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บทบรรณาธิการ    
 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 6  
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2555 น้ี ได้รวบรวมบทความวิจัยและบทความวิทยานิพนธ์ เพ่ือเผยแพร่
และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการของคณาจารย์ บัณฑิตศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง 
 

เน้ือหาสาระในวารสารฉบับน้ีมีจํานวน 9 เรื่อง ประกอบด้วยบทความวิทยานิพนธ์ของ
ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา                  
รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตร                  
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยทุกบทความได้ผ่านการกลั่นกรอง  
จากผู้ทรงคุณวุฒิประจําฉบับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หวังเป็น 
อย่างย่ิงว่าวารสารฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ทางวิชาการสําหรับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และ
นักศึกษา 
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การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรยีนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ 
 

A STUDY ON ENVIRONMENT OF THE ROYAL THAI AIR FORCE  
ACADEMIES PREPARATORY SCHOOL 

 
สุกฤษฏ์ิ   อัญบุตร1   ฐิติพร   พิชญกุล1   และบุญเรือง   ศรีเหรัญ2  

 Sukrit  Anyabutra1,   Thitiporn  Pichayakul1,  Boonrueng  Sriharun2 
 

1หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

2หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลักขั้นต้นของ

กองทัพอากาศ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัด
การศึกษาในโรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศตามความคิดเห็นของบุคลากรและนักเรียน และ 
เพ่ือเปรยีบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลัก
ขั้นต้นของกองทัพอากาศ โดยจําแนกตามประเภทของบุคคลและประเภทของโรงเรียน ประชากรท่ีใช้
ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ 7 โรงเรียน 
จํานวน 3,926 คน กลุ่มตัวอย่าง 363 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบถามสอบความคิดเห็นของ
บุคลากรและนักเรียนเก่ียวกับ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลักขั้นต้น
ของกองทัพอากาศ 4 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร ด้านการเรียนการสอน และด้านสังคม
กลุ่มเพ่ือน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย
สถิติ t-test Independent   

ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 
 1) ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลัก
ขั้นต้นของกองทัพอากาศในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน รองลงมาได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหาร 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด ได้แก่ ด้านกายภาพ   

2) ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลัก
ขั้นต้นของกองทัพอากาศ จําแนกตามประเภทของบุคคล พบว่า บุคลากร มีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศอยู่ในระดับมาก  
และ นักเรียน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลัก
ขั้นต้นของกองทัพอากาศ อยู่ในระดับมาก  
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3) ผลการการเปรียบเทียบความคิดเห็นในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ เมื่อจําแนกตามประเภทของบุคคล พบว่า ไม่มีความแตกต่าง
กันทุกด้าน และเมื่อจําแนกตามประเภทของโรงเรียน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร และด้านการเรียนการสอน แต่ด้านสังคมกลุ่ม
เพ่ือนไม่มีความแตกต่างกัน 

 
ABSTRACT 

  The Objectives of this research were to study the opinion of personnel on 
environment of the Royal Thai Air Force Academies Preparatory School and to 
compare the opinions on the environment classified according to personality 
characteristics and level of school. The population of the research consisted of 363 
from 3,926 persons in seven schools of the Royal Thai Air Force Academies 
Preparatory School. The instrument used to collect the data was a set of rating scale 
questionnaire with four aspects including physical environment, management, 
teaching and learning, and social group. Statistical computer software was analyzed 
the data in terms of mean, and standard deviation. Hypotheses were tested by t-test 
independent. 
 The research findings were summarized as follows: 
 1. The opinion on environment of the Royal Thai Air Force Academies 
Preparatory School was at a high level in overall. Considering each aspect, the 
highest level was social group and followed by teaching and learning and 
management, respectively. The lowest level was physical environment. 
 2.  Both of the staff and student’s opinions on environment of the Royal Thai 
Air Force Academies Preparatory School classified according to personality 
characteristics were at a high level.  

3.  The comparison of the opinions on environment of the Royal Thai Air 
Force Academies Preparatory School classified according to personality characteristics 
found that there were not different in overall aspects. According to the level of 
school, there were significantly different in overall aspects at the level of .05. With 
regard to each aspect, there had significant differences at the level of .05 in three 
aspects, including physical environment, management, and teaching and learning, 
while the aspect of social group were not different.   

 
คําสําคญั   

การจัดสภาพแวดล้อม โรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ  
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ความสาํคญัของปัญหา 
  สิ่งแวดล้อมล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อมนุษย์ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองโดย
ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติจะสามารถกําหนดความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ได้มากน้อยเพียงไร ย่อมขึ้นอยู่กับความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์เอง หากมนุษย์มี
ความเจริญก้าวหน้ามาก มนุษย์ย่อมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติน้อยลง และยัง
สามารถดัดแปลงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้เป็นประโยชน์กับตนเองได้มากด้วย เราจึงเห็นได้ว่าการที่
มนุษย์พยายามปรับตัว เพ่ือเอาชนะธรรมชาติ หรือหาวิธีนําธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ จะทําให้
เกิดความแตกต่างในวิถีการดําเนินชีวิตของผู้คนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่แตกต่างกัน  
(จันทวัน  เบ็ญจวรรณ์, 2552) นอกจากน้ีนักพฤติกรรมศาสตร์เองก็มีความเช่ือในเบ้ืองต้นว่า 
สภาพแวดล้อมน้ันมีอิทธิพลต่อมนุษย์ เพราะจากการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลน้ันสามารถทําความ
เข้าใจและทํานายได้ว่า ปฏิกิริยาระหว่างบุคคลเปลี่ยนแปลงไปเพราะสภาพแวดล้อมที่บุคคลน้ันอาศัย
อยู่ สภาพแวดล้อมที่กล่าวถึงอาจเป็นสภาพแวดล้อมทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น วัฒนธรรม 
ความเช่ือ ค่านิยม ก็มีผลผูกพันความรู้สึกนึกคิดและกิจกรรมของมนุษย์ต้ังแต่เกิดจนตาย (นงลักษณ์  
มีจรูญสม, 2546) และเมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคม ย่อมต้องมีการจัดระเบียบขององค์กรในสังคม 
เพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินชีวิต รวมถึงกําหนดพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การ
จัดสภาพแวดล้อมจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร รวมทั้งสถานศึกษาด้วย ต่างก็ตระหนัก
และเห็นความสําคัญของสภาพแวดล้อม ด้วยเหตุผลที่ว่าสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของ
มนุษย์ เพราะมนุษย์อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อม จึงถือว่าสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่เร้าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรม 
(ทวีศิลป์  สารแสน, 2543)  

ในการจัดการศึกษาของไทยที่ทํากันมาโดยตลอดเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อม คือการจัด
การศึกษาที่คํานึงถึงปัญหาและความต้องการของผู้เรียน และจัดองค์ประกอบของการเรียนการสอนที่
สําคัญ ซึ่งจัดให้ครู ผู้เรียน และสภาพแวดล้อมทางการเรียนมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่าง
เหมาะสม การปฏิรูปการศึกษาของไทยในปัจจุบันน้ีนับได้ว่าเป็นการปฏิรูปครั้งสําคัญที่ย่ิงใหญ่ของ
ประเทศไทยเท่าที่เคยมีมา ซึ่งได้เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายในสังคมโดยเฉพาะพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ได้กล่าวถึงเร่ืองของการจัดการศึกษาว่าต้อง ส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และมีความรอบรู้ ดังน้ัน ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ครูจึงไม่ใช่ผู้สอนหรือผู้บอก
ความรู้เพียงอย่างเดียว ครูจะต้องมีบทบาทในการเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ความเก่ียวข้องของระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เกิด การเรียนรู้สู่พัฒนาการ
ของเด็กและเยาวชนให้มีพ้ืนฐานทักษะในการปลูกฝังความรู้สึกนึกคิดที่จะสามารถนําไปสู่การนําไปใช้
ในชีวิตประจําวันในอนาคตและส่งผลในภาพรวมของประเทศ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าทุกฝ่ายต่างให้ความสําคัญต่อการจัดสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษาทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้เรียน แต่ในความเป็นจริงยังพบปัญหาอีกมากมาย
ในการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ดังเช่น (บุญช่วย  จินดาประพันธ์, 2536) ศึกษาปัญหา
เก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน พบว่า มีปัญหาท่ีต้องแก้ไขหลายอย่างเป็นต้นว่า ปัญหาแสง
สว่างไม่เพียงพอ สร้างอาคารเรียนไม่ถูกทิศทาง โรงเรียนขาดสนามกีฬาและสถานที่พักผ่อน นอกจาก
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ปัญหาด้านกายภาพแล้วยังมีปัญหาด้านวิชาการที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดสภาพแวดล้อม เช่น นโยบาย
ของรัฐไม่ชัดเจน ระเบียบต่าง ๆ ล้าสมัยการแก้ไขไม่ดําเนินการให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ปัญหาเรื่องเงิน
อุดหนุนจากรัฐมีน้อยไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อม (จรัส  เสือทอง, 2540) 
นอกจากน้ียังมีปัญหาด้านการเรียนการสอนที่นักเรียนขาดความกระตือรือร้นไม่มีส่วนร่วม ไม่กล้า
แสดงออก เน่ืองจากครูมีการนําสิ่งแวดล้อมมาใช้ประกอบการเรียนการสอนไม่เพียงพอและสถานที่ใน
การทํากิจกรรมต่าง ๆ ไม่เพียงพอต่อจํานวนนักเรียน (ภาวนา โนนทนวงศ์, 2544) ปัญหาเหล่าน้ี
เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันกับโรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ ที่ยังคงพบข้อจํากัดหลายอย่าง
เก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อม จากการให้ข้อมูลของบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน สามารถสรุปใน
ภาพรวมได้ว่า การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศน้ัน  
พบข้อจํากัดในเร่ืองของงบประมาณในการดําเนินการ ขาดทักษะความรู้ความเข้าในการจัด
สภาพแวดล้อม (สมชาย  พงศ์พระธานี, 2554)  

การจัดการศึกษาของกองทัพอากาศนั้น มีความมุ่งหมายในการให้การฝึกศึกษาและอบรมแก่
บุคคลพลเรือนที่สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารของกองทัพอากาศ และแก่ข้าราชการทหาร
ของกองทัพอากาศเอง ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการปลูกฝังความเป็นทหารให้เกิดมีขึ้นในบุคคลพลเรือนที่ไม่เคย
รับราชการทหารมาก่อน เพ่ือให้ความรู้ในวิชาการเฉพาะสาขาที่จะนําไปใช้ในการรับราชการต่อไป 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในวิชาการสาขางานที่ปฏิบัติอยู่ เพ่ือให้ความรู้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายอํานวยการ
และการเป็นผู้บังคับบัญชา และเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของข้าราชการทหารในหลายระดับให้มี
ความเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนฐานะต่อไป (กองทัพอากาศ, 2518) ดังน้ันการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ จึงมีความสําคัญ
เช่นเดียวกันกับสถานศึกษาอ่ืน ๆ ผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ 
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในโรงเรียนหลัก
ขั้นต้นของกองทัพอากาศ เพ่ือนําข้อมูลที่ได้จากการวิจัย นําเสนอแก่ผู้บริหารหรือบุคลากรที่มีส่วน
เก่ียวข้อง นําไปพิจารณาปรับปรุง จัดให้มีหรือพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมให้มีคุณภาพ และเอ้ือ
ประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศต่อไป 
  
โจทย์วิจัย/ปญัหาวิจัย 
           1. การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ 
จําแนกตามประเภทของบุคคล มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
           2. การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ 
จําแนกตามประเภทของโรงเรียน มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
           1. เพ่ือศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลักขั้นต้นของ
กองทัพอากาศตามความคิดเห็นของบุคลากรและนักเรียน 
           2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ โดยจําแนกตามประเภทของบุคคล และประเภทของโรงเรียน 
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วิธีดําเนนิการวิจัย 
           1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนหลักขั้นต้นของ
กองทัพอากาศ ปีการศึกษา 2553 จํานวนทั้งสิ้น 3,926 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการของทาโร  ยามาเน (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากร
และนักเรียนรวม 363 คน   
           2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

     เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
ของบุคลากรและนักเรียนเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลัก
ขั้นต้นของกองทัพอากาศ แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดังน้ี 

     ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามสถานภาพส่วนบุคคลของบุคลากร และนักเรียนในโรงเรียน
หลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 

     ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรและนักเรียน เก่ียวกับการจัดสภาพ 
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ 4 ด้าน คือ ด้านกายภาพ  
ด้านการบริหาร ด้านการเรียนการสอน และด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
 3.  การสร้างและการหาเครื่องมือคุณภาพเคร่ืองมือ 

     3.1 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาจากเอกสาร 
งานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือนํามาสร้างและพัฒนาเป็นแบบสอบถามสําหรับใช้ในการศึกษา 

     3.2 ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามและกําหนดขอบเขตของเน้ือหา 
     3.3 ดําเนินการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมกับเน้ือหาที่กําหนดแล้วนําแบบสอบถาม

ขอความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
     3.4 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน ทําการตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ
นิยามศัพท์เฉพาะ แล้วเลือกข้อที่มีค่า IOC มากกว่าหรือเทียบเท่า 0.5 ส่วนข้อที่มีค่า IOC น้อยกว่า 
0.5 นํามาปรับปรุงแก้ไข 

     3.5 นําแบบสอบท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับบุคลากรและนักเรียนใน
โรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศที่มีลักษณะเดียวกัน แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกัน จํานวน 30 ชุด 
แล้วนํามาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ซึ่งได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .96 โดยใช้
วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alphacoefficient) 

     3.6 นําแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้แล้วไปปรับปรุงแก้ไข แล้วนําไปเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างจริง เพ่ือนําผลมาวิเคราะห์ ตามความมุ่งหมายและสมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้าต่อไป   
           4.  การจัดเก็บข้อมูล 

     4.1 นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เพ่ือไปขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล จากผู้อํานวยการโรงเรียนนายทหารช้ัน
ประทวน ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ผู้อํานวยการโรงเรียน
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นายทหารช้ันผู้บังคับหมวด ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ผู้บังคับการโรงเรียน 
จ่าอากาศ ผู้อํานวยการโรงเรียนนายทหารช้ันประทวน และผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ  

     4.2 ผู้วิจัยไปเก็บแบบสอบถามด้วยตัวเอง นําแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมาตรวจความ
สมบูรณ์ แล้วดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  
          5.  การวิเคราะห์ข้อมูล หลังรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ว 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังขั้นตอนต่อไปน้ี 
               ตอนท่ี 1  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยคํานวณค่าร้อยละ 
(Percentage) 
               ตอนท่ี 2  วิเคราะห์ข้อมูลการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลัก
ขั้นต้นของกองทัพอากาศ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
               ตอนที่ 3  วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ จําแนกประเภทของบุคคลและประเภท
ของโรงเรียน  
           6.  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

     6.1 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ คา่ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

     6.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ค่าดัชนี 
ความสอดคล้อง (Index of Objective Congruency) 

     6.2 สถิติทีใ่ช้ทดสอบสมมติฐาน คือ ค่า t-test Independent  
 

ผลการวิจัย 
              ผลการศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลักขั้นต้นของ
กองทัพอากาศ สามารถนํามาสรุปได้ดังน้ี 
               1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
นักเรียนคิดเป็นร้อยละ 50.6 รองลงมาเป็นบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 49.3 โดยแบ่งเป็นนักเรียนใน
โรงเรียนช้ันประทวนร้อยละ 30.5 เป็นนักเรียนในโรงเรียนช้ันสัญญาบัตรร้อยละ 20.1 เป็นบุคลากรใน
โรงเรียนช้ันประทวนร้อยละ 5.7 และเป็นบุคคลากรในโรงเรียนช้ันสัญญาบัตรร้อยละ 43.5 
               2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัด
การศึกษาในโรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน รองลงมาได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 
ด้านการบริหาร ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด ได้แก่ ด้านกายภาพ 

เมื่อพิจารณาตามประเภทของบุคคล พบว่า 
บุคลากร มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาใน

โรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน ด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ด้านกายภาพ 
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นักเรียน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน  ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ด้าน
กายภาพ   
          3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
จัดการศึกษาในโรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ จําแนกตามประเภทของบุคคล พบว่าไม่มี
ความแตกต่างกัน และเมื่อจําแนกตามประเภทโรงเรียน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร และด้านการเรียนการสอน แต่ด้านสังคมกลุ่ม
เพ่ือนไม่มีความแตกต่างกัน 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลักขั้นต้นของ
กองทัพอากาศ  สรุปได้ดังน้ี 

1) ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลัก
ขั้นต้นของกองทัพอากาศ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉล่ียสงูสุด คือ  ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก โรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ 
ทั้งระดับช้ันประทวนและระดับช้ันสัญญาบัตร  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสันทนาการท่ี
ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างรุ่นพ่ี – รุ่นน้องและกลุ่มเพ่ือน อย่างจริงจังและต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา  
จึงทําให้ความคิดเห็นของบุคลากรและนักเรียนเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมด้านสังคมกลุ่มเพ่ือนอยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับจักรกฤษณ์  ประกอบผล (2546) ได้กล่าวว่า ความสัมพันธ์กลุ่มเพ่ือน มี
อิทธิพลอย่างย่ิงต่อการใช้ชีวิตของนักศึกษาในวิทยาลัย การปฏิสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนความคิดเป็น
ระหว่างกลุ่มเพ่ือนและครูอาจารย์ จะทําให้นักศึกษาเกิดความอบอุ่นและเกิดความพร้อมในด้านต่าง ๆ 
ตลอดจนความมั่นใจในตนเอง  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของจันทร์เพ็ญ  หงส์ทอง (2545) ที่ได้
ทําการศึกษาเรื่องสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ตามทัศนะของนิสิตแพทย์ ใน 6 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านอาจารย์ผู้สอน
ด้านกิจกรรมนิสิต ด้านการบริการนิสิตด้านอาคารสถานที่และด้านความสัมพันธ์กลุ่มเพ่ือน 
ผลการวิจัยพบว่านิสิตแพทย์มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมและรายด้านมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ยกเว้นด้านความสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และนิสิต
แพทย์ที่ศึกษาช้ันปีต่างกัน มีทัศนะต่อการจัดสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่และด้านความสัมพันธ์
กับกลุ่มเพ่ือนต่างกัน  

ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด ได้แก่ ด้านกายภาพ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ โรงเรียนหลักขั้นต้นของ
กองทัพอากาศ ไม่ว่าจะเป็นระดับช้ันประทวนและระดับช้ันสัญญาบัตร มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ไม่ต้องใช้อาคารสถานที่มากนัก จะเน้นการฝึกภาคสนามเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่ค่อยให้ความสําคัญ
กับการจัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพที่ต้องเน้นความสะดวก สบาย สวยงาม เหมือนกับโรงเรียน   
ทั่ว ๆ ไป เพียงแต่จัดให้ใช้ประโยชน์ได้เท่าน้ัน ซึ่งไม่ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวพร  ต้ังสมวรพงษ์ 
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(2542) สรุปว่าสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ต้องจัดให้มุ่งส่งเสริมทําให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการ 
เช่น มีการตกแต่งอาคารสถานที่ การสร้างบรรยากาศให้เอ้ือในการกระตุ้นสนับสนุนให้มีการหาความรู้
เพ่ิมเติม เช่นเดียวกับชาติชาย  ศักด์ิคําดวง (2541) ได้ทําการศึกษาเร่ืองการบริหารสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานท่ี 
เช่น บริเวณพ้ืนที่ของสถานที่ต้ังอาคารเรียน ห้องเรียน การตกแต่งสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก
ต่าง ๆ ภายในรวมทั้งสภาพแสง เสียงและสิ่งอ่ืน ๆ มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่และการศึกษาใน
สถานศึกษา และสุพล  อนามัย (2549) ได้ทําการศึกษาเร่ือง การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ใน 2 ด้าน 
ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านกายภาพและด้านวิชาการ ผลการวิจัยพบว่า การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียนในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา
ในโรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ จําแนกตามประเภทของบุคคล โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน อาจเน่ืองมาจากบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศไม่ว่าจะ
เป็นโรงเรียนระดับช้ันประทวนและสัญญาบัตรต่างก็มีส่วนร่วมรับรู้ และเข้าใจเสมอมาว่า โรงเรียนได้
ให้ความสําคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เ อ้ือต่อการจัดการศึกษาอย่างสม่ําเสมอ และมีการ
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้ง 4 ด้านอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือให้สอดรับกับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นอกจากน้ีการจัดทําหลักสูตรและแนวการปฏิรูป
การศึกษาได้ให้ความสําคัญ ด้านสิ่งแวดล้อมของ สถานศึกษาหลายประการ เพ่ือสนองต่อเจตนารมย์
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับน้ี สอดคล้องผลการวิจัยของอนุรักษ์  มีเพียร (2551) ที่ได้
ศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดกรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรท่ีมีช้ันยศทางทหาร
ต่างกัน มีความต้องการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน และ
เมื่อเปรียบเทียบตามหน้าที่ในการปฏิบัติงาน พบว่า บุคลากรที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างกันมีความ
ต้องการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้าน  
 3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา
ในโรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ จําแนกตามประเภทของโรงเรียน ในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่โรงเรียนระดับช้ันประทวนมีระดับความเหมาะสมน้อยกว่า
โรงเรียนระดับช้ันสัญญาบัตร อาจเป็นไปได้ว่าการจัดสรรบริการด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพ ด้านบริหาร ด้านการเรียนการสอน และด้าน
สังคมกลุ่มเพ่ือน ให้กับโรงเรียนช้ันประทวนนั้นไม่เทียบเท่ากับโรงเรียนระดับช้ันสัญญาบัตร จึงทําให้
โรงเรียนระดับช้ันประทวนมองว่าการจัดสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมน้อยกว่าโรงเรียนระดับ    
ช้ันสัญญาบัตร ดังที่ทิพย์รัตน์  ภักดีกุล (2551) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของนายทหารช้ันประทวนชาย สังกัดกรมการข่าวทหารกองบัญชาการทัพไทย พบว่า กรมข่าว
ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยยังไม่มีการบริหารจัดการในด้านการศึกษาอบรมให้กับข้าราชการท่ีดี 
โดยเฉพาะนายทหารช้ันประทวน ซึ่งส่งผลให้การจัดสรรในการศึกษาอบรมให้แก่นายทหาร           
ช้ันประทวนชายยังไม่ทั่วถึง  
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

              1) ด้านกายภาพ ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาห้องสุขาให้สะอาดถูกสุขลักษณะและ
เพียงพอต่อจํานวนนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
              2) ด้านการบริหาร หน่วยงานควรสนับสนุนหรือจัดหางบประมาณจากภายในและ
ภายนอก เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้พัฒนาการเรียนการสอน  
              3) ด้านการเรียนการสอน โรงเรียนควรจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนอ่ืน ๆ 
ให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
              4) ด้านสังคมกลุ่มเพ่ือน โรงเรียนควรกําหนด แผนการจัดกิจกรรมกีฬาภายในให้มีความ
เหมาะสม ชัดเจน ทั้งในเรื่องของสถานที่ และช่วงเวลาที่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้จริง 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
              1) ควรศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลักขั้นต้นของ
กองทัพอากาศ ในด้านการให้บริการ ด้านสวัสดิการ และด้านอ่ืน ๆ 

    2) ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
หลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ กับโรงเรียนที่มีระดับเดียวกันของกองทัพบก และกองทัพเรือ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน และเพ่ือศึกษาความ 
พึงพอใจหลังการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค KWDL กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยในคร้ังน้ีคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา) 
สํานักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 30 คน โดยการสุ่ม
แบบกลุ่มมา 1 ห้องเรียนจากประชากรทั้งหมด 4 ห้องเรียน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์จํานวน 5 แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเร่ืองโจทย์ปัญหา และแบบสอบถามความพึงพอใจ ดําเนินการทดลองโดยใช้แบบ
แผนการวิจัยแบบ One Group Pretest-Posttest Design  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 
ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ สถิติทดสอบ t (t - test) แบบ Dependent 
              ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา  
ปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับ เทคนิค KWDL ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคท
ร่วมกับเทคนิค KWDL ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this study was to compare the pre–test and post–test of 
learning achievement in the problem solving mathematics of Prathomsuksa III 
students taught by Syndicate and KWDL–Technique. The samples were 30 
Prathomsuksa 3/2 students of Wat Lak Si School, Bangkok studying in the first 
semester of academic year 2011.The 1 class of sample was selected from the 
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population of 4 classes by using cluster random sampling technique. The tools were 
5 mathematics learning plans, learning achievement in the problem solving 
mathematics test, and satisfaction questionnaire. The methodology was carried out 
by one group pretest - posttest design. The statistics used to analyze the data were 
mean, percentage, and standard deviation. The hypotheses were tested by t-test 
dependent  
 The findings of this study were as follows: 
 1. The pre-test and post-test of learning achievement in the problem solving 
mathematics of Prathomsuksa III students taught by Syndicate and KWDL-Technique 
were statistically different at the significant level of .01. 
 2. The satisfaction of Prathomsuksa III students with learning by Syndicate 
and KWDL-Technique was at a high level. 
 
คําสําคัญ 
 การจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคท   การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL 
 
ความสําคัญของปัญหา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ได้กําหนดให้การศึกษา
คณิตศาสตร์เป็นการศึกษาเพ่ือปวงชนที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่าง
ต่อเน่ืองและตลอดชีวิตตามศักยภาพ  แม้ว่าคณิตศาสตร์จะมีความสําคัญดังที่กล่าวมาแล้วก็ตาม แต่
สภาพปัจจุบันการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยังมีปัญหาอยู่มาก เช่น ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสาระคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารี
วิทยา) ปีการศึกษา 2552 ได้ต้ังเกณฑ์ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 70.00 แต่ พบว่า คะแนนเฉลี่ยที่ได้เพียงร้อยละ 44.91 และเมื่อพิจารณาด้านเน้ือหาพบว่า
เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเป็นเร่ืองที่นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากว่าด้านอ่ืน ๆ ซึ่งน่าจะเกิด
จากสาเหตุหลายประการ เช่นคํากล่าวของสุวร  กาญจนมยูร (2545) กล่าวว่าปัญหาสําคัญที่ครูผู้สอน
คณิตศาสตร์พบอยู่เสมอคือ นักเรียนส่วนใหญ่มักจะทําโจทย์ปัญหาไม่ได้ การที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนยังไม่ดีเท่าที่ควรโดยเฉพาะในเรื่องโจทย์ปัญหา  พบว่านักเรียนไม่สามารถคิด
วิเคราะห์โจทย์ปัญหาให้เข้าใจได้ จึงไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาตามที่โจทย์ต้องการได้อย่างถูกต้อง จาก
สภาพปัญหาและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาดังกล่าว จึงต้องมีการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นโดยเฉพาะอย่างย่ิงการแก้โจทย์
ปัญหาของนักเรียน สมศักด์ิ  โสภณพินิจ (2543) ได้เสนอแนะว่า การสอนคณิตศาสตร์ให้ได้ผล ที่
สามารถช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้ดีวิธีหน่ึงคือ 
การสอนให้ผู้เรียนได้เรียนและรู้จักใช้กลวิธีหรือยุทธวิธีในการแก้ปัญหา เมื่อพบโจทย์หรือปัญหาท่ี
ต้องการแก้ไข หรือต้องการหาคําตอบ อันจะเป็นแนวทางให้สามารถพัฒนากลวิธีเหล่าน้ันไปใช้ในการ
แก้ปัญหาจริง ในชีวิตได้ตามสมควรต่อไป สิริพร  ทิพย์คง (2545) ได้เสนอว่าการเรียนการสอน
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คณิตศาสตร์ควรพัฒนาความรู้ ทักษะ กระบวนการ เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างมีเหตุผล โดยเฉพาะอย่างย่ิงโจทย์ปัญหาถือว่าเป็นหัวใจของ
วิชาคณิตศาสตร์และมีความสําคัญย่ิง เป็นทักษะที่ควรเน้นเพ่ือให้นักเรียนรู้จักการแก้ปัญหา และ
เพ่ือที่จะให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่จําเป็นในการแก้ปัญหาได้  
 การจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์น้ัน
มีอยู่หลายวิธี   วิธีหน่ึงที่นักการศึกษาได้นํามาทดลองใช้ในการสอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
ของนักเรียน คือใช้เทคนิค KWDL ซึ่งเป็นเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนได้ฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาตาม
ขั้นตอน ยุพิน  ยืนยง (2549) ทําการวิจัยเก่ียวกับการใช้เทคนิค KWDLของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 
พบว่า เทคนิค KWDL ช่วยพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาให้สูงขึ้นได้ เพราะเป็นเทคนิคที่มี
ขั้นตอนชัดเจน  เข้าใจง่าย  ฝึกให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแต่ละขั้นตอนตามลําดับ ทําให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากกิจกรรม ได้รับประสบการณ์ตรง มีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าพูด สามารถ
เขียนแสดงผลท่ีได้ และมีความสนุกสนานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เช่นเดียวกับบุณฑริกา  พงศ์ศิริวรรณ 
(2552) ได้นําเทคนิค KWDL มาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา พบว่า ผลสัมฤทธ์ิใน
การแก้โจทย์ปัญหามีค่าเฉล่ียสูงกว่ากว่าการเรียนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยวิธีสอนตามปกติ 
 นอกจากการใช้เทคนิค KWDL เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
แล้ว การสอนแบบซินดิเคท (Syndicate) ก็เป็นการสอนที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาอีกวิธีหน่ึง เน่ืองจาก 
เป็นวิธีการที่มุ่งให้ผู้เรียน รู้จักการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เรียนรู้โดยการทํางาน
เป็นกลุ่ม และฝึกให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มนต์รวี  นันต๊ะเสน (2553) ได้นําวิธีการสอนแบบ 
ซินดิเคทไปทดลองสอนในรายวิชาสังคมศึกษา พบว่า สามารถเสริมทักษะผู้เรียนในการหาความรู้และ
มีความคิดในเชิงสหวิทยาการ  อีกทั้งยังเป็นการสอนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ผู้เรียน
สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสิ่งที่เรียนไปโดยอาศัยหลักการและเหตุผล มีหลักฐานสนับสนุน 
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  รู้จักใช้ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ เกิดความคิดสร้างสรรค์และ
พัฒนาการรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน  การสอนแบบซินดิเคทเป็นการสอนที่เกิดประโยชน์หลาย
ประการ เช่นคํากล่าวของสุนันทา  สายวงศ์ (2544) กล่าวถึงประโยชน์ของการสอนแบบซินดิเคทไว้
หลายประการเช่น เป็นการส่งเสริมทักษะในการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ผู้เรียนรู้จักร่วมมือแสดงความ
คิดเห็น ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหา รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นต้น  
 ทิศนา  แขมมณี (2542) และวัฒนาพร  ระงับทุกข์ (2541) กล่าวไว้อย่างสอดคล้องกันว่า 
ไม่มีวิธีใดดีที่สุดวิธีเดียวในการท่ีจะนําวิธีการสอนใดมาใช้  ควรใช้วิธีการสอนที่หลากหลายมาผสมกัน 
เพราะจะได้เหมาะสมกับความสามารถสนองความต้องการ และวิธีเรียนของผู้เรียนแต่ละคน ทําให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยคิดว่าควรใช้วิธีการสอนแบบซินดิเคทร่วมกับ
เทคนิค KWDL โดยนําลักษณะเด่นของทั้งสองวิธีมาปรับร่วมกันในการจัดการเรียนรู้เรื่องการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ น่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาการเรียนการสอนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
ได้ดี โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 – 5 คน ให้สมาชิกในกลุ่ม
ร่วมกันอภิปราย ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งการจัดการเรียนรู้มีขั้นตอนดังน้ี   
1. ขั้นนํา  2. ขั้นสอน 3. ขั้นฝึกทักษะการเรียนเป็นกลุ่ม  4. ขั้นวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 5. ขั้นสรุป
บทเรียน  การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการดังกล่าวน้ี ผู้วิจัยเช่ือว่าจะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนา
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ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ได้ฝึกวิธีคิดอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนร่วมกันโดยใช้
กระบวนการกลุ่มจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งจะช่วยให้นักเรียนมีการ
พัฒนาทักษะทางสังคมอีกด้วย 
     ข้อเปรียบเทียบขั้นตอนและรายละเอียดของการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคท แบบเทคนิค
KWDL และแบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค KWDL ปรากฏในตาราง ดังน้ี 
 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
  1.  ผลการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค KWDL ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลัง
เรียนแตกต่างกันหรือไม่ 
  2.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค KWDL         
ในระดับใด 
 
 
 
 

ซินดิเคท เทคนิค KWDL ซินดิเคทร่วมกับเทคนคิ KWDL 
1. ขั้นเตรียม  แบ่งกลุ่ม
นักเรียน 
2. ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
3. ขั้นดําเนินการสอน  
   - ขั้นมอบหมายงาน 
   - ขั้นวิเคราะห์ปัญหา 
   - ขั้นอภิปรายปัญหา 
   - ขั้นเสนองาน 
   - ขั้นสรุป 
4. ขั้นวัดและประเมินผล 
จุดเด่น 
      เน้นกระบวนการกลุ่ม 
ฝึกให้ผู้ เรียนรู้จักหน้าที่
และความรับผิดชอบ 
ที่มา: จิราภรณ์  นาคเรือง  
(2552) 
 

1. ขั้น นําเข้ าสู่บทเ รียนเป็นการ
ทบทวนความรู้เดิม โดยนําเสนอ
สถานการณ์ของโจทย์ปัญหา 
2. ขั้นดําเนินการสอนใช้เทคนิค
KWDL ประกอบด้วย 
  - หาสิ่งที่รู้เก่ียวกับโจทย์ (K) 
  - หาสิ่งที่ต้องการรู้เก่ียวกับโจทย์ 
(W) 
  - ดําเนินการแก้โจทย์ปัญหา (D) 
  - สรุปสิ่งที่ได้จากการเรียน (L) 
3. ขั้นฝึกทักษะทําแบบฝึกหัดจาก
แบบเรียน 
4. ขั้นวัดและประเมินผล 
จุดเด่น 
เน้นความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ที่มา: วีระศักด์ิ  เลิศโสภา (2544) 

1. ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
    1.1 แบ่งกลุ่มนักเรียน 
    1.2 ทบทวนความรู้เดิม 
2. ขั้ นสอนเนื้ อหาใหม่ โดยใ ช้
เทคนิค KWDL ให้สมาชิกในกลุ่ม
ช่ วย กันศึ กษา คําถามและหา
คําตอบตามข้ันตอนที่กําหนดครู
จะอธิบายให้คําแนะนําประกอบ 
3. ขั้นฝึกทักษะทําแบบฝึกร่วมกัน
เป็นกิจกรรมกลุ่ม 
4. ตัวแทนกลุ่มนําเสนอผลงานต่อ
ครูและเพ่ือนร่วมช้ันเรียน 
5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล
งานกลุ่ม 
จุดเด่น 
    การร่วมมือกันภายในกลุ่ม
ช่วยกันแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้
เทคนิค KWDL 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน   
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค KWDL ก่อนเรียนและ
หลังเรียน 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค KWDL  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยก่ึงทดลอง โดยใช้แบบแผนการวิจัยที่มีกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว
และมีการทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design) 
 ประชากรในการวิจัยครั้ ง น้ีคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหลักสี่             
(ทองใบทิวารีวิทยา) สํานักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการจัดห้องเรียนแบบคละ
ความสามารถในการเรียนระดับเก่ง ปานกลาง อ่อนในห้องเดียวกัน จํานวน 4 ห้องเรียน นักเรียน
ห้องเรียนละ 30 คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 120 คน          
        กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนวัดหลักสี่ 
(ทองใบทิวารีวิทยา) สํานักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จํานวน    
1 ห้องเรียน นักเรียนจํานวน 30 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
      1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 5 แผน
โดยจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค KWDL 
            2. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหา เป็นแบบปรนัย ชนิด         
4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค KWDL 
จํานวน 15 ข้อ 
  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. เปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการ
ทดลองโดยการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค KWDL โดยใช้สถิติ t-test Dependent 
Sample 
 2. นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนมาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย และ    
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แล้วเทียบค่าเฉล่ียกับเกณฑ์ 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
  
ผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา     
ปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค KWDL หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง    
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับ
เทคนิค KWDL ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผล   
 ผู้วิจัยได้รวบรวมผลการวิจัย  สามารถอภิปรายผลประเด็นสําคัญได้  ดังน้ี 
 1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค KWDL ก่อนเรียนและหลังเรียน  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 การท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการนําเทคนิค KWDL มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ช่วยให้การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนมีขั้นตอนในการแก้ปัญหาที่ชัดเจน ทําให้นักเรียนรู้จักคิดอย่าง
เป็นระบบ เป็นขั้นตอนจึงสามารถวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของบุณฑริกา  พงศ์ศิริวรรณ (2552) ที่พบว่าการนําเทคนิค KWDL มาใช้ในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ทําให้ผลสัมฤทธ์ิในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุภาภรณ์  ทองใส (2548) ที่ได้นําเทคนิค KWDL มาใช้ในการสอนเรื่องโจทย์ปัญหา
เศษส่วน  พบว่า เป็นเทคนิคที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้อย่างหลากหลายตาม
ขั้นตอนที่กําหนด และสามารถหาวิธีแก้ปัญหาท่ีดีที่สุดพร้อมให้เหตุผลประกอบได้อย่างชัดเจน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของจิราภรณ์  นาคเรือง (2552) ที่ได้กล่าวถึงจุดเด่นของการจัดการเรียนรู้แบบ
ซินดิเคทไว้หลายประการ เช่น เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบ  ช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอน 
 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค KWDL มีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค KWDL โดยภาพรวมในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากวิธีการ
สอนดังกล่าวช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโจทย์ปัญหามากข้ึน  นักเรียนสามารถวิเคราะห์
โจทย์และแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเอง กิจกรรมที่จัดช่วยให้การเรียนคณิตศาสตร์สนุกน่าสนใจ
ไม่น่าเบ่ือ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญฐนาศิวรัตน์  ไกรทิพย์ (2551) ที่ทําการวิจัยเรื่องการสอน
โดยใช้เทคนิค KWDL ได้พบว่าผู้เรียนได้ฝึกคิดฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง  มีการเลือกวิธีแก้โจทย์ปัญหาตาม
ความถนัดและความสนใจ รวมท้ังมีการออกมานําเสนอผลงานซึ่งจะทําให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีและมี
ความภาคภูมิใจในผลงาน ทําให้เกิดความกระตือรือร้นสนใจการเรียนรู้แล้วยังส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
แรงจูงใจท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจไม่เบ่ือหน่าย มีการเปล่ียนแปลงบรรยากาศในช้ันเรียน 
ผู้เรียนจึงเกิดความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรมมากขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรสนับสนุนให้นําวิธีการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเรื่องโจทย์ปัญหา  นอกเหนือจากการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค KWDL เช่นการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบ STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL หรือการใช้ชุดฝึกทักษะจาก
นิทานกับเทคนิค KWDL เป็นต้น 
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 2. ควรมีการศึกษาการนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค KWDL ไป
ใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ 
          3. ควรมีการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 
ซินดิเคทร่วมกับเทคนิค KWDL กับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอ่ืน ๆ 
 4. ควรนําเอารูปแบบการจัดการรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิค KWDL ไปใช้กับเน้ือหา
อ่ืนโดยคัดเลือกเน้ือหาที่มีความเหมาะสมที่จะสามารถนํามาทดลองใช้ได้ เช่น เศษส่วน ทศนิยม การ
ช่ัง ตวง วัด ฯลฯ หรือนําไปใช้ในระดับช้ันอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากร

เทศบาลนครนนทบุรี ต่อพันธกิจของเทศบาลนครนนทบุรีและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้              
2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรแห่งการเรียนรู้กับความสําเร็จตามพันธกิจของเทศบาลนคร
นนทบุรีประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล จํานวน 482 คน 
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน  219 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นได้แก่ การสุ่มตัวยอย่างแบบแบ่งช้ันและแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 
ใช้วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) สถิติเชิงพรรณนาอนุมาน ทดสอบสมมติฐานแบบเป็นอิสระต่อกันโดยทดสอบค่าที (t-test) 
และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA; F-test) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างระดับความคิดเห็นที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป และในกรณีที่พบค่าความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม วิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้เชฟเฟ่ (Scheffe’s Analysis) และวิเคราะห์ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)   

ผลการวิจัยพบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษา           

อยู่ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานเทศบาล อยู่ในตําแหน่งระดับปฏิบัติการ และสังกัด
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1, 2, 3, 4 และ 5  

ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามพันธกิจของเทศบาลนครนนทบุรี โดยรวมทุกด้าน 
อยู่ในระดับมาก  ด้านสร้างเสริมระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีค่าคะแนนสูงสุด 
รองลงมา คือ ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่  ด้านพัฒนาคุณภาพการบริการ 
และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเหมาะสม ด้านพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ทั่วถึง               
ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ด้านการศึกษา กีฬานันทนาการ การสาธารณสุข และ
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อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และด้านส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้และสนับสนุนการท่องเที่ยว           
เชิงอนุรักษ์ ตามลําดับ 

ระดับความสําคัญขององค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ด้านรูปแบบ
ความคิด มีค่าคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ด้านบุคคลที่รอบรู้ ด้านการมี
วิสัยทัศน์ร่วม และด้านการคิดเชิงระบบ ตามลําดับ 

ปัจจัยส่วนบุคคลขององค์ประกอบความสําเร็จตามพันธกิจของเทศบาลนครนนทบุรี              
เพศ ระดับการศึกษา และตําแหน่งงาน มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความสําเร็จตามพันธกิจ                   
ของเทศบาลนครนนทบุรี ไม่แตกต่างกัน ในส่วนของอายุ สถานภาพ อายุงาน อาชีพ หน่วยงานที่สังกัด  
มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความสําเร็จตามพันธกิจของเทศบาล แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ            
ทางสถิติที่ระดับ .05   

ปัจจัยส่วนบุคคลขององค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลนครนนทบุรี เพศ ระดับการศึกษา           
มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลนครนนทบุรี ไม่แตกต่างกัน             
ในส่วนของ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง อายุงาน อาชีพ และหน่วยงานที่สังกัด มีความ
คิดเห็นต่อองค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ของเทศบาลนครนนทบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05   

องค์กรแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จตามพันธกิจของเทศบาลนครนนทบุรี 
อยู่ในระดับปานกลาง  (rxy = 0.646*) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ABSTRACT 

 The objectives of this research were 1) to compare the level of the staff’s 
opinion toward the learning organization and the mission of Nonthaburi Municipality, 
and 2) to study the relationship between learning organization and success mission 
of Nonthaburi Municipality. The population was consisted of 482 people who worked 
in the municipality. The Taro Yamane method and multistage random sampling, 
which were the stratified and the purposive random sampling, have been used for 
determining the sample of 219 people. Data was collected through the questionnaire.  
The statistical analysis was percentage, mean. Standard deviation, t-test. One-way 
ANOVA, Scheffe test and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficent. 
The results of this research found that 
 1. The majority of the sample group were female, aged between 31 and 40 
years old, married, held a bachelor’s degree, working as the operational staff of 
municipality under the school of NakhornNon Vittaya 1, 2, 3, 4 and 5. 
 2. Overall, the level of the staff’s opinion about the mission of Nonthaburi 
Municipality, was found at high level. The descending range of these factors were the 
building management system in accordance with the principles of good governance, 
the development community in the city, the quality of the service, the use of 
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appropriate technology and innovation, infrastructure and community development, 
promote the development of public education, public health, sports and recreation, 
conservation, arts and culture, local customs, promote the profession, generate 
income, and promote eco-tourism, respectively. 
 3. Overall, the level of an important of learning organization, was found at 
high level. The descending range of these factors were the conceptual model, the 
learning as a team, the person who knows, of a shared vision, and systems thinking, 
respectively. 
 4. As considering each of the individual factors, the research also found that 
  4.1 A different sex, level of education, and working position had no  
difference of opinion about the success mission of Nonthaburi Municipality at the 
significant level of 0.5, 
  4.2 A different age, status, working period, career, and division of work 
had a difference of opinion about the success mission on Nonthaburi Municipality at 
the significant level of .05, 
  4.3 A different sex and level of education had no difference of opinion 
about the factores of learning organization of Nonthaburi Muncipality at the significant 
level of .05. 
  4.4 A different age, status, level of education, working position, working 
period, career, and division of work had a difference of opinion about the factors of 
learning organization of Nonthaburi Municipality at the significant level of 0.5. 
 5. The relationship between learning organization and success mission of 
Nonthaburi Municipality was sound at medium level (rxy = 0.646*) at the significant level 
of .05. 
 
