที่จะเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานแบบเดิม ๆ ให้มีการน า

เทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในการสร้างสรรค์งานมากข้ึน โดยให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการ

คิดสร้างสรรค์ท างานเป็นทีม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับการ

ศึกษาวิจัยของ ปวีณา กันถิน (2560) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น า เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนประชารัฐ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 พบว่า ระดับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของ

ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐ เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โดยรวมทุกด้านอยู่ใน

ระดับมาก ทั้งนี้เนื ่องจากผู ้บริหารโรงเรียนมีความรู ้ความสามารถในการบริหารงานและมีประสบการณ์                    

การบริหารงาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อภาวะผู้น า เชิงนวัตกรรมของ

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 จ าแนก

ตามประสบการณ์ในการท างาน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการท างานการแตกต่างกัน ภาวะผู้น า

เชิงนวัตกรรมของผู ้บริหารสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์เขต 2 ในภาพรวมไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0 .05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ ปริวัฒน์ ยืนยิ่ง (2563) เรื่อง ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พบว่า 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาไม่ส่งผลต่อแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม

ของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีอาจจะเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะภาวะ
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ผู้น าเชิงนวัตกรรมและการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจที่ชัดเจนจึงท าให้บุคลากรทางการศึกษามี

ความคิดตรงกัน 

ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ขนาดสถานศึกษาต่างกันภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมติฐานที่วางไว้ และสอดคล้องกับ ของ นางสาวจีราภา ประพันธ์พัฒน์ (2560) ที่ได้ศึกษาเก่ียวกับการศึกษา

ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี พบว่า ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษามีขนาดต่างกัน ได้รับ

แนวคิดหลักการกระบวนการบริหารตามนโยบายและเป้าหมายที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ก าหนดไว้เป็นแนวทางเดียวกันหมด ขนาดสถานศึกษาเป็นเพียงการก าหนดขอบเขตการบริหารงานใน

สถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จได้ ซึ ่งในการบริหารงานย่อมแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละขนาด

สถานศึกษา  

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา  

2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัสดุโรงเรียน 
ของสถานศึกษาในสังกัด ส  านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีร ีข ันธ ์ เขต 2 และ                        
(2) ศึกษาความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยปริมาณ 
กลุ ่มตัวอย่างจ านวน 124 คน เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจ ัย ได้แก่ 1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ                          
2) แบบสอบถามความความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test ผลการวิจัยพบว่า (1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัสดุโรงเรียน ส่วนที่ 1 
จัดท ารายการใหม่ เพ่ือใช้ในการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และ ส่วนที่ 2 เอกสารรายงาน เพื่อใช้ในการเก็บ
ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง และ (2) ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมากที่สุด            
1. ด้านความสะดวกและความง่ายในการใช้งาน ผลการศึกษา พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2. ด้านความถูกต้อง
ในการท างาน ผลการศึกษา พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3. ด้านประโยชน์ในการบริหาร ผลการศึกษา พบว่า 
อยู่ในระดับมากที่สุด 4. ด้านการรักษาความปลอดภัย ผลการศึกษา พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัสดุโรงเรียน  
 
Abstract 

  This research aims to (1) develop information technology systems for school material 
administration of schools under the office of basic education in Prachuap Khiri khan area office 
2, and (2) study the satisfaction of the sample towards the use of information technology 
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systems for the administration of school materials. This research is quantitative research.               
The example group are 124 persons. The instruments used in the study were 1) Information 
Technology System for school material administration of schools, and a satisfaction 
questionnaire on the use of information technology systems. Statistics used in data analysis 
are mean, standard deviation and t-test. The results showed that (1) information technology 
systems, include: Section 1; Create a new transaction for the recording of procurement 
information 2, Create report documents for collection of procurement information hired and 
(2) Satisfaction with the use of information technology systems is at the highest level.  
 
Keywords:  Information technology, system Parcel, management 
 

บทน า 

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน

คอมพิวเตอร์ ท าให้หลายองค์กรเห็นความส าคัญและมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้อย่างหลากหลายและมี

แนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น ในด้านการบริหารจัดการจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องน าระบบสาระ

สนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ดังที่แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 

ได้ก าหนดแนวนโยบายเพื่อการด าเนินการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความ

เท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ตามข้อ 4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิตอลเพ่ือ

การศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิตัลเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัย

สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและ และมีประสิทธิภาพและสถานศึกษาทุกแห่ง

มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพเป็นต้น (แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579) 

       พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตราที่ 6 มีการระบุนโยบาย

และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีเป้าหมายและแนวทางการด าเนินการ

และการพัฒนาให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ท าให้

สามารถใช้ร่วมกันหรือเชื่อมโยงกันได้หรือวิธีอื่นใดที่เป็นการประหยัดทรัพยากรของชาติและเกิดความสะดวก

ต่อผู้ที ่เกี ่ยวข้องรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนให้มี ระบบให้บริการหรือ

แอพพลิเคชั่นส าหรับประยุกต์ใช้งานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศการส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ใน

การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกันเพ่ือให้การท างานระหว่างระบบสามารถท างานเชื่อมโยงกันได้

อย่างมีความมั่นคงปลอดภัย อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมตลอดทั้งท าให้ระบบมีการให้เชื่อถือการส่งเสริมและ

การสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้เกิดความพร้อมและความรู้ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้ง
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การพัฒนาพลังข้อมูลและฐานข้อมูลสาระสนเทศการบริหารจัดการความรู้รวมทั้งการส่งเสริมเพื่อให้มีระบบที่

เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ได้ให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยซึ่งเอื ้อต่อการน าไปใช้ประโยชน์ใน

รูปแบบที่เหมาะสมกับยุคสมัย (พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560) 

      แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่าน

ระบบดิจิตัล พ.ศ. 2562 ที่ระบุเหตุผลเพื่อให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร

ราชการแผ่นดินและบริการสาธารณะ และให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐทุก แห่งเข้า

ด้วยกัน เพ่ือประโยชน์ในการบริหารภาครัฐและอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

โดยได้ระบุข้อมาตรการในประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับศึกษาธิการ ดังนี้ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการพัฒนา

ทักษะบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงาน การบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่าน

เทคโนโลยีดิจิทัล  

ในปัจจุบันปัจจัยส าคัญที่ท าให้การบริหารงานประสบผลส าเร็จ ได้แก่ 4 m อันประกอบด้วย Man, 

Money, Material และ Management ปัจจัยด้าน Material ก็คือ พัสดุนั้นเองซึ่งเป็นปัจจัยที่สามของการ

บริหารงานพัสดุ มนุษย์รู้จักค าว่าพัสดุมาตั้งแต่เกิดและพยายามที่จะคิดค้นหาวิธีการที่จะหาพัสดุมาใช้ตาม

ปริมาณที ่ต ้องการ ในคุณภาพที ่ต ้องการ เวลาที ่ต ้องการ และสถานที ่ท ี ่ต ้องการได ้อย่างเหมาะสม                          

การบริหารงานพัสดุเป็นเรื่องส าคัญและมีความหมายต่อการบริหาร เนื่องจากทรัพยากรอันมีจ ากัด งานบริหาร

แต่ละแห่งซึ ่งมีความต้องการใช้ทรัพยากรจึงต้องหาวิธีใช้ทรัพยากรที ่มีอยู ่ให้เกิดประโยชน์ที ่สุดดังนั้น                

การบริหารงานพัสดุจึงได้เริ่มได้รับความสนใจตั้งแต่ ค.ศ. 1830 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน การบริหารงานพัสดุมี

บทบาทในงานบริหารพัสดุเป็นอันมาก เพราะงานพัสดุต้องจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ หรือใช้จัดจ้างในงานต่าง ๆ                  

จึงต้องมีการควบคุมให้มีการใช้วัสดุอย่างสัมฤทธิ์ผล การบริหารงานพัสดุเริ่มตั้งแต่การพิจารณาความต้องการ 

และความจ าเป็น เรื่องการจัดซื้อวัสดุว่าต้องการอะไรบ้างจ านวนเท่าไรซื้อจากใคร ราคาเท่าไหร่ ตลอดจนการ

สร้างคลังเก็บวัสดุขนาดและที่ตั ้งของคลังเก็บวัสดุ การบริหารงานพัสดุเป็นงานหลักของระบบบริหารงาน   

ความรับผิดชอบของผู้บริหารงานพัสดุจะเริ่มตั้งแต่ การรับพิมพ์เขียว การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

การจัดการเก่ียวกับส่วนประกอบและการบริหารที่ต้องใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้าง (พิชญาภา นิวรัตน์)  

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการบริหารงานพัสดุ เป็นกระบวนการในการน าเอา

คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลเพื่อให้มาซึ่งสารสนเทศที่สามารถน าไปประโยชน์ในการท างาน ใช้ 

เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความแม่นย า ถูกต้อง และท างานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานพัสดุ เป็นการปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้สามารถท างาน แก้ปัญหา

การด าเนินงานการบริหารงานพัสดุ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน

ขององค์กรอีกด้วย การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานพัสดุ จะมีขั้นตอนต่าง ๆ มากมาย
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รวมถึงความซับซ้อนของระบบงาน ดังนั้นการมีแนวทาง วิธีการ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบ ที่ส่งผลต่อ

มาตรฐานของระบบงานจึงเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการ  

 โรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งปฐมภูมิหรือแหล่งต้นตอของข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับ

ที่จะต้องน าข้อมูลจากโรงเรียนไปใช้เพื่อการบริหารหรือการปฏิบัติการในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะข้อมูล

ด้านพัสดุ เพื่อน าไปใช้วางแผน และจัดตั้งงบประมาณประจ าปี หากโรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลดังกล่าวไม่ได้

จัดเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ ประสิทธิภาพของการใช้ข้อมูลของโรงเรียนเองก็ย่อมลดน้อยลงไป อีกทั้งยังมี

ผลกระทบกับหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่น าข้อมูลจากโรงเรียนไปใช้เพื่อการใ ดการหนึ่งดังกล่าว

มาแล้ว นั่นคือ การได้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ทันกับเหตุการณ์และเพียงพอต่อการใช้ ส่งผลให้การบริหารงานของ

หน่วยงานเหล่านี้หมดประสิทธิภาพลงไปด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารงานพัสดุ เพ่ือให้จัดเก็บข้อมูลของงานพัสดุโรงเรียนได้อย่างเป็นระบบ และสามารถน าข้อมูลไปใช้ใน

การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัสดุโรงเรียน ของสถานศึกษาในสังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุโรงเรียน ต่อการใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื ่อการบริหารงานพัสดุโรงเรียน ของสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1. ได้ระบบสาระสนเทศงานพัสดุที่สามารถใช้งานได้กับงานพัสดุของโรงเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน 

2. อ านวยความสะดวกในเรื่องการท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุโรงเรียน ข้อมูลมีความแม่นย า 

เข้าถึงข้อมูลได้ทุกท่ี ทุกเวลา  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการวิจัยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานพัสดุโรงเรียน ของสถานศึกษาใน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

การพัฒนาระบบ (System Development) 

การที่องค์กรมีการด าเนินการตามแนวทางวงจรการพัฒนาระบบจะช่วยให้สามารถด าเนินการได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ มีแนวทางและขั้นตอนในการด าเนินงานที่ชัดเจน สามารถควบคุมเวลาและงบประมาณได้ง่าย 

โดยจะเลือกด าเนินการตามแนวทางทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันไปตามวิธีการหรือ

ขั้นตอนที่จะน ามาใช้ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เหมาะสมกับความพร้อมของแต่ละองค์กรได้ และควรมีการ

ท าซ ้าในขั้นตอนการติดตามประเมินผล และหาวิธีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

(เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ, 2562, น. 2) ทั้งนี้ มีนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบไว้สรุป

ได้ดังนี ้  

 สมิท (Smith, 1993 p. 81-85) ได้กล่าวว่า หลักการพัฒนาระบบมี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1) การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ที่อยู่ใน

ระบบว่ามีลักษณะอย่างไร มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ควรลดหรือเพิ่มองค์ประกอบใดให้เหมาะสมกับ

สภาพของระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

 2) การออกแบบระบบ (System Design) หมายถึง การย าองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ได้วิเคราะห์

หรือแยกแยะไว้มาท าการออกแบบระบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบเดิมที่มีอยู่ 

 3) การวัดและตรวจสอบระบบ (System Measurement) หมายถึง การน าระบบที ่ได้

ออกแบบไปท าการตรวจสอบว่าระบบดังกล่าวมีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้จริงได้หรือไม่ 

 เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ (2562 , น. 1-2) ได้กล่าวว ่า วงจรการพัฒนาระบบ (System 

Development Life Cycle: SDLC) คือ การแบ่งขั ้นตอนกระบวนการพัฒนาระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศด้วย เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจหรือตอบสนองความต้องการขององค์กรโดยระบบที่จะพัฒนานั้นอาจ

เป็นการพัฒนาระบบใหม่หรือการปรับปรุงระบบเดิมให้ดีขึ้นก็ได้ การพัฒนาระบบแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1) การค้นหาปัญหาขององค์กร (Problem Recognition) เป็นกิจกรรมแรกที่ส าคัญในการ

ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการปรับปรุงโดยใช้ระบบเข้ามาช่วยน าข้อมูลปัญหาที่ได้มาจ าแนกจัดกลุ่มและ

จัดล าดับความส าคัญ เพื่อใช้คัดเลือกโครงการที่เหมาะสมที่สุดมาพัฒนา โดยโครงการที่จะท าการพัฒนาต้อง

สามารถแก้ปัญหาที่มีในองค์กรและให้ประโยชน์กับองค์กรมากท่ีสุด 

 2) การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะปรับเปลี่ยนระบบ 

โดยให้เสียค่าใช้จ่าย (Cost) และเวลา (Time) น้อยที่สุดแต่ให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ และหาความต้องการของ
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ผู้เกี่ยวข้องใน 3 เรื่อง คือ เทคนิคเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ บุคลากรและความพร้อม และความคุ้มค่า เพื่อใช้

น าเสนอต่อผู้บริหารพิจารณาอนุมัติด าเนินการต่อไป 

 3) การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการที ่มีเพื ่อน าไป

ออกแบบระบบ ขั้นตอนนี้จะศึกษาจากผู้ใช้ โดยวิเคราะห์การท างานของระบบเดิม (As Is) และความต้องการที่

ม ีจากระบบใหม่ (To Be) จากนั ้นน าผลการศึกษาและวิเคราะห์มาเขียนเป็นแผนภาพผังงานระบบ                    

(System Flowchart) และทิศทางการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) 

 4) การออกแบบ (Design) น าผลการวิเคราะห์มาออกแบบเป็นแนวคิด (Logical Design) 

เพื่อแก้ไขปัญหา โดยในส่วนนี้จะยังไม่ได้มีการระบุถึงรายละเอียดและคุณลักษณะอุปกรณ์มากนัก เน้นการ

ออกแบบโครงร่างบนกระดาษ แล้วส่งให้ผู้ออกแบบระบบน าไปออกแบบ (System Design) ซึ่งขั้นตอนนี้จะ

เริ่มมีการระบุลักษณะการท างานของระบบทางเทคนิค รายละเอียดคุณลักษณะอุปกรณ์ที่ใช้ เทคโนโลยีที่ใช้ 

ชนิดฐานข้อมูลการออกแบบ เครือข่ายที่เหมาะสม ลักษณะของการน าข้อมูลเข้า ลักษณะรูปแบบรายงานที่เกิด 

และผลลัพธ์ที่ได้ 

 5) การพัฒนาและทดสอบ (Development & Test) เป็นขั้นตอนการการเขียนโปรแกรม 

(Coding) เพื่อพัฒนาระบบจากแบบบนกระดาษให้เป็นระบบตามคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ จากนั้นท าการ

ทดสอบหาข้อผิดพลาด (Testing) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จนมั่นใจว่าถูกต้องและตรงตามความต้องการ 

หากพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจากการท างานของระบบต้องปรับแก้ไขให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานก่อนน าไป

ติดตั้งใช้จริง 

 6) การติดตั้ง (Implementation) เป็นขั้นตอนการน าระบบที่พัฒนาจนสมบูรณ์มาติดตั้ง 

(Installation) และเริ่มใช้งานจริง ในส่วนนี้นอกจากติดตั้งระบบใช้งานแล้ว ยังต้องมีการจัดเตรียมขั้นตอนการ

สนับสนุนส่งเสริมการใช้งานให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ โดยจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมผู้ใช้งาน (Training) 

เอกสารประกอบระบบ (Documentation) และแผนการบริการให้ความช่วยเหลือ (Support) เพื่อให้ระบบ

สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

 7) การซ่อมบ ารุงระบบ (System Maintenance) เป็นขั้นตอนการบ ารุงรักษาระบบต่อเนื่อง

หลังจากเริ่มด าเนินการ ผู้ใช้ระบบอาจจะพบกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลัง เช่น ปัญหาเนื่องจากความไม่คุ้นเคย

กับระบบใหม่ จึงควรก าหนดแผนค้นหาปัญหาอย่างต่อเนื่อง ติดตามประเมินผล เก็บรวบรวมค าร้องขอให้

ปรับปรุงระบบ วิเคราะห์ข้อมูลร้องขอให้ปรับปรุงระบบ จากนั้นออกแบบการท างานที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข

และติดตั้ง ซึ่งต้องมีการฝึกอบรมการใช้งานระบบให้แก่ผู้ใช้งาน เพ่ือที่จะทราบความพึงพอใจของผู้ใช้ 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากร  

ประชากร ได้แก่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ านวน 89

โรงเรียน โรงเรียน สังกัด สพป.ปข.2 จ านวน 178 คน 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 คะแนนความพึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป      
 
วิธีการด าเนินงาน  

 ประชากร 
  ประชากร ได้แก่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน 89 
โรงเรียน โรงเรียน สังกัด สพป.ปข.2 จ านวน 178 คน 
 ตัวอย่าง  
  กลุ่มตัวอย่าง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียน สังกัด สพป.ปข.2 จ านวน 124 
คน ได้มาจากการค านวณสูตรยามาเน่ (Yamane) 
 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารงานพัสดุโรงเรียน ของ

สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

ประกอบด้วย 

1. จัดท ารายการใหม่ เพ่ือใช้ในการบันทึก

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุโรงเรียน 

2. เอกสารรายงาน เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูล

การจัดซื้อ จัดจ้าง ในแต่ละปีงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ

โรงเรียน ต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารงานพัสดุโรงเรียน ของสถานศึกษาใน

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

1) การประเมินด้านความสะดวกและความง่ายใน

การใช้งาน  

2) การประเมินด้านความถูกต้องในการท างาน   

3) การประเมินด้านประโยชน์ในการบริหาร  

4) การประเมินด้านการรักษาความปลอดภัย 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
 1. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศเพื่อการบริหารงานพัสดุโรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ
โรงเรียน ประกอบด้วย  
  1.1 หน้าหลัก  

  1.1.1 จัดท ารายการใหม่ เพ่ือใช้ในการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุโรงเรียน 
   1.1.2 เอกสารรายงาน เพื ่อใช ้ในการเก็บข้อมูลการจัดซื ้อ จ ัดจ้าง ในแต่ละ

ปีงบประมาณ  
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศเพื่อการบริหารงานพัสดุโรงเรียนมี
ทั้งหมด 3 ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์การท างาน สถานภาพ ระดับการศึกษา 
   ตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานพัสดุโรงเรียน 
ใน 4 ด้าน ได้แก่  
   1) การประเมินด้านความสะดวกและความง่ายในการใช้งาน  
   2) การประเมินด้านความถูกต้องในการท างาน   
   3) การประเมินด้านประโยชน์ในการบริหาร  
   4) การประเมินด้านการรักษาความปลอดภัย 

มีลักษณะเป็นแบบ Rating Scale 5 ระดับ ได้แก่ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง 
พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อยที่สุด 
   คะแนน 5 หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 
   คะแนน 4 หมายถึง  พึงพอใจมาก 
   คะแนน 3 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
   คะแนน 2 หมายถึง  พึงพอใจน้อย 
   คะแนน 1 หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด 
 
โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้  
         ค่าเฉลี่ย          ความหมาย  
     ค่าเฉลี่ย   4.51 -5.00 หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย  3.51-4.50 หมายถึง  พึงพอใจมาก 
   ค่าเฉลี่ย   2.51 -3.50 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย  1.51 -2.50 หมายถึง  พึงพอใจน้อย 
   ค่าเฉลี่ย  1.00 -1.50 หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด 
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การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัสดุในโรงเรียน โดยด าเนินการดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการท าจัดซื้อจัดจ้างภายในโรงเรียน 
 2. ศึกษาการสร้างระบบเทคโนโลยีการจัดซื้อจัดจ้าง ได้จ าแนกหลักการ และข้ันตอนการใช้งานระบบ  

3. จัดระเบียบเอกสาร ให้ครบถ้วน เรียงล าดับการจัดซื้อจัดจ้าง แบ่งและจัดให้อยู่ในรูปแบบของ
ปีงบประมาณ เพ่ือง่ายต่อการค้นคว้า  

4. สร้างระบบเทคโนโลยีการจัดซื้อจัดจ้าง ได้จ าแนกหลักการ และข้ันตอนการใช้งานระบบ 
5. น าข้อมูล และรูปแบบที่ถูกต้อง ตรงตามหลัก พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร

พัสดุภาครัฐ บันทึกลงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดซื้อจัดจ้าง  
6. น าแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน ความเหมาะสม ใน 4 ด้าน ได้ค่า 

ioc 0.5 ขึ้นไป  
7. หลังจากนั้น ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ท าการประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน

พัสดุในโรงเรียน โดยประเมินระบบ 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการตอบสนองต่อการใช้งานระบบ 2. ด้านการท างาน
ได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ 3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 4. ด้านความปลอดภัยต่อการใช้งานระบบ 
ได้ค่า ioc ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  

8. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปทดลองใช้ กับกลุ่มตังอย่าง 124 คน และประเมินความพึงพอใจ  
9. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานพัสดุโรงเรียน ของสถานศึกษาในสังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ไปใช้ต่อไป 
การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 1. ศึกษาเอกสารและหลักการที่เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบสารสนเทศงานพัสดุโรงเรียน ที่จะใช้เก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ 
  2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานพัสดุโรงเรียน  

   3. น าแบบสอบถามความพึงพอใจ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
   4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความพึงใจตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 5. น าแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัสดุโรงเรยีน 
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้องตรวจสอบหาดวามตรงเชิงเนื้อหาโดยน ามาหาค าดัชนีซึ่งได้ค่า 
IOC อยู่ที่ 1.00 แล้วน าข้อมูลที่รวบรวมได้จากข้อแนะน าของผู้เชี่ยวชาญมา ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
 6. น าแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัสดุโรงเรยีน 
ไปทดลองใช้กับผู ้เกี ่ยวข้องกับงานพัสดุโรงเรียนของโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก  ต.ทับใต้ อ.หัวหิน                           
จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 30 คน โดยผู้วิจัยได้ให้ค าอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลและท า
การรวบรวมจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
 7. น าผลที ่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าความเชื ่อมั ่น (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ ์อัฟฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96  
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 8. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้เก็บข้อมูล 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้  

1. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัสดุโรงเรียนเสนอต่อสถานศึกษาในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  

2. จัดท าหนังสือ ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อขอความอนุเคราะห์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานพัสดุโรงเรียน  

3. รวบรวมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานพัสดุโรงเรียน ของผู้ใช้งานระบบจาก
โรงเรียนต่าง ๆ และประเมินความพึงพอใจ  
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ ได้จากการเก็บรวบรวมมาท าการวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  โดยใช้
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มเดียวโดยใช้สถิติ 
one group t-test 
 
ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัสดุโรงเรียน ของสถานศึกษาในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประกอบด้วย  

1. หน้าหลัก  
 1.1.1 จัดท ารายการใหม่ เพ่ือใช้ในการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุโรงเรียน 
 1.1.2 เอกสารรายงาน เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในแต่ละปีงบประมาณ 
ดังตัวอย่าง 
 

 
รูปที่ 1 หน้าหลัก การจัดท ารายการ 
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  1.1.1 จัดท ารายการใหม่ เพ่ือใช้ในการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุโรงเรียน 
 
 
 

       
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 จัดท ารายการใหม่ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง  
      
  1.1.2 เอกสารรายงาน เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในแต่ละปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 เอกสารรายงานต่าง ๆ 

 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัสดุ

โรงเรียน  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  

พบว่ากลุ่มตัวอย่างสวนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 62.1 อายุไม่เกิน 30 ปี 

จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 ประสบการณ์การท างาน ไม่เกิน 5 ปี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 

สถานภาพโสด จ านวน 80 คน เป็น ร้อยละ 64.5 ปริญญาตรี จ านวน 88 คน คิดเป็น ร้อยละ 71.0  

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัสดุ

โรงเรียน  
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ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานพัสดุโรงเรียนใน 4 

ด้าน คือ (1) ด้านความสะดวกและความง่ายในการใช้งาน (2) ด้านความถูกต้องในการท างาน (3) ด้านประโยชน์

ในการบริหาร และ (4) ด้านการรักษาความปลอดภัย มีผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารงานพัสดุโรงเรียนภาพรวมและรายด้าน 

ความพึงพอใจการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อการบริหารงานพัสดุโรงเรียน X  S.D 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ด้านความสะดวกและความง่ายในการใช้งาน 4.62 0.40 มากที่สุด 

2. ด้านความถูกต้องในการท างาน 4.60 0.45 มากที่สุด 

3. ด้านประโยชน์ในการบริหาร 4.67 0.44 มากที่สุด 

4. ด้านการรักษาความปลอดภัย 4.60 0.53 มากที่สุด 

รวม 4.62 0.42 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความพึงพอใจการใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานพัสดุโรงเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า 

ด้านประโยชน์ในการบริหาร ด้านความสะดวกและความง่ายในการใช้งาน ด้านความถูกตอ้งในการท างาน และ 

ด้านการรักษาความปลอดภัย มีความความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 

ตอนที่ 3 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานพัสดุโรงเรียน  

ผลการทดสอบค่าเฉลี ่ยของคะแนนความพึงพอใจการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการ
บริหารงานพัสดุโรงเรียน โดยใช้ ค่าสถิติ t-test (One group t-test) ปรากฏว่า ตัวแปรทั ้ง 4 ตัว คือ                     
1. ด้านความสะดวกและความง่ายในการใช้งาน 2. ด้านความถูกต้องในการท างาน 3. ด้านประโยชน์ในการ
บริหาร 4. ด้านการรักษาความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานพัสดุโรงเรียน โดยสามารถอธิบายได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานพัสดุโรงเรียน  

ความพึงพอใจการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานพัสดุโรงเรียน 

Mean t sig 

ด้านความสะดวกและความง่ายในการใช้งาน 4.62 30.747 .000* 

ด้านความถูกต้องในการท างาน 4.60 27.437 .000* 
ด้านประโยชน์ในการบริหาร 4.67 29.321 .000* 
ด้านการรักษาความปลอดภัย 4.60 22.892 .000* 

ภาพรวม 4.62 29.433 .000* 
*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
  
 จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานพัสดุโรงเรียน ด้วยค่า t-test (One group t-test) พบว่า คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจการ
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัสดุโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากขึ้นไป อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัสดุโรงเรียน ของสถานศึกษาในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  
   1.1 จัดท ารายการใหม่ เพ่ือใช้ในการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุโรงเรียน 
     1.2 เอกสารรายงาน เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในแต่ละปีงบประมาณ 
 2. ความพึงพอใจการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานพัสดุโรงเรียน ของสถานศึกษา
ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัสดุ
โรงเรียน ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความพึงพอใจการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัสดุโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ                
ด้านประโยชน์ในการบริหาร รองลงมา คือ ด้านความสะดวกและความง่ายในการใช้งาน ด้านความถูกต้องใน
การท างาน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ ด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้วิจัยจะอภิปรายเป็นรายด้าน ดังนี้ 
 1) ด้านความสะดวกและความง่ายในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับความพึงพอใจการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานพัสดุโรงเรียน ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด น่าจะเป็นเพราะว่า ครูพัสดุที่ใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัสดุโรงเรียน ส่วนใหญ่เห็นว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารงานพัสดุโรงเรียน มีการใช้ค าศัพท์ ข้อความ ส านวนและภาษา มีความสะดวกและง่ายต่อการ
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ปฏิบัติงาน การออกแบบรูปร่างและหน้าที่ของกลุ่มค าสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอมีความเป็นมาตรฐานเดียวกันง่าย
ต่อการใช้งาน มีการบันทึกข้อมูลที่สามารถ เพ่ิม ค้นหา แก้ไข ลบ พิมพ์ และบันทึก ได้อย่างสะดวกและง่ายต่อ
การใช้งาน การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากการเรียกดูรายงานต่าง ๆ  มีความสะดวกและง่ายต่อการ
ใช้งาน รวมทั้งมีการเรียงล าดับการป้อนข้อมูลที่สะดวกและง่ายต่อการป้อนข้อมูล 
 เมื่อเทียบเคียงกับวรรณกรรมที่ศึกษา เป็นไปตามแนวคิดของ ทิพวัลย์ นนทเภท (2557, น. 9) ที่กล่าว
ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่น ามาใช้ส าหรับการจัดหาประมวลผลการจัดเก็บและ
การเผยแพร่เก่ียวกับข้อมูลข่าวสารในลักษณะของตัวอักษร ตัวเลข ภาพ และเสียงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
กว้างไกล โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม 
 เมื่อเทียบเคียงกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุริยัน นิลทะราช (2562 ,           
น. 133-144) วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานพัสดุ เพื่อการควบคุมวัสดุ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของระบบสารสนเทศโดยผู ้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พบว่า                     
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability 
Test) อยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า ระบบสารสนเทศที่ควบคุมวัสดุครบถ้วนถูกต้องตรงตามระเบียบ
สามารถรายงานผลการเบิกจ่ายวัสดุประจ าปี มีรายงานผลการเบิกจ่ายวัสดุประจ าปีย้อนหลัง 3 ปี รายงานผล
การเบิกจ่ายวัสดุแต่ละหน่วยงานโดยแยกตามประเภทวัสดุ แยกตามประเภทเงิน รายงานประวัติการจัดซื้อวัสดุ
ล่าสุดเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการจัดซื้อ 
 2) ด้านการรักษาความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดในระดับความพึงพอใจการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัสดุโรงเรียน แต่ก็ยังอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งน่าจะเป็นเพราะว่า ครูพัสดุที่ใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัสดุโรงเรียน ส่วนใหญ่เห็นว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารงานพัสดุโรงเรียน มีการก าหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่ านในการตรวจสอบผู้เข้าใช้ระบบ มีระบบใน                
การส ารองข้อมูลหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการใช้งาน มีการก าหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้แต่ละระบบงาน               
มีระบบป้องกันการโจรกรรมข้อมูลของผู้ใช้ รวมทั้งมีการควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 เมื่อเทียบเคียงกับวรรณกรรมที่ศึกษา พบว่าเป็นไปตาม แนวคิดของ ชัยยา บัวหอม (2563 , น. 8)          
ที่กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาจัดการข้อมูลโดยวิธีการปฏิบัติที่มี
การจัดล าดับอย่างมีรูปแบบและขั้นตอน เพ่ือที่ท้าให้เกิดประสิทธิภาพในเรื่องของความรวดเร็ว ความน่าเชื่อถือ 
ความถูกต้อง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม มาท างาน
ร่วมกัน เพื ่อให้เกิดการแลกเปลี ่ยนสารสนเทศ โดยน าข้อมูลป้อนเข้าสู ่ เครื ่องคอมพิวเตอร์ และท า                        
การประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ ซึ่งข้อมูลที่ได้ออกมานั้น จะอยู่ในรูปที่สามารถน าไปใช้ได้                    
ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 
 เมื่อเทียบเคียงกับงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง พบว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์ โพบุตตะ และ
กาญจนา ท านา (2558, น. 92-94) วิจัยเรื ่อง การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ โรงเรียนชุมชน         
บ้านดงบัง ต าบลดงบัง อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 
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โดยแบบประเมิน แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความพึงพอใจระบบของของผู้เชี่ยวชาญ การประเมินด้าน
การใช้งานของโปรแกรม การประเมินด้านผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม การประเมินด้านความปลอดภัย และคู่มือ
การใช้งานระบบ พบว่า การประเมินด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า มีการน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดเก็บข้อมูลให้เพียงพอกับการใช้งาน และควรจัดบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ระบบสารสนเทศเข้ารับการอบรม และพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีความ
ปลอดภัยต่อการใช้งาน 
 2) ผลการวิเคราะห์ทดสอบค่าเฉลี ่ยของคะแนนความพึงพอ โดยใช้ ค่าสถิติ t-test (One group                  
t-test) ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรทั้ง 4 ตัว คือ 1. ด้านความสะดวกและความง่ายในการใช้งาน 2. ด้านความ
ถูกต้องในการท างาน 3. ด้านประโยชน์ในการบริหาร 4. ด้านการรักษาความปลอดภัย พบว่า ความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุโรงเรียน ต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัส ดุ
โรงเรียน ของสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งน่าจะเป็นเพราะ ครูพัสดุที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานพัสดุโรงเรียนส่วนใหญ่มีความคิดว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัสดุโรงเรียน    
มีประโยชน์ในการบริหาร มีความสะดวกและความง่ายในการใช้งาน มีความถูกต้องในการท างาน และมีการ
รักษาความปลอดภัย ในการใช้งานของระบบ สามารถท าให้การบริหารงานพัสดุโรงเรียน มีประสิทธิภาพ ได้
ประสิทธิผล และประสบผลส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด  
 เมื่อเทียบเคียงกับงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง พบว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวดี ไวว่อง (2564 ,               
น. 93-99) วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานพัสดุของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานพัสดุของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พบว่า บุคลากรที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจที่มี
ต่อการบริหารงานพัสดุของคณะวิทยาการจัดการ ในภาพรวม ด้านการจัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุ และการ
บ ารุงรักษาพัสดุ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. สถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัสดุ
โรงเรียน ของสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 2 เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของครูพัสดุที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถน าไปใช้ในการบริหารงานพัสดุโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรท าการศึกษาว ิจ ัยในด้านอื ่น ๆ เช ่น ด้านการวางแผนและก าหนดความต้องการพัสดุ                      
ด้านการบ ารุงรักษาพัสดุ ด้านการจัดหาพัสดุ ด้านการจ าหน่ายพัสดุ ด้านการควบคุมพัสดุ และด้านการเบิกจ่าย
พัสดุ เพ่ือให้เกิดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานพัสดุโรงเรียนให้ได้ประสิทธิผลในทุก ๆ ด้าน  
 2) ควรท าการศึกษาวิจัยในพ้ืนที่ใกล้เคียง แล้วน าผลวิจัยที่ได้มาเทียบเคียงกัน เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ใน
องค์กร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ครูพัสดุที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานพัสดุโรงเรียน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินสภาพกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน 
อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี (2) เพื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน  
อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จ าแนกตามเพศ ประสบการณ์และขนาดของโรงเรียนใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 
ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผล การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียน
เอกชนอ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จ านวน 86 คน โดยใช้ตารางเครซี่และมอร์แกนด้วยวิธีการสุ่มอย่างงา่ย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  การทดสอบแบบทีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
รายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า (1 ) สภาพกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน 
โดยรวมและรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู ่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี ่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้               
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการวัดและประเมินผลและ            
ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (2) ผลการเปรียบเทียบกลยุทธ์การบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนเอกชน พบว่า ครูที่มีเพศ ประสบการณ์และขนาดของโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน   

 
ค าส าคัญ: กลยุทธ์ การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน 

 
Abstract 

The purposes of this study were (1) To assess the state of the academic administration 
strategies of private schools in Nong Muang district, Lopburi province (2) To compare the 
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strategies for the management of academic affairs, classified by the gender, work experiences 
and school size, in 4 areas: school curriculum development, learning process development, 
innovation media and learning technology development, measuring and evaluation aspects. 
The study was a quantitative research. The population for the study were 86 teachers, simple 
random sampling from the private schools in Nong Muang district, Lopburi province, using 
Krejcie and Morgan sample size determination table. The instrument used for data collection 
was the questionnaires. The statistics employed for data analysis were percentage, means, 
standard deviation, T-test, One–Way ANOVA and Sheffe's Method. The research findings were 
(1) The overall and each aspect of the state of the academic administration strategies of 
private schools in Nong Muang district, Lopburi province were overall at a high level.                       
The ranking in the order of mean from high to low is as follows: learning process development, 
school curriculum development, measurement and evaluation, and instructional materials 
innovation and educational technology development. (2) The results of the comparison of 
the strategies for the management of academic affairs, classified by the gender, work 
experience and school size indicated that there is no difference overall and in each aspect of 
their perceptions. 

 
Keywords: Strategies, management of academic affairs, private schools 
 
บทน า 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายกระจายอ านาจไปยังสถานศึกษาประกอบด้วยงานวิชาการ งาน
งบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารทั่วไป โดยให้ความส าคัญกับงานวิชาการในล าดับต้น เช่นเดียวกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2553 , น. 9) งานวิชาการถือเป็นงานที่
ส าคัญที่สุดของโรงเรียนเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา และการบริหารงานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญส าหรับ
ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน เนื่องจากการบริหารงานวิชาการเกี่ยวของกับกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน 
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษาและเป็น
เครื่องชี้ความส าเร็จ และความสามารถของผู้บริหาร  

การจัดการศึกษาภาคเอกชนต้องแข่งขันกับคุณภาพ ท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนเอกชนเข้าสู่ยุค
ของการเปลี่ยนแปลงพัฒนา ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจึงต้องมีความตื่นตัวและให้ความส าคัญในการบริหารใน
ทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการบริหารงานวิชาการอันเป็นหัวใจของการบริหารงาน ทั้งนี้เพื่อให้การ
ด าเนินงานไปสู่ เป้าหมายที่วางไว้ จากผลการประเมินรอบท่ี 3 ปีการศึกษา 2556 พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ควร
พัฒนาในเรื่องงานวิชาการให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งผลการประเมินจะสะท้อนได้จากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะใน
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มาตรฐานที่ 5 เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา, 2556, น. 10-12) และผลสัมฤทธิ์ของการสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2561 จากส านักทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ พบว่า คะแนนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น แต่วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ต ่าลง    
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2562, น. 23)  

โรงเรียนเอกชนในเขตอ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั ้นอนุบาลถึง
ประถมศึกษาปีที่ 6 การบริหารงานโรงเรียนใช้ระบบบริหารที่เป็นนิติบุคคลโดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือการ
บริหารวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป งานที่ โรงเรียนทุก
โรงเรียนให้ความส าคัญมากก็คือ งานวิชาการ ซึ่งส่วนใหญ่จะประสบปัญหา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา
หลักสูตร ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ยังขาดการส่งเสริม 
และพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ครูยังขาดสื่อและเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านการ
พัฒนาสื่อการสอนยังขาดการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ และด้านการวัดและประเมินผลยังไม่เป็นไปตาม
ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ขาดการพัฒนาเครื่องมือให้ได้มาตรฐานหากสถานศึกษาซึ่งเป็นองค์กรหลัก
ในการจัดการด าเนินงานด้านวิชาการมีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง จะเป็นสาเหตุให้ประสิทธิภาพของงานวิชาการ
ด้อยลง และส่งผลต่อประสิทธิผลของงานวิชาการให้ต ่าลงไปด้วย หรืออาจเรียกว่า ผลคือการศึกษาด้อย
คุณภาพหรือการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้นผู้บริหารหรือสถานศึกษาควรมีกลยุทธ์ในด้านการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการที่มีความน่าเชื่อถือ จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาวิจัยกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เพ่ือให้
โรงเรียนเอกชนสามารถน ากลยุทธ์ที ่ได้จากการศึกษา เป็นแนวทางให้ผู ้บริหารสามาร ถพัฒนากลยุทธ์
บริหารงานวิชาการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สองข้อ คือ (1) เพื่อประเมินสภาพกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนเอกชน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี และ(2) เพื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนเอกชน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จ าแนกตามเพศ ประสบการณ์และขนาดของโรงเรียน 

 
การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดการบริหารงานวิชาการ 
 การบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารจะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน ส่งเสริมพัฒนาด้านงาน
วิชาการให้กับครู โดยการจัดให้มีการนิเทศ การอบรมสัมมนาทางวิชาการ ส่งเสริมการท างานเป็นทีมผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและมีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการ เสริมสร้างขวัญก าลังใจอย่างทั่วถึง 
สนับสนุนให้ครูมีความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านวิชาการเกิดการพัฒนาอย่างมี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล หลักการการบริหารงานวิชาการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาพุทธศักราช 2550 ดังนี้ 

1. ยึดหลักให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนสังคมอย่างแท้จริงโดยมีครู ผู้บริหาร 
ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม 

2. มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดการเรียนรู้ โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
3. มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมการก าหนดหลักสูตร กระบวนการเรี ยนรู้รวมทั้งเป็น

เครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้ 
4. มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานโดยจัดให้มีดัชนีวัดคุรภาพ การจัดหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรู้และความสามารถตรวจสอบคุณภาพการศึกษาได้ทุกระดับชั้นทั้งระดับเขตพื้นที่และระดับ
สถานศึกษา 

5. มุ่งส่งเสริมให้มีการร่วมมือเป็นเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ (2550, น. 18) ที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในการวิจัยที่สอดคล้องกับการบริหารงานวิจัย
ของโรงเรียนเอกชน จ านวน 4 ด้าน คือ (1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรเป็นหลักและหัวใจ
ของการจัดการเรียนการสอน เพื่อน าไปสู่เป้าหมายของการศึกษา และช่วยในการก าหนดทิศทางในการ
ด าเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านวิชาการที่สัมฤทธิ์ผล (2) ด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญส าหรับการบริหารงานวิชาการที่จ าเป็น
จะต้องมีการพัฒนาให้ผู้สอนหรือครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนให้มีคุณภาพ  (3) ด้านการ
พัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ในปัจจุบันสื่อมีบทบาทส าคัญในการเรียนการสอนมากขึ้น สื่อการ
จัดการเรียนรู้มีหลากหลายเช่น สื่อวีดีโอ แอพพลิเคชั่น แอนิเมชั่น หรืออินโฟกราฟิกต่าง ๆ ซึ่งวันนี้เราจะมาดู
กันว่าสื่อการสอนนั้นมีข้อดีอย่างไร ท าไมถึงเข้ามามีบทบาทในการสอนมากขึ้นเรื่อย ๆ (4) ด้านการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นตัวบ่งชี้ให้ทราบถึง คุณภาพมาตรฐานของ
ผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ที่สถานศึกษา ได้ด าเนินการด้วยวิธีการต่าง ๆ 

แนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนการที ่เกี ่ยวข้องกับผู้บริหาร ที่ครอบคลุมเรื ่องต่าง ๆ ได้แก่  

การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ์ 
การก าหนดและปฏิบัติตามเป้าหมายจะต้องเป็นกระบวนการก าหนดทิศทางระยะยาวที่มีความต่อเนื่องกัน   
การก าหนดภารกิจและเป้าหมายขององค์กรภายใต้บริบทของสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร นอกจากนี้การ
บริหารเชิงกลยุทธ์ยังเป็นกระบวนการของผู้บริหารที่ใช้ในการตัดสินใจ ภายใต้สถานการณ์ที่เผชิญอยู่ใน
ขณะนั้น ลักษณะของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
และการว ิเคราะห์จ ุดเด่น (Strength) จุดด ้อย (Weakness) โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม 
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(Threats) หลักของการบริหารเชิงกลยุทธ์จะประกอบด้วย การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
(Vision) พันธกิจ (Mission) จุดมุ ่งหมาย (Goal) เป้าประสงค์ (Purpose) นโยบาย (Policy) หรือค่านิยม 
(Core Value) การวิเคราะห์องค์การ วิเคราะห์ปัจจัยภายในเพื่อหาจุดแข็ง (Strenght) จุดอ่อน (Weakness) 
และปัจจัยภายนอกเพ่ือหาโอกาส (Opportunity) และข้อจ ากัด (Treat) การสร้างกลยุทธ์ น าผลการวิเคราะห์
ปัจจัยภายนอกและภายในมาก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์การ การน ากลยุทธ์ลงไปปฏิบัติน ากลยุทธ์ที่ได้มาแปลงสู่
แผนปฏิบัติการ โดยการสร้างแผนที่กลยุทธ์หรือแผนผังกลยุทธ์หลัก และการด าเนินการประเมินควบคุมติดตาม
กลยุทธ์ พิจารณาจากกลุ่มภารกิจหลัก ตัวชี้วัดระดับองค์การ ตัวชี้วัดระดับแผนก ตัวชี้วัดกิจกรรมที่สอดคล้องกัน 
(นรเศรษฐ์ ชุมวงศ์, 2562, น. 47) 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื ้อหา  กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของโรงเร ียนเอกชน อ าเภอหนองม่วง                     
จังหวัดลพบุรี โดยยึดกรอบแนวคิดการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ                   
พ.ศ. 2550 ประกอบด้วย (1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร (2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (3) ด้านการ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และ(4) ด้านการวัดและประเมินผล  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ครูโรงเรียนเอกชนในเขตอ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ในปี

การศึกษา 2563 จ านวน 107 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ครูโรงเรียนเอกชนในเขตอ าเภอ
หนองม่วง จังหวัดลพบุรี ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ตารางเครซี่
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) จ านวน 86 คน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากต ารา เอกสาร บทความวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ           
กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน เพ่ือน ามาสร้างเครื่องมือ 
 ขั้นตอนที่ 2 น าแบบสอบถามไปหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
5 คน น าผลมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence : IOC) ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.60 – 1.00 
 ขั้นตอนที่ 3 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยน าไปทดลองใช้ (Try Out) 
กับกลุ่มโรงเรียนเอกชน จ านวน 30 คน น ามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์              
แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’ s Alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเท่ากับ 0.916 
 ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ (1) วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยการแจก
แจงความถี่ และร้อยละ (2) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของสภาพกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ โดยใช้ค่าเฉลี่ย 

(�̅�)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อ รายด้าน และภาพรวม (3) วิเคราะห์เปรียบเทียบกลยทุธ์
การบริหารงานวิชาการ จ าแนกตามเพศและขนาดโรงเรียนโดยการทดสอบแบบที กรณีที่เป็นอิ สระต่อกัน               
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(t-test for independent samples) และ(4) วิเคราะห์เปรียบเทียบกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ จ าแนก
ตามประสบการณ์การท างานโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว  หากพบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีการเชฟเฟ่ (Sheffe's Method) 
 
ผลการวิจัย 
 1. สภาพกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนเกิดประสิทธิผลและ
มีประสิทธิภาพสูงส ุดแก่ผ ู ้ เร ียน ผู ้บร ิหารต้องมีความรู ้ความเข้าใจในงานวิชาการเป็ นอย่างดี ด ังที่                   
ดวงฤทัย ผกาแก้ว (2560, น. 13) กล่าวไว้ว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินการในการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ที่เกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลดีแก่ผู ้เรียน ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และได้รับ
ประสบการณ์ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ก าหนดไว้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชฎาภรณ์ อร่ามรุณ 
(2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 และเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการวางแผนการบริหารการจัดโครงสร้างการบริหาร การน า และการ
ควบคุมการบริหาร และสถานศึกษามีปัญหา การบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความต้องการ
ในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก และมากท่ีสุด 
 2. สภาพกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี                  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งผู้วิจัยขอน ามาอภิปรายตามล าดับดังนี้ 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัญหา ความต้องการ ของ
ชุมชน และท้องถิ่น โดยการใช้การบูรณาการกิจกรรม การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศาสนา และวัฒนธรรม                 
ในท้องถิ่น รวมถึงจัดท าเป็นหลักสูตร 2 ภาษา (English Program) โดยการมีส่วนร่วมจากองค์การภายนอก
จากผู้ปกครอง การพัฒนาหลักสูตรโดยปรับปรุงสาระการ เรียนรู้เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ 
ความต้องการของชุมชน ด้วยความร่วมมือจาก หน่วยงาน องค์กรทางการศึกษาภายนอก ตัวแทนทางวิชาการ
จากส านักพิมพ์ การนิเทศติดตาม ประเมินผล และการน าผล การประเมินมาปรับปรุงเพื่อการพัฒนาหลักสตูร 
ดังที ่ จิติมา อัจฉริยกุล (2559 , น. 15-16) กล่าวไว้ว ่า การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา หมายถึง                
การสนับสนุนให้ครูมีความรู้ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา จัดหาคู่มือแนวทางการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษามาบริการแก่ครูร่วมกับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของโรงเรียน เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ประเมินการใช้หลักสูตร
และน าผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง นิเทศการใช้หลักสูตร ติดตามและประเมินผลการใช้
หลักสูตร และน าผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และด าเนินงานตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย
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ของพระราชบัญญัติการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของปราณี เอี่ยมสุวรรณ (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลต าบลป่าโมก อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
ผลการวิจัยพบว่าสภาพการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ ของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลต าบลป่าโมก อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทองโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยการสร้างความร่วมมือการพัฒนากระบวนการ เรียนรู้ด้วยการสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการกัน ระหว่างโรงเรียนเอกชน ชุมชน ผู้ปกครอง และ ปราชญ์ชาวบ้าน การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยวิธีการที่ หลากหลาย ครอบคลุมทั้ง วิชาการ กิจกรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักเรียน ดังที่ จิตตกาญจน์ เอี่ยมอนงค์ (2558 , น. 27) กล่าวไว้ว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง      
การวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวของหลักสูตร มุ่งให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง การจัดครูเข้าสอน 
จัดหาสถานที่ วัสดุอุปกรณ์สิ่งของอ านวยความสะดวกตามความจ าเป็นกระตุ้นและส่งเสริมให้ครูจัดท าและใช้
แผนการสอน ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูและส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรูปแบบต่าง ๆ ที่ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลาง 
เพื่อพัฒนาผ้เรียนให้มีศักยภาพที่สมบูรณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพร แสงวุธ (2557, น.  74 - 76) ได้
ศึกษาวิจัยเรื ่อง การบริหารงานวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษาเอกชน อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
หรือด้านกิจกรรมการเรียนการสอนโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
 ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กลยุทธ์การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยการก าหนดแผนงาน
วิชาการ โดยมีโครงการ ผลิตสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยค านึงถึงความต้องการและความ
จ าเป็นต่อ การเรียนการสอน ในสถานศึกษาอย่างมี ประสิทธิภาพ ดังที่ สรัญญา วรรณศิลป์ (2556 , น. 32) 
กล่าวไว้ว่า การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หมายถึง การด าเนินงานเกี่ยวกับกับผลิต 
พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน ที่จะน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้เนื้อหา
สาระต่าง ๆ หรือเรื ่องต่าง ๆ ที่ครูสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของปราณี              
เอี่ยมสุวรรณ (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ต าบลป่าโมก อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ผลการวิจัยพบว่าสภาพการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารสื่อ
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลต าบลป่าโมก อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทองโดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก  
 ด้านการวัดและประเมินผล เมื ่อพิจารณาโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ทั ้งนี ้อาจเป็นเพราะว่า                  
กลยุทธ์การวัดและประเมินผลโดยการสร้างความร่วมมือการพัฒนาด้านการวัดผล ประเมินผล ด้วยการ               
สร้างความร่วมมือทางวิชาการกันระหว่าง สมาพันธ์การศึกษาเอกชน หรือ ส านักพิมพ์ การสร้างระบบ
สารสนเทศ ต้านการวัดผล ประเมินผล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
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โรงเรียนเอกชนด้วยกัน การบริหารสถานศึกษาควรนิเทศก์ติดตามพัฒนา ครูและบุคลากรด้านการวัดผล 
ประเมินผล อย่าง สม ่าเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของวัฒนา พรมมินทร์ (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ และได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาคือควรจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลอย่าง
สม ่าเสมอ จัดท าคู่มือการวัดและประเมินผลให้ กับครูผู้สอนไว้ศึกษาและเป็นแนวทางในการวัดและประเมินผล 
สนับสนุนและ อ านวยความสะดวกให้มีการน าเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการวัดและประเมินผล 
 3. การเปรียบเทียบกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
โดยจ าแนกตามเพศ พบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เอกชน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ                 
สรรค์สุรางค์ สุไลมาน (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในจังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดปัตตานี จ าแนกตามเพศโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง  
 4. การเปรียบเทียบกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
โดยจ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่าโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของพรนิชา เสน่หาภูวศิ (2550, น. 88) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องการนิเทศภายในสถานศึกษาด้านงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูใ น
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 พบว่าข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มี
ขนาดต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกัน 
 5. การเปรียบเทียบกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
โดยจ าแนกตามประสบการณ์ พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนเอกชน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของปรีชา โล่ห์ชัย (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง การบริหารงานวิชาการของผู ้บร ิหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของหัวหน้างานวิชาการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 2 พบว่า           
ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามทัศนะของหัวหน้างาน
วิชาการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายะลา เขต 2 จ าแนกตามวุฒิทางการศึกษา อายุและประสบการณ์ในการ
ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานวิชาการสถานศึกษาต่างกันโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
 
สรุป 

การวิจัยเรื ่องกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี  
ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ 
 1. สภาพกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยรวม
และรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการพัฒนา
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กระบวนการเรียนรู้ รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการวัดและประเมินผลและด้านการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

ด้านการพัฒนาหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก 
โดยข้อที ่มีค่าเฉลี ่ยสูงสุด คือ การนิเทศติดตาม ประเมินผล และการน าผล การประเมินมาปรับปรุงเพ่ือ                
การพัฒนาหลักสูตร รองลงมา คือ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัญหา ความต้องการ ของชุมชน และท้องถิ่น               
ใช้การบูรณาการกิจกรรม การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศาสนา และวัฒนธรรม ในท้องถิ่น ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด 
คือ การพัฒนาหลักสูตรโดยปรับปรุงสาระการ เรียนรู้เพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ ความต้องการของ
ชุมชน ด้วยความร่วมมือจาก หน่วยงาน องค์กรทางการศึกษาภายนอก ตัวแทนทางวิชาการจากส านักพิมพ์  
 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่
ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศติดตาม ประเมินผล และการน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงเพื่อ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ การสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการ ระหว่าง โรงเรียนเอกชนด้วยกัน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ พัฒนาครู ด้านวิชาการ โดยใช้
กระบวนการ บริหาร จัดองค์การออกเป็นหน่วยเฉพาะที่เน้น การจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน การก าหนดกฎ ระเบียบ ในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการ สอนและ
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
 ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พัฒนาครู ด้านการค้นหา เลือกใช้นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน รองลงมา คื อ ส่งเสริมให้ครู คัดสรร  
เลือกสื่อ นวัตกรรมและ เทคโนโลยี ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสม และหลากหลาย ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ การประเมินการใช้สื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อใช้ในการวางแผน 
พัฒนาการเรียนการสอน 
 ด้านการวัดและประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ใน    
ระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บริหารสถานศึกษาควรนิเทศก์ติดตามพัฒนา ครูและบุคลากรด้านการ
วัดผล ประเมินผล อย่าง สม ่าเสมอ รองลงมา คือ สร้างระบบสารสนเทศ ต้านการวัดผล ประเมินผล เพ่ือน าผล
การประเมินไปใช้วางแผน พัฒนาคุณภาพผู ้เร ียน ส่วนข้อที ่มีค ่าเฉลี ่ยต ่าสุด คือ สร้างความร่วมมือ                   
ด้านการวัดผล ประเมินผล โดยความ ร่วมมือระหว่างเครือข่ายโรงเรียนเอกชนด้วยกัน 
 2. เปรียบเทียบกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
จ าแนกตามเพศ ประสบการณ์และขนาดของโรงเรียน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนเอกชน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื ่องเรื ่องกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน อ าเภอหนองม่วง               
จังหวัดลพบุรี ผู ้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ (1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนเอกชน การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองด้วยการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม ปัญหา ความต้องการ ของชุมชน และท้องถิ่น (2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ด้วยกระบวนการบริหารงานที่
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลาหลาย ครอบคลุมทั้ง วิชาการ กิจกรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของนักเรียน มีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูด้วยการสร้างเครือข่ายของโรงเรียนเอกชน                       
(3) ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เอกชน มีการก าหนดแผนงานวิชาการ โดยมีโครงการ ผลิตสื ่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื ่อการศึกษา               
โดยค านึงถึงความต้องการและความจ าเป็นต่อการเรียนการสอน ในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และ                   
(4) ด้านการวัดและประเมินผล กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน การส่งเสริมสร้างพัฒนา
ศักยภาพครูด้านการวัดผล ประเมินผล โดยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายโรงเรียนเอกชน และมีสร้างระบบ
สารสนเทศ ต้านการวัดผล ประเมินผล เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรศึกษากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ในด้าน
อ่ืน ๆ เช่น ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และควรศึกษากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา ให้เกิด

ความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ให้ได้รับการพัฒนามีความรู้ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง

และก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน โดยเฉพาะผู้เรียนในศตวรรษที่ 

21 ดังนั้น หากต้องการให้การบริหารงานบุคลากรมีคุณภาพเพื่อส่งผลให้การศึกษามีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร

สถานศึกษาจะต้องด าเนินการในภารกิจหลักคือ (1) ด้านการวางแผนอัตราก าลัง การก าหนด ต าแหน่ง การสรร

หาและบรรจุแต่งตั้ง (2) ด้านการเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      

(3) ด้านการด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน (4) ด้านการลาทุก

ประเภท (5) ด้านวินัย การรักษาวินัย การลงโทษ การอุทธรณ์และการออกจากราชการ (6) ด้านการจัดระบบ

และการจัดท าทะเบียนประวัติ (7) ด้านการจัดท าบัญชีรายชื่อ การส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้

ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (8) ด้านการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ

เพื ่อการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (9) ด้านการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณวิชาชีพและขอรับใบอนุญาต 

 

ค าส าคัญ: การบริหาร การบริหารสถานศึกษา การบริหารงานบุคลากร 

 

Abstract 

The purpose of this academic paper is to present educational institution administrators' 
personnel management. To be adaptable independent under the rules, regulations, and 
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principles of good governance, government teachers and educational professionals have been 
honored to develop with knowledge morale. Professional stability and advancement. This will 
have an impact on the growth of the educational quality of learners, particularly students in 
the 21st century. As a result, if you want quality personnel management to lead to effective 
instruction, school administrators must carry out the principal role of personnel management. 
(1) planning, positioning, recruiting, and appointment of manpower (2) the aspect of moving 
to a higher position teachers and educational workers from the government are being 
relocated (3) salary deferrals and performance appraisals-related actions (4) leaves of all kinds 
(5) disciplinary, discipline, punishment, appeal, and retirement disciplinary, discipline, 
punishment, appeal, and retirement (6) records management and registration in a systematic 
manner (7) on the preparation of a list of names, promotions, honors, and honors, as well as 
giving comments on royal decoration nominations (8) academic rank assessment promotion 
for government teachers and educational personnel development (9) promotion of 
professional standards and ethics, as well as obtaining a license. 

 

Keywords: administration, school administration, personnel management 

 

บทน า 

 ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที ่มีความส าคัญอย่างยิ ่ง ต่อการผลิตหรือการด าเนินกิจการของ

หน่วยงาน (จารุวรรณ นรพรม, 2557, น. 22) การที่จะได้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพจ าเป็นจะต้องมีการ

บริหารจัดการ และการวางแผนที่ดี ทั้งนี้เพราะการวางแผนทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญคือ ท า ให้องค์การ

สามารถที่จะพยากรณ์เกี่ยวกับเงื่อนไขต่าง ๆ ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจและ

เทคโนโลยีซึ่งถ้าได้มีการคาดการณ์ก็จะได้มีการเตรียมการเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สถานศึกษาเป็น

องค์กรหนึ่งของสังคมที่ต้องด าเนินการบริหารงานเพ่ือให้การศึกษาส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

จึงต้องอาศัยบุคลากรเข้าช่วยในการด าเนินงานเพราะคุณภาพของการบริหารการศึกษาจะสูงหรือต ่าเพียงใด

ย่อมขึ้นอยู่กับบุคลากร ที่ท าหน้าที่ในองค์การนั้น แต่การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาเมื่อปฏิบัติงาน

ไประยะหนึ่งมักจะหย่อนสมรรถภาพ เบื่อหน่าย อันเป็นเหตุให้ท างานไม่เต็มที่ โดยเฉพาะถ้าครูขาดความ

กระตือรือร้นในเรื่องการเรียนการสอนย่อมท าให้การศึกษาขาดคุณภาพจึงจ าเป็นจะต้องพัฒนาครูด้วยวิธีต่าง ๆ 

อยู่เป็นระยะ ๆ สุธีระ ทานตวนิช (2545 , น. 52) อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได้ก าหนดกรอบการ

บริหารงานบุคคลไว้ว่าการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคัญที่มุ ่งส่งเสริมให้สถานศึกษา

สามารถปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาเพ่ือด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความ
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คล่องตัวอิสระภายใต้กฎระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ

การพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญก าลังใจได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและก้าวหน้าใน

วิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 สถานศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการจัดการศึกษาเพื ่อให้ความรู้แก่ สมาชิกทางสังคม       

โดยการใช้ทรัพยากรการบริหารในการด าเนินการโดยทั่วไปมีอยู่ 4 ปัจจัย ด้วยกัน คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ 

และการบริหารจัดการทรัพยากร ฉะนั้นทรัพยากรในการบริหารดังกล่าวถือว่า คน เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุด 

แม้ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจจะก าหนดแผนงาน โครงการหรือระบบงานไว้ดีอย่างไรก็ตาม หากคนไม่มีความรู้     

ไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่มีความรับผิดชอบต่องานที่ท าอยู่ ส่งผลให้แผนงานโครงการของงานที่ก าหนดไว้ด าเนินการได้

อย่างล่าช้าหรือไม่ส าเร็จ ดังนั ้นผู ้บริหารสถานศึกษาจึงควรให้ความส าคัญต่อการบริหารงานบุคลากร                        

ในสถานศึกษาเป็นพิเศษเพราะว่าคนเป็นบุคลากรที่ส าคัญมากที่สุด จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู ้บริหาร

สถานศึกษาจะต้องดูแล เอาใจใส่ ช่วยเหลือ และกระตุ้นให้บุคลากรที่มีอยู่ในสถานศึกษาได้ปฏิบัติงานอย่าง

เต็มที่ เต็มความสามารถตามศักยภาพ เพื่อเสริมประสิทธิภาพก่อเกิดประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนสนับสนุนให้

บุคลากรในสถานศึกษาเกิดมีพลัง มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือผลส าเร็จบรรลุสู่เป้าหมายที่วางไว้ 

 

การบริหารสถานศึกษา 

การบริหาร เป็นการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการใช้ทรัพยากร คน เงิน วัสดุ การจัดการ มาด าเนินการใน

รูปลักษณ์ของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ประกอบด้วยคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันด าเนินงานโดยใช้กระบวนการ

วางแผนในการใช้ทรัพยากรและเทคนิคการบริหารอย่างเหมาะสมกับหน่วยงานหรือองค์การเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายตามวัตถุประสงค์งานมีประสิทธิภาพ (พลซื่อ สลางสิงห์, 2553 , น. 15) ทั้งนี้ การบริหารต้องอาศัย

กลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบก าหนดเป้าหมายและการจัดการกับทรัพยากรที่มีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ            

ค น  ใ ห ้ ร ่ ว ม แ ร ง ร ่ ว ม ใ จ ก ั น ส ร ้ า ง ผ ล ผล ิ ต  เ พ ื ่ อ ข ั บ เ ค ล ื ่ อ น อ ง ค ์ ก ร ไ ป ใ น ท ิ ศ ท า ง ท ี ่ ว า ง ไ ว้  

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550, น. 100)  

 การบริหารสถานศึกษาเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในเรื่องการจัดระบบการศึกษา เพราะเป็น

กระบวนการในบริหาร โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติภารกิจอย่างเป็นระบบด าเนินการ 4 ด้าน คือ ด้านการ

บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั ่วไป 

(ยุกตนันท์ หวานฉ ่า, 2552, น. 11) นอกจากนี้การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวข้องใน

สถานศึกษาที่มุ่งสู่ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนอย่ างมีประสิทธิภาพ จัดการ

ส่งเสริม ช่วยเหลือกันของผู้เกี่ยวข้องที่จะผลักดันให้แผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

และเป้าหมายที่วางไว้ (มนทิพย์ ทรงกิติพิศาล, 2552, น. 33) การด าเนินงานร่วมกับกลุ่มบุคคลมืออาชีพและ

ชุมชนในท้องถิ่นเพ่ือให้บริการทางการศึกษาแก่สมาชิกในสังคม (ศิลป์ชัย อ่วงตระกูล, 2552, น. 8) การพัฒนา
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และปรับปรุงวิธีการบริหารงานด้านต่าง ๆ เพื่อน าพาสถานศึกษาสู่ความก้าวหน้า ส่งเสริมความเจริญด้าน

ความคิด ความรู้ควบคู่กับการสอดแทรกคุณธรรมแก่นักเรียนเพ่ือให้ได้นักเรียนที่มีคุณภาพ (ณัฐรฎา พวงธรรม, 

2553, น. 14) นับเป็นภารกิจส าคัญในการบริหารจัดการหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนา

เด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีคุณธรรมและน าไปปฏิบัติในการด ารงชีวิตประจ าวันได้

อย่างมีความสุข ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องด าเนินการร่วมกัน โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดน ามาใช้

ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาให้ได้มากท่ีสุด (มาราณี สัสดีวงศ์, 2554, น. 13) 

สรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาผู้ซึ่งมีความรู้

ความสามารถในการบริหารจัดการ มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา และมีความเป็น

ประชาธิปไตยเพื่อน าไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถบุคลิกลักษณะและ

คุณสมบัติตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างแท้จริง 

 

การบริหารงานบุคลากร 

การบริหารงานบุคลากร เป็นศัพท์ทางภาษาอังกฤษซึ่งตรงกับค าว่า Personal Administration Personal 

Management, Labor Relation, Industrial เป็นกระบวนการที ่เกี ่ยวกับการวางแผนก าลังคน การสรรหา

บุคลากรการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าท างาน จัดคนให้เหมาะสมกับงาน รวมทั้งการบ ารุงรักษาบุคลากร 

การพัฒนาบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้บุคคลอยู่ในองค์กรตลอดจนการให้บุคลากรพ้นจาก

งานเป็นต้น นอกจากนี้ มีสถาบันการศึกษาและนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายการบริหารงาน

บุคลากรไว้หลาย แนวคิด ดังนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (2550, น. 52) ได้อธิบายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร 

หมายถึง ภารกิจงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วางแผน และเสนอแนะ การแต่งตั้งในสถานศึกษาให้เหมาะสมกับ

ความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ มีเกณฑ์การประเมินผล แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาความดี

ความชอบ จัดท าทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา มีการส่งเสริมพัฒนา สนับสนุน 

และสร้างขวัญก าลังใจในการท างานให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับ อรรถพล พามี                  

(2556, น. 12) กล่าวว่า การบริหารบุคลากร คือ กระบวนการบริหารบุคลากรในองค์การตั้งแต่การวางแผน 

การคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การพัฒนา การก าหนดสิ่งตอบแทน การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

และการให้พ้นจากงาน ทั้งนี้เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีปริมาณเพียงพอปฏิบัติงานบรรลุผลตาม

วัตถุประสงค์องค์การ เช่นเดียวกับ รณกฤต รินทะชัย (2557, น. 16) กล่าวว่า การบริหารงานบุคคลากร 

หมายถึง การที่ผู้บริหารสถานศึกษาใช้กลวิธีต่าง ๆ ที่จะด าเนินการเกี่ยวกับบุคคลเพ่ือให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่ได้

บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงการส่งเสริมบุคลากรด้านต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีความ

กระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่และการบ ารุงขวัญก าลังใจของบุคลากร และชาญไชย พิมพ์ค า (2558, น. 25) 

ได้กล่าวว่า การบริหารงานบุคคลกร เป็นกระบวนการด าเนินงานเกี่ยวกับบุคคลในองค์กร นับตั้งแต่การวางแผน
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ก าลังคน การสรรหาและคัดเลือกบุคคลมาปฏิบัติงาน การบ ารุงรักษาบุคคล การพัฒนาบุคคล การให้

ค่าตอบแทน การสร้างแรงจูงใจ การส่งขวัญก าลังในการปกรอง การแก้ไข ความขัดแย้ง การให้ข้อมูลข่าวสาร 

จนกระทั่งถึงให้บุคคลพ้นจากงาน เพื่อให้บุคคลได้รับความพึงพอใจรู้สึกมั่นคงในหน้าที่การงานเละท างานให้

หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด มีความก้าวหน้า มีสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงาน และเมื่อ

พ้นจากงานไปแล้วยังมี รู้สึกท่ีดีต่อองค์กร 

สรุปได้ว่า การบริหารงานบุคลากร คือ การเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในทุก ๆ ด้าน ต่อการ

เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเทคโนโลยี การแข่งขันในสังคม ความซับซ้อนขององค์การและที่ส าคัญผลกระทบใน

ด้านต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในการท างานความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล อันเป็นปัจจัยที่ก่อให้บุคคลเกิดความภักดีต่อองค์การและท าให้เกิดการบริหารงานบุคลากรได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักการบริหารงานบุคลากร  

การศึกษาเป็นรากฐานอันส าคัญยิ่งในการสร้างความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของชาติ ถ้าการ 

จัดการศึกษาของชาติมีคุณภาพ หมายถึง ประชาชนในชาติมีคุณภาพตามไปด้วย ดังนั้น สถานศึกษาจึงนับว่า

เป็นสิ่งส าคัญที่สุดและผู้บริหารสถานศึกษาก็ส าคัญอย่างยิ่ง การที่ผู้บริหารบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาให้

ได้ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารจะต้องเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ 

ความสามารถ มีทักษะ วิสัยทัศน์ จึงจะท าให้การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาเกิดความส าเร็จ ตลอดจน 

มีผลสัมฤทธิ์สูงด้านความสามารถในการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษา 

สมเกียรติ พ่วงรอด (2546, น. 5) ได้กล่าวว่า ความส าคัญของการบริหารงานบุคลากร ให้ความส าคัญ

และมองในลักษณะที่เป็นภาพรวมทั้งระบบ ดังนี้ 

1. เพื่อสร้างตัวป้อนที่มีคุณภาพ ควรได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสมกับ

งาน มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร 

2. เพื่อพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพ ความต่อเนื่องของการบ ารุงรักษา การให้ขวัญและ

ก าลังใจในขณะท างานการฝึกฝนสร้างความช านาญและการประเมินผลติดตามผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้ง             

การปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 

3. เพื่อเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพบุคคลที่มีศักยภาพสูงมีการกระตุ้นบุคลากรเพื่อให้คุณภาพของงาน

เพ่ิมข้ึนบุคลากรมีความพอใจในการท างานช่วยให้องค์กรมีความส าเร็จ 

หลักการบริหารงานบุคลากร ปัจจัยด้านบุคลากรมีความส าคัญแก่หน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง หลักการ

บริหารบุคลากรที ่ดีต้องใช้ระบบที่สามารถดึงดูดและบ ารุงรักษาบุคลากรที ่มีความรู ้ความสามารถไว้ใน

หน่วยงานให้มากที่สุดและนานที่สุดเท่าที ่หน่วยงานต้องการและที่ส าคัญการจัดสรรบุคลากรให้ท างาน                   

ในต าแหน่งที่เหมาะสม การใช้คนให้เหมาะสมกับงาน การสร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากรรักทุ่มเท รับผิดชอบงาน 
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และท าให้เห็นว่าการปฏิบัติงานที่รับมอบหมายเป็นเกียรติยศ มีศักดิ์ศรี มีความมั่นคงในอาชีพ สิ่งเหล่ านี้เป็น

หนึ่งในหลักการพื้นฐานของการบริหารงานบุคลากรที่น าไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งมีนักวิชาการ ได้กล่าวถึงหลักการ

บริหารงานบุคลากร ไว้ดังนี้ 

วิจิตร ศรีสะอ้าน (2550, น. 21) กล่าวว่า หลักการบริหารงานบริหารบุคลากรต้องมุ่งเน้นไปที่การ

พัฒนาตัวตน เพ่ือเพ่ิมพูน สมรรถภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้ประยุกต์เอาความก้าวหน้า

ทางด้านการบริหารมาประกอบกับหลักการบริหารงานบุคลากรด้วยการบริหารงานบุคลากรแผนใหม่          

จึงยึดหลักการส าคัญ 12 ประการ เป็นหลักในกระบวนการบริหารงานบุคลากร ประกอบด้วย (1) หลักความ

เสมอภาค ยึดถือการเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันส าหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการในการสมัครเข้าท างาน      

โดยไม่มีข้อกีดกันเรื่องฐานะ เพศ ผิว และศาสนา ในการเปิดรับสมัครโดยทั่วไป (2) หลักความสามารถ ยึดถือ

ความรู้ความสามารถหรือคุณวุฒิเป็นเกณฑ์ในการเลือกสรรบุคลากรเข้าท างาน รวมทั้งการพิจารณาความดี

ความชอบและการเลื่อนต าแหน่ง (3) หลักความม่ันคง ถือว่าการปฏิบัติงานเป็นอาชีพที่มั่นคงถาวร การให้ออก

จากงานต้องมีเหตุผล (4) หลักความเป็นกลางทางการเมือง ถือว่าข้าราชการประจ าต้องไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง 

มุ่งปฏิบัติงานให้บังเกิดผลดีต่อประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล (5) หลักการพัฒนา ได้แก่การจัดให้มีการ

เพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากร โดยการให้การศึกษาอบรม จัดระบบการนิเทศ และตรวจตราการ

ปฏิบัติงานที่ดี (6) หลักความเหมาะสม เป็นหลักของการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน โดยการแต่งตั้ง หรือ

มอบหมายงานที่เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ และความสามารถ (7) หลักความยุติธรรม เป็นหลักปฏิบัติในการ

บริหารงานบุคลากร โดยละเว้นจากการเลือกท่ีรักมักที่ชัง มีการก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับปริมาณและ

คุณภาพของงานที่รับผิดชอบ (8) หลักสวัสดิการ ได้แก่การจัดให้มีการบริหารสวัสดิการต่าง ๆ ที่จะเอ้ืออ านวย

ให้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถอุทิศตนให้กับงานได้เต็มที่ (9) หลักเสริมสร้าง ได้แก่การเสริมสร้างจริยธรรมและ

คุณธรรม ทั้งในทางป้องกันการกระท าผิดและประพฤติมิชอบของบุคลากร (10) หลักมนุษย์สัมพันธ์ ได้แก่การ

ยอมร ับน ับถ ือค ุณค ่าและศ ักด ิ ์ศร ีของบ ุคคลแต ่ละคนโดยย ึดหล ักประชาธ ิปไตยในการท  างาน                             

(11) หลักประสิทธิภาพ ได้แก่การท างานใด ๆ จะต้องพยายามท าให้เกิดผลมากที่สุด โดยใช้คน เวลา และ

ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด (12) หลักการศึกษาวิจัย การบริหารงานบุคลากร จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม

ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ สันติ บุญภิรมย์ (2552, น. 137) กล่าวว่า หลักการบริหารงานบุคลากรตาม

ระบบ คุณธรรม มีดังนี้ (1) หลักการความสามารถ (The Rule of Competence) หมายถึง การบรรจุบุคคล 

เข้ารับราชการหรือการแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งใด ๆ จะต้องยึดหลักการความสามารถของบุคคลเป็น

ส าคัญ โดยพยายามหาทางคัดเลือก เพ่ือให้ได้ผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน (2) หลักความเสมอภาค 

(Equality of Opportunity) หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้มีคุณสมบัติและมีพื้นฐานความรู้ที่ก าหนด ได้มีสิทธิ์

เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ทุกคน โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างในเรื่องชาติตระกูลหรือศาสนา 

เป็นการให้โอกาสแก่ผู้มีสิทธิเท่าเทียมกัน และในการก าหนดเงินเดือนหรือค่าตอบแทนของข้าราชการก็ยึดหลัก



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”    
             

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1664 

 

ความเสมอภาค (3) หลักความมั่นคง (Security on tenure) หมายถึง การให้หลักประกันแก่ผู้ที่จะเข้ามาเป็น

ข้าราชการ ว่าจะมีความมั่นคงในชีวิตสามารถยึดราชการเป็นอาชีพได้ตราบเท่าที่ยังมีความรู้ความสามารถใน

การปฏิบัติราชการ มีความประพฤติและมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ราชการ โดยให้มีเงินเดือนเพียงพอกับ

การครองชีพและได้สวัสดิการประโยชน์เกื ้อกูลอื ่น ๆ (4) หลักความเป็นกลางทางการเมือง (Political 

neutrality) หมายถึง การให้ข้าราชการประจ าต้องเป็นกลางในทางการเมือง กล่าวคือข้าราชการประจ าต้อง

ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐอย่างเต็มความสามารถและเต็มภาคภูมิ โดยไม่ค านึงว่าจะเป็ นนโยบายของรัฐบาล

ที่มาจากพรรคการเมืองที่ตนชอบด้วยหรือไม่ก็ตาม 

สรุปได้ว่า หลักการบริหารงานบุคลากร เป็นกระบวนการบริหารงานบุคลากร ที่มุ่งเน้นการพัฒนา

บุคลากรเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับการ

จัดการด้านทุนมนษุย์เพ่ือจะได้น าหลักการและแนวคิดไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 

การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรหากต้องการให้การบริหารงาน

บุคลากรมีคุณภาพเพ่ือส่งผลให้การศึกษามีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องด าเนินการในภารกิจหลัก

ทั ้ง9ด้านคือ (1) ด ้านการวางแผนอัตราก าล ัง การก าหนด ต  าแหน่ง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง                       

(2) ด้านการเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (3) ด้านการด าเนินการ

เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน (4) ด้านการลาทุกประเภท (5) ด้านวินัย           

การรักษาวินัย การลงโทษ การอุทธรณ์และการออกจากราชการ (6) ด้านการจัดระบบและการจัดท าทะเบยีน

ประวัติ (7) ด้านการจัดท าบัญชีรายชื่อ การส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (8) ด้านการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะเพื่อการพัฒนาข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (9) ด้านการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพและขอรับใบอนุญาต 

เพ่ือให้งานบริหารบุคลากรมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
บทสรุป 

การบริหารงานบุคลากรเป็นหัวใจส าคัญของการบริหาร ที่ช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์

อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารหน่วยงานประเภทใด ถ้าการบริหารงานบุคคลบกพร่อง หน่วยงาน

นั้น ๆ จะเจริญก้าวหน้าได้โดยยากเพราะงานทุกชนิดจะได้ผลดีหรือผลเสียก็อยู่ที่บุคคลที่รับงานไปท า ถ้าบุคคล

ที ่ร ับงานไปท าขาดขวัญก าลังใจหย่อนสมรรถภาพ งานมักจะบกพร่องหรือขาดประสิทธิภาพ แต่ด้วย

สถานการณ์ด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สภาวะการศึกษาไทย รายงานสภาวะการศึกษาได้ศึกษารายงาน

ผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการ เตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 (ส านักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธ ิการ , 2559) ได ้ระบุผลการศึกษา ว ิเคราะห์ระบบการศึกษาไทย                         

พบข้อจ ากัด 5 ด้านคือ  
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 1. ความไม่ตรงประเด็น (Irrelevancy) การศึกษาไม่ได้สร้างคนที่มีคุณลักษณะที่สามารถ

ตอบสนอง กับชุดความท้าทายใหม่ได้ เช่น การที่ประชากรวัยเรียนขาดทักษะชีวิต ทักษะการท างานร่วมกัน 

และการ จัดการความขัดแย้ง หลักสูตรขาดการค านึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น การเรียนการสอนไม่ได้เสริมให้เกิด

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผู้ส าเร็จการศึกษามีอัตราการว่างงานสูง ในขณะที่บางสาขาอาชีพมีการขาดแคลน 

แรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งสายงานวิชาชีพที่ใช้เป็นฐานของเศรษฐกิจฐานความรู ้ (Knowledge Based 

Economy) เช่น การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science, Technology, Innovation : 

STI) ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ไทยจะใช้ก้าวผ่านกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 

 2. การด้อยคุณภาพ (Low Quality) ผลสัมฤทธิ์การศึกษาของผู้เรียนต่างเช่น ผลคะแนนเฉลี่ย

ใน การสอบ PISA ของนักเรียนไทยต ่ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ การที่คะแนนการทดสอบภายในประเทศเอง              

มีแนวโน้มต ่าลงเรื่อย ๆ ตลอดจนผลส ารวจผู้ว่าจ้างผู้จบการศึกษาใหม่ที่ระบุว่าผู้จบการศึกษาใหม่ยังขาด 

สมรรถภาพในการท างาน  

 3. ข้อจ ากัดด้านการเข้าถึงและการขาดความเท่าเทียม ( Inaccessibility and Inequity)      

การเข้า ไม่ถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของคนส่วนใหญ่ และความแตกต่างของคุณภาพการศึกษาในแต่ละพื้นที่ 

เช่น คะแนน PISA โดยเฉลี่ยของนักเรียนกรุงเทพมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ ในขณะที่พื้นที่อื่นส่วน

ใหญ่ สอบได้คะแนนต ่ามาก หรือการที่อัตราการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษามีแนวโน้มต ่าลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

จาก ประชาชนกลุ่มทีม่ีฐานะไม่ดี  

 4. การขาดประสิทธิภาพ (Inefficiency) การที่การจัดสรรทรัพยากรกับกระบวนการส่งเสริมการ 

เรียนการสอนที่สร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ไม่สอดคล้องกัน เช่น การมีสัดส่วนงบประมาณการศึกษาสูง                      

แต่ผลสัมฤทธิ์ต่างการก าหนดงบประมาณโรงเรียนตามปริมาณนักเรียน การใช้เกณฑ์วิชาการมาให้ตอบแทน                 

ครูมากกว่าคุณภาพการสอนนอกจากนั้นระบบผลตอบแทนครูไม่ได้อิงกับผลงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน หรือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง รวมไปถึงการที่ผู้เรียนใช้เวลาในห้องเรียนมากแต่ผลสัมฤทธิ์ต ่า เป็นต้น  

 5. การขาดการพัฒนาในลักษณะองค์รวม กรอบการพัฒนาประเทศยังมีความแยกส่วนขาด

การ เชื่อมต่อเชิงนโยบายการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับการพัฒนาก าลังคน การพัฒนา 

เศรษฐกิจไปจนถึงการพัฒนามนุษย์และสังคมในมิติต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวม โดยเฉพาะอย่า ยิ่งข้อจ ากัดใน          

การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลในทางรูปธรรม เช่นเดียวกันกับสถานศึกษาที่ผู้บริหารสถานศึกษา

จะต้องด าเนินการในภารกิจหลัก คือ (1) ด้านการวางแผนอัตราก าลัง การก าหนด ต าแหน่ง การสรรหาและ

บรรจุแต่งตั ้ง (2) ด้านการเปลี ่ยนต าแหน่งให้สูงขึ ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                         

(3) ด้านการด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน (4) ด้านการลาทุก

ประเภท (5) ด้านวินัย การรักษาวินัย การลงโทษ การอุทธรณ์และการออกจากราชการ (6) ด้านการจัดระบบ

และการจัดท าทะเบียนประวัติ (7) ด้านการจัดท าบัญชีรายชื่อ การส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้
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ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (8) ด้านการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ

เพื ่อการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (9) ด้านการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชี พและ

จรรยาบรรณวิชาชีพและขอรับใบอนุญาตผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องด าเนินการบริหารงานบุคคลากรให้ได้ผล

ที่ดีที่สุดโดยถ้าหากน าหลักการบริหารบุคลากรทั้ง 9 ด้านนี้ไปใช้เป็นหลักการบริหารบุคลากรในองค์กรของตอนเอง 

จะท าให้องค์กรมีความการท างานที่ได้ประสิทธิผลมีความมั่นคงในองค์กรและจะส่งผลดีต่อผู้เรียนรวมถึงชุมชน

รอบ ๆ โรงเรียนในล าดับต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อทราบระดับการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจ
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา และ (3) เพื ่อทราบแนวทางในการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ของผู ้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและ
ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จ านวน 194 คน โดยใช้ตารางเครซี่และ
มอร์แกน โดยวิธีสุ่มแบบแบ่งประเภทขนาดสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดยีว 
ผลการวิจัยพบว่า (1) การตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมและรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี ้ ความไว้วางใจ รองลงมาคือ ความคิดยืดหยุ ่น ความคิดริเริ ่ม และการมีวิสัยทัศน์                   
(2) พฤติกรรมการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่าง
กัน มีพฤติกรรมโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และ (3) แนวทางในการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ คือ รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความเสมอภาค ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และตัดสินใจด้วยความยุตธิรรม 
โปร่งใส  

 
ค าส าคัญ:  การตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์  แนวทางการตัดสินใจ  ผู้บริหารสถานศึกษา  
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Abstract 
The purposes of this study were (1) to determine the level of creative decision-making 

among school administrators working for the Office of Nakhon Pathom Primary Education 
Service Area 1 (2) to compare the creative decision-making behaviors of school administrators 
under the Office of Nakhon Pathom Primary Education Service Area 1, classified by school size.  
and (3)  to understand school administrators' approaches to creative decision-making under 
the Office of Nakhon Pathom Primary Education Service Area 1.  The sample group consisted 
of 194 administrators and teachers from the Office of Nakhon Pathom Primary Education 
Service Area 1, then analyzing by randomly categorizing school sizes with the Krejcie & Morgan 
tables and stratified random sampling.  A questionnaire was used as a research tool. 
Percentage, mean, standard deviation,  and one- way ANOVA were applied as statistical 
method.  The research findings were (1)  The overall and each aspect of the state of creative 
decision- making of school administrators under the Office of Nakhon Pathom Primary 
Education Service Area 1 were overall at a high level, according to the research findings. Trust, 
flexibility, originality, and vision are ranked in order of mean from high to low. (2) The results 
of the research was the various of school administrators from different size of school had an 
almost the same creative decision-making behavior. And (3) the approach for making a creative 
decision are listening to stakeholders with equality, generous and making a decision with 
impartial and honest. 
 

Keywords: Creative decision-making, decision-making approach, school administrators 
 
บทน า 

ประเทศก าลังพัฒนาสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องด้วย

สถานการณ์โรคระบาดที่สร้างความไม่แน่นอนด้านความปลอดภัยทางสุขภาพในบุคคล ท าให้การพัฒนาด้าน

ต่าง ๆ ได้รับผลกระทบ รวมถึงการศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและระบบการจัดการศึกษาให้รวดเร็วและ

ทันท่วงที แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มุ่งจัดการศึกษาให้ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความ

เสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพพัฒนาก าลังคนให้มี

สมรรถนะในการท างานภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตเพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้

ปานกลางสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว กระทรวงศึกษาธิการจึงเพิ่มเติมนโยบายและจุดเน้นด าเนินการปลดล็อก
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ปรับเปลี ่ยนเป ิดกว ้างที ่ เป ็นเง ื ่อนไขต่า ง ๆ เพื ่อให ้บรรล ุตามนโยบาย “การศึกษายกก าล ังสอง”                

(Thailand Education Eco – system : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand โดย

ปลดล็อคกฎหมายระเบียบข้อบังคับประกาศต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนได้อย่าง

รวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่ ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา Up 

Skill และ Re-Skill เพื่อส่งผลต่อผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ เปิดกว้างเสรีทางการศึกษาให้

ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาร่วมประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนผ่านศนูย์

พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอร์ม

ดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ให้ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ รวมถึงพัฒนา

เนื้อหาส าหรับครูและผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลายและตลอดเวลา ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2563, น. 75) ก าหนดนโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการศึกษา ที่กระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระ

ในการบริหารและจัดการศึกษา ทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการ

บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป มีความทันสมัย พร้อมที่ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

โลกอยู่ตลอดเวลา มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานทั้ง

ระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน

เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว นโยบาย แผน ไม่ได้

กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโดยตรง แต่สิ่งที่บัญญัติไว้ทั้งหมดเป็นภารกิจของผู้บริหารที่ต้องใช้ความเป็น

ผู้น าบูรณาการไปสู่มาตรฐานหรือภาพส าเร็จที่ก าหนดไว้ 

ความท้าทายของผู้บริหารสถานศึกษา คือการตัดสินใจบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์การแพร่

ระบาดระดับรุนแรง ประกอบกับสภาพบริบทและความพร้อมที ่ม ีความแตกต่างกันของสถานศึกษา                  

โดยค าน ึงถ ึงมาตรการความปลอดภัยด ้านส ุขภาพของคร ู น ักเร ียน และผู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องเป ็นส  าคัญ                       

(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2564, น. 34) การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา มีความ

จ าเป็นอย่างยิ่ง ในการบริหารงานให้มีประสิทธิผลและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ

ระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O – NET) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 ปีการศึกษา 2561 - 2563 จ าแนกตามขนาด

สถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษมีคะแนนนเฉลี่ยมากที่สุด ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาด

เล็ก ตามล าดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , ออนไลน์) ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียนต ่ากว่า 120 คน จ านวน 

46 แห่งคิดเป็นร้อยละ 37.70 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากประชากรวัยเรียนลดลงอย่างต่อเนื ่อง              
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โดย มยุรฉัตร เงินทอง (2559, น. 234 - 248) กล่าวว่าสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางมีลักษณะความ

เสียเปรียบที่คล้ายคลึงกัน ขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ อาคารเรียน 

เครื่องอ านวยความสะดวกในการจัดการศึกษา ส่วนด้านอัตราก าลังยังพบปัญหาอัตราก าลังครูต ่ากว่าเกณฑ์ 

ระหว่างรออัตราก าลัง ผู้บริหารต้องตัดสินใจบริหารจัดการด้วยตัวเองก่อน การตัดสินใจแบบเดิม ๆ ก่อให้เกิด

ปัญหาคุณภาพ ที่ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้มี

ข้อมูลทีเ่พียงพอย่อมส่งผลให้เกิดการตัดสินใจใหม่ ๆ  

การตัดสินใจ มักใช้ความคิดและประสบการณ์เฉพาะตัวมาวิเคราะห์ประกอบกัน “ความคิด

สร้างสรรค์” เป็นองค์ประกอบหนึ่ง ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสาขาวิชาหรือต าแหน่งงาน ผู้บริหารสถานศึกษา

ถือเป็นผู้ขับเคลื่อนที่ส าคัญที่สุด ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ให้เกิดแนวคิดใหม่ และน าการเปลี่ยนแปลงมาสู่

สถานศึกษา แต่มักถูกจ ากัดด้วยค าวิจารณ์เชิงลบ ค าพูด ค าสั่งและการควบคุม จนสูญเสียความมั่นใจ และกล้า

ที่จะเปลี่ยนแปลง ผู้น าด้านความคิดสร้างสรรค์ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้คิดทั้งหมด แต่สามารถเป็นผู้หล่อเลี้ย ง

วัฒนธรรมให้ทุกคนมีแนวคิดใหม่ได้ ให้เกิดเป็นความสมดุลระหว่างเสรีภาพและระบบการประเมินที่เหมาะสม 

เพราะการสร้างสรรค์ไม่ใช่แค่เรื่องของแรงบันดาลใจเท่านั้น มันต้องใช้ทักษะ ฝีมือในการควบคุมวัสดุ และ

กระบวนการประเมินที่ส าคัญและเป็นเชิงบวก ความหลากหลายเป็นทรัพยากรที่ มีพลัง ส าหรับการพัฒนา

ทีมงานที่สร้างสรรค์ การเป็นผู้บริหารที่สร้างสรรค์ ต้องสร้างความมั่นใจว่า ทุกคนมีส่วนร่วมในจุดแข็งด้าน

ความคิดสร้างสรรค์ และรู้สึกมีคุณค่า กับผลงานโดยรวมของสถานศึกษา เพราะความคิดสร้างสรรค์ไม่เกี่ยวกับ

การไร ้ข ้อจ  าก ัด แต่ค ือการท างานภายในขอบเขตและเอาชนะม ันให ้ได ้ (เคน โรบินส ัน แปลโดย                            

วิริยะ ฤๅชัยพาณิชย์, 2562, น. 252 – 310) 

ดังนั้น การบริหารงานในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจะมีการบริหารจัดการ วางแผน และ

ด าเนินการให้เหมาะสมได้ ต้องใช้การตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ในการบริหารงานแต่ละฝ่าย หล่อหลอมสภาพ

จิตใจของครูและบุคลากรในสถานศึกษา และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้เกี่ยวข้องนอกสถานศึกษา เสริมภาพลักษณ์

ของสถานศึกษา ผู้วิจัยจึงสนใจเกี่ยวกับการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพื่อน าผลการวิจัยเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การตัดสินใจบริหารงานต่าง ๆ ให้มีความสร้างสรรค์และมีประสิทธิผลต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สามข้อ คือ (1) เพื่อทราบระดับการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  (2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม
การตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
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เขต 1 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา และ (3) เพื่อทราบแนวทางในการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 
การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 การตัดสินใจเป ็นกระบวนการในการแก้ไขสถานการณ์ต ่าง ๆ นับตั ้งแต ่การก าหนดปั ญหา                      
การวิเคราะห์ปัญหา จนถึงการวางแผนในการแก้ปัญหา และการประเมินผล (Litchfield, 1956, p. 5) แม้ว่า
กระบวนการแก้ปัญหาครั้งแรกมีแนวโน้มให้เห็นว่าจะก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นแทรกซ้อนขึ้นมาดังกล่าวแล้ว    
แต่ประสบการณ์หรือการเรียนรู้ที่ได้รับจากการแก้ปัญหาครั้งแรกนั้นนับได้ว่ามีส่วนส าคัญในการแก้ปัญหาใหม่
ได ้เป ็นอย่างด ี โดยเฉพาะอย่างย ิ ่ งเม ื ่อป ัญหาใหม่ม ีล ักษณะเหมือนหรือคล ้ายคลึงก ับป ัญหาเดิม                            
(บลาว และสก็อต อ้างถึงใน นิว ตาคม, 2561, น. 19) 

การตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ 
การตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการคัดเลือกแนวทางเพื่อการปฏิบัติ โดยรวบรวมข้อมูลเพ่ือ

ค้นหาความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ร่วมกับกระบวนการวางแผน และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือพิจารณาเลือกแนวทาง
ที่ดีที่สุด ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ
หรือความตั้งใจ สามารถท าได้โดยการศึกษา การอบรมฝึกฝน การระดมสมอง (Brain-Storming) เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ที่ต่างไปหรือที่เรียกว่า “นวัตกรรม” ( Innovation) 
ความคิดสร้างสรรค์ มีความหมายแยกได้เป็น 3 ประเด็นหลัก คือเป็นความคิดแง่บวก หรือ Positive Thinking 
เป็นการกระท าที่ไม่ท าร้ายใคร หรือ Constructive Thinking เป็นการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ หรือ Creative 
Thinking (Mumford 2003, อ้างในศุภชัย บุญเสริม, 2561) 

ลักษณะการตัดสินใจที่ดี 

ลักษณะการตัดสินใจที่ดี ได้แก่ คุณภาพของการตัดสินใจ การตัดสินใจได้ในเวลา การยอมรับของผู้ที่

เกี่ยวข้อง และความเหมาะสมด้านจริยธรรมเป็นตัวก าหนดคุณสมบัติที่ดีของการตัดสินใจ (Gordon, 2002,              

p. 134) ดังนี้ 

1. คุณภาพ หมายถึง เนื้อหาหรือสาระของการตัดสินใจนั้น ๆ การตัดสินใจที่มีคุณภาพสูงจะช่วย

องค์กรให้บรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (strategic goal) และจะตอบสนองความต้องการของทั้งผู้ปฏิบัติงาน 

นักบริหาร ผู้ถือหุ้น และลูกค้า ทั้งนี้การตัดสินใจที่มีคุณภาพสูงไม่จ าเป็นจะต้องเป็นการตัดสินใ จที่เหมาะสม

ที่สุด การตัดสินใจที่ท าให้เกิดความพึงพอใจหรือเป็นที่ยอมรับได้ภายใต้ข้อจ ากัดเรื่องเวลา เงิน บุคคล ก็ถือว่า

เพียงพอ นักบริหารต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง เชื่อถือได้ และให้เวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา 

2. การทันต่อเวลา นักบริหารต้องตัดสินใจภายในเวลาที่ก าหนดไว้ การไม่ตัดสินใจภายในเงื่อนไขเวลา

ที่สมควรในสถานการณ์ต่าง ๆ จะส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดปัญหา
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คับข้องใจ ไม่สบายใจ ดังนั้น แม้จะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุด แต่เมื่อท าการตัดสินใจช้าเกินไป ก็จะท าให้การ

ตัดสินใจนั้น ด้อยค่าไปทันที  

3. การเป็นที่ยอมรับ ผลจากการตัดสินใจ เข้าใจ ยอมรับ และสามารถน าการตัดสินใจไปปฏิบัติได้ นัก

บริหารระดับสูงย่อมรู้ว่าการด าเนินงานต่าง ๆ ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ร่วมงานในทุกระดับ เพราะต้อง

น าเอาการตัดสินใจไปสู่การปฏิบัติ 

4. ความเหมาะสมทางจริยธรรม ผู้บริหารและผู้ท าการตัดสินใจอาจถูกประเมินการตัดสินใจโดยดู

ความเหมาะสมในแง่จริยธรรม มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้ง บางกรณี กฎหมายมีความเคลือบคลุม 

ไม่ชัดเจน ซึ่งมักจะท าให้เกิดทางสองแพร่งทางจริยธรรมได้ 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 

ตัวแปรภูมิหลัง 
1. เพศ 

1.1 ชาย  
1.2 หญิง 

2. สถานภาพ 
2.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
2.2 ครู  

3. ประสบการณ์การทำงาน 
3.1 น้อยกว่า 5 ปี 
3.2 5 - 10 ปี 
3.3 มากกว่า 10 ปี 
 

 
4. ขนาดโรงเรียน 

  4.1 ขนาดเล็ก (≤ 119 คน) 

  4.2 ขนาดกลาง (120-719 คน) 

  4.3 ขนาดใหญ่ (≥ 720 คน) 
 

การตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

1. การมีวิสัยทัศน์  

2. ความคิดริเริ่ม  

3. ความไว้วางใจ 

4. ความคิดยืดหยุ่น  
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิจัยเรื ่อง “การตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1” ใช้รูปแบบการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research)             
เพื่อทราบระดับการตัดสินใจของผู้บริหารในส่วนของกระบวนการบริหารงานของสถานศึกษา ทั้งด้านวิชาการ 
งบประมาณ บุคคล และงานบริหารทั่วไปที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ประกอบกับองค์ประกอบของความคิด
สร้างสรรค์ ได้แก่ ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านความคิดริเริ ่ม ด้านความไว้วางใจ และด้านความคิดยืดหยุ่น 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 จ านวน 121 แห่ง ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ผู้วิจัยใช้ตารางเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan) และวิธีสุ่มแบบประเภท (Stratified random sampling) โดยใช้ขนาดสถานศึกษา จ านวน 97 แห่ง 
ผู้วิจัยสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู รวมทั้งสิ ้น 194 คน ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด หลักการ 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในการสร้างแบบสอบถาม 
แล ้วน  าแบบสอบถามให้ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญ จ  านวน 3 ท ่าน ตรวจสอบค่าด ัชนีความสอดคล้อง ( Index of 
Congruence : IOC) ได้ค ่า IOC มากกว่า 0.5 ขึ ้นไป จากนั ้นน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู ้บร ิหาร
สถานศึกษาและครู ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’ s Alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.96 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล โดย (1) วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยการแจกแจงความถี่ และ

ร้อยละ (2) วิเคราะห์ระดับการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เป็นรายข้อ รายด้าน และภาพรวม (3) วิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ จ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษาโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และ (4) วิเคราะห์แนวทางในการตัดสินใจ
เชิงสร้างสรรค์ โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา การแจกแจงความถี่ และร้อยละ 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า การตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมอยู ่ในระดับมาก เมื ่อพิจารณาร ายด้าน พบว่า                   
การตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 ทุกด้านอยู ่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี ่ยจากมากไปน้อย ดังนี ้ ด้านที ่มีค่าเฉลี ่ยสูงสุดคือ                
ด้านความไว้วางใจ รองลงมาคือ ด้านความคิดยืดหยุ่น และด้านความคิดริเริ่ม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
ด้านการมีวิสัยทัศน ์

ด้านความไว้วางใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 
ข้อ คือ ผู้บริหารตัดสินใจเลือกสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยความสุจริต และไม่ผิดกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ และ
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ผู้บริหารยึดหลักความโปร่งใสและยุติธรรมในการบริหารจัดการ และล าดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารกล้ายอมรับ
ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน และปรับปรุงแก้ไข 

ด้านความคิดยืดหยุ่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก                 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารมีเครือข่าย และมุมมองที่หลากหลายประกอบการตัดสินใ จอย่างเป็น
ระบบ และล าดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบได้เหมาะกับบริบทสถานศึกษา 

ด้านความคิดริเริ่ม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย และมีการพัฒนางานใหม่ ๆ

และล าดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารกล้าน าเสนอความคิดนอกกรอบ ที่แตกต่างไปจากสภาพปัจจุบัน 

ด้านการมีวิสัยทัศน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารมองการณ์ไกล ใจกว้าง กล้าเปลี่ยน และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และล าดับสุดท้าย คือ

ผู้บริหารเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล SWOT สถานศึกษาตามสภาพที่แท้จริง  

2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า การตัดสินใจเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่มีขนาด
สถานศึกษาต่างกัน ด้านการมีวิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่ม ความไว้วางใจ และความคิดยืดหยุ่น ไม่แตกต่างกัน              
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือด้านความคิดริเริ่ม และด้านที่
มีค่าเฉลี ่ยน้อยที ่สุด คือด้านการมีวิสัยทัศน์ สถานศึกษาขนาดกลาง มี 1 ด้านอยู ่ในระดับมากที่สุด คือ                       
ด้านความไว้วางใจ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านความคิดริเริ่ม และสถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือด้านความไว้วางใจ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านการมีวิสัยทัศน์  

3. แนวทางในการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีแนวทางที่หลากหลายแนวทาง คือ รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ชุมชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเสมอภาค , ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก และตัดสินใจด้วยความ
เที่ยงตรง ยุติธรรม โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ค านึงถึงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ, ตัดสิ นใจด้วยเหตุผล                   
มีความรอบรู ้ รอบคอบ, พัฒนาความรู ้ และทักษะการปรับตัว สั ่งสมประสบการณ์ในตนเอง, แบ่งฝ่าย
บริหารงานให้ชัดเจนและครอบคลุม และสร้างความสามัคคีระหว่างครูและบุคลากร 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การวิจัยเรื่องการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ 
 1. การตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ จินตนา ปายเปีย (2557) พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผลการวิจัย
ของ ภีมณปภัค สุพรชัยภักดี (2561) พบว่า การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนบ้านบางน ้าจืด สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เช่นกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการตัดสินใจ
เป็นกระบวนการส าคัญที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้ ทักษะ และมุมมองที่หลากหลายในการท าความ
เข้าใจงาน เพื ่อให้แนวคิดหรือโอกาสใหม่ ๆ มาสร้างคุณค่า ให้เกิดในการบริหารงานของสถานศึกษา                      
ซึ่งกระบวนการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ อาจเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความกล้าในการเปิดรับประสบการณ์
ใหม่ และวางแผน ประยุกต์สร้างคุณค่าเพิ่ม ดังที่  ไซมอน (1977, p. 92) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้
ว่า การตัดสินใจเป็นกระบวนการของกิจกรรมต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 3 รายการ คือ 1. กิจกรรมด้านเชาวปัญญา 
เน้นการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศมาประกอบการตัดสินใจ 2. กิจกรรมด้านการออกแบบ คือน าข้อมูลมา
วิเคราะห์หาแนวทางสู่การปฏิบัติ และ 3. กิจกรรมเกี่ยวกับการเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่จะน าไปปฏิบัติ              
ซึ่งกระบวนการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์สู่การปฏิบัติ เป็นสิ่งที่ท าได้ยาก เพราะเป็นการเริ่มคิดสิ่งใหม่ ที่แตกต่าง
จากแบบแผน หรือค่านิยมเดิม ดังที่ ดรักเกอร์ (แปลโดยวีรวุธ มาฆะศิรานนท์, 2550, น. 77-101) อธิบายถึง
ล าดับขั ้นตอนของกระบวนการการตัดสินใจไว้ว่า การลงมือปฏิบัติเป็นขั ้นตอนที่ยากที ่สุดการตัดสินใจ                 
การตัดสินใจที่มีประสิทธิผล ต้องมีการลงมือปฏิบัติจริง ถ้าไม่น าการตัดสินใจไปปฏิบัติแล้วจะถือว่าเป็นเพียง
ความตั้งใจที่ดีเท่านั้น และการลงมือปฏิบัติจ าเป็นต้องเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถของ
บุคคลที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการลงมือปฏิบัติดังกล่าวเช่นกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ อาจเป็นเพราะระบบการศึกษาถูกก าหนดด้วยมาตรฐาน และกฎกติกา
เดียวกัน เน้นหลักการ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ท าให้ผู้บริหารยึดด าเนินการตามรูปแบบเดิมที่เคยท ามา 
 2. เปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เมื่อขนาดสถานศึกษาแตกต่างกัน พฤติกรรมการตัดสินใจเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะข้อจ ากัดและบริบทที่แตกต่างกันของสถานศึกษาแต่ละขนาด 
สถานศึกษาขนาดใหญ่มีจ านวนนักเรียน และบุคลากรมาก งานงบประมาณ งานวิชาการ งานอาคารสถานที่ 
จ าเป็นต้องมีความรัดกุมในการด าเนินงาน ส่วนสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง อาจขาดความพร้อมและ
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ บุคลากร งานวิชาการ (วุฒิชัย ชมภู, 2557) ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องบริหาร
จัดการและใช้การตัดสินใจที่รัดกุมเช่นกัน 
 3. แนวทางในการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ส่วนใหญ่เป็นแนวทางของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาตนเอง สั่งสม
ประสบการณ์ใหม่ ๆ มีวุฒิภาวะ ใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ อย่างเต็มความสามารถในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ เลือกสิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมมากที่สุด หรือก่อให้เกิดผลเสีย
แก่ส่วนรวมน้อยที่สุด สิ่งส าคัญคือคุณธรรมในการตัดสินใจตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพราะก่อนการตัดสินใจ
ผู้บริหารควรตระหนักถึงอคติ ค่านิยม ความรับผิดชอบ และข้อจ ากัดอื่น ๆ ของทั้งตนเองและหน่วยงาน และ
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พยายามหาทางขจัดข้อจ ากัดต่าง ๆ ให้น้อยลง (สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ, 2540, น. 131 – 132) ทั้งนี้ครูและ
บุคลากรถือเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ที่ช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถขจัดข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นและตัดสินใจได้
อย่างเหมาะสม  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่องการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ื นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการตัดสินใจเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้ (1) ด้านความไว้วางใจ ผู้บริหารตัดสินใจเลือกสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยความ
สุจริต ไม่ขัดต่อกฎหมาย ยึดหลักความโปร่งใสและยุติธรรมในการบริหารจัดการ เมื่อท าการตัดสินใจแล้ว 
ผู้บริหารต้องมีความกล้า ในการยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ปรับปรุงแก้ไข เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับ
อนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้อีก (2) ด้านความคิดยืดหยุ่น การสร้างเครือข่ายของผู้บริหาร ท าให้เกิดมุมมองที่
หลากหลายประกอบการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ แต่ผู้บริหารต้องเป็นนักประยุกต์ ที่พร้อมปรับข้อมูลหรือ
กฎระเบียบให้เหมาะกับบริบทสถานศึกษาของตนได้ (3) ด้านความคิดริเริ่ม ผู้บริหารส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายของตนเองและบุคลากรในสถานศึกษา ส าหรับพัฒนา ต่อยอดงานใหม่ ๆ ทั้งนี้ 
ผู้บริหารกล้าคิด และน าเสนอความคิดนอกกรอบ ที่แตกต่างไปจากสภาพเดิมที่เป็นปัญหา และ (4) ด้านการมี
วิสัยทัศน์ ผู้บริหารมองการณ์ไกล ใจกว้าง กล้าเปลี่ยน และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทั้งนี้ผู้บริหารต้องศึกษาสภาพที่
ปัจจุบันของสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล SWOT และพัฒนา แก้ไขให้ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาพฤติกรรม
การตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น และศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ของผู ้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
และเสริมสร้างพลังใจในการท างานระหว่างผู้บริหารและครู  
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญไ่ด้

ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล โดยน าหลักนิติธรรมมาใช้คือ ผู ้บริหารจะต้องยึดหลักค วามถูกต้อง                         

มีการพิจารณาวินิจฉัยปัญหา การท าการตัดสินใจ (Decision Making) และสั่งการ (Command) ด้วยความ

ถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมือง และกฎระเบียบ ข้อบังคับ ระเบียบ วินัยข้าราชการ และจรรยาบรรณครู  

โรงเรียนที่มีการบริหารงานที่โปร่งใส ย่อมได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง และชุมชน จะสามารถพัฒนาได้

อย่างรวดเร็ว เนื่องจากบุคลากร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกส่วนที่เกี่ยวข้องให้การไว้วางใจ พร้อมทั้งให้ความ

ร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน 

 

ค าส าคัญ: หลักธรรมาภิบาล ผู้บริหาร การบริหารโรงเรียน 

 

Abstract 

 This article aims to discuss the types of school administration in primary schools in        

Lat Krabang District based on the principles of good governance. The results of the study 

revealed that most of the school administrators had followed the principles of good 

governance. by applying the rule of law, which is Executives must adhere to the principles of 
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accuracy is considered to diagnose the problem Making decisions (Decision Making) and giving 

orders (Command) in accordance with the law of the country and rules, regulations, rules and 

discipline of civil servants. and teacher ethics. It is believed that school that promote 

transparency and accountability will have a better corporate image and will develop at a 

faster rate because teachers, parents, community and everyone involved put their trust in the 

school and willingly participate in activities and school projects. 

 

Keywords: Good governance, management, school administration. 

 

บทน า 

 จากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของสังคม ดังที่ ทราบกันทั่วไป

แล้วว่าสาเหตุส าคัญ ประการหนึ่งเกิดขึ้นจากความบกพร่อง ความอ่อนแอ และหย่อนประสิทธิภาพของกลไก

ด้านการบริหารจัดการในระดับชาติ และระดับองค์กร ทั้งใน  ภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการทุจริตและ        

การกระท าผิดจริยธรรมในวิชาชีพ ซึ่งแยกพิจารณา ได้ดังนี้ (1) การขาดกลไกและกฎเกณฑท่ีดีพอในการบริหาร

กิจการบ้านเมืองและสังคม ขณะที่ กลไกที่มีอยู่บกพร่อง ไม่สามารถเตือนภัยที่เคลื่อนตัวเข้ามากระทบระบบ

เศรษฐกิจและการเงิน อยางรวดเร็วได้ รวมทั้งเมื่อถูกกระทบแล้วยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนกลไก และฟันเฟือง

การบริหารจัดการต่าง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชนให้ทันต่อสถานการณ์ได้ (2) ความอ่อนด้อยและ ถดถอย

ของกลุ่มข้าราชการ นักวิชาการ หรือเทคโนแครต (Technocrats) คนกลุมนี้ต้องม ีบทบาทส าคัญในการศึกษา

ค้นคว้า เสนอแนะนโยบายและแก้ไข ข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการบริหารประเทศ (3) ระบบการตัดสินใจ

และการบริหารจัดการทั้งของภาครัฐและภาคธุรกิจ เอกชนมีลักษณะที่ขาดความโปร่งใสบริสุทธิ์และยุติธรรม 

ส่งผลใหตัวระบบเองไม่มีประสิทธิภาพ ขณะ เดียวกันก็เปิดโอกาสหรือช่องทางให้เกิดความฉ้อฉลผิดจริยธรรม

ในวิชาชีพขึ้นได้ (4)ประชาชนขาดข้อมูลข่าวสาร ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองอย่าง

ชัดเจน จึงท าให้ไม่มีโอกาสในการร่วมตัดสินใจและร่วมแก้ไขปัญหา (5) ปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบทั้งใน

ภาครัฐและเอกชน ซึ ่งเกิดขึ ้นอย่างกว้างขวางและมีการร่วมกันการกระท าทุจริตอย่างเป็นกระบวนการ                 

จากสาเหตุดังกล่าว หากไม่ได้รับการจัดการแก้ไขและป้องกันโดยเร่งด่วนแล้ว โอกาส  การฟื้นตัวจากวิกฤติ

เศรษฐกิจของไทยอาจต้องใช้เวลานานกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นการแก้ไข ปัญหาอย่างยั่งยืนก็คือการขจัดสาเหตุ

ของปัญหาดังกล่าวข้างต้น และสร้างธรรมรัฐหรือธรรมาภิบาล            
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ความหมายของธรรมาภิบาล (Good Governance)  

 ธรรมาภิบาล ( Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแลกิจการ 

ต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและ

เอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทาง

ศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึง

ประพฤต ิปฏ ิบ ัต ิ  อาท ิ ความโปร ่งใสตรวจสอบได ้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค ์กรภายนอก                              

เป็นต้น แนวคิดของ “การปกครอง” “การบริหารจัดการ” หรือ governance ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นสิ่งที่มีมา

พร้อมกับการมีอารยธรรมของมนุษย์ ดังนั้นเราอาจให้ความหมายของ “การปกครอง ” หรือ “การบริหารจัดการ”

ว่าเป็นกระบวนการของการตัดสินใจและกระบวนการที่มีการน าผลของการตัดสินใจไปปฏิบัติ ค าว่าการปกครอง

หรือการบริหารจัดการอาจถูกใช้ไปในหลายสถานะ เช่น ในเรื่องของการปกครองหรือการ บริหารงานเอกชน           

การปกครองหรือการบริหารงานในระดับนานาชาติ ระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่น อย่างไรก็ดีมีคนจ านวน มากที่ไม่

เข้าใจเรื ่องของธรรมาภิบาล แม้กระทั่งค าจ ากักความของธรรมาภิบาล  ซึ่งไม่ใช่เรื ่องแปลกแต่อย่างใด ค าว่า 

governance เป็นเรื ่องของการอภิบาลเป็นวิธีการใช้อ านาจ ขณะที่  good governance เป็นการรวมค าของ   

ธรรม และ อภิบาล เป็น ธรรมาภิบาล เป็นวิธีการที่ดีในการบริหารอ านาจเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร 

โดยหลักธรรมาภิบาลสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในภาคต่าง ๆ อาทิ ภาครัฐ ธุรกิจ ประชาสังคม ปัจเจกชน           

และองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายของการใช้หลักธรรมาภิบาล คือเพ่ือการมีความเป็นธรรม ความสุจริต 

ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งวิธีการที่จะสร้างให้เกิดมีธรรมาภิบาลขึ้นมาได้ก็คือ การมีความโปร่งใส  

มีความรับผิดชอบ ถูกตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมเป็นส าคัญ แต่อาจประกอบไปด้วยหลักการอ่ืน ๆ อีกได้ด้วย

แล้วแต่ผู้น าไปใช้ โดยสภาพแวดล้อมของธรรมาภิบาลอาจประกอบไปด้วยกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ประมวล

จริยธรรม ประมวลการปฏิบัติที่เป็นเลิศและวัฒนธรรม (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2545) ซึ่งล้วนเอ้ือหรือไม่เอ้ือต่อการ

บริหารจัดการที่ดี ธรรมาภิบาลจึงเป็นเรื่องของหลักการบริหารแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นหลักการโดยมิใช่หลักการที่เป็น

รูปแบบ ทฤษฎีการบริหารงาน แต่เป็นหลักการการท างาน ซึ่งหากมีการน ามาใช้เพื่อการบริหารงานแล้ว จะเกิด

ความเชื่อมั่นว่าจะน ามา ซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือ ความเป็นธรรม, ความสุจริต, ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

(ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, 2545) 

 

หลักการแนวคิดธรรมาภิบาล                                                           

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี พ.ศ. 2546                    

ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีวิธีการประยุกต์ใช้ หลักธรรมาภิบาลที่เป็นกฏหมายเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

สถานศึกษาให้บรรลุเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมีนัยดังต่อไปนี้                             

 1. หลักนิติธรรม ผู้บริหารจะต้องยึดหลักความถูกต้อง คือ มีการพิจารณาวินิจฉัยปัญหา การท า              
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การตัดสินใจ (Decision Making) และสั่งการ (Command) ด้วยความถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมือง และ

กฎระเบียบ ข้อบังคับ ระเบียบ วินัยข้าราชการ และจรรยาบรรณครู ซึ่งเป็นข้อบังคับภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน    

ให้ถูกต้องตาม หลักศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของสังคม ถูกต้องตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา

หน่วยเหนือ และ ถูกต้องตรงประเด็นตามหลักวิชา และได้รับความพึงพอใจจากผู้ที ่เ กี ่ยวข้องทุกฝ่ายใน

ระบบงานของสถานศึกษาทั้ง 4 งาน อันได้แก่งานบริหารวิชาการงานบริหารงบประมาณงานบริหารบุคคลและ

งานบริหารทั่วไป                                           

 2. หลักคุณธรรม ผู ้บริหารจะต้องยึดหลักความเหมาะสม คือ รู ้จักคิด พูด ท ากิจการงาน และ

ปฏิบัติงานได้ เหมาะสม ถูกกาลเทศะ บุคคล สังคม และสถานการณ์ ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 และหลักความ

ยุติธรรม คือ มีการวินิจฉัย สั่งการ และปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้ปกครอง และบุคคลที่เก่ียวข้องด้วยความชอบธรรมบน

พื้นฐานแห่งหลักธรรม หลักการเหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้และตรงประเด็นและด้วยความเที่ยงธรรม

คือไม่อคติหรือล าเอียงด้วยความหลงรัก หลงชัง ด้วยความกลัวเกรง และด้วยความหลง ไม่รู้จริง คือขาดข้อมูล

ที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และสมบูรณ์เป็นเครื่องประกอบการวินิจฉัยตัดสินใจให้ความเที่ยงธรรม                                    

 3. หลักความโปร่งใส ผู้บริหารจะต้องยึดหลักความบริสุทธิ์ คือ มีการวินิจฉัย สั่งการ กระท ากิจการ

งานด้วยความบริสุทธิ์ใจ คือ ด้วยเจตนาความคิดอ่านที่บริสุทธิ์ โปร่งใส ใช้ระบบสารสนเทศสามารถตรวจสอบ

ได้ตลอดเวลาโดยใช้หลักการPDCAในระบบงานของสถานศึกษาทั้ง 4 งาน                                       

 4. หลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารจะต้องให้ผู ้ที ่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาทั้งครูนักเรียน 

ผู้ปกครอง ตลอดทั้งชุมชนมีส่วนร่วมด าเนินการจัดการศึกษาในโครงการและกิจกรรมของสถานศึกษาที่จัดขึ้น

ตลอดปีการศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการ                                                             

 5. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหารจะต้องให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการศึกษาได้ตะหนักถึง

ความ รับผิดชอบร่วมกันในผลของการจัดการศึกษาที่มีผลผลิตคือตัวผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่

แตกต่างกัน  

 6. หลักความคุ้มค่า ผู้บริหารจะต้องใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินการกับทรัพยากร

ทางการศึกษาอย่างคุ ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้หลักการ PDCA เข้ามาตรวจสอบคุณภาพของ

ระบบงานทั้ง 4 งานอย่างครบถ้วน หากผู้บริหารสถานศึกษาได้ใช้หลัก “ธรรมาภิบาล” นี้ ในการบริหารจัดการ

สถานศึกษาและกระจายเป็นข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพึงใช้ประกอบในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลให้บรรลุ

ความส าเร็จตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาแล้วนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมได้เป็นอย่างดีและ

ยั่งยืนตลอดไป  

 ธรรมาภิบาล เป็นหลักการที ่น  ามาใช้บริหารงานในปัจจุบ ันอย่างแพร่หลายด้วยเหตุเพราะ                     

ช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพอาทิครูและบุคลากรต่างท างานอย่างซื่อสัตย์

สุจริตและขยันหมั่นเพียร ท าให้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้แล้วยังท าให้
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บุคคลภายนอกที่เกี ่ยวข้อง ศรัทธาและเชื่อมั่นในโรงเรียนนั้น ๆ อันจะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง           

เช่น โรงเรียนที่โปร่งใส ย่อมได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและชุมชน เป็นต้น 

 

หลักของธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

 (1) ยึดมั ่นในหลักของวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่นักเรียนหรือผู ้ปกครองที ่มาใช้บริการ                    

(Clear statement-high service quality) "องค ์กรจะต ้องม ีการประกาศ ( statement) พันธก ิจและ

วัตถุประสงค์ ขององค์กรที ่ชัดเจนและใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติง านขององค์กรนั ้น ๆ "                      

(2) ท างานอย่างมีประสิทธิภาพในหน้าที่และบทบาทของตน (Public Statement ว่าจะท าหน้าที่อย่างไรโดย

ว ิธ ีอะไรท ี ่จะบรรล ุ เป ้าหมาย) "ผ ู ้บร ิหารควรแจ ้งให ้ประชาชนได ้ทราบในการประกาศสาธารณะ                       

(Public Statement) ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยระบุให้ทราบถึงการปฏิบัติงานที่พอเหมาะกับ

ขนาดและความซับซ้อน (Complexity) ขององค์กร" (3) ส่งเสริมค่านิยม (Values) ขององค์กร และแสดงให้

เห็นถึงคุณค่าของธรรมาภิบาลโดยการปฏิบัติหรือพฤติกรรม (Behaviors) (moral integrity and etiquette 

in the responsiveness to the diverse public)"ผู้บริหารท าตัวเป็นตัวอย่างในการให้บริการแก่ประชาชน

ทุกชนชั้นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน" (4) มีการสื่อสารที่ดี การตัดสินใจอย่างโปร่งใส และมีการบริหาร

ความเสี่ยงที่รัดกุม (Providing information to flow two-ways) "ต้องมีระบบตรวจสอบการท างานทุกอย่าง 

เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างด าเนินไปตามแผนการท างานมีการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานบัญชีการเงิน

รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่ผลิตโดยองค์กร" (5) พัฒนาศักยภาพและความสามารถของส่วนบริหารจัดการอย่าง

ต่อเนื่องและให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น(ผู้บริหารต้องมีความสามารถและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง) " ผู้บริหาร

จัดการจะต้องมีความรับผิดชอบในผลงานโดยการประเมินผลงานเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้รวมทั้งการประเมินความ

ต้องการในการฝึกอบรม หรือการพัฒนาทักษะที่ต้องการใช้ในการปฏิบัติหน้าที่" (6) การเข้าถึงประชาชน และ

ต้องรับผิดชอบต่อการท างานและผลงานอย่างจริงจัง   

 

หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน                                                        

 1. หลักด้านนิติธรรม Ruleof Laws หลักการส าคัญอันเป็นสาระส าคัญของ“หลักนิติธรรม” 

ประกอบด้วย7หลักการคือหลักการแบ่งแยกอ านาจหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักความชอบด้วย

กฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครองความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหาหลักความเป็นอิสระของผู้

พิพากษาหลัก “ไม่มีความผิดและไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย”และหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ

(1) หลักการแบ่งแยกอ านาจเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของหลักนิติธรรมเพราะ หลักการแบ่งแยกอ านาจเป็นหลักที่

แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของการแบ่งแยกอ านาจการตรวจสอบอ านาจและการถ่วงดุลอ านาจ (2) หลักการ

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหลักนิติธรรมมีความเกี่ยวพันกันกับสิทธิในเสรีภาพของบุคคลและสิทธิในความเสมอ
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ภาคสิทธิทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็นพ้ืนฐานของ“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”อันเป็นหลักการส าคัญ

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ (3) หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง การใช้

กฎหมายของฝ่ายตุลาการ หรือฝ่ายปกครองที่เป็นการจ ากัดสิทธิของประชาชนมีผลมาจากกฎหมายที่ได้รับ

ความเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชน โดยฝ่ายตุลาการจะต้องไม่พิจารณาพิพากษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้

แตกต่างไปจากบทบัญญัติของกฎหมายฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน         

ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้ดุลพินิจ โดยปราศจากข้อบกพร่อง (4) หลักความชอบด้วยกฎหมาย

ในทางเนื้อหา เป็นหลักที่เรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายปกครอง  ทีออกกฎหมายล าดับรอง ก าหนด

หลักเกณฑ์ในทางกฎหมายให้เป็นตามหลักความแน่นอนของกฎหมาย หลักห้ามมิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง 

และหลักความพอสมควรแก่เหตุ (5) หลักความอิสระของผู้พิพากษาผู้พิพากษาสามารถท าภาระหน้าที่ในทาง

ตุลาการได ้โดยปราศจากการแทรกแซงใด ๆ โดยผู ้พ ิพากษามีความผูกพันเฉพาะต่อกฎหมายและ                        

ท าการพิจารณาพิพากษาภายใต้มโนธรรมของตนเท่านั้น โดยวางอยู่บนพื้นฐานของความอิสระจาก 3 ประการ 

กล่าวคือ ความอิสระจากคู่ความ ความอิสระจากรัฐ และความอิสระจากสังคม (6) หลัก “ไม่มีความผิด และไม่

มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย ” เมื่อไม่มีข้อบัญญัติทางกฎหมายให้เป็นความผิดแล้วจะเอาผิดกับบุคคลนั้น ๆ มิได้  

(7) หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญหมายความว่า รัฐธรรมนูญได้รับการยอมรับให้เป็นกฎหมายที่

อยู่ในล าดับที่สูงสุดในระบบกฎหมายของรัฐนั้น และหากกฎหมายที่อยู่ในล าดับที่ต ่ากว่าขัดหรือแย้งกับ

รัฐธรรมนูญกฎหมายดังกล่าวย่อมไม่มีผลบังคับ                

 2. หลักด้านหลักคุณธรรม Ethics ประกอบด้วยหลักการส าคัญ 3 หลักการคือหน่วยงานปลอด          

การทุจริต หน่วยงานปลอดจากการท าผิดวินัย และหน่วยงานปลอดจากการท าผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยม และ

จรรยาบรรณ องค์ประกอบของคุณธรรม หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากคอรัปชั่น หรือมีคอรัปชั่น

น้อยลง คอรัปชั่นการฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือ corruption โดยรวมหมายถึงการท าให้เสียหาย การท าลาย 

หรือการละเมิดจริยธรรม ธรรมปฏิบัติ และกฎหมายส าหรับพิษภัยของคอรัปชั่นได้สร้างความเสียหายและ              

ความเดือดร้อน และเป็นพฤติกรรมที่ส่งผล  ในทางลบต่อคุณธรรมของการบริหารจัดการอย่างร้ายแรง              

เมื่อพิจารณาเรื่องของคุณธรรมจึงควรพิจารณาเรื่องต่อไปนี้  

 (1) องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง

โจ่งแจ้งหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายน้อยลง (2) องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจาก

การปฏิบัติที่น้อยกว่า หรือไม่ดีเท่าที่กฎหมายก าหนดหรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง (3) องค์ประกอบคุณธรรมหรือ

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ที ่ปลอดจากการปฏิบัติที ่มากกว่าที ่กฎหมายก าหนด หรือปฏิบัติเช่นนี ้น้อยลง            

(4) องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่

ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายหรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลงส าหรับการที่หน่วยงานปลอดจากการท าผิดมาตรฐานวิชาชีพ

นิยม และจรรยาบรรณนั ้นเป็นการกระท าผิดวิชาชีพนิยมได้แก่ พฤติกรรมที ่สวนทางหรือขัดแย้งกับ
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องค์ประกอบของวิชาชีพนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ และการประพฤติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ   

 3. หลักด้านความโปร่งใส Transparency ประกอบไปด้วยหลักการย่อย 4 หลักการคือ หน่วยงานมี

ความโปร่งใสด้านโครงสร้างหน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้คุณ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้โทษ 

หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูล (1) ความโปร่งใสด้านโครงสร้าง ประกอบด้วยพฤติการณ์

ต่อไปนี้ 1) มีการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง เช่น มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสอบสวน เป็นต้น  

2) โปร่งใส เห็นระบบงานทั้งหมดได้อย่างชัดเจน 3) ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้การท างาน 4) มีเจ้าหน้าที่

มาด้วยระบบคุณธรรมมีความสามารถสูงมาอยู่ใหม่มากขึ้น 5) มีการตั้งกรรมการหรือหน่วยงานตรวจสอบขึ้นมาใหม่ 