คําสําคญั   

องค์กรแห่งการเรียนรู้  เทศบาลนครนนทบุรี 
 
ความสาํคญัของปัญหา 
 เน่ืองจากกระแสโลกาภิวัฒน์ ที่ไม่เคยหยุดน่ิงส่งผลให้องค์การต่าง ๆ จะต้องมีความไวต่อ
การเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้ทัน หรือแซงหน้าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น องค์กรจึงจําเป็นจะต้องหา
เครื่องมือในการบริหารงานเข้ามาช่วย และหน่ึงเครื่องมือการพัฒนาองค์กรที่ยังคงใช้ได้ดีอยู่มาต้ังแต่
อดีตถึงปัจจุบัน คือ การที่องค์กรจะต้องปรับตัวไปสู่การเป็น Learning Organization และมุ่งเน้น             
การบริหารจัดการ การเรียนรู ้ของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อนําพาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้                 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จําเป็นต้องใช้กําลังคนที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งการวัดความสําเร็จขององค์กร
ปัจจุบันจะวัดขีดความสามารถ ความคุ้มค่า และมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร เพ่ือสร้างคุณค่าทุนทางปัญญา 
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ที่จับต้องไม่ได้ให้เป็นสินทรัพย์ที่สามารถจับต้องได้ บุคคลในองค์กรสามารถสร้างองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ได้ ด้วยการใช้ความรู้เป็นฐาน เพ่ือสร้างความสําเร็จให้กับองค์กรได้ ความรู้และ            
การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองได้กลายเป็นทรัพย์สินที่สําคัญขององค์กร ดังน้ัน การพัฒนาองค์กรสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นเป้าหมายของหลาย ๆ หน่วยงาน เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะในการทํางานของ
บุคลากรในองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของงานและผลลัพธ์ดีขึ้น (เบญจวรรณ  ทิมสุวรรณ, 2550) 
 เทศบาลนครนนทบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่มีหน้าที่สําคัญจะต้องดูแล
บําบัดทุกข์ บํารุงสุข การอยู่ดี กินดี ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเก่ียวกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการสาธารณสุข 
ด้านการศึกษา ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการสังคมสงเคราะห์ ด้านการสร้าง
อาชีพเพ่ิมรายได้ และการทําให้ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  รวมทั้งสร้างเสริม
ระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และควบคุมจัดทําผังเมืองให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโต
ของเมือง รวมถึงการบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง พัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนเมืองให้เป็น
เมืองน่าอยู่ พัฒนาคุณภาพการบริการ โดยเน้นการสร้างเสริมศักยภาพบุคลากร ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพ่ือขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
เดียวกัน และสิ่งหน่ึงที่เป็นเคร่ืองมือที่จะทําให้วิสัยทัศน์ พันธกิจของเทศบาลนครนนทบุรี ประสบ
ความสําเร็จได้ก็คือ บุคลากรของหน่วยงานที่เป็นกําลังสําคัญอย่างย่ิงที่จะต้องมีการพัฒนา เพ่ือนําพา
องค์กรไปสู่การเรียนรู้และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 จากความสําคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรแห่งการเรียนรู้กับความสําเร็จตามพันธกิจของเทศบาลนครนนทบุรี โดยศึกษาความ
คิดเห็นของบุคลากรภายในองค์กรที่มีต่อพันธกิจของเทศบาลนครนนทบุรี  

 
โจทย์วิจัย/ปญัหาวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อพันธกิจของเทศบาลนครนนทบุรีและ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ แตกต่างกัน 
 2. องค์กรแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จตามพันธกิจของเทศบาลนครนนทบุรี  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาลนครนนทบุรี ต่อพันธกิจของ
เทศบาลนครนนทบุรีและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรแห่งการเรียนรู้กับความสําเร็จตามพันธกิจของ
เทศบาลนครนนทบุรี 
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วิธีดําเนนิการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล เป็นข้อมูลมา
จากฝ่ายอํานวยการเจ้าหน้าที่ งานบุคลากร สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนนทบุรี จํานวน 482 คน 
ที่ปฏิบัติงานอยู่ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2553  
  กลุ่มตัวอย่าง กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro  
Yamane อ้างถึงใน สิทธ์ิ  ธีรสรณ์, 2550) การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ทราบแน่นอน (Finite 
Population) ของพนักงาน จํานวนทั้งสิ้น 482 คน และทําการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยทําการกําหนดสัดส่วน
ต่อประชากรตามหน่วยงานที่สังกัดภายในองค์กร และได้ทําการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้น (Multi-Stage 
Random Sampling) โดยแบ่งการสุ่มตัวอย่างออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ตามหน่วยงานภายในก่อน 
หลังจากได้หน่วยงานที่เป็นตัวแทนทั้งหมดภายในองค์กรซึ่งมีโอกาสถูกเลือก โดยเท่าเทียมกัน และ          
ทําการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นช้ัน ๆ (Stratify Random Sampling) เพราะประชากรมีความแตกต่าง
กัน ตามตัวแปรคุณลักษณะ ได้กลุ่มตัวอย่างรวมท้ังหมด จํานวน 219 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือ           
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือนํามาวิเคราะห์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
  ส่วนที่ 1 เป็นคําถามทั่วไปเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปด้านสภาพบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นคําถามปลายปิด (Close-Ended Questions)  
  ส่วนที่ 2 เป็นคําถามที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงาน ที่มีต่อการบริหารการจัดเก็บ
ภาษีท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นคําถามปลายปิด แบ่งออกเป็น 
5 ตอน ได้แก่ ด้านการวางแผน (Planning) ด้านการจัดองค์การ (Organizing) ด้านการบังคับบัญชา
สั่งการ (Directing) ด้านการประสานงาน (Coordination) ด้านการควบคุม (Control) ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ของลิเคิท (Likert) สเกล 5 ระดับ 
 3. ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
  3.1 การสร้างแบบสอบถาม โดยศึกษารายละเอียดเก่ียวกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
จากงานวิจัยและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง เพ่ือทําความเข้าใจในโครงสร้างด้านเน้ือหานําผลที่ได้มาสร้าง
แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และพันธกิจของเทศบาลนครนนทบุรี 
โดยให้ครอบคลุมทุกด้าน แล้วนําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วปรับปรุงแก้ไข
ตามคําแนะนํา 
  3.2 การหาค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (Validity) นําแบบสอบถามเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย จํานวน 5 ท่าน โดยตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรง 
ในเนื้อหา (Validity) และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Item Objective Congruence) 
ของเน้ือหาและโครงสร้างตามความคิดเห็นของผู้ เ ช่ียวชาญเหล่าน้ัน โดยเลือกข้อที่มีค่าดัชนี              
ความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ส่วนที่มีค่าน้อยกว่า 0.5 นําไปปรับปรุงแก้ไขได้เหมาะสมตาม
คําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ (ยงยุทธ  ไกรวรรณ, 2549) ได้ค่าดัชนีมีความสอดคล้องเท่ากับ 0.95   
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  3.3 การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถาม
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลนครนนทบุรีที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 30 ชุด แล้วนําข้อมูลมาหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α-Coefficient) ของครอนบาค (ยงยุทธ 
ไกรวรรณ, 2549) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังชุดคือ 0.94  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการศึกษาครั้งน้ีเก็บรวบรวมข้อมูล จากพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล 
เป็นข้อมูลมาจากฝ่ายอํานวยการเจ้าหน้าที่ งานบุคลากร สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนนทบุรี 
จํานวน 219 ชุด รับคืนมาทําการตรวจสอบ และแยกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ หลังจากเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาทําการลงรหัสและบันทึกผลทั้งหมดเข้า
เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1 สถิติเชิงพรรณนา ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   5.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
(One-Way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับความคิดเห็นที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป และ
ในกรณีที่พบค่าความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม ผู้วิจัยจะวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
โดยใช้เชฟเฟ่ (Scheffe’s Analysis) และวิเคราะห์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
 
ผลการวิจัย 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาอยู่
ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานเทศบาล อยู่ในตําแหน่งระดับปฏิบัติการ และสังกัดโรงเรียน
นครนนท์วิทยา 1, 2, 3, 4 และ 5 
 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธกิจของเทศบาลนครนนทบุรี โดยภาพรวม
และรายด้าน อยู่ในระดับมาก (Χ = 3.93), (S.D. = 0.68) 
 การวิเคราะห์ระดับความสําคัญของพันธกิจของเทศบาลนครนนทบุรีที่มีต่อองค์กรแห่ง           
การเรียนรู้โดยภาพรวม พบว่า โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก (Χ = 4.00), (S.D. = 0.60)  
 การทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อพันธกิจของเทศบาลนคร
นนทบุรีและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ แตกต่างกัน 
 สรุปปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความคิดเห็นต่อพันธกิจของเทศบาลนครนนทบุรีและการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ พบว่า อายุ  สถานะภาพ อายุงาน อาชีพ และหน่วยงานท่ีสังกัด ที่แตกต่างกัน          
มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความสําเร็จตามพันธกิจของเทศบาล แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ          
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน เพศ ระดับการศึกษา และตําแหน่ง ต่างกันมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบ
ความสําเร็จตามพันธกิจของเทศบาลไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความคิดเห็นต่อพันธกิจของเทศบาลนครนนทบุรี             
และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig. 

เพศ -0.05  .95 
อายุ  2.79* .04 
สถานภาพ  3.57* .05 
ระดับการศึกษา  0.52 .66 
ตําแหน่ง  2.46 .06 
อายุงาน  2.79 .04 
อาชีพ 6.31*  .00 
หน่วยงานที่สังกัด  9.18* .00 

 
* มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 สรุปปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
เทศบาลนครนนทบุรี พบว่า อายุ สถานะภาพ ตําแหน่ง อายุงาน และอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
องค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลนครนนทบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ          
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน เพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ของ
เทศบาลนครนนทบุรี ไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้

ของเทศบาลนครนนทบุรี 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig. 
เพศ -0.15  0.87 
อายุ  6.68 0.00* 
สถานภาพ  5.61 0.00 
ระดับการศึกษา  2.20 0.08 
ตําแหน่ง  4.54 0.00* 
อายุงาน  16.56 0.00* 
อาชีพ 8.03 0.00*  
หน่วยงานที่สังกัด  10.71 0.00* 

 
* มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
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  สมมุติฐานที่ 2 องค์กรแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จตามพันธกิจของ
เทศบาลนครนนทบุรี 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 5 ประการ กับความสําเร็จ
ตามพันธกิจของเทศบาลนครนนทบุรีโดยใช้วิธีวิเคราะห์ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยภาพรวม พบว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5 ประการ มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จตามพันธกิจของเทศบาลนครนนทบุรี อยู่ในระดับปานกลาง                          
(rxy = 0.646*) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 องค์กรแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จตามพันธกิจของเทศบาลนครนนทบุรี

ภาพรวม  
 

ความสัมพันธ ์
ความสาํเร็จตามพันธกิจ 
ของเทศบาลนครนนทบรุ ี

rxy Sig. ระดับความสมัพันธ ์
องค์กรแห่งการเรียนรู ้ 0.646* .000 ปานกลาง 

 
* มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 1. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามพันธกิจของเทศบาลนคร
นนทบุรี โดยภาพรวม ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามพันธกิจของเทศบาลนครนนทบุรี  
โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า แนวทางการบริหารจัดการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ดี และพันธกิจของเทศบาลนคร
นนทบุรี มีความครอบคลุม ชัดเจน  ในการสร้างเสริมระบบการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ            
ผลการวิเคราะห์พันธกิจของเทศบาลนครนนทบุรี คือ สร้างเสริมระบบบริหารจัดการตามหลัก              
ธรรมาภิบาล ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ทั่วถึง ร่วมจัดทําและควบคุม
ผังเมืองให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเมือง รวมถึงการบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
พัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนเมือง ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน ส่งเสริม อาชีพ และสนับสนุน 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน           
ในด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ สาธารณสุข สวัสดิการต่าง ๆ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพบริการ โดยเน้นการสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสกานต์  ใจจันทร์ (2548)  
ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตํารวจสืบสวนต่อการนําแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้มาใช้ใน
หน่วยงานสืบสวนระดับสถานีตํารวจในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจมีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของวัชรนันท์  ต้ังนรกุล (2548) ศึกษาเรื่องการรับรู้ที่เป็นอยู่จริงกับความคาดหวังที่จะเป็น
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องค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัทอินเตอร์เนช่ันแนล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัย
พบว่า โดยภาพรวมพนักงานมีการรับรู้ที่เป็นอยู่จริงเร่ืองการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีความแตกต่าง
จากความคาดหวังอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของพันธกิจของเทศบาลนครนนทบุรีที่มีต่อองค์กร         
แห่งการเรียนรู้โดยภาพรวม พบว่า ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของเทศบาลนคร
นนทบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า องค์กรเห็นว่าพนักงาน
สามารถตัดสินใจ บนพ้ืนฐานของเหตุผลและความถูกต้องรวมท้ังยอมรับเหตุผลที่ดีกว่าเสมอ และเห็นว่า
พนักงานใช้ข้อมูลจากการปฏิบัติงานและเป็นฐานในการคิด วิเคราะห์และตัดสินใจอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของนฤมล  มะโน (2552) ที่ทําการศึกษาเรื่อง การจัดการเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
กรณีศึกษา บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จํากัด ผลการวิจัยพบว่า ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของพนักงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์
ร่วม และการมีส่วนในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม  
 3. การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลขององค์ประกอบความสําเร็จ
ตามพันธกิจของเทศบาลนครนนทบุรี ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน แตกต่างกัน 
มีการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมติฐานที่ต้ังไว้ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนฤมล  มะโน (2552) ที่ทําการศึกษาเรื่อง การจัดการเพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
กรณีศึกษา บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จํากัด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานที่มีอายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา และหน่วยงานที่สังกัดต่างกัน มีการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน  
 4. องค์กรแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จตามพันธกิจของเทศบาลนคร
นนทบุรี อยู่ในระดับปานกลาง (rxy = 0.646*) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของนฤมล  มะโน (2552) ผลการวิจัยพบว่า ในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้กับการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า ในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ทุกด้าน มีความสัมพันธ์กับการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งน้ี 
 1.  องค์กรควรให้ความสําคัญกับการส่งเสริมอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างรายได้กับ
ชุมชน และให้มีโครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และเอื้อประโยชน์ต่อการสร้าง
รายได้ให้กับท้องถิ่นมากย่ิงขึ้น  
 2.  ผู้บริหารควรให้ความสําคัญส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีระบบการคิดที่ลึกซึ้ง มีการ
วิเคราะห์อย่างถ่องแท้ประกอบการตัดสินใจอย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล มีการคิดอย่างเป็นระบบ
หรือภาพรวม  
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาวิจัย เรื่องการรับรู้ของพนักงานเพ่ือให้ทราบถึงศักยภาพองค์กรในการ
พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป 
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 2.  ผลการวิจัยสามารถนําไปศึกษาต่อด้านการมีส่วนร่วมกําหนดวิสัยทัศน์องค์กรและ     
ด้านการพัฒนาส่งเสริมการคิดเชิงระบบ เพ่ือพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างย่ังยืน             
ในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่สําคัญสามประการด้วยกัน คือ ประการแรก เพ่ือ
ศึกษาแนวคิดของการนําไปสู่การมีสภาองค์กรชุมชน ประการที่สอง เพ่ือศึกษาถึงการประสานงาน
ร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประการที่สาม เพ่ือศึกษา
แนวทางในการประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ผลจากการศึกษาพบว่า สาเหตุที่นําไปสู่การผลักดันแนวคิดของการมีสภาองค์กรชุมชนขึ้นน้ัน
คือ  ประการแรกการที่ชุมชนแสวงหาเคร่ืองมือเพ่ือต่อสู้กับความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นในสังคม  ประการ
ที่สองกฎหมายให้การรองรับต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนมากย่ิงขึ้น ประการที่สามความบกพร่อง
ของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ประการที่สี่ข้อจํากัดของหน่วยงานราชการโดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดจนขาดความยืดหยุ่นในการบริการ
สาธารณะ  และประการสุดท้ายบทเรียนจากการเติบโตของภาคประชาสังคมในการเข้ามามีบทบาท
ต่อการเสริมสร้างกระบวนการทางการเมืองภาคพลเมือง ในขณะที่ผลจากการศึกษาเก่ียวกับการ
ประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน พบว่า สภาองค์กรชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่มีลักษณะที่ต่างฝ่ายต่างทําซึ่งยังไม่ส่งผลต่อการทํางานร่วมกัน
ระหว่างองค์กร การขาดความร่วมมือและขาดความเข้าใจอันดีต่อกัน การที่ผู้นําของทั้งสององค์กรมี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อกัน  ได้ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพของสภาองค์กรชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงมิได้  
ทําให้การประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เกิดความ
ไว้เน้ือเช่ือใจต่อกันและเป็นเหตุให้เกิดการหวาดระแวงต่อกัน  ผลกระทบทั้งหมดจึงตกไปอยู่ที่ทิศทาง
ของการพัฒนาในชุมชนท้องถิ่นที่ยังขาดมิติของแผนการพัฒนาในเชิงบูรณาการ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were (1) to root down to the stem of ideas 
leading to the establishment of Community Organization Councils (COCs); (2) to find 
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the characteristics of collaboration between the two organizations, COCs and Local 
Government Organizations (LGOs); and (3) to understand the collaboration between 
COCs and LGOs. 
 This research finding at least five key factors leading to the furtherance of the 
establishment of COCs.First, the community was in search a means to encounter the 
inequality in the society. Second, the law increasinglyguarantee the people 
participation. Third, the representative democracy system proved failed. Fourth,the  
agencies in LGOs were bounded by law not flexible. Finally, the growth of civil 
society in nurturing the civil polities system turned into lesson for community. 
 The collaboration between the two organizations was founded to be 
segregated. There were lacks of cooperation and understanding. The leaders of the 
organizations had negative attitudes toward each other, resulting in a feedback to the 
development of potentiality of COC unavoidably and leading to the poor 
coordination between the COCs and the LGOs or other government agencies. 
Especially, the distrustfulness of the organizations brought about the suspicion 
toward each other, which the final impact would lastly be delivered to the 
segregated development directions of the local development plans. 
 
คําสําคญั 
 สภาองค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชนท้องถิ่น 
 
ความสาํคญัของปัญหา 
 ด้วยความที่สภาองค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําลังมีความเติบโตควบคู่กัน
อย่างรวดเร็ว ตลอดจนการมีบทบาทภารกิจภายใต้พ้ืนที่การดําเนินงานและลักษณะของกิจกรรมการ
บริการสาธารณะที่มีต่อประชาชนซึ่งอาจมีเป้าหมายในทํานองเดียวกัน จนก่อให้เกิดความขัดแย้งและ
ความหวาดระแวงไม่เข้าใจกันต่อกระบวนการประสานงานระหว่างองค์กร หรือแม้แต่มิติทางการเมือง
ในพ้ืนที่ที่มีนัยสําคัญจนอาจลุกลามบานปลายเป็นความรุนแรงที่สร้างความบอบซ้ําให้แก่ชุมชนท้องถิ่น
จนยากต่อการตามเยียวยาในภายหลัง  ด้วยเหตุน้ีผู้เขียนจึงได้ตระหนักถึงประเด็นปัญหาดังกล่าวโดย
ถือเป็นเหตุผลสําคัญในการกําหนดที่มาและความสําคัญของการศึกษาในครั้งน้ีเพ่ือศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลในการแสวงหาแนวทางที่เหมาะสม  อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นในเชิงสันติวิธีต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปญัหาวิจัย 
 1. ที่มาของแนวคิดที่นําไปสู่การมีสภาองค์กรชุมชนเกิดขึ้นมาได้อย่างไร   
 2. การประสานความร่วมมือกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
อย่างไร   
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแนวคิดของการนําไปสู่การมีสภาองค์กรชุมชน 
 2. เพ่ือศึกษาการประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 1. การค้นคว้าผ่านเอกสาร (Documentary Study) โดยทําการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ  
บทความ วารสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
ทั้งข้อมูลในเชิงปฐมภูมิ (Primary Source) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ในอันที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา 
 2. การสังเกตการณ์ (Observation) ทั้งแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการ
ดําเนินกิจกรรมของสภาองค์กรชุมชน ทั้งในระดับตําบล ระดับจังหวัด และระดับชาติ การจัดทํา
ประชาคมตําบล ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม/ สัมมนาในประเด็นที่เก่ียวเน่ือง 
 3.  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depthinterview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล จากบุคคลในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องหรือผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key InformantInterview) คือ  
ประธาน/ สมาชิกสภาองค์กรชุมชน ผู้บริหาร/ สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน
ข้อคิดเห็นจากแกนนําของสภาองค์กรชุมชนในระดับจังหวัด/ ระดับชาติ นักวิชาการ และประชาชนใน
พ้ืนที่ นอกจากน้ียังได้อาศัยการประชุมกลุ่มย่อยในบางกรณี 
 สําหรับหลักเกณฑ์ในการเลือกพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลในการศึกษานั้น  สิ่งแรกผู้เขียนได้นําเกณฑ์
การจําแนกพ้ืนที่เป็นรายภาคตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ที่ได้จัดแบ่งไว้ก่อน
หน้าน้ีแล้ว โดยแบ่งออกเป็น 5 ภาค ประกอบด้วย (1) ภาคเหนือ (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
(3) ภาคกลางตอนบนและตะวันตก (4) ภาคกรุงเทพมหานครปริมณฑลและตะวันออก และ (5) ภาคใต้ โดย
การพิจารณาจากลักษณะของความร่วมมือกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากข้อมูลการแนะนําของแกนนําองค์กรชุมชน จากบุคคลท่ีคลุกคลีกับประเด็นและจากการทบทวน
เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องซึ่งพ้ืนที่ที่ได้รับการคัดเลือกในการศึกษาครั้งน้ีเป็นดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษา 
 

ภาค พื้นที่ทีใ่ช้ในการศึกษา 
1. ภาคเหนือ  
(เลือก จ.พิษณโุลก) 

สภาองค์กรชุมชนตําบลชมพู  อ.เนินมะปราง 
องค์การบริหารส่วนตําบลชมพู  อ.เนินมะปราง 
สภาองค์กรชุมชนตําบลวังยาง  อ.เนินมะปราง 
องค์การบริหารส่วนตําบลวังยาง  อ.เนินมะปราง 

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(เลือก จ.สุรินทร์) 

สภาองค์กรชุมชนตําบลบ้านไทร  อ.ปราสาท 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านไทร  อ.ปราสาท 
สภาองค์กรชุมชนตําบลทมอ  อ.ปราสาท   
องค์การบริหารส่วนตําบลทมอ  อ.ปราสาท 

3. ภาคกลางตอนบนและตะวันตก   
(เลือก จ.ลพบุรี)   

สภาองค์กรชุมชนตําบลโพธ์ิเก้าต้น  อ.เมือง 
องค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิเก้าต้น  อ.เมือง 
สภาองค์กรชุมชนตําบลบางขันหมาก  อ.เมอืง 
องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก  อ.เมือง 

4. ภาคใต้  
(เลือก จ.ระนอง)   
 
 

สภาองค์กรชุมชนตําบลละอุ่นเหนือ  อ.ละอุ่น  
องค์การบริหารส่วนตําบลละอุ่นเหนือ  อ.ละอุ่น 
สภาองค์กรชุมชนตําบลลําเลียง  อ.กระบุรี 
เทศบาลตําบลลําเลียง  อ.กระบุรี 

5. ภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก   
(เลือก จ.กรุงเทพมหานคร)   

สภาองค์กรชุมชนเขตพญาไท  เขตพญาไท 
เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 
สภาองค์กรชุมชนเขตมีนบุรี  เขตมีนบุรี 
เขตมีนบุรี  กรงุเทพมหานคร 

 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เขียนได้ทําการวิเคราะห์ผ่านการผนวกรวมข้อมูลโดยการสร้าง
ข้อสรุปแบบอุปนัย (Induction) โดยการสร้างข้อสรุปทั่วไปที่แสดงความเช่ือมโยงระหว่างตัวแปรโดย
ใช้กรณีหรือแหล่งข้อมูลเฉพาะจํานวนหน่ึงเป็นหลักแล้วกล่าวอ้างความจริงทั่วไปข้ึนจากความจริง
เฉพาะของข้อมูลชุดดังกล่าว (สุภางค์  จันทวานิช, 2552) เพ่ือเช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมผ่านทางเอกสารและผลการวิจัยต่าง ๆ  
 
ผลการวิจัย 
 ต้ังแต่พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน ผลการจัดต้ัง
สภาองค์กรชุมชนมีจํานวนเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รวบรวมจํานวนของสภาองค์กรชุมชน  
จํานวนองค์กรชุมชนที่จดแจ้ง และจํานวนสมาชิกสภาองค์กรชุมชน  ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 จํานวนสภาองค์กรชุมชน/ องค์กรชุมชนที่จดแจ้ง/ สมาชิกสภาองค์กรชุมชน 
 

ภาค 
จํานวน 
อปท. 

สภาองค์กรชุมชนที่จัดต้ัง กลุ่ม/
องค์กร 

ที่จดแจ้ง 

สมาชิก
สภาองค์กร

ชุมชน2551 2552 2553 2554 รวม 

1. ตอ.เฉียงเหนือ 2,968 324 169 224 91 808 12,284 22,265
2. กลาง / ตะวันตก 1,456 223 136 169 42 528 7,905 11,621
3. ใต้ 1,264 190 99 127 37 416 5,760 9,060
4. เหนือ 1,474 198 18 114 76 330 9,300 9,218
5. กทม.ปริมณฑล / 814 140 71 54 62 265 6,303 7,850

รวม 7,976 1,075 493 688 308 2,564 41,552 60,014
 
ที่มา: สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน, 2554) 
 
 สภาองค์กรชุมชน “เป็นพ้ืนที่ของกลุ่มองค์กรชุมชนในการขับเคลื่อนเจตจํานงร่วมกัน” ซึ่ง
การรวมกลุ่มที่มีลักษณะของการเป็นพ้ืนที่ของกลุ่มองค์กรชุมชนในการขับเคลื่อนเจตจํานงร่วมกัน
ดังกล่าวน้ีไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในสังคมไทย เพราะการรวมกลุ่มกันดังกล่าวเกิดขึ้นจากความเข้มแข็ง
ของกลุ่มองค์กรชุมชนที่มีการรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการมาก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติสภาองค์กร
ชุมชนอยู่แล้วในลักษณะของสภาชาวบ้าน ซึ่งจากบทเรียนที่เข้มแข็งของชุมชนเหล่าน้ีจึงเป็นต้นแบบ
ของการที่คนในชุมชนลุกขึ้นมาบริหารจัดการกันเอง และเรียนรู้ที่จะกําหนดแผนทิศทางการพัฒนา
ของชุมชนที่สอดความกับความต้องการของคนในชุมชนและเกิดการแก้ไขปัญหาอย่างตรงประเด็น  
โดยไม่จําเป็นต้องรอหน่วยงานของรัฐเพียงอย่างเดียว ในขณะที่พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน  
พ.ศ.  2551  นับว่าเป็นเคร่ืองมือทางกฎหมายที่ให้การรับรองกลุ่มองค์กรชุมชนในการจดแจ้งเพ่ือ
จัดต้ังเป็นสภาองค์กรชุมชนให้มีสถานะทางกฎหมาย โดยมีเจตนารมณ์ที่จะให้สภาองค์กรชุมชนเป็น
พ้ืนที่ของกลุ่มองค์กรชุมชนในการขับเคลื่อนเจตจํานงร่วมกัน  มีการเปิดโอกาสให้พูดคุยแลกเปลี่ยน
และการปรึกษาหารือร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการ โดยการวางแผนของการพัฒนาชุมชนร่วมกันและ
สร้างประเด็นให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน อันจะนําไปสู่การผลักดันเจตจํานงร่วมกันเข้า        
สู่แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเช่ือมโยงสู่กระบวนการจัดทํานโยบายสาธารณะ 
 ผลจากการศึกษานี้ผู้เขียนพยายามช้ีให้เห็นถึงแรงผลักดันที่ทําให้เกิดพลังของแนวคิดที่นําไป 
สู่การเกิดขึ้นของสภาองค์กรชุมชนในสังคมไทย ทั้งน้ีผู้เขียนได้ทําการวิเคราะห์แล้วสรุปว่ามีสาเหตุที่
สําคัญอย่างน้อย 5 ประการด้วยกันที่เป็นเหตุปัจจัยให้นําไปสู่การผลักดันแนวคิดของการมีสภาองค์กร
ชุมชนขึ้นอันได้แก่เหตุผลดังต่อไปน้ี   
 1.  ชุมชนแสวงหาเคร่ืองมือเพ่ือต่อสู้กับความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งผลจากการศึกษา  
พบว่า ปัญหาความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะด้านโครงสร้างของอํานาจ โครงสร้าง
ของรายได้ โครงสร้างของระบบภาษีและการกระจายการถือครองที่ดิน เป็นปัญหาความลักลั่นที่ใน
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ระบบโครงสร้างของสังคมไทยและสะสมเรื้อรังมาอย่างยาวนานควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  ส่งผลให้วิถีชีวิตและคุณค่าที่มีอยู่ในชุมชนได้รับการบ่ันทอนและสูญเสีย
อํานาจในการจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยู่ในชุมชน  ทําให้วาทกรรมของ “ชุมชนเข้มแข็ง” เป็นเพียง
มายาคติที่ถูกกดทับจากอํานาจรัฐและอํานาจทุนในเชิงโครงสร้างทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมและ
ในทางกฎหมาย ภายใต้วาทกรรมของ “การพัฒนา” กระแสหลัก ซึ่งจากความขัดแย้งเชิงโครงสร้างที่
ทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นผลให้ชาวบ้านเกิดความพยายามในพัฒนาวาทกรรมของความเป็นชุมชน
ขึ้นมาใหม่ภายใต้รูปแบบของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มหรือองค์กรชุมชนต่าง ๆ โดย
ช้ีให้เห็นถึงพลังและความพร้อมที่จะแสดงทั้งวาทกรรมและความมีตัวตนลักษณะใหม่ ๆ  ในพ้ืนที่ทาง
สังคมและการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประชาสังคมมากย่ิงขึ้น   
 2.  กฎหมายให้การรองรับต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ ในช่วงหลังปี  
2535 เป็นต้นมา พลวัตรของการมีส่วนร่วมของประชาชนเร่ิมมีความต่ืนตัวในการปฏิรูประบบสังคม
และการเมืองไทย โดยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและตรวจสอบการ
ทํางานของหน่วยงานราชการ  ประกอบการสร้างแนวคิดในเร่ืองของธรรมาภิบาลและการกระจาย
อํานาจสู่ท้องถิ่นได้เป็นส่วนสําคัญที่ส่งผลถึงการศึกษาวิจัยในแวดวงวิชาการและยึดโยงจนนําไปสู่
กระบวนการทางกฎหมายมีการกําหนดถึงการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น จน
เกิดเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนข้ึนเมื่อปี 2540 ส่งผลให้มีองค์กรอิสระต่าง ๆ และการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมที่รองรับถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนรวมถึงการตรวจสอบถ่วงดุลอํานาจรัฐ  
ซึ่งเป็นการตอกยํ้าแนวความคิดเก่ียวกับการกระบวนการทางกฎหมายของไทยที่สังคมเริ่มให้
ความสําคัญกับการร่างกฎหมายเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ต่าง
จากเดิมที่แนวคิดในการร่างกฎหมายน้ันมีขึ้นเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือให้กับอํานาจรัฐในการบังคับใช้แก่
ประชาชนและเพ่ือสร้างความชอบธรรมในการครอบนําสังคมสู่ความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ 
 นอกจากการที่กฎหมายให้การรองรับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ
ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เน้ือหาของรัฐธรรมนูญปี 2550 โดยเฉพาะใน
มาตรา 66 และ 67 ได้ให้การรับรองถึงสิทธิของชุมชนในการรวมกลุ่มกันของชุมชนท้องถิ่น ตลอดจน
การรับรองถึงสิทธิของชุมชนในการเรียกร้องเพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจของหน่วยงานราชการได้
อย่างถูกต้องและชอบธรรม ดังน้ันแล้วภายใต้บริบทของสังคมท่ีกฎหมายเอ้ือต่อการเข้ามามีบทบาท
ของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่เอ้ือต่อกระบวนการรวมกลุ่มกัน
ของประชาชนอย่างต่ืนตัวเพ่ือที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกถึงเป็นเจ้าของอํานาจในการปกครองตนเอง
ผ่านทางพ้ืนที่ทางการเมืองภายใต้บรรยากาศที่สังคมเปิดกว้างให้ หลังจากสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนจากที่เคยถูกกดทับมาโดยตลอดให้นํามาสู่การได้รับการผ่อนคลายให้มีโอกาสที่จะใกล้ชิด
และเข้าถึงอํานาจทางการเมืองได้มากกว่าเดิม   
 3.  ความบกพร่องของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยเมื่อ 24  มิถุนายน  2475 นับเป็นเวลาผ่านมาร่วม 80 ปี มีการทํา
รัฐประหารมาแล้ว 12 ครั้ง โดยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้ว 18 ฉบับ และมีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมถึง 10 ฉบับแล้ว ทว่าผลของการนําพาประเทศท่ีมีทิศทางมุ่งเน้นไปสู่
การพัฒนากระแสหลักทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ที่ผ่านมาน้ันก่อให้เกิดความขัดแย้งของ
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ความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างกลุ่มพลังหลักในสังคมโดยเฉพาะกลุ่มทหาร กลุ่มทุน กลุ่มนักการเมือง  
และข้าราชการ อันเป็นการบ่งช้ีถึงจุดอ่อนที่สําคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองในสังคมไทยที่มีลักษณะ
อํานาจนิยมพ่ึงพาระบบอุปถัมภ์และการปกครองที่มีลักษณะแบบรวมศูนย์อํานาจได้อย่างชัดเจน  
ดังน้ันการเติบโตของขบวนองค์กรชุมชนในประเทศไทยโดยเฉพาะพัฒนาการขององค์กรชุมชนใน
สถานะของ  “สภาองค์กรชุมชน”  จึงแสดงถึงการที่ระบบประชาธิปไตยต้องนํามาทบทวนสู่การขยาย
พ้ืนที่ทางการเมืองให้มากกว่าการเลือกต้ังตัวแทนในแบบที่เป็นอยู่เดิมและสะท้อนให้เห็นถึงความ
ล้มเหลวของระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนฝากความหวังไว้กับผู้แทน 
 4.  ข้อจํากัดของหน่วยงานราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ ปัญหา
ของการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นของไทยที่สําคัญ น่ันคือ อํานาจที่ถูกกระจายไปมักกระจุกตัวอยู่ที่ตัว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอยู่ในมือของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่และยังไม่ตกถึงมือของ
ประชาชนหรือตัวชุมชนอย่างแท้จริง นอกจากน้ีท้องถิ่นเองก็ยังประสบปัญหาเก่ียวกับสถานะทางการ
คลังที่ต้องพ่ึงพางบประมาณจากรัฐเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจากผลการศึกษาคร้ังน้ีผู้เขียนพบว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นทางการสูงและอยู่ภายใต้การกํากับดูแลที่รัดกุมในข้อจํากัดของ
กฎระเบียบ  อีกทั้งกําลังถูกครอบงําอย่างแนบเนียนจากหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับสภาของท้องถิ่น
ก็ไม่มีอํานาจและไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะตรวจสอบและถ่วงดุลฝ่ายบริหารได้ จึงทําให้แผนพัฒนา
ของท้องถิ่นมักถูกกําหนดจากตัวผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ขององค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่  ในขณะที่ประชาชนมีส่วนร่วมแค่เพียงในเชิงรูปแบบเท่าน้ันโดยเฉพาะ
แผนพัฒนาที่พบมักเป็นแผนพัฒนาที่เก่ียวกับการจัดโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานเป็นสําคัญ 
 5.  บทเรียนจากการเติบโตของภาคประชาสังคมในการเข้ามามีบทบาทต่อการเสริมสร้าง
กระบวนการทางการเมืองภาคพลเมือง กล่าวคือ บทเรียนจากการที่ประชาชนประสบปัญหาเก่ียวกับ
การดําเนินชีวิตที่บีบรัดให้ประชาชนต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยตัวของประชาชนเองโดยไม่ต้องรอ
หน่วยงานรัฐและนักการเมือง ประกอบกับการที่รัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมและ
การรับรองเก่ียวกับสิทธิของชุมชนในการดูแลตนเอง  ตลอดจนสภาวะทางการเมืองและสังคมที่
เปิดทางให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในการปฏิรูปประเทศ เหล่าน้ีจึงเป็นเหตุจําเป็นที่
ประชาชนจะรื้อฟ้ืนคืนอํานาจจากที่เคยผูกขาดจากภาครัฐมาโดยตลอด ทั้งน้ีได้อาศัยพระราชบัญญัติ
สภาองค์กรชุมชน  พ.ศ. 2551 ในฐานะที่เป็นกฎหมายรองรับบทบัญญัติในมาตรา 66 และ 67 ของ
รัฐธรรมนูญปี 2550 มาเป็นเคร่ืองมือในการร้ือฟ้ืนคืนอํานาจในการบริหารจัดการตนเองโดยมีเจตนา
ให้ชาวบ้านมีการรวมกลุ่มกันในชุมชนแล้วสามารถใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการต่อสู้กับอํานาจที่ไม่
ชอบธรรม  เพ่ือลดการพึ่งพาจากภายนอกแล้วหันกลับมาบริหารจัดการตนเองเป็นสําคัญ  นอกจากน้ี
ยังมีขบวนองค์กรชุมชนอีกจํานวนมากที่เป็นฐานในการขับเคลื่อนการดําเนินงานและการผลักดัน
แนวคิดของสภาองค์กรชุมชน เช่น เครือข่ายป่าชุมชน สภาผู้นําชุมชน แผนแม่บทชุมชนสี่ภาค เกษตรผสมผสาน 
กลุ่มอาชีพ และองค์กรสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ โดยมีองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) นักวิชาการ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรสื่อ รวมถึงองค์กรภาคเอกชนได้มีบทบาทสําคัญในการ
นําเอาประเด็นปัญหาสู่การอภิปรายในเวทีสาธารณะ   
 โดยเฉพาะในด้านของการประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน้ัน ในการศึกษาครั้งน้ีผู้เขียนได้ออกแบบแนวทางในการวิเคราะห์ออกเป็น 2 แนวทาง
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ด้วยกัน  คือ  แนวทางแรก  เป็นการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงโครงสร้างหรือในเชิงตัวบทกฎหมาย  โดย
การเปรียบเทียบบทบาทภารกิจหรืออํานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง  ส่วน  แนวทางที่สอง  เป็นการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงปฏิบัติ  ซึ่งผู้เขียนได้ทําการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนาม จากวิธีการสัมภาษณ์และการเข้าร่วมสังเกตการณ์ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม ตลอดจนการเก็บรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ 
จากการเข้าร่วมประชุมสัมมนาในประเด็นหรือหัวข้อที่เก่ียวเน่ือง ซึ่งผลจากการศึกษาปรากฏว่า 
 1.  การประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเชิงโครงสร้าง
น้ัน พบว่า หากศึกษาบทบาทภารกิจของสภาองค์กรชุมชนในเน้ือหาของตัวบทกฎหมายแล้วไม่ได้ทํา
ให้เกิดการทับซ้อนกับอํานาจหน้าที่ที่มีอยู่เดิมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด ทั้งน้ีภารกิจ
ในปัจจุบันก็ไม่ได้ทําให้บทบาทภารกิจของสภาองค์กรชุมชนเกิดความขัดแย้งหรือทับซ้อนกับอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมแต่อย่างใด อีกทั้งกฎหมายก็ไม่ได้ระบุให้สภาองค์กร
ชุมชนมีอํานาจเพียงพอที่จะตรวจสอบการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในทางกลับกันสภา
องค์กรชุมชนมีบทบาทเป็น “เครื่องมือ” ในการริเริ่มขยายพื้นที่ทางการเมืองของประชาชนและการ
สนับสนุนภาระงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยการสะท้อนปัญหารวมถึงความต้องการของ
ประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดทําบริการสาธารณะตามรัฐธรรมนูญ   
 2. การประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเชิงปฏิบัติน้ัน 
จากผลการศึกษาพบว่า 