6) มีฝ่ายบัญชีที่เข้มแข็ง (2) ความโปร่งใสด้านให้คุณ ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้ 1) มีค่าตอบแทนพิเศษใน

การปฏ ิบ ัต ิ งานเป ็นผลส  า เร ็จ  2) ม ีค ่ าตอบแทนเพ ิ ่มส  าหร ับการปฏ ิบ ัต ิ งานท ี ่ม ีประสิ ทธ ิภาพ                                        

3) มีค่าตอบแทนพิเศษให้ก ับเจ ้าหน้าที ่ท ี ่ซ ื ่อส ัตย์  4) มีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอเพียงกับค่าใช ้จ ่าย                            

(3) ความโปร่งใสด้านการให้โทษ ประกอบ ด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้ 1) มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 

2) มีวิธีการพิจารณาลงโทษผู้ท าผิดอย่างยุติธรรม 3) มีการลงโทษจริงจัง หนักเบาตามเหตุแห่งการกระท าผิด  

4) มีระบบการฟ้องร้องผู้กระท าผิดที่มีประสิทธิภาพ 5) หัวหน้างานลงโทษผู้ทุจริตอย่างจริงจัง 6) มีการปรามผู้

ส่อทุจริตให้เลิกความพยายามทุจริต 7) มีกระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว (4) ความโปร่งใสด้านการเปิดเผย 

ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้ 1) นักเรียนและผู ้ปกครองได้เข้ามารับรู ้ การท างานของสถานศึกษา                       

2) นักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการการออกกฎระเบียบ และ ข้อบังคับต่าง ๆ 3) ได้มีโอกาสควบคุมฝ่าย

บริหารโดยวิธีการต่าง ๆ มากขึ้น 4) มีการใช้กลุ่มวิชาชีพภายนอก เข้ามาร่วมตรวจสอบ  

 4. หลักการมีส่วนร่วม Participation การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและนักเรียนเป็นกระบวนการซึ่ง

ครูผู้ปกครอง หรือ นักเรียนได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเรียน การสอน

รวมทั้งมีการน าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย และการตัดสินใจของผู้บริหาร 

การมีส่วนร่วมของนักเรียนเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือเป็นการสื่อสารสองทาง ทั้งอย่างเป็น

ทางการ และไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกัน และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี

ในสังคม ระดับการให้ข้อมูลเป็นระดับต ่าสุด และเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้บริหาร

กับครูเพื่อให้ข้อมูลแก่นักเรียนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้วางแผนโครงการ และยังเปิด  โอกาสให้แสดงความ

คิดเห็นหรือเข้ามาเกี ่ยวข้องใด ๆ เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ  และการท า

หนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ หลักการมีส่วนร่วมประกอบไปด้วยหลักการส าคัญ 4 หลักการคือ 

(1) ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต ่าสุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผน

โครงการกับนักเรียน เพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้วางแผนโครงการ และยังเปิดโอกาส

ให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใด ๆ เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ และการ
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ท าหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ (2) ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากผู้ปกครอง เป็นระดับขั้น

ที่สูงกว่าระดับแรก กล่าวคือ ผู้บริหารโครงการเชิญชวนให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อมูลมากข้ึน 

และประเด็นในการประเมินข้อดี ข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการ

ริเริ่มโครงการต่าง ๆ และการบรรยายให้ประชาชนฟังเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ แล้วขอความคิดเห็นจากผู้ฟัง

รวมไปถึงการร่วมปรึกษาหารือ เป็นต้น (3) ระดับการวางแผนร่วมกัน และการตัดสินใจ เป็นระดับขั้นที่สูงกว่า

การปรึกษาหารือ กล่าวคือ เป็นเรื่องการมีส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้างมากขึ้น มีความรับผิดชอบร่วมกันในการ

ตัดสินใจ และวางแผนเตรียมโครงการ และเตรียมรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ ระดับนี้มักใช้ใน

กรณีที่เป็นเรื ่องซับซ้อนและมี ข้อโต้แย้งมาก เช่นการใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง  ๆ                 

ที่เก่ียวข้อง การใช้อนุญาโตตุลาการ เพ่ือปัญหาข้อขัดแย้ง และการเจรจาเพ่ือหาทางประนีประนอมกัน เป็นต้น 

(4) ระดับการพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วมสร้างความเข้าใจให้กับสาธารณชน เป็นระดับขั้นที่สูงสุดของการ

มีส่วนร่วมคือเป็นระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีส่วน

ร่วมของประชาชนและได้มีการพัฒนาสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มาก

ขึ้นจนอยู่ในระดับที่สามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ และเกิดประโยชน์สูงสุด  

 5. หลักส านึกรับผิดชอบ Accountability มีความหมายกว้างกว่าความสามารถในการตอบค าถาม

หรืออธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมได้เท่านั้นยังรวมถึงความรับผิดชอบในผลงาน หรือปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะเป็นเรื่องของความพร้อมที ่จะ

รับผิดชอบความพร้อมที่จะถูกตรวจสอบได้ โดยในแง่มุมของการปฏิบัติถือว่าส านึกรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติ

หรือทักษะที่บุคคลพึงแสดงออกเพ่ือเป็นเครื่องชี้ว่าได้ยอมรับในภาระกิจที่ได้รับมอบหมายและน าไปปฏิบัติด้วย

ความรับผิดชอบ ประกอบด้วยหลักการย่อยดังนี้ (1) การมีเป้าหมายที่ชัดเจน การมีเป้าหมายชัดเจนเป็นสิ่ง

ส าคัญสิ่งแรกของระบบส านึกรับผิดชอบกล่าวคือ องค์การจะต้องท าการก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของ

การปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้ชัดเจนว่าต้องการบรรลุอะไร และเมื่อไรที่ต้องการเห็นผลลัพธ์นั้น                    

(2) ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน จากเป้าหมายที่ได้ก าหนดเอาไว้ ต้องประกาศให้ทุกคนได้รับรู้และเกิดความเข้าใจ

ถึงสิ่งที่ต้องการบรรลุ และเงื่อนไขเวลาที่ต้องการให้เห็นผลงาน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของโครงการ

สร้างวัฒนธรรมนี้ร่วมกันเพื่อให้เกิดการประสานก าลังคนร่วมใจกันท างาน เพื่อผลิตภาพโดยรวมขององค์การ  

(3) การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ ความส าเร็จของการสร้างวัฒนธรรมส านึกรับผิดชอบ อยู ่ที่

ความสามารถของหน่วยงานในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในองค์การ ผู้บริหารให้ความสนับสนุน 

แนะน า ท าการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการประสานงานร่วมมือกันท างานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 

ในองค์การ (4) การจัดการพฤติกรรมที่ไม่เอื้อการท างานอย่างไม่หยุดยั้ง ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงนับว่าเป็น

เรื ่องปกติ และทุกครั้งที ่มีการเปลี ่ยนแปลงมักจะมีการ ต่อต้านการ  เปลี่ยนแปลงเสมอ หน่วยงานต้องมี

มาตรการในการจัดการกับพฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  เพื่อให้ทุกคนเกิดการยอมรับ



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”   
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1688 

 

แนวความคิดและเทคโนโลยีใหม่ ๆ  (5) การมีแผนการส ารอง ส่วนประกอบส าคัญขององค์การที่มีลักษณะ

วัฒนธรรมส านึกรับผิดชอบ ต้องมีการวางแผนฟื้นฟูที่สามารถสื่อสารให้ทุกคนในองค์การได้ทราบและเข้าใจถึง

แผน และนโยบายของ องค์การ และที่ส าคัญคือ ต้องมีการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสมบูรณ์อย่าง

เปิดเผย (6) การติดตามและประเมินผลการท างาน องค์การจ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลการท างาน

เป็นระยะ ๆ อย่างสม ่าเสมอเพื่อตรวจสอบดูว่าผลงานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

ผลงานที่พบว่ายังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดต้องมีการด าเนินการแก้ไขในทันที ขณะที่ผลงานที่ได้

มาตรฐานต้องได้รับการยอมรับยกย่องในองค์การ (7) หลักความคุ้มค่า Value for Money หลักการนี้ค านึงถึง

ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในการบริหารการจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดสิ่งเหล่านี้เป็นผลใน

การปฏิบัติอันเกิดจากการใช้หลักธรรมาภิบาลนั่นเอง ประกอบด้วย      

 1. การประหยัด หมายถึง (1.1) การท างานและผลตอบแทนบุคลากรเป็นไปอย่างเหมาะสม (1.2) 

การไม่มีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ 1.3 การมีผลผลิตหรือบริการได้มาตรฐาน 1.4 การมีการตรวจสอบ

ภายในและการจัดท ารายงานการเงิน (1.5) การมีการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ     

 2. การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด หมายถึง (2.1) มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ       

(2.2) มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2.3) มีการใช้ผลตอบแทนตามผลงาน     

 3. ความสามารถในการแข่งขัน หมายถึง (3.1) การมีนโยบาย แผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 

(3.2) การมีการเน้นผลงานด้านบริการ (3.3) การมีการประเมินผลการท างาน (3.4) ผู้บริหารระดับสูงมีสภาวะ

ผู้น า เมื่อมีหลักการที่เป็นแนวทางในการสร้างธรรมาภิบาลแล้ว หน่วยงานที่ต้องการใช้หลักการบริหารแนวใหม่

ที่มุ่งสร้างธรรมาภิบาลสามารถประยุกต์ใช้ได้ และวัดระดับการมีธรรมาภิบาลของหน่วยงานตนได้โดยการเก็บ

รวบรวมข้อมูลทั้งจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่แล้วในหน่วยงาน  

 
บทสรุป  
 ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ ได้ด าเนินการบริหาร

สถานศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล โดยน าเอาหลักการส าคัญทั้ง 6 ประการของหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน           

การบริหาร ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ 

และหลักความคุ้มค่า พบว่าโรงเรียนที่มีการบริหารงานที่โปร่งใส ย่อมได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและ

ชุมชน สาเหตุที่น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาเนื่องจากหลักธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่

ช่วยสร้างสรรค์ และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพ และประสิทธิภาพ เป็นหลักการส าคัญที่มีการน ามาใช้ใน

ประเทศไทยอย่างกว้างขวางอยู่ในปัจจุบันนี้ อีกทั้งธรรมาภิบาลถือว่าเป็นหลักการส าคัญที่สุดที่ผู้บริหารควรมี 

โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา เหตุเพราะสถานศึกษานั้นเป็นแหล่งเพราะบ่มเยาวชนให้เติบโตขึ้นมาเป็น

พลเมืองที่ด ีมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม เพ่ือเป็นก าลังส าคัญของชาติสืบไป 
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บนพื้นฐานพระคัมภีร์ ของโรงเรียนเชียงค าคริสเตียน 

Development of School Strategic Management Model According to the Montessori Method 
of Education on the Bible Based for Chiangkham Christian School 

อรุณี ตระการไพโรจน์1 ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์2 และพัชราภรณ์ ดวงชื่น3 
Arunee Trakarnpairoj1 Choomsak Intarak2 and Patcharaporn Duangchuen3 
นักศึกษาระดับปริญญาโท1, อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน2,3 

E-mail: aruneetr@gmail.com 
 
บทคัดย่อ 
            การว ิจ ัยน ี ้ เป ็นการวิจ ัยเช ิงค ุณภาพ ซึ ่งม ีล ักษณะเป็นการวิจ ัยเช ิงพัฒนา (Research and 
Development) มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานศึกษา
เชิงกลยุทธ์ตามแนวมอนเตสซอรี่บนพื้นฐานพระคัมภีร์ของโรงเรียนเชียงค าคริสเตียน  (2) เพื่อพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ (3) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ (4) เพ่ือทดลองใช้รูปแบบ 
และ (5) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณค่าของผู้บริหาร และครูในการ
ใช้รูปแบบ  กลุ่มผู้ร่วมปฏิบัติการทดลองได้แก่ ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง จ านวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้คือ
แบบสอบถามสภาพปัญหา รูปแบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบบประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ แผนปฏิบัติการ
ทดลอง และแบบประเมินผลการใช้รูปแบบ หาคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยใช้ค่าความสอดคล้อง ( IOC)             
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพปัญหาที่เกี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
สถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด (2) รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษามี 4 องค์ประกอบ
ได้แก่ ภาวะผู้น า ครูและผู้ปกครอง หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามแนวมอนเตสซอรี่บนพื้นฐานพระคัมภีร์ 
การบริหารกลยุทธ์ ได้แก่การก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์สู ่การปฏิบัต ิ และการประเมินกลยุทธ์                         
(3) ผลการประเม ินประส ิทธ ิภาพของร ูปแบบ  พบว ่าม ีความสอดคล ้อง  ( IOC) อย ู ่ ในระด ับ 1.00                          
(4) ผลการทดลองใช้รูปแบบ มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (5) ผลการใช้รูปแบบในด้าน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณค่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด สรุปว่างานวิจัยนี้ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก 
สามารถน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเชียงค าคริส
เตียนได ้
 
ค าส าคัญ: รูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการเรียนรู้ตามแนวมอนเตสซอรี่บนพื้นฐานพระคัมภีร์ 
โรงเรียนเชียงค าคริสเตียน 
 

mailto:aruneetr@gmail.com


การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”   
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1691 

 

Abstract 
 This Research was the Research and Development which 5c purposes that were                  
(1) to study the problem situation of school strategic management according to the Montessori 
method of education based on the Bible for Chiangkham Christian School, (2) to develop the 
School Strategic Model, (3) to evaluate the model, (4) to try out the model, and (5) to study 
the result of model assessment in term of efficiency, effectiveness and value. The population 
for the experiment consisted of 24 persons including school administrators, teachers and 
parents. The instruments were the questionnaire pertaining to problem situation, the 
constructed model created by researcher, the assessment form of model efficiency, the action 
plan, and the assessment form of the result of model usages. The statistics used for data 
analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and content analysis.       
The research findings were: (1) the problems related to the strategic management were overall 
minimal. (2) the model of school strategic management consisted of 4 elements: leadership 
of school administrators, teachers & parents, curriculum and Montessori method of education 
based on the Bible, and the 3 strategic management composed with strategic formulation, 
strategic implementation, and strategic evaluation. (3) the result of model efficiency 
assessment showed the consistency value (IOC) in level of 1.00. (4) the assessment result had 
overall picture of the highest level. (5) the result of model assessment in term of efficiency, 
effectiveness and value were in the highest-levels. In conclusion, this research showed very 
high success and the constructed model can be further used as innovative school strategic 
management model for Chiangkham Christian school. 

 
Keywords: Strategic management model, learning management according to Montessori 
method of education based on the bible, Chiangkham Christian School. 
 
บทน า 
       ประเทศไทยได้มีการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดเอกภาพในการจัดการศึกษาของชาติ
ด้านนโยบายและเป็นตามรัฐธรรมนูญของประเทศ การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ได้แสดงจุดมุ่งหมาย 
หลักการ แนวทางการจัดการศึกษา รวมทั้งการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาไว้อยาง
ชัดเจน โดยในมาตรา 6 ก าหนดให้ “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
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ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” โดยการจัดการศึกษาให้ยึดหลัก เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน  และใน
มาตรา 22 ได้ระบุให้ “การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่า ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” และในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ที ่ 3                  
มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นคนไทยในอนาคต ต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์               
มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  มีทักษะในศตวรรษที่ 21 บนฐานของการรู้
คุณค่า ความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบต่อสังคม และ มีสุขภาวะที่ดียิ่ง  
       นอกจากนี้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ก าหนด ”คุณลักษณะเด็กไทยในฝัน” หรือ “เด็กไทย
ในโลกศวรรษที่ 21 ตอบความต้องการก าลังคนยุค 4.0" ว่าต้องมีคุณลักษณะตามหลัก 3Rs x 8Cs ได้แก่การ
อ่านออก การเขียนได้ การคิดเลขเป็น ร่วมกับทักษะทั้ง 8 ได้แก่ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แก้ปัญหา การสร้างสรรค์และนวัตกรรม การร่วมมือการท างานเป็นทีมและภาวะ ความเข้าใจความต่างของ
วัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ทักษะอาชีพและการเรียนรู้ และความมีเมตตากรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษาต้องมีการ
บริหารจัดการการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา “ผู้เรียน” ให้มีความสามารถเรียนรู้ รักการเรียนรู้ และมีอัตตลักษณ์หรือ
คุณลักษณะที่สามารถรับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและอยู่ใน
สังคมที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ได้ อีกทั้งการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องอยู่บนรากฐานของ
การจัดการเรียนรู้สมัยใหม่และเป็นแนวเชิงรุก (Active Learning) ที่มีหลากหลายวิธี (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2562)       
       การบริหารจัดการสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จในศตวรรษที่ 21 ท่ามกลางความซับซ้อนในความ
ต้องการของผู ้มีส่วนได้เสียในสังคมและกระบวนการจัดการเรียนรู ้ที ่ต้องมีความหลากหลายนี้ ผู ้บริหาร
สถานศึกษาจ าเป็นต้องใช้กระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ศึกษาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและ     
อุปสรรค ร่วมกับการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร พัฒนาและตัดสินใจตามแผนกลยุทธ์ที่
พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย และบูรณาการโครงการกิจกรรมของ
สถานศึกษาเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ (พรรณนภา อิงพงษ์พันธ์, 2554)  
       โรงเรียนเชียงค าคริสเตียนในมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ถูกก่อตั้งขึ้นโดยเล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่
ห่างไกลให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาทัดเทียมกับผู้เรียนในกรุงเทพซึ่งมีโอกาสที่ดีกว่า จึงได้จัดให้มีโรงเรียนที่จะ
พัฒนาทั้งทางด้านภาษา ผู้เรียนได้เรียนรู้ตรงจากเจ้าของภาษา และทักษะความรู้ที่ก้าวไกลแก่เด็กและเยาวชน
ที่ขาดโอกาส และได้เห็นผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู และชุมชน ได้สัมผัสถึงข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ และน า
การรับใช้มาสู่ชุมชนตามหลักธรรมของคริสต์ศาสนา เริ่มเปิดสอนครั้งแรกในภาคที่ 1 ของปีการศึกษา 2552  
ในระดับปฐมวัยโดยใช้หลักสูตรมอนเตสซอรี่บนพื้นฐานพระคัมภีร์และได้ขยายชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา 
1- 6 โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) โรงเรียนได้รับ

https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr9DuzCI5BgixYA4a1XNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1620087875/RO=10/RU=http%3a%2f%2fmath.ipst.ac.th%2fwp-content%2fuploads%2f2015%2fPDF%2fCurriculum%25202551.pdf/RK=2/RS=EkLW7c9Y.KiCrq7S0XYmO_POY3g-


การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”   
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1693 

 

ความไว้วางใจการยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่าง  ๆ ในด้านการบริหารจัดการที่มีระบบ                 
มีการบริหารจัดการชั้นปฐมวัยที่มีจุดเด่นด้วยหลักสูตรมอนเตสซอรี่บนพื้นฐานพระคัมภีร์ เน้นการจัดการที่ยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เด็กมีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความสุขในการเรียนรู้ และรักการมาโรงเรียน อย่างไรก็ตามใน
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนยังขาดเอกลักษณ์ และขาดนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและผู้เรียนมีบุคลิกลักษณะที่ดี 12 ประการตามแบบอย่างพระเยซูคริสต์ 
       ผู ้ว ิจ ัยจึงมีความสนใจที ่จะพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ตามแนว                     
มอนเตสซอรี่บนพื้นฐานพระคัมภีร์ ของโรงเรียนเชียงค าคริสเตียน ในระดับประถมศึกษา 1-6 ซึ่งเป็นนวัตกรรม
การบริหารจัดการที่จะสร้างเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ผู้เรียนและครู และในประเทศไทยยังไม่มีงานวิจัยเชิง
บริหารจัดการสถานศึกษาด้านนี ้ โดยงานวิจัยนี ้จะศึ กษาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ของ                  
Fred R. David (2011) การน ากลยุทธ์สู่ความส าเร็จของ Harvard Business School โดย Robert Kaplan 
and David P. Norton (2005) งานวิจัยการจัดการเรียนรู้แนวมอนเตสซอรี่ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 
เพ่ือให้การบริหารจัดการสถานศึกษาบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ อีกท้ังบรรลุมาตรฐานการจัดการ
การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อให้เกิดเอกลักษณ์ของหลักสูตรหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนเชียงค าคริสเตียน และน าไปสู่คุณภาพผู้เรียน มีบุคลิกลักษณะที่ดี  12 ประการตาม
แบบอย่างพระเยซูคริสต์  เป็น”มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั ้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรม                 
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” และจะเป็นนวัตกรรม
การบริหารจัดการสถานศึกษาที่เป็น Best Practice สามารถน ารูปแบบที่พัฒนานี้ไปใช้เป็นต้นแบบให้กับ
สถานศึกษาคริสเตียนในเครือข่ายมอนเตสซอรี่อื่น ๆ ได้ต่อไป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
       การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ตามแนว
มอนเตสซอรี่บนพื้นฐานพระคัมภีร์ ของโรงเรียนเชียงค าคริสเตียน โดยมีวัตถุประสงค ์คือ  
       1) เพื ่อศึกษาสภาพปัญหาที ่เกี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ตามแนว                   
มอนเตสซอรี่บนพ้ืนฐานพระคัมภีร์ของโรงเรียนเชียงค าคริสเตียน  
      2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์  
       3) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ  
      4) เพ่ือทดลองใช้รูปแบบ  
       5) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณค่าของผู้บริหารและครู 
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การทบทวนวรรณกรรม 
       แนวคิด และทฤษฎีการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 
       แนวคิดที่ส าคัญของการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของการก าหนดกลยุทธ์ 
(Strategic formulation) การน ากลยุทธ์สู ่การปฏิบัติ (Strategy implementation) และการประเมินผล   
กลยุทธ์ (Strategy evaluation) โดยในขั้นก าหนดกลยุทธ์นั ้น ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยได้แก่ การพัฒนา
ถ้อยค าแห่งวิสัยทัศน์และพันธกิจ ด าเนินการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก 
ก าหนดวัตถุประสงค์ระยะยาว จากนั ้นประเมินและเลือกกลยุทธ์ ในขั ้นการน ากลยุทธ์สู ่การปฏิบัติ 
ประกอบด้วยการน าประเด็นกลยุทธ์ต่าง ๆ สู่การปฏิบัติ และข้ันประเมินกลยุทธ์ ประกอบด้วยการติดตามและ
ประเมินผลกลยุทธ์ (David, 2011) 
       Kaplan & Norton (2005) ได้กล่าวถึง การด าเนินตามแผนกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพมีหัวใจส าคัญ
ในเรื่องการสื่อสารแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร ด าเนินการติดตามตรวจสอบให้มั่นใจว่าแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร 
ได้ถูกน าไปจัดท าแผนกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ มีการด าเนินการตามความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์เพ่ือส่งมอบตามแผน
กลยุทธ์ระดับองค์กร ปรับแผนพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานในองค์กรตลอดจนเป้าหมายและสิ่งจูงใจ
ส่วนบุคคลกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร และแผนกลยุทธ์ขององค์การต้องได้รับการทดสอบและ
ปรับปรุง เพื่อให้ทันกับการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ในการวิจัยนี้จึงมีการทบทวนวรรณกรรมของ
ภาวะผู้น าและบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการน าการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างประสบ
ความส าเร็จในสถานศึกษาต่อไป Mjaku (2020) ได้กล่าวถึงคุณภาพของภาวะผู้น าในองค์การว่า มีส่วนส าคัญ
ในการก าหนดกลยุทธ์และการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ โดยภาวะผู้น า (Leadership) ท าหน้าที่เป็นสะพาน
เชื่อมต่อหัวใจขององค์การ ผู้น าจึงมีความรับผิดชอบในการส่งเสริมให้องค์กรประสบความส าเร็จ โดยการ
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล มีการก าหนดกลยุทธ์และการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ งานวิจัยพบว่าต ่ากว่าร้อยละ 
50 ของกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้อย่างดี ถูกน าไปสู่การปฏิบัติจริง เนื่องจากการขาดทักษะบริหารจัดการของผู้น า         
       การจัดการเรียนรู้ตามแนวมอนเตสซอรี่ เป็นการรวมกันของทั้งปรัชญา แนวคิด หลักการ หลักสูตร
และวิธีการจัดการเรียนรู้ ที ่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของมาเรีย มอนเตสซอรี่ นายแพทย์หญิงชาวอิตาเลียน            
(1870-1952) ผู้สร้างแนวคิดการจัดการเรียนรู้มอนเตสซอรี ่ ซึ ่งต่อมาแพร่หลายออกไปในประเทศต่าง  ๆ                   
ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศอเมริกา ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ที่ท าให้ “การเรียนรู้แนวมอนเตสซอรี่” เกิดขึ้นได้คือ “เด็ก” 
เด็ก ๆ เป็นผู้ที่ท าให้เกิดวิธีการเรียนรู้แนวมอนเตสซอรี่ ด้วยหลักการที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ การเฝ้าสังเกตเด็กแต่
ละคนซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งศักยภาพ พัฒนาการ และความสนใจ น ามาปรับสภาพแวดล้อมให้สอดคล้อง
กับ”ความต้องการที่จ าเป็น” ต่อการพัฒนาในทุกด้านของเด็กแต่ละคน การจัดการเรียนรู้แนวมอนเตสซอรี่              
จึงเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่มีท้ังการสังเกตและการทดลอง (สมาคมมอนเตสซอรี่ประเทศไทย, 2546)  
       ดังนั้นภาวะผู้น าและบทบาทในการจัดการเรียนรู้ตามแนวมอนเตสซอรี่ ต้องเป็นผู้น าที่สามารถน าการ
เปลี่ยนแปลงมาสู่สถานศึกษา เข้าใจองค์ประกอบและบริบทของการจัดการเรียนรู้ตามแนวมอนเตสซอรี่ รักการ
เปลี่ยนแปลง การปรับปรุงให้ดีขึ้น มีทักษะ มีความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ตามแนว มอนเตสซอรี่อย่างชัดเจน 
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เพื่อสามารถให้ค าแนะน าหรือก าหนดแนวทางให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ มีความผสมผสานของผู้น าแบบผู้รับใช้ 
พร้อมให้บริการ เข้าใจบริบท และเป็นผู้น าฝ่ายจิตวิญญาณ ทั้งยังต้องตระหนักถึงความส าคัญของความสามารถ
พิเศษของภาวะผู้น าของครูมอนเตสซอรี่ที่ต้องสามารถ “ดึงดูด”“ยั่วยวน” และ“จุดประกาย” เด็ก ๆ ผู้เรียน 
เพ่ือเรียนรู้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามแนวทางมอนเตสซอรี่ ตามพัฒนาการรายบุคคลของเด็กแต่ละคน 
       การจัดการ เรี ยนรู ้ แนวมอนเตสซอรี ่ บนพื้ นฐานพระคัมภี ร์  เป็นการจัดประสบการณ์                 
การเรียนรู้ตามแนวมอนเตสซอรี่  ที่มุ่งเน้นที่ชีวิตเด็กเป็นส าคัญ เด็กคือผู้ที่ ได้รับการเรียนรู้  ลงมือ
ปฏิบัติด้วยงานที่ เหมาะกับวัย พัฒนาการและความพร้อมอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน ทุกคนมี
เสรีภาพและอิสระที่มีขอบเขตที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า มาเรีย มอนเตสซอรี่  มองว่าการกลมก ลืนเป็น
ก า รกลมกล ื น ก ั บ ธ ร รมช าต ิ  Montessori (2007, อ้ า ง ถ ึ ง ใ น  Bennetts & Bone,  2020) ซ ึ ่ ง                  
ยุวดี  วาณิชวิทย์ (2014) กล่าวว่าธรรมชาติในที่นี้คือพระเจ้าผู้ เป็นผู้สร้างธรรมชาติ หากเด็กได้ รับ
การส่งเสริมความเข้ า ใจ ในรากฐานส าคัญของชีวิต ภายใต้บุคลิกลักษณะพึงประสงค์ 12 ประการ ใน
สัมพันธภาพที่มีต่อพระเจ้า ก็จะพัฒนาให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้มีพระคุณ ต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อสิ่งที่พระ
เจ้าทรงสร้างได้ เรียกชื่อว่า ความประสานกลมกลืน 4 ด้าน หรือ“The 4 Harmonies” ได้แก่ 1) การประสาน
กลมกลืนกับองค์พระผู้สร้าง (Harmony with God) ด้วย 3 บุคลิกลักษณะ คือ ความเคารพผู้ ใหญ่ ความ
เชื่อฟัง และการขอบคุณ 2) การประสานกลมกลืนกับตัวเอง (Harmony with Self) ด้วย 3 บุคลิกลักษณะ 
คือ การควบคุมตนเอง ความมั่นใจในตนเอง และความซื่อสัตย์ 3) การประสานกลมกลืนกับคนที่พระ
เจ้าสร้าง (Harmony with Others) ด้วย 3 บุคลิกลักษณะ คือ ความเป็นมิตร ความรักและเมตตากรุณา  
และความซื่อสัตย์  และ 4) การประสานกลมกลืนกับสิ่งที่พระเจ้าสร้าง (Harmony with Creation) ด้วย 3 
บุคลิกลักษณะ คือ ความขยัน ความมีระเบียบ  และความคิดสร้างสรรค์ รวมเป็น 12 บุคลิกลักษณะ
ตามแบบอย่างพระเยซูคริสต์ และได้พัฒนาต่อมาเป็นหลักสูตรมอนเตสซอรี่บนพื้นฐานพระคัมภีร์  
มีความแตกต่างจากหลักสูตรมอนเตสซอรี่ดั ้ ง เดิม ตรงที่ ให้ความส าคัญกับการฝึกฝนพัฒนาด้าน
บุคลิกลักษณะที่ดี  12 ประการตามแบบอย่างพระเยซูค ริสต์ เป็นพื้นฐานเริ่มต้นของหลักสูตรหรือ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวมอนเตสซอรี่บนพ้ืนฐานพระคัมภีร์ โดยมองการสร้างชีวิตเด็ก
ปฐมวัย เหมือนการสร้ างบ้ านที ่ ต้องสร้ างรากฐานความพร้อมด้านบุคลิกลักษณะที่ดี ให้มั ่ นคง
แข็งแรงก่อน 
      ในการจัดการเรียนรู ้ ตามแนวมอนเตสซ อรี ่บนพื้นฐานพระคัมภีร์  ระดับประถมศึกษา                 
ยุวดี วาณิชวิทย์ (2014) ยึดหลักการการพัฒนาคนโดยเน้นคุณค่าของพวกเขา เหตุผลและเจตจ านงพร้อมกับ
ความรักในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครอบคลุมตามมาตรฐานที่รัฐก าหนด โดยเริ่มที่การปลูกฝังพื้นฐานของ
บุคลิกลักษณะที่ดี 12 ประการตามแบบอย่างพระเยซูคริสต์ และแบ่งการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ออกเป็น  
5 หมวดหลักได้แก่ หมวดพระคัมภีร์ หมวดการทรงสร้าง หมวดชีวิตประจ าวัน หมวดคณิตศาสตร์และ
เรขาคณิต และหมวดภาษา โดยอิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยในหมวดพระ
คัมภีร์ เป็นการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจภาพใหญ่เรื่องของพระเจ้า เริ่มต้นการทรงสร้าง เป้าหมาย และอนาคต
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ที่ดีที่พระเจ้าสัญญาไว้ให้มนุษย์ รากฐานความจริง เพื่อน าให้ผู้เรียนเข้าใจว่าควรมีบุคลิกลักษณะ 12 ประการ
ตามแบบอย่างพระเยซูคริสต์ อุทิศตัวเพื่อพระคริสต์ และด าเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟัง เป็นคนดีของครอบครัว 
สังคมละประเทศชาติ หมวดการทรงสร้าง เป็นการศึกษาหมวดใหญ่ ครอบคลุมถึงวัฒนธรรม พฤกษศาสตร์
และสัตววิทยาครอบคลุมการศึกษาทางชีววิทยาในวงกว้าง เรียนรู้ลักษณะของพืชและสัตว์หลายชนิดและ
แผนภูมิช่วยในการจ าแนกอาณาจักรพืชและสัตว์ ผู้เรียนสามารถเริ่มค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ
พันธุ์พืชและสัตว์ที่เฉพาะเจาะจง ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์รวมถึงการศึกษาอารยธรรมของประเทศต่าง  ๆ 
ทวีป วัฒนธรรมและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศ ประวัติศาสตร์เริ่มต้นด้วยการศึกษาระยะเวลา 
ปฏิทินและไทม์ไลน์ ผู ้เรียนจะสามารถท าการวิจัยและจัดท าแผนภูมิการ เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและ
วัฒนธรรมอื่น ๆ ที่แตกต่างออกไป มีการจัดทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โรงงาน เขตอนุรักษ์
ธรรมชาติ หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่สามารถให้ข้อมูลที่จะช่วยส่งเสริมการศึกษาของผู้เรียน หมวดชีวิตประจ าวัน 
ในทางปฏิบัติ มีการฝึกการดูแลประจ าวันในห้องเรียนที่ผู้เรียนเรียนอยู่ รวมถึงการเตรียมของว่างและอาหาร
ประจ าวัน การรดน ้าต้นไม้และการดูแลสัตว์ ปัดฝุ่นชั้นวางจัดระเบียบและจัดสิ่งของไว้ตรงที่กวาดและเช็ดดูแล
ห้องเรียนให้เรียบร้อยและสะอาด มีการเสริมทักษะเย็บ ปัก ถัก ร้อย หมวดภาษา ประกอบด้วย การสะกดค า
ที่ครอบคลุมการศึกษาค า (รวมถึงค าตรงข้าม ค าพ้องความหมาย ค าพ้องเสียงและส่วนประกอบตลอดจนสว่น
ของค าพูด) การเขียนเชิงสร้างสรรค์และทักษะการวิจัย การอ่านหนังสือทุกประเภท การอ่านออกเสียง                  
การน าเสนองานที่พวกเขาเขียนหรือเขียนบทละครของนักเขียนคนอ่ืน ผู้เรียนมีความสุขและสนุกในการเรียนรู้
หลักภาษา โดยไม่ต้องท่องจ า และหมวดคณิตศาสตร์และเรขาคณิต เริ่มต้นด้วยการสอนแนวคิดคณิตศาสตร์
เริ่มต้น การแทนค่า การเชื่อมโยงปริมาณ / สัญลักษณ์ การบวก การคูณ การลบและการหารที่เป็นรูปธรรม สื่อ
อุปกรณ์มอนเตสซอรี่ น ามาซึ่งคุณภาพแบบ "ลงมือปฏิบัติ" ในชั้นเรียน โดยผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลอง การ
ค้นพบด้วยตนเองและสอนจากครูและผู้เรียนคนอื่น สื่อการเรียนการสอนจะเคลื่อนผู้เรี ยนไปสู่แนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรมอย่างรวดเร็วรวมถึงการแก้ปัญหาเศษส่วนการยืม กราฟการวัดการหารยาวและ
สมการพีชคณิต เรขาคณิต รูปทรงไม้จริงถูกน ามาใช้เพื่อให้เข้าใจและเชี่ยวชาญค าศัพท์ของตัวเลขแนวนอน
และของแข็งทั้งหมด การ์ดจับคูใช้เพื่อแนะน าประเภทและต าแหน่งของเส้นประเภทและต าแหน่งของมุมและ
ลักษณะพิเศษของรูปทรง การทดลองกับวัสดุอื่น ๆ ท าให้ผู้เรียนค้นพบความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของตนเองซึ่ง
รวมถึงความสอดคล้องความสมมาตรและความเท่าเทียมกัน 
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      กรอบแนวคิดในการวิจัย  
      การวิจัยนี้เพื่อศึกษาพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ตามแนวมอนเตสซอรี่บน
พ้ืนฐานพระคัมภีร์ ของโรงเรียนเชียงค าคริสเตียน ดังนี้ 
 

                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

Montessori Based on the Bible 
Management  

สถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ตามแนว 
มอนเตสซอร่ี บนพื้นฐานพระคัมภีร์ 

3 Strategic Management  

1. การก าหนดกลยุทธ์ 
2. การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัต ิ
3. การประเมินกลยุทธ์ 

 
 
 
 

การบริหารจัดการ
สถานศึกษาเชิงกล
ยุทธ์ตามแนวมอน

เตสซอรี่ บน
พ้ืนฐานพระคัมภีร์ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
- ผลการทดลองปฏิบัติ
กิจกรรม  
-ผลการใช้รูปแบบการ
บริหารจัดการเชิง         
กลยุทธ์ตามแนวมอน
เตสซอรี่บนพื้นฐาน 
พระคัมภีร์ของโรงเรียน     
เชียงค าคริสเตียน 
- ประสิทธิภาพ               
- ประสิทธิผล 
- คุณค่า 

Method of Learning  
(หลักสูตรและการจดัการเรียนรู ้

  การเรียนรู้แนวมอนเตสซอร่ี) 

รูปแบบการบริหาร

 

Leadership (ภาวะผู้น าของผู้น า  
สถานศึกษาตามแนวมอนเตสซอรี่  

บนพ้ืนฐานพระคัมภีร ์

 Teachers and Parents 
 (ครูและผู้ปกครองตามแนวมอนเตสซอรี ่

 (บนพ้ืนฐานพระคัมภีร์) 

 Curriculum and Montessori 

ตามแนวมอนเตสซอรี่บนพื้นฐานพระคัมภีร ์

   

มอนเตสซอรี่บนพื้นฐานพระคัมภรี ์

  การเรียนรู้แนวมอนเตสซอร่ี) 

   การบริหารกลยุทธ์ตามแนว 

ตัวแปรต้น ตัวแปรกลาง ตัวแปรตาม 
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องค์ประกอบภายในรูปแบบ 4 องค์ประกอบชื่อรูปแบบคือ L -T&P - C&M – 3S อธิบายได้ดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

        

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) 

ที่มา: Fred R. David (2011); Kaplan and Norton (2005), Maria Montessori (1907)  

และยวุดี วาณิชวิทย์ (2002)  

 

       ชื ่อรูปแบบ L -T & P - C& M – 3S ประกอบด้วย L – Leadership หมายถึงภาวะผู ้น า T & P - 
Teachers and Parents การพัฒนาครูและผู ้ปกครอง C&M - Curriculum and Montessori Method of 
Education หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามแนวมอนเตสซอรี่บนพื้นฐานพระคัมภีร์ ส าหรับประถมศึกษา 
3S – 3 Strategic management หมายถึงแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ที่อยู่บนรากฐานของวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าประสงค์ ตามแนวมอนเตสซอรี่บนพื้นฐานพระคัมภีร์ของโรงเรียน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือการ
ก าหนดกลยุทธ์ (S1) การน ากลยุทธฺไปใช้ (S2) และการประเมินกลยุทธ์ (S3) เพื่อก าหนดทิศทางในการพัฒนา
สถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จ 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย    
      การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development) โดยผู้วิจัยได้จัดท าเครื่องมือเพ่ือ
ใช้ในการเก็บข้อมูล จ านวน 5 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาของการ
บริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นแบบสอบถาม 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s rating 
scales) ชุดที่ 2 รูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ชุดที่ 3 เป็นแบบประเมิน
ประสิทธิภาพของรูปแบบ ชุดที่ 4 เป็นแผนปฏิบัติการทดลองรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ 
ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดเป้าหมาย จ านวน 4 กิจกรรมคือ (1) ภาวะผู้น า (Leadership – L) โดยจัดประชุมผู้บริหาร 
และครู เพ่ือสร้างความเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ของการบริหารจัดการเชิง  กลยุทธ์ตามแนวมอน
เตสซอรี่บนพื้นฐานพระคัมภีร์ รวมถึงการสร้างความเข้าใจ และก าหนดแผนการนิเทศภายในโดยผู้บริหารและ

Teachers & Parents   

 
Curriculum & Montessori Method Of Education 

3Strategic  
Management  

Strategic  
Formulatio

n  Strategic  
Implementatio

n  Strategic  
Evaluatio

n  

Leadership   

  

 ครูและผู้ปกครองตามแนวมอนเตสซอรี ่
 บนพ้ืนฐานพระคัมภีร ์

ภาวะผู้น าของผูน้ า  
สถานศึกษาตามแนวมอนเตสซอรี่  
บนพ้ืนฐานพระคมัภีร์ 

หลักสตูรและการจัดการเรยีนรู ้
  การเรียนรู้แนวมอนเตสซอร่ี) ตามแนวมอนเตสซอรี่บนพื้นฐานพระคัมภีร ์

   

   การบริหารกลยุทธ์ตามแนว 
มอนเตสซอรี่บนพื้นฐานพระคัมภรี ์
  การเรียนรู้แนวมอนเตสซอร่ี) 
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ครูมอนเตสซอรี่ฯต้นแบบ (2) ครูและผู้ปกครอง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้เข้าใจทิศทางการท างานของครู
ของโรงเรียนและเกิดวามร่วมมือช่วยเหลือผู้เรียนได้ (3) หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แนวมอนเตสซอรี่บน
พ้ืนฐานพระคัมภีร์ เป็นการจัดกิจกรรมในและนอกชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรมอนเตสซอรี่บนพ้ืนฐาน
พระคัมภีร์ รวมทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรม (4) การบริหารกลยุทธ์ วางแผนกลยุทธ์ โดยการจัดท า Swot 
Analysis ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ตามแนวมอนเตส
ซอรี่บนพื้นฐานพระคัมภีร์ และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม และชุดที่ 5 แบบประเมินผลการใช้รูปแบบ
ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณค่า  
 
ผลการศึกษา 
        ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้  
        1) สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ตามแนวมอนเตสซอรี่บน
พ้ืนฐานพระคัมภีร์ ของโรงเรียนเชียงค าคริสเตียน พบว่าโดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด เมื่อจ าแนก
เป็นรายข้อพบว่ามีสภาพปัญหาที่อยู่ในระดับมากที่สุดสามล าดับแรก คือผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการ
จัดการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติตามแผนงานการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ฯใน
กิจกรรมและโครงการอย่างเหมาะสม ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดการเรียนรู้และผู ้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียน มีบุคลิกลักษณะ12 ประการตามแบบอย่ า ง                
พระเยซูคริสต์  ทั้งนี้เนื่องจากความร่วมมือของผู้ปกครองจะอยู่ในขอบเขตจ ากัดและแตกต่างกันตาม
ความสนใจของผู้ปกครองแต่ละราย บุคลิกลักษณะที่ดี  12 ประการตามแบ บอย่างพระเยซูคริสต์  
สะท้อนออกมาไม่เด่นชัดในตัวผู้บริหาร ครู ผู้ เรียนและผู้ปกครอง ด้วยเหตุนี้จึงท าให้สภาพปัญหาทั้ง
สามข้ออยู่ ในระดับมากที่สุดสามล าดับแรก สอดคล้องกับงานวิจัย ของพิเชษฐ์ ยังตรง (2560) ในเรื่อง    
กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ที่พบว่าแม้
สถานศึกษาได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ แนวทางด้านความรู้และด้านคุณธรรม แต่ขาด
ระบบการนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู ้ การวัดและประเมินผลที่มีอยู่ ก็เน้ นด้านความรู้มากกว่าด้าน
คุณธรรม และพบว่าทักษะในส่วนของคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนด้านคุณธรรมและทักษะชีวิต ส่วนใหญ่
ขาดระเบียบ วินัย และขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และพบกลยุทธ์หลัก 5 เรื่องในการพัฒนา
คุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียน คือ การพัฒนาหลักสูตร ผู้เรียนให้เป็นผู้รักการเรียนรู้ ศักยภาพครู ส่งเสริม
เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
 2) การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ตามแนวมอนเตสซอรี่บนพื้นฐาน   
พระคัมภีร์ ของโรงเรียนเชียงค าคริสเตียน ผู้วิจัยก าหนดรูปแบบเป็น 4 องค์ประกอบ สร้างเป็นแผนภาพใช้ชื่อ
ว่า L – T&P – C&M – 3S Model โดย L- Leadership เน้นบทบาทในการประชุมปรึกษาหารือ ก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และผู้บริหาร
สถานศึกษาร่วมก าหนดการนิเทศติดตามการสอนของครูพร้อมครูมอนเตสซอรี่  ฯ ต้นแบบ T&P– Teachers 
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and Parents เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู ้และจัดกิจกรรมให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะ 12 ประการตาม
แบบอย่างพระเยซูคริสต์ คือมีความเคารพผู้ ใหญ่ รู้จักเชื่อฟัง รู้จักการขอบคุณ มีการควบคุมตนเอง  
มีความมั่นใจ มีความซื่อสัตย์  มีตวามเป็นมิตร รู้จักเต็มใจช่วยเหลือ  มีความรักและมีเมตตากรุณา 
มีความขยัน  มี ระ เบี ยบ และสร้ า งสรรค์  เน้นบทบาทผู ้ ปกครองของผู ้ เ รี ยน  ในการดูแลและ
รับผิดชอบผู้ เรียนที่บ้านโดยกระกรวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวมอนเตสซอรี่  เพื่อช่วยบ่มเพาะ
ผู ้ เ ร ี ยน ให ้ ม ี ค ุ ณล ั ก ษณะพึ ง ปร ะส งค ์  C&M– Curriculum and Montessori method of 
education เน้นหลักสูตรประกอบด้วย 5 หมวดหลัก ได้แก่ หมวดพระคัมภีร์ เป็นการศึกษารากฐานของ
ชีวิต ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างบุคคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ 12 ประการตามแบบอย่างพระเยซูคริสต์ หมวด
หมวดการทรงสร้าง เป็นการศึกษาวัฒนธรรม พฤกษศาสตร์และสัตววิทยาครอบคลุมการศึกษาทาง ชีววิทยา
ในวงกว้าง สังคมและประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศ รวมถึงการศึกษา
อารยธรรมของประเทศต่าง ๆ หมวดชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ฝึกการดูแลงานประจ าวัน
ของห้องเรียน มีการเสริมทักษะเย็บ ปัก ถัก ร้อย หมวดภาษา ประกอบด้วย การสะกดค าที ่ครอบคลุม
การศึกษาค า การเขียนเชิงสร้างสรรค์และทักษะการวิจัย การอ่านหนังสือทุกประเภท บทกวี นิทานพื้นบ้าน 
สารคดีและวรรณกรรมคลาสสิก การอ่านออกเสียง การน าเสนองานเขียนของตนเอง หรือของผู้เรียน  หมวด
คณิตศาสตร์และเรขาคณิต ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวคิดคณิตศาสตร์เริ่มต้นผ่านอุปกรณ์มอนเตสซอรี่ แบบ             
"ลงมือปฏิบัติ"  ในชั้นเรียน การทดลองกับวัสดุอื่น ๆ ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถค้นพบความสัมพันธ์เชิงพื้นที่
ของตนเอง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการอย่างเป็นระบบ การบริหารกลยุทธ์ 3S (3Strategic 
management – 3S) เน้นกิจกรรม 3 ขั้นตอนคือการก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปใช้ และการประเมิน
กลยุทธ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเบนเนต และโบน (2020) เรื่อง Montessori Literature Through the 
Lens of Leadership พบว่า รูปแบบภาวะผู้น าในการจัดการเรียนรู้แนวมอนเตสซอรี่ ไม่เพียงมีพื้นฐานทาง
ชีววิทยา แต่รวมเอาองค์ประกอบของคุณธรรมและการบริการที่เป็นแนวทางในการปฏิรูปสังคม ผู้น าต้อง
สามารถน าการเปลี่ยนแปลงมาสู่สถานศึกษา มีทักษะความเข้าใจองค์ประกอบบริบทของการจัดการเรียนรู้แนว
มอนเตสซอรี่อย่างชัดเจน รักการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อสามารถให้ค าแนะน า หรือก าหนด
แนวทางให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ มีความผลมผสานของผู้น าแบบผู้รับใช้ พร้อมให้บริการ และเป็นผู้น าฝ่ายจิต
วิญญาณ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของคาสติโล (Castillo, 2017) ได้ท าการวิจัยเรื่องภาวะผู้น าของผู้น า
มอนเตสซอรี่: ประวัติศาสตร์ บริบท และวิสัยทัศน์ร่วมส าหรับอนาคต พบว่า รูปแบบภาวะผู้น ามอนเตสซอรี่ 
จะเป็นการผสมผสานของรูปแบบผู้น า 3 รูปแบบได้แก่รูปแบบภาวะผู้น าของผู้รับใช้ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
และภาวะผู้น าในการท างานร่วมกัน  
       3) การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน โดยใช้ค่าความสอดคล้อง 
(IOC) ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ปรากฏว่าผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ามีความ
สอดคล้อง 1.00 ทั้งนี้เนื่องจากเป็นรูปแบบที่มีหลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการ และการจัดแผนกิจกรรม               
มีความชัดเจนในการการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
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Rovinelli และ Hambleton ที่ระบุว่าค่า (IOC) มีผลที่จะน าไปทดลองใช้ได้เกิน 0.50 ขึ้นไปเป็นค่าความ
สอดคล้องท่ีน าไปใช้ได้  
       4) ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ตามแนวมอนเตสซอรี่บนพ้ืนฐาน
พระคัมภีร์ ของโรงเรียนเชียงค าคริสเตียน กับประชากร 24 คน เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ โดยการ
ปฏิบัติการทดลองประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมด้านภาวะผู้น า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนด
กลยุทธ์การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ตามแนวมอนเตสซอรี่บนพื้นฐานพระคัมภีร์ และมีบทบาทในการประชุม
ปรึกษาหารือ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และร่วมก าหนดการนิเทศติดตามการสอนของครูพร้อมครูมอนเตสซอรี่ฯต้นแบบ 2) กิจกรรม
ด้านครูและผู้ปกครอง ครูปละผู้ปกครองได้สร้างความเข้าใจและร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ และวางแผน
ปฏิบัติการประจ าปีตามแนวมอนเตสซอรี่บนพื้นฐานพระคัมภีร์ เพื่อน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 3) กิจกรรมด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนท่ีผู้บริหาร ครู ผู้เรียนและผู้ปกครองจะน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4) กิจกรรมด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย 3 
ขั ้นตอนได้แก่ ขั ้นตอนที ่ 1 Strategic Formulation :S1(การก าหนดกลยุทธ์) ขั ้นตอนที ่ 2 Strategic 
implementation :S2 (การน  ากลย ุทธ ์ ส ู ่ การปฏ ิบ ัต ิ )  และข ั ้ นตอนท ี ่  3 Strategic Evaluation :S3                  
(การประเมินกลยุทธ์) เพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้สมบูรณ์ โดยใช้รูปแบบ “L-T&P-C&M-3S” พบว่า มีผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มผู้ร่วมปฏิบัติการทดลอง ประกอบด้วยผู้บริหาร 
ครู ผู้ปกครอง มีความตั้งใจและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวมอนเตสซอรี่บนพื้นฐานพระคัมภีร์ของโรงเรียนเชียงค า
คริสเตียน สอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณนภา อิงพงษ์พันธ์ (2554) ได้ท าวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารกับผลการปฏิบัติงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 
1 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ดี มีความเข้าใจ
ต่อการเปลี่ยนแปลง และมีวิสัยทัศน์ในอนาคต ท าให้สามารถก าหนดวัตถุประสงค์  และทิศทางการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม ผู้บริหารกล้าตัดสินใจ เพื่อให้การด าเนินงานของสถานศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้การะบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อท าให้สถานศึกษามี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งการบริหารเชิงกลยุทธ์ ช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาตนเองได้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
       5) ผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ ในด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล 
และด้านคุณค่า พบว่าในด้านประสิทธิภาพ ผลประเมินทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เ นื่องจากรูปแบบที่
สร้างขึ้นสามารถท าให้การปฏิบัติงานเกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของนลพรรณ บุญฤทธ์ (2558) ท าวิจัยเรื่องปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่าปัจจัยอิทธิพลในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยโครงสร้างและความสามารถใน
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การปฏิบัติงาน ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาหรือยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ส่วนด้านประสิทธิผล พบว่าผลประเมินทุกข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้เนื่องจากเกิดผลส าเร็จในการ
ปฏิบัติกิจกรรม และการด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของเสถียร อ่วมพรหม (2559) เรื่องการพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่าระบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ1) ด้านปัจจัยน าเข้าได้แก่การวางแผน การจัด
องค์การ การจัดอัตราก าลัง และการงบประมาณ 2) ด้านกระบวนการ ได้แก่ อ านวยการ การประสานงาน  
การกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และการรายงาน และ 3) ด้านผลผลิต ได้แก่ผลผลิต ในด้านคุณค่า พบว่า 
ผลประเมินทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื ่องจากรูปแบบที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีคุณประโยชน์ต่อผู้บริหาร และครูใน
สถานศึกษา ก่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ และสามารถก าหนดเป็น
นโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานของ  Eric Almquist, John Senior and Nicolas 
Bloch (2016) เรื่องคุณค่าของนวัตกรรม 4 ระดับในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมให้กับลูกค้า 
ประกอบด้วยคุณค่าด้านผลกระทบทางสังคม ด้านการเปลี่ยนแปงชีวิต ด้านอารมณ์และด้านการท างาน โดย
คุณค่าด้านการท างานของนวัตกรรมต้องช่วยให้ประหยัดเวลา ลดความเสี่ยง ลดแรงงาน ลดต้นทุน เพ่ิม
คุณภาพ เพิ่มรายได้ แสดงให้เห็นว่า งานวิจัยนี้ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก ไม่พบปัญหาอุปสรรคที่มี
นัยส าคัญ ควรมีการน ารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์นี้ ไปพัฒนาโรงเรียนในเครือข่ายมอน
เตสซอรี่บนพื้นฐาน  พระคัมภีร์ หรือโรงเรียนในเครือคริสเตียนอื่น ๆ ได้ต่อไป  
 
สรุป 
      สภาพปัญหาที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ตามแนวมอนเตสซอรี่บนพ้ืนฐานพระ
คัมภีร์ ของโรงเรียนเชียงค าคริสเตียน โดยภาพรวมอยู ่ในระดับน้อยที่สุด 2) รูปแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาเชิงกลยุทธ์มี 4 องค์ประกอบได้แก่ (1) ภาวะผู้น า (2) ครูและผู้ปกครอง (3) หลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวมอนเตสซอรี่บนพ้ืนฐานพระคัมภีร์ และ(4) การบริหารกลยุทธ์ ได้แก่การก าหนดกลยุทธ์ 
การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ และการประเมินกลยุทธ์ โดยตั้งชื่อรูปแบบนี้ว่า “L - T&P - C&M - 3S “ 3) ผล
การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ โดยใช้ค่าความสอดคล้องของรูปแบบที่สร้างขึ้นกับวัตถุประสงค์ (IOC) 
ผลปรากฏว่ามีความสอดคล้องอยู่ในระดับ 1.00 4) ผลการทดลองใช้รูปแบบ มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด 5) ผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ตามแนวมอนเตสซอรี่บน
พ้ืนฐานพระคัมภีร์ของโรงเรียนเชียงค าคริสเตียน ในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และด้านคุณค่าอยู่ในระดับ
มากที่สุด สรุปได้ว่างานวิจัยนี้ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก ควรน ารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
เชิงกลยุทธ์ตามแนวมอนเตสซอรี่บนพื้นฐานพระคัมภีร์ ของโรงเรียนเชียงค าคริสเตียนนี้ เป็นต้นแบบหรือ Best 
Practice พัฒนาใช้ในเครือข่ายมอนเตสซอรี่บนพื้นฐานพระคัมภีร์หรือโรงเรียนในเครือคริสเตียนอ่ืน ๆ ได้ต่อไป  
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ข้อเสนอแนะ 
      จากการวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 
      ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนเชียงค า
คริสเตียน สามารถน ารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ตามแนวมอนเตสซอรี่บนพื้นฐาน             
พระคัมภีร์ เพ่ือเป็นโรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาให้กับโรงเรียนในเครือข่ายมอนเตสซอรี่บนพ้ืนฐานพระคัมภีร์
หรือโรงเรียนคริสเตียนอื่น ๆ เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ตามแนวมอนเตสซอรี่บน
พื้นฐานพระคัมภีร์ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณค่ามากขึ้น  สามารถท าการวิจัยต่อเนื่องในการน า
รูปแบบที่เป็นต้นแบบนี้ไปพัฒนาใช้กับโรงเรียนในเครือข่ายอื่น  ๆ ต่อไป ควรด าเนินการเป็นนโยบายของ
โรงเรียน ให้เป็น Best Practice หรือนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเชียงค าคริสเตียนต่อไป 
ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ สามารถน ารูปแบบที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับประถมศึกษาโดยการมีส่วนรว่ม
ของผู้ปกครองมากข้ึน จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครองให้มากข้ึน และเผยแพร่งานวิจัย
นี้ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจอย่างต่อเนื่องแก่ครู ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน ผ่านทางเครือข่ายที่มีอยู่
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณค่า ซึ่งท าให้เกิดเอกลักษณ์ของโรงเรียนอย่างชัดเจนในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ สร้างบุคลิกลักษณะที่ดี 12 ประการตามแบบอย่างพระเยซูคริสต์ ซึ่งส่งผลที่ดีต่อ
บุคลิกลักษณะของผู้บริหาร ครู ผู้เรียนและผู้ปกครอง  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั ้งนี ้มีว ัตถุประสงค์ (1) เพื ่อวิเคราะห์การออกแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่                    
(2) เพ่ือศึกษาแบบจ าลองการเรียนรู้แบบผสมผสาน (3) เพ่ือศึกษาแบบจ าลองการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
(4) เพื ่อบูรณาการแบบจ าลองการเร ียนรู ้แบบผสมผสานกับแบบจ าลองการออกแบบระบบการเร ียน              
การสอน การศึกษานี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ และประเมินความพึงพอใจ ผลการศึกษา  พบว่า (1) ออกแบบ 
การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ (2) แบบจ าลองการ
เรียนรู ้แบบผสมผสาน การเรียนตามปกติกับเทคโนโลยีการสอน เน้นการเรียนในห้องเรียนออน ไลน์                       
(3) แบบจ าลองการออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE มี 5 ขั้นตอน (ก) การวิเคราะห์และการวางแผน 
(ข) การออกแบบ (ค) การพัฒนา (ง) การน าไปใช้ และ (จ) การประเมินผล (4) ผลการสอนเชิงปฏิบัติการ วันที่ 
25 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์  2564 โดยสอน online ผ่าน Microsoft team ให้ ครู ข. และ ครู ค. จ านวน 
124 คนจากส านักงาน กศน. 10 อ าเภอ จังหวัดจันทบุรี ผลการประเมินคะแนนความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่            
น าความรู้ที่ได้รับจากบทเรียน/การอบรมไปปรับ/ประยุกต์ใช้กับงานในหน้าที่ อยู่ในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 
66.13 ส าหรับการวัดและประเมินผลมีความเหมาะสม อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 65.57 สรุปภาพรวมความ
พึงพอใจ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 66.94 ทั้งนี้การบูรณาการแบบจ าลองการเรียนรู้แบบผสมผสานกับ
แบบจ าลองการออกแบบระบบการเรียนการสอน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนระหว่างการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ส าหรับการศึกษาต่อไป คือการประเมินความต้องการของผู้เรียนเพิ่มเติม และน า
ผลประเมินจากสอนในครั้งนี้ไปปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 
ค าส าคัญ: แบบจ าลองการเรียนรู้แบบผสมผสาน การเรียนรู้เน้นการเรียนในห้องเรียนออนไลน์ แบบจ าลอง  
การออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE Model 
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Abstract 
 In this study purposes to (1) analysis and design the new learning Program during COVID-
19 (2) study the blending learning model (3) study the Instructional System Design model              
(4) integrate the blending learning model and Instructional System Design model. The results 
from this study, (1) to design the Product Development and Packaging Design Program.                    
(2) the blending learning characteristics is blended the traditional one with teaching 
technology. Online Lab is appropriate as the blending learning model. (3) the Instructional 
System Design model is ADDIE model that consists of 5 steps: (a) analysis (b) design                          
(c) development (d) implement and (e) deployment. After integration both models, Product 
Development and Packaging Design Program taught during January 25 till February 1, 2021 by 
teacher A via Microsoft team. There are 124 students from 10 districts from Office of the Non-
Formal and Informal Education, Chanthaburi Province. The appraisal of satisfaction of Product 
Development and Packaging Design Program that they can apply the knowledge learned to 
their works is good with 66.13%. The performance evaluation measurement is good with 
65.57%. In summary, the overall satisfaction of the students is good with 66.94%. It can be 
concluded that the integrate between the blending learning model and Instructional System 
Design model is very efficient during Covid-19 pandemic. However, the main obstacle is 
internet speed that led to less efficiency in learning. On-going research, to assess more needs 
from students and approve more beneficial from the appraisal of satisfaction in this study. 
 