-  ยังขาดความร่วมมือและขาดการทําความเข้าใจระหว่างกันเก่ียวกับบทบาทภารกิจของ
สภาองค์กรชุมชนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ 

-  บรรยากาศทางการเมืองภายในท้องถิ่นที่มีทั้งนักการเมืองในระดับท้องถิ่นและ
นักการเมืองในระดับชาติที่กําลังเล็งเห็นถึงการรักษาฐานเสียงของตนโดยพยายามเข้ามามีบทบาทและเข้า
มาคลุกคลีกับกิจกรรมและแกนนําของสภาองค์กรชุมชน 

-  ทัศนคติที่เกิดจากการท่ีผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมองว่าสภาองค์กร
ชุมชนจะมาตรวจสอบการทํางานของท้องถิ่น จะเข้ามามีส่วนแบ่งในการจัดสรรงบประมาณ การเกรง
ว่าจะมีอํานาจหน้าที่ที่ซ้ําซ้อนกัน มองว่ายังขาดความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของตนเอง การดําเนิน
กิจกรรมของสภาองค์กรยังไม่มีผลงานอันเป็นที่ยอมรับ มองว่าเป็นการรวมกลุ่มที่จัดต้ังขึ้นมาโดยไม่
เป็นธรรมชาติ การเป็นแหล่งพักของผู้สมัครที่อกหักจากการเลือกต้ัง ท้องถิ่นคิดว่าท้องถิ่นเองก็ทํางาน
ดีอยู่แล้ว การเกรงว่าจะเป็นเครื่องมือของนักการเมืองท้องถิ่นและนักการเมืองระดับชาติ และมองว่า
สภาองค์กรชุมชนเป็นเคร่ืองมือของคู่แข่งทางการเมืองที่จะมาแย่งฐานคะแนนเสียงไปจากตน 

- ทําให้ประชาชนเกิดความสับสนในบทบาทภารกิจและหน้าที่ของท้ังสององค์กรและขาด
ความเข้าใจถึงรายละเอียดและเป้าหมายที่แท้จริงของสภาองค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
จนเกิดความเบ่ือหน่ายและไม่อยากเข้าไปมีส่วนร่วม 

- การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นทางการสูงซึ่งยังยึดโยงอยู่กับกฎระเบียบ 
และข้อบังคับของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแลหลายส่วนจนทําให้ไม่สามารถเข้าถึงปัญหาของ
ชาวบ้าน และชุมชนได้ เป็นเหตุให้ย่ิงเป็นการตอกยํ้าปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนให้มีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น  
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 แนวทางในการประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
น้ัน จากการท่ีทั้งสององค์กรมีบทบาทสําคัญในการแสดงออกถึงเจตจํานงของประชาชนที่มีผลต่อการ
กําหนดทิศทางของแผนพัฒนาร่วมกันในพ้ืนที่ ดังน้ันการคัดกรองและการบูรณาการแผนในชุมชน
ท้องถิ่นน้ันจึงเป็นประเด็นสําคัญที่ทั้งสององค์กรต้องประสานงานร่วมกัน โดยเฉพาะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะจะต้องลดความเป็นราชการ
ของหน่วยงานลง  เพ่ือให้เข้าถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนและหันมามีบทบาทในการเป็น
องค์กรทางสังคมท่ีเน้นการดําเนินงานโดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชน สภาองค์กรชุมชน กลุ่ม
องค์กรชุมชน  และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ซึ่งจากผลการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นที่น่าสังเกตว่าการนําแนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไปปฏิบัติในกระบวนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่งน้ัน มักที่
จะเน้นและเข้าใจกันเพียงแค่การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าน้ัน  
ซึ่งเป็นเหตุผลสําคัญที่มักจะทําให้กระบวนการมีส่วนร่วมเหล่าน้ันกลายเป็นการมีส่วนร่วมเฉพาะในเชิง
รูปแบบเท่าน้ันทําให้ประชาชนมองว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่ไกลตัวและเป็นกิจกรรมที่จําเป็นต้องให้ความ
ร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็นการทําประชาคมหรือกิจกรรมโครงการต่าง ๆ  ซึ่งจากบทสรุปตรงน้ีผู้เขียนมองว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์และทัศนคติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนเสียใหม่  กล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องเป็นฝ่ายที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น  สภาองค์กรชุมชนและเครือข่ายภาค
ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น แทนที่จะเน้นเพียงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว 
 ส่วนประเด็นในเร่ืองงบประมาณของสภาองค์ชุมชนน้ัน  สืบเน่ืองจากสภาองค์กรชุมชนได้รับ
งบประมาณสนับสนุนตามหลักการผ่านทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จึงทําให้
สภาองค์กรชุมชนไม่มีงบประมาณเป็นของตัวเองโดยตรง อันเป็นปัญหาในการดําเนินงานของสภา
องค์กรชุมชนหลายแห่ง และหากขาดการประสานงานท่ีดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่แล้วก็
มักไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใด เพราะจากการศึกษาพบว่าแม้กฎหมายจะระบุให้
ท้องถิ่นอาจให้การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของสภาองค์กรชุมชนแล้วก็ตาม ทว่าในทาง
ปฏิบัติน้ันท้องถิ่นส่วนมากไม่กล้าที่จะตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้แก่สภาองค์กร
ชุมชนแต่อย่างใด ทั้งน้ีเพราะข้อจํากัดด้านการคลังและเกรงว่าจะผิดต่อระเบียบหรือกฎเกณฑ์จาก
หน่วยงานที่กํากับดูแลจึงปฏิเสธที่จะให้งบประมาณสนับสนุนแก่สภาองค์กรชุมชน ซึ่งเป็นการมองข้าม
โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนไปอย่างน่าเสียดาย ดังกล่าวน้ี
นําไปสู่การเรียนรู้แก่สภาองค์กรชุมชนหลายแห่งที่พยายามแสวงหาช่องทางความร่วมมือและขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรอ่ืน ๆ นอกเหนือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือกองทุน
สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) องค์กร
พัฒนาเอกชน (NGOs) สภาพัฒนาการเมือง (สพม.) ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ หรือแม้แต่การ
พยายามระดมทุนกันขึ้นมาเองผ่านการเรี่ยไรเงินและกิจกรรมรับบริจาคต่าง ๆ 
 จากผลการศึกษาเก่ียวกับการประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จากผลการศึกษาเก่ียวกับบริบทโดยทั่วไปของพ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาและจากผล
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การศึกษาที่เก่ียวกับประเด็นปัญหาที่สําคัญในการดําเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในแต่ละพ้ืนที่     
ที่ผู้เขียนเข้าไปทําการศึกษาในครั้งน้ี  ทําให้สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ภาพรวมของสภาองค์กร
ชุมชนในแต่ละแห่งโดยสรุปผลดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์ภาพรวมของสภาองค์กรชุมชนที่ใช้ในการศึกษา 
 

สภาองค์กร
ชุมชน 

ความ
ร่วมมือ
กับอปท. 

ศักยภาพ
ของ 

แกนนํา 

ศักยภาพ
องค์กร
ชุมชน 

การมีส่วน
ร่วมของ 
ประชาชน 

การเมือง 
เข้ามา

แทรกแซง 

การ
ขับเคลื่อน
สภาฯ 

1) ชมพู  -  
2) วังยาง - - - - 
3) ทมอ - - - - 
4) บ้านไทร - - - - 
5) โพธ์ิเก้าต้น -  - - - 
6) ลําเลียง -  - -  
7) ละอุ่นเหนือ - - - -  
8) บางขันหมาก -  - - - 
9) พญาไท  - - -  
10) มีนบุรี -  -  

 
 จากตารางที่ 3 จะพบว่า ลักษณะเด่นที่สําคัญของสภาองค์กรชุมชนน้ัน มี 3 ประการด้วยกัน
คือ ประการแรก สภาองค์กรชุมชนมีแกนนําที่มีศักยภาพ ทั้งน้ีเน่ืองจากแกนนําของสภาองค์กรชุมชน
ได้มีการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ทํางานในพ้ืนที่และการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กับกลุ่ม
เครือข่ายนอกพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง ประการท่ีสอง ศักยภาพขององค์กรชุมชน โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เกิดจาก
ฐานของชาวบ้านร่วมกันจัดต้ังขึ้นมาเองเพ่ือต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และประการท่ีสาม  
แนวทางในการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนที่ยังขาดทิศทางที่แน่นอน 
 ส่วนจุดอ่อนที่สําคัญของสภาองค์กรชุมชนในภาพรวมน้ัน  ผลจากการวิเคราะห์สามารถสรุป
ได้ว่า ประกอบด้วยลักษณะที่สําคัญ 3 ประการด้วยกันคือ ประการแรก สภาองค์กรชุมชนยังขาดการ
ประสานความร่วมมือกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ประการที่สอง สภาองค์กรชุมชนยัง
ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ และประการท่ีสาม สภาองค์กรชุมชนกําลังเป็นเป้าให้
นักการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติเข้ามาแทรกแซงในรูปแบบที่หลากหลาย  
 นอกจากนี้  หากนํารูปแบบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนกับคุณภาพและการยอมรับการตัดสินใจจากสาธารณชนมาวิเคราะห์ (อรทัย  ก๊กผล, 2553)  
สามารถอธิบายได้ว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่แสดงต่อสภาองค์กรชุมชนในภาพรวมน้ัน  
ยังไม่อยู่ในระดับที่อํานาจของภาคประชาชนมีความเข้มข้นในการตัดสินใจอย่างเพียงพอและยังไม่เป็น
หลักประกันที่ทําให้เกิดความไว้วางใจต่อสาธารณะอย่างเท่าที่ควร กล่าวคือ ประชาชนยังอยู่ในระดับ
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ของการเป็นผู้ให้ข้อมูล (Inform) และการปรึกษาหารือเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในเบ้ืองต้นเท่าน้ัน  
(Consult) ทั้งน้ีมีลักษณะที่สําคัญ 4 ประการด้วยกัน  คือ   
 ประการแรก  การมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านทางสภาองค์กรชุมชนยังไม่ได้มีการเช่ือมโยง
ระหว่างการเสริมพลังอํานาจของประชาชน (Empowerment) ให้สอดคล้องไปกับการที่ประชาชนเข้า
ไปมีส่วนเก่ียวข้อง (Involvement) เน่ืองจากอิทธิพลของการเสริมพลังอํานาจประชาชนยังไม่สามารถ
ผลักดันให้ประชาชนหรือชาวบ้านในพ้ืนที่ ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมรับผิดชอบและร่วมจัดสรรทรัพยากรที่
จําเป็นต่อการขับเคลื่อนการดําเนินงานในการบริการสาธารณะได้   
 ประการที่สอง  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างการ
ปรึกษาหารือ (Consultation) กับการเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้อง (Involvement) เพราะไม่มีบทบาทเพียง
พอที่จะผลักดันแผนพัฒนาของสภาองค์กรชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ประการที่สาม  ความเช่ือมโยงระหว่างการปรึกษาหารือ (Consultation) กับความร่วมมือ  
(Collaboration)  ในรูปคณะกรรมการที่มีภาคประชาชนเป็นองค์ประกอบยังไม่ส่งผลท่ีเพียงพอต่อ
การกําหนดนโยบายสาธารณะทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติได้อย่างแท้จริง   
 ประการที่สี่  การมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่เกิดความเช่ือมโยงระหว่างความร่วมมือ  
(Collaboration) กับการเสริมอํานาจประชาชน (Empowerment) เพราะยังไม่เก้ือหนุนให้เกิดความ
ไว้วางใจต่อสาธารณะ (Public Trust) ทําให้การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงยังไม่เข้าสู่ระดับของการ
ร่วมกันกําหนดนโยบายและการจัดทําบริการสาธารณะที่ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจอย่างแท้จริง 
 ดังน้ัน หากเป็นการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนตามกฎหมายเพียงอย่างเดียวจึงไม่ใช่หลักประกัน
ของการเป็นชุมชนที่มีความแข็งแต่อย่างใด หากแต่เป็นเพียง “เครื่องมือ” ให้กับกลุ่มองค์กรชุมชนต่าง ๆ 
ได้มีพ้ืนที่ในการร่วมกันกําหนดทิศทางการพัฒนาตามความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
แต่ละพ้ืนที่ การเกิดขึ้นของสภาองค์กรชุมชนจึงยังไม่ใช่หลักประกันของการพัฒนาไปสู่ความเป็น
ชุมชนที่เข้มแข็งอย่างเข้มข้นภายใต้แนวคิดการปกครองตนเองของประชาชน ทั้งน้ีสภาองค์กรชุมชน
เป็นลักษณะของการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนท่ีมีความหลากหลายที่ยังมีความเจือจางของเง่ือนไขความ
ขัดแย้งทางชนช้ันและที่สําคัญคือสภาองค์กรชุมชนเกิดขึ้นมาภายใต้เบ้ืองหลังของแรงสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐและกลุ่มชนช้ันนําทางความคิดในสังคมบางกลุ่ม อย่างไรก็ตามอย่างน้อยสภาองค์กร
ชุมชนก็ยังถือเป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่พยายามผลักดันและเปิดพ้ืนที่ให้ประเด็นปัญหาได้เข้ามาสู่
กระบวนการแก้ไขและการแสดงออกบนพ้ืนที่ของขบวนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนผ่านการ
รวมกลุ่มในลักษณะเครือข่าย ซึ่งบ่งช้ีให้เห็นถึงการปรับตัวของบรรยากาศทางกระบวนการต่อสู้ในเชิง
โครงสร้างในรูปแบบใหม่ภายใต้พ้ืนที่และโอกาสทางการเมืองโดยเน้นการสร้างจุดร่วมกับองค์กรที่
หลากหลายจากภายนอกเพ่ือพยายามหาทางออกของความขัดแย้งมากกว่าการมุ่งถอนรากถอนโคน
โดยขบวนการเคลื่อนไหวที่ใช้แรงกาย แรงใจ และระยะเวลาในการต่อรองเพ่ือกดดันกับรัฐในรูปของ
ม็อบหรือการเรียกร้องบนท้องถนน ดังน้ัน สภาองค์กรชุมชนจึงเป็นทางเลือกหน่ึงของภาคประชาชน
และการกระจายอํานาจสู่ชุมชนท้องถิ่น  และสามารถสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านทาง
สภาองค์กรชุมชนในปัจจุบันน้ันยังมีระยะห่างจากแนวคิดของความเป็นประชาธิปไตยทางตรง 
 ผลจากการศึกษาคร้ังน้ี ยังพบอีกว่าสถานะของสภาองค์กรชุมชนถูกลดทอนจากกระทรวงมหาดไทย 
ที่ได้ออกระเบียบว่าด้วยการดําเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน  พ.ศ. 2551 ระบุ ให้มีศูนย์
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ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.) ซึ่งมีทั้งระดับตําบล (ศอช.ต.) ระดับอําเภอ (ศอช.อ.) และระดับจังหวัด 
(ศอช.จ.) โดยมีภารกิจในรูปแบบเดียวกันกับสภาองค์กรชุมชน ทั้งน้ีมีคณะกรรมการกลางโดยตําแหน่ง
ประกอบด้วยข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยเป็นส่วนใหญ่โดยมีความพยายามในการรักษา
ฐานของมวลชนในระดับกลุ่มองค์กรชุมชนและในระดับหมู่บ้านไว้ 
  ทั้งน้ี  ในการศึกษาถึงแนวทางในการประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ผู้เขียนได้ทําการวิเคราะห์และรวบรวมแนวทางในการเสริมสร้างความ
ร่วมมือกัน รวมถึงหลักการที่ควรจะเป็นในทางปฏิบัติ  ดังภาพที่ 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 1 การประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์กรหลักในการจัดทําบริการ

สาธารณะตามรัฐธรรมนูญ 

สภาองค์กรชุมชน 
พ้ืนท่ีของกลุ่มองค์กรชุมชน 

ในการขับเคลื่อนเจตจํานงร่วมกัน 
- บูรณาการแผน
ร่วมกัน 
- ไว้วางใจ / ความ
เข้าใจ   
- ฟังปัญหา / ความเห็น  
- เสริมอํานาจ
ประชาชน 
- อํานาจในการ
ตัดสินใจ  

การกระจายอํานาจ 
สู่ชุมชนท้องถ่ิน ประชาชน ประชาชน 

- แผนแม่บทชุมชน  
- การตรวจสอบ   
- การปรึกษาหารือ  
- ข้อมูล / ข่าวสาร  
- การมีส่วนร่วม 
- ให้ความร่วมมือ 
- โครงการ / กิจกรรม 
- การจัดทํางบประมาณ 
- แบ่งเบาภาระงาน 

- ผู้บริหาร อปท. 
- แกนนําสภาองค์กรฯ 
- สถาบันการศึกษา 

- NGOs / สื่อมวลชน 
- ภาครัฐ / ภาคเอกชน 
- ทุนทางสังคมในชุมชน 

การกระจายอํานาจ 
สู่ชุมชนท้องถ่ินประชาชน ประชาชน 
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 จากภาพที่ 1 จะเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสภาองค์กรชุมชนต่างเป็นองค์กรที่มี
บทบาทสําคัญต่อการรองรับหลักการกระจายอํานาจสู่ชุมชนท้องถิ่นและการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เป็นสําคัญ ซึ่งแนวทางในการประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กร
ชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน แต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในบริบทของสังคมควรมีบทบาท
สําคัญในการนําเอาประเด็นปัญหาสู่การอภิปรายในเวทีสาธารณะและการขับเคลื่อนในสังคม  ภายใต้
แนวคิดในการสร้างยุทธศาสตร์ขับเคล่ือนเร่ืองยาก ๆ ในสังคมให้สําเร็จลุล่วงตามแนวคิดสามเหลี่ยม
เขย้ือนภูเขา (ประเวส  วะสี) โดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง (1) การสร้างความรู้ (2) การเคลื่อนไหว
ทางสังคม และ (3) การเมืองหรืออํานาจรัฐ ซึ่งทั้งสามส่วนน้ีต้องเช่ือมโยงสัมพันธ์กันและควรมีบทบาท
ที่สําคัญ  ดังต่อไปน้ี 
 -  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ควรมีบทบาทที่สําคัญในการส่งเสริมสนับสนุนสภาองค์กร
ชุมชนในด้าน  งบประมาณ  สถานที่  บุคลากร  เครื่องมืออุปกรณ์  ข้อมูล/ ข่าวสาร การสร้างความ
ไว้วางใจ/ ความเข้าใจ  การรับฟังปัญหา/ ความคิดเห็น  การเสริมอํานาจประชาชน  การให้อํานาจใน
การตัดสินใจ  ตลอดจนการบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นกับสภาองค์กรชุมชนร่วมกัน   
 -  สภาองค์กรชุมชน  ควรมีบทบาทท่ีสําคัญในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเสนอแผนแม่บทชุมชน การร่วมตรวจสอบการดําเนินงาน  การปรึกษาหารือ  
การสนับสนุนข้อมูล/ ข่าวสาร  การเข้าไปมีส่วนร่วม/ ให้ความร่วมมือ  การเสนอโครงการ/ กิจกรรม  
การร่วมจัดทํางบประมาณ  รวมถึงแบ่งเบาภาระงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทํา
บริการสาธารณะ 
 -  หน่วยงานอ่ืน ๆ ได้แก่ สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) องค์กรสื่อสารมวลชน 
องค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ ควรมีบทบาทในการเป็นตัวกลางในการประสานความ
ความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุน โดยการศึกษาวิจัย การส่งเสริมการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่าย  
การจัดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร   
 ทั้งน้ีต้นทุนทางสังคม คือ การเป็นเครือญาติกัน ความรู้สึกเป็นเพ่ือนบ้าน การมีประวัติศาสตร์
ร่วมกัน  ความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้นําชุมชน การมีวัฒนธรรมความเช่ือหรือแม้แต่การประกอบอาชีพ
ที่คล้ายกัน  มีบทบาทสําคัญในการประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอีกด้วย  นอกจากน้ีสิ่งที่ควรพิจารณาอย่างย่ิงคือการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อสภาองค์กรชุมชนน้ันจะมีนัยที่สําคัญที่เป็นการแสดงออก
ถึงการควบคุมทิศทางการพัฒนา การถูกกํากับดูแลอย่างใกล้ชิด การอยู่ในภาวะของการพ่ึงพา
งบประมาณจากภาครัฐและย่ิงจะเป็นการเพ่ิมปัญหาและความขัดแย้งต่อชุมชนท้องถิ่นเหมือนกับที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําลังประสบอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน  ดังน้ันการพัฒนาศักยภาพ
ของสภาองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งจึงขึ้นอยู่กับการที่สภาองค์กรชุมชนมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง
และการส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรชุมชนสามารถปกครองตนเองได้เป็นสําคัญ 
 
อภิปรายผล 
 สภาองค์กรชุมชน “เป็นพ้ืนที่ของกลุ่มองค์กรชุมชนในการขับเคล่ือนเจตจํานงร่วมกัน” และ
เป็นลักษณะการรวมกลุ่มที่รองรับการร้ือฟ้ืนอํานาจของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการตนเองผ่านมิติของ
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ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ส่วนพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 นับเป็นกลไกลที่มี
บทบาทในการรองรับกับการรวมกลุ่มขององค์กรชุมชนต่าง ๆ ให้มีสถานะตามกฎหมาย ซึ่งเป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนขบวนสภาองค์กรชุมชนทั้งในระดับพ้ืนที่และในระดับเครือข่าย 
 การประสานงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่โดย
ภาพรวมน้ัน นับว่ายังมีลักษณะของการที่ต่างคนต่างทําซึ่งยังไม่ส่งผลต่อการทํางานร่วมกันระหว่าง
องค์กร การขาดความร่วมมือและขาดความเข้าใจอันดีต่อกัน ผู้นํามีทัศนคติที่ไม่ดีต่อกัน จึงส่งผล
โดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพของสภาองค์กรชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงมิได้  ทําให้การประสานงาน
ร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เกิดความ
ไว้เน้ือเช่ือใจต่อกันและเป็นเหตุให้เกิดการหวาดระแวงต่อกัน  ผลกระทบทั้งหมดจึงตกไปอยู่ที่ทิศทาง
ของการพัฒนาในชุมชนท้องถิ่นที่ยังขาดมิติของแผนการพัฒนาในเชิงบูรณาการน่ันเอง ซึ่งโดยสรุปแล้ว
จะเห็นว่า  การพัฒนาการเมืองภาคประชาชนโดยใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นฐานของการขับเคล่ือนน้ัน
ภายใต้การขับเคลื่อนของตัวขบวนองค์กรชุมชนต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามท่ีจะผลักดันให้
อํานาจของประชาชนได้เข้าใกล้แนวคิดประชาธิปไตยทางตรงมากย่ิงขึ้นไปในตัว แต่ในภาพรวมน้ัน
ด้วยรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลถึงโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย  
ทําให้การเข้าใกล้ประชาธิปไตยแบบทางตรงในสังคมไทยโดยภาพรวมกลับเป็นเรื่องที่ลําบากย่ิง  ดังน้ัน
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผ่านทางสภาองค์กรชุมชนจึงยังมีระยะห่างจากแนวคิดของ
ประชาธิปไตยทางตรง 
 อย่างไรก็ตาม  สภาองค์กรชุมชนก็ยังถือเป็นทางเลือกหน่ึงของกระบวนการกระจายอํานาจ  
สู่ชุมชนท้องถิ่นในสังคมไทย เพราะหากสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่มีการ
ประสานความร่วมมือที่ดีต่อกัน  โดยเฉพาะการบูรณาการแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับแผนแม่บทชุมชนของสภาองค์กรชุมชนร่วมกันแล้วน้ัน  นอกจากจะทําให้เป็นการลดช่องว่าง
ระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ยังถือเป็นช่องทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการเข้าความต้องการของประชาชนให้นําไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในฐานะที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะตามรัฐธรรมนูญ ทั้งน้ี ด้วยความ
ที่ขบวนสภาองค์กรชุมชนกําลังอยู่ในช่วงของการปรับทิศทางการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับฐานของ
ขบวนองค์กรชุมชนท่ีมีอยู่  จึงจําเป็นต้องอาศัยระยะเวลาของการเรียนรู้ทั้งในเชิงทฤษฎี และในเชิงการปฏิบัติ  
โดยเฉพาะการจัดระบบความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการ
ประสานความร่วมมือระหว่างกัน  ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิชาการและพลังทางสังคมที่ต้องเข้ามา
หนุนเสริมในการกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนขบวนสภาองค์กรชุมชน ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. สภาองค์กรชุมชนควรมีบทบาทสําคัญในการร่วมกําหนดแผนพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทําขึ้นและควรมีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเน้นบทบาทในการเป็นองค์กร   
ภาคสังคมที่ทํางานร่วมกับกลุ่มองค์กรชุมชนและภาคประชาชนต่าง ๆ ในลักษณะของภาคีความ
ร่วมมือ  
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 2. การจัดระบบความสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประสานความร่วมมือหรือ
การขอรับงบประมาณอุดหนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากองค์กรของรัฐและองค์กรภาคเอกชนน้ัน  
สภาองค์กรชุมชนควรวางระยะห่างของความสัมพันธ์ดังกล่าวโดยพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของการ
จัดต้ังสภาองค์กรชุมชนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นเป็นสําคัญ 
 3. สภาองค์กรชุมชนในพ้ืนที่ไม่ควรเน้นเพียงการทํากิจกรรมแบบเดิมในพ้ืนที่มากจนเกินไป  
เพราะอาจทําให้สภาองค์กรชุมชนเป็นเพียงองค์กรที่ตอบสนองต่อนโยบายของหน่วยงานในระดับบน
มากจนเกินไป แต่ควรสร้างประเด็นใหม่ ๆ โดยดึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ
ในพ้ืนที่อย่างครอบคลุมและสามารถเช่ือมโยงความร่วมมือกับขบวนองค์กรเครือข่ายอ่ืน ๆ อีกด้วย 
 4.  สภาองค์กรชุมชนควรคงไว้ซึ่งการเป็นพ้ืนที่ในการปรึกษาหารือและการพูดคุยกันในประเด็น
ต่าง ๆ ของประชาชนอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือให้เกิดความเข้าถึงประเด็นปัญหาที่แท้จริงตลอดจนการ
เป็นพ้ืนที่ที่สามารถส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเข้มข้น 
 5. สถาบันการศึกษาควรมีบทบาทในการเช่ือมโยงองค์ความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นผ่านกระบวนการ
ศึกษาวิจัยในประเด็นที่เก่ียวเน่ือง ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสนับสนุนด้านงบประมาณ  
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ แก่สภาองค์กรชุมชน นอกจากน้ีสภาองค์กรชุมชนยังต้อง
ทํางานเป็นเครือข่ายกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมอ่ืน ๆ อย่างต่อเน่ือง   
 6.  การส่งเสริมเพ่ือจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนควรเป็นไปตามความพร้อมของแต่ละพ้ืนที่ โดยที่ไม่ควร
รีบเร่งเพ่ือจัดต้ังเพียงเพ่ือให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เท่าน้ัน ซึ่งการส่งเสริมหรือสนับสนุนการจัดต้ังควร
ดําเนินไปพร้อมกับการให้ความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มองค์กรชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่  อีกทั้งยังต้อง
ทําความเข้าใจกับผู้นําท้องที่/ ท้องถิ่น  และหน่วยงานอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บ้าน วัด โรงเรียน และสถานีอนามัย เป็นต้น 
 7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสภาองค์กร
ชุมชน และควรเกิดขึ้นจากการท่ีได้เล็งเห็นถึงบทบาทและความสําคัญของสภาองค์กรชุมชน แต่ไม่ควร
ใช้กฎหมายบังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องอุดหนุนค่าใช้จ่ายแก่สภาองค์กรชุมชน เพราะจะ
ย่ิงเป็นมูลเหตุที่เพ่ิมความขัดแย้งระหว่างกัน อีกทั้งยังมีนัยที่สําคัญที่แสดงออกถึงการพ่ึงพาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจนทําให้สภาองค์กรชุมชนอาจกลายเป็นเพียงองค์กรที่ตอบสนองต่อนโยบายของ
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 3) เพ่ือสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการวิเคราะห์เอกสารและแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องและพัฒนารูปแบบ
การบริหารทีมีประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) และได้
พัฒนาขึ้นเป็นโมเดลลิสเรล (LISREL Model) โดยใช้ตัวแปรแฝง 5 ตัว ได้แก่ ด้านสมรรถนะหลัก ด้าน
สมรรถนะรอง ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และตัวแปรสังเกตได้ 26 ตัวแปร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ีเป็นผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 700 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) และใช้โปรแกรมลิสเรล 
Version 8.80 การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ (Causal Model) และตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
รูปแบบตามทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

1) ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และมีอายุ 56 ปีขึ้นไป มีค่าเฉล่ียของ
ด้านสมรรถนะหลักของผู้บริหาร ด้านสมรรถนะรองของผู้บริหาร เจตคติในการบริหาร และด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ มีการปฏิบัติมาก ส่วนด้านประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการ
ปฏิบัติปานกลาง 2) ตัวแปรสังเกตได้ทุกด้าน มีการปฏิบัติสูงกว่าค่าเฉลี่ย และการแจกแจงของตัวแปรมี
ลักษณะเป็นโค้งแบบราบกว่าปกติ (Platy Kurtic) 3) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้
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ที่ได้ศึกษา จํานวน 26 ตัวแปร พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 371 คู่ มีค่าแตกต่างจากศูนย์
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 294 คู่ โดยตัวแปรที่มีความแตกต่างจากศูนย์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 165 คู่ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปร ที่มีความ
แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 จํานวน 18 คู่ สําหรับตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
กันระหว่างตัวแปรอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 140 คู่ จากการศึกษายังพบอีกว่าตัวแปรที่มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก จํานวน 177 คู่ แสดงว่าตัวแปรมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไปในทิศทางเดียวกัน และตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรเชิงลบ จํานวน 117 คู่ แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน มีขนาดของความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ระหว่าง 0.002 ถึง 1.000 และตัวแปรที่มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เชิงลบ อยู่ระหว่าง 0.001 ถึง 0.958 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้งที่
อยู่ในตัวแปรแฝงเดียวกันและตัวแปรแฝงต่างกันความสัมพันธ์ส่วนใหญ่มีนัยทางสถิติ ขนาดของ
ความสัมพันธ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง4) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นโมเดล  
เชิงสาเหตุในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลต่อประสิทธิผลในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเชิงสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (ค่าไค-สแควร์ = 
527.19, อาศาความเป็นอิสระ = 217, ค่า p = 0.054, GFI = 0.970, AGFI = 0.960, RMSEA = 0.048 
และ CN = 306.50) ค่าพารามิเตอร์แมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรแฝงภายในมีความ
แปรเปลี่ยนโดยตรงกับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

  
ABSTRACT 

The aims of this research were 1) to study the effectiveness of 
administration of basic education school, 2) to study the relationship between 
human resource management of primary school administrators and the 
administrative effectiveness of basic education school, and 3) to create a causal 
relationship model of the human resource management of primary school 
administrators effecting administrative effectiveness in basic education school. The 
related documents, ideas, and other theories were analyzed. The effectiveness of 
the administration of the basic education school was developed by focus group. The 
LISREL model was developed by the use of 5 latent variables including core 
competencies, vice competence, human resource management, effectiveness of 
administration of basic education school, and 26 observed variables. The samples of 
this study consisted of 700 educational administrators under educational standard 
department selected by multi-stage sampling. The tool used to collect data was a 
questionnaire based on 5 levels of measurement. The statistics used to analyze data 
were percentage, mean ( ), and standard deviation (SD.). The analysis of causal 
model and the relationship between theory format and empirical evidence were 
evaluated by LISREL program version 8.80. 
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The results were as follows: 
1. The majority of primary school administrators were male and aged 56 

years old or above. The means of core competencies, vice competence, attitude of 
administration, and human resource management were high. The effectiveness of 
administration of basic education school was at moderate level. 

2. Overall, observed variables had higher treatment than the mean. 
Furthermore, the distribution of the variables was a platykurtic curve. 

3. Correlation coefficient analysis of the 26 observed variables and the 
relationship between 371 pairs of the variables were found that 294 pairs had 
significant difference at the level of .01. 165 pairs had significant difference at the 
level of .01. The relationship between 18 pairs of variables had significant difference 
at the level of .05. The relationship between 140 pairs of variables had no significant 
difference. In addition, the correlation coefficient of 177 pairs of variables had 
positive relationship. It indicated that they had the same direction. 117 pairs of 
variable had negative correlation. It meant that they did not have the same direction. 
The value of positive correlation ranged between 0.002 and 1.000 and the value of 
negative correlation ranged between 0.001 and 0.958. The relationship of all 
observed variables had statistical significance at moderate level.  

4. The analysis of the relationship of causal linear modeling structure of 
human resource management of primary school administrators effecting 
administrative effectiveness in basic education school were related to empirical data 
(Chi-Square = 527.19, degree of freedom = 217, p = 0.054, GFI = 0.970, AGFI = 0.960, 
RMSEA = 0.048, and CN = 306.50). The metric parameters of causal influence 
between internal latent variables had direct change to the effectiveness of 
administration of basic education school.  
 
คําสําคญั   

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ความสาํคญัของปัญหา 

จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น
ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งรวมไปถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงในอีกหลาย ๆ ด้าน ทําให้ประเทศ
ไทยจําเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าว จนต้องมีการปฏิรูประบบราชการหลายคร้ัง เพ่ือ
ปรับภารกิจที่สําคัญในการบริหารจัดการทรัพยากร ให้สามารถปฏิบัติภารกิจเพ่ือชาติและสังคม จึงได้
มีการนํารูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่เรียกว่า การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Management 
for Results) คือ การบริหารที่เน้นผลสัมฤทธ์ิ (Result) ซึ่งเป็นการบริหารที่เป็นรูปธรรม แสดงให้เห็น
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ถึงความคุ้มค่าในการทํางาน ใช้แสดงผลงานต่อสาธารณะเชิงประจักษ์ เพ่ือเป็นการปรับปรุง
กระบวนการทํางานให้ดีขึ้น เป็นแนวคิดที่รัฐบาลหลายยุคหลายสมัยได้นํามาใช้ในการปฏิรูประบบ
บริหารภาครัฐ โดยเฉพาะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน ตามแผนการ
ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณการเงิน และการพัสดุ ซึ่งเป็นหน่ึงในแผนการปรับเปลี่ยนภาครัฐ     
(โศรตรีย์  จุฑานนท์, 2546) 

สถานศึกษานับเป็นหน่วยขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาที่สําคัญโดยมีผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นแกนนําในจัดการศึกษา เน่ืองจากเป็นผู้ที่มีภาระรับผิดชอบในการบริหารจัดการให้ผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม สามารถจัดกิจกรรมทางการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ทั้งน้ีผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
คุณลักษณะที่เป็นที่น่าเช่ือถือศรัทธา ในการส่งเสริม สนับสนุนผลักดัน กระตุ้นและจัดการให้ครู 
นักเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย หรือเป็นการรับผิดชอบภาระงาน และใช้
ความสามารถที่เหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทท่ีปฏิบัติให้ประสบผลสําเร็จอย่างโดดเด่นกว่าผู้อ่ืนซึ่ง
เรียกว่า สมรรถนะ (Competency) น่ันเอง (นนทพันธ์  ภักดีผดุงแดน, 2543)  

แนวความคิดเรื่องสมรรถนะ (Competency) จึงเข้ามามีบทบาทและถูกนํามาใช้ในการ
จัดการสถานศึกษาศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เหตุเพราะการกําหนดสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษา จะต้องกําหนดให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของหน่วยงาน 
อีกทั้งยังนําหลักการแนวคิดมาใช้ในกระบวนงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหลาย
มิติ (อาภรณ์  ภู่วิทยพันธ์ุ, 2548) ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีความจําเป็นต้องใช้ความสามารถที่มีอยู่
และที่ซ่อนเร้นเพ่ือนํามาบริหารจัดการการศึกษาและภาระงานท่ีรับผิดชอบอยู่ให้บังเกิดผลสําเร็จเป็น
ที่ประจักษ์ย่ิงขึ้น   

สมรรถนะเป็นปัจจัยที่ทําให้บุคคลมีผลงานสูงกว่ามาตรฐานหรือดีกว่าบุคคลทั่วไป ซึ่งได้แก่ 
ความรู้หรือสติปัญญา ทักษะการทํางานและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่ช่วยให้เกิดผลสําเร็จที่ดีเลิศในงานที่
ปฏิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นในบุคคลได้ (สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ, 2548)     

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ คือ การดําเนินการเป็นกระบวนการลูกโซ่ต้ังแต่การ
วางนโยบาย กําหนดแผนงาน อัตรากําลังคน การสรรหาคัดเลือกคนดีมีความสามารถเข้ามาทํางานใน
อัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม การวางโครงสร้างและกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ การฝึกอบรมให้
คนทํางานได้ ทํางานเป็น การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตําแหน่ง โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ
ให้พนักงานทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มีขวัญกําลังใจ และมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมในองค์การ มีความจงรักภักดีจนกระทั่งพ้นสภาพการเป็นพนักงานขององค์การ ทั้งน้ีโดยการ
ตระหนักถึงความสําคัญของ“ทรัพยากรมนุษย์” ใน 3 ประการ คือ (1) “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นทรัพย์สิน
ขององค์การ มิใช่ค่าใช้จ่าย (2) “ศักยภาพของมนุษย์” พัฒนาได้ไม่มีที่สิ้นสุด (3) “ทรัพยากรมนุษย์” 
เป็นแหล่งสร้างเสริม เพ่ิมคุณค่าของผลผลิตและการบริการขององค์การ (อรจรีย์  ณ ตะก่ัวทุ่ง, 2549) 

สถานศึกษาเป็นสถาบันที่ทําหน้าที่ด้านการให้บริการทางการศึกษาของชาติให้แก่สมาชิกใน
สังคม ภารกิจหลักของสถานศึกษาคือ การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายที่
กําหนดไว้ในหลักสูตรมีคุณภาพทั้งด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีสุขภาพ
อนามัยที่ดี ซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ การที่โรงเรียนจะสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
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ประสิทธิภาพได้น้ัน ผู้บริหารโรงเรียนจัดเป็นผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดที่จะทําให้การบริหารการศึกษาบรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของภัทณิดา  พันธุมเสน (2544) ที่เห็นว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้บริหารสถานศึกษานับเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่สําคัญที่สุดที่จะบันดาลให้การ
ปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนกระบวนการ เพราะผู้บริหารโรงเรียน คือ   
ผู้ที่จะนําและวางกรอบทิศทางการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่เป็นไปตามกฎหมายและแนวนโยบาย
ของรัฐแต่ละยุคสมัย 

ในชีวิตประจําวันของคนเราบ่อยคร้ังที่เราพยายามจะเปลี่ยนเจตคติคนอ่ืนที่มีต่อเรา โดย
การนําเสนอตัวเองด้วยวิธีที่เหมาะสม เพ่ือให้คนอ่ืนเกิดเจตคติที่ดีต่อเรา บางครั้งอาจใช้วิธีอภิปราย
แลกเปลี่ยนหรือถกเถียงกันในประเด็นที่แสดงถึงเจตคติของเรา และพยายามทําให้ผู้อ่ืนคล้อยตาม
ยอมรับเจตคติน้ัน ชีวิตการทํางานในองค์การก็เช่นกัน ต้องเกี่ยวข้องกับเจตคติของบุคคลต่าง ๆ ซึ่ง
จําเป็นต้องหล่อหลอม (Modification) และบริหารเจตคติเพ่ือให้เกิดผลดีต่อองค์การ ตัวอย่างต่อไปน้ี
เป็นกรณีของการบริหารจัดการในการเปลี่ยนเจตคติที่พบมากในองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ทรานดิส (Triandis, 1971) ซึ่งได้กล่าวถึงเจตคติไว้ว่า เป็นการผสมผสาน หรือการจัดระเบียบของ
ความเช่ือที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง ผลรวมของความเช่ือน้ีจะเป็น
ตัวกําหนดแนวโน้มของบุคคลในการที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม ในลักษณะที่ชอบหรือไม่
ชอบ เจตคติที่ไม่ได้ติดตัวมาแต่กําเนิดแต่เกิดจากการเรียนรู้ อันเป็นความรู้และประสบการณ์ที่บุคคล
น้ันเก่ียวข้อง เจตคติเป็นสิ่งที่มั่นคงหรือทนทาน แต่ไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่ถาวรแต่อย่างใด ย่ิงไปกว่า
น้ัน เจตคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ 

เจตคติเป็นการแสดงออกทางความรู้สึกที่มีต่อบุคคล วัตถุ กิจกรรม และเหตุการณ์ทัศนคติ
เก่ียวกับงาน (Job Satisfaction) ทัศนคติจะมีผลกระทบต่อการทํางานและองค์การโดยรวม คนที่มี
ทัศนคติในแง่บวก มักจะเป็นพนักงานที่มีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีแต่คนที่มีทัศนคติในแง่ลบ 
มักจะมีประสิทธิภาพในการทํางานที่น้อยกว่าซึ่งอาจทําให้มีผลกระทบถึงระบบได้ ดังน้ัน เจตคติ
เก่ียวกับการงานและระดับความพึงพอใจของงานจึงเป็นเสมือนปรอทวัดระดับขวัญและกําลังใจของ
พนักงานตลอดจนความสําเร็จขององค์การ (ประสงค์  ประณีตพลกรัง, 2543) 

เจตคติของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งกําหนดแนวทางของพฤติกรรม 
องค์ประกอบทั้งหลายมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งองค์ประกอบเจตคติมีความสัมพันธ์ ด้านความรู้ ความเข้าใจเป็น
ขั้นพ้ืนฐาน ส่วนเจตคติเก่ียวกับความรู้สึกของบุคคลซึ่งแสดงออกมาในรูปของความพอใจ ไม่พอใจ ชอบ ไม่
ชอบ ซึ่งมักเป็นผลกระทบจากความรู้สึกของบุคคลที่แสดงออกโดยเป็นความรู้สึกเฉพาะของแต่ละบุคคล 

ดังน้ันการบริหารงานเพ่ือให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนตามท่ีต้องการ ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็น  
ผู้ที่มีภาวะผู้นําที่สูง มีสมรรถนะ มีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี มีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนภายใน
โรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบของผู้บริหารโรงเรียน โดยทฤษฎีการบริหารนั้นความสําเร็จของ
การบริหาร หรือ ประสิทธิผล (Effectiveness) เกิดขึ้นโดยผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีสมรรถนะ
หลัก (Core Competency) ที่สอดคล้องกับเจตคติในการบริหาร และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
หากผู้บริหารปราศจากสมรรถนะ เจตคติในการบริหาร และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก็จะไม่
สามารถสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและดํารงรักษาความเป็นโรงเรียนหรือสถานศึกษาไว้ได้  
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โรงเรียนที่มีประสิทธิผล คือโรงเรียนที่มีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้ถงึ
จุดสูงสุดสามารถออกไปสู่ระบบสังคมภายนอกได้อย่างมีคุณภาพซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนในสังกัดเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพตามแผนพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้บริหารโรงเรียนที่มี
ความสามารถบริหารโรงเรียนจนเกิดประสิทธิผลจะได้รับรางวัลต่าง ๆ ได้แก่ การรับรองมาตรฐานจาก
สํานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โครงการหน่ึง
อําเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน และโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของฮอย และ  
มิสเกล (Hoy & Miskel, 1991) ที่ได้กล่าวถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนไว้ว่า คือผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ
หรือความพึงพอใจในการทํางานของครู หรือขวัญกําลังใจของบุคลากรในโรงเรียน หรือการที่โรงเรียน
สามารถผลิตนักเรียนที่มีประสิทธิภาพทางการเรียนที่สูง สามารถพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติทางบวก 
สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่ถูกบีบบังคับได้และสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 

จากความสําคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโดยการนําแนวคิดการพัฒนาบุคลากรโดยยึด
ประสิทธิผล และใช้เกณฑ์ในการประเมินประสิทธิผลของหน่วยงานภาครัฐ ปัญหาการบริหารงานบุคคลและ
ปัญหาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนประถมศึกษา ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการวิเคราะห์ประสิทธิผลของปัจจัยในการบริหารแต่ละรายการ และศึกษา
ความสัมพันธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิผลเพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปร 
เน่ืองจากธรรมชาติของตัวแปรด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ มีจํานวนมาก และผลที่เกิดจากตัว
แปรเหตุมักเกิดจากสาเหตุร่วมของตัวแปรหลายตัว การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุจะทําให้ได้
คําตอบเกี่ยวกับประสิทธิผลของตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาในการคัดเลือกตัวแปรที่นํามาศึกษาในครั้งน้ี ผู้วิจัยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับ
สมรรถนะหลัก เจตคติ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้ววิเคราะห์ความสอดคล้องกับภารกิจและบริบทของโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่ง
ผลที่ได้จากการวิจัยจะนําไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ในการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
โดยด้านที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ จะสามารถนําไปกําหนดเป็นปัจจัยในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือการ
วางแผนพัฒนาความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งจะ
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปญัหาวิจัย 

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษามี
ผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มี

ผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
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3. เพ่ือสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร (Population)  ที่ใช้ในการศึกษา เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุใน

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 28,637 คน 

กลุ่มตัวอย่าง (Samples) ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ของการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในโมเดล
ลิสเรล (LISREL Model) กล่าวคือ ผู้วิจัยใช้การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 
700 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามรายด้านเก่ียวกับการศึกษาความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลต่อประสิทธิผลในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 ข้อ 
ส่วนที่ 2 ข้อคําถามเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง

กับงานวิจัยน้ี ประกอบด้วย 4 ตอน ได้แก่ แบบวัดด้านสมรรถนะหลักของผู้บริหาร แบบวัดด้านเจตคติ
ในการบริหาร แบบวัดด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และแบบวัดด้านประสิทธิผลในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ของ   
ลิเคิร์ท (Likert) สเกล 5 ระดับ 

3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
ในการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการเก็บและรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยครั้งน้ี 

ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาแบบสอบถามรายด้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
3.1 การสร้างแบบสอบถาม 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 

1. แบบสอบถามเกี่ยวกับด้านสมรรถนะหลัก ประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกตได้    
11 ตัวแปร 

2. แบบสอบถามเก่ียวกับด้านเจตคติในการบริหารประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกตได้ 
4 ตัวแปร 

3. แบบสอบถามเก่ียวกับด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประกอบไปด้วยตัวแปร
สังเกตได้ 6 ตัวแปร 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับด้านที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นแบบสอบถามรายด้าน 
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4. แบบสอบถามเกี่ยวกับด้านประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร 

3.2 การตรวจคุณภาพเครื่องมือ 
3.2.1 การตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ือหาความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และประเด็นข้อคําถาม 

3.2.1.1 การตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ผู้วิจัยนําโมเดลงานวิจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ได้พัฒนาขึ้นให้
ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 10 ท่าน  

3.2.1.2 การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และประเด็น
ข้อคําถามผู้วิจัยนําข้อคําสอบถามท่ีได้พัฒนาขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) และประเด็นข้อคําถาม 

3.2.2 การปรับปรุงแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ

และนําไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย แต่มีคุณลักษณะ
เหมือนกัน ซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

3.2.3 ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับผู้ให้ข้อมูลจากประชากรของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี แต่มีคุณลักษณะที่เหมือนกัน จํานวน 72 ฉบับ มาจากการ
แบ่งแบบสอบถามท่ีมีข้อคําถามรวม 1 ชุด ออกเป็นแบบสอบถามย่อย 4 ชุดแบบสอบถาม โดยใช้
เทคนิคการเก็บตัวอย่างแบบบุ๊คเลท (Principles of Multiple Matrix Booklet Designs and 
Paramiter Recovery in Large-Scale Assessments) โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เพ่ือนํามาวิเคราะห์พิจารณาคุณภาพของแบบสอบถาม ดังน้ี 

1. หาค่าอํานาจการจําแนก (Discrimination) เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
เป็นรายข้อ โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-Total 
Correlation) 

2. หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า
ของครอนบาซ (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยจะมีค่าระหว่าง 0 < α < 1 ในงานวิจัยน้ี
ผู้วิจัยใช้เกณฑ์พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha Coefficient Method)  

3.2.4 การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ในขั้นตอนน้ีผู้วิจัย
กําหนดไว้เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เน่ืองจากได้
กําหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้กับตัวแปรแฝงไว้ก่อนแล้ว น่ันคือ ตัวแปรสังเกตได้จะมี
ค่านํ้าหนักองค์ประกอบเฉพาะกับตัวองค์ประกอบเท่าน้ัน (Bollen, 1989) ในการตัดสินจะเลือกข้อที่
มีนํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) 
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3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการดังน้ี 
3.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเบ้ืองต้น เพ่ือให้รู้จักลักษณะกลุ่มตัวอย่าง และ

สภาพตัวแปรต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังน้ี 
3.3.1.1 ความถี่ และร้อยละ 
3.3.1.2 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3.3.2 การวิเคราะห์หาความเที่ยง (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ
ครอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม 

3.3.3 การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรที่ใช้ในการพัฒนาโมเดล ประกอบด้วย   
ตัวแปรสังเกตได้ 26 ตัวแปร ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบ้ (Skewness) 
ความโด่ง (Kurtosis) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย 
(Coefficient of Variation) 

3.3.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) 

3.3.5 การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 

3.3.6 การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุในการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่
สร้างขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยโปรแกรมสําหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ ได้แก่ โปรแกรมลิสเรล (LISREL Program) 

 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลโมเดลความสัมพันธ์ 
เชิงสาเหตุในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลต่อประสิทธิผลใน
การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามจากผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย

มากกว่าเพศหญิง โดยเป็นเพศชาย ร้อยละ 86.00 และเพศหญิง ร้อยละ 14.00 ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 56 ปี    
ขึ้นไป มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.42 รองลงมาคืออยู่ในช่วงอายุ 51–55 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.28 
และน้อยที่สุดคืออยู่ในช่วงอายุ 30–35 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.28 

ส่วนราย/เงินเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามน้ัน ส่วนใหญ่จะมีรายได้ระหว่าง 30,001– 
40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.57 รองลงมาคือมีรายได้ระหว่าง 40,001–50,000 บาท คิดเป็น   
ร้อยละ 21.00 และน้อยที่สดุคือมีรายได้ระหว่าง 10,000–20,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 2.71 

ส่วนขนาดของโรงเรียนประถมศึกษาน้ัน ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 48.57 ผู้บริหาร



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2555 

54 

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 48.28 ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่      
คิดเป็นร้อยละ 2.71 และผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ คิดเป็นร้อยละ 0.42 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานและการแจกแจงของตัวแปรสังเกตได้แต่ละด้าน 
ด้านสมรรถนะหลักของผู้บริหารในภาพรวม มีระดับของการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยมี

ค่าเฉล่ีย ( x ) = 3.441 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) = 0.692 ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียสูง (3.122 – 3.677) มีค่า
สัมประสิทธ์ิการกระจาย (CV) อยู่ระหว่าง 0.181 - 0.252 ตัวแปรส่วนใหญ่มีการแจกแจงมีลักษณะเบ้
ทางขวา (0.003 – 0.435) มีการแจกแจงมีลักษณะความโด่งตํ่ากว่าโค้งปกติ ระหว่าง (-0.399) – (-1.443) 

ด้านสมรรถนะรองของผู้บริหาร ในภาพรวมมีระดับของการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก โดยมีค่า 
x  = 3.420 ค่า SD = 0.731 ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียสูง (2.939 - 3.775) มีค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย (CV) 
อยู่ระหว่าง 0.189 - 0.239 ตัวแปรส่วนใหญ่มีการแจกแจงมีลักษณะเบ้ทางซ้าย (-0.399) – (-1.303) มีการ
แจกแจงมีลักษณะความโด่งตํ่ากว่าโค้งปกติ (-0.399) – (-1.303) 

ด้านเจตคติในการบริหาร ในภาพรวมมีระดับของการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก โดยมีค่า x  
= 3.583 ค่า SD = 0.624 ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียสูง (3.225 - 3.737) มีค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย (CV) อยู่
ระหว่าง 0.160 - 0.188 ตัวแปรส่วนใหญ่มีการแจกแจงมีลักษณะเบ้ทางซ้าย (-0.345 – 0.437) มีการ
แจกแจงมีลักษณะความโด่งตํ่ากว่าโค้งปกติ (-0.392) – (-0.874) 

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในภาพรวมมีระดับของการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่า x  = 3.745 ค่า SD = 0.711) ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียสูง (3.778 – 3.837) มีค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย 
(CV) อยู่ระหว่าง 0.166 - 0.210 ตัวแปรส่วนใหญ่มีการแจกแจงมีลักษณะเบ้ทางซ้าย (-0.725 – 0.112) มี
การแจกแจงมีลักษณะความโด่งตํ่ากว่าโค้งปกติ (-0.058) – (-1.205) 

ด้านประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในภาพรวมมีระดับของการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก โดยมีค่า x  = 3.375 ค่า SD = 0.694 ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยปานกลาง 
(3.837 - 3.314) มีค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย (CV) อยู่ระหว่าง 0.166 - 0.212 ตัวแปรส่วนใหญ่มี
การแจกแจงมีลักษณะเบ้ทางขวา (-0.725 – 0.183) มีการแจกแจงมีลักษณะความโด่งตํ่ากว่าโค้งปกติ 
(-0.521) – (0.045) 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้  
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ที่ได้ศึกษา จํานวน 26 

ตัวแปร พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 294 คู่ มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 จํานวน 165 คู่ มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 
18 คู่ และมีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติจํานวน 140 คู่ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรเป็นความสัมพันธ์ทางบวกจํานวน 177 คู่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ที่มีค่าเป็นบวกน้ัน
แสดงถึงความสัมพันธ์ที่มีทิศทางไปในทางเดียวกัน ความสัมพันธ์ทางลบจํานวน 117 คู่ ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ที่มีค่าเป็นลบนั้น แสดงถึงความสัมพันธ์ที่มีทิศทางไปในทางตรงข้ามกัน ในเมทริกซ์มีขนาด
ของความสัมพันธ์ทางบวก ต้ังแต่ 0.002 ถึง 1.000 และ มีขนาดของความสัมพันธ์ทางลบ ต้ังแต่       
-0.001 ถึง 0.958  

ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์พหูคูณ (Regression Coefficient) โมเดลสมการโครงสร้าง
เชิงสาเหตุ โดยพิจารณาจากค่า R2 ด้านสมรรถนะหลักของผู้บริหาร และตัวแปรด้านการบริหาร
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ทรัพยากร มนุษย์ มีค่า R เท่ากับ 0.043 มีค่า R2  เท่ากับ 0.001 หรือสามารถอธิบายได้ว่าด้าน
สมรรถนะหลักของผู้บริหาร และตัวแปรด้านการบริหารทรัพยากร มนุษย์ มีความสัมพันธ์กันมากที่
ระดับ 0.043 ด้านสมรรถนะหลักของผู้บริหาร และตัวแปรด้านประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน  มีค่า R เท่ากับ 0.040 และค่า R2 เท่ากับ 0.001 หรือสามารถอธิบายได้ว่าด้านสมรรถนะ
หลักของผู้บริหาร และตัวแปรด้านประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสัมพันธ์กัน
น้อยที่ระดับ 0.040 และด้านสมรรถนะรองของผู้บริหาร และตัวแปรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
มีค่า R เท่ากับ 0.033 มีค่า R2  เท่ากับ 0.001 หรือสามารถอธิบายได้ว่าด้านสมรรถนะรองของ
ผู้บริหาร และตัวแปรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีค่าความสัมพันธ์กันน้อยที่ระดับ 0.033 ด้าน
สมรรถนะรองของผู้บริหาร และด้านประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค่า R เท่ากับ 
0.118 มีค่า R2  เท่ากับ 0.013 หรือสามารถอธิบายได้ว่าด้านสมรรถนะรองของผู้บริหาร และด้าน
ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค่าความสัมพันธ์กันน้อยที่ระดับ 0.118  ด้านเจต
คติในการบริหาร  และด้านประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค่า R เท่ากับ 0.039   
มีค่า R2  เท่ากับ 0.001 หรือสามารถอธิบายได้ว่าด้านเจตคติในการบริหาร และด้านประสิทธิผลใน
การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค่าความสัมพันธ์กันน้อยที่ระดับ 0.039 ตามลําดับ 

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นโมเดลเชิงสาเหตุในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน 

1. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปรียบเทียบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ตัวแปรแฝงภายนอกสมรรถนะหลักของผู้บริหาร มีค่านํ้าหนัก (Loading) ของจริยธรรม 
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การทํางานเป็นทีม การพัฒนาตนเอง และการสั่งสมความเช่ียวชาญ
ในอาชีพ มีค่านํ้าหนัก (Loading) เท่ากับ 0.030, -0.180, 0.560, 0.00068, 0.380 และ 0.480 
ตามลําดับ  

ตัวแปรแฝงภายนอกสมรรถนะรองของผู้บริหาร มีค่านํ้าหนัก (Loading) ของความรู้ ทักษะ 
แรงจูงใจ บุคลิกลักษณะประจําตัวบุคคล และมโนทัศน์ของตน มีค่านํ้าหนัก (Loading) เท่ากับ -
0.043, 0.110, -0.120, 0.340 และ -0.880 ตามลําดับ 

ตัวแปรแฝงภายนอกเจตคติในการบริหาร มีค่านํ้าหนัก (Loading) ของความรู้ความคิด 
(ATKE) อารมณ์และความรู้สึก (ATEA) การแสดงพฤติกรรม และความเช่ือ มีค่านํ้าหนัก (Loading) 
เท่ากับ 0.500, -0.063, 0.0450 และ 0.0048 ตามลําดับ  

ตัวแปรแฝงภายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีค่านํ้าหนัก (Loading) ของการวางแผนใน
การพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ การปรับเจตคติ
ด้านความสัมพันธ์ภายในองค์การ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีค่านํ้าหนัก (Loading) เท่ากับ 
0.800, -3.820, -3.520, 0.200, -18.86 และ 20.130ตามลําดับ 

ตัวแปรแฝงภายในประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค่านํ้าหนัก 
(Loading) ของคุณธรรมจริยธรรม การการปรับตัว การบูรณาการ การระดมทรัพยากร และการบรรลุ
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เป้าหมายขององค์การ มีค่านํ้าหนัก (Loading) เท่ากับ 0.090, -3.270, -4.170, 1.460 และ -16.830 
ตามลําดับ   

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ผลการทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือนํามา
เปรียบเทียบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 
มีความสอดคล้องกันตามที่กําหนดไว้ว่าความคาดเคลื่อนในการวัดไม่มีความสัมพันธ์กัน โดยพิจารณา
จากค่าองศาอิสระ (Degree of Freedom: DF) = 217 ค่าไคสแควร์ (Chi-Square) (SE) = 542.19 
มีระดับค่านัยสําคัญ (P-Value: P) มีค่า = 0.054 อัตราการขาดความเข้ากันได้ดีของแบบจําลอง 
(Estimated Non-Centrality Parameter: NCP) (SE) = 825.19 ค่าดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของ
ความคลาดเคลื่อนจากการประมาณค่า (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) 
= 0.048 การตรวจสอบความถูกต้องไขว้ที่คาดหวังไว้ (Expected Cross Validation Index: ECVI) 
= 1.870 ค่าดัชนีการเข้ากันได้เชิงสัมพันธ์ (Non-Nomed Fit index, Relative Fit Index: NNFI, 
CFI) = 0.980, 0.960 ขนาดของตัวอย่างอย่างน้อยที่สุดหรือขนาดวิกฤต (Critical N: CN) = 306.50 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) = 0.970 ค่าดัชนี รากกําลังสอง
เฉลี่ยของเศษ (Root Mean Square Residual: RMR) = 0.039 ค่ามาตรวัดส่วนเหลือมาตรฐาน 
(Standardized Residuals: RMR) = 0.036 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
(Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) = 0.960 ค่าดัชนีการเข้าได้ดีแบบประหยัด 
(Parsimony Goodness of Fit Index: PGFI = 0.940 และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) ต่อองศา
อิสระ (χ2/ df) เท่ากับ 2.498 

 
อภิปรายผล 

ผู้ วิจัยได้นําเสนอประเด็นเพ่ือการอภิปรายเป็นรายด้านที่มี อิทธิพลต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนนําเสนอรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ด้านสมรรถนะหลักของผู้บริหาร ด้านสมรรถนะรองของผู้บริหาร และด้านเจตคติในการ
บริหาร มีผลทางตรงต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลการวิจัยที่พบว่า แบบจําลองโครงสร้างในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความกลมกลืนกับ
ข้อมูล  เชิงประจักษ์ เป็นไปตามสมมติฐานที่ 1 ของการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของโบยาทซิส 
(Boyatzis, 1982) และสอดคล้องกับแนวคิดของแมคคีลแลน (McClelland, 1999) ซึ่งทั้งสองแนวคิด
มีความสอดคล้องกัน 
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สําหรับค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตัวแปรสังเกตได้ในด้านสมรรถนะหลักของผู้บริหารมี
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดจํานวน 15 คู่ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 0.197– 
0.967 มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 15 คู่  

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตัวแปรสังเกตได้ในด้านสมรรถนะรองของผู้บริหาร มี
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดจํานวน 10 คู่ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง -0.013 ถึง 
0.279 ซึ่งมีความแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 5 คู่ 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตัวแปรสังเกตได้ในด้านเจตคติในการบริหาร มีความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทั้งหมด จํานวน 6 คู่ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง -0.067 ถึง 0.941 ซึ่งมี
ความแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 1 คู่ 

2. ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีผลทางตรงกับด้านประสิทธิผลในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลการวิจัยที่พบว่า แบบจําลองโครงสร้างที่เก่ียวข้องกับด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีผล
ทางตรงกับด้านประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
เป็นไปตามสมมติฐานที่ 2 สอดคล้องกับแนวคิดของไอแวนเซวิช (Ivancevich, 2001) และสอดคล้องกับ
แนวคิดของแกรี่ (Gary, 2005) ซึ่งทั้งสองแนวคิดมีความสอดคล้องกัน  

สําหรับค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตัวแปรสังเกตได้ในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตัว
แปรที่มีความสัมพันธ์กัน จํานวน 15 คู่ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง -0.038 ถึง 0.886 ซึ่ง
มีความแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 12 คู่ 

3. ด้านสมรรถนะหลักของผู้บริหาร ด้านเจตคติในการบริหาร ด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และด้านประสิทธิผลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุมาจาก ความรู้ ทักษะ จริยธรรม แรงจูงใจ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการที่ดี การทํางานเป็นทีม 
การพัฒนาตนเอง การสั่งสมความเช่ียวชาญในอาชีพ บุคลิกลักษณะประจําตัวบุคคล มโนทัศน์ของตน 
ความรู้ความคิด อารมณ์และความรู้สึก การแสดงพฤติกรรม และความเช่ือ การวางแผนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ การปรับเจตคติด้านความสัมพันธ์
ภายในองค์การ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน คุณธรรมจริยธรรม การปรับตัว การบูรณาการ 
การระดมทรัพยากร และการบรรลุเป้าหมายขององค์การ 

ผลการวิจัย พบว่า แบบจําลองโครงสร้างที่เก่ียวข้องกับด้านสมรรถนะหลักของผู้บริหาร    
ด้านเจตคติในการบริหาร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้านประสิทธิผลในการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปตามสมมติฐานที่ 3 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเร่ืองสมรรถนะของ 
โบยาทซิส (Boyatzis, 1982) และแมคคีลแลน (McClelland, 1999) สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง   
เจตคติของโชว์ (Show, 1970) สอดคล้องกับแนวคิดเร่ืองการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของลีโอนาร์ด
และซีค (Leonard & Zeace, 1980), ไอแวนเซวิช (Ivancevich, 2001) และแกรี่ (Gary, 2005)  

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตัวแปรสังเกตได้ในด้านสมรรถนะรองของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทั้งหมดจํานวน 10 คู่ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง -0.013 ถึง 0.279 ซึ่งมี
ความแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 5 คู่ 
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ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตัวแปรสังเกตได้ในด้านเจตคติในการบริหาร มีความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทั้งหมด จํานวน 6 คู่ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง -0.067 ถึง 0.941 ซึ่งมี
ความแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 1 คู่ 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตัวแปรสังเกตได้ในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กัน จํานวน 15 คู่ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง -0.038 ถึง 0.886 ซึ่งมีความ
แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 12 คู่ 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตัวแปรสังเกตได้ในด้านประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน จํานวน 10 คู่ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง -0.007 ถึง 
0.283 ซึ่งมีความแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 5 คู่ โดยตัวแปรที่มี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวก 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้วิจัย มี
ข้อเสนอแนะโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการนําเสนอข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัย
ไปใช้ และส่วนที่สอง เป็นการนําเสนอข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไปตามรายละเอียดดังน้ี 

ข้อเสนอแนะการทําวิจัยครั้งน้ี 
1. ผลการวิจัยครั้งน้ี พบว่า ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ

ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
สมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถนําผลการวิจัยไปพัฒนาหาวิธีการประเมิน
ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพ่ือใช้ช่วยใน
การประเมินผลงานกับผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

2. ผลการวิจัยคร้ังน้ี สามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาโปรแกรมการพัฒนา
ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป  

3. ผลการวิจัยครั้งน้ี นําไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการแสวงหาการสร้างรูปแบบในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา
ของการทํางานในมิติอ่ืน ๆ หรือมิติแฝงในการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาผู้บริหารให้ เก่ง ดี และมี
ความสุขในการทํางาน เป็นผู้บริหารมืออาชีพ และและประสบความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา 

4. ผลการวิจัยครั้งน้ี สามารถนําวิธีดําเนินการด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ทําให้เกิด
ประสิทธิผล สําหรับเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาให้สูงขึ้น  

5. ในด้านการพัฒนารูปแบบของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น้ัน เพ่ือเป็น
การยืนยันหรือให้ได้รูปแบบที่ถูกต้อง ชัดเจน และมีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้นควรมีการเพ่ิมการจัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ การจัดทํา Work Shop และการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มารวบรวม 
และใช้ประกอบการพัฒนารูปแบบเพ่ิมเติม 
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ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
จากการวิจัย เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ

ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป ดังน้ี 

1. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ร่วม
เพ่ิมเติมกับรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2. การศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลตามกรอบแนวคิดในงานวิจัยคร้ังน้ี เป็น
การศึกษาอิทธิพลจากการปรับดัชนีดัดแปลงโมเดล (Model Modification Indices) ที่ได้จากการใช้
โปรแกรมลิสเรล (LISREL Program) เท่าน้ัน เพ่ือให้ผลการวิเคราะห์มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น ในการ
วิจัยครั้งต่อไปควรนําโปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืนๆ ที่มีการทํางานลักษณะเดียวกัน เช่น การวิเคราะห์โมเดล
การวิเคราะห์โครงสร้างความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance Structure Model: ACOVS 
Model) โปรแกรม AMOS และโปรแกรม EQS มาวิเคราะห์ เพ่ือนําผลที่ได้มาพิจารณาร่วม 

3. งานวิจัยครั้งต่อไป ควรทําการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ โดยการเปลี่ยนแปลงการพยากรณ์
ตัวแปรตามด้วยตัวแปรอิสระที่มีโครงสร้างข้อมูลหลายระดับ หรือที่เรียกว่า การวิเคราะห์เชิงพหุระดับ 
(Multilevel Model) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป Hierarchical Linear Modeling: HLM  

4. งานวิจัยคร้ังต่อไป ควรทําการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ โดยการขยายการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือในสถานศึกษาทุกประเภทและทุกระดับ       
ทั้งสถานศึกษาของรัฐบาล สถานศึกษาของเอกชน และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในรูปแบบอ่ืน ๆ   
เพ่ือนําผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ อันเป็นการขยาย ต่อยอดองค์ความรู้ของงานวิจัย      
ให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษารูปแบบของการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล   
2) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 3) เพ่ือวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์
เชิงโครงสร้างในการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล และนําเสนอรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล จากการวิเคราะห์เอกสารและแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง และพัฒนารูปแบบการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ได้พัฒนาขึ้นเป็นโมเดลลิสเรล โดยใช้ตัวแปรแฝง 5 ตัว ได้รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล แบ่งเป็นตัวแปรแฝงภายนอก 2 ตัว 
ได้แก่ ธรรมาภิบาล และองค์กรแห่งการเรียนรู้ และตัวแปรแฝงภายใน 3 ตัว ได้แก่ การบริหารงาน
ระบบคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และด้านการบริหารงานโรงเรียน
มาตรฐานสากล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ีเป็นผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล จํานวน 
1,000 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ การสุ่มตัวอย่าง
แบบบุ๊คเลค การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรมลิสเรล Version 
8.80 เพ่ือการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ (Causal Model) และตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบ
ตามทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าเฉล่ียของการบริหารงานด้าน การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ธรรมาภิบาล และการบริหารระบบคุณภาพ มีการ
ปฏิบัติมาก เรียงไปตามลําดับ  2) ตัวแปรสังเกตได้ทุกปัจจัย มีการปฏิบัติสูงกว่าค่าเฉล่ีย และการแจก
แจงของตัวแปรมีลักษณะเป็นโค้งแบนราบกว่าปกติ 3) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สังเกตได้ที่ได้ศึกษา จํานวน 36 ตัวแปร พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 623 คู่ มีค่า
แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 404 คู่ มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 46 คู่ และมีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติจํานวน 
173 คู่ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นความสัมพันธ์ทางบวกจํานวน 392 คู่ ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ที่มีค่าเป็นบวกน้ันแสดงถึงความสัมพันธ์ที่มีทิศทางไปในทางเดียวกัน 
ความสัมพันธ์ทางลบจํานวน 231 คู่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ที่มีค่าเป็นลบนั้น แสดงถึงความสัมพันธ์
ที่มีทิศทางไปในทางตรงข้ามกัน ในเมทริกซ์มีขนาดของความสัมพันธ์ทางบวก ต้ังแต่ 0.004 ถึง 1.00 
และ มีขนาดของความสัมพันธ์ทางลบ ต้ังแต่ -0.001 ถึง -1.33 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้
ทั้งที่อยู่ในตัวแปรแฝงเดียวกันและตัวแปรแฝงต่างกัน ความสัมพันธ์ส่วนใหญ่มีนัยทางสถิติ ขนาดของ
ความสัมพันธ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (0.33 < r < 0.66) 4) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นโมเดลเชิงสาเหตุของการการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบ
ที่ส่งผลต่อการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากลเชิงสมมติฐานมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ (ค่าไค-สแควร์ =1268.36, อาศาความเป็นอิสระ = 508, ค่า p = 0.051, GFI = 0.97, 
AGFI = 0.98, RMSEA = 0.049 และ CN = 310.37) ค่าพารามิเตอร์เมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุ
ระหว่างตัวแปรแฝงภายในมีความแปรเปลี่ยนโดยตรงกับการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
ABSTRACT 

The aims of this research were 1) to study a model of administration of world-
class standard school, 2) to investigate an organization of world-class standard school, 3) 
to analyze a structural relationship model of administration of world-class standard 
school and present a causal relationship model of administration of world-class standard 
school. The documents and concepts of the related theories were analyzed and the 
administration of world-class standard school was developed by setting a focus group. 
The LISREL model was developed by the use of 5 latent variables. The analysis of a 
causal relationship model of factors affecting administration in world-class standard 
schools was divided into 2 external latent variables including governance and learning 
organization and 3 internal latent variables including quality management system, 
international standard-like educational system, and administration of world-class 
standard school. The samples of this study consisted of 1000 persons selected by multi-
stage sampling. The tools used to collect data were a set of five-point rating scale 
questionnaire and booklet matrix sampling. The statistics were analyzed by computer 
program. LISREL program version 8.80 was used to analyze a causal model and evaluate 
the relationship between theory and empirical data. 

The results were as follows: 
1. The administration obtaining the highest mean was the international 

standard-like educational system, followed by the governance and quality management 
system, respectively. 
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2. Observed variables had higher treatment than the mean. Furthermore, the 
distribution of the variables was a Platy Kurtic curve. 

3. Correlation coefficient analysis of the 36 observed variables and the 
relationship between 623 pairs of the variables were found that 404 pairs had significant 
difference at the level of .01. 46 pairs had significant difference at the level of .05. The 
relationship between 173 pairs of variables had no significant difference. In addition, the 
correlation coefficient of 392 pairs of variables had positive relationship. It indicated that 
they had the same direction. 231 pairs of variable had negative correlation. It meant that 
they did not have the same direction. The value of positive correlation ranged between 
0.004 and 1.000 and the value of negative correlation ranged between 0.001 and -1.33. 
The relationship of observed variables including the same latent variables and different 
latent variables had statistical significance at moderate level (0.33 < r < 0.66). 

4. The analysis of the relationship of causal linear modeling structure of the 
development of relationship causal model of factors affecting administration in world-
class standard schools was related to empirical data (Chi-Square = 1268.36, degree of 
freedom = 508, p = 0.051, GFI = 0.97, AGFI = 0.98, RMSEA = 0.049, and CN = 310.37). The 
metric parameters of causal influence between internal latent variables directly affected 
the administration of world-class standard school.           
 