Keywords: Blending learning model, Online Lab, Instructional System Design model, ADDIE model 
 
บทน า 

เนื่องจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษา 
ธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ลงวันที่ 2 มกราคม 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายพื้นที่ในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยใน
ชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลด
โอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรค COVID-19 จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งทั้งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและ
นอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามที่ศูนย์บริหาร
สถานการณ์โคว ิด 19 (ศบค .) ก  าหนดใน 28 จ ังหว ัด ได ้แก ่  กร ุงเทพฯ ตาก นนทบุร ี  ปท ุมธานี                        
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ จันทบุรี 
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ชลบุรี ตราด ระยอง ชุมพร และระนอง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ถึง                  
วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง  

ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว ให้ส่วนราชการต้นสังกัด ก าหนดแนวทาง
จัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ เช่น การสื่อสารแบบทางไกล หรือด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ สถานศึกษาอาจจัดการ
เรียนการสอนโดยใบสั่งงาน หรือมอบงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน  
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ (1) เพื่อการวิเคราะห์และการออกแบบการเรียนการสอนรูปแบบ
ใหม่ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 (2) เพื่อศึกษาแบบจ าลองการเรียนรู้แบบผสมผสาน (3) เพื่อศึกษา
แบบจ าลองการออกแบบระบบการเรียนการสอน (4) เพื่อบูรณาการแบบจ าลองการเรียนรู้แบบผสมผสานกับ
แบบจ าลองการออกแบบระบบการเรียนการสอน หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์                 
ในระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กศน.) จังหวัดจันทบุรี 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) หมายถึง การเรียนที่ผสมการเรียนในชั้นเรียนและ
การเรียนออนไลน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ลักษณะของการผสมผสานการเรียนรู้มี 4 ลักษณะ ได้แก่                   
1. การผสมผสานการเรียนการสอนจากการเรียนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) 2. การผสมผสานวิธีการ
ในการสร้างผลผลิตทางการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 3. การผสมผสานรูปแบบวิธีการทางการสอนด้วย
เทคโนโลยีผ่านหลักสูตรหรือการฝึกอบรม 4. การผสมผสานการเรียนตามปกติกับเทคโนโลยีการสอน ส าหรับ
แบบจ  าลองในการเร ียนร ู ้แบบผสมผสาน (Blended Learning Model) แบ่งเป ็น 6 ร ูปแบบ ได ้แก่                          
1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า (Face to Face Driver) ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนในชั้นเรียนปกติ 
แต่ก าหนดการเรียนรู้แบบออนไลน์ในแต่ละเรื่องหรือแต่ละประเด็นที่ก าหนด 2. รูปแบบการเรียนรู้ที่เนื้อหา
หมุนเวียน (Rotation) เป็นการสอนในชั้นเรียนปกติภายใต้สถานการณ์ที่มีความหลากหลาย โดยเนื้อหาการ
เรียนรู้ไม่จ าเป็นต้องเรียงตามล าดับ 3. รูปแบบการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่น (Flex) เป็นการเรียนแบบ
ผสมผสานที่มีความยืดหยุ่นภายใต้สถานการณ์ที่ต่างกัน เช่น เรียนกลุ่มเล็ก ๆ หรือ เรียนแบบติวกัน เป็นต้น             
4. รูปแบบการเรียนรู้เน้นการเรียนในห้องเรียนออนไลน์ (Online Lab) ใช้ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเต็มรูปแบบ โดยมีความช่วยเหลือผู้เรียนในระหว่างเรียน 5. รูปแบบของการเรียนแบบผู้เรียน
ก าหนดเอง (Self Blended) เป็นการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเรียนระหว่างกัน
หรือระหว่างสถาบัน 6. รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเต็มรูปแบบ (Online Driver) มีการเรียนแบบ
ออนไลน์ทั้งผู้เรียนและผู้สอนจากหลักสูตรที่ก าหนด  
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 การออกแบบระบบการสอน ( Instructional System Design) เป็นกระบวนการที ่มีขั ้นตอนการ
จัดระบบการสอนอย่างมีระบบ ตามหลักการศึกษาและทฤษฎีการเรียนการสอน เพื่อออกแบบบทเ รียนให้มี
ค ุณภาพ โดยแต่ละขั ้นตอนมีความสัมพันธ ์ก ัน ตั ้งแต่เนื ้อหา ว ัสดุการเร ียนและกิจกรรมการเร ียน                           
และการประเมินผล ส าหรับแบบจ าลองการออกแบบระบบการสอน (Instructional System Design Model) 
ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย มีดังต่อไปนี้ 1. รูปแบบการสอน ADDIE (ADDIE Model) 2. รูปแบบการสอน
ของดิค แอนด์ แคเรย์ (Dick and Carey Model) 3. รูปแบบการสอนของเกอลาช แอนด์ เอลี (Gerlach and 
Ely Model) 4. รูปแบบการสอนของเนิร์ค แอนด์กุสตาฟซัน (Knirk and Gustafson Model) 5. รูปแบบการ
สอนของเจอโรลด์ เคมป์ (Jerrold Kemp Model) 6. รูปแบบการสอนของแฮนนาฟ์น แอนด์เพ็ค (Hannafin 
and Peck Model) 7. รูปแบบการสอนของบราวน์และคณะ (Brown and Others Model) 8. รูปแบบการสอน 
Rapid Prototying Model  
 
กรอบแนวคิด 

กรอบแนวคิด การบูรณาการแบบจ าลองการเรียนรู้แบบผสมผสานกับแบบจ าลองการออกแบบระบบ
การเรียนการสอน หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระหว่างการแพร่ระบาดของ               
โควิด-19 แสดงในรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1 กรอบการศึกษา 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิเคราะห์ระบบการเรียนการสอนก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เป็นการเรียนแบบเผชิญหน้า 
(Face to face : F2F) ว่าเนื ้อหาที ่เรียนไปแล้ว และที่จะสอนแบบ online ระหว่างการแพร่ระบาดของ                       
โควิด-19 เพ่ือออกแบบการศึกษาให้เนื้อหาในการเรียนการสอนต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
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 1. การศึกษาแบบจ าลองการเรียนรู้แบบผสมผสาน ที่เหมาะสมกับหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์  
 2. การศึกษาแบบจ าลองการออกแบบระบบการเรียนการสอน กับหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 3. ขั้นตอนการออกแบบระบบการเรียนการสอน หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ ตั้งแต่ การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และประเมินผล 
 4. การประเมินผลบูรณาการแบบจ าลองการเรียนรู้แบบผสมผสานกับแบบจ าลองการออกแบบระบบ
การเรียนการสอนส าหรับหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 
ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาแบบจ าลองการเรียนรู้แบบผสมผสานที่เหมาะสมกับหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้มีการสอนแบบ
เผชิญหน้า (face to face) ก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 2 ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนการ
สอนยังคงต่อเนื ่อง ดังนั ้น ลักษณะการผสมผสานที่เหมาะสมจึงเป็นแบบที่ 4 คือ มีการเรียนตามปกติ                     
(ก่อนโควิด-19) กับเทคโนโลยีการสอน (ช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19) ส าหรับแบบจ าลองการเรียนรู ้แบบ
ผสมผสานที่เหมาะสม เน้นการเรียนในห้องเรียนออนไลน์ (Online Lab) โดย ครู ก. นางสาวจิราภรณ์ หันตุลา 
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ครู ก. นายอภิวัฒน์ ทิวคู่  นักวิชาการศึกษา ใช้ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดจันทบุรี  
อย่างเต็มรูปแบบ โดยที่ผู้เรียน คือ ครู ข. และครู ค. จะได้รับความช่วยเหลือตลอดเวลาในระหว่างเรียน ทั้งนี้
เพ่ือคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

ผลจากการศึกษาแบบจ าลองการออกแบบระบบการเรียนการสอนกับหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในการศึกษาครั้งนี้ พิจารณาแบบจ าลองการออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE 
เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม เนื่องจากมีขั้นตอนที่ชัดเจน ท าให้การท างานเป็นทีมระหว่างผู้สอน เข้าใจ
กันมากข้ึน 

ผลการออกแบบระบบการเรียนการสอนส าหรับหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ด้วยแบบจ าลองการออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์และการวางแผน (Analysis and Planning) ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๆ ดังนี้ 
ผลการวิเคราะห์กลุ ่มผู ้เรียน (Assess Audience) เนื ่องจากหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้มีการสอนแบบเผชิญหน้า (face to face) ก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 
ระลอกท่ี 2 ทั้งนี้เพ่ือให้การเรียนการสอนยังคงต่อเนื่อง จึงไม่มีการวิเคราะห์ว่ากลุ่มผู้เรียน ผู้เรียนยังคงเป็นคน
เดิม คือ ครู ข ครู ค จ านวน 124 คน จาก กศน. จันทบุรี 10 อ าเภอ แสดงในตารางที่ 1 และแผนการสอน 
แสดงในรูปที่ 2 
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลผู้เรียน 

กศน.อ าเภอ จ านวน 
กศน.อ าเภอเมืองจันทบุรี 19 

กศน.อ าเภอแก่งหางแมว 8 

กศน.อ าเภอขลุง 18 
กศน.อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 9 

กศน.อ าเภอท่าใหม่ 20 
กศน.อ าเภอนายายอาม 9 

กศน.อ าเภอโป่งน ้าร้อน 11 

กศน.อ าเภอมะขาม 9 
กศน.อ าเภอสอยดาว 10 

กศน.อ าเภอแหลมสิงห์ 11 

รวม 124 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แผนการเรียนการสอนออนไลน์ 
 

ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน และระดับพื้นฐานความรู้  (Assess Needs) จากรายงานผล
การประเมินความต้องการ (Needs Assessment Report) ผู ้เร ียนต้องการเร ียนการพัฒนาผลิตภัณฑ์                   
เน้นการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหลากหลายในการออกแบบ การดัดแปลงสินค้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้เกิดความสร้างสรรค์ การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส่วนระดับความรู้ ผู้เรียนทุก
คนมีพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ ดังนั้นการปรับตัวท าได้ง่าย   

ผลการวิเคราะห์เนื้อหา (Determine Overall Content and Goals) ได้วัตถุประสงค์ ความรู้ ทักษะที่
คาดหวัง ปริมาณและความลึกของเนื ้อหา แหล่งข้อมูลที ่มีอยู ่ โครงร่างของเนื ้อหา (content outline)                    
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงขั้นตอนการเรียนรู้ (learning hierarchy) วิธีการออกแบบ 
(design approach) ข้อก าหนดทางเทคนิค (technical specifications) ตารางเวลาของโครงการ (project 
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timetable) กลยุทธ์การประเมินผลทั้งหมด (plan overall evaluation strategies) ขอบเขตของโครงการ
ทั้งหมด (plan overall project scope)  

ผลการวิเคราะห์ทรัพยากรที ่สนับสนุนต่อการจัดกิจกรรมการเร ียน (Specify Authoring and 
Delivery) เลือกใช้ Microsoft team เนื่องจากเป็นโปรแกรมฟรี ใช้งานง่าย แนะน าเบื้องต้นผ่าน line กลุ่ม 
ทุกคนใช้งานเบื้องต้น รวมถึงการแจ้งก าหนดการ และการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่าง  ๆ แต่อาจจะมี
ปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียรในบางพื้นที่  
 ผลการออกแบบ (Design Solutions) ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยหลัก ๆ ดังนี้ 
  ผลการออกแบบวัตถุประสงค์ของบทเรียน (Objectives) แสดงในรูปที่ 3 และ 4 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 3 วัตถุประสงค์ของบทเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4 เป้าหมายของบทเรียน 

 
 ผลการออกแบบต้นแบบของการเรียนการสอน (Instructional Archetypes) ออกแบบหน้าจอ
และกราฟิก (Screen Design and Graphic) แสดงในรูปที่ 5 
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รูปที่ 5 ออกแบบเทมเพลตของบทเรียน (Screen Templates Design) 
  
 ผลการพัฒนา (Development) เทมเพลตของบทเรียน (Screen Templates Design) แสดง
ในรูปที่ 6 และ การปฏิสัมพันธ์ของบทเรียน แสดงในรูปที่ 7 
 

 
 

รูปที่ 6 ผลการพัฒนาเทมเพลทของบทเรียน (Screen Templates Design) 
 

 
 

     รูปที่ 7 การปฏิสัมพันธ์ของบทเรียน 
 

 ผลการน าไปใช้ (Implementation) ตัวอย่างหน้าแรกของหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน 
แสดงในรูปที่ 8 และรูปแบบการสอนผ่าน Microsoft team แสดงในรูปที่ 9 และตารางที่ 2 และ 3 
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       รูปที่ 8 หน้าแรกของหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 

 
 

          รูปที่ 9 การเรียนการสอนผ่าน Microsoft team 
 

ผลการประเมินผล (Evaluation) 
ตารางท่ี 2 น าความรู้ที่ได้รับจากบทเรียน/การอบรมไปปรับ/ประยุกต์ใช้กับงานในหน้าที่ได้ 
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ตารางท่ี 3 การวัดและประเมินผลมีความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี 4 ภาพรวมความพึงพอใจในการเรียนหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
สรุป 

การบูรณาการแบบจ าลองการเรียนรู้แบบผสมผสาน กับ แบบจ าลองการออกแบบระบบการเรียนการ
สอนหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วท าการ
เรียนการสอนในระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์  2564 โดยครู ก. สอน online ผ่าน Microsoft 
team ให้กับ ครู ข. และ ครู ค. จ านวน 124 คนจาก ส านักงาน กศน. 10 อ าเภอ ของจังหวัดจันทบุรี                      
ผลการประเมินคะแนนความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากบทเรียน/การอบรมไปปรับ/
ประยุกต์ใช้กับงานในหน้าที่ได้ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 66.13 ส าหรับการวัดและประเมินผลมีความ
เหมาะสม อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 65.57 โดยสรุปในภาพรวมความพึงพอใจในการเรียนหลักสูตรการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 66.94  
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ข้อเสนอแนะ 
การบูรณาการแบบจ าลองการเรียนรู้แบบผสมผสานกับแบบจ าลองการออกแบบระบบการเรียนการ

สอน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี แต่ปัญหาอุปสรรค
ที่ส าคัญ คือ ความเร็วของอินเทอร์เน็ต ที่ท าให้ประสิทธิภาพการเรียนการสอนลดลง ส าหรับการศึกษาต่อไป 
คือการประเมินความต้องการของผู้เรียนเพิ่มเติม และน าผลประเมินจากสอนในครั้งนี้ไปปรับปรุงให้ดีขึ้น 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วย กระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้แบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วย
กระบวนการแก ้ป ัญหาเช ิงสร ้างสรรค์  โดยกล ุ ่มต ัวอย ่างท ี ่ ใช ่ ไนการศ ึกษาคร ั ้ งน ี ้  เป ็นน ักศ ึกษา                     
สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียน
ร่วมมือแบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 2. แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งสถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้แบบร่วมมือบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยส าคัญ .05 เป็น
การจัดกิจกรรมแบบใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยมีการจัดบรรยากาศ รูปแบบการเรียน กิจกรรม ที่เอื้อให้เกิดความร่วมมือกัน
ระหว่างนักเรียนในชั้นเรียน ท าให้เกิดกระบวนการน าไปสู่การคิดวิเคราะห์ เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการ
ระดมสมองในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

ค าส าคัญ: การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การเรียนแบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
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Abstract 

This research has investigated on the development of cooperative learning model on 

social media networking sites (SNS) based on creative problem- solving activity towards 

students' creative thinking skills. The purpose of this study is to compare students' creative 

problem-solving ability on cooperative learning on social media networking sites. The samples 

were 40 students who studied in Communication Design Program, Faculty of Architecture and 

Design, Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Nakhon Patom Province, Thailand. 

The tools used in this research were lesson plans based on cooperative learning activity and 

creative problem-solving process on the social media networking sites and the achievement 

test. The data was analyzed by mean, percentage and standard deviation. The results of this 

study show that the score of students' creative problem-solving ability on cooperative learning 

activities based on social media networking sites was higher than before at significantly level 

.05. The results of this study show that the activities of creative problem-solving process are 

the factors to promote students’ creative problem-solving ability. The key factors to make 

class success were to pay on students' learning styles and activities. Besides, to promote 

classroom cooperative learning together with teacher’ s monitoring were undeniable factors. 

These factors lead to critical thinking atmosphere and finally they can be encouraged students 

to stimulate their brains and creativities. 

 

Keywords: Creative problem- solving ability and Cooperative learning on SNS 

 

บทน า 

ในการด าเนินชีวิตของผู้คนในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ที่ต้องเผชิญทั้งความเปลี่ยนแปลงและความ

สลับซับซ้อนของสังคม การแก้ปัญหาโดยใช้วิธีเดิม ๆ ที่เคยปฏิบัติมา อาจจะมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 

ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2546) กล่าวว่า ในสภาพการณ์ปัจจุบัน โลกและสังคมของมนุษย์ก าลังเผชิญ

ความเปลี่ยนแปลงและปัญหาต่าง ๆ อย่างรวดเร็วแบบที่ไม่เคยพบมาก่อน ซึ่งเป้นผลผลักดันในมนุษย์ตกอยู่ใน

ภาวะจ าเป็นที่ต้องอาศัยแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิมมาช่วยแก้ปัญหา ความคิดดังกล่าวนี้

เป็นในท านองเดียวกันกับ Lumsdaine and Lumsdaine (1995) ที่อธิบายไว้ว่า ในปัจจุบันเราอาศัยอยู่บน

โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในระหว่างช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ วิธีการอย่างที่เคยปฏิบัติ

มาเป็นประจ าอาจไม่เพียงพอส าหรับการแก้ปัญหาและการน ามาซึ่งนวัตกรรมที่เหมาะสม  พวกเขากล่าวว่า 
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“ความคิดสร้างสรรค์” จะเป็นกุญแจดอกส าคัญที่น าพาเราให้สามารถรับมือ ปรับตัว และประสบความส าเร็จ

กับการอาศัยบนโลกใบนี้ การที่เราอาศัยอยู่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นโลกที่สลับซับซ้อน โลกที่เผชิญ

กับปัญหาต่าง ๆ มากมายเช่นนี้ เราต้องการกรอบความคิดที่สนับสนุนการส ารวจ การสืบค้น ความยืดหยุ่น 

และการปฏิบัติกับความคิดไปพร้อม ๆ กับการส่งเสริมการสังเคราะห์ความคิด และการตัดสินใจที่เป็นไปอย่าง

สร้างสรรค์ ซึ่ง “การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์” เป็นกรอบความคิดท่ีถูกกล่าวถึงนั้น 

การแก้ปัญหาโดยทั่วไป เป็นกระบวนการทางสติปัญญาของบุคคลในการคิดอย่างไตร่ตรองรอบคอบ  

มีเป้าหมายเพื่อหาวิธีการที่จะท าให้ปัญหาหรืออุปสรรคที่ขัดขวางการไปสู่เป้าหมายหมดไป แต่การแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ หรือ Creative Problem Solving (CPS) จะเน้นการเข้าถึงปัญหาด้วยวิธีทางจินตนาการ 

(Noller, cited in Isaksen, Dorval, & Treffinger, 2011) ซึ่งมีจุดเน้นในการใช้ความคิด 2 ลักษณะผสานกัน

ในการแก้ปัญหานั่นคือความคิดอเนกนัย (Divergent Thinking) และความคิดแบบเอกนัย (Convergent 

Thinking) (Puccio, Mance,& Murdock, 2007) โดยความคิดอเนกนัย จะช่วยส่งเสริมให้คิดถึงวิธ ีการ

แก้ปัญหาที่สร้างสรรค์อย่างหลากหลาย (Lee & Lee,2007) ในขณะที่ความคิดเอกนัยเป็นทักษะที่ช่วยในการ

ก าหนดวิธีการแก้ปัญหาโดยการมุ ่งเน้นไปที่แนวคิดที ่เป็นไปได้อย่างรอบคอบ (Kim, 2008) นอกจากนี้

นักวิชาการท่านอื่นได้อธิบายว่า การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะจุดประกายการคิดสร้างสรรค์ น ามาซึ่ง

ผลลัพธ์ คือ วิธีการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ จนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในที่สุด (Puccio, Mance, & Murdock, 

2007) 

ส าหรับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย

ใช้ กระบวนการกลุ่มให้ผู้เรียนได้ทeงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อประโยชน์และความส าเร็จร่วมกันของกลุ่ม ซึ่งการ

เรียนแบบ ร่วมมือไม่ได้เป็นเพียงจัดให้ผู้เรียนท างานเป็นเท่านั้น แต่ผู้สอนจะต้องพยายามใช้กลยุทธ์วิธีให้ผู้เรียน

ได้ใช้ กระบวนการประมวลสิ่งที่มาจากการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในกลุ่ม จัดระบบความรู้สรุปเป็นองค์ความรู้ด้วย

ตนเองเป็น หลักการส าคัญ โดยรูปแบบการการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น การเรียนรู้

ร่วมกัน (Learning Together : LT) เป็นเทคนิคการจัดกิจกรรมที่ให้สมาชิกในกลุ่มได้รับผิดชอบ มีบทบาท

หน้าที่ทุกคน เช่น เป็นผู้อ่าน เป็นผู้จดบันทึก เป็นผู้รายงานนาเสนอ เป็นต้น ทุกคนช่วยกันท างานจนได้ผลงาน

ส าเร็จ อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550, น. 23) สอดคล้องกับ พัฒนวิชญ์ นาคศรีโภชน์ (2561, บทคัดย่อ) ทื่ได้ใช้การ

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการเรียนรู ้ร ่วมกัน (LT) ร่วมกับบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีค่าสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการจัด

กิจกรรมกลุ่มแข่งขันด้วยเกม (Teams-GamesTournaments : TGT) เป็นเทคนิครูปแบบหนึ่งในการสอนแบบ

ร่วมมือที่มีการเพิ่มเกมและการแข่งขันเข้ามาด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาชิกในกลุ่มเรียนรู้เนื้อหาสาระจากผู้สอน

ด้วยกัน แล้วแต่ละคนแยกย้ายไปแข่งขันทดสอบ ความรู้ คะแนนที่ได้ของแต่ละคนจะน ามารวมกันเป็นคะแนน

ของกลุ่ม กลุ่มท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดได้รับรางวัล สอดคล้องกับ ทัศนา ชาวปากน ้าและศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 
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(2557 :104-108) ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือกัน ด้วยเทคนิค TGT ท าให้นักเรียนมีผลการ

เรียนรู้สูงขึ้น นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ หรือการสอนตามแนวคู่มือครู และยังช่วยส่งเสริม

ให้นักเรียนมีความรัก สามัคคีกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

 ปัจจุบันพบว่ามีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดเรียนรู้ในชั้นเรียนกันมาก

ขึ ้นม ีการพัฒนาการเร ียนร ู ้ผ ่านระบบเคร ือข ่ายคอมพิวเตอร ์ซ ึ ่ งม ีระบบบริหารจ ัดการการเร ียนรู้                        

(Learning Management System) ในการติดตาม ตรวจสอบกระบวนการเรียนรู ้ของผู ้เรียนรายบุคคล               

การพัฒนาบทเรียน e-Learning และผ่านช่องทางที่หลากหลาย ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้

ตลอดเวลา และไม่จ ากัดสถานที่ ผู ้เรียนมีอิสระในการเรียนตามความสามารถดังนั ้นการพัฒนาบทเรียน                  

e-Learning จึงถูกน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ทั ้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา              

โดยไม่ได้ค านึงถึงความเหมาะสมในการน ามาใช้และความรับผิดชอบต่อตนเองของผู้เรียนในแต่ละระดับ

การศึกษาอีกทั้งการพัฒนาบทเรียน e-Learning ไม่สามารถส่งเสริมให้ผู ้เรียนเกิด ทักษะและเจตคติตาม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละบทเรียนได้ ผู้เรียนขาดทักษะในการสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งเป็น

ทักษะที่ส าคัญในการด ารงชีวิตต่อไปอนาคตได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์จึงควร

ค านึงถึงบริบทของผู้เรียนในด้านอื่น ๆ ได้แก่ ตัวผู้เรียน, กิจกรรมการเรียนรู้,สภาพแวดล้อมในการจัดการ

เรียนรู้ และ การประเมินและติดตามผลการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดและการน าเสนอ          

กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น ซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดแก้ปัญหา

ได้หลากหลาย 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะท าโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียน
แบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วย กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถเชิง
สร้างสรรค์ของนักศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียนที่ได้เรียนรู้แบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ไนการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนร่วมมือแบบร่วมมือบนเครือข่ายสั งคมออนไลน์ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์กับกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากเป็นกลุ่มช่วงวัยที่มีความรับผิดชอบการเรียนของตนเองสูงและก าลังจะ
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในอนาคต การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา จึงเป็นการช่วยให้
การท างานร่วมกันได้ เข้าใจผู้อื่น และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรและพัฒนา
ประเทศชาติได้อย่างสร้างสรรค์อยู่ร่วนกันในสังคมโลกอย่างมีความสุข เพ่ือน าจุดบกพร่องที่พบมาคิดแล้ปัญหา
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โดยการจัดการเรียนการสอนแบบให้นักศึกษามุ่งพัฒนาตนเองโดยการให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเรียนโดย 
การให้ลงมือร่วมกันคิดแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม จะช่วยส่งผลให้นักศึกษาสนุกกับการเรียนรู้ได้ต่อไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่ได้

เรียนรู้แบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเก่ียวกับปรัชญาสมัยใหม่ (Post-Modern)  

ในมิติของเทคโนโลยีการสอน โดยโซโลมอน (Solomon, 2000) มี 4 ด้าน คือ  

1. เชื่อในความหลากหลายและต่อต้านค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียว  

2. ความรู้และความจริงสร้างโดยบุคคลและกลุ่มคน  

3. การวิพากย์เป็นวิธีที่เหมาะสมส าหรับการสืบค้นหาค าตอบในเทคโนโลยีการสอน  

4. ระบบเป็นสิ่งที่มีความซับซ้อนสูงและมีคุณสมบัติในการปรับตัว จากแนวคิดนี้ส่งผลให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของทฤษฎีการเรียนรู้แบบเดิมมาสู่แนวคิดการสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) 

โดยเน้นการมส่วนร่วมทางความคิดหรือส่งเสริมการคิด (Solomon, 1989) และให้ความส าคัญของการ

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมอันเป็นปัจจัยส าคัญของกระบวนการเรียนรู้และเป็นหลักการส าคัญของ

ปร ัชญาการเร ียนร ู ้สร ้างสรรค ์น ิยมด ังกล ่าว ซ ึ ่ งม ีความสอดคล ้องก ับว ิถ ีการเร ียนแบบองค ์รวม                         

(Holistic Perspective) ที่มองผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและเป็นสมาชิกของชุมชนที่มีความแตกต่างกัน  

มีพลังความร่วมมือในการท างานและการเรียนรู ้เป็นส่วนประกอบของความส าเร็จในชีวิต ( Spector & 

Anderson, 2000; Steeples & Jones, 2002) แสดงให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้ไม่อาจแยกจากสังคม และ

เกิดจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียน หากผสานอยู่ในการ

ด าเนินชีวิตในสังคม โดยมีกิจกรรมที่เป็นกระบวนการสร้างความรู้อยู่ในบริบทนั้น ๆ (Lave & Wenger, 1991) 

 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยมีความตื่นตัวและได้รับ

ความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเห็นได้จากพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พุทธศักราช 2545 ได้ก าหนดให้มีการใช้

เทคโนโลยีการศึกษาเข้ามาช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ได้กว้างขวาง เรียนได้เร็วขึ้น เรียนได้ทุกสถานที่ทุกเวลา 

ผู้เรียนอิสระในการเสาะแสวงหาความรู้ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เปิดโอกาสให้เรียนรู้ได้ตามความสามารถ

ซึ่งจะสนองต่อความต้องการของแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี จากงานวิจัยของ (Shea, 2003) พบว่า บทบาทของ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ สนับสนุนการปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้แบบ
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ร่วมมือระหว่างสมาชิกหรือผู้เรียน ซึ่งการปฏิสัมพันธ์ที่มีความต่อเนื่องและสมาชิกมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจะ

พัฒนาไปสู่เครือข่ายการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

 การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่น าหลักทฤษฎีการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการ

เรียน รวมกับแนวคิดทางจิตวิทยาสังคมที่เน้นให้เกิดการปฏิสัมพันธ์โดยการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน

ให้กับผู้เรียนได้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน                

แต่ละคนจะต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้ และในความส าเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้รวมทั้งการเป็นก าลังใจซึ่งกันและกัน สมาชิกในกลุ่มต้องรับผิดชอบต่อ

การเรียนรู ้ของตนเองและเพื ่อนสมาชิกทุกคนในความส าเร็จของแต่ละบุคคล คือความส าเร็จของกลุ่ม                  

(วรนุช เนตรพิศาลวนิช, 2544) 

 ในปี ค.ศ. 1916 John Dewey ได้น าเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาว่า ในชั้นเรียนควร

จะเป็นเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนโครงสร้างของสังคม และผู้เรียนควรจะมีโอกาสใช้ห้องเรียนเป็นห้องทดลอง

ในการใช้ชีวิตในสังคม กล่าวคือ ผู้เรียนควรได้เรียนรู้ทักษะทางสังคม การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ทักษะการ

แก้ปัญหา และอื ่น ๆ ดังนั ้น ดิวอี ้จ ึงสนับสนุนให้ใช ้การเร ียนการสอนแบบร่วมมือในโรงเรียนทั ่วไป                  

(สัมพันธ์ วงษ์ดี, 2544) มีการท าวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบร่วมมืออย่างจริงจังตั้งแต่ต้นปี ค.ศ. 1990 

เป็นต้นมา ผลการวิจัยจ านวนมากระบุว่า การเรียนการสอนแบบร่วมมือ สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพใน

การเรียนการสอนทุกระดับชั้น ส าหรับทุกสาระวิชา จากวิชาที่ต้องใช้เพียงทักษะขั้นพื้นฐานไปจนถึงวิชาที่ต้อง

ใช้ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน Slavin (1995) และยิ่งส่งผลดีต่อผู้เรียนทั้งทางด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

ความสัมพันธ์ที่ดี และทักษะทางสังคมของผู้เรียนอีกด้วย ท าให้ลดความรู้สึกเหลือมล ้าทางด้านเพศ สังคม 

เศรษฐกิจ และอื่น ๆ ลง ส าหรับการเรียนแบบร่วมมือที่ใช้ในการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นั้น Uslick and 

Walker (1994) กล่าวว่า คอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการเรียนแบบร่วมมือเป็น

อย่างมาก ส่วน Chiu (1995) กล่าวว่า นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีนี้จะมีความจ าดีกว่านักเรียนที่เรียนตามล าพัง 

 รากฐานส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขยายเครือข่ายสังคมให้กว้างออกในด้านการศึกษาคือการ

สนับสนุนจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสาร เป็นมิติใหม่ทางการศึกษาที่ให้โอกาสแก่ผู้เรียนอย่างเสรี คือ

การน าเทคโนโลยีเครือข่าย (Network Technology) มาสร้างเครือข่ายการเรียนรู ้ สร้างโอกาสในการ

ปฏิสัมพันธ์และลดอุปสรรคด้านเวลาและสถานที่ ในการเข้าถึงแหล่งความรู้ ข้อมูลและสื่อการเรียนต่าง  ๆ              

อันน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านวิธีการ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การปฏิสัมพันธ์กับบุคคล

หลากหลายนั้น มีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและอินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลายในการติดต่อสื่อสาร การค้นคว้า 

และสร้างเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ดังปรากฏเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง  ๆ เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) 

มายสเปซ (MySpace) ฯลฯ นอกจากจะอ านวยความสะดวกและประโยชน์ด้านปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารแล้ว 

ยังเน้นการสร้างความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน เปิดโอกาสให้การเรียนการสอนทวีความ
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หลากหลายและตอบสนองความต้องหารของผู้เรียนมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ได้สร้างองค์ความรู้ใหม่จากการ            

วิพากย์ การแสดงความคิดเห็น กระตุ้นให้สร้างสังคมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น 

 ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการคิดที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและพัฒนา

ประเทศเป็นอย่างมาก และเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส าคัญของเด็กไทยด้านหนึ่ง เพื่อที่จะน าพา

ประเทศไปสู่สังคมโลกที่เรียกว่า “สังคมเศรษฐกิจฐานความความรู้” ที่ เน้นการผลิตชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ 

(ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ, 2550) หากประเทศไทยมีเด็กและเยาวชนที่กล้าคิด กล้าใช้จินตนาการ                      

มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ยึดติดกับกรอบเดิม นอกจากนั้นความคิดสร้างสรรค์ยังเป็นบ่อเกิดของความ

เจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การแพทย์ การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การติดต่อสื่อสาร 

ฯลฯ ช่วยให้มนุษย์มีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีใหม่  ๆ ตลอดจนแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ท าให้

สามารถมีชีวิตรอดพ้นจากภัยธรรมชาติและด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญต่อการ

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่มีอยู่ในตัวคนทุกคนแม้อยู่ในระดับที่แตกต่างกันแต่สามารถ

พัฒนาให้สูงขึ้นได้ (Torrance, 1996) 

 ความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการจัดการศึกษาจะมีบทบาท

ส าคัญในการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพุงประสงค์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) 

และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ที่มุ่งให้

ผู้เรียนรู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

มาตรา 24 ระบุให้สถานศึกษาฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์

ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการคิด คือ 

มีความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ การจัดการศึกษายังมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ใน

ด้านเก่งนั้นคือ เป็นคนที่มีสมรรถภาพสูงและมีความคิดสร้างสรรค์ จะเห็นได้ว่า การศึกษาไทยได้มีจุดเน้นใน

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างมาก 

 วิธีการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ มีหลากลหายวิธี เช่น วิธีการสอนโดยใช้

หมวกความคิด 6 ใบของ De Bono (ปิยานี จิตรเจริญ, 2543) รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีสามเกลียวของ

สเติร์นเบอร์ก (ศศิกานต์ วิบูลยศรินทร์, 2543) การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ (สมปอง เพชรโรจน์, 2549)    

การใช้กลวิธีที่เน้นการตั้งค าถาม (สลิสา พันชนะ, 2546) การใช้โปรแกรม Microsoft word (ทักษิณพัฒน์ ศรี

ขวาชัย, 2546) และการใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (ภัทรภร แสงชัย, 2551; ศศิรัศม์ สริกขกานนท์

, 2540; Barbier, 2009) โดยวิธีที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ หลาย

องค์กรในต่างประเทศได้มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ตลอดเวลายาวนานกว่า 60 

ปี เริ่มต้นจากแนวคิดของ Osborn ในปี ค.ศ. 1950 กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็นกระบวนการที่

เข้าใจได้ง่ายและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งกับรายบุคคล รายกลุ่ม ในหลากหลายกลุ่มอายุ องค์กร และ
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วัฒนธรรม กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ช่วยกระตุ้นให้บุคคลมีความสามารถในการท างานและการ

ด ารงชีวิต สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ดี ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กระบวนการแก้ปัญหา

เชิงสร้างสรรค์สามารถเสริมสร้างกระบวนการกลุ่ม (Teamwork) การประสานงาน และให้วิธีคิดที่หลากหลาย 

เมื่อประสบกับปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน (Treffinger, Isaksen and Doval. 2003) กระบวนการแก้ปัญหาเชิง

สร้างสรรค์ เป็นวิธีการที่ใช้ปูพื้นฐาน และฝึกฝนทักษะในการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ฝึกการมองปัญหา

อย่างถูกต้อง โดยสอนให้มองปัญหาอย่างสมจริง ไม่ตื่นตระหนกจนเกินไป ขณะเดียวกันก็ไม่เพิกเฉยต่อปัญหา 

แต่ลงมือแก้ไขปัญหาจนส าเร็จ สอนให้เข้าใจว่าปัญหาเป็นเรื ่องปกติที่ทุกคนต้องเผชิญ และกระบวนการ

แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สร้างคนให้เป็นคนที่

อดทน สามารถเอาชนะปัญหาได้ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2550) 

 คุณภาพการศึกษาจะตัดสินกันด้วยคุณภาพของคน คุณภาพของคนนั้นอยู่ที่ความคิด มีความเข้าใจ 

รู้สึก เนื้อหาสาระเป็นเครื่องมือของคุณภาพเหล่านั้น แต่การศึกษาในปัจจุบันยังผูกกับเนื้อหา และการจดจ า 

มากกว่าการคิดและพัฒนาสิ ่งใหม่ สภาพเช่นนี ้ท าให้ความคิดสร้างสรรค์ความคิดใหม่เกิดขึ ้นได้น้อย                    

(ไพฑูรย์ ส ินลารัตน์ และคณะ, 2556) จากการรายงานการวิจ ัยเรื ่อง “ผลวิกฤตของหลักสูต รไทย”                     

(ปิยนุช เปี่ยมวิริยวงศ, 2555) พบว่า เด็กไทยในปัจจุบันขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ สมาธิ

สั้น ไม่สามารถอดทนกับการเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ได้ สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่ต้องหาทางแก้ไข โดยเฉพาะ

กับนักศึกษาเทคโนโลยีน ิเทศศิลป์ และการออกแบบสื ่อดิจ ิท ัล ที ่ควรมีทักษะความคิดสร ้างสรรค์                           

ในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อน าประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน และ

น าเสนอผลงานที่สรรสร้างข้ึนมาอย่างเป็นเหตุเป็นผล  

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วย กระบวนการ

แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ

ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้แบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วย

กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ โดยมีระเบียบวิจัยดังนี้  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 ประชากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  1.2 กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

การออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ านวน 40 คน 
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  1.3 วิธ ีการก าหนดขนาดของกกลุ ่มตัวอย่าง ใช้หลักการของ สุว ิมล ว่องวานิช และ                       

นงลักษณ์ วิรัชชัย (2546) ที่กล่าวว่า กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิงทดลองควรมีขนาดอย่างน้อยกลุ่มละ               

20 คน และการวิจัยครั้งนี้ได้เลือกขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ถือเป็นขั้นต ่า เนื่องจากรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ

บนเครือข่ายออนไลน์ต้องอาศัยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และมีขั ้นตอนอย่าง

ละเอียดของกระบวนการเฉพาะ มีการแสดงตัวอย่าง สถานการณ์ท่ีหลากหลาย หากกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนมาก

อาจส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนในการวิจัยได้ 

  1.4 วิธีการสุ ่มตัวอย่าง โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเป็น

นักศึกษาที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับอ่อน ปานกลาง และดี สามารถให้ความร่วมมือในการทดลองได้ครบถ้วน

ตลอดการวิจัย 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 

  2.1 รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

  2.2 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เครื่องมือที่ใช้

วัดตัวแปร ได้แก่ แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  

  2.3 เกณฑ์การพิจารณาคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์การศึกษาหา

ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ มีตัวชี้วัดดังนี้ 

   2.3.1 ตัดสินใจเลือกปัญหาได้ หมายถึง การที่บุคคลสามารถเลือกปัญหาที่ต้องการ

แก้ไขได้โดยค านึงถึงปัญหาที่มีความส าคัญก่อน และการแก้ปัญหานั้นก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 

   2.3.2 มีเหตุผลในการเลือกปัญหา หมายถึง การที่บุคคลสามารถแสดงความคิดได้

หลากหลายเพื่อสนับสนุนปัญหาที่เลือกอย่างสมเหตุสมผล 

   2.3.3 มีวิธีแก้ปัญหาที่แปลกใหม่ หลากหลาย หมายถึง ความสามารถของบุคคลใน

การคิดแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย วัดจากการคิดคล่อง การยืดหยุ่นและการคิดริเริ่ม 

    2.3.3.1 การคิดคล่อง หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหา

ค าตอบได้คล่องแคล่วรวดเร็วและมีค าตอบในปริมาณมากในเวลาจ ากัด 

    2.3.3.2 การคิดยืดหยุ่น หมายถึง ความสามารถในการคิดสิ่งแปลกใหม่ไม่

ซ ้ากับใคร 

    2.3.3.3 การคิดริเริ่ม หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการหาค าตอบ

หลายประเภทหลายทิศทาง 

   2.3.4 ตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาได้ หมายถึง การที่บุคคลสามารถเลือกวิธีแก้ปัญหา

ที่จะน ามาใช้ และวิธีแก้ปัญหาที่ได้คิดเลือกเป็นความคิดเชิงบวกสามารถปฏิบัติได้จริง 
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 การแปลความหมายขอองค าเฉลยคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ มีเกณฑ์ดังนี้ 

  3.51-4.00 คะแนน หมายถึง อยู่ในระดับ  ดีมาก 

  2.51-3.50 คะแนน หมายถึง อยู่ในระดับ  ดี 

  1.51-2.50 คะแนน หมายถึง อยู่ในระดับ  พอใช้ 

  0.51-1.50 คะแนน หมายถึง อยู่ในระดับ  ควรปรับปรุง 

  0.00-0.50 คะแนน หมายถึง อยู่ในระดับ  น้อย หรือ ไม่มี 

3. วิธีการสร้างเครื่องมือ 

  3.1 รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผู ้วิจัยพัฒนารูปแบบการ

เรียนรู้แบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ตามแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิง

สร้างสรรค ์

  3.2 แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาผู ้เร ียนที ่ใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์                    

ผู้วิจัยศึกษาเนื้อหา และพัฒนาแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  3.3 แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ผู้วิจัยศึกษาเนื้อหาและพัฒนาแบบ

วัดความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 

4. วิธีตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

  ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 

 4.1 รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยผู้เชี ่ยวชาญด้านการ

ออกแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ จ านวน 3 ท่าน 

  4.2 แผนการจ ัดกิจกรรมพัฒนาผู ้ เร ียนที ่ ใช ้กระบวนการแก้ป ัญหาเช ิงสร ้างสรรค์                       

โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

  4.3 แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) และตรวจสอบเกี ่ยวกับการใช้ส านวนภาษาในข้อค าถามสอดคล้องกับคุณลักษณะที่

ต้องการวัดหรือไม่ จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน มีค่า IOC เท่ากับ 1.0 

5. วิธีการน าเครื่องมือไปทดลองใช้ก่อนน าไปใช้จริง (Try Out) 

  น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 

20 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้านความเที่ยง (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของครอนบาค มีค่าเท่ากับ 0.82 

6. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  6.1 การเตรียมการ ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมในการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มทดลองในการใช้

งานระบบรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
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  6.2 พัฒนาเครื่องมือและทดลองใช้เครื่องมือก่อนการด าเนินการจริง 

  6.3 ด าเนินการทดลอง โดยใช้เวลา 6 สัปดาห์ 

7. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

  7.1 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ค่าสูงสุด (Max) ค่าต ่าสุด (Min) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สัมประสิทธิ์การแปรผัน (CV) ความเบ้ (SK) ความโด่ง (KU) ของคะแนนความสามารถ

ในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 

  7.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค 

8. สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยใช้แผนการ

ทดลองที่เรียกว่า One-Group Pretest-Posttest Design (ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ, ม.ป.ป., 74-75) 

 

 

 

 แผนการวิจัยนี้ ประกอบด้วยกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนการจัดกระท า (O1) จากนั้น

มีการจัดกระท า (X) แล้วจึงมีการทดสอบหลังการจัดกระท า (O2) 

 

ผลการวิจัย 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ด้วย กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถเชิงสร้างสรรค์ ของนักศึกษา โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้แบบร่วมมือบน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สามารถน าเสนอผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ผลการศึกษาสภาพการเรียนการสอนมาพัฒนาเป็นรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยกระบวนการ

แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาประกอบ ด้วย 8 

ขั้นตอน ดังนี้  

  ขั้นที่ 1 วางแผนการเรียนรู้และปฐมนิเทศการเรียน  

  ขั้นที่ 2 สร้างแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยการเรียนแบบร่วมมือ  

  ขั้นที่ 3 สนับสนุนให้ผู้เรียนก าหนดเป้าหมายทางการเรียนด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  

  ขั้นที่ 4 การน าเสนอกิจกรรมที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์  

  ขั้นที่ 5 สนับสนุนการร่วมมือในกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์  

  ขั้นที่ 6 น าเสนอผลงานจากสถานการณ์ตัวอย่างที่ก าหนดขึ้น  

O1 X O2 
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  ขั้นที่ 7 การประเมินผลการเรียนแบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา

เชิงสร้างสรรค์ 

  ขั้นที่ 8 สรุปคุณลักษณะกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  

 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้

แบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ก่อนและหลังการทดลอง 

คะแนน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

t-test Sig N 

ก่อนเรียน 106.86 1.49 -165.86 0.00 40 

หลังเรียน 118.35 1.64   40 

   

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยนความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียน หลังเรียน

เท่ากับ 118.31 คะแนน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียน ที่ได้รับการเรียนรู้แบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์

ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์อย่างชัดเจน จึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ซึ่งเมื่อตรวจสอบ

สมมติฐานโดยสถิติทดสอบที ที่ระดับนัยส าคัญ .05 พบว่า มีค่าสถิติทดสอบที (t-test) เท่ากับ -165.83 โดยมี

ค่า Sig = .00 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที ่ก าหนดไว้ แสดงว่าความสามารถในการแก้ปัญหาเชิง

สร้างสรรค์ของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้แบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเชิง

สร้างสรรค์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษา เรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วย กระบวนการ

แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถเชิงสร้างสรรค์ ของนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ

ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้แบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วย

กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาสภาพการเรียนการสอนมาพัฒนาเป็นรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยกระบวนการ

แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาประกอบ ด้วย 8 

ขั้นตอน ดังนี้  

  ขั้นที่ 1 วางแผนการเรียนรู้และปฐมนิเทศการเรียน  

ขั้นที่ 2 สร้างแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยการเรียนแบบร่วมมือ  
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  ขั้นที่ 3 สนับสนุนให้ผู้เรียนก าหนดเป้าหมายทางการเรียนด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  

  ขั้นที่ 4 การน าเสนอกิจกรรมที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์  

ขั้นที่ 5 สนับสนุนการร่วมมือในกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์  

ขั้นที่ 6 น าเสนอผลงานจากสถานการณ์ตัวอย่างที่ก าหนดขึ้น  

ขั้นที่ 7 การประเมินผลการเรียนแบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา

เชิงสร้างสรรค์ 

ขั้นที่ 8 สรุปคุณลักษณะกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  

 

ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้แบบร่วมมือบน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ก่อนและหลังการทดลองพบว่า ความสามารถ

ในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับ

นัยส าคัญ .05  

2. การอภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วย กระบวนการ

แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถเชิงสร้างสรรค์ ของนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ

ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้แบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วย

กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ผลการจัดกิจกรรมแบบใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อ

ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ พบว่าหลังการเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์

สูงกว่าก่อนการเรียน แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 ทั้งเป็นเพราะการจัดกิจกรรมแบบใช้

กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของ

นักเรียน โดยมีการจัดบรรยากาศ รูปแบบการเรียน กิจกรรม ที่เอื้อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างนักเรียนใน

ชั้นเรียน ท าให้เกิดกระบวนการน าไปสู่การคิดวิเคราะห์ เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการระดมสมองใน             

การสร้างสรรค์ผลงาน (Hamza,2006) การใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ยังเป็นการฝึกการเข้าใจ

ผู้อื่น และคิดอย่างรอบคอบว่าควรใช้การแก้ปัญหาแบบใดที่ไม่น าไปสู่ความขัดแย้ง (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์,  

2551) โดยการจัดกิจกรรมแบบใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีขั ้นการเห็นพ้องกับการส ารวจ 

(explore acceptance) ซึ่งเป็นขั้นที่ส่งเสริมทักษะการท างานกลุ่ม โดยขั้นนี้จะให้นักเรียนร่วมกันแสดง

ความคิดในการแก้ปัญหา อีกครั้งในการที่เลือกหรือไม่เลือกวิธีการแก้ปัญหานั้นเพราะอะไร เพื่อเป็นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพวิธีการแก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้นและลดแรงต่อต้านส าหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วย ท าให้ทักษะการท างานกลุ่ม

ของนักเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับ งานวิจัยของ นฤมล จันทร์สุขวงศ์ (2551) ที่ได้ศึกษาเรื่องการวิจัยและพัฒนา

แผนกิจกรรมโครงงาน ที่ประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ
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การท างานกลุ่มและคุณภาพผลงานของนักเรียนประถมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรม

โครงงานที่ประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์มีทักษะการท างานกลุ่มสูงกว่ากลุ่มที่ปฏิบัติกิจกรรม

โครงงานแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพราะนักศึกษาได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือให้

ข้อมูลต่อกลุ่ม มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม ให้การสนับสนุนหรือคัดด้านความคิดเห็นของ

สมาชิกในกลุ่มอย่างเหมาะสม เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจร่วมกับของกลุ่ม และงานวิจัยของอัจฉรา วงศ์อมาตย์

(2551) เรื่องการจัดกิจกรรมเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบกระบวนการกลุ่ม เรื่องความน่าจะเป็นส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนแบบกระบวนการ

กลุ่มท าให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็นสูงขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะ  

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

  1. การจัดกิจกรรมแบบใช้กระบวนแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ครูปรับกิจกรรมให้เป็นไปตาม

ประเด็นที่ปัญหาในปัจจุบันเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ และตรงกับความสนใจของนักเรียน 

  2. การจัดกิจกรรมแบบใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สามารถพัฒนาความสามารถ

ของนักเรียนได้ ดังนั้น ครูจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี

ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  

  ควรศึกษาทดลองในเครื่องความคงทนในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์กับระยะเวลาในการท า

กิจกรรม เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
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แนวโน้มสถานการณ์หมอกควันในสภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)             
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่ออภิปรายปัญหาของหมอกควันที่ผ่านมาและระหว่างการระบาดของ

โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) (2) สืบค้นถึงสาเหตุและองค์ประกอบปัญหามลพิษทางอากาศที่พื ้นที่
ภาคเหนือตอนบนของประเทศประสบปัญหาเป็นประจ าตั้งแต่ก่อนเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 
และ (3) เสนอแนวทางการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินเพื่อลดปัญหาหมอกควัน 
ด าเนินการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้วย
จากสถิติ แนวโน้ม และผลส าเร็จจากต้นแบบการวิจัย ผลการวิจัยประกอบด้วย (1) ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมลพิษทางอากาศ (2) สาเหตุที่เกิดปัญหาและแนวโน้มในอนาคต 
และ (3) แนวทางการบริหารจัดการปัญหาเชิงพ้ืนที่ เพ่ือน ามาเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหาหมอก
ควันในพื้นที่ต่อไป 
 
ค าส าคัญ: การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปัญหาหมอกควัน การบริหารจัดการเชิงพื ้นที่ 
ข้าวโพด ฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
 
Abstract 

This particular research study aims (1) to address and discuss the haze and PM2.5 

concern in recent years and during the Coronavirus 2019 (COVID-19) outbreak period.                         
(2) in order to investigate the root causes and its components of air pollution in the upper 
northern region of Thailand which their people have been experiencing even since before the 
outbreak of Coronavirus 2019. Also, (3) proposed a spatial management guideline by the use 
of land-use modifications to reduce haze and PM2.5. The study conducted by data collecting 
from the most relevant sources in local community and literature review, then analyzing and 
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synthesizing those data through a various statistic method, trends analysis and finally proposed 
an analytical model; The research findings/ modeled consisted with (1) the relationship 
between the Coronavirus 2019 outbreak and air pollution, (2) the causes of problems with a 
future-tendency and lastly and (3) propose of spatial-area management guidelines in order to 
use as a developed decision-making tools to solve the concern in the local environment. 

 
Keywords: Coronavirus disease, haze, area management, maize, PM2.5 

 
บทน า 

ก่อนที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลายเป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก 
(Global Pandemic) ประเทศไทยเคยประสบกับปัญหาและยังคงประสบอยู่กับปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทาง
อากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นระยะเวลายาวนานเป็นประจ าทุกปี โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจส่งผลให้มีการ
ปล่อยมลพิษลดลง ประกอบกับต้นปี 2564 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลปรากฏการณ์ลานีญ่า ส่งผลให้มีปริมาณ
ฝนมากตั้งแต่ต้นปี จากข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ (2564) ที่ผ่านมามีจ านวนวันที่มี ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 
ไมครอน (PM2.5) เกินค่ามาตรฐานของประเทศมีจ านวนลดลง โดยฝุ่น PM2.5 เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่แสดงถึงระดับ
คุณภาพอากาศ แต่ถึงอย่างไรค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในต้นปีในพื้นที่ภาคเหนือยังประสบปัญหาวิกฤต เช่น                 
ที่สถานีวัดคุณภาพอากาศ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สูงถึง 402 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงจาก
คุณภาพมาตรฐานที ่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ ่งเกินมาตรฐานเกือบ 8 เท่า  และอ าเภอเมือง               
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝุ่น PM2.5 มีค่า 329 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐาน 6.5 เท่า 

มลพิษในอากาศก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคทางเดินหายใจอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ผู้ที ่รับอากาศที่
ปนเปื้อนฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ไม่ปลอดภัยเป็นประจ าจะมีโอกาสเกิดปัญหาด้านสุขภาพเมื่อได้รับ เชื้อไวรัส                
โคโรนา 2019 มากขึ้น โดยมีงานวิจัยพบว่าจากการสัมผัส PM2.5 ในระยะยาวท าให้อัตราการเสียชีวิตจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ ่มขึ ้นอย่างมาก แม้จะมีข้อจ ากัดในการออกแบบการศึกษา                 
ทางนิเวศวิทยา แต่ผลลัพธ์ของงานวิจัยได้เน้นย ้าถึงความส าคัญของการบังคับใช้กฎระเบียบด้านมลพิษทาง
อากาศที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องสุขภาพของมนุษย์ทั้ งในระหว่างและหลังวิกฤตของการระบาดของ       
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Wu et al., 2020) 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นวิกฤตด้านสุขภาพและเศรษฐกิจโลกที่ไม่เคยเกิด
ขึ้นมาก่อน โดยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางธรรมชาติ และบั่นทอนความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) การวิเคราะห์ในรายงานการระบาดของโรคติด
เ ช ื ้ อ ไ ว ร ั ส โ ค โ ร น า  2019, The Environment and Food System ท ี ่ จ ั ด ท  า โ ด ย  United Nations 
Environment Programme (UNEP) ชี้ให้เห็นว่า งบประมาณเพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและเน้นจัดการความเสี่ยง
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ทางเศรษฐกิจเฉพาะหน้านั้นไม่ตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืนรัฐบาลทั่วโลกใช้งบประมาณรวมกัน 12 ล้านล้าน
ดอลลาร์ ราว 361 ล้านล้านบาท เพื่อฟื ้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส                 
โคโรนา 2019 ในกรณีของไทย รัฐบาลใช้งบกระตุ ้นเศรษฐกิจ 1.9 ล้านล้านบาท ในปี 2563 และอีก                   
210,000 ล้าน เดือนมกราคม 2564 นี้ รวมกันเป็น 2.7 ล้านล้านบาท หรือราวร้อยละ 16 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ หากน างบประมาณจ านวนนี้ใช้ภายใต้กรอบที่ให้ความส าคัญทั้ งการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ยั่งยืนและเป็นธรรม ก็จะน าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายสภาพภูมิอากาศโลก และคุ้มครองโลก
ไปพร้อม ๆ กัน (ธารา บัวค าศรี, 2564)  

การศึกษาฉบับนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
หมอกคว ันที ่ เป ็นปัญหาของพื ้นที ่ภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะในระหว ่างการเก ิดการระบาดของ                           
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งสรุปสถานการณ์ปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อท าความเข้าใจถึง
ต้นเหตุของปัญหา และเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อปรับเปลี่ยนโซ่อุปทานทาง
การเกษตรเชิงที่ต้องอาศัยไฟในการจัดการในกระบวนจัดการ เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและเพ่ือ
โอกาสและมูลค่าในโซ่อุปทานทางการเกษตรในพ้ืนที่ที่เสี่ยงเกิดปัญหาเผาไหม้ซ ้าซากสะสม 
 
สถานการณ์คุณภาพอากาศภาคเหนือเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2564 

สถานการณ์วิกฤตฝุ่นละอองเป็นช่วงเวลาที่มักพบปริมาณฝุ่นละอองมีค่าสูง เกินค่ามาตรฐานติดต่อกัน
หลายวัน ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปีและเป็นปัญหาในหลายจังหวัดของประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ 
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การด าเนินชีวิตและสุขภาพของประชาชน               
ซึ่งเป็นผลมาจากการเผาไหม้ทั้งจากการคมนาคม การเผาวัสดุทางเกษตร การเผาในที่โล่ง ไฟป่า กระบวนการ
อุตสาหกรรม การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กส่งผลกระทบทั้งสุขภาพและระบบ
เศรษฐกิจ เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่ของภาคเหนือตอนบนมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ล้อมด้วยแนวภูเขา 
ในช่วงต้นปีของทุกปีที่มีสภาพอากาศมีความกดอากาศสูงและอากาศเย็น ลักษณะสภาวะอากาศที่เช่นนี้ส่งผล
ให้ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นสามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นานโดยไม่ตกลงสู่พื้นดิน ท าให้พื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบนเกิดปัญหาหมอกควันขึ้นเป็นประจ าทุกปี โดยฤดูกาลที่เกิดสถานการณ์วิกฤตฝุ่นละอองประมาณเดือน
มกราคมถึงเดือนพฤษภาคม มาจากไฟป่าและการเผาเศษวัสดุการเกษตรประเภทข้าว ข้าวโพด และอ้อย 
หมอกควันข้ามแดน และการจราจรและขนส่งในเขตเมืองใหญ่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
หมายถึง ฝุ ่นละเอียด (Particle Matter) เป็นอนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ซึ ่งมี
แหล่งก าเนิดจากควันเสียของรถยนต์ โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม และการเผาไหม้เชื้อเพลิงทางการเกษตร 
นอกจากนี้ ยังเกิดจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ออกไซต์ของไนโตรเจน (NOx) และสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
(VOCs) ที่ท าปฏิกิริยากับสารอื่นในอากาศท าให้เกิดเป็นฝุ่นละเอียดได้ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , 
2558) ปัญหาจากฝุ่น PM2.5 เป็นปัญหาที่ส าคัญของประเทศไทย เนื่องจากมีปริมาณ PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน
ทุกปี และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  
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เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2564 จากรายงานสรุปสถานการณ์ของกรมควบคุมมลพิษรายงาน
ว่าสถานการณ์คุณภาพอากาศภาคเหนือตอนบนมีฝุ ่น PM2.5 เกินคุณภาพมาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร สูงสุงที่อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สูงถึง 402 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินมาตรฐาน
เกือบ 8 เท่า และรองลงมาที่อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝุ่น PM2.5 มีค่า 329 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
เกินมาตรฐาน 6.5 เท่า อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ สาเหตุเกิดจากสภาพอุตุนิยมวิทยาและการเผาในที่โล่ง 
โดยจากข้อมูลค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM2.5 มีค่าสูงในช่วงเดือนมีนาคมและมีแนวโน้มลดลงในเดือนเมษายน 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2564)  

นอกจากลักษณะของทางภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ และกิจกรรมต่าง ๆ ของพ้ืนที่ภาคเหนือแล้ว ภาพถ่าย
จากดาวเทียมโดยส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ (องค์กรมหาชน) ยังสะท้อนให้
เห็นว่าการใช้ไฟเพื่อการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทย ยังต้องอาศัยไฟใน               
การจัดการพื้นที่เกษตร เนื่องจากการใช้ไฟสะดวก ง่าย และต้นทุนต ่า (ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน, 2564) ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศหลายแห่งเป็นพื้นที่สูงยากที่เตรียม
พ้ืนที่และก าจัดวัสดุทางการเกษตรแบบไถ่กลบ จึงต้องอาศัยไฟในการจัดการพ้ืนที่เกษตร  

สรุปว่าสถานการณ์วิกฤตฝุ่นละอองเป็นช่วงเวลาที่มักพบปริมาณฝุ่นละอองมีค่าสูงเกินมาตรฐาน
แนะน ายังคงเป็นปัญหาที่ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องแม้ช่วงที่เกิดการกระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ที่ยังไม่ผ่านพ้นไป โดยสาเหตุของปัญหามาจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะอากาศที่ปิด กิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดฝุ่นควันไม่ว่าจะมาเกิดเองโดยธรรมชาติ หรือกิจกรรม
ของมนุษย์ สาเหตุเหล่านี้ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ส่งผลต่อสุขภาพ ท าให้ประชากรใช้ใน
พื้นประสบปัญหาไม่สามารถด าเนินชีวิตได้โดยปกติ จึงจ าเป็นต้องเข้าใจถึงสาเหตุ ผลกระทบ และสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 
ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

มาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทย คณะกรรมการสิ ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีการก าหนด
มาตรฐานของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ค่ามาตรฐานรายปีของ PM2.5 อยู่ที่ 25 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตรค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนค่ามาตรฐานรายปีของ PM10 
ของประเทศไทยอยู่ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 120 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีค่าสูงกว่าทั้ง PM2.5 PM10 และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กอื่น ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ล่าสุดปี 2564 องค์การอนามัยโลกได้เผยแพร่เกณฑ์แนะน าคุณภาพอากาศ
ระดับโลกฉบับใหม่ที่ได้ก าหนดค่าแนะน าของคุณภาพอากาศโดยปรับลดระดับมลพิษทางอากาศตัวส าคัญเพ่ือ
ปกป้องสุขภาพของประชาชน โดยเป็นการปรับเกณฑ์ครั้งแรกในรอบ 15 ปีนับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา                   
มีการปรับค่าแนะน าคุณภาพอากาศใหม่ ค่าเฉลี่ย PM2.5 เข้มงวดมากขึ้นร้อยละ 40 ถึง 50 (World Health 
Organization, 2021; Bunnag, 2021) โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังตาราง 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/345329
https://apps.who.int/iris/handle/10665/345329
https://www.sdgmove.com/author/natetidab/
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศแนะน าของประเทศไทยและองค์การอนามัยโลก 

ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศแนะน า PM2.5 (หน่วย: มค.ก/ลบ.ม.) PM10 (หน่วย: มค.ก/ลบ.ม.) 
ไทย เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 50 120 

เฉลี่ย 1 ปี 25 50 

องค์การอนามัยโลก 
ปี 2548 

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 25 50 
เฉลี่ย 1 ปี 10 20 

องค์การอนามัยโลก 
ปี 2564 

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 15 45 
เฉลี่ย 1 ปี 5 15 

ที่มา: กรีนพีชประเทศไทย, 2564 และ World Health Organization, 2021 
 
ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index, AQI) 
เป็นรูปแบบการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป             

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ใน
ระดับใด มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 1 ค่า ใช้เป็นตัวแทนค่าความเข้มข้น
ของมลพ ิ ษทา งอากาศ  6  ชน ิ ด  ได ้ แก่  ก ๊ า ซ โ อ โซน  (O3 )  ก ๊ า ซ ไน โตร เ จน ไดออก ไซด ์  ( NO2 )                                          
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ทั้งนี้ดัชนีคุณภาพอากาศที่ค านวณได้ของสารมลพิษทาง
อากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็นดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น  

ผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
ระดับคุณภาพอากาศเป็นผลมาจากการเผาไหม้ทั้งจากการใช้ยานพาหนะ การเผาวัสดุ ทางเกษตร  

การเผาในที่โล่ง ไฟป่า กระบวนการอุตสาหกรรม การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาด
เล็กส่งผลกระทบทั้งสุขภาพและระบบเศรษฐกิจ (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) ซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น
ละอองขนาดเล็กขึ้นอยู่กับระดับการรับสัมผัสและระยะเวลาที่รับสัมผัส อย่างไรก็ตามแต่ละบุคคลอาจมีความ
อ่อนไหวต่อฝุ่นละอองขนาดเล็กแตกต่างกันไป 4 กลุ่มโรค ได้แก่ กลุ่มโรคทางเดินหายใจ กลุ่มโรคหัวใจและ
หลอดเลือด กลุ่มโรคตาอักเสบ และกลุ่มโรคผิวหนัง โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่าการรับสัมผัส PM2.5 สูงกว่า
ค่าแนะน า คือ 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะส่งผลให้การตายด้วยระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 
ถึง 20 การป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 การตายและป่วยด้วยโรคหัวใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 
2 ถึง 5 การตายและป่วยด้วยโรคหัวใจหลอดเลือดเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 ผู้สูงอายุป่วยด้วยระบบทางเดิ นหายใจ
เพิ่มร้อยละ 17 ป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มร้อยละ 7.6 และยังท าให้สภาพปอดในเด็กแย่ลงอีกด้วย 
(กระทรวงสาธารณสุข, 2563) อาการดังกล่าวเป็นที่น่ากังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่เขตชนบทและพ้ืนที่ชาน
เมืองที่มีการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร การผลิตพลังงานความร้อน และการผลิตพลังงานแสงสว่าง        
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ที่อาจมีการได้รับฝุ่นละอองขนาดเล็กในระดับสูงและเป็นเวลายาวนานต่อเนื่อง และพื้นที่ในเขตเมืองที่มี
ประชากรหนาแน่นที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น  

จากเนื้อหาข้างต้นจะเห็นว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กมีความสัมพันธ์การเผาไหม้จากกิจกรรมต่าง ๆ             
โดยส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงระดับคุณภาพอากาศมาฐานแนะน าเป็นสิ่งที่
จ าเป็นที่ต้องทราบส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือการส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถเข้าใจได้ง่าย เพ่ือใช้ใน
การตัดสินในเชิงนโยบายและปฏิบัติเมื่อเกิดฝุ่นละอองในระดับค่าต่าง  ๆ ส าหรับประชาชนคือการเข้าใจต่อ
ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อป้องกันและปฏิบัติตัวเมื่อเกิดวิกฤต และจากผลกระทบด้านสุขภาพของผู้สัมผัสซึ่งขึ้นอยู่กับ
ระดับการรับสัมผัส ระยะเวลาที่สัมผัส และความอ่อนไหวต่อฝุ่นละอองขนาดเล็กของแต่ละบุคคล ซึ่งมีโอกาสที่
จะเกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยเฉพาะเมื่อสัมผัส PM2.5 ที่เกินค่า
มาตรฐานแนะน า โดยมีความเสี่ยงที่เกิด 4 กลุ่มโรคได้แก่กลุ่มโรคทางเดินหายใจ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด 
กลุ่มโรคตาอักเสบ และกลุ่มโรคผิวหนัง ผลกระทบดังกล่าวท าให้ต้องสืบค้นถึงสาเหตุและจัดการแก้ไขปัญหา
เพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดข้ึน 
 
ความสัมพันธ์ของฝุ่นละอองขนาดเล็กกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์จากการสัมผัสมลพิษทางอากาศของฝุ่นละอองขนาดเล็ก  PM2.5 
ในระยะยาว และการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้ข้อมูลเหล่านี้จึงต้องใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยทางนิเวศวิทยา ในสหรัฐอเมริกา ซึ ่งพบว่าการสัมผัส PM2.5 ในอดีตที ่ส ูงขึ ้นมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราการเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับรัฐที่สูงขึ้นหลังจาก
พิจารณาจากหลายพื้นที ่ โดยใช้ข้อมูลกว่า 3000 พื ้นที ่ครอบคลุมพื ้นที ่ร้อยละ 95 ของสหรัฐอเมริกา
ความสัมพันธ์ของมลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กยังมีความสัมพันธ์กับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จาก
การสัมผัส PM2.5 ในระยะยาวท าให้อัตราการเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มขึ้นอย่าง
มาก แม้จะมีข้อจ ากัดในการออกแบบการศึกษาทางนิเวศวิทยา แต่ผลลัพธ์ของเราเน้นย ้าถึงความส าคัญของ
การบังคับใช้กฎระเบียบด้านมลพิษทางอากาศที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องสุขภาพของมนุษย์ทั้งในระหว่าง
และหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Wu et al., 2020) พบว่าการเพิ่มขึ้นของ 
PM2.5 เพียง 1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สัมพันธ์กับอัตราการเสียชีว ิตจาก เชื ้อไวรัสโคโรนา 2019                      
(COVID-19) ที่เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 8 (Wu et al., 2020)  

จากเนื้อหาข้างต้นพบว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์กับเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมี
ความเป็นไปได้ที ่ผ ู ้สัมผัสฝุ ่นละอองขนาดเล็กมีโอกาสเสียชีวิตเพิ ่มขึ้ นถ้าได้รับเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 
ความสัมพันธ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญญาจากหมอกควันจากฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ยังไม่
สามารถแก้ไขได้ ในขณะที่ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสที่ก าลังด าเนินอยู่ที่จะทวิความรุนแรงขึ้นถ้า
การแพร่ระบาดยังคงด าเนินอยู่และเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว สิ่งที่จ าเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
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ด าเนินการส าหรับผู ้ที ่เกี ่ยวข้องคือการมาตรการรับมือเหตุการณ์ดังกล่าวในฤดูกาลการเกิดหมอกควัน
โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนที่ก าลังจะมาถึงในปี 2565 