คําสําคญั   

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบ การบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

ความสาํคญัของปัญหา 
ประเทศไทยได้เผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกหลายด้านและมีผลกระทบที่เป็น    

ทั้งข้อจํากัดและเป็นโอกาสในการพัฒนาประเทศ การรู้เท่าทันและเตรียมความพร้อมในด้านของการ
พัฒนาประเทศและแก้ไขข้อจํากัดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งสําคัญ โดยมีเคร่ืองมือ
สําคัญในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง คือ การจัดการศึกษาและต้องเป็นการจัด
การศึกษาในการก่อให้เกิดการพัฒนาของประเทศที่ย่ังยืน สภาการศึกษาแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของประเทศ ได้กําหนดวัตถุประสงค์ไว้ในแผนการศึกษาชาติโดยมี
จุดหมายสําคัญคือเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพ่ือเป็นฐานสําคัญใน
การสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ (สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา
แห่งชาติ, 2553) แต่สภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากการนํากระบวนการทางการจัดการศึกษามาเป็น
เครื่องมือสําคัญในการพัฒนาพบว่า มีปัจจัยมากมายหลายประการท่ี ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวง
ต่อการจัดการศึกษา ได้แก่ การก้าวกระโดดของระบบเศรษฐกิจ ระบบเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของคนเป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ดังกล่าวมีผลทําให้ประสิทธิภาพของกระบวนการในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไม่เป็นไปตาม
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วัตถุประสงค์ เช่น ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้สู่การนําไปใช้ลดลง วิกฤตการของค่านิยมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ การเสื่อมคุณค่าในเรื่องของ
จิตสาธารณะในสังคมที่นําไปสู่การสร้างแบบแผนในการดํารงชีวิตที่ไม่เหมาะสม ซึ่งผลที่กระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงและเกิดปัญหาดังกล่าวทําให้ระดับการพัฒนาของประเทศไทยตํ่าลงกว่าหลายประเทศใน
เอเชียซึ่งเคยมีอัตราความเจริญของประเทศอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ มาเลเซีย เกาหลี เป็นต้น 
และมีผลกระทบต่อเน่ืองมาถึงระบบการจัดการศึกษาของประเทศโดยข้อมูลจากรายงานผลการทดสอบ
นักเรียนระหว่างประเทศ (PISA) พบว่า ลําดับที่ของประเทศไทยอยู่ในลําดับที่ 55 ตํ่ากว่าประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนที่จัดอยู่ในกลุ่มที่ใกล้เคียงกัน 

จากการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งการศึกษาวิจัยทิศทางการศึกษาและปัจจัยที่
ส่งผลต่อการศึกษาไทยในอนาคต และแนวโน้นการเปลี่ยนแปลงท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชากร 
พลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสังคมโลก สภาการศึกษาแห่งชาติจึงกําหนด
หลักการและกรอบแนวคิด วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่จะก่อให้เกิดผล
ต่อการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีระบบ โดยกําหนดหลักการและกรอบแนวคิดไปจนถึง
กําหนดวิสัยทัศน์ สําหรับการปฏิรูปการศึกษาเป็นวิสัยทัศน์ว่าเป็นการศึกษาที่คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ เป็นการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ
ในทุกระดับประเภทการศึกษา โดยเน้นหลักสามประการ (สํานักเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ, 
2552) คือ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทยการให้โอกาสทางการศึกษา 
การเรียนรู้ เพ่ิมโอกาสการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ของสังคมในการบริหาร โดยมีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศ ที่จะทําหน้าที่ในการแปลงนโยบายตามแผนการ
ศึกษาของชาติมาสู่การปฏิบัติ เพ่ือเป็นการยกระดับการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศให้เท่าทันต่อ
พลวัตรการเปลี่ยนแปลงทั้งปวงในโลก โดยรูปแบบการจัดการศึกษาที่กําหนดขึ้นมาเพ่ือแก้ไขสภาพการณ์
ที่เกิดขึ้นคือ การจัดการศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีเจตนารมณ์ใน
การพัฒนาโรงเรียนให้สามารถจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อัน
หมายถึงเป็นคนเก่ง คนดี เป็นคนที่สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุขบนพ้ืนฐานของความ
เป็นไทย ภายใต้บริบทสังคมโลกใหม่ โดยการนําแนวคิดสําคัญ 2 ประการ  คือ การบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ ละการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล (สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ก, 2553) มาเป็นแนวดําเนินการในการ
บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยเป้าหายสําคัญสุดท้ายคือการมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
ซึ่งประกอบไปด้วยคุณลักษณะของความเป็นเลิศในด้าน ความเป็นเลิศทางวิชาการ การส่ือสารได้สอง
ภาษา การมีความคิดที่ล้ําหน้า มีการผลิตงานอย่างมีความสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก (สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ข, 2553) ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่
แตกต่างและนอกเหนือจาก การจัดการศึกษาปกติ โดยมีการเพ่ิมเติมสาระการเรียนรู้ที่สนองตอบต่อ
ความเป็นสากลข้ึนมา 4 สาระประกอบด้วย สาระทฤษฎีองค์ความรู้ สาระการเขียนความเรียงช้ันสูง 
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สาระการทําโครงงานอย่างสร้างสรรค์ และสาระโลกศึกษา (สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ข, 2553)ควบคู่ไปกับการนําภาษาต่างประเทศมาเป็นเคร่ืองมือสื่อสารสําหรับการจัดการเรียนรู้ในช้ัน
เรียนและการติดต่อระหว่างเครือข่ายทางการศึกษาอ่ืน ๆ ในทุกภูมิภาค 

โดยการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจะควบคู่ไปกับการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมี
องค์ประกอบของการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ซึ่งในการนํามาสู่การบริหารงานในโรงเรียนที่
ขึ้นช่ือว่าเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล น้ันได้มีการบริหารระบบคุณภาพโดยประยุกต์ใช้แนวทางการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) มาพัฒนาขีด
ความสามารถในการบริหาร (สํานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, 2553) 

จากแนวทางในการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังกล่าวหากจะมีการบูรณาการ
หรือผสมผสานแนวคิดที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศ มีสภาพเหมาะสมกับสภาพการดํารงชีวิตของ
ประชาชนในประเทศ เพ่ือให้การพัฒนาโดยใช้ระบบการศึกษาเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดความสําเร็จ 
คุ้มค่า และตรงเป้าหมายต่อการพัฒนาประชาชนในประเทศอย่างแท้จริง แนวคิดด้าน ธรรมาภิบาล 
ซึ่งเป็นเคร่ืองมือสําคัญย่ิงในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และถือเป็นแนวคิดที่ความสัมพันธ์ต่อการ
บริหารงานในทุกระดับของประเทศเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และแนวคิดด้านการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดที่ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทในการจัดการศึกษาใน
ปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นการจัดการศึกษาที่เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังน้ัน
โรงเรียนจึงต้องปรับบทบาทในการบริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ ปีเตอร์  เซงเก้ (Senge, 1990); โธมัส  เซอจิโอวานี (Sergiovanni, 1994); มาร์ควอร์ท 
(Marquardt, 1996) ดังน้ันในการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่มีแนวทางสําคัญในการ
บริหารจัดการในการจัดการศึกษาที่เน้นต่อยอด ความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงการ
แข่งขันกับนานาประเทศ เป็นกระบวนการบริหารโรงเรียนที่เป้าหมายสําคัญ คือ การบริหารงาน
โรงเรียนให้บรรลุถึงคุณภาพการศึกษา และสนองตอบต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการจัด
การศึกษา การปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ การพัฒนารูปแบบในการ
บริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยพัฒนาแนวคิดจากแนวปฏิบัติในการบริหารงานโรงเรียน
มาตรฐานสากล ของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนําแนวคิดดังกล่าวมาบูรณาการ
ผสานผสมกับแนวคิดที่เก่ียวข้องกับกระบวนทัศน์ทางการศึกษาที่มีความเหมาะสมกับบริบทของ
ประชาชนภายในประเทศ อันประกอบด้วยระบบธรรมาภิบาล และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ผนวกกับการวิเคราะห์จุดเด่นในการจัดการศึกษาของประเทศที่ประสบความสําเร็จในแต่ละภูมิภาค
ของโลก มาดําเนินการเพื่อพัฒนาเป็นรูปแบบในการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ก่อให้เกิด
ความเหมาะสมกับบริบทการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากลให้มากที่สุด   
 
โจทย์วิจัย/ปญัหาวิจัย 

รูปแบบความสัมพันธ์ุเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารงานโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษารูปแบบของการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
3. เพ่ือวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างในการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
4. เพ่ือนําเสนอรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและครูผู้สอนใน

โรงเรียนมาตรฐานสากล 500 โรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั่วประเทศ
จํานวน 5000 คน ที่มา สํานักนโยบายและแผนงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และครูผู้สอนสังกัดโรงเรียนมาตรฐานสากล คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปี
การศึกษา 2554 ได้มาโดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Sampling) จํานวน 
500 โรงเรียน โดยมีโรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,000 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามรายด้านเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนา
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งมี
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 ข้อ 
ส่วนที่ 2 ข้อคําถามเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุด้านต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับ

งานวิจัยน้ี ประกอบด้วย 5 ตอน ได้แก่ แบบวัดด้านธรรมาภิบาล แบบวัดด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
แบบวัดด้านการบริหาระบบคุณภาพ แบบวัดด้านการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
และแบบวัดด้านการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert) สเกล 5 ระดับ 

3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพ่ือใช้ในการเก็บและรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยครั้งน้ี 

ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาแบบสอบถามรายด้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
3.1 การสร้างแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการบริหารงานโรงเรียน

มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านธรรมาภิบาล ประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกตได้ 

6 ตัวแปร 
2. แบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ประกอบไปด้วยตัวแปร

สังเกตได้ 7 ตัวแปร 
3. แบบสอบถามเก่ียวกับองค์ประกอบด้านการบริหารระบบคุณภาพประกอบไปด้วยตัวแปร 

สังเกตได้ 7 ตัวแปร 
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4. แบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง 
มาตรฐานสากล ประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกตได้ 7 ตัวแปร 

5. แบบสอบถามเก่ียวกับแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านการบริหารงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากลประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกตได้ 9 ตัวแปร 

3.2 การตรวจคุณภาพเครื่องมือ 
3.2.1 การตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ การตรวจสอบความตรงรูปแบบความสัมพันธ์     

เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล และเพ่ือหาความตรง
ตามเน้ือหา (Content Validity) และประเด็นข้อคําถาม 

3.2.1.1 การตรวจสอบความตรงของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ผู้วิจัยนํารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
การบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่ได้พัฒนาขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 10 ท่าน ได้ตรวจสอบ
ตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 

3.2.1.2 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และประเด็น
ข้อคําถาม 

ผู้วิจัยนําข้อคําสอบถามท่ีได้พัฒนาขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน เพ่ือ
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และประเด็นข้อคําถาม 

3.2.2 การปรับปรุงแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 

และนําไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย แต่มีคุณลักษณะ
เหมือนกัน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

3.2.3 การทดลองใช้เครื่องมือ  
ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ไป

ทดลองใช้ (Try Out) กับผู้ให้ข้อมูลจากประชากรโรงเรียนมาตรฐานสากล 3 แห่ง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี แต่มีคุณลักษณะที่เหมือนกัน จํานวน 72 ฉบับ ซึ่งแบบสอบถามทั้ง  
72 ฉบับ มาจากการจัดแบ่งแบบสอบถาม โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบบุ๊คเลค เมทริกซ์ (Booklet 
Matrix Sampling) เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์พิจารณาคุณภาพของแบบสอบถาม ดังน้ี 

1. หาค่าอํานาจการจําแนก (Discrimination) เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
เป็นรายข้อ โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-
Total Correlation) 

2. หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยจะมีค่าระหว่าง 0 < α < 1 ในงานวิจัยน้ี
ผู้วิจัยใช้เกณฑ์พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha Coefficient Method) 

3.2.4 การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ในขั้นตอนน้ีผู้วิจัย
กําหนดไว้เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เน่ืองจากได้
กําหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้กับตัวแปรแฝงไว้ก่อนแล้ว น่ันคือ ตัวแปรสังเกตได้จะมี
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ค่านํ้าหนักองค์ประกอบเฉพาะกับตัวองค์ประกอบเท่าน้ัน (Bollen, 1989) ในการตัดสินจะเลือกข้อที่
มีนํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการดังน้ี 
3.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเบ้ืองต้น เพ่ือให้รู้จักลักษณะกลุ่มตัวอย่าง และ

สภาพตัวแปรต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังน้ี 
3.3.1.1 ความถี่ และร้อยละ 
3.3.1.2 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3.3.2 การวิเคราะห์หาความเที่ยง (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม 

3.3.3 การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรที่ใช้ในการพัฒนาโมเดล ประกอบด้วย   
ตัวแปรสังเกตได้ 27 ตัวแปร ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าความเบ้ (Skewness) 
ความโด่ง (Kurtosis) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย 
(Coefficient of Variation) 

3.3.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) 

3.3.5 การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 

3.3.6 การตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่
ส่งผลต่อการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่สร้างขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ด้วยโปรแกรมสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ โปรแกรมลิสเรล (LISREL Program) 
 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของรูปแบบความสัมพันธ์       
เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
1. แสดงให้เห็นผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นเพศชายมากกว่าหญิง คิดเป็นร้อยละ 73.63 มีอายุ 56 ปี 
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 36.88 มีรายได้ระหว่าง 50,001–70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.00  

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานและลักษณะการแจกแจงของตัวแปรสังเกตได้แต่
ละองค์ประกอบ  

2.1 องค์ประกอบด้านธรรมาภิบาลในภาพรวมมีระดับของการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่า x  = 3.270 ค่า SD = 0.778) มีค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย (CV) อยู่ระหว่าง 
0.190 – 0.238 ตัวแปรส่วนใหญ่มีการแจกแจงมีลักษณะเบ้ทางซ้าย (-0.824) – (0.922) มีการแจกแจงมี
ลักษณะความโด่งตํ่ากว่าโค้งปกติมาก (-0.225) – (0.232) 
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2.2 องค์ประกอบด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในภาพรวมมีระดับของการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่า x  = 3.588 ค่า SD = 0.705) มีค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย (CV) อยู่
ระหว่าง 0.125 – 0.252 ตัวแปรส่วนใหญ่มีการแจกแจงมีลักษณะเบ้ทางขวา (-0.735) – (0.913) มีการ
แจกแจงมีลักษณะความโด่งตํ่ากว่าโค้งปกติมาก (-0.264) – (0.158) 

2.3 องค์ประกอบด้านการบริหารระบบคุณภาพ ในภาพรวมมีระดับของการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่า x  = 3.659 ค่า SD = 0.780) มีค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย (CV) อยู่
ระหว่าง 0.193 – 0.247 ตัวแปรส่วนใหญ่มีการแจกแจงมีลักษณะเบ้ทางขวา (0.427) – (0.608) มีการ
แจกแจงมีลักษณะความโด่งตํ่ากว่าโค้งปกติมาก (-0.524) – (0.171) 

2.4 องค์ประกอบด้านการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ในภาพรวมมี
ระดับของการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก โดยมีค่า x  = 3.846 ค่า SD = 0.792) มีค่าสัมประสิทธ์ิการ
กระจาย (CV) อยู่ระหว่าง 0.139 – 0.217 ตัวแปรส่วนใหญ่มีการแจกแจงมีลักษณะเบ้ทางซ้าย (-0.236) 
– (-1.220) มีการแจกแจงมีลักษณะความโด่งตํ่ากว่าโค้งปกติมาก (-1.049) – (0.972) 

2.5 องค์ประกอบด้านการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ในภาพรวมมีระดับของ
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก โดยมีค่า x  = 3.834 ค่า SD = 0.782) มีค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย (CV) 
อยู่ระหว่าง 0.167 – 0.232 ตัวแปรส่วนใหญ่มีการแจกแจงมีลักษณะเบ้ทางซ้าย (-0.358) – (-0.915) มีการ
แจกแจงมีลักษณะความโด่งตํ่ากว่าโค้งปกติมาก (-1.317) – (0.997) 

สรุปในภาพรวมจากการพิจารณาตัวแปรสังเกตได้ทุกตัว พบว่า ตัวแปรสังเกตได้มี
ค่าการกระจายตัวในเกณฑ์ปกติ การแจกแจงใกล้เคียงกับการแจกแจงแบบโค้งปกติ และทั้งหมดมี
ลักษณะเป็นโค้งแบบราบกว่าปกติ หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งหมายถึงว่ามีการปฏิบัติและการแจกแจงสูงกว่า
ค่าเฉล่ีย และเมื่อพิจารณาจากค่าความเบ้ของตัวแปรเหล่าน้ัน ที่มีค่าความเบ้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
โดยปกติแล้ว ค่าความเบ้ และค่าความโด่งตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้ จะต้องมีค่าไม่เกิน +2.00 ถึง – 2.00 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ 
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้ของการพัฒนารูปแบบ

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยเมื่อพิจารณาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ที่ได้ศึกษา จํานวน 36 ตัวแปร พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 623 คู่ มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน    
404 คู่ มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 46 คู่ และมีความสัมพันธ์
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติจํานวน 173 คู่ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็น
ความสัมพันธ์ทางบวกจํานวน 392 คู่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ที่มีค่าเป็นบวกน้ันแสดงถึงความสัมพันธ์
ที่มีทิศทางไปในทางเดียวกัน ความสัมพันธ์ทางลบจํานวน 231 คู่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ที่มีค่าเป็นลบ
น้ัน แสดงถึงความสัมพันธ์ที่มีทิศทางไปในทางตรงข้ามกัน ในเมทริกซ์มีขนาดของความสัมพันธ์ทางบวก 
ต้ังแต่ 0.004 ถึง 1.000 และ มีขนาดของความสัมพันธ์ทางลบ ต้ังแต่ -0.001 ถึง -1.33 

ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์พหูคูณ (Regression Coefficient) แสดงให้เห็นว่า
ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์พหูคูณ โมเดลสมการโครงสร้างเชิงสาเหตุ โดยพิจารณาจากค่า R2 อธิบาย
ได้ว่า ด้านธรรมาภิบาล (GG) กับ การบริหารงานระบบคุณภาพ (TQ) การจัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล (ED) การบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล (WC) มีค่า R2  เท่ากับ 0.267 
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0.025 0.133 ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ที่ร้อยละ 26.7 2.5 และ13.3 ตามลําดับ ส่วนด้าน
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) กับ การบริหารงานระบบคุณภาพ (TQ) การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล (ED) การบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล (WC) มีค่า R2  เท่ากับ 0.406 0.000 และ 
0.038 หรือสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 22.0 และผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
สหสัมพันธ์พหูคูณ (Regression Coefficient) ด้านความฉลาดทางอารมณ์และด้านทักษะการบริหาร
จัดการ มีค่า R2  เท่ากับ 0.232 ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 40.6, 3.8 ตามลําดับ 

ส่วนที่ 4 ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นโมเดลเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่
ส่งผลต่อการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล และนําเสนอรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการ
บริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

1. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล เปรียบเทียบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ตัวแปรแฝงทั้งภายนอกและภายใน จะวัดจากตัวแปรที่สังเกตได้โดยพิจารณา
จากค่านํ้าหนัก (Loading) สามารถอธิบายได้ดังน้ี 

ตัวแปรด้านตัวแปรแฝงภายนอก ธรรมาภิบาล (GG) มีค่านํ้าหนัก (Loading) ของ
หลักนิติธรรม (GGL) หลักคุณธรรม (GGM) หลักความโปร่งใส (GGP) หลักการมีส่วนร่วม (GGC) หลักความ
รับผิดชอบ (GGA) หลักการสร้างความคุ้มค่า (GGV) มีค่า 0.61, 0.57, - 0.056, 0.085, 0.028 และ 0.59 
ตามลําดับ 

ตัวแปรแฝงภายนอก องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) มีค่านํ้าหนัก (Loading) 
ของการพัฒนาภาวะผู้นํา (LOL) การพัฒนาการบริหารงานแบบมีวิสัยทัศน์ (LOV) การพัฒนาความรู้
เชิงระบบ (LOS) การพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง (LOC) การสร้างบรรยากาศองค์กร (LOE) การ
พัฒนาการทํางานเป็นหมู่คณะ (LOP) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (LOT) มีค่า 
0.69, 0.64, 0.64, 0.027, 0.039, 0.071 และ 0.33 ตามลําดับ  

ตัวแปรแฝงภายในการบริหารระบบคุณภาพ (TQ) มีค่านํ้าหนัก (Loading) 
การนําองค์กร (TQL) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (TQS) การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (TQSS) 
การวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้ (TQK) การมุ่งเน้นบุคลากร (TQSF) การจัดการกระบวนการ 
(TQF) ผลลัพธ์ (TQR) มีค่า 0.27, -0.0056, 0.0076, 0.58, 0.58, 0.57 และ 0.13 ตามลําดับ 

ตัวแปรแฝงภายในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (ED) มี
ค่านํ้าหนัก (Loading) การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้หลักการเรียนรู้ที่สมดุลและสร้างเสริมปัญญา (EDC) 
การใช้ภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอน (EDL) การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีวัฒนธรรม
ของประเทศ (EDCU) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 
(EDE) การพัฒนาคุณภาพครู (EDT) การจัดการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย (EDR) การมีเสรีภาพใน
การจัดการเรียนการสอนที่เท่าเทียมกันและมีคุณภาพ (EDI) มีค่า 0.28, 1.16, 15.00, 0.31, - 0.24, - 
0.33, และ - 0.88 ตามลําดับ   

ตัวแปรแฝงภายใน การบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล (WC) มีค่านํ้าหนัก 
(Loading) ตัวแปรสังเกตได้การบริหารงานวิชาการ (WCA) การบริหารงานบุคลากร (WCP) การ
บริหารงานงบประมาณ (WCF) การบริหารงานทั่วไป (WCG) ความเป็นเลิศทางวิชาการ (WCGT) 
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ความสามารถในการสื่อสารสองภาษา (WCTL) ความล้ําหน้าทางความคิด (WCTK) การผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์ (WCAP) ความรับผิดชอบในการเป็นพลโลก (WCGB) มีค่า 0.38, - 0.13, 0.11, 0.14, 
0.21, - 0.051, 0.082, 0.056, และ 0.13 ตามลําดับ 

2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยผลการทดสอบรูปแบบมี
ความสอดคล้องกัน  โดยพิจารณาค่า ไค-สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากับ 1268.36 ที่องศาอิสระ 
(Degree of Freedom) เท่ากับ 508 ระดับความมีนัยสําคัญ (P-Value) เท่ากับ 0.051 ค่าดัชนีราก
กําลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนจากการประมาณค่า (Root Mean Square Error of 
Approximation, RMSEA) เท่ากับ 0.049 ค่าดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของเศษ (Root Mean Square 
Residual, RMR) เท่ากับ 0.029 มีค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index, GFI) 
เท่ากับ 0.97 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index, 
AGFI) เท่ากับ 0.98 ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) ต่อองศาอิสระ (χ2/ df) มีค่าเท่ากับ 2.820 ขนาด
ของตัวอย่างอย่างน้อยที่สุดหรือขนาดวิกฤต (Critical) เท่ากับ 310.37  
  
อภิปรายผล 

ผู้วิจัยได้นําเสนอประเด็นเพ่ือการอภิปรายเป็นรายปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานโรงเรียน
มาตรฐานสากล ตลอดจนนําเสนอรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ
บริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. องค์ประกอบด้านธรรมาภิบาลมีผลทางตรงต่อการบริหารระบบคุณภาพ การจัดการ
เรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล  

1.1 แบบจําลองโครงสร้างที่เก่ียวข้องกับธรรมาภิบาลมีผลทางตรงต่อด้านการบริหาร
ระบบคุณภาพ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แบบจําลองโครงสร้างด้านธรรมาภิบาลมีผล
ทางตรงต่อการบริหารระบบคุณภาพ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของธีระ  รุญเจริญ (2550) ซึ่งได้กล่าวว่าในการนําธรรมาภิบาลมาใช้จะประสบความสําเร็จดีโดยมี
เง่ือนไขที่มีความสําคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารระบบคุณภาพคือการจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา และสมเกียรติ  พ่วงรอด (2544) ได้เสนอแนวทางธรรมาภิบาลในการบริหารและ
จัดการศึกษาโรงเรียนนิติบุคคลใน 2 ด้าน คือ ด้านการบริหารบุคคลและด้านการบริหารงาน และ 
Sallis (2002) กล่าวถึงองค์ประกอบของคุณภาพที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนมี 4 ประการคือ ภาวะผู้นํา
และกลยุทธ์ ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ทีมงาน ลูกค้าและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ซึ่งแนวคิดดังกล่าว
พบว่าจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับองค์ประกอบของระบบบริหารคุณภาพ ทั้ง 7 หมวด  

1.2 แบบจําลองโครงสร้างที่เก่ียวข้องกับธรรมาภิบาลมีผลทางตรงต่อด้านการจัดการเรียน
การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากผลการวิจัยที่พบว่า 
แบบจําลองโครงสร้างด้านธรรมาภิบาลมีผลทางตรงต่อการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นไปตามสมมติฐานประการแรก ของการวิจัย 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเบอรน่ี (Birney, 2004) ได้ศึกษาเก่ียวกับความเป็นอิสระเชิงวิชาชีพ และ
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การร่วมมือปฏิบัติในภาควิชาของสถาบันอุดมศึกษา พบว่าต้องเช่ือมโยงกับทั้งภาควิชาอ่ืนภายในสถาบัน
และภายนอกสถาบัน ผู้บริหารต้องบริหารด้วยความโปร่งใสและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  

1.3 แบบจําลองโครงสร้างที่เก่ียวข้องกับธรรมาภิบาลมีผลทางตรงต่อด้านการบริหารงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากล มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นไปตามสมมติฐานที่ 1 จากผลการวิจัย
ที่พบว่า แบบจําลองโครงสร้างด้านธรรมาภิบาลมีผลทางตรงต่อการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล มี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นไปตามสมมติฐานประการแรก ของการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับ
สถาบันพระปกเกล้า (2549) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2542)  

2. องค์ประกอบด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีผลทางตรงต่อการบริหารระบบคุณภาพ 
การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล  

2.1 แบบจําลองโครงสร้างที่เก่ียวข้องกับองค์กรแห่งการเรียนรู้มีผลทางตรงต่อด้านการ
บริหารระบบคุณภาพ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของมาร์ควอร์ท 
(Marquardt, 1996) ที่ระบุว่า องค์ประกอบสําคัญในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้หนึ่งคือ องค์ประกอบ
ด้านองค์การที่มุ่งเน้นถึงการปรับเปลี่ยนองค์การ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ด้านโครงสร้าง 
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งองค์ประกอบย่อยทั้ง 4 ประการจะมีความสอดคล้อง และ
สัมพันธ์กับการบริหารระบบคุณภาพ ตามแนวคิดที่เป็นบริบทเบ้ืองต้นของการบริหารระบบคุณภาพเร่ือง
ค่านิยม 11 ประการของ การบริหารตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ  

2.2 แบบจําลองโครงสร้างที่เก่ียวข้องกับด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้มีผลทางตรงต่อ
ด้านการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของปีเตอร์  เชงเก้ (Senge, 1990) กล่าวถึง การนําทักษะ 5 ประการ มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ความรอบรู้แห่งตน การมีแบบแผนทางความคิด วิสัยทัศน์ร่วม การ
เรียนรู้แบบทีม และพัฒนาการคิดอย่างเป็น และการให้ทุกคนในโรงเรียนร่วมเรียนรู้และแสวงหา
ทฤษฎี ความรู้ใหม่มาใช้ในการเรียนรู้ สอดคล้องกับแนวคิดของโธมัส  เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni, 
1994) ที่เสนอว่าโรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  

 2.3 แบบจําลองโครงสร้างที่เก่ียวข้องกับด้านองค์แห่งการเรียนรู้มีผลทางตรงต่อการ
บริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นไปตามสมมติฐานที่ 2   
ของการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแนวคิดของปีเตอร์  เซงเก้ (Senge, 1990); โธมัส  เซอจิโอวานี 
(Sergiovanni, 1994); มาร์ควอร์ท (Marquardt, 1996); ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ (2553) นักวิชาการ
เหล่าน้ีมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าการนําแนวคิดด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้มาใช้ในการบริหารงาน
โรงเรียนสถานศึกษา ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ทางความสําคัญเป็นอย่างมาก อาจเน่ืองจากโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาเป็นสถานที่ ที่มีความสัมพันธ์อย่างกว้างขวางกับ การสร้างองค์ความรู้ การแสวงหาความรู้ 
การเรียนรู้ ดังน้ันแนวคิดในการที่จะทําให้สถานศึกษาประสบกับความสําเร็จในการจัดการศึกษา คือการ
ให้สถานศึกษาซึ่งจัดว่าเป็นองค์กรประเภทหน่ึงได้พัฒนาขึ้นในลักษณะของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

3. องค์ประกอบด้านการบริหารงานระบบคุณภาพมีผลทางตรงต่อการบริหารงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากล  

จากผลการวิจัยที่พบว่า แบบจําลองโครงสร้างที่เก่ียวข้องกับด้านการบริหารระบบ
คุณภาพมีความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่ง
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สอดคล้องกับแนวคิดของชิวฮาร์ท (Shewhart, 1939) ร่วมกับ เดมมิ่ง และจูราน (Deming, 1982 & 
Juran, 1988) ได้พัฒนาแนวคิดเก่ียวกับ TQM (Total Quality Management) ซึ่งเป็นพ้ืนฐานหลัก
สําคัญของการบริหารระบบคุณภาพ ที่เน้นการทํางานเป็นทีม แนวคิดของวิฑูรย์  สิมะโชคดี (2543)   
การบริหารคุณภาพโดยรวม หรือการบริหารคุณภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญที่สุด คือ 
การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และสอดคล้องกับแนวคิดของเมอร์กาโทรล และมอร์แกน (Murgatroyd & 
Morgan, 1993) ที่ว่าการบริหารคุณภาพมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานโรงเรียนใน 3 ประการคือ การ
ประกันคุณภาพ การสร้างข้อตกลง และคุณภาพของลูกค้า  

4. องค์ประกอบการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลมีผลทางตรงต่อการ
บริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล  

จากผลการวิจัยที่พบว่า แบบจําลองโครงสร้างที่เก่ียวข้องกับด้านการจัดการเรียนการ
สอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีผลทางตรงต่อการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล มีความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ สอดคล้องกับแนวคิดของบรอนเฟนเบรนเนอร์ (Bronfenbrenner, 1977) ที่เก่ียวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ กับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีความสัมพันธ์มีอิทธิพล 
ทั้งหมด 4 ระดับ คือ 1. ระดับไมโคร (Micro System) 2. ระดับเมโซ (Meso System)  3. ระดับเอ็กโซ 
(Exo System) 4. ระดับแมคโคร (Macro System) และยังสอดคล้องกับแนวคิดของปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ 
(2553) ได้สรุปความหมายของการบริหารงานวิชาการซึ่งเป็นงานจัดการเรียนการสอน โดยมีการจัด
กิจกรรมทุกสิ่งอย่างที่เก่ียวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้ เรียน  จากแนวคิดดังกล่าวจะพบว่า การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากลในแต่ละระดับ โดยตัวแปร
สังเกตได้ของการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลในแต่ละด้านจะมีความสัมพันธ์กับการ
บริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล  

อภิปรายผลรวมได้ว่า โมเดลแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
องค์ประกอบตามสมมติฐานมีผลทางตรงต่อการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่ผู้วิจัยได้จากการ
ปรับรูปแบบโดยพิจารณาจากค่า MI (Modification Indices) ที่มีค่าสูงที่สุด และค่า EPC (Expected 
Parameter Change) ซึ่งเป็นค่าบอกขนาด และทิศทางของพารามิเตอร์ที่คาดว่าจะปรับจากที่มีค่าสูงให้
มีค่าลดลง มีความสอดคล้องกับโมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเชิงสมมติฐาน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผลการวิจัยครั้งน้ีพบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถนํา
ผลการวิจัยไปพัฒนาหาวิธีการในการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล และการบริหารงานงานโรงเรียน
ในระดับต่าง ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพ่ือช่วยในการบริหารงานกับผู้บริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน
การจัดการศึกษาได้อย่างมีความถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับบริบทในการจัด
การศึกษาแต่ละระดับต่อไป 

2. ผลการวิจัยคร้ังน้ี สามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาโปรแกรมการพัฒนา
ประสิทธิผลของการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากลต่อไป  
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3. ผลการวิจัยครั้งน้ี นําไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการสร้างรูปแบบการบริหารงานสถานศึกษา ที่
พัฒนาภาวะด้านต่าง ๆ ในการบริหารงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการทํางานในกรอบงานอื่น ๆ หรือ
เพ่ือในการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้บริหารคุณภาพ และมีความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ  

4. ผลการวิจัยครั้งน้ี สามารถนําไปดําเนินการด้านบริหารที่ทําให้เกิดกระบวนการในการ
บริหารท่ีดี เพ่ิมประสิทธิผลในการบริหารให้สูงขึ้น ดีขึ้นในแต่ละระดับของการจัดการศึกษา ทั้งในระดับ
โรงเรียน ระดับท้องถิ่น ระดับภาค และระดับประเทศ เป็นต้น  

5. ในด้านการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากลน้ัน เพ่ือเป็นการยืนยันหรือให้ได้รูปแบบที่ถูกต้อง ชัดเจน และมีความ
สมบูรณ์ย่ิงขึ้นควรมีการเพ่ิมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มารวบรวมและใช้
ประกอบการพัฒนารูปแบบเพ่ิมเติม 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
จากการวิจัยเร่ือง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการ

บริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป ดังน้ี 
1. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ร่วม

เพ่ิมเติมกับรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2. การศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลตามกรอบแนวคิดในงานวิจัยคร้ังน้ี เป็น
การศึกษาอิทธิพลจากการปรับดัชนีดัดแปลงโมเดล (Model Modification Indices) ที่ได้จากการใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป LISREL เท่าน้ัน เพ่ือให้ผลการวิเคราะห์มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น ในการวิจัยครั้ง
ต่อไปควรนําโปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืนๆที่มีการทํางานลักษณะเดียวกัน เช่น การวิเคราะห์โมเดลการ
วิเคราะห์โครงสร้างความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance Structure Model: ACOVS 
Model) โปรแกรม AMOS และโปรแกรม EQS มาวิเคราะห์ เพ่ือนําผลที่ได้มาพิจารณาร่วมด้วย 

3. งานวิจัยครั้งต่อไป ควรทําการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ โดยการเปลี่ยนแปลงการพยากรณ์     
ตัวแปรตามด้วยตัวแปรอิสระที่มีโครงสร้างข้อมูลหลายระดับ หรือที่เรียกว่า การวิเคราะห์เชิงพหุระดับ 
(Multilevel Model) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป Hierarchical Linear Modeling: HLM  

4. งานวิจัยครั้งต่อไป ควรทําการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ โดยการขยายการวิเคราะห์รูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล หรือใน
สถานศึกษาระดับอ่ืน ๆ เพ่ือนําผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ อันเป็นการขยาย ต่อยอด
องค์ความรู้ของงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์ที่สุด  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
2) เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของภาวะผู้นําที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จากการวิเคราะห์เอกสารและแนวคิด ทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวข้องและพัฒนารูปแบบการบริหารทีมี
ประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) และได้พัฒนาขึ้น
เป็นโมเดลลิสเรล โดยใช้ตัวแปรแฝง 5 ตัว ได้แก่ ด้านภาวะผู้นํา ด้านความผูกพันต่อบทบาทการ
ดําเนินชีวิตด้านต่าง ๆ ด้านความฉลาดทางอารมณ์ ด้านทักษะการบริหารจัดการ และด้านประสิทธิผล
การบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และตัวแปรสังเกตได้ 27 ตัวแปร และ 3) เพ่ือสร้างโมเดล
ความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุของภาวะผู้นําที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีเป็นผู้บริหารสถานศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
จํานวน 800 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ โดยการสุ่ม
แบบบุ๊คเลทเมทริกซ์ (Booklet Matrix Sampling) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเพ่ือหาค่าสถิติพ้ืนฐาน
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรมลิสเรล (LISREL) Version 8.80 เพ่ือการวิเคราะห์
โมเดลเชิงสาเหตุ (Causal Model) และตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบตามทฤษฎีกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 56 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยของด้านความ
ฉลาดทางอารมณ์ และด้านทักษะการบริหารจัดการ มีการปฏิบัติมาก ส่วนด้านความผูกพันต่อบทบาทการ
ดําเนินชีวิตด้านต่าง ๆ ด้านภาวะผู้นํา และด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
มีการปฏิบัติปานกลาง 2) ตัวแปรสังเกตได้ทุกปัจจัย มีการปฏิบัติสูงกว่าค่าเฉลี่ยและการแจกแจงของตัว
แปรมีลักษณะเป็นโค้งแบบราบกว่าปกติ (Platy Kurtic) 3) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต
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ได้ที่ได้ศึกษา จํานวน 27 ตัวแปร พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 371 คู่ มีค่าแตกต่างจากศูนย์
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 329 คู่ มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จํานวน 9 คู่ และมีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติจํานวน 33 คู่ โดยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นความสัมพันธ์ทางบวกจํานวน 300 คู่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ที่มีค่าเป็น
บวกน้ันแสดงถึงความสัมพันธ์ที่มีทิศทางไปในทางเดียวกัน ความสัมพันธ์ทางลบจํานวน 71 คู่               
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ที่มีค่าเป็นลบน้ัน แสดงถึงความสัมพันธ์ที่มีทิศทางไปในทางตรงข้ามกัน ใน    
เมทริกซ์มีขนาดของความสัมพันธ์ทางบวก ต้ังแต่ 0.007 ถึง 0.990 และ มีขนาดของความสัมพันธ์ทางลบ 
ต้ังแต่ -0.007 ถึง -0.440 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้งที่อยู่ในตัวแปรแฝงเดียวกันและตัวแปร
แฝงต่างกันความสัมพันธ์ส่วนใหญ่มีนัยทางสถิติ ขนาดของความสัมพันธ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
(0.33 < r < 0.66) 4) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นโมเดลเชิงสาเหตุของภาวะผู้นําที่มีผล
ต่อประสิทธิผลของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเชิงสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูล          
เชิงประจักษ์ (ค่าไค-สแควร์ : χ2 = 527.27, อาศาความเป็นอิสระ: df = 187, ค่า p = 0.052, GFI = 0.99, 
AGFI = 0.98, RMSEA = 0.047 และ CN = 327.69) ค่าพารามิเตอร์เมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่างตัว
แปรแฝงภายในมีความแปรเปลี่ยนโดยตรงกับประสิทธิผลของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

  
ABSTRACT 

The objectives of this research were to study 1) the effectiveness of 
administration of private higher education institution, 2) leadership causal factors 
affecting administration effectiveness of private higher education institution, and 3) to 
create a causal relationship model of leadership affecting administration effectiveness of 
private higher education institution. The documents and concepts of the related theories 
were analyzed and the administration effectiveness of private higher education 
institution model was developed by setting a focus group. The LISREL model was 
developed by the use of 5 latent variables including leadership, commitment of the 
lifestyle role, emotional quotient, administration, and effectiveness of administration of 
private higher education institution, and 27 observed variables. The samples of this study 
consisted of 800 educational administrators of private higher education institution 
selected by multi-stage sampling. The tools used to collect data were a set of five-point 
rating scale questionnaire and booklet matrix sampling. The statistics were analyzed by 
computer program. LISREL program version 8.80 was used to analyze a causal model 
and evaluate the relationship between theory and empirical data. 

The results were as follows: 
1. The majority of administrators were male and aged 56 years old or above. 

The means of emotional quotient and administration were high. The commitment of the 
lifestyle role, leadership, and effectiveness of administration of private higher education 
institution were at moderate level. 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2555 

79 

2. Observed variables had higher treatment than the mean. Furthermore, the 
distribution of the variables was a Platy Kurtic curve. 

3. Correlation coefficient analysis of the 27 observed variables and the 
relationship between 371 pairs of the variables were found that 329 pairs had significant 
difference at the level of .01. 9 pairs had significant difference at the level of .05. The 
relationship between 33 pairs of variables had no significant difference. In addition, the 
correlation coefficient of 300 pairs of variables had positive relationship. It indicated that 
they had the same direction. 71 pairs of variable had negative correlation. It meant that 
they had the opposite direction. The size of positive correlation ranged between 0.007 
and 0.990 and the size of negative correlation ranged between -0.007 and -0.440. The 
relationship of observed variables including the same or different latent variables had 
statistical significance at moderate level (0.33 < r < 0.66). 

4. The analysis of the relationship of causal linear modeling structure of 
leadership causal factors affecting administration effectiveness of private higher 
education institution was related to the empirical data (Chi-Square = 527.27, degree of 
freedom = 187, p = 0.052, GFI = 0.99, AGFI = 0.98, RMSEA = 0.047, and CN = 327.69). The 
metric parameters of causal influence between internal latent variables had direct 
change to the effectiveness of administration of private higher education institution. 
 
คําสําคญั   

ภาวะผู้นํา ประสิทธิผลของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 

ความสาํคญัของปัญหา 
กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว บางเรื่องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

อย่างรวดเร็ว เช่น ด้านสังคม การเมือง การปกครอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ 
ประชากร วัฒนธรรม และการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2541) การพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และการพัฒนาประเทศชาติให้สามารถอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข จึงมีการกําหนด
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้อง ได้แก่ เพ่ือสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543; กระทรวงศึกษาธิการ, สํานัก
นโยบายและแผนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 2542) การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าจะต้อง
อาศัยคนในชาติที่มีประสิทธิภาพโดยการวางรากฐานทางด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนให้มีคุณภาพที่จะ
สามารถพัฒนาชีวิตพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตนเอง ครอบครัวและบ้านเมืองให้เยาวชนรู้จักคิด 
รู้จักใฝ่หาความรู้หาประสบการณ์ด้วยตนเอง รู้จักปรับตัว รู้จักแก้ปัญหา รู้จักพัฒนาทักษะในการ
ทํางาน มีค่านิยมที่ดีงาม และส่งเสริมความเป็นเลิศในความสามารถ ความถนัดของแต่ละบุคคล ตาม
ศักยภาพที่มีอยู่  
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คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษา มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานได้กําหนดกรอบ
การดําเนินการการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) โดยกําหนดเป้าหมายในการ
ปฏิรูปการศึกษารอบสอง แก่ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยเร่ิมขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษารอบสอง ต้ังแต่ พ.ศ. 2552-2561 โดยมุ่งเน้น 3 เรื่องหลัก เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม คือ 1) เรื่องคุณภาพ เป็นเรื่องการสร้างคุณภาพใหม่ให้เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ ได้แก่ คุณภาพครู 
คุณภาพแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ คุณภาพของสถานศึกษา
ควรมีแหล่งเรียนรู้ เช่นห้องสมุด อุทยานประวัติศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ และคุณภาพการบริหาร
จัดการ โดยเน้นการกระจายอํานาจ และธรรมาภิบาล 2) เรื่องโอกาส ได้แก่ การเปิดโอกาสให้คนไทย
ทุกกลุ่ม ทุกประเภท ได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เช่น ผู้ด้วยโอกาส ผู้พิการ และเด็กชาย
ขอบตะเข็บชายแดน เป็นต้น และ 3) เรื่องการมีส่วนร่วม ได้แก่ การมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการสนับสนุนการวัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามกรอบของนโยบายปฏิรูป
การศึกษารอบสอง กําหนดเป้าหมายที่จะทําให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ในทุก
ระดับการศึกษาและทุกมิติต้ังแต่การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา ทั้งการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย และส่วนอ่ืน ๆ ที่เหลืออย่างครบวงจร โดยได้มุ่งเน้นใน            
3 ประเด็นหลักที่จะทําให้เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษารอบสอง ประสบความสําเร็จ คือ 1) คุณภาพ 
ซึ่งได้แก่การพัฒนาคุณภาพครู ส่วนคุณภาพของแหล่งเรียนรู้ และ การสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้  
2) การสร้างโอกาส ที่จะทําให้คนไทยทุกประเภท ทั้งผู้พิการ ด้อยโอกาสและคนชายขอบกลุ่มอ่ืน ๆ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ 3) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ระบบ
การศึกษาไทยจึงอยู่ในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ ทั้งในระดับมหภาค และจุลภาค ตามท่ี
กล่าวมาข้างต้น การปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านสังคม สร้างเสริมความรู้ และปลูกฝังจิตสํานึกที่ถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปะวิทยาการต่าง  ๆ 
เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ” จากแผนการจัดการศึกษาดังกล่าวเป็นการเน้นให้เห็น
ถึงความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านสังคม (วิโรจน์  สารรัตนะ, 2542) 

ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า การพัฒนาประเทศชาติจําเป็นต้องเร่ิมต้นจากการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ก่อน และในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์น้ันจําเป็นต้องอาศัยการศึกษาเป็นเคร่ืองมือ
และเป็นเครื่องช้ีนําของสังคม ผู้ที่ได้รับการศึกษาที่ดี หรือได้รับการจัดระบบการศึกษาที่ดีมีมาตรฐาน
จะทําให้บุคลากรเหล่าน้ันมีคุณภาพสามารถเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ สถานศึกษาซึ่งเป็น
องค์กรในการจัดการศึกษา และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา คือผู้บริหารสถานศึกษาใน
ระยะที่ผ่านมาสถาบันอุดมศึกษาได้ขยายตัว และมีความหลากหลายรูปแบบมากขึ้น โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงสถาบันอุดมศึกษายุคใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเสมอภาคในโอกาส
การศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2548) สําหรับระบบการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
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มีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ สถาบันอุดมศึกษาเริ่มถูกนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ สําหรับประเทศไทยสถาบันอุดมศึกษาเป็นองค์กร
ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีการจัดการที่มีความหลากหลาย เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของสังคม และการพัฒนาด้านเทคโนโลยี (ประทิน      
วิเศษสุวรรณ, 2545) สําหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของกลไกขับการเคลื่อนที่
สําคัญของการปฏิรูปการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือ
ตอบสนองต่อการพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพของประเทศ โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในด้านการ
พัฒนาศาสตร์และศิลป์แห่งการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพของการจัดการเรียนการสอน การสร้าง
หลักสูตรที่ทันสมัย เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในด้านของการมีความรอบรู้ทาง
วิชาการ การมีทักษะและความเช่ียวชาญสูง การมีคุณธรรมและจริยธรรม การมีจิตสํานึกที่ดีต่อสังคม 
และการมีความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยความร่วมมือรวมพลังของบุคลากรทุกระดับใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นผู้นําในการ
พัฒนาด้านการเรียนการสอน การบริการ การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนับว่าเป็นกลไกสําคัญ และมีอิทธิพลสูงต่อคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้
จากระบบการจัดการการศึกษา ประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษา และประสิทธิผลขององค์การทาง
การศึกษา นักวิชาการหลายท่านมีความเห็นตรงกันว่าความสําเร็จหรือล้มเหลวทางการศึกษาน้ัน 
ผู้บริหารสถานศึกษานับเป็นตัวแปรที่สําคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสังคมไทย คุณภาพและประสิทธิภาพ
ทางการศึกษามักแปรปรวนไปตามผู้นําเสนอ (รุ่ง  แก้วแดง, 2547) ซึ่งหน้าที่ของผู้บริหารท่ีสําคัญน้ัน
จะต้องสามารถจัดการภายในองค์กรได้ดี ผู้ที่มีบทบาทในสถาบันอุดมศึกษาที่จะทําให้องค์กรมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา จะต้องเป็นผู้ที่สามารถปรับตัวในหลาย
ประการ ซึ่งในประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจ ได้แก่ การจัดองค์กรเพ่ืออํานวยการให้ทรัพยากรที่เป็นตัวคนและ
วัตถุประสงค์เข้าด้วยกัน สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขณะเดียวกันจะต้องสามารถ
จัดการภายนอกองค์กร เพ่ือนําองค์กรให้สามารถดําเนินไปได้ โดยมีการปรับตัวอย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตามการที่ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สามารถบริหารงานให้ได้ผลดีน้ันจําเป็นจะต้องมีการเสริมพลังให้ผู้บริหาร โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเหล่าน้ันได้มีโอกาสฝึกฝน และใช้ความเป็นผู้นําหรือภาวะผู้นํา (Leadership) 
ได้อย่างเต็มศักยภาพ (อรรณพ  พงษ์วาท, 2540) เพ่ือให้ผู้บริหารเหล่าน้ันเป็นนักบริหารมืออาชีพ 
นอกจากปัจจัยที่กล่าวมาแล้วยังมีปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความเป็นผู้นําหรือภาวะผู้นํา (Leadership) ยังมี
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับภาวะผู้นําในด้านอ่ืน ๆ ของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งสามารถที่จะส่งผล
ต่อประสิทธิผลของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ปัจจัยที่ เ ก่ียวข้องด้านต่าง ๆ ของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จะส่งผลต่อ
ความสําเร็จและประสิทธิผลการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งสามารถใช้เป็นเหตุผลเพ่ือ
สนับสนุนคํากล่าวที่ว่า ความสําเร็จหรือความล้มเหลวในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
ภาพรวม เกิดจากความสามารถด้านการบริหารจัดการของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2555 

82 

คุณลักษณะผู้นํา และภาวะผู้นําของผู้บริหารซ่ึงจะส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (ภาวดี  อนันต์นาวี, 2545) มีนักการศึกษา นักวิชาการทางการบริหารหลายคนได้ศึกษาวิจัย
และสรุปแนวคิดที่สอดคล้องกันไว้ดังน้ี พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาและทักษะการบริหารงาน
เป็นเคร่ืองมือสําคัญที่สุดในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร แคท์ซ (Katz, 1974) ได้กล่าวถึง ผู้บริหารน้ัน
ควรมีทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) ทักษะด้านมนุษย์ (Human Skills) และทักษะด้าน
ความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) ทําให้การปฏิบัติหน้าที่ได้ดีย่ิงขึ้นและจะส่งผลโดยตรงต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001) กล่าวว่า ความสําเร็จในการ
บริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษาจะมีมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
นักศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องทุกส่วนของสังคมหรือผู้ที่มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ต่างมีส่วน
รับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมทํา และร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์  

ความสําเร็จของการบริหารสถานศึกษาย่อมขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสําคัญผลการ
จัดการศึกษาของสถาบันใดย่อมสะท้อนถึงพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถาบันน้ัน ดังน้ันภาวะ
ผู้นําหรือพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นปัจจัยหน่ึงของความสําเร็จหรือล้มเหลว
ในการบริหารสถานศึกษา ทั้งน้ีผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นบุคลากรช้ีนําหลักที่สําคัญต่อการบริหาร 
และการจัดการศึกษา ในการน้ี ผู้บริหารสถานศึกษาจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหารให้
สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา และจะต้องมีภาวะผู้นําทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความสามารถใน
การบริหารจัดการและความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษา (ธีระ  รุณเจริญ, 
2546) ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเปรียบเสมือนหัวใจของสถานศึกษานั้น ๆ ถ้าผู้บริหารสถานศึกษาที่ไม่มี
ภาวะผู้นําก็คงบรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารได้ยาก (เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์, 2549) ภาวะผู้นําที่
เหมาะสมกับการบริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน คือ ภาวะผู้นําแบบปฏิรูป และภาวะผู้นําแบบ
แลกเปลี่ยน โดยเป็นผู้นําที่มีทรรศนะกว้างไกลสามารถทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจในการ
ทํางานมากข้ึน และเป็นการจูงใจในการทํางานโดยการแลกเปลี่ยน เพราะการที่ผู้บริหารจะบริหาร
สถานศึกษาให้มีประสิทธิผล หรือไม่น้ันสิ่งสําคัญอย่างหน่ึง คือ สมรรถภาพในการนํา และการใช้ภาวะ
ผู้นําในการปรับเปลี่ยน และพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้น สจวตส์ (Stewart, 1985) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้นําแบบ
ปฏิรูป และภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา และงานวิจัยของ 
อัมพร  อิสสรารักษ์ (2548) กล่าวว่า ภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยนสามารถทํานายประสิทธิผลของ
สถานศึกษา 

ดังน้ันผู้บริหารจะต้องปรับพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสม โดยคํานึงถึงลักษณะของ
ผู้ร่วมงาน สถานการณ์ สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพนั้น
อาจพิจารณาได้จากความมีประสิทธิผลขององค์การ ซึ่งก็คือ การที่องค์การสามารถดําเนินการจน
บรรลุ หรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ (เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ์, 2549) 
 
โจทย์วิจัย/ปญัหาวิจัย 

ปัจจัยเชิงสาเหตุของภาวะผู้นํามีผลต่อประสทิธิผลของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อย่างไร 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบรหิารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของภาวะผู้นําที่มีผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถาบัน 

อุดมศึกษาเอกชน  
3. เพ่ือสร้างโมเดลความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุของภาวะผู้นําที่มีผลต่อประสิทธิผล

ของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษา เรื่อง การศึกษาและพัฒนาปัจจัยเชิงสาเหตุของภาวะ

ผู้นําที่มีผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาที่ผู้วิจัยนํามาศึกษา ได้แก่ ผู้ที่ดํารงตําแหน่งระดับบริหารสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี รองคณบดี และผู้อํานวยการ
หรือหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่าคณะ จํานวน 2,625 คน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
http://www.mua.go.th and www.umap.org/usco/en/home/index.php (ข้อมูล ณ วันที่ 10 
มีนาคม 2554) 

กลุ่มตัวอย่าง (Samples) ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ของการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในโมเดล
ลิสเรล (LISREL Model) กล่าวคือ ผู้วิจัยใช้การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน จํานวน 800 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามรายด้านเก่ียวกับการศึกษาและพัฒนา 
ปัจจัยเชิงสาเหตุของภาวะผู้นําที่มีผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งมี
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 ข้อ 
ส่วนที่ 2 ข้อคําถามเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ

งานวิจัยน้ี ประกอบด้วย 5 ตอน ได้แก่ แบบวัดด้านภาวะผู้นํา แบบวัดด้านความผูกพันต่อบทบาทการ
ดําเนินชีวิตด้านต่าง ๆ แบบวัดด้านความฉลาดทางอารมณ์ แบบวัดด้านทักษะการบริหารจัดการ และ
แบบวัดด้านประสิทธิผลการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert) สเกล 5 ระดับ 

3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
ในการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการเก็บและรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยครั้งน้ี

ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาแบบสอบถามรายด้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
3.1 การสร้างแบบสอบถาม 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อประสิทธิผลของการบริหาร
ของสถาบันการศึกษาเอกชน ประกอบด้วย 

1. แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านภาวะผู้นํา ประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกตได้ 6 ตัวแปร 
2. แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านความผูกพันต่อบทบาทการดําเนินชีวิตด้านต่าง ๆ 
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ประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกต ได้ 8 ตัวแปร 
3. แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์ ประกอบไปด้วยตัวแปร

สังเกต ได้ 4 ตัวแปร 
4. แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยทักษะด้านการบริหารจัดการ ประกอบไปด้วยตัวแปร

สังเกต ได้ 3 ตัวแปร 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการบริหาร

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นแบบสอบถามรายด้าน 
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านประสิทธิผลของการบริหาร ประกอบไปด้วย   

ตัวแปรสังเกตได้ 6 ตัวแปร 
3.2 การตรวจคุณภาพเครื่องมือ 

3.2.1 การตรวจคุณภาพเครื่องมือ การตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์  
เชิงสาเหตุปัจจัยของภาวะผู้นําที่มีผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และเพ่ือ
หาความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และประเด็นข้อคําถาม 

3.2.1.1 การตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยของ
ภาวะผู้นําที่มีผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผู้วิจัยนําโมเดลงานวิจัยปัจจัย
ของภาวะผู้นําที่มีผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้พัฒนาขึ้นให้
ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 10 ท่าน ได้ตรวจสอบตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 

3.2.1.2 การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และประเด็น
ข้อคําถามผู้วิจัยนําข้อคําสอบถามท่ีได้พัฒนาขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity) และประเด็นข้อคําถาม 

3.2.2 การปรับปรุงแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 

และนําไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย แต่มีคุณลักษณะ
เหมือนกัน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

3.2.3 การทดลองใช้เคร่ืองมือ ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้ให้ข้อมูลจากประชากรสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 3 แห่ง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ี แต่มีคุณลักษณะที่เหมือนกัน 
จํานวน 72 ฉบับ ซึ่งแบบสอบถามท้ัง 72 ฉบับ มาจากการจัดแบ่งแบบสอบถาม โดยใช้เทคนิคการสุ่ม
แบบบุ๊คเลค (Matrix Booklet Sampling) เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์พิจารณาคุณภาพของ
แบบสอบถาม ดังน้ี 

1. หาค่าอํานาจการจําแนก (Discrimination) เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 
(Item-Total Correlation) 

2. หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยจะมีค่าระหว่าง 0 < α < 1 ในงานวิจัยน้ี
ผู้วิจัยใช้เกณฑ์พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha Coefficient Method) 
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3.2.4 การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ในขั้นตอนน้ีผู้วิจัย
กําหนดไว้เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เน่ืองจากได้
กําหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้กับตัวแปรแฝงไว้ก่อนแล้ว น่ันคือ ตัวแปรสังเกตได้จะมี
ค่านํ้าหนักองค์ประกอบเฉพาะกับตัวองค์ประกอบเท่าน้ัน (Bollen, 1989) ในการตัดสินจะเลือกข้อที่
มีนํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการดังน้ี 
3.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเบ้ืองต้น เพ่ือให้รู้จักลักษณะกลุ่มตัวอย่าง และ

สภาพตัวแปรต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
3.3.1.1 ความถี่ และร้อยละ 
3.3.1.2 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3.3.2 การวิเคราะห์หาความเที่ยง (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ     
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม 

3.3.3 การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรที่ใช้ในการพัฒนาโมเดล ประกอบด้วย 
ตัวแปรสังเกตได้ 27 ตัวแปร ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าความเบ้ (Skewness) 
ความโด่ง (Kurtosis) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย 
(Coefficient of Variation) 

3.3.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) 

3.3.5 การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 

3.3.6 การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของภาวะผู้นําที่มีผล
ต่อประสิทธิผลของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่สร้างขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยโปรแกรมสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ โปรแกรมลิสเรล (LISREL 
Program) 
 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของ
ภาวะผู้นําที่มีผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามจากผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกลุ่มตัวอย่างเป็น

เพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยเป็นเพศชาย ร้อยละ 73.63 และเพศหญิง ร้อยละ 26.37 ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 
56 ปีขึ้นไป มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.88 รองลงมาคืออยู่ในช่วงอายุ 51–55 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.13 
และน้อยที่สุดคืออยู่ในช่วงอายุ 30–35 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.88 
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ส่วนรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามน้ัน ส่วนใหญ่จะมีรายได้ระหว่าง 50,001– 
70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.00 รองลงมาคือมีรายได้ระหว่าง 30,001–50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
40.25 และน้อยที่สุดคือมีรายได้ระหว่าง 90,000 บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 4.63 

ในส่วนของตําแหน่งหน้าที่ของผู้ตอบแบบสอบถามน้ัน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
จะดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 33.10 รองลงมา คือ รองคณบดี คิดเป็นร้อย
ละ 30.10 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนน้อยที่สุดจะดํารงตําแหน่งอธิการบดี คิดเป็นร้อยละ 2.55   

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานและลักษณะการแจกแจงของตัวแปรสังเกตได้แต่ละปัจจัย 
ปัจจัยด้านความฉลาดทางอารมณ์ในภาพรวมมีระดับของการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ

มาก โดยมีค่า x  = 3.726 ค่า SD = 0.629 ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียสูง (3.678 – 3.731) มีค่าสัมประสิทธ์ิการ
กระจาย (CV) อยู่ระหว่าง 0.146 – 0.181 ตัวแปรส่วนใหญ่มีการแจกแจงมีลักษณะเบ้ทางซ้ายทั้งหมด     
(-0.379) – (-0.461) มีการแจกแจงมีลักษณะความโด่งตํ่ากว่าโค้งปกติ (-0.428) – (-0.724) 

ปัจจัยด้านความผูกพันต่อบทบาทการดําเนินชีวิตด้านต่างๆในภาพรวมมีระดับ
ของการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่า x  = 3.384 ค่า SD = 0.692 ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ย
ปานกลาง (3.229 – 3.633) มีค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย (CV) อยู่ระหว่าง 0.190 – 0.229 ตัวแปร
ส่วนใหญ่มีการแจกแจงมีลักษณะเบ้ทางขวา (-0.194) – (0.394) มีการแจกแจงมีลักษณะความโด่งตํ่า
กว่าโค้งปกติมาก (-0.912) – (-1.469) 

ปัจจัยด้านทักษะการบริหารจัดการ (MS) ในภาพรวมมีระดับของการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่า x  = 3.714 ค่า SD = 0.750 ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียสูง (3.700 – 3.736) มีค่าสัมประสิทธ์ิ
การกระจาย (CV) อยู่ระหว่าง 0.173 – 0.230 ตัวแปรส่วนใหญ่มีการแจกแจงมีลักษณะเบ้ทางซ้ายทั้งหมด     
(-0.541) – (-0.701) มีการแจกแจงมีลักษณะความโด่งตํ่ากว่าโค้งปกติ (-0.928) – (-0.981) 

ปัจจัยด้านภาวะผู้นําในภาพรวมมีระดับของการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง โดย
มีค่า x  = 3.318 ค่า SD = 0.724) ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียปานกลาง (3.053 – 3.596) มีค่าสัมประสิทธ์ิการ
กระจาย (CV) อยู่ระหว่าง 0.181 – 0.277 ตัวแปรส่วนใหญ่มีการแจกแจงมีลักษณะเบ้ทางขวา (-0.051) – 
(0.505) มีการแจกแจงมีลักษณะความโด่งตํ่ากว่าโค้งปกติมาก (-0.815) – (-1.325) 

ปัจจัยด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
ภาพรวมมีระดับของการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่า x  = 3.421 ค่า SD = 0.742 ส่วน
ใหญ่มีค่าเฉลี่ยปานกลาง (3.160 – 3.675) มีค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย (CV) อยู่ระหว่าง 0.198 – 
0.248 ตัวแปรส่วนใหญ่มีการแจกแจงมีลักษณะเบ้ทางขวา (-0.806) – (0.332) มีการแจกแจงมี
ลักษณะความโด่งตํ่ากว่าโค้งปกติมาก (-0.503) – (-1.361) 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้  
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ที่ได้ศึกษา

จํานวน 27 ตัวแปร พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 371 คู่ มีค่าแตกต่างจากศูนย์
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 329 คู่ มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จํานวน 9 คู่ และมีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติจํานวน 33 คู่ โดยค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นความสัมพันธ์ทางบวกจํานวน 300 คู่ ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ที่มีค่าเป็นบวกนั้นแสดงถึงความสัมพันธ์ที่มีทิศทางไปในทางเดียวกัน ความสัมพันธ์ทาง
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ลบจํานวน 71 คู่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีค่าเป็นลบนั้น แสดงถึงความสัมพันธ์ที่มีทิศทางไปใน
ทางตรงข้ามกัน ในเมทริกซ์มีขนาดของความสัมพันธ์ทางบวก ตั้งแต่ 0.007 ถึง 0.990 และ มี
ขนาดของความสัมพันธ์ทางลบ ต้ังแต่ -0.007 ถึง -0.440 

ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์พหูคูณ (Regression Coefficient) โมเดลสมการ
โครงสร้างเชิงสาเหตุ โดยพิจารณาจากค่า R2 ด้านความฉลาดทางอารมณ์ (EMO) และด้านความผูกพัน
ต่อบทบาทดําเนินชีวิตด้านต่าง ๆ (MR) มีค่า R เท่ากับ 0.482 มีค่า R2  เท่ากับ 0.232 หรือสามารถ
อธิบายได้ว่าด้านความฉลาดทางอารมณ์ (EMO) และด้านความผูกพันต่อบทบาทดําเนินชีวิตด้านต่าง ๆ 
(MR) มีความสัมพันธ์กันมากที่ระดับ 0.482 และมีค่าความแปรปรวนได้ร้อยละ 23.2 ด้านความฉลาดทาง
อารมณ์ (EMO) และด้านภาวะผู้นํา (LEA) มีค่า R เท่ากับ 0.470 และค่า R2 เท่ากับ 0.221 หรือสามารถ
อธิบายได้ว่าด้านความฉลาดทางอารมณ์ (EMO) และด้านภาวะผู้นํา (LEA) มีความสัมพันธ์กันมากที่
ระดับ 0.470 และมีค่าความแปรปรวนได้ร้อยละ 22.1 และด้านความฉลาดทางอารมณ์ (EMO) และด้าน
ทักษะการบริหารจัดการ (MS) มีค่า R เท่ากับ 0.111 มีค่า R2  เท่ากับ 0.012 หรือสามารถอธิบายได้ว่า
ด้านความฉลาดทางอารมณ์ (EMO) และด้านทักษะการบริหารจัดการ (MS) มีค่าความสัมพันธ์กันน้อยที่
ระดับ 0.111 และมีค่าความแปรปรวนได้ร้อยละ 1.2 ตามลําดับ ที่ระดับความเช่ือมั่น 0.95 

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นโมเดลเชิงสาเหตุของภาวะผู้นําที่
มีผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

1. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยความสัมพันธ์    
เชิงสาเหตุของภาวะผู้นําที่มีผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ตัวแปรแฝงทั้งภายนอกและภายใน จะวัดจากตัวแปรที่สังเกตได้โดยพิจารณา
จากค่านํ้าหนัก (Loading) สามารถอธิบายได้ดังน้ี 

ตัวแปรแฝงภายนอกด้านความฉลาดทางอารมณ์ (EMO) มีค่านํ้าหนัก 
(Loading) ของความตระหนักในตนเอง (SELFA) การจัดการตนเอง (SELFM) ความตระหนักในสังคม 
(SOCIAL) และการจัดการด้านความสัมพันธ์ (RELAM) มีค่า 0.66, 0.60, 0.57, และ 0.59 ตามลําดับ    

ตัวแปรแฝงภายในด้านความผูกพันต่อบทบาทการดําเนินชีวิตด้านต่าง ๆ 
(MR) มีค่านํ้าหนัก (Loading) ความผูกพันต่อบทบาทคู่สมรส (MRR) ความผูกพันต่อบทบาทการเป็น
บิดามารดา (MRF) ความผูกพันต่อบทบาทมิตรภาพ (MRFR) ความผูกพันต่อบทบาทในชุมชนหรือ
สังคม (MRSO) ความผูกพันต่อบทบาทอาชีพ (MROC) ความผูกพันต่อบทบาทผู้ดูแลบิดามารดา 
(MRPR) ความผูกพันต่อบทบาทเครือญาติ (MRKI) และความผูกพันต่อบทบาทแม่บ้าน (MRHM) มีค่า 
0.31, 029, 0.34, 0.74, 0.84, 0.66, 0.78 และ 0.76 ตามลําดับ 

ตัวแปรแฝงภายในด้านทักษะการบริหารจัดการ (MS) มีค่านํ้าหนัก 
(Loading) ทักษะที่สัมพันธ์กับงาน (MSTR) ทักษะที่สัมพันธ์กับคน (MSPR) และทักษะที่สัมพันธ์กับ
ตนเองและการวิเคราะห์ (MSSR) มีค่า 0.84, 0.69 และ 0.28 ตามลําดับ   

ตัวแปรแฝงภายในด้านภาวะผู้นํา (LEA) มีค่านํ้าหนัก (Loading) การให้
รางวัลตามสถานการณ์ (COR) การบริหารแบบวางเฉย (MAE) ความมีเสน่ห์ (CHA) แรงบันดาลใจ 
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(INS) การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล (INC) และการกระตุ้นการใช้ปัญญา (INT) มีค่า 0.78, 0.87, 
0.58, 0.027, 0.29 และ 0.19 ตามลําดับ 

ตัวแปรแฝงภายในด้านประสิทธิผลของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(EFF) มีค่านํ้าหนัก (Loading) ความสามารถในการผลิต (PROD) ความสามารถในการพัฒนาเจตคติ
ทางบวก (POA) ความสามารถในการปรับตัว (ADA) ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถาบัน 
(SOP) การพัฒนาบุคลากร (HUR) และความสามารถในการสร้างความสามัคคีกับบุคลากร (HUU) มี
ค่า 0.33, -0.35, -0.026, 0.19, 0.11 และ 0.018 ตามลําดับ 

2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยเชิงสาเหตุของภาวะผู้นําที่
มีผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ผลการทดสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นําที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปรียบเทียบกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีความ
สอดคล้องกัน โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากับ 527.27 ที่องศาอิสระ 
(Degree of Freedom) เท่ากับ 187 ระดับความมีนัยสําคัญ (P-Value) เท่ากับ 0.052 ค่าดัชนีราก
กําลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนจากการประมาณค่า (Root Mean Square Error of 
Approximation, (RMSEA) เท่ากับ 0.047 ค่าดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของเศษ (Root Mean Square 
Residual, RMR) เท่ากับ 0.022 มีค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) (GFI) 
เท่ากับ 0.99 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index), 
AGFI) เท่ากับ 0.98 ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) ต่ออาศาอิสระ (χ2/ df) มีค่าเท่ากับ 2.820 ขนาดของ
ตัวอย่างอย่างน้อยที่สุดหรือขนาดวิกฤต (Critical) เท่ากับ 327.69 
 
อภิปรายผล 

ผู้ วิจัยได้นําเสนอประเด็นเพ่ือการอภิปรายเป็นรายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตลอดจนนําเสนอรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
ด้านประสิทธิผลของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ปัจจัยด้านภาวะผู้นํามีผลทางตรงต่อประสิทธิผลของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ผลการวิจัยที่พบว่า แบบจําลองโครงสร้างของด้านภาวะผู้นํามีผลทางตรงต่อประสิทธิผล

ของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ 1 ของการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเบิร์นส์ (Burns, 1978) และแนวคิดของทิชช่ี และ     
เดวานน่า (Tichy & Devanna, 1986) และสอดคล้องกับแนวคิดของเซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni, 
1996) ซึ่งทั้งสองแนวคิดมีความสอดคล้องกัน 

สําหรับค่าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์ตัวแปรสังเกตได้ในปัจจัยด้านภาวะผู้ นํา มี
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดจํานวน 15 คู่ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 0.197 – 
0.967 มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 15 คู่ 

2. ปัจจัยด้านความฉลาดทางอารมณ์ ความผูกพันต่อบทบาทการดําเนินชีวิตด้านต่าง ๆ 
และด้านทักษะการบริหารจัดการ มีผลทางตรงต่อด้านภาวะผู้นํา 
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แบบจําลองโครงสร้างที่เก่ียวข้องกับด้านความฉลาดทางอารมณ์มีผลทางตรงต่อด้าน
ภาวะผู้นํามีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นไปตามสมมติฐานที่ 2 ของการวิจัย ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของซาโลเวย์ และเมเยอร์ (Salovey & Mayer, 1993) 

สําหรับค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตัวแปรสังเกตได้ในปัจจัยด้านความฉลาดทางอารมณ์ 
มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดจํานวน 6 คู่ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 0.933          
– 0.990 มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 6 คู่ 

3. ปัจจัยด้านความฉลาดทางอารมณ์มีผลทางตรงต่อด้านความผูกพันต่อบทบาทการดําเนิน
ชีวิตด้านต่าง ๆ และด้านทักษะการบริหารจัดการ 

แบบจําลองโครงสร้างที่เก่ียวข้องกับด้านความฉลาดทางอารมณ์มีผลทางตรงต่อด้าน
ความผูกพันต่อบทบาทการดําเนินชีวิตด้านต่าง ๆ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ 3 ของการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกู๊ดส์ (Goode, 1960) 

4. ปัจจัยด้านความผูกพันต่อบทบาทการดําเนินชีวิตด้านต่าง ๆ มีผลทางตรงต่อด้านทักษะ
การบริหารจัดการ 

แบบจําลองโครงสร้างที่เก่ียวข้องกับด้านความผูกพันต่อบทบาทการดําเนินชีวิตด้านต่าง ๆ 
มีผลทางตรงต่อด้านทักษะการบริหารจัดการ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ 3 ของการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของฟาเรล และเคย์ (Farren & Kaye, 1996) 

สําหรับค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตัวแปรสังเกตได้ในปัจจัยด้านความผูกพันต่อบทบาท
การดําเนินชีวิตด้านต่าง ๆ มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดจํานวน 28 คู่ มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 0.401–0.981 มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
จํานวน 28 คู่ ทั้งหมดมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นความสัมพันธ์ทางบวก 
 
ข้อเสนอแนะ 

การนําเสนอในตอนน้ีผู้วิจัยค้นพบปัจจัยเชิงสาเหตุของภาวะผู้นําที่มีผลต่อประสิทธิผลของ
การบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็น
การนําเสนอข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ และส่วนที่สอง เป็นการนําเสนอข้อเสนอแนะใน
การทําวิจัยครั้งต่อไป ตามรายละเอียดดังน้ี 

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 ผลการวิจัยครั้งน้ีพบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุของภาวะผู้นํามีผลต่อประสิทธิผลของการ

บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถนํา
ผลการวิจัยไปพัฒนาหาวิธีการประเมินประสิทธิผลของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ
หน่วยงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพ่ือใช้ช่วยในการประเมินผลงานกับผู้บริหารให้มีความถูกต้อง และ
เป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

1.2 ผลการวิจัยครั้งน้ี สามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาโปรแกรมการพัฒนา
ประสิทธิผลของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาต่อไป 
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1.3 ผลการวิจัยครั้งน้ี นําไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการแสวงหาการสร้างรูปแบบเพ่ือ
พัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการทํางานในมิติอ่ืน ๆ หรือมิติแฝงในการ
อบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาผู้บริหารให้ เก่ง ดี และมีความสุขในการทํางาน และเป็นผู้บริหารมืออาชีพ  

1.4 ผลการวิจัยครั้งน้ี สามารถนําการดําเนินการด้านบริหารที่ทําให้เกิดประสิทธิผล เพ่ิม
เพ่ิมประสิทธิผลในการบริหารให้สูงขึ้น ดีขึ้นของผู้บริหารระดับรอง เช่น หัวหน้าคณะวิชา หัวหน้า
แผนก เป็นต้น  

1.5 ในด้านการพัฒนารูปแบบของปัจจัยเชิงสาเหตุของภาวะผู้นํามีผลต่อประสิทธิผล
ของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้ัน เพ่ือเป็นการยืนยันหรือให้ได้รูปแบบที่ถูกต้อง ชัดเจน 
และมีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้นควรมีการเพ่ิมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการจัดทํา Work Shop เพ่ือ
นําข้อมูลที่ได้มารวบรวมและใช้ประกอบการพัฒนารูปแบบเพ่ิมเติม 

2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนาปัจจัยเชิงสาเหตุของภาวะผู้ นําที่มีผลต่อ

ประสิทธิผลของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป ดังน้ี 
2.1 ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ร่วม

เพ่ิมเติมกับรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับพัฒนาปัจจัยเชิงสาเหตุของภาวะผู้นําที่มีผลต่อประสิทธิผลของ
การบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

2.2 การศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลตามกรอบแนวคิดในงานวิจัยครั้งน้ี เป็น
การศึกษาอิทธิพลจากการปรับดัชนีดัดแปลงโมเดล (Model Modification Indices) ที่ได้จากการใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป LISREL เท่าน้ัน เพ่ือให้ผลการวิเคราะห์มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น ในการวิจัยครั้ง
ต่อไปควรนําโปรแกรมสําเร็จรูปอื่น ๆ ที่มีการทํางานลักษณะเดียวกัน เช่น การวิเคราะห์โมเดลการ
วิเคราะห์โครงสร้างความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance Structure Model: ACOVS 
Model) โปรแกรม AMOS และโปรแกรม EQS มาวิเคราะห์ เพ่ือนําผลที่ได้มาพิจารณาร่วมด้วย 

2.3 งานวิจัยครั้งต่อไป ควรทําการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ โดยการเปลี่ยนแปลงการ
พยากรณ์ตัวแปรตามด้วยตัวแปรอิสระที่มีโครงสร้างข้อมูลหลายระดับ หรือที่เรียกว่า การวิเคราะห์ 
เชิงพหุระดับ (Multilevel Model) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป Hierarchical Linear Modeling: 
HLM  

2.4 งานวิจัยครั้งต่อไป ควรทําการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ โดยการขยายการวิเคราะห์ปัจจัย
เชิงสาเหตุของภาวะผู้นําที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล หรือใน
สถานศึกษาระดับอ่ืน ๆ เพ่ือนําผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ อันเป็นการขยายต่อยอด
องค์ความรู้ของงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์ที่สุด  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารวิทยุชุมชนเพ่ือความม่ันคงของรัฐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติ
ความเป็นมาของวิทยุชุมชน นโยบายการจัดต้ังวิทยุชุมชน รูปแบบการบริหารของวิทยุชุมชนและวิทยุ
ชุมชนต่อความม่ันคงของรัฐ 
 การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกจากผู้กําหนด
นโยบาย กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ข้าราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร นักวิชาการด้านวิทยุกระจายเสียงและผู้บริหารสถานีวิทยุชุมชน และโดยการสนทนา
กลุ่มเฉพาะจากผู้บริหารสถานี ผู้เก่ียวข้องและผู้ฟังวิทยุชุมชนจากสี่ภาคของประเทศไทย จํานวน          
66 คน 
 ผลการวิจัยพบว่า วิทยุชุมชนต้ังขึ้นต้ังแต่ปลายพุทธศักราช 2543 ตามมาตรา 40 แห่ง
รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ที่กําหนดไว้ว่าคลื่นความถ่ีไม่ควรมีการผูกขาด 
ประชาชนควรเข้าถึงสื่อและชุมชนสามารถเป็นเจ้าของสื่อได้ เพ่ือประโยชน์ของชุมชนและของชาติโดย
จัดให้มีคณะกรรมการบริหารกิจการสื่อด้านน้ีเป็นการเฉพาะ ส่วนการบริหารสถานีน้ัน เน่ืองจากว่า ใน
ระยะเวลาที่วิจัยเรื่องน้ี นโยบายวิทยุชุมชนยังมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมอยู่ 
ผู้วิจัยจึงได้กําหนดกรอบการบริหารตามหลัก POSDCORB คือการวางแผน การจัดองค์กร การจัดคน
เข้าทํางาน การประสานงาน การรายงานและการจัดงบประมาณ เป็นแนวทางวิจัย และพบว่า สถานี
วิทยุชุมชนมีการบริหารตามแนวทางของ POSDCORB และท่ีเพ่ิมเข้ามาคือการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในหลายกิจกรรม สมกับเป็นวิทยุชุมชนของชุมชนและเพ่ือชุมชน การบริหารแบบให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ช่วยให้วิทยุชุมชนมีบทบาท หน้าที่ส่งเสริมความมั่นคงของชุมชนและของรัฐ คือ
ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง และชุมชนเข้มแข็ง 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research, a study of community radio management 
for state security, were to study (1) the origins of community radio, (2) the policy, 
laws, rules and regulations for community radio, and (3) the appropriate forms of 
community radio management for state security. 
 Qualitative research methodology was used. Data were collected from two 
groups of participants. Data by means of in-depth interviews were collected from the 
first group of key informants, comprising policy formulators, National Telecommunication 
Commission members, internal security office officers, academics specializing in radio 
issues, and community radio managers. Additional data were collected by means of 
focus group discussions with 66 persons from four regions, comprising community 
radio managers, staff and audience members. 
 Findings: 
 Community radio has been in existence since Buddhist Era 2543, after 
Article 40 of the B.E. 2540 Constitution decreed that radio frequencies should not be 
monopolized. Communities have a mandate to access, own and use mass media for 
the affairs of the community under the regulations administered by National 
Telecommunication Commission. With regard to community radio management,  this 
research found that the rules and regulations for community radio stations are still in 
the process of improvement, The POSDCORB model, consisting of planning, organizing, 
staffing, coordinating, reporting and budgeting, was applied as the framework for this 
research. It was found that most community radio stations comply with the 
POSDCORB model. In addition, these community radio stations, which are owned and 
managed by the community and for the community, have created opportunities for 
community participation in many community radio activities. 
 Participatory management of community radio stations helps community 
radio play an important role in promoting and supporting state security so that the 
country is secure, the people are wealthy and community is strengthened.  
 