 
สถานการณ์การเผาไหม้สาเหตุที่ท าให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

ในช่วงฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อน ค่าฝุ่นละอองในบรรยากาศจะเพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากปัจจัยความกด
อากาศสูง ปรากฏการณ์อุณหภูมิผกผันกลับในชั้นบรรยากาศ และลมสงบ เป็นอุปสรรคต่อการแพร่กระจาย
ของฝุ่นละอองจึงเกิดการสะสมในพื้นที่ ประกอบกับความแห้งแล้งที่อาจจะก่อให้เกิดไฟป่า และกิจกรรมของ
แหล่งก าเนิดฝุ่นละอองที่มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล โดยฤดูกาลในแต่ละภาค มีช่วงเวลาแตกต่างกัน 
ภาคเหนือฤดูกาลที่เกิดสถานการณ์วิกฤตฝุ่นละอองประมาณเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมมาจากไฟป่าและ                       
การเผาเศษวัสดุการเกษตรประเภทข้าว ข้าวโพด และอ้อย หมอกควันข้ามแดน  และการจราจรและขนส่งใน
เขตเมืองใหญ่ (กรมควบคุมมลพิษ, 2564) 

สถานการณ์การเกิดจุดความร้อนของประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน ประกอบด้วย ราชอาณาจักร
กัมพูชา ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
หรือเรียกว่า CLMVT จากข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียม Terra และ Aqua ระบบ Moderate 
Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) ที่มีความละเอียด 1,000 เมตร เพื ่อให้การติดตาม
สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันจากจุดความร้อนที่เกิดในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ อันจะ
น าไปสู ่การเฝ้าระวังและบริหารจัดการเชิงพื ้นที ่ท ี ่คาดว่าจะได้ร ับผลกระทบจากสถานการณ์ข้างต้น                  
(ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน , 2563) จากข้อมูลแสดงให้เห็นถึง
สถานการณ์ การเกิดจุดความร้อนของประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านที่เกิดขึ้น 

จุดความร้อนสะสม 5 ปีย้อนหลัง จะพบว่าประเทศที่เกิดจุดความร้อนมากที่สุด คือ เมียนมาร์ ร้อยละ 
34 รองลงมาคือ ลาว ร้อยละ 24 กัมพูชา ร้อยละ 19 ไทย ร้อยละ 15 และเวียดนาม ร้อยละ 8 ตามล าดับ โดย
เพื่อพิจารณาจากข้อมูลจุดความร้อนปี 2563 พบว่าในแต่ละประเทศจะเกิดจ านวนจุดความร้อนสูงช่วงเวลาที่
ต่างกัน คือ กัมพูชาจะเกิดจุดความร้อนสูงในช่วงเดือนมกราคมและจะมีแนวโน้มลงลด ในขณะที่ประเทศไทย
จะเกิดจุดความร้อนขึ้นสูงในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม เมียนมาร์ ลาว และเวียดนาม จะเกิดจุดความ
ร้อนสูงในเดือนมีนาคมและเมษายน การเกิดจุดความร้อนของประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านสอดคล้องกับ
ข้อมูลค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กของไทยที่จะเกิดข้ึนเกินค่ามาตรฐานในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 

จุดความร้อนสะสมในประเทศไทย จากข้อมูลดาวเทียม Terra/Aqua ระบบ MODIS พบจุดความร้อน
สะสมทั้งประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 26,308 จุด โดยส่วนใหญ่เกิดจุดความร้อนสะสมสูงสุดในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน 9จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย ล าปาง ล าพูน น่าน แพร่ พะเยา และตาก                     
เมื่อพิจารณาข้อมูลย้อนหลังจะแสดงให้เห็นถึงจุดความร้อนที่เกิดขึ้นสูงเมื่อปี 2559 และลดลงในช่วงปี 2560 
และ 2561 ตามล าดับ และวิกฤตสูงสุดในรอบ 6 ปี เกิดข้ึนเมื่อปี 2562 เกิดจุดความร้อนข้ึน 10,217 จุด 
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พื้นที่เผาไหม้สะสมของพ้ืนที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด ของประเทศไทย 
การติดตามสถานการณ์ร่องรอยการเผาไหม้จากไฟป่า ด้วยดาวเทียม Landsat-8 เปรียบเทียบภาพทั้ง

ก่อนและหลังเกิดไฟป่า และตรวจสอบความถูกต้องการแปลวิเคราะห์พื้นที่เผาไหม้ด้วยจุดความร้อนจาก
ดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ติดตามร่องรอยพื้นที่เผาไหม้ ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ เพ่ือ
สามารถน าไปใช้ในการวางแผน ช่วยประกอบการตัดสินใจ บริหารจัดการไฟป่าและหมอกควันในระดับพ้ืนที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าปี 2564 มีพ้ืนที่เผาไหม้สะสมลดลงจากปี 2563 ลดลงร้อยละ 28 
ประกอบกับต้นปี 2564 รับอิทธิพลปรากฏการณ์ลานีญ่า ท าให้มีปริมาณน ้าฝนมากกว่าปกติ ภาคเหนือมีฝนตก
เป็นระยะ และเริ่มตกหนักตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน ดังนั้นสถิติไฟของปีนี้จึงต ่ากว่าปีก่อนหน้าอย่างชัดเจน 

และเมื่อคิดเป็นพื้นที่เผาไหม้สะสมต่อพื้นที่จังหวัดเฉลี่ย ปี 2559 ถึง 2562 พบว่าแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่
เผาไหม้สะสมเฉลี่ย 6 ปี สูงที่สุด รองลงคือตาก และล าปาง ตามล าดับ และเม่ือคิดเปรียบเทียบสัดส่วนต่อพ้ืนที่
ของแต่ละจังหวัดภาคเหนือ แม่ฮ่องสอนมีสัดส่วนการเผาไหม้สะสมต่อพื้นที่มากที่สุด รองลงมาคือล าปางและ
ล าพูน และตาก ตามล าดับ 

พื้นที่ที่มีปัญหาที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อปัญหาฝุ่นละอองซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบสถานการณ์ฝุ่นละอองเกิน
มาตรฐาน ได้แก่ พื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด โดยเฉพาะช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนของทุกปีมักพบการเพ่ิม
สูงขึ้นของฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเนื่องจากความแห้งแล้ง ประกอบกับเกษตรกรจะท า 
การเผาเศษวัสดุเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก สภาวะอากาศที่แห้งและนิ่ง ภูมิประเทศบางแห่งเป็นแอ่งกระทะท า
ให้ฝุ่นละอองไม่แพร่กระจายและแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นาน โดยสาเหตุหลักของปัญหาหมอกควันในแต่
ละพ้ืนที่มีดังนี้ (1) พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เกิดจากการเผาเพ่ือบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือขยายพ้ืนที่
ท ากินการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่ด้วยความสูงและความลาดชันเกษตรกรจึง
ต้องใช้วิธีการเผาเพื่อก าจัดเศษวัสดุการเกษตร การเผาเพื่อหาของป่าและล่าสัตว์รวมถึงการเผาพื้นที่รอบป่า
และลุกลามเข้าสู่ป่าเกิดเป็นไฟป่า (2) พื้นที่เกษตร จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2556 ภาคเหนือมีพื้นที่
ปลูกข้าวและข้าวโพดคิดเป็นร้อยละ 34 และ 26 ของพื้นที่การเกษตร ซึ่งเกษตรกรจะเผาเพื่อเตรียมพื้นที่
เพาะปลูกและก าจัดเศษวัสดุเช่นเดียวกับการเกษตรในพ้ืนที่ป่า 

จากเนื้อหาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงหลักฐานทางกายภาพที่ปรากฎของสถานการณ์เผาไหม้ที่เป็นสาเหตุ
ท าให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กแล้ว พื้นที่เกิดจ านวนจุดความร้อนมากที่สุดคือภาคเหนือ โดยมีฤดูกาลที่เกิด
สถานการณ์วิกฤตฝุ่นละอองประมาณเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมมาจากไฟป่าและการเผาเศษวัสดุการเกษตร
ประเภทข้าว ข้าวโพด และอ้อย หมอกควันข้ามแดน และการจราจรและขนส่งในเขตเมืองใหญ่ นอกจากนั้น
จากเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เผาไหม้ที่เกิดขึ้นขึ้นอยู่กับหลายสิ่งประกอบกันทั้งกิจกรรมของประชาชนและ
สภาพภูมิอากาศประกอบกัน ท าให้เราทราบถึงแนวโน้มและสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นโดยมีข้อมูลที่
น่าเชื่อถือยืนยันถึงสภาพปัญหา สิ่งเหล่านี้จะน าเป็นสู่การหาเครื่องมือและวิธีการแก้ไขปัญหาต่อไป 
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การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมลพิษทางอากาศข้ามแดน 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผลิตเนื้อสัตว์ โดยเกี่ยวโยงตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ 

เกษตรกรผู้ปลูก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตเนื้อสัตว์ไปจนถึงผู้บริโภค ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของไทย ปลูกง่าย มีความทนทาน ต้องการน ้าน้อย และเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ความสัมพันธ์จากการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คือการส่งออกสินค้าไก่เป็นอันดับสาม
ของโลก มีมูลค่า 3,116 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 97,903 ล้านบาท ปริมาณการผลิตและการบริโภคไก่สูง
กว่าเนื้อสัตว์ประเภทอ่ืน ปี 2562 ผลผลิตไก่เนื้อทั่วโลกอยู่ที่ 99 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 จากปีก่อนหน้า 
ส าหรับประเทศไทยมีผลผลิตไก่เนื้อ 2.36 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.3 ของผลผลิตไก่เนื้อทั่วโลก สูงเป็น
อันดับ 8 ของโลก ขณะที่การบริโภคเนื้อไก่ในประเทศอยู่ที่ 1.51 ล้านตัน หรือประมาณร้อยละ 62 ของผลผลิต
ไก่เนื้อทั้งหมด ในปี 2564 ถึง 2566 มีการคาดการณ์ว่าปริมาณการผลิตเนื้อไก่ทั่วโลกจะเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4 
ถึง 5 ต่อปี โดยการบริโภคไก่ในประเทศจะเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจที่ระดับร้อยละ 2.5 ถึง 3.5 ต่อปี ขณะที่
การส่งออกจะเติบโตจากตลาดที่มีฐานลูกค้า เช่น ญี่ปุ่นและจีน ผนวกกับความเชื่อมั่นของต่างประเทศต่อ
มาตรฐานการผลิตสินค้าไก่ของไทย ท าให้ปริมาณส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5 ถึง 7 
ต่อปี (ชัยวัช โซวเจริญสุข, 2564) 

ความสัมพันธ์ของอัตราการเติบโตของเมือง การเพิ่มขึ้นของประชากร และการบริโภคเนื้อสัตว์ที่มาก
ขึ้นทั่วโลกนั้น ท าให้อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส าหรับอุตสาหกรรมเนื้อไก่ของไทยนั้นมี
ปริมาณการผลิตขึ้นทุกปีเช่นกัน เมื่อการผลิตไก่เพิ่มขึ้นปริมาณความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็เพิ่มสูงขึ้น
เช่นกัน จากข้อมูลส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรระบุว่าประเทศไทยมีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด 
6,809,848 ไร่ เป็นพื้นที่ในภาคเหนือตอนบนมากถึง 2,083,604 ไร่ โดยปี 2562 พ้ืนที่ภาคเหนือ 9 จังหวัดของ
ไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูงถึง ร้อยละ 39 โดยจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกข้ าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุดใน 9 
จังหวัดภาคเหนือ คือ จังหวัดน่าน จังหวัดตาก และจังหวัดล าปาง ตามล าดับ  

ข้อมูลจากกรีนพีชประเทศไทยร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2563) พบว่าวิกฤตฝุ่น PM2.5 และมลพิษทางอากาศจากหมอกควัน
ข้ามพรมแดน นั้นมีความเกี่ยวข้องกับการขยายตัวของพืชเชิงเดี่ยวทั้งในไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน มีหลักฐาน
ที่แสดงให้เห็นว่าราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีการแปรผันตรงกับจ านวนจุดความร้อน ปีใดที่บริษัทอาหารสัตว์
มีความต้องการวัตถุดิบข้าวโพดมาก ราคาข้าวโพดที่บริษัทอาหารสัตว์รับซื้อจากเกษตรกรมีราคาสูง  ปีนั้น
จ านวนจุดความร้อนจะสูงตามไปด้วย สัดส่วนของร่องรอยพื้นที่เผาไหม้ในพื้นที่ปลูกข้าวโพดกับพื้นที่ปลูก
ข้าวโพดรวมทั้งหมดในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงในช่วง 5 ปี ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2562 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจาก
ร้อยละ 14.69 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 24.4 ในปี 2562 สอดคล้องกับแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจุดความร้อนที่
พบในพื้นที่ปลูกข้าวโพดในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงในช่วงเวลาเดียวกัน ปี 2558 ถึง 2562 จากการวิเคราะห์
ภาพถ่ายดาวเทียมสรุปได้ว่าจุดความร้อนที่พบในพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดคิดเป็นร้อยละ 30 ของจุดความร้อนทั้งหมด
บริบทการขยายตัวของตลาดข้าวโพดอาหารสัตว์ข้างต้นประกอบกับการสะสมของจุดความร้อนและการเผาที่
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เชื่อมโยงกับช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต เตรียมพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกในฤดูถัดไปท าให้ช่วงปลายเดือนมีนาคมถึง
กลางเดือนเมษายนของทุกปีพ้ืนที่อนุภูมิภาคลุ่มน ้าาโขงต้องอยู่ภายใต้หมอกควันพิษที่เป็นวิกฤตร้ายแรงต่อ
สุขภาพ ผลกระทบที่ส าคัญของปัญหาหมอกควันพิษข้ามพรมแดนคือ สุขภาวะของประชาชน  

นอกจากปัญหาทางด้านสุขภาพ ปัญหาที่ด้านสิ่งแวดล้อมของการเกิดก๊าซเรือนกระจก โดยมีงานวิจัย
พบว่ามีปริมาณสูงสุดในขั้นตอนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพ้ืนที่เพาะปลูกคิดเป็นร้อยละ 75 ส าหรับการเกิด
ฝุ ่นละอองขนาดเล็ก มีปริมาณสูงสุดในขั ้นตอนการเผาเศษวัสดุการเกษตรในที่โล่ง คิดเป็นร้อยละ 86                    
ซึ ่งผลกระทบดังกล่าวส่งผลกระทบต่อมลพิษทางอากาศและสุขภาพของประชนชนที ่เป ็นอ ย่างมาก                          
(ฐิฏาพร และคณะ, 2559) การก าจัดวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและการปลูกก่อนที่ดิน ชี้ให้เห็นที่มาของความ
ไร้ประสิทธิภาพของการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งผลลัพธ์สามารถน าเสนอบริบทขนาดใหญ่ในการก าหนด
นโยบายและอาจเป็นแนวทางในการตัดสินใจสนับสนุนเครื่องมือเพื่อคิดค้นวิธีแก้ปัญหาหมอกควันข้าวโพด
ส าหรับอนาคต (Watcharasakonpong and Thiengburanathum, 2016) 

จากอีกข้อค้นพบจากเนื้อส่วนนี้ยังสาเหตุพบการท าเกษตรเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผลิตเนื้อสัตว์ที่บริโภคในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เป็นส่วนประกอบส าคัญในอาหารสัตว์ที่ใช้เลี้ยงสัตว์เหล่านั้น โดยมีหลักฐานยืนยันว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีส่วนที่ท า
ให้เกิดการเผาไหม้ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก  
เนื่องจากมีข้อมูลในบางช่วงแสดงให้เห็นว่าในพื้นที่ประเทศมีจ านวนจุดความร้อนและพื้นทีเผาไหม้ไม่สอดคล้อง
กับปริมาณค่าฝุ่นละออง แต่เนื่องหมอกควันข้ามแดนท าให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบดังกล่าว ทุกปัจจัยล้วน
แล้วแต่มีความสัมพันธ์กัน เมื่อทราบถึงสาเหตุของปัญหาท าให้เราสามารถท่ีหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 
แนวคิดการบริการจัดการเชงิพ้ืนที่ด้วยวิธีปรับเปลี่ยนการใช้ท่ีดินในโซ่อุปทานทางการเกษตรเพื่อลดปัญหา
หมอกควันอย่างย่ังยืน 

กล่าวได้การกิจกรรมที่ในโซ่อุปทานทางการเกษตรที่ใช้ไฟในกระบวนเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ท าให้เกิด
ปัญหาหมอกควัน โดยเฉพาะเมื่อท าให้เกิดไฟในช่วงสภาวะอากาศปิดในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกตั้งแต่ต้นทางของโซ่อุปทานทางการเกษตร เปลี่ยนจากพืชเชิงเดี่ยวที่
ต้องท าการเพาะปลูกต่อพื้นที่ในจ านวนมาก (Mass Production) ต่อหนึ่งฤดูกาล เป็นการท าการเกษตรแบบ
ไม่ใช้ไฟในกระบวนการ เป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผลการจากสร้างกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบมีส่วนร่วมสามารถลดสาเหตุการเกิดหมอกควันจากภาคเกษตรจากพ้ืนที่
น าร่องในจังหวัดน่าน ได้ผลจากการศึกษาสามารถเปลี ่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรแบบเดิม               
(พ่ึงพาไฟ) เปลี่ยนเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรแบบใหม่ (ลดการพ่ึงพาไฟ) เปลี่ยนจากข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์เป็นการปลูกเกษตรอินทรีย์ ซึ่งสิ่งส าคัญคือกระบวนการในการปรับเปลี่ยนที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
ของเกษตรกร สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการส ารวจของมูลเชิงลึกด้านต่าง ๆ 
อันได้แก่ วิธีการเกษตร ปัจจัยการผลิต ต้นทุน-ก าไรในการด าเนินการ วิธีชีวิต สังคมและวัฒนธรรม แล้วจึง
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น ามาจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์และประเมินพ้ืนที่ ตลอดจนความเป็นไปได้ของพืชทดแทนที่มีศักยภาพและ
ความต้องการของตลาด โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมเครือข่ายลดการพ่ึงพา เกษตรจ านวน 22 ราย ครอบคลุมพ้ืนที่ 
116 ไร่ (ปัณฑิตา และคณะ, 2561)  
  สรุปจากเนื้อหาข้างต้นได้ว่าวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมคือการแก้ไขในเชิงปฏิบัติในระดับ
พื้นที่ โดยปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิมที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวในปริมาณมาก ๆ และต้องใช้ไฟในการ
กระบวนการ เป้าหมายเพื่อลดการพึ่งพาไฟในโซ่อุปทานทางการเกษตรที่เป็นสาเหตุของการเกิดฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก เพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรจากการปรับเปลี่ยนพืชที่ปลูก ความส าเร็จของงานวิจัยที่แสดงเป็นที่ประจักษ์
นี้สามารถน าเป็นต้นแบบในจัดการเชิงพ้ืนที่และขยายพ้ืนที่ โดยการลงปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ร่วมเพ่ือ
ลดปัญหาหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  
 
บทสรุป 

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่ามีความสัมพันธ์กับมลพิษ
ทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ส่งผลต่ออัตราการเสียชีวิตเมื่อได้รับเชื้อไวรัสดังกล่าว ปัญหาหนึ่งที่
ประเทศไทยเคยประสบกับปัญหาและยังคงประสบอยู่ระหว่างที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 คือมลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาดไม่เกิน 2.5 และ ไม่เกิน 10 ไมครอน แม้ว่าในช่วงต้น
ปี 2564 จะส่งผลกระทบไม่รุนแรงเท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากปรากฎการณ์ลานินญ่า  ท าให้มีฝนตกตั้งแต่ตน้ปี 
แต่ถึงกระนั้นพบว่าจ านวนวันที่ค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานอยู่หลายเท่าตัว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน การด าเนินชีวิต และระบบเศรษฐกิจ และในปี 2564 องค์การอนามัยโลกมีการปรับค่าคุณภาพ
อากาศแนะน าใหม่โดยปรับค่าลดลงจากเดิม จากหลักฐานแสดงถึงพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนแสดงถึงปัจจัยหลาย
อย่างที่ส่งผลให้เผชิญปัญหาหมอกควัน ไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะ ภูมิอากาศปิด  และความกด
อากาศสูงในช่วงเวลาเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี การเผาไหม้ในที ่โล ่งและพื ้นที ่ป่า
ภายในประเทศเอง รวมถึงมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน และมีข้อมูลยืนยัน
เกี่ยวกับการท าเกษตรเชิงเดี่ยวของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หนึ่งในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผลิตเนื้อสัตว์ โดยเป็น
ส่วนประกอบหลักของอาหารเลี้ยงสัตว์ มีส่วนเกี่ยวข้องที่ท าให้มลพิษทางอากาศจากฝุ่นควันขนาดเล็ก ปริมาณ
ดังกล่าวมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์ภายในประเทศและการส่งออก ทางออกของ
ปัญหาของบริบทขนาดใหญ่คือก าหนดนโยบาย วางมาตราการบริหารจัดการเชิงนโยบายอย่างเป็นระบบและ
ครอบคลุมให้สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง แต่เนื่องจากเป็นเรื่องยากที่จะสามารถเห็นผลอย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรม  

การวิจัยฉบับนี้จึงได้น าเสนอการชุดความรู้เพื่อแก้ปัญหาในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จากผลลัพธ์
ความส าเร็จจากงานวิจัยที่สืบค้น คือ การบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินในโซ่อุปทาน
ทางการเกษตร ด้วยวิธีการเข้าไปปรับเปลี่ยนโซ่อุปทานการเกษตรแบบเดิม จากพื้นที่ต้นแบบที่เคยประสบ
วิกฤตปัญหาหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็กและเกิดพื้นที่เผาไหม้จากเกษตรเชิงเดี่ยวแบบพึ่งพาไฟ แล้วได้
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ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์และยังด าเนินการอย่างเนื่องจนถึงปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดน่าน ชุดความรู้นี้จึงมีความ
เหมาะสมที่จะน ามาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้เช่นกัน การขยายผลเชิงพื้นที่สามารถท าได้โดย
การถอดบทเรียนความส าเร็จจากการวิจัยและขยายผลสู่พื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีบริบทต่าง ๆ คล้ายหรือ
ใกล้เคียงกัน อย่างจริงจัง โดยสามารถเริ่มถอดบทเรียน ประเมินพื้นที่โดยมุ่งเน้นพื้นที่เสี่ยงเผาไหม้ซ ้าซากสะสม
และพื้นที่ที่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนจากการท าเกษตรแบบพึ่งพาไฟ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และปฏิบัติจริ ง
ในพ้ืนที่ การแก้ไขด้วยวิธีนี้จะท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเมื่อด าเนินการตามวิธีการข้างต้น มีความเป็นไปได้สูงว่าจะการแก้ไขปัญหาหมอกควันโดยลดพื้นที่เผาไหม้
ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนมากกว่าการการดับไฟที่ปลายเหตุอย่างที่ผ่านมา ผลที่ได้จากการด าเนินคือการลดการ
เผา เพ่ิมรายได้ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมการบริบทพื้นท่ีในอนาคตต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้กับของสมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า (2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับทัศนคติการวางแผนทางการเงิน

เตร ี ยมการเกษ ี ยณอาย ุ ของสมาช ิ กสหกรณ ์ ออมทร ั พย ์ โรงพยาบาลพระปกเกล ้ า จ  าก ั ด และ  

(3) ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับทัศนคติการวางแผนการเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า 

จ ากัด งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ด าเนินการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานคือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi-Square                   

ผลการศึกษา พบว่า (1) สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้ามีระดับความรู้ในเรื่องการวางแผนการเงิน

ส่วนบุคคลในภาพรวมในระดับปานกลาง ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานด้านความรู้ พบว่า เพศ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อายุงาน รายได้ต่อเดือน การเป็นสมาชิก อายุสมาชิก และบุคคลในครอบครัวที่ท่านมีส่วนร่วมในการ

รับผิดชอบค่าใช้จ่าย มีความสัมพันธ์กับกับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อเตรียมการ

เกษียณ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) สมาชิกมีทัศนคติต่อการวางแผนทางการเงินเพ่ือเตรียมการเกษียณ

ในด้านการจัดการด้านการเงิน ด้านการวางแผนด้านการประกันภัย และด้านการวางแผนเพื่อการลงทุน ในระดับมาก 

ส่วนในด้านการวางแผนเพื่อการเกษียณ และด้านการวางแผนมรดก ในระดับปานกลาง และ (3) ระดับความรู้ของ

สมาชิกมีความสัมพันธ์กับทัศนคติในเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในด้านการจัดการด้านการเงินโดยเห็นว่าฉันใช้

จ่ายเงินอย่างระมัดระวัง ฉันต้องหมดภาระหนี้สินก่อนเกษียณ และฉันมีการจัดสรรงบประมาณรายรับ-รายจ่ายอย่างดี  

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ในส่วนด้านอ่ืน ๆ ที่เหลือไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในเรื่องการวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด  

ค าส าคัญ: ทัศนคต ิการวางแผนทางการเงิน การเกษียณอายุ สหกรณ์ออมทรัพย์  
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Abstract  

The purposes of this research were (1) Relationship of personal factors and knowledge 

of members of The Phrapokklao Hospital Savings. Cooperative limited (2) Relationship 

between personal factors and attitudes of financial planning for retirement of the cooperative 

members of Phrapokklao Hospital Savings Cooperative Limited and (3) Relationship between 

knowledge and financial planning attitudes of members of The Phrapokklao Hospital Saving 

Cooperative Limited. This research is a quantitative research. The research was conducted by 

collecting data from a sample group of 400 members persons. There were analyzed  

descriptive statistics of  frequency deviation value, percentage value and a statistic used was 

tested by chi-square statistical in. The results of this research indicated that: (1) The members 

of Phrapokklao Hospital Cooperative Limited had Overall of knowledge in personal financial 

planning at the moderate level. Regarding to the hypothesis testing results, knowledge in 

personal financial planning aspect, it was found that age, marriage status, educational level, 

and the number of dependent children were significantly related to the personal financial 

planning scheme of the members, statistically significant at 0.05 level. (2)  Members were an 

attitude towards financial planning in preparation for retirement in terms of managing finances. 

Insurance planning and investment planning at a high level.  As for retirement planning and 

inheritance planning at a moderate level. (3)  Members' level of knowledge were related to 

their personal financial planning attitude in managing their finances, seeing that I spent my 

money cautiously, I have to pay off my debts before I retire, and I have a good income-

expense budget allocation, statistical significance at the 0.05 level. With the other aspects 

were not related to attitudes towards personal financial planning among members of 

Phrapokklao Hospital Savings Cooperative Limited. 
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บทน า 

 ส าหรับประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุมาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 และก าลังจะก้าวเข้าสู่การเป็น

สังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ใน พ.ศ. 2564 ซึ่งหมายถึงสังคมที่มีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากร

ทั้งหมด โดยคาดการณ์ว่าใน พ.ศ. 2574 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด คือ มีผู้สูงอายุ

มากกว่าร้อยละ 28 ของประชากรทั ้งหมด  ผู้ส ูงอายุของประเทศไทย ใน พ.ศ. 2560 มีจ านวนทั ้งสิ้น 

11,312,447 คน เป็นชายจ านวน 5,083,681 คน (ร้อยละ 44.94) และหญิง 6,228,766 คน (55.06)  

โดยจ าแนกตามกลุ่มช่วงวัย โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยต้น (60 - 69 ปี) ร้อยละ 57.4 กลุ่มวัยกลาง (70 - 79 ปี) 

ร้อยละ 29 และกลุ่มวัยปลาย (80 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 13.6 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) 

การเข้าสู่สังคมสูงอายุกระทบต่อการพัฒนาประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

ไทยในระยะยาว ทั้งประเด็นงบประมาณ เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม ประเด็นท้าทายใน

การด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ การสร้างหลักประกันด้านรายได้เพื่อวัยสูงอายุการเตรียมความพร้อมเพื่อความ

มั่นคงในวัยสูงอายุ ด้วยการส่งเสริมระบบการออมแห่งชาติให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในวัยท างานและยัง

ไม่มีหลักประกันด้านรายได้ใด ๆ จากรัฐให้มีบ านาญเพื่อการใช้จ่ายในวัยสูงอายุ จากสถิติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า

จ านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น มีสาเหตุจากหลาย ๆ ปัจจัย เช่น การอยู่เป็นโสด การแต่งงานล่าช้า การมีสุขภาพ

พลานามัยที่แข็งแรงท าให้อายุยืนยาวมากข้ึน หรือบางครอบครัวที่แต่งงานกันแต่ไม่อยากมีบุตรท าให้อัตราการ

เกิดน้อยลงท าให้ผู้สูงบางคนนั้นไม่มีลูกหลานดูแล รัฐบาลจึงให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ และประชากรส่วนใหญ่

มองว่า การวางแผนทางการเงินเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนไม่อยากจะศึกษาและปฏิบัติตาม แต่ ถ้ายิ่งไม่สนใจ

อนาคตก็ยิ่งยากเมื่อเจออุปสรรคก็จะตั้งตัวไม่ทัน การวางแผนทางการเงินจึงเป็นเหมือนแผนที่ที่จะค่อยช่วยน า 

ไปสู่จุดหมายได ้ดังนั้นถ้ายิ่งวางแผนทางการเงินเร็วก็จะท าให้ถึงจุดมุ่งหมายที่เร็วขึ้น 

ในการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ นั้นเป็นเรื่องส าคัญของชีวิตที่ทุกคนโดยเฉพาะคนที่

ก าลังจะเป็นผู ้สูงอายุควรจะมีความรู้  ความเข้าใจและความส าคัญของการวางแผนทางการเงินเพื ่อวัย

เกษียณอายุ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปสู่สังคมผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น เนื่องจากวิวัฒนาการ

ความก้าวหน้าด้านการแพทย์ ท าให้แนวโน้มของประชากรผู้สูงอายุมีอายุขัยเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อความ

เป็นอยู่คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไปด้วย ดังนั้นการวางแผนทางการเงินไว้ใช้จ่ายในช่วงเกษียณอายุเป็นสิ่งที่

จ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการด าเนินชีวิตในช่วงเกษียณอายุมีความจ าเป็นและส าคัญเป็นอย่างมากต่อการ

ด ารงชีวิตในบั้นปลายของชีวิตอย่างมีความสุข การวางแผนทางการเงินไว้ใช้จ่ายในช่วงเกษียณอายุโดยเฉพาะ

ในด้านต่าง ๆ คือ ด้านสุขภาพร่างกาย และจิตใจ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการพักผ่อน เป็นต้น เพราะ

ยังคงต้องมีภาระใช้จ่ายหลังเกษียณ แม้ว่าจะเกษียณจากงานแล้วไม่ได้แสดงว่าจะเกษียณการลงทุนไม่ใช่ว่าจะ

ใช้เงินออมของตนเองอย่างเดียวเพราะเงินออมอาจหมดไปได้ภายในไม่กี่ปีหากใช้ไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการจัดการ
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หรือการวางแผนการเงิน ซึ่งในปัจจุบันบางคนอาจจะมีเงินสะสมไว้น้อยเกินไปอาจต้องเร่ง “ออมเพิ่ม” จะได้มี

เงินพอใช้หลังเกษียณการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณจะท าให้สามารถเลือกชีวิตหลังเกษียณได้อย่างสุข

สบายไม่เป็นภาระกับลูกหลานและยังเป็นที่พ่ึงของลูกหลานได้อีกด้วย ซึ่งคนจ านวนมากไม่คิดที่จะวางแผน

การเงินเพ่ือการเกษียณหรือไม่ฝึกการออมทรัพย์ส าหรับไว้ใช้ในยามชรา หรือไม่สามารถจะหาเงินมาท าประกัน

ส าหรับความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การเจ็บป่วยจึงท าให้เงินที่ออมหมดไป และเมื่อจ าเป็นต้องได้รับ

ความช่วยเหลือจากผู้อื่นก็จะท าให้รู้สึกเสื่อมเสียเกียรติ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558) 

การที่ผู้วิจัยเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด ท าหน้าที่

ให้บริการด้านสินเชื่อ พบว่ามีสมาชิกสหกรณ์จ านวน 15.88 % ยังคงมีหนี้สินหลังเกษียณ และไม่มีเงินเก็บให้

เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน คงใช้บริการด้านสินเชื่อเพ่ือใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันมากกว่าการฝากเงิน

เพื่อออมทรัพย์ เมื่อเริ่มเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกหรือเข้าสู่วัยก่อนเกษียณ หรือเมื่อตนเองรู้สึกว่าเริ่มมีปัญหา

ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้สมาชิกไม่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ตนเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางรายต้องอยู่ภาวะเครียดจากภาระหนี้สินต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น ท าให้เกิดผล

กระทบถึงสุขภาพทางร่างกาย จิตใจ และสังคมของสมาชิกด้วย จากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจในปี พ.ศ. 2561 

พบว่ามีสมาชิกฆ่าตัวตายจากภาระหนี้สินนอกระบบ 1 ราย และสมาชิกออกจากราชการ จ านวน 8 ราย ท าให้

ผู้ค ้าประกันต้องช าระหนี้แทนผู้กู้ เนื่องจากภาระหนี้สินนอกระบบ ในขณะนี้ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด  ก็เช่นกัน ปัจจุบันพบข้าราชการกลุ่ม

บ านาญเป็นสมาชิกรวม 487 คน คิดเป็นร้อยละ 21.09 % ของสมาชิกทั้งหมด และยังคงมีภาระหนี้บุคคลค ้า

ประกัน จ านวนร้อยละ 15.88 ท าให้มีเงินบ านาญไม่เพียงพอกับรายจ่ายในชีวิตประจ าวัน สมาชิกก่อนวัยก่อน

เกษียณตั้งแต่เริ่มบรรจุงานจนถึง 60 ปี จ านวน 1,822 ราย คิดเป็น 78.90 % จากสมาชิกทั้งหมด 2,309 ราย 

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นเหตุผลส าคัญที่ผู้ศึกษาได้มีความสนใจศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับ

ทัศนคติการวางแผนทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด ในประเด็น

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับทัศนคติการวางแผนทางการเงินเตรียมการเกษียณอายุของสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เพื ่อเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล

พระปกเกล้า จ ากัด ว่าอยู่ในระดับใดและมีความสัมพันธ์กับสิ่งใดเพื่อน าไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของสมาชิกสหกรณ์ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื ่อศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู ้กับของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด 

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับทัศนคติการวางแผนทางการเงินเตรียม    

การเกษียณอายุของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด 

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับทัศนคติการวางแผนการเงินของสมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด 

 

สมมติฐานของงานวิจัย 

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน รายได้ต่อ

เดือน การเป็นสมาชิก อายุสมาชิกและบุคคลในครอบครัวที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย มีความสัมพันธ์กับ

ทัศนคติการวางแผนการเงินเพื่อเตรียมการเกษียณของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า 

จ ากัด   

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน รายได้ต่อ

เดือน การเป็นสมาชิก อายุสมาชิกและบุคคลในครอบครัวที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย มีความสัมพันธ์กับ

ทัศนคติการวางแผนการเงินเพื่อเตรียมการเกษียณในด้านการจัดการด้านการเงิน ด้านการวางแผนด้า น               

การประกันภัย ด้านการวางแผนเพื่อการลงทุน ด้านการวางแผนเพื่อการเกษียณ และด้านการวางแผนมรดก

ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด   

สมมติฐานที่ 3 ความรู้ความเข้าใจกับทัศนคติในการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมการเกษียณมี

ความสัมพันธ์ในด้านการจัดการด้านการเงิน ด้านการวางแผนด้านการประกันภัย ด้านการวางแผนเพ่ือ               

การลงทุน ด้านการวางแผนเพื่อการเกษียณ และด้านการวางแผนมรดก 

กรอบแนวคิดการท าวิจัย 

การศึกษาทัศนคติการวางแผนทางการเงินเพ่ือเตรียมการเกษียณอายุ :กรณีศึกษาสมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง จ านวน 3 เรื ่อง  

ซึ่งเป็นผลงานของพิราวรรณ จิระนันทราพร.(2555) ที่ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติของประชาชนท างานในภาคเหนือ

ของประเทศไทยต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล กรณีศึกษาประชาชนวัยท างาน อายุตั้งแต่ 22-60 ปี และ

อาศัยอยู่ใน 17 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ของทัศนีย์ แพงบุดดี. (2562) ศึกษาเรื่องการวางแผน

การเงินส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จ ากัด และของเสาวนีย์ บุญเฉลิม 
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(2554) ศึกษาเรื่องการวางแผนการเงินเพ่ือเตรียมการเกษียณอายุส าหรับข้าราชการสังกัดส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดล าปาง เพ่ือน ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการท าวิจัย ดังภาพที่ 1 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดวิจัย 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

1.ขอบเขตการวิจัยด้านเนื้อหาการศึกษา ครั้งนี้เป็นการศึกษาทัศนคติการวางแผนทางการเงินเพ่ือ

เตรียมเกษียณของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พระปกเกล้า จ ากัด ในด้านการจัดการด้านการเงิน การวางแผน

ด้านการประกันภัย การวางแผนเพ่ือการลงทุน การวางแผนเพ่ือการเกษียณ และการวางแผนมรดก 

ตัวแปรอิสระ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-เพศ 

-อายุ 

-สถานภาพ 

-ระดับการศึกษา 

-อายุงาน 

-รายได้ 

-อายุสมาชิก 

-บุคคลในครอบครัวที่มีส่วนร่วม

รับผิดชอบในค่าใช้จ่าย 

 

 

 
 

ตัวแปรตาม 

ทัศนคติต่อการวางแผนทางการเงิน

เพื่อเตรียมการเกษียณอายุ กรณีศึกษา

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล

พระปกเกล้า จ ากัด ในด้าน 

  -ด้านการจัดการการเงิน 

  -ด้านการวางแผนการท าประกันภัย 

  -ด้านการวางแผนการลงทุน 

  -ด้านการวางแผนเพื่อการเกษียณ 

  -ด้านการวางแผนมรดก 

 

 

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

-ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน

การเงินส่วนบุคคล 

-ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน

ส่วนบุคคล 

(จากการตั้งค าถาม 16 ข้อ เพ่ือวัด

ความรู้ความเข้าใจต่อการวางแผน

ทางการเงิน) 
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2. ขอบเขตการศึกษาด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ 

ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พระปกเกล้า จ ากัด โดยจ าแนกตามประเภทบุคลากรและหน่วยงานที่สังกัด 

3. ขอบเขตการศึกษาด้านตัวแปรวิจัย ตัวแปรที่น ามาใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 2 ตัวแปร ซึ่งตัว

แปรที่เก่ียวข้องส าหรับงานการศึกษา มีดังนี้ 

  3.1 ตัวแปรข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน รายได้ต่อ

เดือน การเป็นสมาชิก อายุสมาชิก และบุคคลในครอบครัวที่ท่านมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

  3.2 ต ัวแปรทัศนคต ิต ่อการวางแผนทางด้ านการเง ินได ้แก ่การจ ัดการด ้านการเงิน   

การวางแผนด้านการประกันภัย การวางแผนเพ่ือการลงทุน การวางแผนเพ่ือการเกษียณ และการวางแผนมรดก 

4. ขอบเขตพ้ืนที่และระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย 

 พื้นที่ศึกษา คือ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด จังหวัดจันทบุรี ใช้ระยะเวลาส าหรับการ

เก ็ บ ร วบรวมข ้ อม ู ล และศ ึ กษาว ิ จ ั ย ต ั ้ ง แต ่ เ ด ื อนม ี น าคม  พ . ศ .  2564  ถ ึ ง เ ด ื อน เมษายน  

ปี พ.ศ. 2564 

 

วิธีการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด ซึ่งมี

จ านวนทั้งสิ้น 2,309 ราย แบ่งเป็นข้าราชการบ านาญ จ านวน 487 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2563 ) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ท าการศึกษาข้อมูลจากสมาชิกที่ยังปฏิบัติงาน จ านวน 1,822 ราย แบ่งออกเป็น     

6 หน่วย โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการค านวณของ Taro Yamane (1973 อ้างใน กรกนก น้อยแนม, 

2557) และกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาทั้งหมด จ านวน 400 คน เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในการศึกษาครั้งนี้เพ่ิม 

การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญในช่วงเวลาที่ท าการศึกษาตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 

2564 ถึงเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2564 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื ่องมือที ่ใช ้ในการวิจ ัย ได้แก่ แบบสอบถามทัศนคติการวางแผนทางการเง ินเพื ่อเตร ียม                      

การเกษียณอายุ :กรณีศึกษาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด โดยมีวิธีการสร้างและ

หาคุณภาพ ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆที่เกี ่ยวข้องกับแบบสอบถามทัศนคติการวางแผนทาง

การเงินเพ่ือเตรียมการเกษียณอายุ พร้อมทั้งวิธีการสร้างแบบสอบถาม 
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2. สร้างรายการข้อค าถามจากข้อมูลและแนวคิดที่ได้ค้นศึกษาค้นคว้า โดยให้ข้อค าถามครอบคลุม

นิยามที่ก าหนด เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่ามี 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 5 คือมากที่สุด 4 

คือมาก 3 คือปานกลาง 2 คือน้อย และ 1 คือน้อยที่สุด 

3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู ้เชี ่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของ

รายการข้อค าถามในแบบสอบถาม 

4. น าแบบผลการประเมินความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

5. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดจันทบุรี จ ากัด ที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าผลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha)  

ของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งพบว่าแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น 0.874 

6. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยน าแบบสอบถามไปสอบถามกับสมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและน ากลับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ พร้อมทั้ง

คัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์น ามาบันทึกข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ผลต่อไป 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. หาค่าร ้อยละของข้อมูลพื ้นฐานของผู ้ตอบแบบสอบถามที ่เป ็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

โรงพยาบาลพระปกเกล้า ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างแล้วน าเสนอในรูปของตารางและการบรรยายพรรณนา 

2. น าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า ที่ได้ไป

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติและใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ เพื ่อหาค่าเฉลี ่ย (Mean) และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีเกณฑ์ก าหนดระดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด , 

2542, น. 100) 

ค่าเฉลี่ย  4.21-5.00  มีทัศนคติต่อการการวางแผนทางการเงินอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย  3.41-4.20  มีทัศนคติต่อการการวางแผนทางการเงินอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย  2.61-3.40  มีทัศนคติต่อการการวางแผนทางการเงินอยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย  1.81-2.60  มีทัศนคติต่อการการวางแผนทางการเงินอยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย  1.00-1.80  มีทัศนคติต่อการการวางแผนทางการเงินอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 3. ในส่วนของวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistic) ด้วยสถิติ Chi-Square เพื ่อหา

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลและทัศนคติตามลักษณะประชากรได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อายุงาน รายได้ต่อเดือน การเป็นสมาชิก อายุสมาชิกและบุคคลในครอบครัวที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
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ค่าใช้จ่ายและปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อทัศนคติการวางแผนทางการเงินเพื ่อเกษียณของสหกรณ์ออมทรัพย์

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด การทดสอบนัยส าคัญของความแตกต่างระหว่างตัวแปรและท าการสรุปผล

สมมติฐานว่ายอมรับหรือปฏิเสธที่ระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 

ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 87.3 มีอายุอยู ่ระหว่าง 41 –50 ปี  

คิดเป็นร้อยละ 32.5 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 52.5 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็น 

ร้อยละ 69.0 อายุการท างาน 25 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 29.0 รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 28.5 การเป็นสมาชิกเป็นสมาชิกสามัญ คิดเป็นร้อยละ 78.5 อายุการเป็นสมาชิกอยู่ระหว่าง             

1 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.3 บุคคลในครอบครัวที่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะรับผิดชอบ

ด้วยตัวคนเดียว จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู ้ก ับของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

โรงพยาบาลพระปกเกล้า ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

เพ่ือเตรียมการเกษียณของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด  

ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อเตรียมการเกษียณ 

มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 (ตามข้อค าถาม
ความรู้ความเข้าใจ) 

P-Value 

เพศ -เรื่องกิจกรรมทางการเงิน ประกอบด้วย รู้จักหาเงิน รู้จักการออม
เงิน รู้จักใช้เงิน รู้จักการลงทุนและการบริหารด้านหนี้สิน 
-เรื่องคุณมีเงินส ารองเพ่ือฉุกเฉิน ประมาณ 3-6 เท่า ของรายได้
ปัจจุบัน 
-เรื่องคุณคิดว่าคุณมีความรู้ในเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลใน
ระดับใด 

.000 *** 
 
.013 ** 
 
.001 *** 

อายุ -ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพ่ือ
เตรียมการเกษียณ ทั้ง 16 เรื่อง 

สถานภาพ -เรื ่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ครอบคลุมถึงการจัดการ
การเงินด้านต่าง ๆ ดังนี้ การวางแผนการบริโภค และอุปโภคที่มี
ประสิทธิภาพ การวางแผนประกันภัย การวางแผนภาษี การ 

.033** 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 วางแผนการลงทุน การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ และการวางแผน
มรดก 
-เรื่องหากคุณมีเงินจ านวนเดียวกันในปัจจุบันย่อมมีมูลค่ามากกว่า
เงินจ านวนเดียวกันในอนาคต 
-เรื่องการท าประกันภัย เพื่อเป็นการบรรเทา หรือชดเชยความ
สูญเสียในรูปของเงินทดแทน ที่จ่ายให้โดยบริษัทประกันภัย 
-เรื่องการท าประกันชีวิต สามารถน าเงินค่าเบี้ยประกันมาลดหย่อน
ภาษีได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท 

 
 

.046** 
 

.044** 
 

.033** 
 

ระดับการศึกษา -เรื่องการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF.) สามารถน ามา
ลดหย่อนภาษีได้จริงไม่เกิน 15% ของเงินรายได้ สูงสุดไม่เกิน 
300,000 บาท 
-เรื่องการท าประกันภัย เพื่อเป็นการบรรเทา หรือชดเชยความ
สูญเสียในรูปของเงินทดแทน ที่จ่ายให้โดยบริษัทประกันภัย 
-เรื่องการท าประกันชีวิต สามารถน าเงินค่าเบี้ยประกันมาลดหย่อน
ภาษีได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท 

.004 *** 
 
 

.003*** 
 

.009*** 

อายุงาน    -เรื่องกิจกรรมทางการเงิน ประกอบด้วย รู้จักหาเงิน รู้จักการออม
เงิน รู้จักใช้เงิน  รู้จักการลงทุนและการบริหารด้านหนี้สิน 

.043** 

รายได้ต่อเดือน     -เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ครอบคลุมถึงการจัดการ
การเงินด้านต่าง ๆ ดังนี้ การวางแผนการบริโภค และอุปโภคท่ีมี
ประสิทธิภาพ การวางแผนประกันภัย การวางแผนภาษี กาวาง
แผนการลงทุน การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ และการวางแผนมรดก 
-เรื่องงบการเงินส่วนบุคคลเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับจัดท าแผนการ
เงินส่วนบุคคล 
-เรื่องสมมุติว่าคุณฝากเงิน 10,000 บาท ไว้ 5 ปี ได้ดอกเบี้ย 3 % 
ต่อปี (ดอกเบี้ยทบต้น)เมื่อสิ้นปีที่ 5 คุณจะมีเงินออม ประมาณ 
11,500 บาท 
-เรื่องการท าประกันชีวิต สามารถน าเงินค่าเบี้ยประกันมาลดหย่อน
ภาษีได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท 

.000*** 
 
 
 

.000*** 
 

.031** 
 
 

.003*** 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

การเป็นสมาชิก -เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ครอบคลุมถึงการจัดการ
การเงินด้านต่างๆ ดังนี้ การวางแผนการบริโภค และอุปโภคท่ีมี
ประสิทธิภาพ การวางแผนประกันภัย การวางแผนภาษี การ
วางแผนการลงทุน การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ และการวางแผน
มรดก 
-เรื่องงบการเงินส่วนบุคคลเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับจัดท าแผนการ
เงินส่วนบุคคล 

.001*** 
 
 
 

.018** 
 

อายุสมาชิก -เรื่องงบการเงินส่วนบุคคลเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับจัดท าแผนการ
เงินส่วนบุคคล 

.013** 

บุคคลในครอบครัว
ที่ท่านมีส่วนร่วมใน
การรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย 

-เรื่องงบการเงินส่วนบุคคลเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับจัดท าแผนการ
เงินส่วนบุคคล 
เรื่องข้อควรค านึงก่อนการวางแผนเกษียณ มี 4 ข้อ คือ อัตราเงิน
เฟ้อ ระยะเวลาตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต  วิถีชวีิตและปัญหาสุขภาพ 

.013** 
 

.030** 

หมายเหตุ *Sig = 0.10 , **Sig = 0.05 และ ***Sig =0.01 

จากตารางที่ 1 การทดสอบทางสถิติโดยพิจารณาค่า P – Value ปรากฎว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 

เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน รายได้ต่อเดือน การเป็นสมาชิก อายุสมาชิก และบุคคลในครอบครัว

ที่ท่านมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย มีความสัมพันธ์กับกับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการวางแผนการเงิน

ส่วนบุคคลเพ่ือเตรียมการเกษียณของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด ส่วนปัจจัยส่วน

บุคคลด้านอายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อเตรียมการ

เกษียณของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด  

3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับทัศนคติการวางแผนทางการเงิน

เตรียมการเกษียณอายุของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน รายได้ต่อเดือน การเป็น

สมาชิก อายุสมาชิก และบุคคลในครอบครัวที่ท่านมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย มีความสัมพันธ์กับ

ทัศนคติในเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด  
ปัจจัยส่วนบุคคล ทัศนคติในเร่ืองการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพ่ือเตรียมการเกษียณ 

ด้านการ
จัดการด้าน

การเงิน 

การวางแผน
ด้านการ

ประกันภัย 

การวางแผน
เพ่ือการ
ลงทุน 

การวางแผน
เพ่ือการ
เกษียณ 

การ
วางแผน
มรดก 

เพศ  X X   
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ตารางท่ี 2 (ตอ่) 
อาย ุ   X  X 
สถานภาพ  X X X  

ระดับการศึกษา  X    

อายุงาน     X  X 

รายได้ต่อเดือน     X X   

การเป็นสมาชิก X  X X  

อายุการเป็นสมาชิก   X  X 
บุคคลในครอบครัวที่ท่านมีส่วนร่วม
ในการรับผดิชอบค่าใช้จ่าย 

X X X X X 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย  คือ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

              เครื่องหมาย X  คือ ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

จากตารางที่ 2 การทดสอบทางสถิติโดยพิจารณาค่า P – Value ปรากฏว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 

เพศมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติในเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อเตรียมการเกษียณในด้านการจัดการ

ด้านการเงิน ด้านการวางแผนเพ่ือการเกษียณและด้านการวารวางแผนมรดก อายุมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติใน

เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพ่ือเตรียมการเกษียณในด้านการจัดการด้านการเงิน ด้านการวางแผนการ

ประกันภัย และด้านการวางแผนเพื่อการเกษียณ สถานภาพมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติในเรื่องการวางแผน

การเงินส่วนบุคคลเพื่อเตรียมการเกษียณในด้านการจัดการด้านการเงินและด้านการวารวางแผนมรดก  ระดับ

การศึกษามีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติในเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อเตรียมการเกษียณในด้านการ

จัดการด้านการเงิน ด้านการวางแผนการลงทุน ด้านการวางแผนเพื่อการเกษียณและด้านการวารวางแผน

มรดก อายุงานมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติในเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อเตรียมการเกษียณในด้าน

การจัดการด้านการเงิน ด้านการวางแผนการประกันภัย และด้านการวางแผนเพื่อการเกษียณ รายได้ต่อเดือนมี

ความสัมพันธ์ต่อทัศนคติในเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อเตรียมการเกษียณในด้านการจัดการด้าน

การเงิน ด้านการวางแผนเพื่อการเกษียณและด้านการวารวางแผนมรดก อายุการเป็นสมาชิกมีความสัมพันธ์ต่อ

ทัศนคติในเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อเตรียมการเกษียณในด้านการจัดการด้านการเงิน ด้านการ

วางแผนการประกันภัย และด้านการวางแผนเพื่อการเกษียณ และบุคคลในครอบครัวที่ท่านมีส่วนร่วมในการ

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่มีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติในเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อเตรียมการเกษียณ

ทั้ง 5 ด้าน 

4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้กับทัศนคติการวางแผนการเงินของสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 สรุประดับความรู้มีความสัมพันธ์กับกับทัศนคติในเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด 
ระดับความรู้ ทัศนคติในเร่ืองการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพ่ือเตรียมการเกษียณ 

ด้านการ
จัดการด้าน

การเงิน 
P-Value  

การวางแผน
ด้านการ

ประกันภัย 
P-Value 

การวางแผน
เพ่ือการลงทุน 

P-Value 

การวางแผน
เพ่ือการ
เกษียณ 
P-Value 

การวางแผน
มรดก 

P-Value 

ระดับความรู้ในการวางแผน
การเงินส่วนบุคคล 

X 
.184 

X 
.304 

X 
.894 

 
.004*** 

 
.002*** 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย  คือ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

              เครื่องหมาย X  คือ ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

จากตารางที่ 3 การทดสอบทางสถิติ โดยพิจารณาค่า P – Value พบว่า ระดับความรู้ในการวางแผน

การเงินส่วนบุคคลเพื่อเตรียมการเกษียณ มีความสัมพันธ์กับกับทัศนคติในเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด ในด้านการการวางแผนเพื่อการเกษียณและด้าน

การวางแผนมรดก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนระดับความรู้ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

ในด้านการจัดการด้านการเง ิน การวางแผนด้านการประกันภัยและการวางแผนเพื ่อการลงทุน ไม่มี

ความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อทัศนคติการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อเตรียมการเกษียณของ

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด  

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพ่ือ

เตรียมการเกษียณของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน รายได้ต่อเดือน การเป็นสมาชิก อายุสมาชิก และบุคคลในครอบครัวที่ท่านมสีว่น

ร่วมในการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย มีความสัมพันธ์กับกับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพ่ือ

เตรียมการเกษียณของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพ่ือ

เตรียมการเกษียณของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด โดยสมาชิกส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 

41-50 ปี มีความเข้าใจและระดับความรู้ในเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในภาพรวมในระดับปานกลาง คิดเป็น

ร้อยละ 57.46 และส่วนใหญ่มีความรู้ในเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลระดับน้อยในเรื่องสมการการออมเงิน คือ 

รายได้-รายจ่าย = เงินออม ร้อยละ 34.25 เรื ่องสมมุติว่าคุณฝากเงิน 10,000 บาทไว้ 5 ปี ได้ดอกเบี้ย 3% ต่อปี 

(ดอกเบี้ยทบต้น) เมื่อสิ้นปีที่ 5 คุณจะมีเงินออม ประมาณ 11,500 บาท ร้อยละ 27.8 และเรื่องการลงทุนในกองทุนรวม
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หุ้นระยะยาว (LTF.) สามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้จริงไม่เกิน 15% ของเงินรายได้ สูงสุดไมเ่กิน 300,000 บาท ร้อยละ 

16.3 จึงส่งผลให้อายุไม่มีความสัมพันธ์ทัศนคติในเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสมาชิกเหมือนกับปัจจัยด้าน

อ่ืน ๆ  

5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับทัศนคติต่อการวางแผนการเงินเพื่อเตรียมการเกษียณของ

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อายุงาน รายได้ต่อเดือน การเป็นสมาชิก และอายุสมาชิก มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในเรื่องการวางแผน

การเงินส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านบุคคลในครอบครัวที่ท่านมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ไม่มีความสัมพันธ์กับกับทัศนคติ

ในเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า 

5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลกับทัศนคติการ

วางแผนการเงินเพื่อเตรียมการเกษียณของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด พบว่าระดับ

ความรู้มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล

พระปกเกล้า จ ากัด ในด้านการจัดการด้านการเงินในความคิดเห็นเรื่องผู้ตอบมีความคิดเห็นว่าฉันใช้จ่ายเงินอย่าง

ระมัดระวัง ฉันต้องหมดภาระหนี้สินก่อนเกษียณ และฉันมีการจัดสรรงบประมาณรายรับ-รายจ่ายอย่างดี อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในส่วนด้านอ่ืน ๆ ที่เหลือไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในเรื่องการวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด  

 

สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับทัศนคติการวางแผนทางการเงินเตรียมการ

เกษียณอายุของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับทัศนคติใน

เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด ในด้านการ

จัดการด้านการเงิน ด้านการวางแผนเพื่อการเกษียณ และด้านการวางแผนมรดก ส่วนในด้านการวางแผนด้านการ

ประกันภัย และด้านการวางแผนเพื่อการลงทุน ไม่มีความสัมพันธ์กับกับทัศนคติที่มีต่อการวางแผนการเงินส่วน

บุคคลเพ่ือเตรียมการเกษียณของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด ในส่วนด้านการวางแผน

ด้านการประกันภัย และด้านการวางแผนเพื่อการลงทุน ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการวางแผนการเงิน

ส่วนบุคคลเนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายที่มีความรู้และความเข้าใจในการวางแผน

การเงินส่วนบุคคลและให้ความส าคัญกับการวางแผนในด้านกิจกรรมทางการเงิน ประกอบด้วย รู้จักหาเงิน รู้จักการ

ออมเงิน รู้จักใช้เงิน รู้จักการลงทุนและการบริหารด้านหนี้สิน ด้านคุณมีเงินส ารองเพื่อฉุกเฉิน ประมาณ 3-6 เท่า 

ของรายได้ปัจจุบัน มากกว่าด้านการวางแผนด้านการประกันภัย และด้านการวางแผนเพื่อการลงทุน อายุมี
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ความสัมพันธ์กับกับทัศนคติในเรื ่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล

พระปกเกล้า จ ากัด ในด้านการจัดการด้านการเงิน ด้านการวางแผนด้านการประกันภัย และด้านการวางแผนเพ่ือ

การเกษียณ ส่วนในด้านการวางแผนเพื่อการลงทุนและด้านการวางแผนมรดก ไม่มีความสัมพันธ์กับกับทัศนคติที่มี

ต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อเตรียมการเกษียณของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า 

จ ากัด สัมพันธ์กับการที่ผู้ตอบแบบสอบถามในด้านความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่ว่าผู้ตอบมี

อายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี เป็นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในด้านการจัดการด้าน

การเงิน ด้านการวางแผนด้านการประกันภัย และด้านการวางแผนเพื่อการเกษียณเป็นเรื่องส าคัญต่อการเตรียม

ตัวการเกษียณอายุ สถานภาพมีความสัมพันธ์กับกับทัศนคติในเรื ่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด ในด้านการจัดการด้านการเงิน และด้านการวางแผนมรดก ส่วน

ในด้านการวางแผนด้านการประกันภัย ด้านการวางแผนเพื่อการลงทุน และด้านการวางแผนเพื่อการเกษียณ ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกับทัศนคติที่มีต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อเตรียมการเกษียณของสมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส โดยมีความรู้ความเข้าใจใน

การวางแผนการส่วนบุคคลในด้านการวางแผนการบริโภค และอุปโภคที่มีประสิทธิภาพ ด้านการวางแผนประกันภัย 

ด้านการวางแผนภาษี ด้านการวางแผนการลงทุน ด้านการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ และด้านการวางแผนมรดก ด้าน

หากคุณมีเงินจ านวนเดียวกันในปัจจุบันย่อมมีมูลค่ามากกว่าเงินจ านวนเดียวกันในอนาคต ด้านการท าประกันภัย 

เพื่อเป็นการบรรเทา หรือชดเชยความสูญเสียในรูปของเงินทดแทน ที่จ่ายให้โดยบริษัทประกันภัย และด้านการท า

ประกันชีวิต สามารถน าเงินค่าเบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษีได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งจะเห็นได้ว่า

ไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นที่มีต่อการวางแผนด้านการเงินในด้านการวางแผนด้านการระกันภัย ด้านการวางแผน

เพ่ือการลงทุน และด้านการวางแผนเพ่ือการเกษียณ ซึ่งเกิดจากความคิดเห็นของผู้ตอบที่สถานภาพโสด หม้าย และ

สมรสบางส่วน ที่ไม่ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับกับทัศนคติในเรื่องการวางแผน

การเงินส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด ในด้านการจัดการด้านการเงิน 

ด้านการวางแผนเพ่ือการเกษียณ ด้านการวางแผนเพ่ือการลงทุน ด้านการวางแผนเพ่ือการเกษียณ และการวางแผน

มรดก ส่วนในด้านการวางแผนด้านการประกันภัย ไม่มีความสัมพันธ์กับกับทัศนคติที่มีต่อการวางแผนการเงินส่วน

บุคคลเพ่ือเตรียมการเกษียณของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด โดยผู้ตอบแบบสอบถาม

มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและมี

คิดเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) สามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้จริงไม่เกิน 15% ของเงิน

รายได้ สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท ส่วนด้านการท าประกันภัย เพื่อเป็นการบรรเทาหรือชดเชยความสูญเสียในรูป

ของเงินทดแทน ที่จ่ายให้โดยบริษัทประกันภัยได้และในด้านการท าประกันชีวิต สามารถน าเงินค่าเบี้ยประกันมา

ลดหย่อนภาษีได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท แต่ไม่ให้ความส าคัญกับการจัดการด้านการเงิน ด้านการ
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วางแผนเพื่อการเกษียณ ด้านการวางแผนเพื่อการลงทุน ด้านการวางแผนเพื่อการเกษียณ และการวางแผนมรดก 

มากนัก อายุงานมีความสัมพันธ์กับกับทัศนคติในเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด ในด้านการจัดการด้านการเงิน ด้านการวางแผนด้านการประกันภัย และด้านการ

วางแผนเพ่ือการเกษียณ ส่วนในด้านการวางแผนด้านการลงทุนและด้านการวางแผนมรดก ไม่มีความสัมพันธ์กับกับ

ทัศนคติที่มีต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อเตรียมการเกษียณของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล

พระปกเกล้า จ ากัด ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุการท างานอยู่ระหว่าง 6 - 15 ปี และ 16 - 25 ปี เป็นส่วนใหญ่ มี

ความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการเงินในด้านกิจกรรมทางการเงิน ประกอบด้วยรู้จักหาเงิน รู้จักการออมเงิน รู้จัก

ใช้เงิน รู้จักการลงทุนและการบริหารด้านหนี้สิน โดยมีความคิดเห็นว่าการจัดการด้านการเงิน ด้านการวางแผนด้าน

การประกันภัย และด้านการวางแผนเพื่อการเกษียณ เป็นเรื่องส าคัญมากกว่าการวางแผนทางการเงินในด้านการ

ลงทุนและด้านการวางแผนมรดกเพื่อรองรับการเกษียณในอนาคต รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับกับทัศนคติใน

เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด ในด้านการ

จัดการด้านการเงิน ด้านการวางแผนเพื่อการเกษียณ และด้านการวางแผนมรดก ส่วนในด้านการวางแผนด้านการ

ประกันภัย และด้านการลงทุน ไม่มีความสัมพันธ์กับกับทัศนคติที่มีต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพ่ือเตรียมการ

เกษียณของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือนอยู่

ในช่วง 10,001– 30,000 บาท มากถึง 214 ราย มีความคิดเห็นและให้ความส าคัญด้านการวางแผนการเงินส่วน

บุคคลที่ครอบคลุมถึงการจัดการการเงินด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการบริโภค และอุปโภคที่มีประสิทธิภาพ การ

วางแผนประกันภัย การวางแผนภาษี การวางแผนการลงทุน การวางแผนเพ่ือวัยเกษียณ และการวางแผนมรดก ด้าน

งบการเงินส่วนบุคคลเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับจัดท าแผนการเงินส่วนบุคคล ด้านสมมุติว่าคุณฝากเงิน 10,000 บาท

ไว้ 5 ปี ได้ดอกเบี้ย 3% ต่อปี (ดอกเบี้ยทบต้น)เมื่อสิ้นปีที่ 5 คุณจะมีเงินออม ประมาณ 11,500 บาท และด้านการ

ท าประกันชีวิต สามารถน าเงินค่าเบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษีได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท เพื่อรองรับ

การเกษียณในอนาคต การเป็นสมาชิกงาน มีความสัมพันธ์กับกับทัศนคติในเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของ

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด ในด้านการวางแผนด้านการประกันภัย และด้านการ

วางแผนมรดก ส่วนในด้านการวางแผนด้านการเงิน ด้านการลงทุน และด้านการวางแผนเพื่อการเกษียณ ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกับทัศนคติที่มีต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อเตรียมการเกษียณของสมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด การเป็นสมาชิกส่วนใหญ่เป็นสมาชิกประเภทสามัญมากถึง 314 ราย มีความ

คิดเห็นและให้ความส าคัญในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ครอบคลุมถึงการจัดการการเงินด้านต่าง ๆ เช่น การ

วางแผนการบริโภค และอุปโภคที่มีประสิทธิภาพ การวางแผนประกันภัย การวางแผนภาษี การวางแผนการลงทุน 

การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ และการวางแผนมรดก ด้านงบการเงินส่วนบุคคลเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับจัดท า

แผนการเงินส่วนบุคคล เพื่อรองรับการเกษียณในอนาคต อายุการเป็นสมาชิกงาน มีความสัมพันธ์กับกับทัศนคติใน
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เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด ในด้านการ

จัดการด้านการเงิน ด้านการวางแผนด้านการประกันภัย และด้านการวางแผนเพ่ือการเกษียณ ส่วนในด้านการลงทุน 

และด้านการวางแผนมรดก ไม่มีความสัมพันธ์กับกับทัศนคติที่มีต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อเตรียมการ

เกษียณของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด ผู้ตอบมีอายุการเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ 6-25 ปี 

มีความคิดเห็นและให้ความส าคัญต่อด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ครอบคลุมถึงการจัดการการเงินด้านต่าง ๆ 

เช่น การวางแผนการบริโภค และอุปโภคที่มีประสิทธิภาพ การวางแผนประกันภัย การวางแผนภาษี การวางแผน

การลงทุน การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ และการวางแผนมรดก และด้านงบการเงินส่วนบุคคลเป็นเครื่องมือที่ใช้

ส าหรับจัดท าแผนการเงินส่วนบุคคล มากกว่าด้านอ่ืน ๆ เพ่ือเตรียมการเกษียณในอนาคต และบุคคลในครอบครัวที่

ท่านมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ไม่มีความสัมพันธ์กับกับทัศนคติที่มีต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

เพ่ือเตรียมการเกษียณของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านด้านการ

จัดการด้านการเงิน ด้านการวางแผนด้านการประกันภัย ด้านการการวางแผนเพื่อการลงทุน การวางแผนเพื่อการ

เกษียณ และด้านการวางแผนมรดก ผู้ตอบมีความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ

และให้ความส าคัญต่อการจัดการด้านงบการเงินส่วนบุคคลเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับจัดท าแผนการเงินส่วนบุคคล 

และด้านข้อควรค านึงก่อนการวางแผนเกษียณ มี 4 ข้อ คือ อัตราเงินเฟ้อ ระยะเวลาตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต วิถีชีวิต

และปัญหาสุขภาพ มากกว่าด้านอ่ืน ๆ เพ่ือเตรียมการเกษียณในอนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนงนาฎ ศุภกิจ

วณิชกุล (2558) ที่ท าการศึกษาพฤติกรรมการออมและการบริหารการเงินก่อนเกษียณอายุ กรณีศึกษาบุคลากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวนสมาชิกในครอบครัว จ านวนบุตร บุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

ประเภทของบุคลากร หน่วยงานที่สังกัด รายได้ต่อเดือนและรายจ่ายต่อเดือนส่งผลต่อพฤติกรรมการออม ใน

ส่วนข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพ ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกในครอบครัว ประเภทของบุคลากร 

หน่วยงานที่สังกัด รายได้ต่อเดือนส่งผลต่อการบริหารการเงิน ส่วนข้อมูลส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ จ านวนบุตร 

บุคคลหลักในครอบครัวที่อยู่ในความรับผิดชอบและรายจ่ายต่อเดือนไม่ส่งผลต่อการบริหารการเงิน ในส่วนที่มี

ข้อเท็จจริงที่เหมือนกันคือ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน มีผลต่อทัศนคติการวางแผนการเงินเพ่ือเกษียณ

ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด และบุคคลในครอบครัวที่ท่านมีส่วนร่วมในการ

รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ไม่มีผลต่อทัศนคติการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล

พระปกเกล้า จ ากัด ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของกิจติพร สิทธิพันธุ์ (2553) ที่ท าการศึกษา

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่าข้อมูลปัจจัย

ส่วนบุคคลทางด้านระดับการศึกษา มีอิทธ ิพลต่อการวางแผนทางการเง ินส่วนบุคคลของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนัญญา ปัญจพล (2558) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการเตรียมความพร้อม
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เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ผลการวิจัยพบว่าข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ 

ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน และลักษณะที่อยู่อาศัย มีผลต่อลักษณะการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับทัศนคติการวางแผนทางการเงินเตรียมการ

เกษียณอายุของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด สมาชิกมีความคิดเห็นว่าในด้านการ

วางแผนการเงินส่วนบุคคลจะต้องครอบคลุมถึงการจัดการการเงินด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการบริโภค และ

อ ุปโภคท ี ่ ม ี ประส ิ ทธ ิ ภาพ การวางแผนประก ั นภ ั ย การวางแผนภาษ ี  การวางแผนการลงทุ น  

การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ และการวางแผนมรดก ด้านการท าประกันภัย เพื่อเป็นการบรรเทาหรือชดเชยความ

สูญเสียในรูปของเงินทดแทนที่จ่ายให้โดยบริษัทประกันภัย และด้านการท าประกันชีวิต สามารถน าเงินค่าเบี้ย

ประกันมาลดหย่อนภาษีได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้นสหกรณ์ควรก าหนดกลยุทธ์

การขยายการลงทุนและเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจภายใต้กฎหมาย โดยเน้นโครงการลงทุนระยะยาว ติดตาม

ข่าวสารการลงทุน ฯ วิเคราะห์ข้อมูลการลงทุน โครงการขยายธุรกิจกับสหกรณ์/สถาบันการเงินอ่ืนมีจ านวนสหกรณ์

เชื่อมโยงเครือข่ายเพิ่มขึ้น โดยให้สินเชื่อแก่สหกรณ์อื่นเพื่อน าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก โดยผ่านการวิเคราะห์

ข้อมูลด้านการเงินอย่างละเอียดรอบคอบ โดยที่สหกรณ์จ าเป็นอย่างยิ่งต้องส่งเสริมการสร้างการมีส่วนร่วมทาง

เศรษฐกิจโดยสมาชิกให้กับสมาชิกทุกคน โดยที่สหกรณ์มีการให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการซื้อหุ้นได้ไม่เกินเงินเดือน 

และเปิดให้ซื้อหุ้นเพิ่มกรณีระดมทุนเป็นครั้งคราว และสมาชิกทุกคนจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลและเฉลี่ย

คืนทุกปี ตามสัดส่วนของผลการด าเนินการที่ได้รับในแต่ละปี และมีการจัดสรรก าไรสุทธิเข้าเป็นทุนส ารองทุกปี 

สมาชิกสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกคนและมีการฝากประเภทพิเศษ 3 เดือน พิเศษ 6 เดือน พิเศษ 1 ปี 

ฝากเกษียณส ุขและฝากแสนส ุข และเน ้นให ้ม ีการส ื ่อสารข ้อม ูลก ับสมาช ิกท ุกคนทางอ ินเตอร ์ เน็ต 

(www.ppksaving.com) ทางไลน์ผ่านมือถือให้กับสมาชิกทุกคน เพ่ือให้สมาชิกสามารถวางแผนทางการเงินส าหรับ

วัยเกษียณ ด้วยตัวคนเดียวที ่จะส่งผลต่อการวางแผนวัยเกษียณในการวางแผนการบริโภค และอุปโภคที ่มี

ประสิทธิภาพ การวางแผนประกันภัย การวางแผนภาษี การวางแผนการลงทุน การวางแผนเพ่ือวัยเกษียณ และการ

วางแผนมรดก ด้านการท าประกันภัย เพื่อเป็นการบรรเทา หรือชดเชยความสูญเสียในรูปของเงินทดแทนที่จ่ายให้

โดยบริษัทประกันภัย และด้านการท าประกันชีวิต ได้อย่างมั่นคงในอนาคต 

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  

 ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมและการบริหารการเงินก่อนเกษียณอายุของสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด ว่าสมาชิกสหกรณ์มีพฤติกรรมการออมและการบริหาร
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การเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตเป็นอย่างไร โดยผลที่ได้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่ยังไม่ให้ความส าคัญในการ

บริหารการเงินหรือการวางแผนการออมและเพ่ือให้ประชาชนมีแนวทางการส่งเสริมการออมที่ดี มีระเบียบวินัย

ในการออมมากข้ึนและมีคุณภาพชีวิตที่เกิดความมั่นคงในอนาคตอีกทั้งเพ่ือเพ่ิมระดับการออมเงิน 
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บทคัดย่อ 

การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา covid-19 ให้สถานศึกษาทุกระดับชั้นต้องปรับ
รูปแบบการเรียนการสอนจากการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติเป็นรูปแบบออนไลน์ ผู้บริหารสถานศึกษาใน
ฐานะผู้รับผิดชอบที่จะบริหารโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายจึงมีความจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่จะ
บริหารด้านการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ให้ประสบความส าเร็จ บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิชาการด้านการเรียนการสอนออนไลน์ในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา ประกอบด้วยการบริหารงานวิชาการ แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ และการบริหาร
จัดการงานวิชาการด้านการเรียนการสอนออนไลน์ในโรงเรียนประถมศึกษา โดยมุ่งพิจารณาการบริหารจัดการ
งานวิชาการด้านการเร ียนการสอนออนไลน์ในโรงเร ียนระดับประถมศึกษา 6 องค์ประกอบ ได้แก่                         
(1) การบริหารจัดการด้านเนื้อหาและสื่อการเรียน (2) การบริหารจัดการด้านระบบน าส่งสารสนเทศและการ
สื่อสาร (3) การบริหารจัดการด้านระบบการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน (4) การบริหารจัดการด้าน
ระบบการวัดและการประเมินผล (5) การบริหารจัดการด้านระบบสนับสนุนการเรียนและ (6) การบริหาร
จัดการด้านผู้สอนและผู้เรียน เป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารจัดการงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งปรับปรุง ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพมาตรฐานได้ตามเจตนารมณ์ของการศึกษาให้มากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ: การบริหารจัดการงานวิชาการ การเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนระดับประถมศึกษา 
 
Abstract 

The COVID-19 has forced educational institutions of all levels to adjust their teaching styles 
from teaching in a normal classroom to an online format. School administrators as responsible for 
managing the school to achieve its goals need the knowledge and understanding to manage successful 
online teaching and learning. This academic article aims to introduce the concepts of academic 
management in schools for online teaching and learning consists of academic administration, 
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concept of online teaching and academic management in online teaching and learning in 
primary school. By considering academic management in online teaching and learning in primary 
school with 6 elements namely (1) management of content and learning materials, (2) management 
of information delivery and communication systems, (3) management of communication 
systems and learning interactions, (4) management of measurement and evaluation systems,                  
(5) management of learning support systems and (6) management of teachers and learners. These 
are crucial elements in the management of academic work in the field of online teaching 
management in schools in order to achieve the desired outcomes as well as to enhance, 
encourage, and develop learners in order to achieve quality standards that are as close to the 
educational goal as feasible. 

 
Keywords: Academic management, online teaching and learning, primary school 
 
บทน า 

จากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา covid-19 ระลอกใหม่ทั่วประเทศมีความ
รุนแรงอยู่หลายพื้นที่ กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ให้สถานศึกษาทุกระดับชั้นต้องปรับรูปแบบการ
เรียนการสอนจากการเรียนการสอนเป็นรูปแบบผสมผสานกันในรูปแบบ 5 On ได้แก่ On-Site, On-Air, 
Online, On-Demand และ On-Hand (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ , 2564) และเมื่อเกิดการระบาด
หนักมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตมากขึ้นจึงส่งผลให้โรงเรียนต้องปิดไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ เพื่อลด
อัตราการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 เพราะเม่ือนักเรียนอยู่รวมกันในโรงเรียน จะเป็นแหล่ง
ระบาดของไวรัสได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเด็กจะมีอาการน้อย หรือบางคนไม่แสดงอาการ ซึ่งสามารถน าเชื้อไวรัส
ไปแพร่กระจายให้กับสมาชิกในบ้านได้ วิกฤติการณ์และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลท าให้โรงเรียนต้อง
ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนจากการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติเป็นการเรียนการสอนผ่าน
ระบบออนไลน์  

การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ถือว่าเป็นทางรอดทางการศึกษาให้ด าเนินต่อไปได้ ผู้บริหาร
โรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ก าหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องซึ่งมีปัจจัยที่
ต้องให้ความส าคัญประกอบด้วย เนื้อหาและสื่อการเรียน ระบบน าส่งสารสนเทศ ระบบการสื่อสารและ
ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน ระบบการวัดและการประเมินผล ระบบสนับสนุนการเรียน และผู้สอนและผู้เรียน 
(ฐาปนีย์ ธรรมเมธา, 2557, น. 11)เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
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    การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ที่ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ
และเจตคติที่ดี รู้จักน าเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา การบริหาร
วิชาการ การจัดการเร ียนการสอน และในขณะเดียวกันก็ม ีกระบวนการท างานหรือกิจกรรมต่าง ๆ                    
ทางการศึกษาท่ีบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันด าเนินงานโดยใช้ทรัพยากรทางการบริหารเพ่ือจัดการเรียน
การสอนออนไลน์บรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งปรับปรุง ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานได้ตาม
เจตนารมณ์ของการศึกษาให้มากที่สุด โรงเรียนจึงต้องก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่
เหมาะสมเพื่อให้สามารถด าเนินการเรียนการสอนให้ไปได้ แสดงให้เห็นถึงการบริหารรูปแบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การปัจจุบันที่เผชิญกับเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 และการบริหาร
จัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความปกติใหม่ในอนาคต 
 
การบริหารงานวิชาการ 

ในส่วนนี้ผู ้เขียนจะให้ความหมาย พร้อมทั้งอธิบายขอบข่าย และการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียน ดังจะได้กล่าวในรายละเอียด 
      ความหมาย 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, น. 2) กล่าวว่า การบริการงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการบริหาร
กิจกรรมทุกอย่าง ที่เกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ตั้งแต่การก าหนดนโยบายการวางแผน               
การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน รวมทั้ง จรุณี เก้าเอี้ยน (2556, น. 4) ได้ให้ความหมายของการบริหารงาน
วิชาการไว้ว่าการบริหาร งานวิชาการ เป็นกระบวนการต่อเนื่องของการจัดการศึกษาอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารสถานศึกษา ซึ่งงานวิชาการเป็นภารกิจที ่ต้องท า ส่วนการบริหารงานวิชาการเป็นกิจกรรมการ
ด าเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

จากที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่าการบริหารงานวิชาการ เป็นกิจกรรมการด าเนินงานตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายให้บรรลุไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เป็นกระบวนการบริหารกิจกรรมทุก
อย่างที่เกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการจัดการกิจกรรมทุกชนิด
ทุกประเภทที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการบริหารสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือให้การเรียนการสอนด าเนินไปได้อย่างราบรื่น 

ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 
โดยทั่วไปแล้วขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการจะประกอบด้วยงานต่อไปนี ้ การวางแผน

เกี่ยวกับงานวิชาการ เป็นการวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ การจัดการ
ล่วงหน้าเกี่ยวกับการเรียนการสอน ประกอบด้วย แผนปฏิบัติงานวิชาการ โครงการสอน บันทึกหลังสอน               
การจัดด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อให้การสอนในสถานศึกษาด าเนินไปด้วยดี และสามารถ
ปฏิบัติได้ จึงต้องมีการจัดเกี่ยวกับการเรียนการสอน ประกอบด้วย การจัดตารางสอน การจัดชั้นเรียน การจัดครู
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เข้าสอน การจัดแบบเรียน การปรับปรุงการเรียนการสอน การฝึกงาน การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
เป็นการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและส่งเสริมการจัดหลักสูตร และโปรแกรมการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพ ประกอบด้วย การจัดสื่อการเรียนการสอน การจัดห้องสมุด การนิเทศการสอน และการวัดผลและ
ประเมินผล เป็นกระบวนการที่จะเป็นในการจัดการเรียนการสอน (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553, น. 3-4) 

การบริหารการเรียนการสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
การบริหารการเรียนการสอนมีส่วนส าคัญเกี่ยวข้องด้วยกัน 3 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นตัวป้อน ได้แก่ ครู 

หรือ ผู้สอน ผู้เรียน หลักสูตร สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ วัสดุอุปกรณ์  ส่วนที่เป็นกระบวนการ ได้แก่ การ
ด าเนินการสอน การตรวจสอบความรู้พื้นฐาน การสร้างความพร้อมในการเรียน การใช้เทคนิคการสอนต่าง ๆ 
และส่วนที่เป็นผลผลิต ได้แก่ ผลการเรียนรู้ที่เกิดแก่ผู้เรียน ตามจุดประสงค์การเรียนการสอนที่ก าหนด โดยมี
หลักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และหลักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญต้องอาศัย
องค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ คุณครู สภาพแวดล้อม หลักสูตร และ นักเรียน ซึ่งการจัดการเรียน
การสอนด้วยแนวคิดนี้จ าเป็นจะต้องมีความสมดุลขององค์ประกอบทั้ง 4 ที่เกื้อกูลกันและเพื่ออ านวยให้แต่ละ
องค์ประกอบสามารถท าหน้าที่ ของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ กีรติ คุวสานนท์ (2560, น. 6)  

ส าหรับการบริหารการเรียนการสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ กล่าวคือ ผู้เรียนจะถูกวางไว้เป็นแกนหลักในกระบวนการเรียนการสอน โดยค านึงถึงคว าม
ต้องการของผู้เรียน ภูมิหลัง และจุดประสงค์การเรียนรู้ของผู้เรียน สะท้อนออกมาในรูปของสถานการณ์ที่เอ้ือให้
ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้ความคิดและความสามารถของตนเอง ฝึกความรับผิดชอบและสัมพันธภาพของผู้เรียนเอง 
ซึ่งการเรียนรู้ต่าง ๆ จะถูกสร้างขึ้นโดยตัวของผู้เรียนผ่านแหล่งความรู้ ทั้งที่ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
และจากแหล่งข้อมูลที่ผู้สอนจัดเตรียมให้ผู้เรียน ในขณะที่ผู้สอนจะเป็นผู้สนับสนุนและช่วยเหลือผู้เรียนมากกว่า
เป็นศูนย์กลางของความรู้ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ 

ในส่วนนี้ผู้เขียนจะให้ความหมาย พร้อมทั้งอธิบายองค์ประกอบของการเรียนการสอนออนไลน์ ดังจะ
ได้กล่าวในรายละเอียดต่อไปนี้ 

ความหมาย 
อมรเทพ เทพวิชิต (2552, น. 1) ได้ให้ความหมายของ การเรียนแบบออนไลน์ คือ เป็นการจัดการเรียน

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้ร่วมกับเนื้อหาที่เป็นสื่อประสม ร่วมกับระบบจัดการเรียนการสอน (LMS)                
ซึ่งผู้เรียนและผู้สอนใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันโดยมีส่วนประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ ส่วนจัดการระบบ 
ส่วนของเนื้อหาหรือการจัดการเรียน เครื่องมือช่วยจัดการเรียน การปฏิสัมพันธ์ และกระบวนการในการเรียน 
ท าให้ไม่มีขีดจ ากัดทางการเรียนในระยะทาง เวลา และสถานที่ ท าให้ตอบสนองต่อความสนใจและความสามารถ
ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
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อภิญญา ปัญญาสิทธิ (2555, น. 11-12) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนซึ่งผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องเดินทางมา
เรียนในสถานที่เดียวกัน ในเวลาเดียวกัน โดยผู้เรียนจะต้องศึกษาเนื้อหาจาก  E-learning courseware               
ซึ่งหมายถึง การเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ใน
การน าเสนอเนื้อหาความรู้ในลักษณะของสื่อประสม มีการเน้นความเป็น Non-linear มีการออกแบบกิจกรรม
ซึ่งผู้เรียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจได้โดยเนื้อหาของ E-learning courseware จะมีการแบ่งเป็นหน่วย ๆ 
เมื่อศึกษาด้วยตนเองแล้ว ผู้เรียนมีหน้าที่ในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  รวมทั้งการสอบถามปัญหา
ต่าง ๆ กับเพื่อนร่วมชั้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

สรุปได้ว่าการเรียนการสอนออนไลน์ จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถ
เปลี่ยนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิม ๆ ให้เป็นการเรียนใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยท าการสอนโดยไม่
จ าเป็นต้องเดินทางมาเรียนในสถานที่เดียวกัน  

องค์ประกอบของการเรียนการสอนออนไลน์  
ฐาปนีย์ ธรรมเมธา (2557, น. 11-16) ได้อธิบายองค์ประกอบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงหรือ

การเรียนการสอนออนไลน์ ตามรูปแบบการใช้อีเลิร์นนิง ทั้งระบบการเรียนการสอนเป็นหลัก ซึ่งการเรียน                
การสอนแบบอีเลิร์นนิงสามารถแบ่งองค์ประกอบส าคัญที่ต้องค านึงถึง 6 องค์ประกอบ คือ (1) เนื้อหาและสื่อ
การเรียน คือเนื้อหาที่ผู้สอนได้จัดรวบรวมไว้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เวลาส่วนใหญ่ได้ศึกษาและค้นคว้าได้ดว้ย
ตนเอง โดยเนื้อหาต้องถ่ายทอดเป็นสื่อการเรียน ในการเรียนอีเลิร์นนิงต้องใช้เนื้อหาและสื่อการเรียนเป็นแหล่ง
ความรู ้หลักแทนการเรียนจากผู ้สอนในชั ้นเรียน (2) ระบบน าส่งสารสนเทศและการสื ่อสารระบบน าส่ง
สารสนเทศในที่นี้ ได้แก่ ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน เครื่องมือน าส่งสารในอินเทอร์เน็ต  อุปกรณ์และ
เครื่องมือในการเรียนอีเลิร์นนิง เป็นต้น (3) ระบบการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน การสื่อสารและ
การสร้างปฏิสัมพันธ์ในการเรียนแบบอีเลิร์นนิงนั้นต้องใช้เทคโนโลยีการน าส่งสารสนเทศและการสื่อสาร               
ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สามารถเชื่อมผู้เรียนและผู้สอนที่อยู่ไกลกันให้สามารถสื่อสารและปฏิสัมพันธ์
กันเสมือนอยู่ในสถานที่เดียวกัน (4) ระบบการวัดและการประเมินผลต้องสามารถใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
น าส่งสารและการสื่อสารที่วัดและการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนเช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียน (5) ระบบ
สนับสนุนการเรียน ระบบสนับสนุนการเรียนอีเลิร์นนิง ควรมีทั้งระบบสนับสนุนการเรียนด้านเทคนิค ระบบ
สนับสนุนการเรียนด้านวิชาการ และระบบสนับสนุนด้านสังคมและ (6) ผู้สอนและผู้เรียน การปฏิบัติตัวที่
ถูกต้องจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนการสอนได้อย่างดี 

วิทยา วาโย, อภิรดี เจริญนุกูล, ฉัตรสุดา กานกายันต์, และจรรยา คนใหญ่ (2563, น. 287-290) ได้สรุป 
องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ไว้ดังนี้ (1) ผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาองค์ความรู้ต่าง ๆ  
ให้กับผู้เรียนให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของผู้สอนมีส่วนท าให้การสอนออนไลน์
บรรลุเป้าหมาย (2) ผู้เรียนเป็นผู้รับเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้สอน ซึ่งผู้เรียนจ าเป็นต้องมีความพร้อมในด้านการ
ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ สามารถสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินเนื้อหาอย่างเป็นระบบ               
(3) เนื้อหาควรมีการออกแบบโครงสร้างตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา มีการวางแผนผังรายวิชาเพ่ือเป็นระบบน าทาง 
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เชื ่อมโยงไปสู ่เนื ้อหาต่าง ๆ ในบทเรียน ส าหรับข้อความของเนื ้อหาควรมีความชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย                       
(4) สื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้ สื่อที่ใช้ในการสอนควรที่มีความแปลกใหม่ ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและ
กระตุ้นการเรียนรู้ (5) กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตามหัวข้อ 
วัตถุประสงค์ เนื้อหา สื่อการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการวัดประเมินผล โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ                
(6) ระบบการติดต่อสื่อสาร มีส่วนส าคัญท าให้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ประสบความส าเร็จได้                  
(7) ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นช่องทางในการอ านวยความสะดวกให้การเรียนการสอนมีความ
ราบรื่นได้ และ (8) การวัดและการประเมินผล มีการวัดและประเมินผลทั้งระหว่างเรียนและภายหลังจัดการเรียน  

เจริญ ภูวิจิตร์ (2564) มีความเห็นว่าการสอนแบบออนไลน์มีองค์ประกอบ ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน เนื้อหา 
สื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนรู้ ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวัดและ การประเมินผล โดยรูปแบบการเรียนการสอนมีหลากหลายวิธี ที่จะท าให้ผู้สอนและ
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้ ทุกที่ ทุกเวลา เพ่ือไปสู่เป้าหมายเดียวกันในการเรียนรู้วิถีใหม่ (New Normal) 

จากแนวคิดเรื่ององค์ประกอบของการเรียนการสอนออนไลน์ที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ามีลักษณะที่ใกล้เคียง
กัน ผู้เขียนขอน าองค์ประกอบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง (ฐาปนีย์ ธรรมเมธา , 2557, น. 11-16)               
เป็นแนวทางในการศึกษาโดยแสดงรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบตามล าดับ ดังนี้ 

1. เนื้อหาและสื่อการเรียน ในการเรียนอีเลิร์นนิงต้องใช้เนื้อหาและสื่อการเรียนเป็นแหล่งความรู้
หลักแทนการเรียนจากผู้สอนในชั้นเรียน ดังนั้นการออกแบบอีเลิร์นนิงต้องให้ความส าคัญกับเนื้อหาและสื่อ
การเรียน ในลักษณะสื่อดิจิตอลโดยมีการออกแบบเนื้อหาและสื่อการเรียนที่ยึดหลักส าคัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ 
(1) เนื้อหาและสื ่อการเรียนต้องชัดเจน สมบูรณ์จบในตัวเอง ไม่จ าเป็นต้องพึ ่งพาผู้สอนให้มาอธิบายอีก                   
(2) เนื้อหาสื่อการเรียนต้องออกแบบให้ผู้เรียน สามารถวัดความรู้ความเข้าใจของตนเองได้เป็นระยะและ
ประเมินความเข้าใจของตัวเองในภาพรวมได้ และ (3) เนื้อหาและสื่อการเรียนต้องออกแบบให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน และท างานได้ดีในระบบน าส่งสารสนเทศ 
  2. ระบบการน าส่งสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบน าส่งสารสนเทศและการสื่อสารในการ
เรียนอีเลิร์นนิง มีหลายรูปแบบทั้งแบบที่ใช้เทคโนโลยีจ านวนน้อยจนถึงระบบที่ใช้เทคโนโลยีจ านวนมากชนิดหาก
สถาบันการศึกษา หรือผู้สอนเลือกใช้ระบบการน าส่งสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมกับลักษณะผู้เรียน และ
มีความเสถียร ย่อมจะช่วยส่งเสริมให้เกิดคุณภาพในการจัดการเรียนแบบอีเลิร์นนิงได้อย่างดี ระบบน าส่ง
สารสนเทศในที่นี ้ ได้แก่ ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน เครื่ องมือน าส่งสารในอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์และ
เครื่องมือในการเรียนอีเลิร์นนิง เป็นต้น 

3. ระบบการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
และผู้สอนจะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น ขณะเดียวกันผู้สอนก็จะได้ทราบถึงความก้าวหน้าของผู้ เรียน     
การสื่อสารและการสร้างปฏิสัมพันธ์ในการเรียนแบบอีเลิร์นนิงนั้นต้องใช้เทคโนโลยีการน าส่งสารสนเทศและ              
การสื่อสารในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สามารถเชื่อมผู้เรียนและผู้สอนที่อยู่ไกลกันให้สามารถสื่อสารและ
ปฏิสัมพันธ์กันเสมือนอยู่ในสถานที่เดียวกัน ได้เข้ามาเพิ่มคุณภาพการศึกษาทางไกลได้อย่างดีระบบการสื่อสาร
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และปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนอีเลิร์นนิง มี 2 รูปแบบ คือ (1) แบบปฏิสัมพันธ์แบบประสานเวลา หรือ ทันทีทันใด 
และ (2) แบบปฏิสัมพันธ์แบบไม่ประสานเวลา หรือ ไม่ทันทีทันใด  

4. ระบบการวัดและการประเมินผล ในการเรียนแบบอีเลิร์นนิงต้องใช้หลักการประเมินตาม
แนวทาง การจัดการศึกษาแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการประเมินระหว่างการเรียน ที่ผู้เรียนจะเป็นผู้
ประเมินตัวเองเป็นหลัก และการประเมินหลังเรียน ซึ่งเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งส่วนใหญ่
ประเมินโดยผู ้สอน วิธีการประเมินผลในการเรียนอีเลิร์นนิงสามารถประเมินจากการตอบค าถาม การท า
แบบทดสอบ การประเมินจากผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และอาจจะให้ผู้เรียนประมวลความรู้ ความเข้าใจออกมาใน
รูปแบบ รายงานหรือการน าเสนองาน ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีน าส่งสารและการสื่อสารเพื่อแสดงผล 
การวัดและการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนเช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียน 

5. ระบบสนับสนุนการเร ียน ระบบสนับสนุนการเร ียนอีเล ิร ์นนิง แบ่งเป ็น 3 ระบบ คือ                              
(1) ระบบสนับสนุน การเรียนด้านเทคนิค เนื่องจากการเรียนอีเลิร์นนิงต้องใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน หากเทคโนโลยีหยุดชะงัก ก็จะท าให้การเรียนการสอนมีปัญหา
อย่างยิ่ง (2) ระบบสนับสนุนการเรียนด้านวิชาการ เพ่ือให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าด้านการเรียนการสอนและ
หลักสูตร (3) ระบบสนับสนุนด้านสังคม เพื่อทดแทนสังคมในการเรียนแบบปกติที่ขาดหายไปของผู้เรียน รวมทั้ง
ช่วยให้ก าลังใจ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ เกิดความมุ่งมั่นที่จะเรียนต่อจนจบรายวิชาหรือจบตามหลักสูตร 

6. ผู้สอนและผู้เรียน ผู้สอนและผู้เรียนมีความส าคัญกับการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง               
ซึ่งเป็นระบบการศึกษาทางไกล ความพร้อมของผู้สอนและผู้เรียน เจตคติ (ทัศนคติ) ความรู้ความเข้าใจในบริบท
การเรียนการสอนทางไกล ของผู้เรียนและผู้สอนแบบอีเลิร์นนิงและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องจะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
สัมฤทธิ์ผลทางการเรียนการสอนได้อย่างดี 
 
สรุปองค์ประกอบในการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ดังแผนภาพ  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

รูปที่ 1 องค์ประกอบของการเรียนแบบอีเลิร์นนิง 
ที่มา: หนังสืออีเลิร์นนิง: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ฐาปนีย์ ธรรมเมธา (2557, น. 16) 
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ขอบข่ายการบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ 
        การบริหารจัดการงานวิชาการด้านการเรียนการสอนออนไลน์จึงเป็นการบริหารจัดการองค์ประกอบ
ที่กล่าวมาให้บรรลุเป้าหมายและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานได้ตามเจตนารมณ์ของการศึกษาให้มาก
ที่สุด ซึ่งสามารถสรุปเป็นขอบข่ายการบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ได้ ดังนี้  

1. การบริหารจัดการด้านเนื้อหาและสื่อการเรียน หมายถึง การบริหารจัดการสาระการ
เรียนรู้และตัวกลางหรือสิ่งต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคนิควิธีการ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดการพัฒนา ที่ผู้สอนได้จัดท า รวบรวมไว้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เวลาส่วนใหญ่ได้
ศึกษาและค้นคว้าได้ด้วยตนเอง ด้วยการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมีหลักการและเหตุผลตามเนื้อหาที่จัดเตรียมไว้  
ให้ โดยเนื้อหาต้องถ่ายทอดเป็นสื่อการเรียนในลักษณะสื่อดิจิตอล  มีการออกแบบเนื้อหาและสื่อการเรียน 
เนื้อหาและสื่อการเรียนต้องชัดเจน มีความสมบูรณ์ในตัวเอง มีความเหมาะสมกับผู้เรียน ผู้เรียนสามารถวัด
ความรู้ความเข้าใจของตนเองได้เป็นระยะ และประเมินความเข้าใจของตัวเองในภาพรวมได้ และท างานได้ดีใน
ระบบน าส่ง สารสนเทศ 

2. การบริหารจัดการด้านระบบน าส่งสารสนเทศและการสื่อสาร  หมายถึง การบริหาร           
การเรียนการสอนออนไลน์ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการน าส่งเนื้อหา สื่อการเรียน และการสื่อสารในการเรียน
ออนไลน์ การเลือกใช้ระบบการน าส่งสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมกับลักษณะผู้เรียน สะดวกและเข้าถึง
ได้ง่าย และมีความเสถียร มีการส่งเสริมให้เกิดคุณภาพในการจัดการเรียนแบบอีเลิร์นนิง 

3. การบริหารจัดการด้านระบบการสื ่อสารและปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน  หมายถึง                 
การบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีการน าส่งสารสนเทศและการสื่อสาร ในระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตที่สามารถ
เชื่อมผู้เรียนและผู้สอน ที่อยู่ไกลกันให้สามารถสื่อสารและโต้ตอบกันได้เสมือนอยู่ในสถานที่เดียวกัน ท าให้ผู้เรียน
มีความเข้าใจมากขึ้น และผู้สอนสามารถทราบถึงความก้าวหน้าของผู้เรียน รวมทั้งสามารถวินิจฉัยความ
คลาดเคลื่อน ในการรับความรู้ของผู้เรียนและให้ความรู้ที ่ถูกต้องได้ สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีปฏิสัมพันธ์ทั้งแบบประสานเวลา หรือ แบบไม่ประสานเวลา  

4. การบริหารจัดการด้านระบบการวัดและการประเมินผล หมายถึง การบริหารจัดการ
กระบวนการวัดผลคุณภาพหรือคุณลักษณะของผู้เรียนและตัดสินคุณภาพการปฏิบัติหรือตัดสินคุณภาพ
กิจกรรมในหลักสูตรของผู้เรียน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีน าส่งสารและการสื่อสาร
เพื่อแสดงผลการวัดและการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัด              
มีการประเมินระหว่างการเรียนโดยผู้เรียน มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยผู้สอน วิธีการประเมินผลในการ
เรียน มีแบบทดสอบออนไลน์ที ่สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงผู ้เรียน ตลอดจนมีการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลระบบการวัดและการประเมินผล 

5. การบริหารจัดการด้านระบบสนับสนุนการเรียน หมายถึง การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมช่วยเหลือเกื้อหนุนให้การเรียนออนไลน์บรรลุเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย การสนับสนุนการเรียนด้าน
เทคนิคคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย สภาพแวดล้อมการเรียนการสอน การสนับสนุนการเรียนด้านวิชาการ 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”   
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1773 

 

ความช่วยเหลือและค าแนะน าด้าน การเรียนการสอน และหลักสูตร และการสนับสนุนด้านสังคม การให้ก าลังใจให้
ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ เกิดความมุ่งมั่นที่จะเรียน รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลระบบสนับสนุน
การเรียนการสอนออนไลน์ 

6. การบริหารจัดการด้านผู้สอนและผู้เรียน หมายถึง การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับความ
พร้อมของครูและนักเรียนในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีเจตคติ มีความรู้ความเข้าใจในระบบการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ ครูและนักเรียนมีความพร้อมมีความตระหนักในบทบาทของตัวเองและปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง 
ผู้สอนสามารถน าเสนอเนื้อหาและวิธีการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี มีความมั่น 
ใจเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองในการเรียนรูปแบบออนไลน์ 

 
การบริหารจัดการงานวิชาการด้านการเรียนการสอนออนไลน์ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 

จากแนวคิดด้านการเรียนการสอนออนไลน์ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและองค์ประกอบการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าว ซึ่งในบทความนี้ผู้เขียนขอยกตัวอย่าง
การบริหารจัดการงานวิชาการด้านการเรียนการสอนออนไลน์ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาตามแนวคิดของ 
ฐาปนีย์ ธรรมเมธา เป็นกรอบในการน าเสนอ ซึ่งสามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 การบริหารจัดการงานวิชาการด้านการเรียนการสอนออนไลน์ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
 
จากแผนภาพดังกล่าวสามารถอธิบายรายละเอียดการบริหารจัดการงานวิชาการด้านการเรียน                

การสอนออนไลน์ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในแต่ละด้านได้ดังนี้ 
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1. การบริหารจัดการด้านเนื้อหาและสื่อการเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา  
เนื้อหาและสื่อการเรียนเป็นหัวใจส าคัญของการเรียนการสอนออนไลน์ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีการบริหาร

จัดการที่ท าให้ผู้ส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะครูผู้สอนได้ด าเนินดังต่อไปนี้  (1) จัดเนื้อหาการเรียนรู้จากหลักสูตร
สถานศึกษาตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง (2) จัดการน าเสนอเนื้อหาผ่านสื่อการเรียนรู้                 
ที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน (3) จัดการออกแบบเนื้อหาและสื่อการเรียนเหมาะสมกับผู้เรียน (4) จัดเนื้อหาการ
เรียนรู้ที่ผู้สอนรวบรวมไว้ให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง (5) จัดเนื้อหาการเรียนรู้มีกิจกรรมที่
หลากหลายที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ (6) จัดเนื้อหาการเรียนรู้มีการถ่ ายทอดให้
ผู้เรียน คิดวิเคราะห์อย่างมีหลักการและเหตุผล  (7) จัดเนื้อหาการเรียนรู้และสื่อการเรียนให้มีความสมบูรณ์
ชัดเจนไม่สับสน (8) จัดเนื้อหาการเรียนรู้ถ่ายทอดเป็นสื่อการเรียนในลักษณะสื่อดิจิทัล (9) จัดให้มีเนื้อหาสื่อการ
เรียนที่ออกแบบให้ผู้เรียนสามารถวัดความรู้ความเข้าใจของตนเองได้เป็นระยะ ๆ และ (10) จัดให้มีการออกแบบ
เนื้อหาและสื่อการเรียนที่สนับสนุนการท างานในระบบน าส่งสารสนเทศได้ดี 

2. การบริหารจัดการด้านระบบน าส่งสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
มีการบริหารจัดการ อันได้แก่ (1) จัดการประชุมเพื่อก าหนดรูปแบบระบบน าส่งสารสนเทศและการ

สื่อสารในการเรียนการสอนออนไลน์ (2) จัดอบรมเกี่ยวกับระบบน าส่งสารสนเทศและการสื่อสารแก่ครูผู ้สอน                      
(3) จัดให้มีระบบการน าส่งสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถส่งเสริมให้เกิดคุณภาพในการจัดการเรียน
ออนไลน์ (4) จัดเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ การส่งสารสนเทศของครูผู้สอน (5) จัดให้มีระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีความเสถียร (6) จัดให้มีระบบการน าส่งสารสนเทศและการสื่อสารที่รองรับการเรียนการ
สอนทีห่ลากหลาย (7) จัดให้มีการระบบการน าส่งสารสนเทศที่มีความเหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน (8) จัดให้
มีการสื่อสารในการเรียนออนไลน์ที่เหมาะสมกับผู้เรียน (9) จัดให้มีระบบส่งสารสนเทศและการสื่อสารที่เข้าถึง
ได้ง่าย และ (10) จัดให้มีฝ่ายสนับสนุนให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบส่งสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

3. การบริหารจัดการด้านระบบการสื ่อสารและปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

การบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในโรงเรียน จึงต้องด าเนินดังต่อไปนี้ (1) จัดให้มีระบบการ
สื่อสารและปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนเสมือนอยู่ในสถานที่เดียวกัน (2) จัดให้มีระบบการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์
ทางการเรียน ที่ท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น (3) จัดให้มีระบบการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนที่ท า
ให้ผู้สอนก ากับ ติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง (4) จัดให้มีระบบการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์
ทางการเรียนที่สามารถวินิจฉัยความคลาดเคลื่อนในการรับความรู้ของผู้เรียนและให้ความรู้ที่ถูกต้อง (5) จัดให้มี
ระบบการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนที่ทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการเรียนรู้ของผู้เรียน (6) จัดให้มีระบบ
การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนออนไลน์ที่เพิ่มคุณภาพการศึกษาทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (7) จัดให้มี
ระบบการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนออนไลน์ที่มีทั ้งทันทีทันใดและไม่ทันทีทันใด (8) มีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลระบบการสื ่อสารและปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน (9) จัดให้มีระบบการสื ่อสารและ
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ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (10) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือ
พัฒนาระบบการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนออนไลน์ 

4. การบริหารจัดการด้านระบบการวัดและการประเมินผลในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ (1) จัดให้มีระบบการวัดและการประเมินผลที่ใช้หลักการประเมินตาม

แนวทาง การจัดการศึกษาแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (2) จัดให้มีระบบการวัดและการประเมินผลที่สามารถวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียน  (3) จัดให้มีระบบการวัดและ             
การประเมินผลผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (4) จัดให้มีระบบการวัดและการประเมินผลที่ใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยีแสดงผล (5) จัดให้มีวิธีการวัดและประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบออนไลน์  ที่สะดวก
และง่ายต่อการเข้าถึงผู้เรียน (6) จัดให้มีการวัดและการประเมินผลระหว่างเรียนของผู้เรียนเป็นระยะ ๆ                    
(7) จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยครูผู้สอน (8) มีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับจ านวนและความพร้อมของผู้เรียน (9) มีการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน และ (10) มีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลระบบการวัดและการประเมินผล 
  5. การบริหารจัดการด้านระบบสนับสนุนการเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา  

การบริหารจัดการควรด าเนินการดังต่อไปนี้ (1) จัดให้มีการส ารวจความพร้อมของผู้เรียนในการเรียน
ออนไลน์ (2) จัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน (3) มีนโยบายสนับสนุนค่าใช้จา่ย
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้กับผู ้เรียน (4) มีนโยบายลดภาระงานและยืดหยุ ่นในการส่งงานของผู ้เรียน                     
(5) มีการส่งเสริมและให้ก าลังใจผู้เรียนให้เกิดความมั่นใจในการเรียน (6) มีระบบสนับสนุนด้านสังคมเพ่ือทดแทน
สังคมในการเรียนแบบปกติ ที่ขาดหายไปของผู้เรียน (7) มีระบบสนับสนุนด้านวิชาการ โดยครูผู้สอนให้ความ
ช่วยเหลือและค าแนะน าด้านการเรียนการสอนและหลักสูตร (8) จัดให้มีการส ารวจความคิดเห็นและปัญหาของ
ผู้เรียนเพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ (9) จัดให้มีระบบสนับสนุนด้าน
สื่อสารไว้เป็นช่องทางในการช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ                
(10) มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ 

6. การบริหารจัดการด้านผู้สอนและผู้เรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
มีแนวทางการบริหารจัดการ ดังต่อไปนี้ (1) จัดประชุม ชี้แจง เพื่อท าให้ครูผู้สอนมีความพร้อมใน              

การจัด การเรียนการสอนออนไลน์ (2) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้แก่ครูผู ้สอน               
(3) มีการให้ความรู้แก่ครูผู้สอนในการน าเสนอเนื้อหาและวิธีการสอนในรูปแบบออนไลน์ (4) จัดท าคู่มือ เอกสารเพื่อ
สร้างความเข้าใจและการเข้าถึงการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับผู้เรียน  (5) สร้างความตระหนักแก่ครูผู้สอน
ในบทบาทของตัวเองและปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสม (6) มีการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนออนไลน์แก่
ผู้เรียน (7) จัดให้มีการชี้แจงและแนะน าผู้เรียนในการเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับเรียนออนไลน์  (8) มีการสร้าง
ความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบของผู้เรียนในการเรียนการสอนออนไลน์ (9) มีการสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้เรียน ในการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเนื้อหาและสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ และ (10) มีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนออนไลน์ของผู้เรียนตลอดหลักสูตร 
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สรุป  
จากรูปแบบองค์ประกอบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของ (ฐาปนีย์ ธรรมเมธา, 2557, น. 11-16), 

(ว ิทยา วาโย, อภิรด ี เจร ิญนุก ูล, ฉัตรส ุดา กานกายันต์  และจรรยา คนใหญ่ , 2563, น. 287-290) และ                 
(เจริญ ภูวิจิตร์, 2564) เห็นได้ว่ามีองค์ประกอบที่แตกต่างกันแต่ก็มีบางองค์ประกอบที่ส าคัญคล้ายคลึงกัน ซึ่ง
ผู ้เขียนได้น ามาเป็นกรอบในการศึกษาการบริหารจัดการงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ใน
โรงเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้ (1) การบริหารจัดการด้านเนื้อหาและสื่อการเรียน (2) 
การบริหารจัดการด้านระบบน าส่งสารสนเทศและการสื่อสาร (3) การบริหารจัดการด้านระบบการสื่อสารและ
ปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน (4) การบริหารจัดการด้านระบบการวัดและการประเมินผล (5) การบริหารจัดการด้าน
ระบบสนับสนุนการเรียน และ (6) การบริหารจัดการด้านผู้สอนและผู้เรียน แต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กัน 
ถ้าองค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งบกพร่อง จะก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์ประกอบอื่น ๆ ได้ รวมถึงการบริหารจัดการ
การเรียนการสอนออนไลน์ในภาพรวม ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องบริหารจัดการงานวิชาการด้วยความพร้อมขององค์กร
โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนออนไลน์ในโรงเรียน ด้านเทคโนโลยี 
เครื่องมือ สื่อ อุปกรณ์ ระบบการส่งสารและสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน รวมถึงการวัดและประเมินผลให้มี
ประสิทธิภาพ โดยใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้คุณค่าและเกิดประโยชน์กับการจัดการศึกษาสูงสุด 
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บทคัดย่อ 
วิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา covid-19 ส่งผลให้สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขต

พื้นที ่การควบคุมสูงสุดต่อการควบคุมสถานการณ์ และต้องจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในทุก
ระดับชั้น บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โคโรนา ประกอบด้วยการบริหารสถานศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนออนไลน์ และการบริหารการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในโรงเรียน จากการศึกษา
ค้นคว้าผู้เขียนพบว่าการบริหารการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในโรงเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษามี
ปัจจัยที่ส าคัญ 6 องค์ประกอบ ได้แก่  1) การบริหารจัดการด้านผู้สอน 2) การบริหารจัดการด้านผู้เรียน               
3) การบริหารจัดการด้านสื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้ 4) การบริหารจัดการด้านการจัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ 5) การบริหารจัดการด้านปฏิสัมพันธ์ในการเรียนการสอน 6) การบริหารจัดการด้านการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนการสอน ทั้ง 6 องค์ประกอบ เป็นปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาให้เกิดประสิทธิภาพ และท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องบรรลุผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 
ค าส าคัญ: การบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
Abstract 
 The epidemic of coronavirus covid-19 has forced educational institutions located in 
the highest control areas to control the situation and have to provide online teaching at all 
levels. This academic article aims to present the concept of online teaching and learning 
management in the situation of the corona virus epidemic, consisting of online teaching and 
learning concepts and the management of online teaching and learning in secondary schools. 
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From the study, the authors found that the administration of online teaching and learning in 
secondary schools has 6 important factors, namely 1) teacher management, 2) learner 
management, 3) learning media and learning resources management, 4) management of the 
learning environment, 5) management of interaction in teaching and learning, and                                
6) management of teaching and learning outcome measurement and evaluation. These are 
factors that lead to the success of managing online teaching and learning effectively in the 
situation of the corona virus epidemic, and they enable learners to learn continuously and 
achieve learning outcomes according to the stated objectives and goals. 
 
Keywords: Online teaching and learning management, the Corona virus epidemic, secondary schools 
 
บทน า 

ไวรัสโคโรนา หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า COVID-19 เป็นไวรัสที่มีการแพร่เชื้อจากคนสู่คน ในลักษณะ
เดียวกับไข้หวัดใหญ่ โดยผ่านการติดเชื้อจากละอองเสมหะจากการไอ จาม ปัจจุบันทางการแพทย์ในประเทศ
ไทยยังไม่สามารถฉีดวัคซีนหรือยาต้านไวรัสจ าเพาะได้ครบทุกคน ท าได้คือรักษาผู้ที่ติดเชื้อ และเฝ้าระวังผู้ที่มี
ความเสี่ยงในการติดเชื้อ นานา ประเทศต่าง ๆ ตระหนักถึงความรุนแรงของการแพร่ระบาดในครั้งนี้ จึงได้ออก
มาตรการในการควบคุมดูแล และป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว ส าหรับประเทศไทย รัฐบาลได้
ประกาศมาตรการเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตาม มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
นอกจากมาตรการควบคุมแล้ว รัฐบาลยังออกมาตรการ ป้องกันโรคส าหรับประชาชนในการปกป้องตนเอง 
และการปฏิบัติตนที่เป็นการแสดงรับผิดชอบต่อสังคม วิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
covid-19 ส่งผลให้สถานศึกษาใน  ทุกระดับชั้นต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนจากการเรียนการสอนเป็น
รูปแบบผสมผสานกันในรูปแบบ 5 On ได้แก่ On Line ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ On Air ทางโทรทัศน์ผา่น
ดาวเทียม เช่น DLTV On Hand จัดส่งหนังสือ แบบเรียน แบบฝึกหัด หรือใบงานที่โรงเรียนจัดท าขึ้นไปยัง
นักเรียนผ่านผู้ปกครอง On Site จัดการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ และเรียนในสถานที่ท่ีปลอดภัย และ On School 
Line โดยใช้ช่องทาง Group Line ของแต่ละห้องเรียนเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างครูประจ าชั้นกับ
ผู้ปกครองและนักเรียน รวมถึงใช้เป็นช่องทางการมอบหมายงาน หรือส่งการบ้าน (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2564, น. 1-2) 

การเปล ี ่ยนแปลงร ูปแบบวิธ ีการจ ัดการเร ียนการสอนในสถานการณ์การแพร ่ระบาดขอ ง                            
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา covid-19 จะส่งผลต่อทิศทางการศึกษาในระยะยาว ด้วยพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียน และการจัดการเรียนสอนของครูจะเปลี่ยนไป โดยเฉพาะโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การควบคุมสูงสุด
ต่อการควบคุมสถานการณ์ และต้องจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ การบริหารจัดการการจัดการเรียน
การสอนจึงมีความส าคัญที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ
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มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา covid-19 จะคลี่คลายลงไปด้วยการพัฒนาวัคซีนส าเร็จ แต่ครู นักเรียน และผู้ปกครองจ าเป็นต้อง
ปรับตนเองให้มีประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ (สุวิมล มธุรส , 2564, น. 35) น าเทคโนโลยีมาใช้ ถือเป็น
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่ในอนาคตจะกลายเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผสมผสานควบคู่กับ
การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ผู ้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามความต้องการที ่เป็นการ
เสริมสร้างทักษะทางด้านการสื ่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การรู ้เท่าทันสื่อ                     
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (อลงกรณ์ เกิดเนตร ,              
ประภาวรรณ สมุทรเผ่าจินดา, และพันพัชร ปิ่นจินดา, 2564, น. 294-305) 
 
การบริหารสถานศึกษา 
 ในส่วนนี้ผู้เขียนจะให้ความหมาย พร้อมทั้งอธิบายกระบวนการบริหารการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา ดังจะได้กล่าวในรายละเอียด 
 ความหมาย 

สุจินตนา ตรงประสิทธิ์ (2560, น. 16) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการที่บุคคล 
หลายฝ่าย ร่วมมือกันด าเนินการจัดกิจกรรมโดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้
ความสามารถ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการศึกษา และมี คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถพัฒนาคน (นักเรียน) ให้มีคุณภาพ 
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นักวิชาการบางท่านเน้นไปที่การด าเนินการของให้ความหมายของการ
บริหารสถานศึกษาไว้ว่าเป็นกระบวนการที่บุคคลหลายฝ่ายร่วมมือกันด าเนินการจัดกิจกรรม โดยใช้ทั้งศาสตร์
และศิลป์ในการบริหารเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเจตนารมณ์
ของการศึกษามากที ่ส ุด (รอซีดีะ เฮง, 2555, น. 24) ส าหรับสมคิด มาวงศ์ (2554 , น. 11) ได้สรุปว่า                  
การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในทุกด้าน ที่
เกิดจากบุคลากรหลาย ๆ คน ร่วมมือกันบริหารจัดการ โดยใช้กระบวนการทางการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
อาศัยวิธีการจัดการองค์การที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาหรือหน่วยงานแต่ละแห่ง 

จากที่กล่าวมาพอจะสรุปได้ว่าการบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นกิจกรรมทางการศึกษาที่จะต้อง
ท าเป็นกระบวนการโดยกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นั่นก็คือการพัฒนาสมาชิก หรือ
ผู ้ร ับบริการทางการศึกษาให้เป็นผู ้มีคุณภาพที ่สังคมต้องการและเป็นภารกิจที ่ส าคัญยิ ่งของผู ้บริหาร 
สถานศึกษาที่จะต้องสามารถน าองค์กรให้อยู่รอดต้องก าหนดแผนงานวิธีการตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานไว้อย่างมีระบบโดยพึ่งพิงงบประมาณจากรัฐที่มีไม่มากนักด้วยความประหยัดใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า
ทั้งคน เงิน เวลา และทรัพย์สินอย่างอื่นเพราะถ้าระบบบริหารภายในสถานศึกษาไม่ดีจะกระทบกระเทือนต่อ
ส่วนอื่น ๆ ของหน่วยงานได้ดังนั้นความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการ บริหารสถานศึกษาจึงขึ้นอยู ่กับ
สมรรถภาพของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นส าคัญ 
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กระบวนการบริหารสถานศึกษา 
 การบริหารเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนต่อเนื่องกันการบริหารที่ดีจึงต้องอาศัย กระบวนการบริหาร
เป็นหลัก การบวนการบริหารที่นิยมกันมากที่สุดและสามารถน ามาใช้เป็นหลัก ในการบริหารงานทั่ว ๆ ไป คือ
กระบวนการบริหารของลูเธอร์ กูลิค (Luther Gulick, 1973 อ้างถึงใน ส านักศึกษาธิการภาค 1 , 2561,                  
น. 16-17) มีองค์ประกอบ และขั้นตอน 7 ขั้น รวมเรียกว่า "POSDCORB" ซึ่งเป็นอักษรน าขององค์ประกอบ
กระบวนการ ดังนี้ 

 1. การวางแผนงาน (Planning) หมายถึง การจัดวางโครงการ แผนปฏิบัติงาน และ วิธีการ
ปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า ผู้จัดการองค์กรต้องวางแผนงานทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เพราะ แผนงานจะเป็น
แนวทางปฏิบัติทั้งองค์กร ซึ่งประกอบด้วย แผนงานหลัก และแผนงานย่อย แผนงาน ต้องมีลักษณะยืดหยุ่น 

 2. การจัดหน่วยงาน (Organizing) หมายถึง การก าหนดโครงสร้างอ านาจหน้าที่ การแบ่ง
ส่วนงาน และการจัดสายงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

 3. การจัดตัวบุคคล (Staffing) หมายถึง การบริหารงานด้านบุคลากร ได้แก่ การจัด
อัตราก าลังการสรรหาและพัฒนาบุคลากร การเลื่อนข้ันเลื่อนต าแหน่ง การส่งเสริมขวัญและก าลังใจ สวัสดิการ 
และการเสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน "คน" เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุด ที่ส่งผลให้งานส าเร็จหรือ
ล้มเหลว 

 4. การอ านวยการ (Directing) หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมบังคับบัญชา และ         
การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าต้องมอบหมาย หน้าที่ให้ลูกน้อง  
แต่ละคนตามล าดับ โดยให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับความรับผิดชอบแต่ละ ต าแหน่ง ประกาศใช้ระเบียบให้
ปฏิบัติตามมีการตัดสินใจสั่งการ อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

 5. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานกิจกรรมต่าง ๆ ของ หน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดมีการร่วมมือที่ดีและน าไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกัน 

 6. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ระดับต่าง ๆ 
ในหน่วยงาน เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกหน่วยงานได้รับทราบความเคลื่อนไหวและ ความคืบหน้าของกิจการ
อย่างสม ่าเสมอ 

 7. การบริหารงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดท างบประมาณ การจัดท า บัญชีการ
ใช้จ่ายเงิน และการควบคุมตรวจสอบทางด้านการเงินและทรัพย์สิน 
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แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 
 ในส่วนนี ้ผู ้เขียนจะให้ความหมาย พร้อมทั ้งอธิบายองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน          
ในสถานศึกษา ดังจะได้กล่าวในรายละเอียด 
 ความหมาย 
 Worathan Technology (ม.ป.ป.) ได้อธิบายไว้ว่า การเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) 
จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิม ๆ ให้เป็น  
การเรียนใหม่  ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยท าการสอน นอกจากนี้ความหมายอีกในหนึ่งยังหมายถึง การเรียน
ทางไกล, การเรียน ผ่านเว็บไซต์ อีกด้วย สอดคล้องกับ Calder & McCollum (1988) กล่าวว่า ค าจ ากัดความ
โดยทั่วไปของการเรียนรู้แบบเปิด คือการเรียนรู้ตามเวลา ตามความต้องการ และสถานที่ของตนเอง  ส าหรับ 
Clark & Mayer (2003, อ้างถึงใน ชนินทร์ ตั้งพานทอง, 2560, น. 10) ได้ให้ความหมายของการเรียนออนไลน์
ไว้ว่า เป็นการเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ โดยใช้ซีดีรอม อินเทอร์เน็ต เป็นช่องทางในการถ่ายทอด                   
ซึ ่งคุณลักษณะส าคัญ คือ บทเรียนมีเนื ้อหาที ่สัมพันธ์กับจุดประสงค์ทางการเรียน โดยใช้ตัวอย่างหรือ
แบบฝึกหัด เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ อีกทั้งมีการใช้สื่อการสอนเป็นมัลติมีเดีย เพื่อน าเสนอเนื้อหาและเป็น
สร้างความรู้และทักษะใหม่ให้แก่ผู้เรียน หรือเพิ่มความสามารถให้แก่องค์กร ซึ่งสอดคล้อ งกับเป้าหมายของ
ผู้เรียนหรือองค์กรที่ต้องการ สอดคล้องกับ สุนีย์ ศีลพิพัฒน์ และคณะ (2550) เห็นว่า  เป็นการศึกษาที่น า
เทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิตอลและเทคโนโลยีการสื่อสาร เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน ช่วยส่งเสริม
สนับสนุนให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและสามารถจัดการศึกษาได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งในด้าน
การศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ท าให้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนได้  
ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอย่างตามความต้องการและความสามารถของตนเอง (Anyone, Anywhere, Anytime, 
Anything) และจักรกฤษณ์ โพดาพล (2564, น. 3) ได้อธิบายไว้ว่า การเรียนการสอนแบบออนไลน์ จะเป็น
เรียนทางผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยอยู่ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ บวกเข้ากับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้างการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์คุณภาพสูง โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทาง เกิดความสะดวก
และเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ทุกสถานที่ทุกเวลา เป็นการสร้างการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชากร ทั้งผู้เรียน , 
ผู้สอน และเพ่ือนร่วมชั้นทุกคน สามารถติดต่อ สื่อสาร ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเดียวกับการเรียน
ในชั้นเรียนทั่วไป โดยการใช้ E-mail, Chat, Social Network เป็นต้น  

สรุปได้ว ่าล ักษณะของการเร ียนออนไลน์ได้ว ่า การเร ียนออนไลน์เป็นการเร ียนบนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเชื่อมโยงด้วยอินเทอร์เน็ต ที่สามารถเรียนและสอนได้จากที่ไหนก็ได้โดยผู้สอนและผู้เรียน
อยู่คนละมีช่องทางที่สามารถติดต่อสื่อสาร มีการทดสอบการวัดผลและประเมินผล โดยสื่ อการสอนสามารถ
ใช้ได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
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 องค์ประกอบของการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์  
 วาสนา ณ.สุโหลง (2561, น. 12) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของการเรียนการสอนรูปแบบ
ออนไลน์ที ่มุ ่งหวังให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้ได้อย่างแท้จริงนั ้น ควรมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ส่วน ดังนี้                    
(1) เนื้อหาบทเรียน (2) ระบบบริหารการเรียน (3) การติดต่อสื่อสาร (4) การสอบและวัดผลการเรียน  
 ฐาปนีย์ ธรรมเมธา (2557, น. 11-16) ได้อธิบายองค์ประกอบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิงหรือ
การเรียนการสอนออนไลน์ สามารถแบ่งองค์ประกอบส าคัญ 6 องค์ประกอบ คือ (1) เนื้อหาและสื่อการ (2) 
ระบบน าส่งสารสนเทศและการสื่อสาร (3) ระบบการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน (4) ระบบการวัดและ     
การประเมินผล (5) ระบบสนับสนุนการเรียน และ (6) ผู้สอนและผู้เรียน  

วิทยา วาโย, อภิรดี เจริญนุกูล, ฉัตรสุดา กานกายันต์, และจรรยา คนใหญ่ (2563, น. 287-290) ได้
สรุป องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ไว้ดังนี้ (1) ผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาองค์
ความรู้ต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาประสบการณ์ (2) ผู้เรียนเป็นผู้รับเนื้อหาและองค์ความรู้
จากผู้สอน ซึ่งผู้เรียนจ าเป็นต้องมีความพร้อมในด้านการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (3) เนื้อหา ควรมีการ
ออกแบบโครงสร้างตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา (4) สื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้ สื่อที่ใช้ในการสอนควรที่มี
ความแปลกใหม่ ดึงดูดความสนใจของผู ้เรียนและกระตุ ้นการเรียนรู้ (5) กระบวนการจัดการเรียนรู ้เป็น
กระบวนการออกแบบการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตามหัวข้อ วัตถุประสงค์ เนื้อหา สื่อการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ 
วิธีการวัดประเมินผล โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (6) ระบบการติดต่อสื่อสาร มีส่วนส าคัญท าให้การจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ประสบความส าเร็จได้ (7) ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นช่องทางในการ
อ านวยความสะดวกให้การเรียนการสอนมีความราบรื่นได้ และ (8) การวัดและการประเมินผล มีการวัดและ
ประเมินผลทั้งระหว่างเรียนและภายหลังจัดการเรียน 
 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ามีประเด็นส าคัญขององค์ประกอบของการสอนรูปแบบออนไลน์ที่ต่างกันไป
ในรายละเอียด การเรียนการสอนแบบออนไลน์จึงเป็นวิธีการถ่ายทอดเนื้อหา รูปภาพ วิดีโอ การใช้สื่อหลาย ๆ
ประเภท(Multimedia) ร่วมกับการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลายหลาย ทันสมัย สามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองได้ตาม
ความต้องการ ในที่นี้ขออธิบายองค์ประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบท
ในปัจจุบัน ผู ้เขียนจึงขอสรุปองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (ว ิทยา วาโย ,                    
อภิรดี เจริญ นุกูล, ฉัตรสุดา กานกายันต์, และจรรยา คนใหญ,่ 2563, น. 287-290) เป็นแนวทางในการศึกษา 
โดยแสดงรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบตามล าดับ ดังนี้ 
  1. ผู้สอน 
  ผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหา องค์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน ดูแลให้ค าแนะน า เสนอแนะ
แนวทางการเรียนรู้ที่มีความส าคัญและมีความหมายส าหรับผู้เรียน สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ เปิดใจ
ยอมรับฟังเสียงของผู้เรียนและจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมในการเรียนรู้ รู้สึก
ปลอดภัยและมั่นใจในศักยภาพการเรียนรู้ของตนเองร่วมแสดงความคิดเห็น ชมเชย ให้ก าลังใจแก่ผู้เรียน 
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สะท้อนความส าเร็จและจุดอ่อนในการเรียนรู้แต่ละครั้งของผู ้เรียน และน าผลการประเมินการเรียนรู ้ใน
ห้องเรียนเป็นข้อมูลส าหรับการสอนครั้งต่อไป ดังนั้นผู้สอนจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งกับการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบการศึกษาทางไกล ความพร้อมของผู้สอน เจตคติ ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจใน
บริบทการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของผู้สอนและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสัมฤทธิ์ผล
ทางการเรียนการสอนได้อย่างดี ผู้สอนจึงควรมีความพร้อม และทักษะการใช้เทคโนโลยี และโปรแกรม
แอพพลิเคชันต่าง ๆ เป็นอย่างดี สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกระบวนการจัดการสอน เพื่อความ
สะดวก และราบรื่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้  
  2. ผู้เรียน 