คําสําคญั:  
 การบริหาร  วิทยุชุมชน  ความมั่นคง 
 
ความสาํคญัของปัญหา 
 ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงซึ่งมีประวัติศาสตร์และความเป็นมาที่ยาวนาน ซึ่งกว่าที่ประเทศ
จะมีความเป็นปึกแผ่นและเจริญก้าวหน้าเช่นในปัจจุบัน บรรพกษัตริย์และบรรพบุรุษของคนไทยต้อง
เสียสละชีวิตและเลือดเน้ือ เพ่ือกอบกู้และรักษาผืนแผ่นดินไว้แก่คนรุ่นหลัง ดังน้ัน คนไทยจึงควรรัก
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และหวงแหนประเทศ โดยช่วยกันเสริมสร้างความมั่นคง และปกป้องประเทศไทยจากภัยต่าง ๆ ที่จะ
คุกคามความมั่นคงของประเทศ 
    คําว่า “ความมั่นคงของประเทศ” ได้ถูกกล่าวถึง ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2495 ไว้ว่า หมายถึง "การทําให้เอกราชของชาติหรือสวัสดิภาพของประชาชน
อยู่ในความม่ันคงและปลอดภัย รวมตลอดถึงการทําให้ประเทศดํารงอยู่ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร” นอกจากน้ี ยังมีผู้ที่ให้ความหมายที่กว้างขวาง
ออกไปอีกว่า “ความมั่นคงของประเทศ” หมายถึง “สภาวการณ์หรือสภาพที่รัฐ ภายใต้การนําของรัฐบาล
ที่มีอํานาจอธิปไตยในการปกครองดินแดนดังกล่าวด้วยตนเอง และสามารถดํารงอยู่ด้วยความปลอดภัย
จากภยันอันตรายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็น จากเกณฑ์การเสี่ยงใด ๆ ความเกรงกลัว ความกังวล และความสงสัย 
มีความเจริญก้าวหน้า มีเสรีต่อความกดดันต่าง ๆ ซึ่งจะประกันให้เกิดอํานาจหน้าที่ของแต่ละส่วน
ภายในชาติดําเนินไปได้อย่างอิสระ มีความแน่นแฟ้นเป็นปึกแผ่น มีความแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงไป
โดยง่าย มีความอดทนต่อแรงกดดันต่าง ๆ ที่มากระทบในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านเอกราช อธิปไตย ในด้าน
บูรภาพแห่งดินแดน ในด้านสวัสดิภาพ ความปลอดภัยและผาสุกของประชาชน ในด้านการปกครอง
ของประเทศและวิถีการดําเนินชีวิตของคน อีกทั้งจะต้องมีขีดความสามารถที่จะพร้อมเผชิญต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น” (วิชัย  ชูเชิด, 2547)   
 จากเหตุการณ์ทางการเมือง ที่ก่อให้เกิดการขัดแย้งทางความคิดระหว่างประชาชนชาวไทย
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน โดยที่ประเด็นความขัดแย้งเร่ิมขึ้นจากการที่อดีตนายกรัฐมนตรี  
พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีแสดงรายการบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สินอัน
เป็นเท็จ หรือคดีซุกหุ้น (เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2553) รวมถึงคดีการเลี่ยงภาษีจากการขายหุ้น  
ชินคอร์ป (Shin Corporation) ให้แก่กองทุนเทมาเสก (Temasek Holdings) ตามมติของคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เหตุการณ์ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดแรงกระเพ่ือมใน
สังคมไทยและทําให้เกิดการแบ่งแยกทางความคิดของประชาชนชาวไทยออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายที่มี
ความคิดเห็นว่า อดีตนายกรัฐมนตรี พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้กระทําการทุจริตจริงและสมควร
ได้รับการลงโทษ ฝ่ายที่สอง ได้แก่ ผู้ที่สนับสนุน พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร และฝ่ายที่สาม คือ 
ประชาชนกลุ่มพลังเงียบ คือ มีความคิดเห็นบางอย่างแต่ไม่ได้แสดงออก ซึ่งในเวลานั้นเองที่กลไก 
“การเมืองภาคประชาชน” ได้เริ่มทาํงานขึ้น  
 คําว่า “การเมืองภาคประชาชน” มีความหมายถึง การท่ีประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม       
ในกิจกรรมทางการเมืองโดยตรง เพ่ือที่จะมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายของรัฐหรือผู้นํารัฐบาล 
รวมทั้งกดดันให้รัฐบาลกระทําตามความประสงค์ของตนหรือกลุ่มของตน โดยที่การมีส่วนร่วมดังกล่าว   
ควรเป็นการขับเคลื่อนที่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมาย (Myron Weiner Cited in Binder et al., 
1971) นอกจากน้ี นิธิ  เอียวศรีวงศ์ (2553) กล่าวถึงการเมืองภาคประชาชนไว้ว่า เป็นการเคลื่อนไหว
ของประชาชนเพ่ือกําหนดนโยบายสาธารณะโดยตรง โดยไม่ผ่านทางตัวแทนของพรรคการเมืองหรือ
หน่วยงานราชการ การเมืองภาคประชาชน เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง 
ซึ่งยํ้าแนวคิดที่ว่า “การเมืองไม่ใช่แค่การเลือกต้ัง” การท่ีกลไกของการเมืองภาคประชาชนได้เข้ามามี
บทบาทในขณะน้ัน อาจมีผลมาจากหลายปัจจัย อาทิเช่น ความไม่เป็นธรรม ความเหลื่อมล้ําในสังคม  
ช่องว่างระหว่างคนจนคนรวย เป็นต้น แต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุด คือ การเคล่ือนไหวของการเมืองภาคประชาชน
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ดังกล่าว ได้สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของการเมืองภาคตัวแทน ซึ่งประชาชนได้เลือกต้ัง
ผู้แทนราษฎรเข้ามาบริหารประเทศแทนพวกเขา   
 ความมั่นคงของประเทศ และการสื่อสาร มีปฏิสัมพันธ์ต่อการใช้ประโยชน์ทางด้านการเมือง
การปกครองคู่กันมานานหลายพันปี ต้ังแต่สมัยที่มนุษย์เริ่มอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มสังคมและพัฒนา        
การปกครองเป็นเขตแดน อาณาจักร จนกระท้ังพัฒนาเป็นประเทศในปัจจุบัน (ธนพล  หิรัญบูรณะ, 2552) 
มีผู้กล่าวถึงความสําคัญของสื่อมวลชนต่อความมั่นคงของประเทศว่า “การท่ีจะทําให้ประชาชนรู้สึกมั่นคง
ปลอดภัยขึ้นมาก็โดยท่ีสื่อมวลชน ซึ่งนําเสนอข้อมูลในรูปของข่าว ความคิดเห็น ตลอดจนรายการ
บันเทิงในรูปอ่ืน ๆ ซึ่งหากสื่อมวลชนไม่นําเสนอแล้ว แม้สภาพความเป็นจริงเป็นอย่างไร ประชาชนก็ไม่มี
โอกาสทราบได้ ซึ่งจะทําให้เกิดความสงสัย ไม่แน่ใจ และอาจคิดว่าประเทศชาติไม่มีความมั่นคงก็ได้ ซึ่งหาก
ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับความมั่นคงของชาติไม่ตรงกันก็อาจเกิดอันตรายได้” (กร  นามฏะคุ, 
2540) โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของการสื่อสารไร้พรหมแดน สื่อมวลชนได้กลายมาเป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ให้ถึงประชาชน เพ่ือก่อให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ หรือทัศนคติตามท่ีผู้ส่งสารต้องการ ดังน้ัน สื่อสารมวลชน ได้กลายเป็นเคร่ืองมือสําคัญใน
การระดมมวลชนของกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ  
 จากเหตุการณ์การเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พ.ศ. 2548-
พ.ศ. 2552) และกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (พ.ศ. 2550-พ.ศ. 2553)              
ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นความล้มเหลวในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของรัฐ เพ่ือเข้าถึงประชาชน และ
เพ่ือแย่งชิงมวลชน ดังที่พิจิตรา  ศุภสวัสด์ิกุล (2553) ได้กล่าวถึงสงครามสื่อระหว่างรัฐบาล (อดีต
นายกรัฐมนตรี นายสมัคร  สุนทรเวช) และกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยว่า “การถอดรหัส 
สมการของสงครามสื่อในครั้งน้ีไม่เพียงแต่จะช้ีให้เห็นถึงพลังของเทคโนโลยีของสื่อสมัยใหม่ที่สามารถ
ข้ามเหนือการควบคุมของรัฐไทยเท่าน้ัน แต่ยังบ่งบอกถึงผลกระทบที่เกิดจากวิวัฒนาการของสื่อมวลชน
ที่ขยายช่องทางการรับรู้อันหลากหลาย อันนํามาซึ่ง การแตกตัวของช่องทางของสื่อให้มีมากมาย โดย
อนุญาตให้แต่ละช่องทางการสื่อสารสามารถขับเน้นและตอกยํ้าประเด็นแบบเฉพาะเจาะจงและปฏิเสธ
การเป็นพ้ืนที่กลางที่รองรับความหลากหลายของประเด็น  ความคิดเห็น ข้อมูล และผู้บริโภค” 
 ความคิดเห็นดังกล่าว นอกจากจะแสดงให้เห็นว่ากลุ่มมวลชนมีการบริหารจัดการสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการบริหารจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลแล้ว ยังสะท้อน
ให้เห็นถึงพัฒนาการของสื่อสารมวลชนสมัยใหม่ ที่สามารถเข้าถึงประชาชนแต่ละบุคคลโดยตรงได้ 
อาทิ การใช้โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม อีเมล์ เว็บไซต์ ชุมชนออนไลน์ และการส่งข้อความผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ซึ่งความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดดังได้กล่าวมา นับเป็นความท้าทายคร้ังใหม่           
ของรัฐบาลไทย ในการบริหารจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงประชาชนในทุกระดับ 
โดยเฉพาะประชาชนท่ีอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่งมีจํานวนมากและเป็นกําลังที่สําคัญของ
ประเทศ โดยรัฐบาลมีเครื่องมือที่ใช้ในการกํากับดูแล และบริหารจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 
กฎหมายที่ เ ก่ียวข้องกับสื่อมวลชน โดยใช้ผ่านทางหน่วยงานท่ีขึ้นตรงต่อรัฐบาล เช่น สํานัก
นายกรัฐมนตรีกรมประชาสัมพันธ์ นอกจากน้ี ยังมีองค์กรอิสระที่ดูแลเรื่องความมั่นคง ได้แก่ กอง
อํานวยการรักษาความมั่งคงแห่งราชอาณาจักร และองค์กรที่กํากับดูแลสื่อมวลชนบางประเภท ได้แก่ 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นต้น    



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2555 

97 

 จากความสําคัญของสื่อมวลชนที่มีต่อความมั่นคงของประเทศดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับ “การบริหารการจัดการสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือความม่ันคงของประเทศ” 
ทั้งน้ี เพ่ือจะนําเสนอแนวทางในการจัดทํานโยบายการบริหารจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือรักษาความมั่นคงของประเทศ รวมถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในระดับส่วนกลาง และภูมิภาค    
 
โจทย์วิจัย/ปญัหาการวิจัย 
 1. ประวัติและความเป็นมาของวิทยุชุมชนก่อต้ังขึ้นมาอย่างไร 
 2. นโยบายการจัดต้ังวิทยุชุมชนเป็นอย่างไร 
 3. รูปแบบการบริหารสถานีวิทยุชุมชนเป็นอย่างไร 
 4. วิทยุชุมชนมีผลต่อความม่ันคงของรัฐเป็นอย่างไร  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของวิทยุชุมชน    
 2. เพ่ือศึกษานโยบายการจัดต้ังวิทยุชุมชน  
 3. เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารของวิทยุชุมชน  
 4. เพ่ือศึกษาวิทยุชุมชนต่อความม่ันคงของรัฐ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีขั้นตอนการศึกษา เริ่มจากการศึกษา
นโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้องกับความมั่นคง โดยกําหนดกลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการกําหนดนโยบายการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ และ กลุ่มผู้รับฟังวิทยุชุมชน  
 1. การกําหนดหน่วยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.1 การกําหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) 
   กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ คณะกรรมการข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ของรัฐบาลท่ีทําหน้าที่เก่ียวข้องกับนโยบายการบริหารการจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงผู้บริหาร
สถานีวิทยุชุมชนจากภาคกลาง 3 สถานี จากภาคเหนือ 3 สถานี จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สถานี 
และจากภาคใต้ 3 สถานี โดยใช้การสัมภาษณ์เจาะลึกแบบมีโครงสร้าง (Structured In-Depth Interview)  
  1.2 กําหนดกลุ่มผู้ร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้เข้าร่วมการสนทนา
กลุ่มสําหรับการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้รับฟังสถานีวิทยุชุมชนในพ้ืนที่ ๆ เลือกแล้วภาคละ 12 คน เป็น
กลุ่มสนทนา 4 กลุ่ม กลุ่มละ 12 คน รวมทั้งสิ้น 48 คน 
 2. ขั้นตอนการวิจัย  
 การดําเนินการวิจัยเรื่อง “การบริหารวิทยุชุมชนเพ่ือความมั่นคงของรัฐ” มีรายละเอียด
ขั้นตอนการดําเนินการดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับความ
มั่นคงของประเทศ การบริหารจัดการ การสื่อสาร   
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 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาแบบสัมภาษณ์เชิงลึกโดยสังเคราะห์ขึ้นจากความรู้ที่ได้จากการทบทวน
เอกสารภายใต้กรอบแบบจําลองการบริหารจัดการ “POSDCORB MODEL” ซึ่งพัฒนาข้ึนโดยกูลิค
และเฮอร์ริค (Gulick & Urwick, 1973) และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) และ
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ทั้งหมด จากน้ันจึงวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
โดยใช้วิธีการบัญชีคําหลักและการวิเคราะห์เน้ือหา เพ่ือเป็นแนวคําถามสําหรับการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) 
 ขั้นตอนที่ 3 จัดการสนทนากลุ่ม จํานวน 4 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มประกอบด้วยผู้ฟังสถานี
วิทยุชุมชน ซึ่งใช้การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากภาคต่างๆ ได้แก่ ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ จํานวนภาคละ 12 คน รวมทั้งสิ้น 48 คน 
 ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้วิธีการบัญชีคําหลัก
และวิเคราะห์เน้ือหา การสนทนากลุ่มด้วยการตีความ และการพรรณนาความ ตลอดจนการวิเคราะห์
เอกสารที่เก่ียวข้อง 
 ขั้นตอนที่ 5 อภิปรายและสรุปผล การบริหารวิทยุชุมชนเพ่ือความมั่นคงของรัฐ ที่ได้
สังเคราะห์ขึ้น    
 ขั้นตอนที่ 6 นําเสนอการบริหารวิทยุชุมชนเพ่ือความม่ันคงของรัฐที่สมบูรณ์   
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.1 เครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  
                    ผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ซึ่งได้นําแบบ 
จําลองการบริหารจัดการ “POSDCORB MODEL” มาเป็นแนวทางในการต้ังประเด็นการสัมภาษณ์ 
โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 1) กําหนดโครงสร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2) นําแบบจําลองการบริหารจัดการ “POSDCORB MODEL” มาเป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารทรัพยากรบุคคล      
การสั่งการและการกํากับดูแล การประสานงาน การรายงาน การบริหารงบประมาณ 
 3) นําแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ให้อาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณาความถูกต้อง 
และความสอดคล้องของข้อคําถาม  
 4) แบบสัมภาษณ์ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วยประเด็นหลักดังน้ี 
   4.1) ประวัติและความเป็นมาและบทบาทของวิทยุชุมชนต่อความม่ันคงของรัฐ
ในปัจจุบัน  
   4.2) นโยบายการจัดต้ังวิทยุชุมชนอิทธิพลของวิทยุชุมชนต่อผู้รับฟังข่าวสาร
จากวิทยุชุมชน 
   4.3) รูปแบบการบริหารจัดการสื่อวิทยุชุมชน แบ่งออกเป็นประเด็นย่อยคือ         
1) การวางแผนการใช้สื่อวิทยุชุมชน 2) ความเหมาะสมของบุคลากรที่ทําหน้าที่ผู้บริหารและดําเนิน
รายการวิทยุชุมชนในปัจจุบัน 3) การสั่งการและการกํากับดูแลวิทยุชุมชน โดยหน่วยงานของรัฐบาล 
4) การประสานงานระหว่างวิทยุชุมชนแต่ละแห่ง 5) การรายงานการปฏิบัติงานต่อหน่วยงาน                       
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ที่เก่ียวข้องกับการกํากับดูแล 6) งบประมาณในการจัดต้ังวิทยุชุมชน และ 7) การบริหารการจัดการส่ือ
วิทยุชุมชน เพ่ือความม่ันคงของรัฐ 
   4.4) ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลในการจัดการบริหารวิทยุชุมชนเพ่ือความมั่นคง
ของรัฐ 
  3.2  เครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม 
    ผู้วิจัยกําหนดประเด็นในการสนทนากลุ่ม โดยใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก และให้ผู้ดําเนินการสนทนากลุ่มยกประเด็นต่าง ๆ ขึ้นกล่าวเพ่ือให้ผู้ร่วมสนทนา
ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกใช้วิธีการบัญชีคําหลักและการวิเคราะห์
เน้ือหา เพ่ือสร้างแนวคําถามสําหรับการสนทนากลุ่ม 
  4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ด้วยการตีความแบบและ      
การพรรณนาความ  
  4.3 การวิเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์เอกสารที่เก่ียวข้องด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา           
จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการและแหล่งข้อมูล                
จากอินเทอร์เน็ต 
 
ผลการวิจัย 
 1. การศึกษาประวัติความเป็นมาบทบาทของวิทยุชุมชน พบว่าวิทยุชุมชนไทยมีวิวัฒนาการ
จากการรวมตัวของภาคประชาชนโดยเสรี เพ่ือสิทธิการส่ือสารเพ่ือชุมชน ต้ังแต่ปลายปี พ.ศ. 2543 
เรื่อยมา จนก่อให้เกิดการกระจายตัวของกิจการวิทยุชุมชน แล้วแปรเปลี่ยนเป็นวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก 
(SMEs) ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 มาตรา 40 ต่อเน่ืองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 47 พระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนช่ัวคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) และ
ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การประกอบกิจการบริการชุมชน
ช่ัวคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) และบทบาทของวิทยุชุมชนในปัจจุบันเป็น 5 บทบาท คือบทบาท
การเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้กับประชาชน บทบาทในการเช่ือมโยงเครือข่ายภาคประชาชน บทบาทการ
เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาในชุมชน และบทบาทในการดํารงรักษาและส่งเสริมความม่ันคง
ของประเทศ  
 2. การศึกษานโยบายการจัดต้ังวิทยุชุมชน พบว่า ปัจจัยที่ทําให้สื่อวิทยุชุมชนมีอิทธิพลต่อ
ประชาชนในชุมชน ได้แก่ สถานีวิทยุชุมชนเกิดขึ้นจากการก่อต้ังของคนในชุมชน สถานีวิทยุชุมชน
ต้ังอยู่ภายในชุมชนหรือใกล้เคียงกับชุมชน ความชัดเจนของการรับฟัง การใช้ภาษาท้องถิ่นกับชาว
ชุมชน และการมีส่วนร่วมในการดําเนินรายการของชาวชุมชน  
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 3. การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการวิทยุชุมชนเพ่ือความม่ันคงของรัฐ         
 วิทยุกระจายเสียงชุมชนนับเป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้สื่อที่จัดทํา ดําเนินกิจกรรม และ
ดํารงอยู่เพ่ือสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่เฉพาะซึ่งวิทยุกระจายเสียงในลักษณะเดิมไม่สามารถจะ
ตอบสนองต่อการรับรู้ข่าวสารในลักษณะต่าง ๆ ได้ ฉะน้ันจึงจําเป็นต้องแสวงหาวิธีการที่แตกต่างจาก
เดิม เพ่ือให้ผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่มีความจําเพาะในแต่ละพ้ืนที่ได้บริโภคข่าวสาร ความบันเทิงและ
อรรถประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการและสภาพการณ์ในแต่ละแห่ง 
 หลักการง่าย ๆ ที่วิทยุกระจายเสียงชุมชนจะใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเพ่ือ
ความอยู่รอดคือ “แตกต่างจากสถานีกระแสหลัก ปักหลักกลางใจชุมชน เป็นหนทางใช้บริการ ขับขาน
ความบันเทิงรื่นรมย์” 
 แม้สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนจะอาศัยความเป็นสื่อของท้องถิ่นที่มีขนาดจํากัด แต่ใน
ขณะเดียวกันวิทยุกระจายเสียงชุมชนก็ยังหลีกหนีไม่พ้นบทบาทของการเป็น “สื่อมวลชน” ซึ่งจะต้อง
ทําหน้าที่ของสื่อที่มีคุณภาพ เพ่ือข่าวสารที่มีคุณภาพโดย 
 1)  การบริการข่าวสารที่หลากหลาย และส่งผลกระทบต่อคนในพ้ืนที่กระจายเสียง 
 2) การสร้างสรรค์เน้ือหาข่าวสารและผังรายการโดยคํานึงถึงโอกาสการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มเป้าหมาย ต้ังแต่ร่วมวางแผนร่วมผลิต ร่วมกิจกรรม ร่วมรับฟัง ร่วมสะท้อนปัญหาความต้องการ 
 3) การเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่นด้วยเครือข่ายข่าวสารท่ีมี
เป้าหมายในการยกระดับสังคมให้ก้าวหน้า ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมพอเพียง 
 4) การเป็นช่วงเวลาสาธารณะเพ่ือการใช้ประโยชน์ในการนําเสนอข่าวสาร แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และเวทีเพ่ือการแสดงออกถึงความต้องการและข้อเรียกร้องที่เป็นธรรมภายใต้หลัก          
ธรรมาภิบาล 
 การกําหนดเนื้อหาสื่อในรายการประเภทข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงขนาดใหญ่ให้
ความสําคัญกับความเร็ว ความสดใหม่ บนพ้ืนฐานของความถูกต้องเป็นจริง โดยข่าวต้นช่ัวโมงจะเน้น
ข่าวเด่นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุด รายงานความคืบหน้าของประเด็นที่เป็นที่สนใจของสังคม และ
บริหารเวลาสําหรับพ้ืนที่โฆษณาซึ่งถือเป็นรายได้สําคัญของสถานี ที่ถ่ายทอดข่าวต้นช่ัวโมงยังเครือข่าย
ภูมิภาค 
 ขณะท่ีการผลิตและนําเสนอข่าวสารของสถานีวิทยุกระจายเสียงขนาดเล็กจะทําหน้าที่
รายงานข่าวเฉพาะด้าน เช่น การศึกษา การเกษตร หรือรายงานกิจกรรมของผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา 
ซึ่งเป็นการเสริมเน้ือหาจากข่าวกระแสหลักที่สามารถรับได้จากสื่อประเภทอ่ืน ๆ 
 ฉะน้ันการออกแบบสร้างสรรค์รายการ หรือการจัดผังเวลาของวิทยุกระจายเสียงชุมชน 
จําเป็นต้องอาศัยวิธีการที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งแน่นอนที่สุดสําหรับหลักการเสนอข่าวสารที่ว่าจะต้องเน้น
ความ “สด-ใหม่” หรือความสนใจของปุถุชนอันเป็นพ้ืนฐานของการบริโภคข่าวสารท่ัวไปแต่วิทยุกระจายเสียง
ชุมชนมีข้อจํากัดทั้งด้านงบประมาณที่จะใช้ลงทุนเพ่ือผลิตข่าวสาร ความเข้มแข็งของการเป็นองค์กร
ข่าวสารเครือข่ายการปฏิบัติงานของผู้สื่อข่าวในพ้ืนที่ เป็นต้น 
 ถึงกระนั้น สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน ก็มีข้อได้เปรียบภายใต้ข้อจํากัด เช่น          
การอยู่ติดกับพ้ืนที่รู้ความต้ืนลึกหนาบางของปัญหาการอยู่กับกลุ่มผู้รับฟังเป้าหมาย การท่ีสามารถใช้
แหล่งข่าวที่สื่อหลัก ผลิตไว้แล้วมาเป็นประโยชน์ในการนํามา “เล่าข่าว” ต่ออย่างมีสีสัน 
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 ด้วยธรรมชาติของการเป็นสื่อชุมชน แนวคิดที่สามารถใช้เป็นหลักการพ้ืนฐาน ในการ
บริหารจัดการเน้ือหารายการได้โดยใช้ผสมผสานตามความเหมาะสมกับศักยภาพและข้อจํากัดที่มีอยู่
ตามสโลแกนท่ีว่า “นําเสนออย่างหลากหลาย กระจายสัดส่วน ครบถ้วน องค์กร สะท้อนปัญหา           
เสริมปัญญาชุมชน หาหนทางออก ตอกยํ้าความเป็นเจ้าของ ครองใจผู้ฟัง” 
 การวางแผนการจัดรายการ (Planning)  
 1) ในปัจจุบันการจัดผังรายการจะเน้นไปทางด้านข่าวสาร และความบันเทิงเป็นหลัก  
ส่วนรายการที่เก่ียวข้องกับการศึกษายังมีน้อย 
 2) สาระทางการศึกษาเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ควรมีบันเทิงประกอบด้วย เพ่ือทําให้ผู้ฟังไม่เกิด
ความเครียดหรือความเบ่ือหน่าย ผังการจัดรายการของวิทยุชุมชนในปัจจุบัน ควรอยู่ในกรอบที่
กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ประกอบกิจการบริการชุมชนช่ัวคราว พ.ศ. 2552 ซึ่งกําหนดว่า รายการที่กําหนดไว้ในผังรายการต้อง
เป็นรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือท้องถิ่นที่บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
และควรเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการวางผังการจัดรายการ และการดําเนินรายการด้วย 
 การจัดโครงสร้างองค์กร (Organization) โครงสร้างการจัดองค์กรของวิทยุชุมชนแต่ละ
สถานียังไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว แต่ปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของวิทยุชุมชนแต่          
ละแห่ง 
 การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) ผู้จัดรายการวิทยุชุมชน
วางตัวเหมาะสม มีความรู้รอบตัว พูดจาภาษาท้องถิ่นทําให้เกิดความเป็นกันเอง วิทยุชุมชน ไม่ควรยุ่ง
เก่ียวกับการเมืองหรือช้ีนําผู้ฟังและสังคม สําหรับในการคัดเลือกที่จะมาดําเนินรายการน้ันต้องดู พ้ืน
ฐานความรู้ และความเหมาะสมบุคลิกภาพกับการจัดรายการ  
 การสั่งการและการกํากับดูแล (Direction and Regulation) รัฐไม่ควรเข้ามาแทรกแซง
การจัดรายการวิทยุ แต่ควรปล่อยให้สถานีวิทยุชุมชนดําเนินการด้วยตนเอง และรัฐให้การสนับสนุน
ตามที่วิทยุชุมชนต้องการ ถ้าวิทยุชุมชนเสนอเร่ืองที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศหรือขัด
ต่อศีลธรรมอันดีแล้ว แล้วรัฐก็ต้องมีการควบคุม 
 การประสานงาน (Co-Operation) ในปัจจุบันวิทยุชุมชนในบางจังหวัดมีการสร้าง
เครือข่ายวิทยุชุมชนขึ้น โดยจัดต้ังเป็นชมรมของวิทยุชุมชนของแต่ละจังหวัด นอกจากน้ียังมีการจัดต้ัง
เป็นสมาคม นอกจากน้ีในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการรวมตัวกันของสถานีวิทยุชุมชน เพ่ือจัดต้ังเป็นสหพันธ์
สถานีวิทยุชุมชนข้ึน ซึ่งการสร้างเครือข่ายและการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนของวิทยุชุมชนมีวัตถุประสงค์
หลักเพ่ือปกป้องสิทธิของผู้ประกอบกิจการวิทยุชุมชน ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน          
ของคณะกรรมการกิจการการสื่อสารและโทรคมนาคมแห่งชาติ และเพ่ือดูแลการดําเนินการของวิทยุ
ชุมชนในเครือข่าย ให้อยู่ในมาตรฐานทางจริยธรรมของวิทยุชุมชน 
 การรายงาน (Reporting) ในบริบทปัจจุบัน วิทยุชุมชนต้องเข้าไปแสดงตัวและ
ลงทะเบียน เพ่ือขออนุญาตทําการทดลองออกอากาศ ที่สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดรายการต้องอัดเทปรายการทุก
รายการไว้และต้องสามารถส่งให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ตรวจสอบได้หากต้องการ 
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 การบริหารงบประมาณ (Budjet Management) ในบริบทปัจจุบัน ประเทศไทยมีทั้ง
วิทยุชุมชนภาคประชาชน (ไม่มีโฆษณา) และวิทยุชุมชนภาคธุรกิจ (มีโฆษณา) จึงทําให้แหล่งที่มาของ
รายได้ของวิทยุชุมชนทั้งสองประเภทแตกต่างออกไป โดยที่วิทยุชุมชนภาคประชาชน (ไม่มีโฆษณา) ได้
เงินทุนจากการบริจาค เงินลงขันของฝ่ายต่าง ๆ ในชุมชน กิจกรรมเพ่ือหาทุน นอกจากน้ี ในอนาคตจะ
ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐด้วย ในขณะที่วิทยุชุมชนภาคธุรกิจมีรายได้หลักจากการโฆษณา 
 4. การศึกษาวิทยุชุมชนที่มีผลต่อความมั่นคงของรัฐได้แก่ ความมั่นคงทางด้านการเมือง
ภายใน ความม่ันคงด้านการเมืองระหว่างประเทศ ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงด้านการทหาร 
ความมั่นคงด้านสังคมจิตวิทยา ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการศึกษา
เอกสาร พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสําคัญมีความคิดเห็นว่า วิทยุชุมชนในฐานะที่เป็นสื่อสารมวลชนประเภท
หน่ึงที่มีอิทธิพลต่อผู้ฟังค่อนข้างมาก เพราะเป็นสื่อที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในระดับชุมชนและ
สามารถเข้าถึงผู้ฟังได้เป็นจํานวนมาก จึงมีบทบาทต่อการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติในหลายมิติ 
ได้แก่ 
  4.1 ความมั่นคงทางด้านการเมืองภายใน วิทยุชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความมั่นคง  
ด้านการเมืองด้วยการวางตัวเป็นกลาง เป็นอิสระจากอิทธิพลของนักการเมืองและเสนอข่าวที่เป็น
ความจริง ไม่ช้ีนําผู้ฟังสะท้อนการทํางานของนักการเมืองและข้าราชการที่ดี สอดส่องและตรวจสอบ
การทํางานของนักการเมืองและข้าราชการท่ีประพฤติมิชอบ 
  4.2 ความมั่นคงด้านการเมืองระหว่างประเทศ วิทยุชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้าง                
ความมั่นคงด้านการเมืองระหว่างประเทศด้วยการเสนอข่าวที่เป็นความจริง ไม่ช้ีนําหรือยุยงให้
ประชาชนเกิด ความเกลียดชังหรือเคียดแค้น 
  4.3 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ วิทยุชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจ โดยการให้
ข้อมูล ข่าวสารและจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน ทําให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง 
  4.4 ความมั่นคงด้านการทหาร วิทยุชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความมั่นคง                   
ด้านการทหาร ด้วยการไม่นําเสนอข่าวที่ถือว่าเป็นความลับของทางราชการ ที่อาจจะบ่ันทอนความ
มั่นคงของชาติ  
  4.5 ความมั่นคงด้านสังคม จิตวิทยา วิทยุชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความมั่นคง                
ด้านสังคม จิตวิทยา โดยการนําเสนอรายการท่ีช่วยดํารงรักษา และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม 
ศีลธรรมและหลักธรรมาภิบาลให้กับคนในชุมชน 
 