เนื่องจากการเรียนในรูปแบบออนไลน์ต่างจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติผู้เรียนจึงต้อง
มีความรับผิดชอบอย่างมากที่จะตั้งใจเรียนด้วยตัวเองและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีความ
พร้อมในด้านการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมใน
การเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการเรียน การส่งงานตามก าหนด มีการทบทวนความรู้อย่างสม ่าเสมอ การเรียนใน
รูปแบบออนไลน์ผู้เรียนเป็นใครก็ได้ อยู่ที่ใดก็ได้ เรียนเวลาใดก็ใด้ ตามความสะดวกของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สามารถเลือกเรียนตามความชอบของตนเอง ในส่วนของเนื้อหาที่ใช้ในการเรียน ประกอบด้วย ข้อความ , 
รูปภาพ, เสียง, VDO และMultimedia 
  3. สื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้ 

การเรียนการสอนออนไลน์ต้องใช้เนื้อหาและสื่อการเรียนเป็นแหล่งความรู้หลักแทนการ
เรียนจากผู้สอนในชั้นเรียน ดังนั้นการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์จึงต้องให้ความส าคัญกับเนื้อหาและ
สื่อการเรียนในลักษณะสื่อดิจิตอลโดยมีการออกแบบเนื้อหาและสื่อการเรียนที่ยึดหลักส าคัญอย่างน้อย 3 ประการ 
คือ 1) เนื้อหาและสื่อการเรียนต้องชัดเจน สมบูรณ์จบในตัวเอง ไม่จ าเป็นต้องพึ่งพาผู้สอนให้มาอธิบายอีก                 
2) เนื้อหาสื่อการเรียนต้องออกแบบให้ผู้เรียน สามารถวัดความรู้ความเข้าใจของตนเองได้เป็นระยะและประเมิน
ความเข้าใจของตัวเองในภาพรวมได้ และ 3) เนื้อหาและสื่อการเรียนต้องออกแบบให้เหมาะสมกับผู้เรียน และ
ท างานได้ดีในระบบน าส่งสารสนเทศ โดยสื่อที่น ามาใช้ควรมีความสอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชาและระดับชั้น
ของผู้เรียน เหมาะสมในการเข้าเรียนออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้แหล่งเรียนรู้ 
(Resources) ได้แก่ หนังสือ ต ารา E-book E-Journal ห้องสมุด เป็นทางเลือกที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อ
การเรียนรู้ ด้วยการสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือน ามาประกอบการเรียน ซึ่งแหล่งเรียนรู้ควรมีความหลากหลายให้
ผู้เรียนสืบค้นได้อย่างเพียงพอ ท าให้ผู้สอนไม่จ าเป็นต้องใส่เนื้อหาในบทเรียนทั้งหมด 
  4. การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

การเร ียนการสอนออนไลน์ต ้องใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบเคร ือข ่ายเป็น
สภาพแวดล้อมการเรียนการสอน การสร้างบรรยากาศเรียนรู้ร่วมกัน สร้างความร่วมมือ ความรับผิดชอบ
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และมีกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวกเชื่อมโยงและบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้กับผู้เรียนตามหัวข้อ วัตถุประสงค์ เนื้อหา 
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สื่อการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการวัดประเมินผล โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ มาออกแบบวิธีการ
จัดการเรียนรู ้ภายใต้กระบวนการวิเคราะห์ (Analysis) วางแผนออกแบบ (Planning Design) น าไปใช้ 
(Implement) พัฒนา (Development) ประเมินผล (Evaluation) หลักสูตรการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน กระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้ใคร่รู้เกิดความพร้อมในการเรียนรู้สะท้อนให้เห็นถึงความรู้เดิมของผู้เรียนที่มีอยู่ 
สามารถอภิปราย การซักถาม และการแสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน ซึ่งกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที ่มีประสิทธิภาพ ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างเต็มที่ 
สามารถน าเนื ้อหาไปประยุกต์สู ่การเรียนรู ้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) อันช่วยให้ผู ้เรียนเกิด
ความรู้สึกปลอดภัย และม่ันใจในศักยภาพการเรียนรู้ของตนเอง 
  5. ปฏิสัมพันธ์ในการเรียนการสอน 
  การปฏิสัมพันธ์ในการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่มีส าคัญเพราะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอนจะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น ขณะเดียวกันผู้สอนก็จะได้ทราบถึงความก้าวหน้าของผู้เรียน 
รวมทั้งสามารถวินิจฉัยความคลาดเคลื่อนในการรับความรู้ของผู้เรียนและให้ความรู้ ที่ถูกต้องได้ การสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ในการเรียนแบบออนไลน์นั้นต้องใช้เทคโนโลยีการน าส่งสารสนเทศและการสื่อสาร ในระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สามารถเชื่อมผู้เรียนและผู้สอนที่อยู่ไกลกันให้สามารถสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กันเสมือน
อยู่ในสถานที่เดียวกัน เพื่อช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วย
สร้างความสนใจใฝ่ร ู ้ ใฝ่ศึกษา ครูและผู ้เร ียนมีความสัมพันธ์ที ่ด ีต่อกัน เสริมแรงทางบวกแก่ผู ้เร ียน                 
ทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามปัญหาต่าง ๆ ที่สงสัย 
หรือปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้ระบบการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ทางการ
เรียนออนไลน์ที่มีทันทีทันใดและไม่ทันทีทันใด มีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับมา
แลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้ ท าให้ผู้ เรียนมีความคิดอิสระในแต่ละบทเรียนที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและ
สาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ที่ยืดหยุ่นและเหมาะสมต่อสถานการณ์ ผู้เรียนมีความสบายใจในการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียน บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียนไม่ตึงเครียด ซึ่งท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ 
  6. การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 
  การวัดและการประเมินผลในการเรียนแบบออนไลน์ต้องใช้หลักการประเมินตามแนวทางการ
จัดการศึกษาแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการประเมินระหว่างการเรียน (Formative evaluation) นั้น 
ผู้เรียนจะเป็นผู้ประเมินตัวเองเป็นหลัก และผู้สอนจะเป็นผู้ให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือ และรวมถึง             
การประเมินหลังเรียน (Summative evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวัดและ
ประเมินผลเป็นส่วนส าคัญของการจัดการเรียนการสอนในการก าหนดคุณลักษณะและตัดสินคุณค่าผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู ้สอนว่าผู ้เรียนเกิดการพัฒนาบรรลุตาม
จุดประสงค์หรือตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือไม่ ดังนั้นเมื่อการจัดการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนา
เต็มศักยภาพ การวัดและประเมินผลจึงต้องปรับเปลี่ยนไป ให้มีลักษณะเป็น การประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็น
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ส าคัญ และประเมินผลตามสภาพจริงด้วย โดยในการประเมินจะต้องด าเนินการไปพร้อม ๆ กับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนซึ่งสามารถท าได้ตลอดเวลาทุกสภาพการณ์ ด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและสอดคล้องกับ
วิธีการประเมิน ตลอดจนจุดประสงค์ในการประเมินเน้นคุณภาพผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการบูรณาการ
ความรู้ความสามารถหลาย ๆ ด้านการประเมินด้านความคิด เน้นความคิดเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์และเน้นให้
ผู้เรียนประเมินตนเองและเป็นภาระงานที่ไม่สร้างภาระแก่ผู้เรียน เป็นสิ่งที่ผู้เรียนปฏิบัติตามระดับความรู้
ความสามารถของผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 
 
การบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้อธิบาย การจัดการศึกษาในระดับนี้ ดังนี้ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้น

ให้ผู้เรียนได้ส ารวจความถนัดและความสนใจของตนเองส่งเสริมการพัฒนา บุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม 
และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้ เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) การศึกษาระดับนี้เน้น การเพิ่มพูนความรู้
และทักษะเฉพาะด้านสนองตอบความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  แต่ละคนทั้งด้านวิชาการ
และวิชาชีพ มีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการ  คิดขั้นสูง สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน 
สามารถเป็นผู้น า และผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่าง ๆ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563, น. 10)  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจุดหมายมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา  มีความสุข    
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมาย เพ่ือให้เกิดกับ ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย และ ปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่นับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง 2) มีความรู้
อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การ  ใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต                
3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย  4) มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 5) มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา สิ่งแวดล้อม              
มีจิตสาธารณะที ่มุ ่งท าประโยชน์และสร้างสิ ่งที ่ด ีงามในสังคม และอยู ่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข    
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563, น. 9)  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ดูเหมือนจะทวีความรุนแรงและการขาด
แคลนวัคซีน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุม
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สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนได้ตามความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ระลอกใหม่ ทั่วประเทศมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น จึงต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นหลักในทุกระดับ
ของการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานก็เช่นเดียวกัน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่มีจุดหมายมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา  มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมาย เพื่อให้เกิดกับ ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นไปในแนว
ทางการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เน้นการเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะเฉพาะด้านสนองตอบความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  แต่ละคนทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยีและอ่ืน ๆ บรรลุเป้าหมายด้วยการเรียนการสอน
รูปแบบออนไลน์ จึงจ าเป็นต้องมีแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ซึ่งใน
บทความนี้ผู้เขียนขอน าเสนอ การบริหารจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรนา ดังนี้ 
 1. การบริหารจัดการด้านผู้สอน 
 การบริหารจัดการด้านผู้สอนเป็นกระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทางการศึกษาที่ผู ้บริหารท าให้
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
ที่ได้ก าหนดไว้ การให้ความรู้วิธีการสอนออนไลน์ที่หลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่เรียน มีความรู้       
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อความเป็นครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีการนิเทศและติดตาม รวมทั้ง
การพัฒนาตนเองทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ และเทคโนโลยี อาทิ จัดการอบรมที่ส่งเสริมให้ผู้สอนมี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ ช่ วยให้เกิดการเรียนรู ้ในเนื ้อหาวิชา ให้มีความรอบรู ้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ และเทคโนโลยี จัดให้มีระบบการนิเทศผู้สอนเพ่ือให้มีความเข้าใจในเนื้อหาการสอน
ในรูปแบบออนไลน์เป็นอย่างดี และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
มีการส่งเสริมให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพให้ผู้สอนสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมและวิธีการสอน
ออนไลน์ที่หลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่เรียน เป็นต้น 
 2. การบริหารจัดการด้านผู้เรียน 
 การบริหารจัดการด้านผู้เรียนเป็นกระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทางการศึกษาท่ีผู้บริหารและบุคคล
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันด าเนินงานท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการสอนรูปแบบออนไลน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้  มีวิธีการสร้างแรงจูงใจ ความมั่นใจ ความตั้งใจ 
และความรับผิดชอบต่อการเรียนและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งมีกระบวนการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ 
อ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนในการเรียนออนไลน์ อาทิ จัดให้มีการอบรมเพื่อสร้างรูปแบบและวิธีการให้
ผู้เรียนมีสมาธิในการเรียน กระตือรือร้น และตื่นตัวต่อการเรียน มีขั้นตอนและกระบวนการที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิด
ความสะดวกในการ เข้าเรียนรูปแบบออนไลน์ มีแนวทางที่สร้างความมั่นใจกับผู้เรียนที่มีต่อระบบการเรียนการสอน 
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และการวัดประเมินผลในรูปแบบออนไลน์ มีวิธีการท าให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกในการตอบค าถาม จัดให้
มีวิธีที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนลดความตึงเครียดจากการเรียนในรูปแบบออนไลน์ มีการสร้างความร่วมมือแก่บุคลากร
เพื่อให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกแก่นักเรียนในการเรียน มีแนวทางและวิธีการที่ท าให้ผู้เรียนมี
ความรับผิดชอบต่อภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย เป็นต้น 
 3. การบริหารจัดการด้านสื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้ 
 การบริหารจัดการด้านสื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้เป็นการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้บริหารและบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันด าเนินงานท าให้การสอนรูปแบบ
ออนไลน์มีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ อาทิ มีการอบรมการใช้เครื่องมือสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์/เกม มีการส่งเสริมการใช้สื่อ
และเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู ้เรียนอย่ างเหมาะสม จัดให้มีสื่อ         
การเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กับผู้สอนและผู ้เรียนอย่างเพียงพอและสอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ จัดให้มีการจัดหาเอกสารประกอบการเรียนออนไลน์ให้กับผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง มีการวาง
แนวทางในการใช้แอฟพลิเคชั่นที่เหมาะสมในการเข้าเรียนออนไลน์ จัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียนที่มีความเสถียร สะดวกและรวดเร็ว มีการติดตามและประเมินผลการใช้สื่อการเรียนการสอน
รวมทั้งจัดให้มีแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม เป็นต้น 

4. การบริหารจัดการด้านการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 การบริหารจัดการด้านการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทาง
การศึกษาที่ผู้บริหารและบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันด าเนินงานจัดท าเพื่อบรรยกาศที่เอื้อต่อการสอน
รูปแบบออนไลน์ อาทิ มีการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นและเหมาะสมต่อสถานการณ์ การ
จัดสรรเวลาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ความเหมาะสม ผ่อนคลาย การจัดการชั้นเรียนเชิงบวก การสร้าง
บรรยากาศที่ท้าทาย บรรยากาศที่มีอิสระ และการสร้างสถานการณ์การเรียนรู้ที่สร้างความรู้สึกที่ดี จัดให้มี
ห้องเรียนออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข     
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ตลอดจนการช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหาในการเรียนรูปแบบออนไลน์ เป็นต้น 

5. การบริหารจัดการด้านปฏิสัมพันธ์ในการเรียนการสอน 
 การบริหารจัดการด้านปฏิสัมพันธ์ในการเรียนการสอนซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้บริหารและบุคคลผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันด าเนินการเพื่อส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อาทิ จัดให้มีรูปแบบและแนวปฏิบัติในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู ้เรียนอย่างเหมาะสมทั้ง
ทันทีทันใดและไม่ทันทีทันใด มีบทเรียนที่ผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหา มีระบบเรียนการสอนออนไลน์ที่
สามารถสื่อสารและโต้ตอบกันได้เสมือนอยู่ในสถานที่เดียวกัน ท าให้ผู้สอนก ากับ ติดตามความก้าวหน้าของ
ผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้ และจัดให้มี
วิธีการสอนและกิจกรรม   การเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น 
 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”   
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1788 

 

 6. การบริหารจัดการด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 
 การบริหารจัดการด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนจึงเป็นกระบวนการท างานหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ทางการศึกษาที่บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันด าเนินงานเพื่อก าหนดคุณลักษณะและ
ตัดสินคุณค่า  ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอันเกิดจากจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ อาทิ จัดให้มีการวัด
และประเมินผลออนไลน์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่หลากหลายและเหมาะสมต่อผู้เรียนในแต่ละ
ระดับการศึกษา มีระบบการสอบรูปแบบออนไลน์ที่เอ้ือต่อผู้เรียน มีการประสานขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง
ให้มีส่วนร่วมในการประเมินผล มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนโดยผู้เรียน รวมทั้งมีก าร
ติดตามการปฏิบัติงาน ของครูด้านวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นต้น  
 
สรุป 
 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งนี้ มีความรุนแรงขยายตัวในวงกว้าง
และรวดเร็วกว่าครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดในโรงเรียน สถานศึกษาทุก
แห่ง   จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน ต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ส่งผลให้ครู บุคลากร 
นักเรียน และผู้ปกครองจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาใน
ยุคใหม่ภายใต้อิทธิพลการขับเคลื่อนของเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ โลกแห่งอินเทอร์เน็ต ที่มีการ
เชื่อมโยงและใช้ประโยชน์กันอย่างกว้างไกลแทบทุกมุมโลก การบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนจึงมี
ความส าคัญต่อการน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและแก้ไขให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน อีกท้ังยังสามารถน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ควบคู่ไปกับ
การเรียนในห้องเรียนในอนาคตต่อไป (ธานินทร์ อินทรวิเศษ , ธนวัฒน์ เจริญษา, และพิชญา ภายวงสร้อย, 
2564, น. 323-331) 
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บทคัดย่อ 
         บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปรายเนื้อหาสาระเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยแนวคิดผู้บริหารสถานศึกษาศตวรรษที่ 21 บทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 แนวคิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21   
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  จากการตรวจสอบและสังเคราะห์
เอกสารผู้เขียนพบว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 7 ประการ ได้แก่ (1) นักสร้างสรรค์ (2) นักการสื่อสาร (3) นักคิดเชิงวิพากษ์ (4) การสร้าง
ความท้าทาย (5) การสร้างชุมชน (6) การมีวิสัยทัศน์ และ (7) การดูแลใส่ใจ ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา 7 ประการนี้ สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป 
 
ค าส าคัญ: คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้บริหารสถานศึกษา ศตวรรษที่ 21 
 
Abstract 

This article aims to discuss the content regarding the desirable characteristics of school 
administrators in the twenty-first century, consisting of the concept of twenty-first century school 
administrators, the role of school administrators in the twenty-first century, the concept of desirable 
characteristics of school administrators in the twenty-first century, and the desirable characteristics 
of school administrators in the twenty-first century. From reviewing and synthesizing documents, the 
authors found that the desirable characteristics of administrators of educational institutions in the 
twenty-first century should have seven desirable attributes, namely (1) creativity, (2) communication, 
(3) critical thinking, (4) creating challenges, (5) community building, (6) having a vision, and (7) caring. 
These seven desirable characteristics of educational institution administrators can be used as a 
guideline for further development of educational institution administrators. 

Keywords: Desirable characteristics, school administrators, the twenty-first century 
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บทน า 
กระแสการเปลี ่ยนแปลงของโลกได้ส่งผลกระทบต่อสังคม  เศรษฐกิจ สิ ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทย โดยเฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร ที่ท าให้ทั้ง
โลกเชื่อมโยงและสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว เป็นโลกไร้พรมแดน การจัดการศึกษาจึงต้องมีความสอดคล้อง
และเหมาะสมกับสภาพบริบทรอบด้านที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดใหม่ ภายใต้
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย “การศึกษาเป็นเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนสังคมในวันพรุ่งนี้ถูก
ก าหนดโดยทักษะและความรู้ที่ต้องการในปัจจุบัน” (UNESCO, 2015, p. 3) การศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญใน
การสร้างและเตรียมเยาวชนไทยในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งการจัดการศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21 ต้องเป็น
การเปลี่ยนแปลงทัศนะจากกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ มีความยืดหยุ่นสร้างสรรค์ ท้าทาย
และซับซ้อน การศึกษาที่จะท าให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อน าไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์
ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เช่น การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์และ
สร้างนวัตกรรมการสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อื่น การศึกษาเป็นเรื่องส าคัญ ที่ทุกฝ่ายต้องให้ความส าคัญ
เพราะเม่ือมีการพัฒนาการศึกษาของประชาชนแล้ว จะท าให้การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ด าเนินไปด้วย  

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทสูง ในการก าหนดทิศทางและก ากับการท างานของบุคลากรใน
องค์กร  ให้ท างานไปในทิศทางที่รัฐก าหนดเป็นนโยบาย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542               
(และแก้ไขเพิ่มเติม 2545, 2553) ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา จึงควรมี
ความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ไทยในศตวรรษท่ี 21 ที่สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของชาติ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นปัจจัยส าคัญที่สามารถท าให้การบริหารงาน
บรรลุผลส าเร็จตามต้องการและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผู้บริหารที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับ
โลกกยุคศตวรรษที่ 21 ยุคที่เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยี รวมถึงสิ่งแวดล้อม การศึกษาจึงต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง นักเรียนมีทักษะแห่ง
อนาคตใหม่ ต้องมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร 
การสื่อสาร และเทคโนโลยี และทักษะอื่น ๆ ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์สอดคล้องกับโลกยุคศตวรรษที่ 21 ก็สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและบริหารจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีความจ าเป็นเพื่อใช้
แนวทางในการส่งเสริมหรือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เข้ามาด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาอันจะ
น าไปสู่การพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืนต่อไป 
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แนวคิดเกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ในส่วนนี้ผู้เขียนจะให้ความหมาย พร้อมทั้งอธิบายบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 

21 ดังจะได้กล่าวในรายละเอียด 
     ความหมายผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา ทั้งรัฐและ
เอกชน จะเห็นได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคลากรที่กฎหมายก าหนดให้เป็นวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา 
คือ ผู้ที่ก าหนดทิศทาง นโยบาย ของสถานศึกษานั้น ๆ ให้จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับแนวความคิดของ 
จอมพงศ์ มงคลวนิช (2554, น. 27) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การปฏิบัติภารกิจของผู้บริหาร
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบในด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการ
บริหารทั่วไป ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่สถานศึกษาได้ก าหนดไว้ จรัล เลิศจามีกร (2554, น. 11) กล่าวว่า                  
ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่ในการก าหนดทิศทางในการท างาน วางแผน ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินความส าเร็จของงานในสถานศึกษา ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

สรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการที่ใช้ทั ้งศาสตร์และศิลป์ ของกลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ร่วมกันปฏิบัติเพ่ือเป็นการพัฒนากระบวนการท างานให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั ่วไป เพื ่อพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาและผู ้เรียนให้ทันสมัย
เหมาะสมกับพัฒนาการของโลก เมื่อส าเร็จการศึกษาออกไปแล้วจะเป็นคนที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม  
      บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

บทบาทเป็นแบบแผนพฤติกรรมที่แสดงออกตามต าแหน่งหน้าที่ซึ่งเป็นไปตามความคาดหวังของสังคม 
บทบาทของบุคคลจึงมีความแตกต่างกันไป ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  มีหลายบทบาทขึ้นอยู่กับภารกิจ
และกิจกรรมการบริหารซึ ่งการบริหารให้ประสบความส าเร ็จต้องอาศัยหลายปัจจัยเข้ามาเกี ่ยวข้อง                     
Meado (2016) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนได้เขียนบทความเรื่อง The Role of the Principal in Schools ได้
สรุปบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ที่ส าคัญ 9 บทบาทดังนี้ 

1. บทบาทในฐานะผ ู ้น  า  (Role as school leader) ประกอบด้วย  การเป ็นผ ู ้น  าท ี ่ มี
ประสิทธิภาพ (Being an effective leader) โครงการจัดหาทุนอุปถัมภ์โรงเรียนการพัฒนาการประเมินผล
ครูผู้สอน และนโยบาย การพัฒนาโรงเรียน เป็นต้น 

2. บทบาทในฐานะผู้รักษาระเบียบวินัยของผู้เรียน (Role in Student Discipline) งานส่วน
ใหญ่ของผู้บริหารการรักษาระเบียบวินัยของนักเรียน ที่ผู้บริหารต้องสร้างความเข้าใจให้แก่ครูทุกคน และ
ตั้งเป้าหมายของการน าไปใช้กับผู้เรียนจะท าให้งานง่ายขึ้น 
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3. บทบาทในฐานะผู้ประเมิน (Role as a Teacher Evaluator) ผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องมี
ความรับผิดชอบในการประเมินผลงานของครู โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีครูผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้บริหารต้องจัดให้มีการประเมินตามกระบวนการด้านคุณภาพครูอย่างมีความเป็นธรรม และต้องชี้ให้เห็นทั้งจุด
แข็งและจุดอ่อนของการปฏิบัติหน้าที่ของครู 

4. บทบาทในการพัฒนา การด าเนินงานและการประเมินโครงการ (Role in Developing, 
Implementing, and Evaluating Programs) เป็นหนึ ่งบทบาทที ่ผ ู ้บร ิหารโรงเร ียนจะต้องหาวิธ ีการพัฒนา
ประสบการณข์องผู้เรียนเพ่ิมขึ้น โครงการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพต้องครอบคลุมพ้ืนที่ เพ่ือเป็นแนวทางเดียวกันและ
ต้องมีการประเมินทุกปี พัฒนาเสมอถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็น 

5. บทบาทในการทบทวนนโยบายและกระบวนการภายใน  (Role in Reviewing Policies 
and Procedures) เอกสารส าคัญอย่างหนึ่งของการบริหารโรงเรียน คือ คู่มือนักเรียนถือเป็นตัวชี้วัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถท าให้งานของผู้บริหารง่ายขึ้น ให้
นักเรียน ครู และผู้ปกครองได้รู้นโยบายและขั้นตอนการท างานประสบผลส าเร็จได้ 

6. บทบาทในการก าหนดตาราง (Role in Schedule Setting) การสร้างตารางต้องท าทุก ๆ 
ปี ซึ่งจะเป็นภาระงานที่ผู้บริหารต้องการสร้างขึ้นมาเอง  ได้แก่ ตารางการตีระฆัง การเข้าเรียน ตารางการ
ปฏิบัติงาน ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตารางการใช้ห้องสมุด ตรงข้ามผู้บริหารต้องตรวจสอบแต่
ละตารางเหล่านั้นว่า ไม่ท าให้บุคลากรแต่ละคนต้องมีตารางมากเกินในแต่ละปี 

7. บทบาทในการจ ้างคร ูใหม่  (Role in Hiring New Teachers) เป ็นหน้าที ่ส  าค ัญของ
ผู้บริหารโรงเรียนต้องจ้างหรือรับครูและเจ้าหน้าที่เข้ามาใหม่ ในการท างานได้อย่างถูกต้องด้วยกระบวนการ
สัมภาษณ์หรืออบรม จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง 

8. บทบาทในการปกครองและช ุมชนส ัมพ ันธ์  (Role in government and community 
relations) มีความสัมพันธ์ที ่ด ีกับพ่อแม่และสมาชิกในชุมชน สามารถเป็นประโยชน์กับคุณในความ
หลากหลายของพื้นที่ การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลและธุรกิจในชุมชนสามารถช่วยโรงเรียนอย่างมาก  
รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับบริจาคเวลาส่วนตัวและการสนับสนุนในเชิงบวกโดยรวม 

9. บทบาทในการมอบหมายงาน (Role in assignment) ผู้น าหลายคนโดยธรรมชาติมีงาน
หนักอยู่ในมือที่ต้องสั่งการลงไป ผู้บริหารต้องมีการมอบหมายงานบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น โดยมอบหมาย
ให้กับบุคคลที่มีความรู้และไว้วางใจ ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพไม่มีเวลามากพอที่จะท าทุกอย่างที่
ต้องการท าด้วยตัวเอง จึงต้องพ่ึงพาคนอ่ืน ๆ มาช่วยท าเพ่ือให้ผลงานบรรลุผลส าเร็จ 

Do DEA 21 (2014) ได ้ น  า เสนอเคร ื ่ อ งม ื อการประ เม ิ น เ ร ื ่ อ ง  Instructional Leadership:                              
Self-Assessment and Reflection Continuum เป็นเครื่องมือประเมินความเป็นผู้น าทางการศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 การก าหนดตัวชี้วัดด้านสมรรถนะและความเป็นผู้น าที่มีประสิทธิผลใน
ศตวรรษที่ 21 มีบทบาท 4 ด้านหลัก ดังนี้ 
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1. ผู้น าโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 ก าหนดให้มีการก ากับดูแลด้านการบูรณาการ การเรียนการ
สอนต่อการประยุกต์นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ และการประเมินผล ได้แก่ การให้ค าแนะน าแนวคิดใหม่ ๆ ส าหรับ
ครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้ห้องเรียนที่มีประสิทธิผล การสนับสนุนให้การเรียนการสอนสอดคล้องกับปัจจัยภายใน
และภายนอกโรงเรียน 

2. มีการน ารูปแบบทางดิจิตอลมาสนับสนุนการเรียนการสอนของครู เพื่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้แก่ น าไปใช้ในห้องเรียน ส่งเสริมให้ครู นักเรียนใช้เครื่องมือทางดิจิตอลอย่างมีประสิทธิผล และใช้
อย่างต่อเนื่องรวมทั้งการประเมิน ประเมินความพร้อมของโรงเรียนที่จะน าทักษะทางดิจิตอลมาใช้ 

3. ให้โอกาสแก่ครูได้พิจารณาไตร่ตรอง ก าหนดจุดมุ่งหมาย และการร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู ้อย่างมืออาชีพในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี ่ยง แล้วสามารถน ามาเป็นโอกาส ได้แก่ ให้ครูก าหนด
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน และด้านการประเมินผล และให้น าผลการวิจัยมาใช้
ประโยชน์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ครูได้เรียนรู้อย่างมืออาชีพได้อย่างแท้จริง 

4. ต้องจัดสภาพแวดล้อมบนพื้นฐานยึดการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การส่งเสริม
ปฏิสัมพันธ์และความรู้สึกที่ดีต่อของชุมชน ได้แก่ การสร้างสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการสอน 
และการเรียนรู้ด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 ก าหนดให้จัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและ
ความน่าเชื่อถือยืดหยุ่นภายในโรงเรียนและชุมชน นอกจากนี้ควรเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้านโลกมากขึ้นและ
ออกแบบทางสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มโอกาสการพัฒนาทักษะการคิด ทักษะชีวิต และทักษะทางอาชีพและเตรียม
ผู้เรียนส าหรับการท างานในอนาคต 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะมีบทบาทหน้าที่ในฐานะ
ผู้น าทางวิชาการ ผู้รักษาระเบียบวินัยของโรงเรียน ผู้ประเมินผลงานของครู ผู้พัฒนาการด าเนินงานและการ
ประเมินโครงการ ผู้ทบทวนนโยบายและกระบวนการภายใน ผู้บริหารวิชาการ ผู้สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรม
การเรียนรู้ ผู้น านวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้สนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารงาน ผู้ส่งเสริมการพัฒนา
ครูและบุคลากร ผู้ประสานสัมพันธ์กับชุมชน และบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

ในส่วนนี้ผู ้เขียนจะให้ความหมาย พร้อมทั้งอธิบายแนวคิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที ่ 21 ดังจะได้กล่าวใน
รายละเอียด 

ความหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหาร 
ราชบัณฑิตยสถาน (2554, น. 85) กล่าวว่า คุณลักษณะ หมายถึง เครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความ

ดีหรือลักษณะประจ าตัว 
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พ ิ ล ล ิ เ ก ี ย น แ ล ะ แ ว น น า ก ั น  (Pellegrino and Varnhagan, 1985, p. 21) ก ล ่ า ว ว ่ า 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ศักยภาพทางความรู้หรือทักษะที่ช่วยให้ผู้บริหาร
ปฏิบัติตนได้ส าเร็จ 

ฮอดเกตต์ส (Hodgetts, 1999, p. 57) กล่าวว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
หมายถึง ลักษณะพิเศษหลายประการที ่ปรากฏในตัวบุคคลจะมีความสัมพันธ์ในการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ คุณลักษณะพิเศษของบุคคลที่จะมีส่วนส าคัญในการเสริมสร้างความเป็นผู้บริหารดังกล่าวมี 
5 ประการดังนี้ (1) การมีสติปัญญาเหนือผู้อ่ืน (2) การมีความมั่นคงทางอารมณ์ (3) การรู้จักใช้แรงจูงใจ (4) การมี
ทักษะในการแก้ปัญหาและ (5) การมีทักษะในการบริหาร 

สรุปได้ว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคลิกภาพ และศักยภาพทางความรู้
หรือทักษะที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าประสงค์  
  แนวคิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

มีนักวิชาการจ านวนมากที่พูดถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารผู้เขียนขอน าเสนอเพียง
บางส่วนซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ฮอย และ มิสเกล (Hoy and Miskel, 2001, p. 169) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาไว้ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณลักษณะด้านการตัดสินใจ (2) คุณลักษณะด้านการจูงใจ (3) คุณลักษณะ
ด้านความเป็นผู้มีประสิทธิภาพ (4) คุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ และ (5) คุณลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์  

คูรอส (Couros, 2010) ได้ให้คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ไว้ 7 ประการ 
ได ้แก ่  (1) น ักสร ้างสรรค ์ (Creative) (2) น ักการส ื ่อสาร (Communicator) (3) น ักค ิดเช ิงว ิพากษ์                    
( Critical Thinker) ( 4 )  ก า ร ส ร ้ า ง ค ว า ม ท ้ า ท า ย  ( Creates Challenge) ( 5 )  ก า ร ส ร ้ า ง ช ุ ม ช น                                
(Builds Community) (6) การมีวิสัยทัศน์ (Visionary) และ (7) การดูแลใส่ใจ (Caring)  

ฮอดเกตต์ส (Hodgetts, 1999, pp. 256 – 258) กล่าวว่า คุณลักษณะพิเศษของบุคคลที่จะมีส่วน
ส าคัญในการเสริมสร้างความเป็นผู ้บริหารดังกล่าวมี  5 ประการดังนี้ (1) การมีสติปัญญาเหนือผู ้ อ่ืน                         
(2) การม ีความม ั ่นคงทางอารมณ์  (3) การร ู ้จ ักใช ้แรงจ ูงใจ  (4) การม ีท ักษะในการแก ้ป ัญหา  และ                            
(5) การมีทักษะในการบริหาร  

จากตัวอย่างนักวิชาการที่ยกมาจะเห็นได้ว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารมีประเด็น
ที่ให้ความส าคัญแตกต่างกันตามมุมมองของแต่ละท่าน ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ถ้ามี
คุณลักษณะที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ก็จะท าให้ผู้บริหารสามารถน าสถานศึกษาและผู้ เรียน
ไปสู่ความส าเร็จในการบริหารและการจัดการศึกษาตามแนวทางท่ีได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
จากแนวคิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่กล่าวมาแล้ว ผู้เขียนเห็นด้วยกับแนวคิด

ของ คูรอส (Couros, 2010) ที่กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะ 7 
ประการ ดังจะได้กล่าวในรายละเอียด 
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1. นักสร้างสรรค์ (Creative) คูรอส (Couros, 2010) ได้ให้คุณลักษณะของผู้บริหารในศตวรรษ
ที่ 21 นักสร้างสรรค์ (Creative) หมายถึงผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการผลักดันให้บุคลากรใน
โรงเรียนที่มีความสามารถสร้างสรรค์งานให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น ต้องผลักดันเพื่อประโยชน์ของ
นักเรียน และจะต้องหาวิธีจัดการอย่างต่อเนื่อง        
   แอช และเพอร์ซาล (Ash and Persall, 2007, p. 2) กล่าวว่าการเป็นผู้น าแบบสร้างสรรค์ 
(The Formative Leadership) นั้นจ าเป็นต้องอาศัยทักษะการเอ้ืออ านวยความสะดวกอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้  
เพราะสาระที่เป็นภารกิจหลักของทฤษฎีนี้ได้แก่ การท างานแบบทีมในการสืบเสาะหาความรู้ การเรียนรู้แบบทีม 
การร่วมมือกันแก้ปัญหา การจินตนาการสร้างภาพอนาคตที่ควรเป็น การตรวจสอบความเชื่อร่วมกัน การใช้ค าถาม 
การรวบรวมวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล ตลอดจนกระตุ้นครูอาจารย์ตั้งวงสนทนาอย่างสร้างสรรค์ในเรื่องการ
เรียนการสอน เป็นต้น ภารกิจดังกล่าว เหล่านี้ล้วนแสดงออกถึงพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบสร้างสรรค์ท้ังสิ้น 
      โบสิโอค (Bosiok, 2013) เรื่อง ลักษณะผู้น าและความสร้างสรรค์ พบว่าลักษณะของผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ ประกอบด้วย มีความยืดหยุ่นในการตัดสินใจ ใช้มุมมองที่แตกต่างของสถานการณ์ และมีความ
ปรารถนาในการยอมรับความเสี่ยงด้วยนวัตกรรมและความคิดใหม่ ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความจ าเป็นมากในการอยู่
รอดขององค์กร 
      ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2561, น. 91-92) กล่าวว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์หมายถึง ผู้ที่มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค ์และมีความคิดเชิงผลงานที่จะต้องมีออกมาให้เห็นในการด าเนินงาน ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์จึง
ควรมีคุณลักษณะที่ส าคัญ 4 ประการดังนี้ (1) การคิดวิเคราะห์ (Critical Mind) (2) การคิดสร้างสรรค ์(Creative 
Mind) (3) การคิดผลิตภาพ (Productive Mind) และ (4) การคิดรับผิดชอบ (Responsible Mind) 
     สรุปได้ว่า ผู ้บริหารที ่มีคุณลักษณะเป็นนักสร้างสรรค์ จะเป็นบุคคลที่มีการแสดง
พฤติกรรมที่ตอบสนองเชิงจินตนาการโดยการคิดไตร่ตรองอย่างละเอียดถี่ถ้วนในสถานการณ์ต่าง ๆ และ
ประเด็นต่าง ๆ มีความเป็นผู้น าที่มีการเรียนรู้ตลอดเวลา มีทัศนคติเชิงบวกต่อโลกและต่อชีวิต เชื่อมั่นในคุณค่า
และศักยภาพของตนเองและผู้อื่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีกระบวนการผลักดันให้บุคลากรในองค์กรสามารถ
สร้างสรรค์งานให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น 

2. นักการสื่อสาร (Communicator) คูรอส (Couros, 2010) ได้ให้คุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะเป็นนักการสื่อสารว่าผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่การสื่อสาร
โดยการแบ่งปันข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ฟังที่มีประสิทธิภาพ เป็นผู้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อท าในสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับนักเรียน (ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร, 2563) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
หรือคุณสมบัติ 7 ประการของการสื่อสารที่ประสบความส าเร็จประกอบด้วย (1) ชัดเจน (Clear) ข้อมูลที่
สื่อสารต้องมีความชัดเจนทั้งเป้าหมายและเนื้อสาระ (2) ถูกต้อง (Correct) เป็นข้อเท็จจริง (fact) และถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ (3) ครบถ้วน (Complete) ควรเป็นการส่งข้อมูลซึ ่งเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ผู ้รับข้อมูลควรทราบ                     
(4) หนักแน่นมีสาระ (Concrete) ข้อมูลควรมีความจ าเพาะเจาะจง หนักแน่นมีสาระ ไม่คลุมเครือหรือกว้าง
จนเกินไป (5) กระชับ (Concise) ข้อมูลควรกระชับ ตรงประเด็นไม่เยิ่นเย้อ (6) สมเหตุสมผล (Coherent) ข้อมูล
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ที่สื่อสารควรมีตรรกะ มีความเป็นเหตุเป็นผล หัวข้อต่าง ๆ ที่น าเสนอควรเชื่อมโยงและสอดคล้องสัมพันธ์กับ
ประเด็นหลัก อารมณ์และเนื้อหาควรมีความต่อเนื่องมุ่งเข้าหาข้อสรุปที่สร้างการยอมรับและคล้อยตาม  และ                               
(7) มีมารยาท (Courteous) ข้อมูลที่สื่อสารควรมีลักษณะที่เป็นมิตร เปิดเผย ตรงไปตรงมา ไม่มีประเด็นซ่อน
เร้นหรือเหน็บแนมก้าวร้าว 
   ลินช์ (Lynch, 2020) ได้เขียนบทความเชื่อ 5 Tips For Improving Educational Leadership 
Communication ได้ เสนอแนวทางที ่จะพัฒนาการเป็นนักสื ่อสารที ่ด ีส  าหรับผ ู ้น  าทางการศึกษา
ประกอบด้วย (1) พูดให้น้อยฟังให้มาก (Speak less, listen more) (2) ถามค าถามที่ถูกที่ถูกเวลา (Ask the 
right questions) (3) อยู่กับปัจจุบัน (Be present) (4) ใจเย็นและคิดบวก (Stay calm and be positive) 
และ (5) มีความฉลาดทางอารมณ์ (Work on emotional intelligence) 
   สรุปได้ว่า ผู้บริหารที่มีคุณลักษณะเป็นนักการสื่อสาร จะเป็นบุคคลที่สื่อสารได้อย่างชัดเจน 
ถูกต้อง ครบถ้วน หนักแน่นมีสาระ กระชับ สมเหตุสมผล และมีมารยาท พูดให้น้อยฟังให้มาก ถามค าถามที่
ถูกที่ถูกเวลา ให้ความส าคัญกับคู่สนทนา ใจเย็นและคิดบวก และมีความฉลาดทางอารมณ์ รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ 

3. นักคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinker) คูรอส (Couros, 2010) ได้ให้คุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะเป็นนักคิดเชิงวิพากษ์ว่าผู้บริหารจึงต้องให้ความสนใจ
ในความคิดที่ครูหรือบุคลากรแสดงออกเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง โดยเฉพาะด้านผลกระทบที่มีต่อโรงเรียนและ
นักเรียนในระยะยาวและจะได้รับประโยชน์เหล่านั้นมากที่สุดได้อย่างไร ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้บริหาร ที่
จะต้องน าเอาข้อมูลและความคิดต่าง ๆ มาใช้ในการตัดสินใจทั้งหมด 

กู๊ด (Good, 1973, p. 684)  ได้ให้ความหมายของค าว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณสรุป
ได้ว่า เป็นกระบวนการคิดตามหลักการประเมินอย่างรอบคอบตามข้ออ้าง หลักฐานเพ่ือน าไปสู่ข้อสรุป ที่เป็นไป
ได้จริงและพิจารณาถึงองค์ประกอบที่เกี ่ยวข้อง รวมถึงการใช้กระบวนการทางตรรกวิทยาได้อย่างถูกต้อง
สมเหตุสมผล  

ฮัดกิ้นส์ (Hudgins, 1977, pp. 137-138) ได้สรุปความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สรุปได้ว่า หมายถึง การมีทัศนคติในการค้นคว้าหาหลักฐานในการวิเคราะห์และประเมินข้อโต้แย้งต่าง ๆ    
การมีทักษะในการใช้ความรู้ จ าแนกข้อมูลและตรวจสอบสมมติฐานเพ่ือลงข้อสรุป  

เอ็นนิส (Ennis, 1985, p. 45) ได้สรุปความหมายการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่าเป็นการคิด
หาเหตุผล คิดแบบไตร่ตรอง ซึ่งเป็นการตัดสินใจว่าอะไรควรเชื่อหรืออะไรควรท า 
      สรุปได้ว่า ผู้บริหารที่มีคุณลักษณะนักคิดเชิงวิพากษ์ จะเป็นบุคคลที่มีความสามารถใน
การใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ โดยการรวบรวมข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริงที่จะ
น าไปสู่การพิจารณาไตร่ตรองและตัดสินบนฐานของมวลความรู้ และประสบการณ์เหตุผลที่เชื่อถือได้ 
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  4. การสร้างความท้าทาย (Creates Challenge) คูรอส (Couros, 2010) ได้ให้คุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะการสร้างความท้าทาย คือ การผลักดันอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือประโยชน์ของนักเรียนของเราและจัดหาวิธีการให้พนักงานของเราเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
      เนสแลนด์ (Nesland, 2017) กล่าวถึงความส าคัญของความท้าทายว่าความท้าทายและ
ปัญหาเป็นส่วนส าคัญของชีวิตที่มอบประสบการณ์ ท าให้คุณเรียนรู้และช่วยให้คุณฉลาดขึ้นและแข็งแกร่งขึ้น 
ปัญหาท าให้เราเติบโตและหล่อหลอมเรา ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของผู้คนคือพวกเขาหวังว่าจะมีชีวิตที่ปราศจาก
ปัญหา นี่เป็นเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ และจะน าไปสู่ชีวิตที่น่าเบื่อโดยไม่มีตัวละคร เราทุกคนจะมีปัญหาไม่ว่าจะ
เล็กหรือใหญ่ ความแตกต่างคือวิธีที่เราจัดการกับปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้น 
       จ ากบทคว าม เ ร ื ่ อ ง  8 Steps to Create a Challenge (the Simple Way) ของ เ ท ต                 
(Tet, 2021) ได้กล่าวถึง 8 วิธีในการสร้างความท้าทาย ซึ่งได้แก่ (1) การเลือกหัวข้อที่ท้าทายของคุณ (Pick your 
challenge topic) (2) ตั้งเป้าหมายท้าทาย (Set challenge goals) (3) ศึกษาความต้องการผู้ร่วมงาน (Meet 
your participants at the beginning) (4) เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน (Connect the dots) (5) ให้สิ่งล่อใจ (Include 
bonuses) (6) เลือกรูปแบบเนื ้อหา (Choose your content format) (7) เลือกวิธ ีและเครื ่องมือของคุณ 
(Choose your platform/s and tools) (8) ส่งเสริมความท้าทาย (Connect the dots) 

สรุปได้ว่า ผู้บริหารที่มีคุณลักษณะการสร้างความท้าทายจะเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการ
ผลักดันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งในส่วนขององค์กรและบุคคล เพื่อประโยชน์
ของนักเรียนและครู รวมทั้งจัดหาวิธีการใหม่ให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

5. การสร้างชุมชน (Builds Community) คูรอส (Couros, 2010) ได้ให้คุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะการสร้างชุมชน ว่าผู้บริหารต้องมีความสามารถในการ
ประสานเชื่อมโยงต่อกลุ่มคนที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น วิธีที่จะสร้างโอกาสให้กับบุคลากรเพ่ือเชื่อมโยงต่อกับคน
อื่น ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้มากขึ้น มันเป็นสิ่งส าคัญที่ไม่เพียงแต่พัฒนาผู้น าในโรงเรียนเท่านั้น แต่เป็นการ
เปิดโอกาสให้คนอ่ืนเห็นความเป็นผู้น าด้วย 
      ค ูมป ิส และ ม ูมต ี ้  (Koumpis and Moumtzi, 2010, p. 14) ในหน ังส ือ Handbook of 
Research on E-Government Readiness for Information and Service Exchange: Utilizing Progressive 
Information Communication Technologies ได้ให้ความหมายของการสร้างชุมชน ว่าการสร้างชุมชนเป็นเขต
ของการปฏิบัติที ่มุ ่งไปที ่การสร้างหรือการเพิ ่มประสิทธิภาพของชุมชนในหมู ่ประชาชนในพื ้นที ่ภ ูมิภาค                 
(เช่นพื้นที่ใกล้เคียง) หรือมีความจ าเป็นหรือความสนใจร่วมกัน หรือบางครั้งเกี่ยวกับด้านการจัดชุมชน องค์กร
ชุมชน งานชุมชน และการพัฒนาชุมชน 
      ฟือร์นังดึช (Fernandez, 2011) ได้เขียนบทความ Six ways to build a solid community 
ได้กล่าวถึง 6 วิธีในการสร้างชุมชนที่มั่นคง ประกอบด้วย (1) ต้องมีความมุ่งหมายในการขับเคลื่อน (Be purpose-
driven) (2) ให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์และสมาชิกของคุณ (Keep your focus on your purpose and 
your members) (3) ต้องพิจารณาการตัดสินใจเกี่ยวกับชุมชนและวัฒนธรรมของชุมชน (Be deliberate in your 



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”   
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1800 

 

decisions about a community and its culture) (4) ค้นหาเครื ่องมือและกลยุทธ์ที ่สนับสนุนชุมชน (Find 
tools and strategies that support communities)  (5)  ให ้ สมาช ิ กของค ุณม ีส ่ วนร ่ วม  ( Involve your 
members) และ (6) เพ่ิมขีดความสามารถให้กับสมาชิกของคุณ (Empower your members) 
      สรุปได้ว่า ผู้บริหารที่มีคุณลักษณะการสร้างชุมชน จะเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการ
ประสานเชื่อมโยงต่อกลุ่มคนได้อย่างเหมาะสม มีการให้ความส าคัญกับชุมชน สามารถประสานงานกับชุมชนและ
หน่วยงานภายนอกเพื่อให้ความร่วมมือกับโรงเรียน มีกลยุทธ์ที่สร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนชุมชน การให้
ความรู้กับชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

6. การมีวิสัยทัศน์ (Visionary) คูรอส (Couros, 2010) ได้ให้คุณลักษณะของผู ้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะการมีวิสัยทัศน์ ว่าผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีวิสัยทัศน์
ในการที่จะท าให้โรงเรียนเตรียมพร้อมที่ดีที่สุดส าหรับนักเรียนไปสู่อนาคตที่ต้องการ และสามารถแบ่งปัน
วิสัยทัศน์ไปพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกันได้ด้วย 
      แบร์และเบนนีส (Beare and Bennis, 1985, p. 107) กล่าวถึงวิสัยทัศน์ คือ ภาพองค์การใน
อนาคต ซึ่งได้มาจากปัญญา ความคิด มีความเป็นไปได้และสอดคล้องกับเป้าหมายและภาระหน้าที่ขององค์การ 
โดยภาพนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงน่าเชื่อถือ และดึงดูดใจให้ปฏิบัติตาม อันจะท าให้องค์การมีสภาพ
ดีกว่าที่จะเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
      คอตเตอร์ (Kotter, 1996, pp. 68-69) ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ว่า เป็นภาพอนาคตที่น ามาท าให้
กระจ่างว่าท าไมบุคคลต้องสร้างขึ้นในอนาคตซึ่งสิ่งที่สร้างขึ้นนั้น สามารถกระตุ้นให้บุคคลมุ่งมั่นและด าเนินการ
ไปสู่ในทิศทางการเปลี่ยนแปลงและทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถช่วยให้เกิดการประสานการปฏิบัติในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล แม้ว่าจะมีบุคคลจ านวนมากก็สามารถด าเนินการไปด้วยดีและรวดเร็ว 
       ฟิลลิปป์ (Phillips, 1997, p. 7) ให้ความหมายของวิสัยทัศน์ คือ สิ่งที่สามารถก าหนด
กรอบการท างานที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและให้นโยบายต้องอาศัยการแสดงความคิดเห็นที่กว้างขวางและชัดเจน 
แต่ในเวลาเดียวกันน าไปสู่สิ่งที่ไกลออกไปได้ 
       สรุปได้ว่า ผู้บริหารที่มีคุณลักษณะการมีวิสัยทัศน์ จะเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการ
มองเห็นภาพในอนาคต มีความสามารถสร้างภาพนั้นให้เป็นกระบวนการแล้วน ามาสร้างเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติได้จริง มีการน าเอาระบบการวางแผนมาใช้สร้างรูปแบบ สามารถบอกถึงคุณสมบัติและคุณลักษณะ
ของสิ่งที่อยากเห็นในอนาคต มีทิศทางที่ชัดเจนซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์กร รวมทั้งสามารถกระตุ้นให้บุคคลมุ่งมั่นและด าเนินการไปสู่ในทิศทางการเปลี่ยนแปลงและทิศทางที่
ถูกต้อง 

7. การดูแลใส่ใจ (Caring) คูรอส (Couros, 2010) ได้ให้คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะการดูแลใส่ใจหรือเอื้ออาทร จะเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่ดูแลเอาใจใส่ครูและ
นักเร ียน คร ูและนักเร ียนจ  าเป ็นต ้องร ู ้ว ่าพวกเขาได ้ร ับการเอาใจใส่ในฐานะที ่ เป ็นมนุษย ์ด ้วยกัน                           
และต้องพยายามอย่างเต็มที่เพ่ือให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดของพวกเขา  
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     ลอเรนซ์ และ เมทไลร์ (Lawrence & Maitlis, 2012, pp. 641–663) ให้ความหมายของ 
การดูแล (Caring) คือ การให้ความส าคัญกับปฏิสัมพันธ์กับบุคคล มีความห่วงใย เอาใจใส่ ส่งเสริมการท างาน
ความส าเร็จและความเป็นอยู่ที่ดี เป็นสิ่งที่สร้างแรงจูงใจในการท างาน 
      โครท และ คีเลอร์ (Kroth & Keeler, 2009, pp. 506-531) ได้เสนอความคิดว่าผู้บริหาร
โรงเรียนที ่มีภาวะผู ้น าที่เอาใจใส่ (Caring leadership) มีอิทธิพลต่อการท างานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 
คุณภาพงาน และสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน คุณลักษณะและการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสิ่ง
ที่ก าหนดสภาพของโรงเรียนส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของครูและบุคลากรและมีผลกระทบต่อผลส าเร็จ
ของนักเรียน  

ดารญา ตันตินีรนาท และธีรภัทร กุโลภาส (2562) ได้ศึกษาภาวะผู้น าที่เอาใจใส่ของผู้บริหาร
โรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย : กรณีศึกษาโรงเรียนสัจจพิทยา ผลการวิจัยพบว่า
ผู้บริหารของโรงเรียนที่ศึกษามีภาวะผู้น าที่เอาใจใส่ ดังนี้ (1) ภาวะผู้น าที่เอาใจใส่ตนเอง (Caring for self) 
ผู้บริหารมีการพัฒนางานทั้งด้านวิชาการและบุคลากรโดยใช้หลักศาสนาในการครองตนและการท างานตาม
หลักความเชื่ออย่างเหมาะสม พัฒนาบุคลิกภาพโดยมีบุคคลต้นแบบ การบริหารเวลาในชีวิตประจ าวันอย่าง
เหมาะสม การจัดการความเครียด (2) ภาวะผู้น าที่เอาใจใส่ผู ้ปฏิบัติงาน (Caring for staff) การให้ขวัญ
ก าลังใจและชมเชยในการท างาน การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ปฏิบัติงาน สอบถามความต้องการการพัฒนา
ความก้าวหน้าและความสามารถในการปฏิบัติงาน มีการสอนในระหว่างปฏิบัติงาน การเอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงาน ความเป็นอยู่และครอบครัว การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (3) ภาวะผู้น าที่
เอาใจใส่ผู้รับบริการ (Caring for client) ผู้บริหารมีการตระหนักและให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาการดูแลนักเรียนทั้งด้านกายภาพโดยการดูแลความปลอดภัย ไม่คุกคามนักเรียนด้านกาย วาจา ใจ 
การติดตามปัญหาและความต้องการของนักเรียน การติดตามก ากับดูแลให้ครูผู้สอนปฏิบัติตามมาตรฐานการ
จัดการศึกษา 
      สรุปได้ว่า ผู้บริหารที่มีคุณลักษณะการดูแลใส่ใจ เป็นบุคคลที่เอาใจใส่ผู ้ปฏิบัติงานและ
นักเรียน มกีารให้ขวัญก าลังใจและชมเชยในการท างาน การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ปฏิบัติงาน การเอาใจ
ใส่ในการปฏิบัติงาน ความเป็นอยู่และครอบครัว การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ผู้บริหารตระหนักและให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาการดูแลนักเรียนทั้งด้านกายภาพ
โดยการดูแลความปลอดภัย การติดตามปัญหาและความต้องการของนักเรียน การติดตามก ากับดูแลให้
ครูผู้สอนปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 
 
สรุป 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ประกอบด้วยคุณลักษณะ                 
(1) นักสร้างสรรค์ (2) นักการสื่อสาร (3) นักคิดเชิงวิพากษ์ (4) การสร้างความท้าทาย (5) การสร้างชุมชน (6) 
การมีวิสัยทัศน์ และ (7) การดูแลใส่ใจ ที่กล่าวมานั้นจะให้ผู้บริหารมีศักยภาพและความพร้อมที่บริหารจัดการได้



การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่: ทางออกหลกัในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19”   
   

   

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาต ิการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 3 ป ี2564 (NCAME 2021) I หน้า 1802 

 

อย่างมีประสิทธิภาพ ในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ (1) ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นนักสร้างสรรค์ 
จะเป็นบุคคลที่มีการเรียนรู้ตลอดเวลา มีทัศนคติเชิงบวกต่อโลกและชีวิต เชื่อมั่นในคุณค่ าและศักยภาพของ
ตนเองและผู้อื่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งมีกระบวนการผลักดันให้บุคลากรในองค์กรสามารถสร้างสรรค์
งานให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น (2) ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นนักการสื่อสาร ก็จะเป็นบุคคลที่สื่อสารได้
อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน หนักแน่นมีสาระ มีมารยาทให้ความส าคัญกับคู่สนทนา รวมทั้งมีความสามารถ
การเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ได้ (3) ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นนักคิดเชิงวิพากษ์ 
จะเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถรวบรวม
ข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริงที ่จะน าไปสู ่การพิจารณาไตร่ตรองและตัดสินบนฐานของมวลความรู ้ และ
ประสบการณ์เหตุผลที่เชื่อถือได้ (4) ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณลักษณะการสร้างความท้าทาย จะเป็นบุคคลที่มี
ความสามารถในการผลักดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ ้นทั้งในส่วนขององค์กรและบุคคลอย่าง
ต่อเนื่อง น ามาซึ่งผลประโยชน์ของนักเรียนและครู รวมทั้งจัดหาวิธีการใหม่ ๆ ให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (5) ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณลักษณะการสร้างชุมชน จะเป็นบุคคลที่มีความสามารถใน
การประสานเชื่อมโยงกลุ่มคนได้อย่างเหมาะสม ให้ความส าคัญกับชุมชน สามารถประสานงานกับชุมชนและ
หน่วยงานภายนอกเพื่อให้ความร่วมมือกับโรงเรียน มีกลยุทธ์ที่สร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนชุมชน มีการให้
ความรู้กับชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน (6) ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณลักษณะการมีวิสัยทัศน์ จะ
เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการมองเห็นภาพในอนาคต มีความสามารถน าภาพนั้นมาสร้างเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติได้จริง สามารถสื่อสารท าให้ครูเห็นภาพในอนาคตเพ่ือเตรียมตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น รวมทั้ง
สามารถกระตุ้นให้บุคคลมุ่งมั่นและด าเนินการไปสู่ในทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้อง และ (7) ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีคุณลักษณะการดูแลใส่ใจ เป็นบุคคลที่เอาใจใส่ครูและนักเรียน มีการให้ขวัญก าลังใจและ
ชมเชยในการท างาน มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับครู ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รวมทั้งมีการ
ติดตามปัญหาและความต้องการของนักเรียน และก ากับดูแลให้ครูผู้สอนปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 
คุณลักษณะที่กล่าวมาท้ังหมดล้วนมีความจ าเป็นส าหรับโลกกยุคศตวรรษท่ี 21 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ืออภิปรายเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย และประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการโรงเรียน โดยใช้วิธีการตรวจสอบและสังเคราะห์งาน การศึกษาก่อนหน้า ผู้เขียนพบว่าการจัด
การศึกษาปฐมวัย นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 
6  ด้าน ได้แก่ (1) การเน้นเด็กเป็นส าคัญ (2) การจัดประสบการณ์หรือกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
(3) การจัดหาหรือพัฒนาสื ่อ วัสดุ และอุปกรณ์ (4) การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเร ียนรู้   
(5) การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง และ (6) ประสานความร่วมมือและสร้างความรู้
ความเข้าใจ ส่วนประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน ได้แก่ ความสามารถในการบริหารงานที่บรรลุ
เป ้าหมายหรือว ัตถ ุประสงค์ของโรงเร ียน ที ่ก  าหนดไว ้ใน 4 ด ้าน  ประกอบด้วย (1) ด ้านว ิชาการ                            
(2) ด้านงบประมาณ (3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ (4) ด้านการบริหารทั่วไป  และน ามาประยุกต์เข้าการ
จัดการศึกษาปฐมวัยกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสาครบุรี สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 
ค าส าคัญ: การจัดการศึกษาปฐมวัย ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน โรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตสาครบุรี 

 

Abstract 

The objective of this article was to discuss the contents of early childhood education 

management, and school management efficiency, by examining and synthesizing previous 

related studies. The authors found that early childhood education management policies and 
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practices in education and learning management for early childhood consist of 6 areas:                     

(1) child-centered learning activities, (2) organizing an integrated learning experience or activity, 

(3) acquiring or developing media, materials, and equipment; (4) creating a learning 

environment and atmosphere; (5) encouraging and promoting opportunities for teachers' self-

development; and (6) cooperating and expanding knowledge and understanding. School 

management efficiency is the ability to manage the goals or objectives of the school. It is 

defined in 4 areas, consisting of (1) academic aspect, (2) budget, (3) personnel administration, 

and (4) general administration. And apply it to the management of early childhood education 

and the efficiency of school management in the Sahawitayasakhonburi group under the 

Samutsakhon Primary Educational Service Area Office to develop early childhood 

management to be more effective and achieve the goals. 

 

Keywords: Early childhood education management, school management efficiency, schools 
in the Sahawitayasakhonburi group 
 

บทน า 

การศึกษาระดับปฐมวัยเป็นการให้บริการการศึกษาขั้นต้นที่รัฐมุ่งจัดให้กับเด็กก่อนวัยเรียนเพราะ

ประสบการณ์ที่เด็กได้รับในช่วงอายุนี้เป็นการสร้างพ้ืนฐานความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาที่ดีส าหรับช่วงอายุต่อ ๆ ไปนอกจากนั้นการอบรมเลี้ยงดูและประสบการณ์

ต่าง ๆ ที่เด็กได้รับในระยะต้นของชีวิตจะเป็นรากฐานการพัฒนาคุณภาพประชากร  ตามหลักจิตวิทยาทาง

การศึกษาเกี่ยวกับการดูแลเด็กระยะแรกเริ่มจัดได้ว่ามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่

มีการเจริญเติบโตทางร่างกายและระบบประสาทอย่างรวดเร็ว มีความอ่อนไหวต่ออิทธิพลของสิ่งแวดล้อม

มากกว่าในช่วงอายุอ่ืน ๆ ของชีวิต ดังนั้นถ้าเด็กไม่ได้รับการดูแลหรือได้รับการดูแลไม่ถูกต้องในช่วงเวลาดังกล่าว

จะมีผลท าให้ไม่สามารถจะพัฒนาได้อย่างเต็มที่หรืออาจเกิดปัญหาทางพัฒนาการซึ่งยากแก่การแก้ไขได้ใน

ภายหลัง เมื่อเด็กได้รับการดูแลที่ดีได้รับความรักความอบอุ่นจะท าให้เด็กเป็นคนสดชื่นแจ่มใส มองโลกในแง่ดี 

รู้จักรักคนอ่ืน เด็กปฐมวัยจึงเป็นวัยทองของชีวิต (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551, น. 18) 

กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้

ส าหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือให้สถานศึกษาและครู มีแนวปฏิบัติพื้นฐานน าไปใช้วางแนวทางในการขับเคลื่อนการจัด

การศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูป

ประเทศ ด้านการศึกษาการพัฒนาคุณภาพเด็กในช่วงปฐมวัยอันประกอบด้วย 1) เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
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2) จัดประสบการณ์ หรือกิจกรรมการเรียนรู ้แบบบูรณาการ  3)จัดหาหรือพัฒนาสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์  

4) จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้ 5) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง และ 

6) ประสานความร่วมมือและสร้างความรู ้ความเข้าใจ (ส านักวิชาการและมาตรฐานวิชาการ , 2563)                     

จากประกาศของกระทรวงศึกษาธิการส่งผลให้โรงเรียนมีความจ าเป็นต้องปรับการจัดการศึกษาปฐมวัยให้

สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว การด าเนินการให้ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น

จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน  
บทความวิชาการนี้เป็นการศึกษาประเด็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยตามนโยบายและแนว

ปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างลักษณะการจัดการการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในแต่ละด้านของนโยบายพร้อมกับน าเสนอประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน 4 ด้าน
ประกอบด้วย 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ 4) ด้านการบริหารทั่วไป 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, น. 32) โดยประยุกต์การจัดการศึกษาปฐมวัยกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสาครบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 
การจัดการศึกษาปฐมวัย 
      ในเบื้องต้นผู้เขียนจะให้ความรู้ทั ่วไปเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยพอสังเขปซึ่งประกอบด้วย
ความหมาย แนวคิด และหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ความหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย  

      เยาวพา เดชะคุปต์ (2542, น. 14) ได้ให้ความหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยว่า หมายถึง การจัด 
การศึกษาส าหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ซึ่งการจัดการศึกษา ดังกล่าว จะมีลักษณะแตกต่างไป
จากระดับอื่น ๆ ทั้งนี้ เพราะเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่ส าคัญต่อการ วางรากฐานบุคลิกภาพและการพัฒนาทางสมอง 
การจัดการศึกษาส าหรับเด็กในวัยนี้มีชื่อเรียก ต่างกันไป หลายชื่อ ซึ่งแต่ละโปรแกรมมีวิธีการและลักษณะใน
การจัดกิจกรรมซึ่งมีจุดมุ่งหมาย ที่จะช่วยพัฒนาเด็กในรูปแบบต่าง ๆ กัน สอดคล้องกับกู๊ด (Good, 1945,            
p. 200) ที่เห็นว่า การจัดการศึกษาปฐมวัย หมายถึงโครงการหรือ หลักสูตรที่จัดส าหรับเด็กในโรงเรียนเด็กเล็ก 
โรงเรียนอนุบาล ส าหรับกุลยา ตันติผลาชีวะ (2551, น. 10) ให้ความหมายว่า การจัดการศึกษาปฐมวัย 
หมายถึงการบริหาร การดูแล และการให้ค าปรึกษา ให้แก่เด็ก โดยจัดเป็นระบบบูรณาการระหว่างการดูแลและ
การให้การศึกษาแก่เด็กเข้าด้วยกัน สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาให้แก่เด็กตั้งแต่
แรกเกิด จนถึง 6 ปีเพราะเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่ส าคัญต่อการวางรากฐานบุคลิกภาพและการพัฒนาทาง  สมอง 
ซึ่งจะต่างไป จากการศึกษาระดับอื่นเพื่อมุ่งหวังให้เด็กได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้านเพื่อ เป็นพื้นฐานในการที่
จะก้าวเข้าสู ่ระดับประถมศึกษาซึ ่งถือเป็นจุดส าคัญที ่ควรมีการวางแผนและ  จัดโปรแกรมการศึกษา ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติของเด็ก 
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แนวคิดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 พัฒนาขึ้นมาโดยอาศัยแนวคิด ดังนี้ 1) แนวคิดเกี่ยวกับ
พัฒนาการเด็ก พัฒนาการเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในตัวมนุษย์ เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิไปจนตลอดชีวิต 
พัฒนาการของเด็กจะมีล าดับขั้นตอนในลักษณะเดียวกันตามวัยของเด็ก โดยในขั้นตอนแรก ๆ จะเป็นพื้นฐาน
ส าหรับพัฒนาการขั ้นต่อไป พัฒนาการประกอบด้วยด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา                    
ซึ่งพัฒนาการแต่ละด้านมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันรวมทั้งส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน 2) แนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมและการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการ  การพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม เป็น
การค านึงถึงความสมดุลและครอบคลุมพัฒนาการของเด็กให้ครบทุกด้าน ในการดูแล  พัฒนา และจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กต้องไม่เน้นที่ด้านใดด้านหนึ่ง จนละเลยด้านอื่น ๆ ซึ่งการปฏิบัติที่เหมาะสม
กับพัฒนาการ เป็นแนวทางที่ส าคัญในการตัดสินใจที่จะปฏิบัติต่อเด็กด้วยความรู้ความเข้าใจ ที่ประกอบด้วย 
ความเหมาะสมกับวัยหรืออายุของเด็ก ความเหมาะสมกับเด็กแต่ละคน  และ ความเหมาะสมกับบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ 3)แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง 
เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง โครงสร้างและการท างานของ
สมองที่มีการพัฒนาอย่างเป็นล าดับขั้น ตามช่วงวัย และมีความยืดหยุ่นท าให้การพัฒนาสมองเกิดขึ้นได้ตลอด
ชีวิต 4) แนวคิดเก่ียวกับการเล่นและการเรียนรู้ของเด็ก การเล่นเป็นกิจกรรมการแสดงออกของเด็กอย่างอิสระ
ตามความต้องการ และจินตนาการสร้างสรรค์ของตนเอง การเล่นของเด็กปฐมวัยจัดเป็นหัวใจส าคัญของการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม 5) แนวคิดเกี่ยวกับการค านึงถึงสิทธิเด็ก การสร้างคุณค่าและสุขภาวะ
ให้แก่เด็กปฐมวัยทุกคน เด็กปฐมวัยควรได้รับการดูแลและพัฒนาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันทุกคน โดยมีสิทธิ
ในการอยู่รอด สิทธิได้รับการคุ้มครอง สิทธิในด้านพัฒนาการ และสิทธิการมีส่วนร่วมตามที่กฎหมายระบุไว้ 
เด็กแต่ละคนมีคุณค่าในตนเอง และควรสร้างคุณค่าและคุณภาพชีวิตให้เกิดกับเด็กจากการอบรมเลี ้ยงดู                
6) แนวคิดเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูควบคู่การให้การศึกษา การจัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กบนพื้นฐาน
ของการอบรมเลี้ยงดูควบคู่กับการให้การศึกษา หรือการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและ
พัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนอย่างเป็นองค์รวม 7) แนวคิดเก่ียวกับการบูรณาการ ผู้สอนต้องวางแผนโดย
บูรณาการทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ภาษา ดนตรี และการเคลื่อนไหว คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพ
อนามัย และศาสตร์อ่ืน ๆ โดยไม่แบ่งเป็นรายวิชา แต่จะมีการผสมผสานความรู้ ทักษะกระบวนการ ซึ่งแตกต่าง
จาก การเรียนรู้ในระดับชั้นอื่น ๆ 8) แนวคิดเกี่ยวกับสื่อ เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ผู้สอนสามารถน าสื่อ เทคโนโลยี และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มาสนับสนุนและเสริมสร้างการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยได้ โดยสื่อเป็นตัวกลางและเครื่องมือเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่วางไว้ 
ส่วนการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางจิตภาพ 
ทั ้งภายในและภายนอกห้องเรียนเพื ่อเสริมสร้างประสบการณ์และสนับสนุนการเรียนรู ้ของเด็กรวมทั้ง 
การส่งเสริมบรรยากาศที่ดีส าหรับการเรียนรู้ 9) แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริง การประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยใช้วิธีการสังเกตเป็นส่วนใหญ่ เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและสอดคล้องกับการจัด
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ประสบการณ์การเรียนรู้ รวมทั้งกิจกรรมประจ าวัน 10) แนวคิดเกี ่ยวกับการมีส่วนร่วมของครอบครัว 
สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชนการพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพต้องอาศัยความร่วมมือของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก และ 11) แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความเป็นไทย และ
ความหลากหลาย หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เปนหลักคิดในการด าเนินชีวิตที่เนนความพอประมาณ 
มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน การใชความรูควบคูคุณธรรมโดยในการจัดการศึกษาตองมีการค านึงถึงทั้งด้านเชื้อชาติ 
ศาสนา เศรษฐสถานะ เพศ วัย ความตองการพิเศษที่เปนความแตกตางระหวางบุคคล (ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2561, น. 4-10) 

หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
      หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ก าหนดหลักการส าคัญในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 ดังนี้ 1) สงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน 2) ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดู
และใหการศึกษาที่เนนเด็กเปนส าคัญ โดยค านึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและวิถีชีวิตของเด็ก ตามบริบท
ของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 3) ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองครวม ผานการเลนอยางมี
ความหมาย และมีกิจกรรมที่หลากหลาย ไดลงมือกระท าในสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู เหมาะสมกับวัย
และมีการพักผอนเพียงพอ 4) จัดประสบการณการเรียนรูใหเด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนคนดี มีวินัย และมีความสุข และ 5) สรางความรู ความเขาใจ และประสาน
ความรวมมือในการพัฒนาเด็ก ระหวางสถานศึกษากับพอแม ครอบครัว ชุมชน และทุกฝายที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2560, น. 4) 

นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
      กระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง นโยบาย
และแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อให้สถานศึกษาและครู มีแนวปฏิบัติ
พ้ืนฐานน าไปใช้วางแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสม
และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ได้แก่ 1) เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยเปิดโอกาสให้เด็ก
ฝึกใช้ความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ การวางแผนลงมือท า น าเสนอ และสะท้อนความคิดเห็น ฯลฯ โดยครูเป็น
ผู ้สนับสนุนและร่วมเรียนรู้ ไปพร้อมกับเด็ก ทั ้งนี ้ ให้ค านึงถึงบริบทของตัวเด็กและสังคมที ่เด็กอาศัย                     
2) จัดประสบการณ์ หรือกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ยืดหยุ่น สอดคล้องกับพัฒนาการหรือปรับเปลี่ยน
ตามความสนใจ สถานการณ์ บริบทหรือวิถีชีวิตจริงของเด็ก 3) จัดหาหรือพัฒนาสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ รวมถึง
แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ ให้เด็กมีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านการเล่นที่หลากหลาย ทั้งการเล่นอิสระ การเล่นร่วมกัน 
และการเล่นที่มีข้อตกลง 4) จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้ เชิงบวก อบอุ่น ปลอดภัย เป็นมิตร  
มีอิสระและท้าทาย ให้เอื ้อต่อการเรียนรู ้ ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างเด็กกับเด็กและเด็กกับครู                  
5) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง รู้เท่าทันความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
การวิจัยและพัฒนาสื่อ รูปแบบ วิธีการหรือนวัตกรรมส าหรับการจัดการศึกษาปฐมวัย และ 6) ประสานความ
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ร่วมมือและสร้างความรู้ความเข้าใจ ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่ ครอบครัว และชุมชน ในการดูแล 
พัฒนาและจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ส านักวิชาการและมาตรฐานวิชาการ, 2563)  

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2545, น. 18) กล่าวว่า หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเป็นหลักสูตรเน้นพัฒนาการ 

โดยมีอายุและพัฒนาการตามวัยของผู้เรียนเป็นกรอบการพัฒนาเป็นสาระ และประสบการณ์ที่ต้องเป็นทั้งการ
เรียนรู้ที่สร้างเสริมพัฒนาการส่งเสริมความเป็นมนุษย์ ให้อยู่ในสังคมให้เป็นปกติสุข และพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบ
โรงเรียนได้ สาระของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ไม่มีข้อก าหนดตายตัวเป็นรายวิชา แต่เป็นกรอบสาระส าหรับ
ให้ครูเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็ก โดยเฉพาะเด็กวัย 3-6 ขวบเป็นวัยอยากเรียน
อยากรู้ เด็ก 3 ขวบแรกอาจ ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด แต่เมื่ออายุ 3 ขวบขึ้นไป การเรียนรู้จะชัดเจน อายุ
ได้ 5 ขวบ เด็กมี พัฒนาการทางการเคลื่อนไหวมากขึ้น สามารถตัด ปะ วาดภาพและหัดเขียน หัดท าได้ด้วย
ตัวเอง ทักษะ ทางภาษามีสูง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมดี ความต้องการการเรียนรู้จะแตกต่างกันออกไปจาก 3-4 ขวบ 
ซึ่งลักษณะของเด็กวัยนี้ท าให้ครูสามารถที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็กเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 

การจัดประสบการณ์  
โคชช์ Krogh (1981, p. 31) ได้กล่าวถึงหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยว่ามี  

ความส าคัญยิ่งเพราะเป็นระยะที่ส าคัญของการพัฒนาด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กันและเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของเด็กแต่ละคน  การจัด ประสบการณ์ 
การเรียนรู้แก่เด็กระดับปฐมวัย ควรมีหลักคือให้ความสนใจ รับฟังสิ่งที่พวกเด็ก ๆ คิด รู้สึก และให้ความสนใจ 
การเรียนต้องมีการพูดคุย การฟัง การแลกเปลี่ยนและให้การช่วยเหลือเด็ก พัฒนา ความสามารถเป็นรายบุคคล 
การมีส่วนร่วมและให้อิสระทางความคิดระลึกไว้เสมอบุคคลแต่ละคนมีประสบการณ์ ความรู้ ความสนใจและ
ความต้องการแตกต่างกันใช้หลักการเป็นประชาธิปไตย กระบวนการสอน ให้เด็กได้เรียนรู ้อย่างมีและมี
ทางเลือก 

การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน  
เยาวพา เดชะคุปต์ (2546, น. 25) กล่าวถึง หลักส าคัญในการจัดสภาพแวดล้อมต้องค านึงถึงความ

ปลอดภัย ความสะอาด เป้าหมายในการพัฒนาเด็ก ความเป็นระเบียบ ความเป็นตัวของเด็กเอง ให้เด็กเกิด 
ความรู้สึกอบอุ่นม่ันใจและมีความสุข ดังนี้ 1) มีที่แสดงผลงานของเด็ก อาจจัดเป็นแผ่นป้าย หรือที่แขวนผลงาน 
2) มีที่เก็บแฟ้มผลงานของเด็ก อาจจัดท าเป็นกล่องหรือจัดใส่แฟ้มรายบุคคล 3) มีที่เก็บเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็ก 
อาจท าเป็นช่องตามจ านวนเด็ก 4) มีที่เก็บเครื่องใช้ของผู้สอน เช่น อุปกรณ์การสอน ของส่วนตัวผู้สอน ฯลฯ และ 
5) มีป้ายนิเทศตามหน่วยการสอนหรือสิ่งที่เด็กสนใจ 
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การจัดสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน  
สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน คือ การจัดสภาพแวดล้อมภายในบริเวณรอบ ๆ สถานศึกษา หรือสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งจัดสนามเด็กเล่น พร้อมเครื่องเล่นสนาม จัดให้มีการระวังรักษาความปลอดภัยภายใน
สถานศึกษา ดูแลรักษาความสะอาด ปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นรอบ ๆ บริเวณสถานศึกษา สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็น
ส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน ประกอบด้วย 1) สนาม
เด็กเล่น ควรมีพื้นผิวหลายประเภท เช่น ดิน ทราย หญ้า พ้ืนที่ส าหรับเล่นของเล่นที่มีล้อรวมทั้งที่ร่ม ที่โล่งแจ้ง 
พื้นดินส าหรับขุด ที่เล่นน ้า บ่อทราย พร้อมอุปกรณ์ประกอบการเล่น 2) ที่นั่งเล่นผักผ่อน จัดที่นั่งไว้ใต้ต้นไม้ที่
ร่มเงา อาจใช้กิจกรรมกลุ่มย่อย ๆ หรือกิจกรรมที่ต้องการความสงบ หรืออาจจัดเป็นลานนิทรรศการให้ความรู้
แก่เด็กและผู้ปกครอง 3)บริเวณธรรมชาติ ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ แปลงปลูกพืชผักสวนครัว หากบริเวณ
สถานศึกษามีไม่มากนัก อาจปลูกพืชในกระบะ หรือกระถาง หรือเศษวัสดุในท้องถิ่น และ 4) ห้องปฏิบัติการ
และอาคารประกอบต่าง ๆ เช่น โรงอาหาร เรือนเพาะช า ห้องสมุด (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , 
2561, น. 107) 

การจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสาครบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสาครบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดใหญ่ 4 โรงเรียน มีโรงเรียนขนาดเล็ก 2 โรงเรียน ทุกโรงเรียนมีการจัดการศึกษา
ปฐมวัย จากข้อมูลแนวคิดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยตาม     
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย ปี พ.ศ.2563 ผู้เขียนได้สังเคราะห์ และใช้องค์ประกอบตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
จัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ปี พ .ศ.2563 น าเป็นกรอบในการอธิบายแนวทางในการจัด
การศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสาครบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สม ุทรสาคร เพ ื ่อบรรล ุ เป ้าหมายการจ ัดการศ ึกษาปฐมว ัย ท ี ่ เป ็นการพ ัฒนาเด ็กแบบองค ์รวม                               
(Holistic Development) ให้เด็กมีพัฒนา 4 ด้าน ประกอบด้วย ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
อย่างสมวัย รวมทั้งพัฒนาด้านตัวตน (Self-Development) พัฒนาทักษะสมอง (Executive Function: EF) 
ให้มากขึ้น เพื่อให้เด็กรู้สึกมีคุณค่า มีความเชื่อมั่น และภูมิใจในตนเอง และเป็นเด็กที่คิดเป็น มีเหตุมีผล และ
รู้จักก ากับตนเอง (ส านักวิชาการและมาตรฐานวิชาการ, 2563 ) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
      1. การเน้นเด็กเป็นส าคัญ ควรมีการจัดการดังนี้ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู ้เรียน
สามารถแสวงหาความรู้และพัฒนาความรู้ได้ตามธรรมชาติ  มีการจัดท าหลักสูตรระดับปฐมวัยสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของชุมชนและเด็ก ส่งเสริมให้เด็กท างานร่วมกันเป็นกลุ่มและเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วม 
มีการปรับบทบาทของครูผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นผู้อ านวยความสะดวกและให้ค าแนะน าช่วยเหลือเด็กเมื่อจ าเป็น 
รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ 
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      2. การจัดประสบการณ์หรือกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณการ ควรมีการจัดการ ดังนี้ มีการจัดกิจกรรม
ตามแผนการจัดประสบการณ์ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กทุกด้าน มีการจัดประสบการณ์เชิงบูรณาการให้เด็กเรียนรู้
ผ่านการเล่นกิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของเด็ก มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม อย่างสม ่าเสมอ มีการผสมผสานความรู ้ ทักษะกระบวนการในการจัดประสบการณ์ มีการจัด
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนที่มีความสนุกและน่าสนใจ 
      3. การจัดหาหรือพัฒนาสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ ควรมีการจัดการดังนี้ มีการจัดเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์                
ของเล่นที ่หลากหลายและเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม การใช้วัสดุอุปกรณ์ ที ่ความเหมาะสมกับวัยและ
พัฒนาการของเด็ก มีการแนะน าวิธีการใช้สื่อวัสดุและอุปกรณ์ที่ถูกต้องและปลอดภัย มีการใช้สื่อที่เป็นสื่อของ
จริง สื่อธรรมชาติ สื่อที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก มีการใช้สื่อวัฒนธรรมและวัสดุภูมิปัญญาท้องถิ่ น รวมทั้งมีการจัดวาง 
อุปกรณ์ สื่อ เครื่องเล่น ครุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อให้เด็กสามารถใช้หรือท ากิจกรรมได้สะดวกด้วยตนเอง 
      4. การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้ ควรมีการจัดการ ดังนี้ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่

สนองความต้องการความสนใจ และพัฒนาการของเด็ก มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย อากาศสด

ชื่นผ่อนคลายให้กับเด็ก มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้พัฒนาการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม 

รวมทั้งมีการจัดครูคอยต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนในตอนเช้าและส่งนักเรียนกลับบ้านด้วยบรรยากาศที่เป็น

มิตร       

5. การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ควรมีการจัดการ ดังนี้ มีการส่งเสริมให้

บุคลากรไปศึกษาดูงานหรือลาศึกษาต่อเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือ

เพิ่มพูนความรู้และ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน มีการส่งเสริมบุคคลให้บุคลากรได้รับต าแหน่งสูงขึ้น มีการ

ส่งเสริมการสร้างระบบเครือข่ายพัฒนาครู มีการพัฒนาครูด้วยกระบวนการนิเทศ มีการส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ

และนวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย จัดให้มีงบประมาณสนับสนุนให้พัฒนาสื่ อหรือนวัตกรรม 

รวมทั้งมีการส่งเสริมให้ครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย       

6. ประสานความร่วมมือและสร้างความรู้ความเข้าใจ ควรมีการจัดการ ดังนี้ มีการให้ความรู ้แก่

ผู้ปกครองในการช่วยเหลือและการพัฒนาเด็กร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลท าความเข้าใจพัฒนาการและการ

เรียนรู้ของเด็กระหว่างผู้สอนกับผู้ปกครอง ผู้บริหารหรือครูเข้าร่วมกิจกรรมที่ชุนชน วัด หรือหน่วยงานที่

เกี ่ยวข้องจัดขึ้น มีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียน วัดและ บ้าน การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานของสถานศึกษา และสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของเด็ก งบประมาณ และอุปกรณ์การเรียนรู้แก่โรงเรียน  

 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน 

ในส่วนนี้ผู ้เขียนจะกล่าวถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน โดยจะกล่าวถึงความหมาย 
แนวคิดและอธิบายประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเร ียนในโรงเร ียนกลุ ่มสหวิทยาเขตสาครบุรี                     
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดังจะกล่าวในรายละเอียด 
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ความหมายประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน 
ธนพร เติมประยูร (2545, น. 16) ได้กล่าวถึง ประสิทธิภาพไว้ว่า ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง 

ความสามารถในการบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากรต ่าสุด กล่าวคือ การใช้และการจัดสรรทรัพยากรที่
สิ้นเปลืองน้องที่สุดโดยมีเป้าหมาย (goal) คือประสิทธิผล (effectiveness) แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่กล่าวคือ 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยทั่วไปมักหมายถึง การปฏิบัติงาน (performance) ซึ่งถือ ได้ว่าเป็นเรื ่อง
เดียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (efficiency) กล่าวคือ เมื่อมีผลการปฏิบัติงานก็ ถือว่ามีประสิทธิภาพ
ในการท างานสูงถ้าผลการปฏิบัติงานไม่ดีก็ถือว่ามีประสิทธิภาพในการท างานต ่า ส าหรับแคทซ์และคาห์น   
(Katz and Kahn,1987, p.103) ได้ท าการศึกษาในเรื่องของปัจจัยที่มีความส าคัญต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน โดยกล่าวว่า ประสิทธิภาพ คือ ส่วนประกอบที่ส าคัญของประสิทธิผล ประสิทธิภาพองค์การนั้น ถ้า
จะวัดจากปัจจัยน าเข้าเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้นั้น จะท าให้การบรรลุเป้าหมายขององค์การ ในการบรรลุ
เป้าหมายขององค์การนั้น ปัจจัยต่าง ๆ คือ การฝึกอบรม ประสบการณ์ ความรู้สึกผูกพันมีความส าคัญต่อ
ประสิทธิภาพขององค์การด้วย 

สรุปได้ว่าประสิทธิภาพ หมายถึงการกระท าของแต่ละบุคคลทีมีความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังนั้น
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน จึงหมายถึง ความสามารถในการบริหารงานที่ บรรลุเป้าหมายหรือ
ว ัตถุประสงค์ของโรงเร ียน ที ่ก  าหนดการบริหารโรงเร ียนไว ้ 4 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านวิชาการ   
2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ 4) ด้านการบริหารทั่วไป  

 แนวคิดประสิทธิภาพ 
Harrington (1996, pp. 1853-1931) ได้ก าหนดหลักประสิทธิภาพไว้12 ประการ ดังนี้ 1) ก าหนด

จุดมุ่งหมายที่ชัดเจน 2) ใช้หลักเหตุผลทั่วไป 3) ค าแนะน าท่ีดี 4) วินัย 5) ความยุติธรรม 6) มีข้อมูลที่เชื่อถือได้
เป็นปัจจุบัน ถูกต้องและแน่นอน 8) มาตรฐานและตารางเวลา 9) สภาพมาตรฐาน 10) การปฏิบัติการที่มี
มาตรฐาน 11) มีค าสั่งการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานระบุไว้ และ12) การให้รางวัลที่มีประสิทธิภาพ  

Certo (2000, p. 9) ไดใหค านิยามของประสิทธิภาพและประสิทธิผลวา ประสิทธิผล หมายถึง                
การใชทรัพยากรขององคกรใหบรรลุเปาหมายขององคกร ประสิทธิผลมุงท าใหเกิดการ “ท าสิ่งที่ถูกตอง”             
สวนค าว่าประสิทธิภาพ หมายถึง เปนวิธีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือใหเกิดความสิ้นเปลืองนอยที่สุด โดยสามารถ
บรรลุจุดมุ่งหมายโดยใชทรัพยากรต ่าสุด กลาวคือเปนการใช้โดยมีเป้าหมาย คือ ประสิทธิผลหรือใหบรรลุจดุมุ
งหมายที่ก าหนดไวสูงสุดอาจเรียกวา “ท าสิ่งต่าง ๆ ให้ถูกต้อง” 

 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสาครบุรี สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสาครบุรี สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สามารถพิจารณาได้จากความสามารถในการบริหารงานที่บรรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ที่ก าหนดไว้ใน 4 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้ 
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1. ด้านวิชาการ พิจารณาได้จากการบริหารโรงเรียนจนบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโรงเรียนที่
ก าหนดไว้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติการสอน ให้การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน และสนับสนุนวิชาการแก่ องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนในการจัดการศึกษา 
      2. ด้านงบประมาณ พิจารณาได้จากการบริหารโรงเรียนจนบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
โรงเรียนที่ก าหนดไว้ที่เกี่ยวกับการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ รวมทั้งการวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการ
จัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนการพัฒนาการศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมในการเสนอของบประมาณ                
การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ การโอนเงินงบประมาณ               
การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงิน ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดท าบัญชี การเงิน การบริหารพัสดุ
และสินทรัพย์ การจัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา การจัดหาพัสดุ ควบคุมดูแลบ ารุงรักษา 
      3. ด้านการบริหารงานบุคคล พิจารณาได้จากการบริหารโรงเรียนจนบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ของโรงเรียนที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแตง่ตั้ง 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริมสวัสดิการครูและนักเรียน การส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยนักเรียน การส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              
การยกย่อง ชมเชย พิจารณาความดีความชอบ การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน ช่วยเหลือนักเรียนและวินัย
นักเรียน  
      4. ด้านการบริหารทั่วไป พิจารณาได้จากการบริหารโรงเรียนที่เกี ่ยวกับงานธุรการงานเลขานุการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนา

เครือข่ายการศึกษา การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรงานพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การศึกษา การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมการจัดท าส ามะโนนักเรียน การรับนักเรียน การส่งเสริม

และประสานงานการจัดการศึกษา การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา                  

การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน งานบริการสาธารณะและงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายในการ

ปฏิรูปการศึกษา 

 

บทสรุป 

จากที่กล่าวมาการจัดการศึกษาปฐมวัยและประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในโรงเรียนกลุ่ม  
สหวิทยาเขตสาครบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  ผู้เขียนได้สังเคราะห์                 
จากแนวคิดประกอบด้วย แนวคิดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 หลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและ
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การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ปี พ.ศ.2563 โดยก าหนดเป็น 6 องค์ประกอบนั้นจะสามารถท าให้เด็กทุกคนมี
พัฒนาการที่ดีเหมาะสมกับวัย ทั้งทางร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีทักษะพื้นฐานในการ
เรียนรู ้อย่างต่อเนื ่องตลอดชีวิต สอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล สร้างให้เด็กมี
คุณลักษณะมีอุปนิสัยใฝ่ดีมีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู ้ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถซึมซับสุนทรียะและ
วัฒนธรรมที่หลากหลายได้ตามบทบัญญัติที ่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 (ส านักวิชาการและมาตรฐานวิชาการ, 2563 )  

ส าหรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสาครบุรี สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครนั้น ผู้เขียนพิจารณาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545.มาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง (กระทรวงศึกษาธิการ , 2546,             
น. 32) ดังนั้นประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน จึงพิจารณาจาก ความสามารถในการบริหารงานที่บรรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ที่ก าหนดไว้ใน 4 ด้านกอบด้วย 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านงบประมาณ 
3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ 4) ด้านการบริหารทั่วไป และรายละเอียดในแต่ละด้านจะสังเคราะห์จาก
การบรรลุเป้าหมายของงานที่ส าคัญดังท่ีกล่าวมาแล้ว 

เมื่อพิจารณาในเชิงความสัมพันธ์ของจัดการศึกษาปฐมวัยและประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน

นั้นจะเห็นความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน การจัดการศึกษาปฐมวัยที่ดีบรรลุเป้าหมายจะท าให้เกิดประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการโรงเรียนและในท านองเดียวกันถ้าการบริหารจัดการสามารถด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย

บรรลุวัตถุประสงค์ก็มีผลต่อการจัดการการจัดการศึกษาปฐมวัยด้วย ดังนี้ 1) โรงเรียนมีประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการด้านวิชาการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดผลประเมินผล การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ก ากับ 

ติดตามผลการปฏิบัติการสอน ย่อมส่งผลให้องค์ประกอบตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและ

การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ได้ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย 2) โรงเรียนมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ด้านงบประมาณ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดท างบประมาณ รวมทั้งการวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการจัดท า

แผนกลยุทธ์หรือแผนการพัฒนาการศึกษา การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา ก็จะท าให้มีงบประมาณที่จะ

สนับสนุนการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์หรือกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดหาหรือพัฒนาสื่อ วัสดุ และ

อุปกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3) โรงเรียนมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล 

ซึ่งเก่ียวข้องกับการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริมสวัสดิการครูและนักเรียน การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน ก็จะท า

ให้การจัดการศึกษาปฐมวัยด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองประสบผลส าเร็จง่าย

ขึ้นเพราะมีกฏเกณฑ์มีแผนงานสนับสนุนที่ชัดเจน และ 5)โรงเรียนมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการ
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บริหารทั่วไป ซึ่งเกี ่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การจัดระบบ               

การบริหารและพัฒนาองค์กรงานพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การดูแลอาคารสถานที่

และสภาพแวดล้อม การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษา การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา งาน

บริการสาธารณะก็จะส่งผลที่ดีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้

และประสานความร่วมมือและสร้างความรู ้ความเข้าใจการสร้างความร่วมมือกับชุมชนให้มีส่วนร่วมใน                   

การด าเนินงานของสถานศึกษา 
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บทคัดย่อ 
 การบริหารสถานศึกษาเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะน าพาให้
สถานศึกษานั้นบรรลุตามเป้าหมาย ผู้บริหารจึงจ าเป็นจะต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เหมาะสมแก่
บทบาทหน้าของตนเอง ซึ่งบทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อทบทวนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการและบทความต่าง  ๆ พบว่า 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี 9 ด้าน ประกอบด้วย (1) คุณลักษณะด้าน
ความรับผิดชอบ (2) คุณลักษณะด้านการตัดสินใจ (3) คุณลักษณะด้านการจูงใจ (4) คณุลักษณะด้านคุณธรรม
จริยธรรม (5) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ (6) คุณลักษณะด้านทักษะการปฏิบัติงาน (7) คุณลักษณะด้านการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี (8) คุณลักษณะด้านความสามารถในการแก้ปัญหา (9) คุณลักษณะด้านทักษะ
ด้านการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย  
มีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษาท่ีก าหนด 
 
ค าส าคัญ: คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
Abstract 
     The administration of an educational institution is the direct responsibility of the 
administrators of the educational institutions to lead the educational institutions to achieve their 
goals. Therefore, the administrators need to have desirable characteristics that are appropriate 
for their roles. This academic article aims to study desirable characteristics of administrators of 
basic education institutions. From the study of academic concepts and theories and articles, it 
was found that the desirable characteristics of basic education institutions consisted of 9 aspects, 
namely (1) responsibility characteristics, (2) decision-making characteristics, (3) characteristics of 
motivation, (4) moral and ethical qualities, (5) personality characteristics, (6) operational abilities, 
(7) communication and technological features, (8) problem-solving skills, and (9) analytical and 
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creative thinking abilities, which are important factors in workplace management studies in order 
to achieve goals. The quality is according to the quality assurance standards of the specified 
educational institutions. 
 
Keywords: Desirable characteristics of administrators, school administrators, basic educational 
institutions 
 
บทน า 
 การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ งานในหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส าคัญต้องมีความเป็นหัวหน้าในการใช้อ านาจและต าแหน่งในการบริหารจัดการให้
การศึกษาของสถานศึกษาบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งผู้บริหารจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ 
จะต้องมีความเป็นมืออาชีพที่จะน าพาองค์กรก้าวไปสู่ความส าเร็จ การที่ผู้บริหารมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
เหมาะสมจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จ าเป็นต้องค านึงถึงเพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนในการบริหารสถานศึกษาได้
อย่างเหมาะสม 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นับเป็นปัจจัยส าคัญที่สามารถท าให้
การบริหารงานนั ้นประสบผลส าเร็จ บรรลุตามเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผู ้บริหารที ่มี
คุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ ด้านการตัดสินใจ ด้านการจูงใจ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านบุคลิกภาพ  
ด้านทักษะการปฏิบัติงาน ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา และ             
ด้านทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ นอกจากนี้การปฏิบัติตนของผู้บริหารสถานศึกษาที่เหมาะสมยัง
ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานของครู และบุคลากรของสถานศึกษา ให้มีขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งส่งผลให้งานนั้นประสบผลส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย และเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
ที่ก าหนดไว้ 
 ประเด็นส าคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมดังจะ
กล่าวในต่อไปนี ้ม ี 9 ด ้าน ประกอบไปด้วย (1) ค ุณลักษณะด้านความร ับผิดชอบ  (2) ค ุณลักษณะ                          
ด้านการตัดสินใจ (3) คุณลักษณะด้านการจูงใจ (4) คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม (5) คุณลักษณะ                   
ด้านบุคลิกภาพ (6) คุณลักษณะด้านทักษะการปฏิบัติงาน (7) คุณลักษณะด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี             
(8) คุณลักษณะด้านทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ (9) คุณลักษณะด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ดังจะได้
กล่าวต่อไป 
 
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ในส่วนนี้ผู ้เขียนจะให้ความหมาย พร้อมทั้งอธิบายขอบข่ายของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน             
ดังจะกล่าวในรายละเอียด 
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 ความหมายผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 ให้ความหมายผู้บริหารสถานศึกษาไว้ว่า หมายถึง บุคลากรมืออาชีพ ที่รับผิดชอบสถานศึกษาแต่ละ
แห่งทั้งของรัฐบาลและเอกชน 
  ธีระ รุญเจริญ (2546, น. 1) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้บริหารในการน า
โรงเรียนให้บรรลุความส าเร็จ ตามภารกิจและบทบาทหน้าที่ของโรงเรียน อาศัยความรู้ ความสามารถและ
คุณลักษณะที่เอ้ือโดยเฉพาะ และอาศัยกระบวนการที่เน้น การมีส่วนร่วมของบุคคลและทุกฝ่าย ทุกสถาบันทุก
องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ ภายนอกสถานศึกษา 

  ศุภมาส วิสัชนาม (2560, น. 27) ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ที่มุ่งส่งเสริมพัฒนา บริหาร
จัดการและด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาที่สมบูรณแ์บบ 
โดยให้เกิดผลในทุกมิติของผู้เรียน เพื่อเกิดความเข้มแข็งของชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ น าไปสู่คว ามเป็น
สถานศึกษาท่ีสมบูรณ์ 
 จากที่กล่าวมาเมื่อพิจารณาในบริบทของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน หมายถึง ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้บรรลุตามเป้าหมาย และมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรของสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เต็มความสามารถของแต่ละบุคคล 
 
อ านาจหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับก่อน
ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาหรือ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีก าหนดไว้หลายฉบับ ในที่นี้ขอกล่าวเฉพาะพระราชบัญ ญัติ ระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 39 สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34                   
(2) ให้มีผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็น ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) บริหารกิจการของ
สถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการและของ
สถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหรือ ส่วนราชการ (2) ประสาน
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอ่ืน
ของสถานศึกษาหรือส ่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังค ับของ ทางราชการ                         
(3) เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดท านิติกรรมสัญญาใน ราชการ
ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาหรือส่วนราชการได้รับตามที่ได้รับมอบ
อ านาจ (4) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเพ่ือเสนอต่อ คณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา (5) อ านาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
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ระเบียบที่ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด (6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานอ่ืน
ที่กระทรวงมอบหมาย (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546, 2546) 
      บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      บทบาท โดยทั่วไปแล้วจะหมายถึงการกระท าหรือพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมาตามต าแหน่ง
หน้าที่ทางสังคม ที่ตนด ารงอยู่ในขณะนั้น ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับสิทธิและหน้าที่ของต าแหน่ง และยังต้องเป็นไป
ตามความคาดหวังของตนเอง และผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันด้วย บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จึงขึ้นอยู่กับอ านาจหน้าที่ตามตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการและของสถานศึกษาหรือ
ส่วนราชการก าหนดไว้ มีนักคิดนักวิชาการได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารจ านวนมาก อาทิ  
  Gorton (1983, p. 71) ได้สรุปว่า บทบาทที่ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษานั้นมี 6 ประการ
ด้วยกัน คือ (1) บทบาทในฐานะเป็นผู้บริหาร (2) บทบาทในฐานะเป็นผู้น าในด้านการสอนหรือด้านวิชาการ              
(3) บทบาทในฐานะเป็นผู้รักษาระเบียบวินัย (4) บทบาทในฐานะเป็นผู้ส่งเสริมมนุษย์สัมพันธ์ (5) บทบาทใน
ฐานะเป็นผู้ประเมินผล (6) บทบาทในฐานะเป็นผู้แก้ปัญหาความขัดแย้ง 
  Hersey and Blanchard (1993, p. 143) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ควรปฏิบัติหน้าที่
ตามบทบาทของกลุ่มและกิจกรรมโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ (1) บทบาทด้านบุคคล ได้แก่ บทบาท
การเป็นหัวหน้าองค์การและเป็นผู้น าของหมู่คณะ (2) บทบาทในด้านข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ บทบาทในการ
เป็นศูนย์กลางของระบบประสาทขององค์การอันประกอบด้วยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันและเป็น
รูปธรรมมากที่สุด (3) บทบาทในการตัดสินใจ ได้แก่ บทบาทในความเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรม
ใหม ่ๆ เป็นผู้จัดการกับปัญหาอุปสรรค์ต่าง ๆ เป็นผู้ขจัดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ภายในองค์กร 
  ธงชัย เจนโกศล (2557, น. 33) กล่าวว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา คือ ผู้น านโยบาย
แนวคิดและวิสัยทัศน์ที่เป็น ประโยชน์ลงสู่การปฏิบัติต้องเป็นผู้น าทางวิชาการเป็นผู้ประสานงาน สั่งการ 
ควบคุมตัดสินใจ แก้ปัญหา และประเมินผลเกี่ยวกับงานในสถานศึกษาในทุกด้านสู่การปฏิรูปที่มีประสิทธิภาพ 
สร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างบรรยากาศองค์การที่ดีท าให้ครูและนั กเรียนท างานอย่างมี
ความสุข นอกจากนี้แล้วผู้บริหารยังมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้  ความสามารถ
ตามมาตรฐานในต าแหน่งต่าง ๆ ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาได้ฝึกฝนและเรียนรู้งานในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการ
สนับสนุนทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปโดยราบรื ่นบรรลุตามเป้าหมายของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ศุภมาส วิสัชนาม (2560, น. 32-33) กล่าวว่า ผู้บริหารควรมีบทบาทในการก าหนดนโยบาย
ของสถานศึกษาคอยให้การสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
การนิเทศติดตามประเมินผล การเสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาการประชาสัมพันธ์ 
ซึ่งจะมีผลท าให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง ผู้บริหารควรมีบทบาท
ในการเป็นผู้น าในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามที่ได้
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ก าหนดไว้และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด โดยผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ แผนการ
ด าเนินงาน และแพนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ซึ่งผู ้บริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้น า                
มีคุณธรรมจริยธรรม และมีทักษะอื่น ๆ ประกอบด้วย ซึ่งก็คือการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ในส่วนนี้ผู้เขียนจะให้ความหมาย พร้อมทั้งอธิบายขอบข่ายของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้บริหาร               
ดังจะกล่าวในรายละเอียด 
 ความหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ฮาฟิซ ข านุรักษ์ (2558, น. 17) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร หมายถึง บุคลิกภาพ 
และ ศักยภาพทางความรู้หรือทักษะที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ลัดดาวัล พันตะคุ (2557, น. 6) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ลักษณะที่
ต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้บริหารสถานศึกษา ศักยภาพภาพของผู้บริหารสถานศึกษาที่ต้องเป็นบุคคลที่มีความเป็น
ผู้น า มีคุณธรรมจริยธรรมสูง เป็นคนที่มีความสามารถในการบริหารและจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล ตลอดจนน าไปสู่การพัฒนาอันจะน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงสงบสุขในสังคมและ
ได้มาตรฐานสากลต่อไป 
  วรัญญา หามา (2562, น. 31) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมในการที่จะเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาให้
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ลักษณะ
เฉพาะตัวของบุคคลทั้งที่มีมาแต่ก าเนิดและเกิดจากการเรียนรู้ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร ซึ่งจะ
ส ่งผลต่อการปฏิบ ัต ิหน ้าที ่และบ ุคคลรอบข้าง เช ่น บ ุคล ิกภาพ ทักษะ ความสามารถด้ านต่าง ๆ                           
ในการปฏิบัติงาน ทัศนคติ ลักษณะนิสัย ค่านิยม เป็นต้น 
      องค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      จากการสังเคราะห์เอกสารจากนักวิชาการ พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีทั้งหมด 9 ด้าน ประกอบด้วย (1) คุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ (2) คุณลักษณะด้านการตัดสินใจ 
(3) คุณลักษณะด้านการจูงใจ (4) คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม (5) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ 
(6) คุณลักษณะด้านทักษะการปฏิบัติงาน (7) คุณลักษณะด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี (8) คุณลักษณะด้าน
ทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ (9) คุณลักษณะด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 สรุปการสังเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

นักวิชาการ/นักวิจัย 

1. ด้านความรับผิดชอบ Barnard (2009), Marshall (1995), Stogdill. (1974),  
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์,(2552), พระมหาวัชรพงษ์ สอนมณี (2563) 

2. ด้านการตัดสินใจ Barnard (2009), Hoy and Miskel (2001), Ghiselli. (1971 ),  
Ejimofor (2007), พระมหาวัชรพงษ์ สอนมณี (2563), ถวิล อรัญเวศ 
(2560) 

3. ด้านการจูงใจ  Hoy and Miskel (2001), Barnard (2009), Yukl (1998),  
พระมหาวัชรพงษ์ สอนมณี (2563), ถวิล อรัญเวศ (2560) 

4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม Yukl (1998), พระมหาวัชรพงษ์ สอนมณี (2563), ถวิล อรัญเวศ (2560),  
นที กอบการนา และคณะ (2562) 

5. ด้านบุคลิกภาพ  Hoy and Miskel (2001), Marshall (1995), Stogdill (1974), Yukl 
(1998), นที กอบการนา และคณะ (2562) 

6. ด้านทักษะการปฏิบัติงาน Yukl (1998), Weigel (2012), Hoy and Miskel (2001), Coleman 
and Adams (1997), 

7. ด้านการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี 

George Couros (2010), Ejimofor (2008), Lee (2008) 

8. ด้านทักษะด้านการคิด 
วิเคราะห์ สร้างสรรค์ 

George Couros (2010), ถวิล อรัญเวศ (2560), Ejimofor (2007),  
Lee (2008) 

9. ด้านความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

ถวิล อรัญเวศ (2560), Lee (2008), Weigel (2012), Ejimofor (2007) 

 
      ผู้เขียนเห็นว่าองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 9 สามารถ
น ามาเป็นกรอบในการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดรับกับอ านาจ
หน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังที่กล่าวมา ซึ่งมีรายละเอียด ในแต่ละด้าน ดังนี้ 
      1.คุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ 
  Stogdil (1974, p. 74) ความรู้รับผิดชอบ หมายถึง การยอมรับผลทั้งที่ดีหรือไม่ดีในกิจการที่
ตนได้ท าลงไปหรือที ่อยู ่ในความดูแลของตน เป็นสิ ่งที ่ผู ้บริหารควรมีและประพฤติปฏิบัติ ประกอบด้วย                   
ความกล้าหาญท าให้ผู้ร่วมงานรู้สึกปลอดภัย เมื่อผิดพลาดต้องเต็มใจรับค าต าหนิและต้องท าหน้าที่ให้ดีที่สุด 
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  Hoy and Miskel (2001, p. 169) ได้กล่าวว่า ความรับผิดชอบ เป็นสภาพทางอารมณ์ของ
บุคคลที่มีความรู้สึกเสียใจ ไม่พอใจเมื่อไม่ได้ท า ในสิ่งอันควรท าหรือไม่ได้ละเว้นสิ่งอันควรละเว้น เป็นความรู้สึก
ด้วยตนเองว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดควรในเชิงศีลธรรม และคุณธรรมตามสภาพสังคมที่บุคคลเป็นสมาชิกอยู่ ผู้น าที่ดี
ย่อมยินดีรับผิดเมื่อผิดพลาดและเต็มใจรับค าต าหนิ ขณะเดียวกันเมื่อรับหน้าที่ใดมาแล้วและเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร
ควรมีและประพฤติปฏิบัติ ประกอบด้วย ความกล้าหาญท าให้ผู้ร่วมงานรู้สึกปลอดภัย เมื่อผิดพลาดต้องเต็มใจ
รับค าต าหนิและต้องท าหน้าที่ให้ดีที่สุด 
  Barnard (2009, p. 295) กล่าวว่า ความรับผิดชอบ หมายถึง สภาพของอารมณ์ของบุคคลที่
มีความรู้สึกเสียใจ ไม่พอใจ เมื่อไม่ได้ท าในสิ่งที่ต้องการท าหรือท าไมได้ รู้จักละเว้นในสิ่งที่ควรละเว้นเป็น
ความรู้สึกด้วยตนเองว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด ในเชิงศีลธรรมและคุณธรรมตามสภาพสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่      
เมื่อรับหน้าที่ได้มาแล้วจะต้องท าหน้าที่อย่างดีที่สุด โดยไม่ทอดทิ้งแม้จะมีอุปสรรคมาเกี่ยวข้อง ความรู้
รับผิดชอบจึงเป็นลักษณะที่จ าเป็นต่อทุกคน 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า คุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ เป็นลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะด้านความรับผิดชอบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรับผิดชอบเอา
ใจใส่ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ทุ่มเทความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
ความส าเร็จที่เกิดขึ้นแม้เกิดอุปสรรค์ และยอมรับได้ทั้งผลทางบวกและทางลบที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่
ในความดูแลรับผิดชอบของตนเอง มีความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ด้วยความเพียรพยายาม
เพ่ือให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 2. คุณลักษณะด้านความสามารถในการตัดสินใจ 
  Ghiselli (1971, p. 39 - 94) ให้ความสามารถในการตัดสินใจ หมายถึง ความพร้อมที่จะ
ตัดสินใจอย่างฉับพลันด้วยความเชื่อมั่น ไม่ลังเลในการตัดสินใจ เพราะอาจท าให้ปัญหาเล็กกลายเป็นปัญหา
ใหญ่ในภายหลังได้ 
  Hoy and Miskel (2001, p. 169) การตัดสินใจ คือ การให้ผู้บริหารตัดสินใจจะท าการหรือ
ละเว้นการกระท าใด ๆ เป็นความรู้รับผิดชอบหลักของนักบริหารทุกคน และเป็นกระบวนการที่การตัดสินใจจะ
ได้รับการปฏิบัติกระบวนการตัดสินใจจะไม่มีสิ้นสุดจนกว่าการตัดสินใจจะได้รับการปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อย และ
เป็นกระบวนการเลือกหนทางทีดีที ่สุดไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตนเองคาดหวังไว้ ผู้ท าการ
ตัดสินใจจึงต้องใช้ดุลยพินิจคิดพิจารณาในทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ 
  วรัญญา หามา (2562, น. 41) ความสามารถในการตัดสินใจ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามี

การก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน น ากระบวนการตัดสินใจที่ถูกต้องมาใช้ในการแก้ไข

ปัญหาของสถานศึกษา มีทักษะและมีความสามารถในการตัดสินใจที่ดี สามารถก าหนดยุทธวิธีการตัดสินใจตาม

ความเหมาะสมของแต่ละสถานการณ์ ใช้สติปัญญาหลักวิชา มีการน าข้อมูลสารสนเทศมาช่วยการตัดสินใจ 

ตระหนักถึงปัญหาจนน าไปสู่การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล สามารถพิจารณาเกณฑ์ต่าง ๆ ด้วยความละเอียด 

รอบคอบ แสดงให้เห็นถึงข้อดี-ข้อเสียของแต่ละทางเลือกให้ปรากฏโดยเด่นชัดแล้วจึงตัดสินใจจากข้อมูลที่ได้
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วิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว มีการประเมินทางเลือกด้วยวิธีที่หลากหลายสามารถเลือกทางเลือกที่เหมาะสมดีที่สุด

ในการปฏิบัติงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่เกิดข้อผิดพลาดแก้ไขปัญหาในสถานศึกษาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับเวลา โอกาส ศักยภาพ และความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สามารถ

พิจารณา ตรวจสอบ ประเมินผลเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเพ่ือน าไปปฏิบัติงานมีการก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา 

โดยพยายามพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในแต่ละวิธี มีการใช้แนวทางในการแก้ปัญหาที่สามารถปฏิบัติได้จริง มี

การวิเคราะห์ผลติดตามผลที่ได้รับจากการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ของครูในสถานศึกษา มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อนตัดสิน และมีความรับผิดชอบต่อผลของ

การตัดสินใจ 

 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า คุณลักษณะด้านความสามารถในการการตัดสินใจ เป็นลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีทักษะ ความสามารถในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการคิด สติ ความ
เป็นเหตุเป็นผล ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประกอบการตัดสินใจ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์ทางเลือกได้อย่างเหมาะสมในการตัดสินใจ มีความรวดเร็ว และเป็นที่
ยอมรับของผู้ร่วมงาน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
 3. คุณลักษณะด้านความสามารถในการจูงใจ 
  Yukl (1998) ได้กล่าวว่า ด้านแรงจูงใจ หมายถึง การมีแรงจูงใจด้านอ านาจทางสังคม                   

มีความต้องการมุ่งความส าเร็จอยู่ในระดับสูงปานกลาง มีความต้องการด้านความรักใคร่ผูกพันในระดับต ่า 

Hoy and Miskel (2001, p.169) ได้กล่าวไว้ว่า การจูงใจเป็นความเต็มใจที่จะใช้ความพยายาม

อย่างมาก โดยมีเงื่อนไขว่าความพยายามนั้นสามารถท าให้เกิดความพึงพอใจแก่บุคคลตามที่ต้องการเพ่ือปฏิบัติงาน 

ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์การต้องการ ความต้องการของบุคคล ความส าเร็จของงาน ความต้องการในพลัง

อ านาจและคุณงามความดี 

  วรัญญา หามา (2562, น. 40) ความสามารถในการจูงใจ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความมุ่งม่ันที่จะประสบผลส าเร็จในหน้าที่การบริหารสถานศึกษา และได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน เต็มใจที่จะใช้
ความพยายามในการกระตุ้น หรือผลักดันให้ครูปฏิบัติภาระหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ทุ่มเทพยายามในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนและแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการ
ปฏิบัติงานสามารถควบคุมการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามนโยบาย และหลักการ มอบหมายงานที่ตรงกับ
ความรู้ความสามารถและความถนัดของครู มีการสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมประชุม อบรมและสัมมนา ให้เ กียรติ
ยกย่อง มีสัมพันธภาพที่ดี เสริมสร้างสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า คุณลักษณะด้านความสามารถในการจูงใจ เป็นลักษณะของผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความสามารถในการหาวิธีการเพื ่อผลักดันให้ผู ้ร่วมงานท างานอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ สามารถวิเคราะห์ แยะแยกบุคลากรและวิธีการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมกับบุคคลเฉพาะราย 
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ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีชองผู้ร่วมงาน มีการสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ร่วมงาน สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
ท างาน  

4.คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม 
Stogdill (1974, 75 -76) กล่าวว่า คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง การเป็นผู้มี

ความตั้งใจในการท างาน มีความสามารถรับผิดชอบ และมุ่งมั่นที่จะท างานให้ส าเร็จและเป็นที่ปรารถนาจะ
ร่วมมือกับคนอื่น มีเกียรติและเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานคนอื่น ๆ มีความเฉลียวฉลาดในการสังคม 

ธีระ รุญเจริญ (2553, น. 4) กล่าวว่า คุณลักษณะที ่พึงประสงค์ของผู ้บริหารสถานศึกษา                 
ด้านมีคุณธรรม จริยธรรม มีลักษณะดังต่อไปนี้ (1) มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลง (2) ยึดระบบคุณธรรม
เป็นที่ตั้ง นั่นคือมีความโปร่งใส มีความยุติธรรม (3) ซ่ือสัตย์ ไม่คอรัปชั่น (4) อดทน อดกลั้น (5) รับผิดชอบ (6) 
เสียสละ และ (7) เป็นคนดีของสังคม 
  นที กอบการนา และคณะ (2562, น. 47) กล่าวว่า คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม 
หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นอุปนิสัยที่ดีงาม โดยมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีทั้งทางกาย วาจา และ จิตใจ 
ต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของตน ซึ่งเกิดจากการไตร่ตรองและมีจิตส านึกที่ดีงามอันเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไปและมีคุณค่าควรแก่การน าไปด าเนินชีวิตหรือน าไปเป็นหลักในการด าเนินชีวิตอย่างประเสริฐ 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่ยึดมั่นหลักธรรมค าสอนในศาสนาที่ตนนับถือและประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ยึดมั่นในการท าสิ่งที่ดี 
ถูกต้อง และยุติธรรม มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความวิริยะ อุตสาหะ ความพยายามในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ประสบผลส าเร็จ มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เป็นกัลยาณมิตรและเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
 5. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ 

Stogdill (1974, p. 75 -76) กล่าวว่า คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ หมายถึง การเป็นผู้ที่มีความ
กระตือรือร้นตื่นตัวอยู่เสมอ ควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเชื่อมนในตนเอง 

Yukl (1998, p. 132) กล่าวว่า คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ คือ แบบแผนพฤติกรรมของผู้น า
อันเป็นที่รับรู้ได้โดยทั่วไป เช่น ความกล้าแสดงออก ความกระตือรือร้น และลักษณะภายใน เช่น ความคิด 
ทัศนคติความสนใจ ที่ท าให้มีความแตกต่างจากคนอ่ืน 

Hoy and Miskel (2001, p. 51) กล่าวว่า บุคลิกภาพ ได้แก่ ความเชื่อมันในตนเอง ความบาก
บั่นและความพยายาม ความมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และคุณงามความดี 
  ทองทิพา วิริยะพันธ์ (2549, น. 82-83) ได้กล่าวถึงบุคลิกภาพว่า เป็นคุณลักษณะของผู้บริหาร
ในการแสดงพฤติกรรมที่แสดงออก ไว้ดังนี้ (1) บุคลิกภาพภายนอกต้องสุภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ (2) มีมารยาท
ต่อชนทุกชั้น (3) มีสภาพทางจิตที่ดี รู ้จักระงับอารมณ์ของตนเอง (4) มีการริเริ ่ม ปรับปรุงการท างานให้มี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ (5) สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 5.1 มีอารมณ์คงที่ 5.2  
มีความกระตือรือร้นและสนใจหน้าที่การงานอยางแท้จริง 5.3 มีความสนใจต่อเหตุการณ์และความเป็นไปต่าง ๆ 
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5.4 มีความซื่อสัตย์และเคารพตนเอง 5.5 มีความกล้าหาญ สามารถตัดสินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยฉับไว  5.6              
เก็บความรู้สึกได้ดี 5.7 มีพลังในการท างาน 5.8 เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 5.9 อ่อนน้อมถ่อมตน 5.10 รู้จักบริหารเวลา 
5.11 สามารถท างานภายใต้ความกดดันได้ 
  ธีระ รุญเจริญ (2553, น. 4) กล่าวว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านมี
บุคลิกภาพน่าเชื่อถือ คือ (1) มีน ้าเสียงการพูดน่าฟัง เข้าใจง่าย (2) มีอารมณ์มั่นคง.(3) มีความเข้มแข็งแต่ถ่อมตน 
(4) มีกิริยามารยาทเป็นที่ยอมรับทางสังคม และ (5) การแต่งกายสอดคล้องกับกาลเทศะ 

นที กอบการนา และคณะ (2562, น. 47) กล่าวว่า คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ หมายถึง 
ลักษณะ ทางสรีระทุกส่วนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่รวมถึงการแสดงออกทางกายวาจากิริยา ท่าทาง สติปัญญา
อารมณ์นิสัยใจคอ ความสามารถและพฤติกรรมส่วนอื่น ๆ ทุกอยางที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลนั้น ๆ        
ซึ่งท าให้แต่ละบุคคลมีพฤติกรรมที่ต่างกัน 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ เป็นลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
แสดงออกเป็นทั้งทางด้านร่งกาย ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมต่าง ๆ รวมถึงการแต่งกาย กิริยาท่าทางที่
เหมาะสมกับกาลเทศะ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การควบคุมอารมณ์และความกดดันได้ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน                  
ซึ่งลักษณะดังกล่าวสามารถสร้างศรัทธา ความเชื่อถือ และความนิยมชมชอบแก่ผู้ร่วมงาน 
 6. คุณลักษณะด้านทักษะการปฏิบัติงาน 

Weigel (2012) ได้ให้ทรรศนะว่า ผู ้บริหารโรงเรียนที ่มีประสิทธิภาพจะต้องมีทักษะใน                
การปฏิบัติงาน และมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ถ้าผู้บริหารโรงเรียนขาดทักษะภาวะผู้น าก็จะไม่
สามารถแก้ไขปัญหาของโรงเรียนได้ซึ่งทักษะภาวะผู้น าต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจเกี่ยวกับภาระงานและ
บุคคลลากร ผู้บริหาร โรงเรียนจึงต้องได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้และประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการแข่งขันในบริบทของโลกยุคใหม่ 

พิมลพรรณ เพชรสมบัติ (2560, น. 39) ได้กล่าวถึงในเชิงทักษะด้านเทคนิค เป็นความสามารถ
ของผู้บริหารเกี่ยวกับวิธีการ กระบวนการด าเนินงาน และเทคนิคต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม รวมถึงความสามารถ
ในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า คุณลักษณะด้านทักษะการปฏิบัติงาน เป็นลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีความรู้ ความช านาญด้านการศึกษาและการบริหารงานในหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ สามารถน า
นโยบายและอ านาจหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายมาท าการวางแผน จัดหน่วยงาน จัดบุคลากร และแก้ไขปัญหา 
มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สนับสนุนส่งเสริมการท างานเป็นทีม และสามารถปรับเปลี่ ยน                 
การบริหารให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
 7. คุณลักษณะด้านความสามารถด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

George Couros (2010) ได้กล่าวว่า นักการสื่อสาร หมายถึง ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพไม่
เพียงแต่การสื่อสารโดยการแบ่งปันข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ฟังที่มีประสิทธิภาพ เป็นผู้สื่อสารที่
มีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อท าในสิ่งที่ดีท่ีสุดส าหรับนักเรียน 
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Matthew Lynch (2020) ได ้ เข ียนบทความช ื ่อ 5 Tips For Improving Educational 
Leadership Communication ได้เสนอแนวทางที่จะพัฒนาการเป็นนักสื่อสารที่ดีส าหรับผู้น าทางการศึกษา
ประกอบด้วย (1) พูดให้น้อยฟังให้มาก (Speak less, listen more) (2) ถามค าถามที่ถูกที่ถูกเวลา (Ask the 
right questions) (3) อยู่กับปัจจุบัน (Be present) (4) ใจเย็นและคิดบวก (Stay calm and be positive) 
และ (5) มีความฉลาดทางอารมณ์ (Work on emotional intelligence) 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า คุณลักษณะด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  เป็นลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความสามารถในการเลือกใช้สื ่อและเทคโนโลยีที ่เหมาะสมกับจุดมุ ่งหมายและ
สถานการณ์ สามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างชัดเจนหลากหลายรูปแบบ สามารถใช้การสื่อสารเพื่อตอบสนอง
วัตถุประสงค์ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสารและการบริหารจัดการ 
รวมทั้งมีมารยาทในการสื่อสารและการมีคุณธรรม และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี  

8. คุณลักษณะด้านการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ 
วัชรา เล่าเรียนดี และคณะ (2560, น. 33) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่าหมายถึง 

การแสดงออกด้วยค าพูด หรือพฤติกรรมการปฏิบัติที่บอกถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ อย่างละเอียด 
สามารถอธิบายเหตุผล ระบุปัญหา ระบุความเชื่อมโยง สามารถจ าแนกส่วนประกอบต่าง ๆ รวบรวมข้อมูลที่
ส าคัญเพ่ือน ามาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจและประเมินผลหรือเพ่ือสรุปอย่างเหมาะสม 

George Couros (2010) ได้กล่าวว่า นักสร้างสรรค์ หมายถึง ผู ้บริหารที ่มีประสิทธิภาพ               
มีกระบวนการผลักดันให้บุคลากรในโรงเรียนที่มีความสามารถสร้างสรรค์งานให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น 
ต้องผลักดันเพ่ือประโยชน์ของนักเรียน และจะต้องหาวิธีจัดการอย่างต่อเนื่อง 

 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า คุณลักษณะด้านการคิด วิเคราะห์ เป็นลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่สามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีระบบ มีหลักการและเหตุผล สามารถวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาได้ทั้ง
ปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์น าสิ่งและวิธีการแปลกใหม่มาใช้ใน
การบริหารจัดการศึกษา มีความสามารถในการบูรณาการวิธีการท างาน กล้าที่จะคิดนอกกรอบและยืดหยุ่นใน
การบริหารงาน รวมทั้งส่งเสริมบรรยากาศแห่งการค้นคว้า การประดิษฐ์คิดค้น การทดลอง แก่บุคลากรเพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษา 

9. คุณลักษณะด้านความสามารถด้านการแก้ปัญหา 
Hoy and Miskel (2001, p. 51) ได้กล่าวว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา 

คือ ความสามารถของครูและผู้บริหารที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและงานที่รับผิดชอบอ่ืน ๆ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาได้ 

ภารดี อนันต์นาวี (2551, น. 216) กล่าวว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา 
หมายถึง ความสามารถของครูและผู้บริหารที่ร่วมมือกันในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียน  การสอน                 
การปกครองนักเรียนและงานที่รับผิดชอบอื่น ๆ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
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 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า คุณลักษณะด้านความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่สามารถในการท าความเข้าใจต่อปัญหา วินิจฉัยปัญหา และแก้ปัญหาภายในองค์กรได้ดี 
ใช้ข้อมูลสารสนเทศ ใช้เหตุผล และมีความหนักแน่นต่อการแก้ไขปัญหาของส่วนรวม สามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบในทุกสถานการณ์ โดยใช้ความรู้และสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ที่สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนยอมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมใน         
การแก้ปัญหาจากเพ่ือนร่วมงาน 
 
บทสรุป 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนับว่ามีความส าคัญส าหรับการบริหาร
จัดการโรงเรียนและเป็นปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จตามต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ การที่ผู้บริหารสถานศึกษามี
คุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ จะเป็นผู้มีเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง รับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนรวม ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เพื ่อความส าเร็จที่เกิดขึ้น มีความมุ ่งมั่น เพียรพยายามเพื ่อให้บรรลุ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย การที่ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะด้านการตัดสินใจ จะเป็นผู้มีกระบวนการคิด
ที่เป็นระบบ สามารถตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน การที่ผู้บริหาร
สถานศึกษามีคุณลักษณะด้านการจูงใจ จะเป็นผู้มีความสามารถในการหาวิธีการเพื่อผลักดันให้ผู ้ร่วมงาน
ท างานอย่างเต็มก าลังความสามารถ สามารถร้างขวัญก าลังใจแก่ผู ้ร่วมงาน การที่ผู ้บริหารสถานศึกษามี
คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม จะเป็นผู้บริหารที่ยึดมั่นหลักธรรมค าสอนในศาสนาที่ตนนับถือ ประพฤติ
ตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ยึดมั่นในการท าสิ่งที่ดี ถูกต้อง และยุติธรรม มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เป็นกัลยาณมิตรและเป็นแบบอย่างที ่ด ีแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชา                 
การที่ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ จะเป็นผู้บริหารที่แสดงออกทั้งทางร่างกาย ความคิด 
ความรู้สึก และพฤติกรรมต่าง ๆ รวมถึงการแต่งกาย กิริยาท่าทางที่เหมาะสมกับกาลเทศะ ซึ่งลักษณะดังกล่าว
สร้างศรัทธา ความเชื่อถือ และความนิยมชมชอบแก่ผู้ร่วมงาน การที่ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะด้าน
ทักษะการปฏิบัติงาน จะเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความช านาญ สามารถน านโยบายและอ านาจหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายมาบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหา มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การที่ผู ้บริหาร
สถานศึกษามีคุณลักษณะด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี จะเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถในการเลือกใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายและสถานการณ์ สามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างชัดเจน และ
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสารและการบริหารจัดการ การที่ผู้บริหาร
สถานศึกษามีคุณลักษณะด้านทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ จะเป็นผู้บริหารที่สามารถคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีระบบ มีหลักการและเหตุผล มีความคิดริเริ่มน าสิ่งใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา สามารถใน
การบูรณาการวิธีการท างาน และมีความกล้าที่จะคิดนอกกรอบและยืดหยุ่นในการบริหารงาน และประเด็น
สุดท้ายการที่ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะด้านความสามารถในการแก้ปัญหา จะเป็นลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สามารถในการท าความเข้าใจต่อปัญหา วินิจฉัยปัญหา และแก้ปัญหาภายในองค์กรได้
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เป็นอย่างดี มีความหนักแน่นต่อการแก้ไขปัญหาของส่วนรวม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ท่ีสามารถจัดการกับปัญหา
ที่เกิดขึ้น ตลอดจนยอมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาจากเพ่ือนร่วมงาน จากที่กล่าวมา
จะเห็นได้ว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง 9 ด้าน เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้ที่
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นอย่างยิ่งในการจัดการและปฏิรูปการศึกษา 
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