อภิปรายผล 
 1. วิทยุชุมชนไทยมีวิวัฒนาการจากการรวมตัวของภาคประชาชนโดยเสรี เพ่ือสิทธิการ
สื่อสารเพื่อชุมชน ต้ังแต่ปลายปี พ.ศ. 2543 เรื่อยมา จนก่อให้เกิดการกระจายตัวของกิจการวิทยุชุมชน 
แล้วแปรเปลี่ยนเป็นวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs) ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ อาทิ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 40 ต่อเน่ืองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 มาตรา 47 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
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และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ประกาศคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนช่ัวคราว 
(วิทยุกระจายเสียงชุมชน) และประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์
การประกอบกิจการบริการชุมชนช่ัวคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) และบทบาทของวิทยุชุมชนใน
ปัจจุบันเป็น 5 บทบาท คือบทบาทการเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้กับประชาชน บทบาทในการเช่ือมโยง
เครือข่ายภาคประชาชน บทบาทการเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาในชุมชน และบทบาทใน
การดํารงรักษาและส่งเสริมความม่ันคงของประเทศ บทบาทต่างๆ เหล่าน้ี สอดคล้องกับแนวคิดของ 
กาญจนา  แก้วเทพ และคนอ่ืน ๆ (2543) ซึ่งอธิบายถึงกระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนของวิทยุชุมชน ซึ่งแสดงบทบาททั้งผู้ส่งสาร ได้แก่ การเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้กับประชาชาชน 
ได้แก่ บทบาทการเป็นสื่อกลางในการไหลของข่าวสารและบทบาทในการดํารงรักษาและส่งเสริม 
ความมั่นคงของประเทศ ช่องทางการส่ือสาร ได้แก่ บทบาทการเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้เกิดการพัฒนา
ในชุมชน และผู้รับสาร ได้แก่ บทบาทในการเช่ือมโยงเครือข่ายภาคประชาชน 
 2. ปัจจัยที่ทําให้สื่อวิทยุชุมชนมีอิทธิพลต่อประชาชนในชุมชน ได้แก่ สถานีวิทยุชุมชน
เกิดขึ้นจากการก่อต้ังของคนในชุมชน สถานีวิทยุชุมชนต้ังอยู่ภายในชุมชนหรือใกล้เคียงกับชุมชน 
ความชัดเจนของการรับฟัง การใช้ภาษาท้องถิ่นกับชาวชุมชน และการมีส่วนร่วมในการดําเนินรายการ
ของชาวชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุนีย์  หนูสง (2549) ซึ่งได้วิจัยเรื่อง การส่ือสารแบบมีส่วน
ร่วมของประชาชนโดยผ่านรายการวิทยุชุมชน สถานีวิทยุชุมชน อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี พบว่า 
สถานภาพของสื่อวิทยุชุมชนได้สร้างระดับการมีส่วนร่วมในฐานะผู้รับสารได้ง่ายกว่าสื่ออ่ืน ๆ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการสื่อสารของวิทยุชุมชน (Participatory Communication) ได้สร้าง
ลักษณะแบบสองทาง คือการสื่อสารที่สามารถโต้ตอบกันได้ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร เน่ืองจากวิทยุ
ชุมชนสามารถช่วยแก้ปัญหาภายในชุมชนได้ วิทยุชุมชนเป็นสื่อที่ทําให้เกิดการแสดงความคิดเห็นที่
หลากหลายและเมื่อวิทยุชุมชนได้แจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงแล้ว 
ประชาชนจะเกิดความรู้ที่สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้  
 3. รูปแบบการบริหารจัดการวิทยุชุมชนเพ่ือความมั่นคงของรัฐในปัจจุบันประกอบด้วย         
การวางแผนการจัดรายการ การจัดโครงสร้างองค์กรของวิทยุชุมชน การบริหารทรัพยากรบุคคล          
การสั่งการ และการกํากับดูแล การประสานงาน การรายงานและการบริหารงบประมาณ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของเจริญเนตร  แสงดวงแก้ว (2549) ที่ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิทยุชุมชน ควนเนียง 
ตําบลบางเหรียง และวิทยุชมชนชวาทอง ตําบลบ้านนา จังหวัดสงขลา ซึ่งศึกษาพบว่า วิทยุชุมชน 
ควนเนียง มีการบริหารงานที่มาจากคนในชุมชน มีการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมทั้ง 3 ระดับ คือ 
การมีส่วนร่วมในฐานะผู้รับสาร/ผู้ใช้สาร การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่ง/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมผลิต และการมีส่วนร่วม
ในฐานะผู้วางแผนและกําหนดนโยบาย บทบาทหน้าที่ที่ทํามากที่สุด คือ เผยแพร่ข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ส่วนประโยชน์ของวิทยุชุมชนควนเนียง คือ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารในชุมชน ทั้งน้ี เป็น
เพราะว่ากระบวนการบริหารจัดการวิทยุชุมชนเป็นกระบวนที่ดําเนินไปเพ่ือให้วิทยุชุมชนได้บรรลุ
เป้าหมายในการรับใช้ประชาชน รูปแบบการจัดการวิทยุชุมชนของกาญจนา แก้วเทพ (2551)               
ได้ศึกษาและพบว่า การบริหารวิทยุชุมชนน้ันควรคํานึงถึงองค์ประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ                
1) บริบทของชุมชน เน่ืองจากวิทยุชุมชนน้ันเป็นสื่อที่อยู่ท่ามกลาง “ชุมชน” ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์
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เช่ือมโยงกับสังคมและวิถีชีวิตของชุมชนท่ีแตกต่างกันไป 2) การบริหารจัดการวิทยุชุมชน จะประกอบ 
ด้วย 4 ส่วน ส่วนประกอบแรก คือ โครงสร้างวิทยุชุมชน ทําหน้าที่เป็น “ดุมล้อ” ที่จะหมุนเอา
ส่วนประกอบการบริหารอีก 3 ส่วน คือ การบริหารคน (บุคลากร) การบริหารงาน และการบริหาร
เงิน/อุปกรณ์ให้เคลื่อนตามไป และ 3) เป้าหมายของการบริหารจัดการ เน่ืองจากการบริหารน้ันเป็น
การลงมือกระทําการ/ดําเนินการด้วยทรัพยากรที่มีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังเอาไว้ ดังน้ัน การท่ี
ลักษณะการบริหารจะออกมาในรูปแบบใดก็ย่อมขึ้นอยู่กับว่า การบริหารนั้นเป็นไปเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายอะไร  
 4. ศึกษาวิทยุชุมชนท่ีมีผลต่อความม่ันคงของรัฐได้แก่ ความมั่นคงทางด้านการเมืองภายใน 
ความมั่นคงด้านการเมืองระหว่างประเทศ ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงด้านการทหาร          
ความมั่นคงด้านสังคมจิตวิทยา สอดคล้องกับงานวิจัยของธนพล  หิรัญบูรณะ (2552) ซึ่งศึกษาเรื่อง 
“บทบาทวิทยุกระจายเสียงเพ่ือความม่ันคงของชาติ” พบว่า แนวทางการพัฒนาต้องปรับแนวคิดใหม่                  
ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภคสื่อเป็นหลัก ปรับโครงสร้างและการบริหารเชิงกลยุทธ์ให้กับกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของกองทัพ โดยเน้นพัฒนาคน เทคโนโลยีและรูปแบบที่รายการหลากหลาย ขยาย
ฐานเนื้อหา จัดต้ังมวลชนและสถานีชุมชน การมีส่วนร่วมและเสริมสร้างกองทุนสนับสนุน สําหรับ
ข้อเสนอแนะ ได้แก่ การปรับโครงสร้างและการบริหาร การแปรรูปของกองทัพบางส่วนเป็นธุรกิจให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและอ่ืน ๆ โดยทุกข้อเสนอแนะคู่ควรสําหรับการศึกษาในอนาคต 
ทั้งน้ี เป็นเพราะว่าสื่อวิทยุชุมชุนต้องมีการปรับตัวตัวเพ่ือให้เกิดการสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศได้ 
หัวใจสําคัญของวิทยุชุมชนอยู่ที่พันธกิจสําคัญ ได้แก่ การระดมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาร่วม
ดําเนินการของวิทยุชุมชนอย่างเป็นระบบแท้จริง ทั้งการร่วมบริหารจัดการ กําหนดนโยบายและแผน 
การผลิตรายการและร่วมดําเนินกิจกรรมด้านอ่ืน ๆ อีกทั้งจําเป็นต้องมีช่องทางต่อเช่ือม เพ่ือสร้าง 
ความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ ในชุมชนแก้ไขปัญหา หรือร่วมพัฒนาชุมชนโดยไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็น       
ผู้ครอบงํา ตลอดจนการเพ่ิมขีดความสามารถการทําหน้าที่ ทั้งในฐานะที่เป็นสื่อมวลชน พึงเป็น
ศูนย์กลางแห่งข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมสู่ชุมชนอย่างครอบคลุมรอบด้าน ทั้งเชิงกายภาพและ            
เชิงเน้ือหาที่เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน ตลอดจนดําเนินการตามกรอบของกฎหมายและธรรมเนียม
ปฏิบัติของชุมชน อย่างไรก็ตาม แม้วิทยุชุมชนยังไม่สามารถพัฒนาตนเองในการปฏิบัติตามพันธกิจ
สําคัญต่าง ๆ ครบถ้วน ก็มิได้หมายความว่าวิทยุชุมชนอ่อนแอ แต่วิทยุชุมชนเป็นสถาบันแห่งการ
เรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน ดังน้ัน ทุกฝ่ายจึงพึงร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่วิทยุชุมชน           
เป็นสําคัญ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ควรเร่งทําแผนแม่บทเพ่ือการควบคุมวิทยุชุมชนให้เสร็จโดยเร็ว และควรส่งเสริมและจัดการอบรมใน
เรื่องของการดําเนินกิจการวิทยุชุมชนให้ชัดเจน 
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 2. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ควรร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคงในการส่งเสริมบทบาทของวิทยุชุมชนให้ส่งเสริมความมั่นคงของ
ประเทศ และควรส่งเสริมให้วิทยุชุมชนได้ควบคุมกันเองเพ่ือให้วิทยุชุมเป็นไปเพ่ือชุมชนโดยแท้จริง 
 3. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
ควรส่งเสริมแนวทางการพัฒนาวิทยุชุมชนสู่วิทยุดิจิตอลในอนาคต 
 4. กําหนดนโยบายภายใต้ข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติที่กําหนดให้กับผู้ปฏิบัติในการ
ดําเนินการจัดต้ังสถานีวิทยุชุมให้ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ถูกต้อง 
 5. กําหนดนโยบายการบริหารการจัดการสถานีวิยุชุมชนให้กับผู้ปฏิบัติ เพ่ือปฏิบัติยึดหลัก
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดอย่างเคร่งครัด 
 6. กําหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ให้กับการจัดต้ังสถานีวิทยุชุมชนตามขนาดคลื่น
ความถี่ที่ได้รับอนุมัติจัดต้ังสถานีวิทยุชุมชน 
 7. กําหนดนโยบายในการจัดต้ัง การดูแลบังคับใช้ในเร่ืองสถานที่และหน่วยงาน พ้ืนที่รวม
ไปถึงอาคารสถานที่ต้ังให้อยู่ในรูปแบบที่กําหนดการจัดต้ังสถานีวิทยุชุมชน 
 8. กําหนดนโยบายให้คณะกรรมการในหน่วยงานวิทยุชุมชนที่จัดต้ังขึ้น มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนออกอากาศสู่สาธารณะชนเพ่ือมิก่อให้เกิดผลต่อความม่ันคงของรัฐ 
 ข้อเสนอแนะระดับหน่วยงานปฏิบัติ 
 1. รัฐบาลควรรีบดําเนินการจัดต้ังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยเร็วที่สุด และควรประกาศรับรองสถานภาพวิทยุชุมชนให้ชัดเจนและ
โดยเร็ว 
 2. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ต้องมีนโยบายให้วิทยุชุมชนเพ่ือความม่ันคงต่อไป 
 3. ระดับหน่วยงาน ผู้ที่นํานโยบายไปปฏิบัติควรยึดหลักปฏิบัติและวิธีการ ในการมี
จรรยาบรรณ ด้านการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร 
 4. ระดับหน่วยงาน ผู้ที่นํานโยบายไปปฏิบัติในการจัดต้ังสถานีวิทยุชุมควรยึดหลักตาม            
นิติธรรม ตามเง่ือนไขที่กฎหมายกําหนด 
 5. ระดับหน่วยงานและองค์กร ควรมีการพัฒนาทางด้านองค์ความรู้ให้กับบุคลากร               
ในหน่วยงานอย่างสมํ่าเสมอ 
 6. ระดับหน่วยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติในการจัดต้ังสถานีวิทยุชุมชนควรนําเสนอ ข้อมูล
ข่าวสารและรูปแบบที่เป็นผลประโยชน์ต่อชุมชน เพ่ือชุมชน โดยประชาชนอย่างแท้จริง 
 7. ระดับหน่วยงานและบุคลากรที่ร่วมกันจัดต้ังสถานีวิทยุชุมชนเพ่ือชุมชน ไม่ใช้สื่อวิทยุ
ชุมชนที่มีพิษมีภัยต่อส่วนรวมและสังคม 
 9. ระดับผู้ปฏิบัติการ ควรนํานโยบายวิธีการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างเครือข่ายวิทยุชุมชนซึ่งกันและกัน 
 10. คณะกรรมการจัดต้ังสถานีวิทยุชุม ควรมีหลักการและหาวิธีการที่ถูกต้องในการ ระดม
งบประมาณบางส่วนในชุมชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดต้ังสถานีวิทยุชุมชนน้ัน ๆ 
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 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยถึงนโยบายของสื่อวิทยุชุมชนเพ่ือเสรีอิสระไม่ต้องพ่ึงนายทุนเพ่ือความ
มั่นคงของชาติ 
 2. ควรมีการวิจัยถึงนโยบายและรูปแบบของสื่ออ่ืน ๆ เพ่ือความม่ันคงของชาติ 
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ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความม่ันคงของแรงงานอุตสาหกรรมไทยเน้นการศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อ ความมั่นคงของแรงงานอุตสาหกรรมไทย โดยใช้แรงงานอุตสาหกรรมไทยในจังหวัด
สมุทรปราการเป็นกรณีตัวอย่าง และเพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนาแรงงานอุตสาหกรรมไทยให้มั่นคง 
ระเบียบวิธีวิจัย เป็นการวิจัยคุณภาพ ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลหลักคือผู้เก่ียวข้องกับ
แรงงานโดยตรง เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก และเก็บข้อมูลจากผู้ใช้แรงงานโดยตรง ด้วยการ
สนทนา กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา โดยมีข้อค้นพบคิดเป็นระบบร้อยละ มาสนับสนุน  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. แรงงานอุตสาหกรรมไทย มีความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ เพียงร้อยละ 57.70 แสดงให้เห็น
ว่าแรงงานอุตสาหกรรมไทยส่วนใหญ่ยังขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากมีรายได้จากการทํางาน
อย่างเดียว ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน ต้องประหยัด อดออมจึงจะสามารถอยู่จนถึง      
วันเงินเดือนออก  
 2. ความมั่นคงทางด้านสังคม พบว่า แรงงานอุตสาหกรรมไทย ขาดความมั่นคงถึงร้อยละ  
84.62 หมายความว่า แรงงานอุตสาหกรรมไทยยังขาดหลักประกันด้านรายได้ สวัสดิการประกันสังคม 
ประกันสุขภาพ ตลอดจนการประกันคุณภาพชีวิตหลังเกษียณอายุ  
 3. ปัจจัยที่เป็นเหตุ มีผลต่อความไม่มั่นคงของแรงงานอุตสาหกรรมไทย อันดับหน่ึงร้อยละ
96.15 ได้แก่ค่าตอบแทนแรงงานไม่เพียงพอ รองลงมาได้แก่องค์การ ร้อยละ 92.31 คือสถาน
ประกอบการ การบริหารงานไม่ชัดเจนขาดทิศทาง ขาดหลักธรรมาภิบาล รองลงมาร้อยละ 88.46
ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน รองลงมาร้อยละ  
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84.62 ได้แก่ ลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมายไม่ชัดเจน และมีการปรับเปลี่ยนงานบ่อย ๆ รองลงมา 
ร้อยละ 84.62 ได้แก่ ประสบการณ์ของผู้ใช้แรงงานเองยังขาดประสบการณ์และขาดความสนใจใฝ่เรียนรู้  
 การพัฒนาที่จําเป็นที่สุดเพ่ือให้แรงงานอุตสาหกรรมไทยมีความมั่นคง อันดับหน่ึง คิดเป็น
ร้อยละ 96.15 ได้แก่ การพัฒนาคนคือต้องพัฒนาผู้ใช้แรงงานให้มีฝีมือ ให้สามารถใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย และให้มีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจ พร้อมที่จะรับภาระในฐานะผู้สร้างชาติและสังคม 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this thesis; Thai Industrial labor force stability: A case 
study of Samut Prakan Province, were to study the status of the Thai industrial labor 
force stability, the factors affecting it and its development process. 
 The Methodology used in this study involved qualitative approach. The 
data were collected from two groups of participants. In-depth-interviews were 
conducted with key informants who were directly involved with Thai industrial labor 
and focus group discussions were conducted with participants who were themselves 
laborers. The data were analyzed using an analytical descriptive method. 
 The findings were as follows: Only 57.70 per cent of Thai industrial laborers 
had economic security. This indicated that for many Thai industrial laborers, the 
income from factories was insufficient. They had to live very economically in order to 
survive to the next payday. 
 Up to it is 84.62% of the industrial laborers did not have social security. This 
indicated that almost 85 out of every 100 laborers lacked  social security, income 
security, social welfare, health insurance, even life quality welfare after retirement. 
 The main factors affecting Thai industrial labor insecurity were that the 
factories provided insufficient wages (96.15%) and that the industry itself lacked clear 
direction and good corporate governance (92.31%). The next factors were supervisor-
worker and worker-worker relationships (88.46%), unclear and frequently rotated job 
assignments (84.62%), and the worker’s lack of adequate experience and incentive to 
further develop themselves (84.62%). 
 The most important thing to develop Thai industrial labor security is the 
development of the laborers themselves, to upgrade their skills and enable them to 
utilize advanced technology. They need to be made and be ready, physically and 
mentally, to assume the responsibility of being nation and society builders.  
 
คําสําคญั 
 ความมั่นคง   แรงงาน   อุตสาหกรรมไทย 
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ความสาํคญัของปัญหา 
 จากปัญหาทางการเมืองภายในประเทศและภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศทั่วโลก ทําให้แรงงานในสถานประกอบการโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับ
ผลกระทบโดยตรง คือ การลดกําลังการผลิต การปลดพนักงาน การเพ่ิมวัดหยุดวันทํางาน ลดค่าโอที  
เป็นต้น ซึ่งนับวันจะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจะสังเกตเห็นได้จากอัตราการปลดพนักงาน และอัตรา                
การว่างงานของประชาชนในช้ันแรงงานเพ่ิมปริมาณมากข้ึนทุกวัน และมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นอีกใน
อนาคต  ดังน้ันในปัจจุบันแรงงานในอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ จึงกลัว
ปัญหาความไม่มั่นคงในการทํางานหรือคุณภาพชีวิตการทํางาน ซึ่งประกอบด้วยค่าจ้าง ช่ัวโมงทํางาน 
ประโยชน์เก้ือกูล บริการต่าง ๆ โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ และมนุษยสัมพันธ์ ที่มีผลต่อความพึง
พอใจและแรงจูงใจของผู้ปฎิบัติงาน (สุรางค์รัตน์  วศินารมณ์, 2540) เป็นความรู้สึกปลอดภัยว่าจะมี
งานทํา มีรายได้ที่แน่นอน มีผลตอบแทนอันเกิดรายได้และสวัสดิการที่สามารถดํารงชีพ ได้รับการ
ปกครองอย่างเป็นรูปธรรม มีโอกาสในความก้าวหน้าในการทํางานและสามารถทํางานได้จน
เกษียณอายุ เพ่ือให้ตนเองและครอบครัวดํารงชีวิตอย่างปกติสุขช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่เกิดภาระแก่
สังคม (สายทิพย์  วงศ์สังข์ฮะ, 2540)  
 ปัญหาความมั่นคงของแรงงานซึ่งเก่ียวเน่ืองกับปัญหาเศรษฐกิจ และมีการต่อรองกัน
ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ส่วนมากจะเป็นเรื่องที่เก่ียวกับความไม่เป็นธรรมในสังคมแทบทั้งสิ้น ทําให้
ปัญหาเกิดขึ้นอย่างสืบเน่ืองเรื่อยมา ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการจัดต้ังกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคมข้ึน และได้มีการวางแผนเพ่ือพัฒนางานด้านแรงงานอย่างจริงจังมีทั้งกฎระเบียบ และข้อบังคับที่
สถานประกอบการต้องถือปฏิบัติเพ่ือความม่ันคงของแรงงานแล้วก็ตามแต่สภาพของการบริหาร
จัดการและภาพของความขัดแย้งระหว่างสถานประกอบการกับลูกจ้างกลับทวี ความรุนแรงและมี   
วงกว้างมากข้ึนอยู่ตลอดเวลา ดังจะเห็นได้จากสถิติของปัญหาความขัดแย้งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา หรือ
ระหว่าง พ.ศ. 2549-2551 พบว่ามีข้อพิพาทและข้อเรียกร้องของแรงงานในปี พ.ศ. 2549 รวม 830 ประเด็น 
ปรากฏเป็นข้อเรียกร้องด้านสวัสดิการ 288 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 34.70 ของข้อเรียกร้องทั้งหมด 
พ.ศ. 2550 มีข้อพิพาทและข้อเรียกร้องของแรงงาน รวม 844 ประเด็น ปรากฏเป็นข้อเรียกร้องด้าน
สวัสดิการ 293 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 34.72 ของข้อเรียกร้องทั้งหมดและ พ.ศ. 2551 รวม 3,113 ประเด็น 
ปรากฏเป็นข้อเรียกร้องด้านสวัสดิการ 1,274 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 40.93 ของข้อเรียกร้องทั้งหมด
และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอีกในอนาคต (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2549) 
 ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะให้ความสําคัญต่อแรงงานโดยได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 และได้จัดต้ังหน่วยงานประกันสังคมขึ้นในปี พ.ศ. 2536 โดยมีนโยบายมุ่งสร้างฐาน
สวัสดิการของสังคม และความม่ันคงทางสังคมให้กับผู้ใช้แรงงานและผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยเฉพาะ
เด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุ และคนพิการ ด้านการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย การรักษาพยาบาล 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  โดยได้เน้นค่าใช้จ่ายและการขยายการประกันสังคมไปยังผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ทั้งยังมุ่งเสนอกฎหมายสวัสดิการให้มีผลบังคับใช้ด้วยจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  จึงทําให้ผู้วิจัยสนใจ
ที่จะศึกษาเรื่องความมั่นคงของแรงงานอุตสาหกรรมไทย: กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ โดยมุ่ง
ศึกษาถึงความม่ันคงของแรงงานอุตสาหกรรมไทย เพ่ือนําข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
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พัฒนาความม่ันคงของแรงงานอุตสาหกรรมไทย ในจังหวัดสมุทรปราการให้ดีมากย่ิงขึ้นต่อไปใน
อนาคต 
 
โจทย์วิจัย/ปญัหาการวิจัย 
 1. ความมั่นคงของแรงงานอุตสาหกรรมไทยคืออะไร และปัจจุบันสภาพความมั่นคงของ
แรงงานไทยเป็นอย่างไร  
 2. ปัจจุบันปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อความม่ันคงของแรงงานอุตสาหกรรมไทย  
 3. จะพัฒนาแรงงานอุตสาหกรรมไทยให้ความมั่นคงได้อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความมั่นคงของแรงงานอุตสาหกรรมไทย ในจงัหวัดสมุทรปราการ 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความมั่นคงของแรงงานอุตสาหกรรมไทย ในจังหวัด
สมุทรปราการ  
 3. เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนาแรงงานอุตสาหกรรมไทยให้มั่นคง  
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยน้ีใช้วิธีเชิงคุณภาพ เป็นวิธีการศึกษา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในภาคกลุ่มอุตสาหกรรม
ในจังหวัดสมุทรปราการเป็นพ้ืนที่ศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิก และ
อุตสาหกรรมส่งออก  มีจํานวนโรงงาน 7,576 แห่ง จํานวนแรงงาน 746,154 คน (สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2551) โดยเน้นการศึกษากรณีเฉพาะเจาะจง เป็นการศึกษาแบบมุ่งพรรณนา (Descriptive) 
และการอธิบาย (Explanation)  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ผู้วิจัยได้เจาะจงเลือกผู้เก่ียวข้องโดยตรงกับแรงงานอุตสาหกรรมไทย ในแต่ละกลุ่ม
อุตสาหกรรมมีการจัดต้ังองค์กรเพ่ือเป็นตัวแทนของแรงงาน ซึ่งบุคคลเหล่าน้ีเป็นผู้สามารถให้ข้อมูล
สําคัญในการศึกษาได้ (Key Informants) ประกอบด้วย        
  1.1 ผู้นํานโยบายแรงงานไปปฏิบัติในภูมิภาค ในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 2 คน  
ได้แก่ ประธานสหภาพแรงงาน  และแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ  จํานวน  2  คน 
  1.2 ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมหรือผู้บริหารหรือตัวแทน  จํานวน  8  คน 
  1.3 ผู้ใช้แรงงานจํานวน 16 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน มาจากคณะกรรมการ
องค์กรแรงงานในแต่ละอุตสาหกรรมและในการเก็บข้อมูลการศึกษาได้เก็บข้อมูลกับผู้เก่ียวข้องที่
ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมทั้ง ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ผู้วิจัยใช้เครื่องมือการเก็บข้อมูล และ การวิจัย  ดังน้ี  
  2.1 แบบสัมภาษณ ์ทั้งที่มีโครงสร้างและกึ่งโครงสร้าง 
  2.2 ประเด็นคําถาม หรือ การอธิบายประเด็นเพ่ือการประชุมกลุ่ม    
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  2.3 ผู้วิจัยเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสังเกตแบบไม่มี 
ส่วนร่วม   
  2.4. อุปกรณ์เทคโนโลยี เช่น เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์ 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูล  ดังน้ี  
  3.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เพ่ือเก็บข้อมูลปฐมภูมิ จากบุคคลที่
เก่ียวข้องโดยตรง (Key Informants) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์อย่างเจาะลึก ใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์
ทั้งที่มีโครงสร้างและกึ่งโครงสร้าง 
  3.2 การจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการประชุมในลักษณะเป็น
วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ช่วยต้ังคําถาม สรุป และ เช่ือมโยงการสนทนา   
  3.3 การศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ ที่เก่ียวข้องกับการอธิบายความของผู้ให้ข้อมูลการวิจัย
เพ่ิมเติม และเพ่ือให้สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์การศึกษา เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ รายงานส่วนราชการ รายงาน
ภาคเอกชน และอ่ืน ๆ 
  3.4 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยได้ร่วมทํางานในองค์การหรือบริษัทเดียวกับ
ผู้ให้ข้อมูลการวิจัย  
  3.5 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยเฝ้าสังเกตข่าวความเคลื่อนไหวอยู่ภายนอก  
  3.6 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ต้ังแต่ วันที่ 1 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 30 
มีนาคม 2553 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยมีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
  4.1 นําข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่ม การสังเกต มาพรรณนา 
(Descriptive) เป็นผลการศึกษารายบุคคล  
  4.2 สรุปประเด็นสาระสําคัญของแต่ละขอ้คําถาม   
  4.3 ทําการวิเคราะห์จัดหมวดหมู่เน้ือหาสาระสําคัญ  
  4.4 ใช้การอธิบายและเช่ือมโยงข้อมูลการศึกษา ตามกรอบแนวความคิด งานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับการศึกษา  
 
ผลการวิจัย   
 จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ ดังน้ี  
 1. แรงงานอุตสาหกรรมไทยในจังหวัดสมุทรปราการไม่มีความมั่นคงทั้งด้านความมั่นคง
ด้านเศรษฐกิจ และ ความมั่นคงด้านสังคม  สรุปได้ดังน้ี 
  1.1 ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ จากผลวิจัยทําให้ทราบว่า แรงงานอุตสาหกรรมไทยไม่มี
ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 57.70   
  1.2 ความมั่นคงด้านสังคม จากผลวิจัยทําให้ทราบว่า จากคําถามทั้งหมดในชุดตัวแปรที่ 
2 คือ ความมั่นคงด้านสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าแรงงาน
อุตสาหกรรมไทยไม่มีความมั่นคงด้านสังคม คิดเป็นร้อยละ 84.62   
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 2. ปัจจัยที่มีผลต่อความมั่นคงของแรงงานอุตสาหกรรมไทย ในจังหวัดสมุทรปราการ สรุป
ได้ดังน้ี 
  2.1 ด้านลักษณะงาน จากผลวิจัยทําให้ทราบว่า ลักษณะงานมีผลต่อความมั่นคงในการ
ทํางานของแรงงานอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 84.62   
  2.2 ด้านสัมพันธภาพ จากผลวิจัยทําให้ทราบว่า สัมพันธภาพมีผลต่อความม่ันคงในการ
ทํางานของแรงงานอุตสาหกรรมไทยมาก  คิดเป็นร้อยละ 88.46  
  2.3 ด้านองค์การ จากผลวิจัยทําให้ทราบว่า องค์การมีผลต่อความมั่นคงในการทํางาน
ของแรงงานอุตสาหกรรมไทยมาก คิดเป็นร้อยละ 92.31   
  2.4 ปัจจัยด้านประสบการณ์ จากผลวิจัยทําให้ทราบว่า ประสบการณ์ มีผลต่อความ
มั่นคงในการทํางานของแรงงานอุตสาหกรรมไทยมาก  คิดเป็นร้อยละ 84.62   
  2.5 ด้านผลประโยชน์ตอบแทน จากผลวิจัยทําให้ทราบว่า ผลประโยชน์ตอบแทน มีผล
ต่อความม่ันคงในการทํางานของแรงงานอุตสาหกรรมไทยมาก คิดเป็นร้อยละ  96.15   
 3. กระบวนการพัฒนาความม่ันคงของแรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการใน
ปัจจุบันจากผลการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม พบว่า 
  3.1 การพัฒนาโดยคน จากผลวิจัยทําให้ทราบว่า การพัฒนาโดยคน ซึ่งหมายถึง             
การพัฒนาแรงงานอุตสาหกรรมไทยให้มีคุณภาพในการทํางานน้ันมีผลต่อความม่ันคงในการทํางาน
มาก  คิดเป็นร้อยละ 96.15   
  3.2 การพัฒนาโดยชุมชน จากผลวิจัยทําให้ทราบว่า การพัฒนาโดยชุมชนมีผลต่อความ
มั่นคงในการทํางานมาก  คือเป็นร้อยละ 88.46 โดยพบว่า ความสงบสุขและความสามัคคีมีผลต่อ
ความมั่นคงของแรงงานอุตสาหกรรมไทย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.15 รองลงมา คือการเป็นชุมชน
การเรียนรู้ร่วมกันมีผลต่อความม่ันคงของแรงงานอุตสาหกรรมไทย คิดเป็นร้อยละ 88.46 และ            
น้อยที่สุด คือ การรู้จักการจัดการตนเองมีผลต่อความมั่นคงของแรงงานอุตสาหกรรมไทย คิดเป็น            
ร้อยละ 76.92 
  3.3 การพัฒนาโดยสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่สมดุล จากผลวิจัยทําให้ทราบว่า การพัฒนา
โดยส่ิงแวดล้อมธรรมชาติที่สมดุล ไม่มีผลต่อความม่ันคงในการทํางาน คิดเป็นร้อยละ 53.85 โดย
พบว่า ความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางสังคมไม่มีผลต่อความม่ันคงในการ
ทํางานของแรงงานมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมา คือ การพ่ึงพากันในสังคมไม่มีผลต่อ
ความมั่นคงในการทํางานของแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 61.54 และการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานไม่มีผลต่อความม่ันคงในการทํางานของแรงงาน น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
0.00   
  3.4 การพัฒนาโดยการนําเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน จากผลวิจัยทําให้ทราบว่า              
การพัฒนาโดยการนําเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนมีผลต่อความมั่นคงในการทํางานมาก คิดเป็นร้อยละ  
76.92 โดยพบว่า การนําเทคโนโลยีทางสังคมเข้ามาช่วยในการทํางานมีผลต่อความมั่นคงในการ
ทํางานมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมา คือ การนําเทคโนโลยีทางวัตถุเข้ามาช่วยในการ
ทํางานมีผลต่อความม่ันคงในการทํางาน คิดเป็นร้อยละ 96.15 และการนําเทคโนโลยีทางมนุษย์ศาสตร์ เข้า
มาช่วยในการทํางานมีผลต่อความม่ันคงในการทํางานน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.77 ตามลําดับ 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2555 

113 

  3.5 การพัฒนาโดยความสมดุลของการพัฒนาระหว่างปัจจัยร่วม จากผลวิจัยทําให้
ทราบว่า การพัฒนาโดยความสมดุลของการพัฒนาระหว่างปัจจัยร่วมมีผลต่อความม่ันคงในการทํางาน
มาก คิดเป็นร้อยละ 92.31  
  3.6 การพัฒนาโดยกระบวนการพัฒนาแบบองค์รวมที่มีความเป็นศูนย์กลาง จากผลวิจัย
ทําให้ทราบว่า  การพัฒนาโดยกระบวนการพัฒนาแบบองค์รวมที่มีความเป็นศูนย์กลาง มีผลต่อความ
มั่นคงในการทํางาน คิดเป็นร้อยละ 69.23 โดยพบว่าการพัฒนาแบบองค์รวมท่ีมีความเป็นศูนย์กลาง 
และความเฉลียวฉลาดของแรงงานมีผลต่อความม่ันคงในการทํางาน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
และการคิดเป็นและแก้ปัญหาเป็นของแรงงานมีผลต่อความม่ันคงในการทํางานน้อยที่สุด คิดเป็น         
ร้อยละ 7.69 
  กระบวนการพัฒนาความม่ันคงของแรงงานอุตสาหกรรมไทย ในจังหวัดสมุทรปราการ 
ที่มีผลต่อความม่ันคงในการทํางานมากที่สุด คือ การพัฒนาโดยคน  คิดเป็นร้อยละ 96.15 รองลงมา 
คือ การพัฒนาโดยความสมดุลของการพัฒนาระหว่างปัจจัยร่วม คิดเป็นร้อยละ 92.31 การพัฒนาโดย
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 88.46 การพัฒนาโดยการนําเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 76.92 
การพัฒนาโดยกระบวนการพัฒนาแบบองค์รวมท่ีมีความเป็นศูนย์กลาง คิดเป็นร้อยละ 69.23 และ
การพัฒนาโดยสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่สมดุล คิดเป็นร้อยละ 53.85   
 4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความม่ันคงของแรงงาน 
  จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องกับแรงงานอุตสาหกรรมไทยเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคง
ของแรงงานอุตสาหกรรมไทย ในจังหวัดสมุทรปราการ มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  1. รัฐบาลควรจะให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่แรงงาน   
  2. ควรส่งเสริมให้แรงงานทําประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ   
  3. ควบคุมการจ้างแรงงานต่างด้าว  
  4. สร้างจิตสํานึกรักองค์กร และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะผู้บริหารและ
เพ่ือร่วมงาน                        
  5. พัฒนาศักยภาพแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน   
  6. ควรมีการคุ้มครองสนับสนุนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม   
  7. คุ้มครองแรงงาน ควบคุมการจ้างแรงงานต่างด้าว  
  8. เน้นเรื่องประกันสังคมให้มาก เพราะเรื่องสุขภาพอนามัยเป็นเรื่องสําคัญ เมื่อร่างกาย
ไม่สมบูรณ์ การทํางานก็บกพร่องตามไปด้วย   
  9. เพ่ิมคุณภาพการประกันสังคม  
  10. เพ่ิมมาตรการในการป้องกันความปลอดในการทํางานให้แก่แรงงานไทย   
  จากผลการวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ประมวลรูปแบบ (Model) แนวทางการพัฒนาความ
มั่นคงแรงงานอุตสาหกรรมไทย ดังน้ี 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2555 

114 

 
ภาพท่ี 1 รูปแบบ (Model) แนวทางการพัฒนาความม่ันคงแรงงานอุตสาหกรรมไทย 
 
 นโยบายแห่งรัฐที่ชัดเจน 
            รัฐต้องออกนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ เก่ียวกับแรงงานให้เป็นธรรม และมอง
แรงงานเป็นทุนมนุษย์ สามารถสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมประเทศชาติ 
 ลักษณะจําเพาะของแรงงานภาคอุตสาหกรรม 
 จัดกลุ่มแรงงานเพ่ือจะได้ส่งเสริมพัฒนายกระดับฝีมือแข่งขันกับนานาประเทศได้ 
 1. แรงงานธรรมดา ที่จับ ยก เข็นของซึ่งทําได้ไม่ใช้ทักษะ 
 2. แรงงานฝีมือ ต้องสอนและพัฒนาการเรียนรู้ให้ทันกับความก้าวเทคโนโลยีต่าง ๆ และ
รักษาไว้ 
 3. แรงงานฝีมือเฉพาะด้าน เช่นช่างเจียรนัยพลอย ช่างแกะสลัก 
 วัฒนธรรมขององค์การ 
 องค์การต้องสร้างพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ตามกรอบขององค์การสหประชาชาติ 
3P ได้แก่ 
 P = Profit กําไรต้องเป็นกําไรแท้จริง คือหน่วยงานได้กําไร สังคมสิ่งแวดล้อมก็ได้กําไรด้วย 
 P = People องค์กรประกอบกิจการใด ๆ ต้องคํานึงถึงประชาชน 
 P = Planet ประกอบกิจการใด ๆ บนโลกต้องอนุรักษ์โลก ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี 
 1. แรงงานอุตสาหกรรมไทยในจังหวัดสมุทรปราการไม่มีความมั่นคงทั้งด้านความมั่นคง
ด้านเศรษฐกิจ และ ความมั่นคงด้านสังคม  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะแรงงานไทยมีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน สังเกตเห็นได้จากการที่แรงงานส่วนใหญ่ยังมีหน้ีสินเป็นจํานวนมาก และ
หลักประกันทางรายได้ที่โรงงานอุตสาหกรรมและรัฐบาลจัดให้เมื่อรายได้ต้องสะดุดลงจากการเจ็บป่วย 
หรือประสบอุบัติเหตุ ว่างงาน การชราภาพ การตาย การเกษียณอายุ ให้กับแรงงานอุตสาหกรรมไทย 

ความม่ันคงของแรงงาน
อุตสาหกรรมไทย 

นโยบายแห่งรัฐท่ีชัดเจน ลักษณะจําเพาะของแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม 

วัฒนธรรมขององค์การ 
UN 3P’s: Profit,  
People, Planet 
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ไม่เพียงพอ เน่ืองจากการรักษาพยาบาลไม่ครอบคลุมหลายโรคที่เกิดจากการทํางาน และไม่ดี
เท่าที่ควร มาตรฐานตํ่า ล่าช้า ขาดการใส่ใจสู้กับการจ่ายเงินค่ารักษาเองไม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของวิกรม   อัศวิกุล (2541) จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกมั่นคง             
ในการทํางานและผลของความรู้สึกมั่นคงในการทํางานที่มีต่อความทุ่มเทให้กับเงินและความต้ังใจที่จะ
ลาออกจากพนักงานบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ พบว่าคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ไม่มีผลต่อความรู้สึกมั่นคงในการทํางาน  
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อความม่ันคงของแรงงานอุตสาหกรรมไทย ในจังหวัดสมุทรปราการ มาก
ที่สุด คือ ผลประโยชน์ตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 96.15 2.1 ทั้งน้ีอาจเป็น ค่าตอบแทนเป็นปัจจัยหลัก
ในการทํางานหากผลตอบแทนดีแรงงานก็ย่อมอยู่กับสถานประกอบการท่ีมีผลตอบแทนที่ดีสวัสดิการ
ในรูปต่าง ๆ มีผลต่อความม่ันคงในการทํางานของแรงงานอุตสาหกรรมไทยมากเช่นกัน เพราะแรงงาน
ในปัจจุบันสามารถท่ีจะเลือกได้ว่าพวกเขาควรได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างจากการทํางาน ถ้าบริษัท
ไหนเงินเดือนสูง สวัสดิการดีเย่ียมก็จะทําให้แรงงานอยากจะร่วมงานด้วย ดังน้ัน ผู้บริหารควรจะมีการ
บริหารจัดการผลประโยชน์และค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับความต้องการของแรงงานและเป็นไป
อย่างยุติธรรม  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิกรม  อัศวิกุล (2541) จากการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความรู้สึกมั่นคง ในการทํางานและผลของความรู้สึกมั่นคงในการทํางานที่มีต่อความทุ่มเทให้กับเงิน
และความต้ังใจที่จะลาออกจากพนักงานบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อความรู้สึกมั่นคงในการทํางาน   
 3. กระบวนการพัฒนาความม่ันคงของแรงงานอุตสาหกรรมไทย ในจังหวัดสมุทรปราการ 
ที่มีผลต่อความม่ันคงในการทํางานมากที่สุด คือ การพัฒนาโดยคน คิดเป็นร้อยละ 96.15 ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะคนเป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการดําเนินงานมาก ดังน้ัน  ผู้บริหารควรจะพัฒนาแรงงานให้มี
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน คุณธรรมจริยธรรมและความให้ความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อมด้วย  
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของขนิษฐา  บูรณพันศักด์ิ (2548) ได้การศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนา
ความมั่นคงในการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ผลการศึกษาพบว่า 
บุคลากรของโรงพยาบาลเห็นด้วยต่อความมั่นคงในการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น
ด้านการมีโอกาสก้าวหน้าในการทํางานและด้านการมีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดีอยู่โนระดับมาก 
ส่วนในด้านการได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาการทํางาน ด้านความพึงพอใจในการมีสวัสดิการหรือ
ประโยชน์ทดแทน และด้านการมีค่าตอบแทนหรือรายได้ประจําซึ่งบุคลากรเห็นด้วยในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาความแตกต่าง  คุณลักษณะส่วนบุคคลกับความมั่นคงในการทํางาน พบว่าบุคลากรท่ีมี
เพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อความม่ันคงในการทํางานในเรื่องการมีโอกาสก้าวหน้าในการทํางาน
ต่างกัน บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อความม่ันคงในการทํางานในเร่ืองการได้รับการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาการทํางานแตกตางกัน บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษา รายได้และสถานภาพใน
องค์กรต่างกันมีความคิดเห็นต่อความม่ันคงในการทํางานในเรื่องการมีค่าตอบแทนหรือรายได้ประจํา
ของบุคลากรแตกต่างกัน บุคลากรที่มีตําแหน่งและลักษณะงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อความม่ันคงใน
การทํางานในเรื่องความพึงพอใจในการมีสวัสดิการหรือประโยชน์ทดแทน การมีสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานที่ดี และการได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาการทํางานแตกต่างกัน และพบความแตกต่างของ
คุณลักษณะส่วนบุคคลในเรื่องสถานภาพสมรส และประสบการณ์การทํางานกับความม่ันคงในการทํางาน 
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 กระบวนการพัฒนาความม่ันคงของแรงงานอุตสาหกรรมไทย ในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มี
ผลต่อความม่ันคงในการทํางานมากที่สุด คือ การพัฒนาโดยคน  สอดคล้องกับทฤษฎีด้านการพัฒนา
อย่างย่ังยืนตามแนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืนของสภาพัฒน์ได้ ดังน้ี 
 1. คนพัฒนา น่ันคือ คนที่มีคุณภาพ (เก่ง) คนมีคุณธรรม (ดี) และคนมีความสุข (มีคุณภาพ
ชีวิตดี สุขกาย สุขใจ) 
 2. องค์การสังคมเข้มแข็ง องค์การสังคมท่ีสภาพัฒน์ฯ เน้นเป็นการเฉพาะ คือ ครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง เเต่ก็มองไปได้ว่า หมายความถึงองค์การสังคมประเภทอ่ืน เช่น กลุ่มสังคมในรูป
ของกลุ่มออมทรัพย์ ธนาคารข้าว กลุ่มคลังยา กลุ่มหนุ่มสาว กลุ่มแม่บ้านคณะกรรมการวัด 
คณะกรรมการโรงเรียน เป็นต้น และที่ใหญ่ที่สุด คือ สังคมไทยทั้งสังคม  
 3. ความสมดุลของการพัฒนาระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นตัวแก้ไข
ปัญหาข้อที่ว่า สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ย่ังยืน ตรงนี้ก็จะเห็นว่าในแง่เน้ือหาของการพัฒนาน้ันไม่
ย่ังยืน ตรงน้ีก็จะเห็นว่าในแง่เน้ือหาของการพัฒนาน้ัน สภาพัฒน์ฯ มุ่งพัฒนาทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
(อย่างกว้างก็ควรรวมถึง การพัฒนาการเมือง ศาสนา การศึกษา ภาษาและการสื่อสาร ศิลปะและ
นันทนาการ การคมนาคมขนส่ง อนามัยและสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย) เเละ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งน่าจะหมายถึง สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ หรือธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอันหมายถึงดินนํ้า 
ป่า เขา อากาศ เป็นต้น 
 4. กระบวนการพัฒนาแบบองค์รวม โดยมีคนเป็นศูนย์กลาง น้ีแปลว่าตัวแบบนี้มองการ
พัฒนาเป็นกระบวนการที่มีความเคลื่อนไหวมีการพัฒนาอย่างรอบด้านพัฒนาทีเดียวกลายอย่าง            
พูดกว้าง ๆ เป็นการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจ สังคม (องค์การสังคม) และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยมีคน
เป็นศูนย์รวมและเป็นไปอย่างมีสมดุล อันเป็นความสมดุลเคล่ือนไหว ทุกส่วนจะมีการเติบโตพัฒนา
อย่างได้สัดส่วนไว้พร้อมกัน 
 ตัวแบบการพัฒนาที่ย่ังยืนของสภาพัฒน์ฯ มีองค์ประกอบ 4 ประการ เป็นสองภาคคือภาค
ที่เป็นสิ่งที่จะต้องพัฒนา คือ คน สังคม และสิ่งแวดล้อมกับกระบวนการที่จะต้องมีความสมดุลและเป็น
องค์รวม รวมความในช่วงน้ีได้ว่า มีฐานปัจจัยอยู่ 5 ฐาน ด้วยกัน แต่ละฐานมีกลุ่มของปัจจัยที่ทําให้
การพัฒนา 4 ปัจจัยบ้าง 5 ปัจจัยบ้าง พิจารณาตามสภาพที่ปรากฏ แต่ละฐานปัจจัยระบุปัจจัยการ
พัฒนาแต่ส่วนเดียวบ้าง ระบุทั้งปัจจัยเหตุและกระบวนการพัฒนาไปพร้อมกันบ้างให้ความสําคัญกับ
ปัจจัยต่าง ๆ เสมอกันบ้าง เมื่อมีข้อมูลดังน้ันแล้ว เราก็พร้อมที่จะดําเนินการขั้นต่อไปของการสร้างตัว
แบบการพัฒนาที่ย่ังยืนขึ้นถัดไป 

สรุป ภาพรวมของตัวแบบการพัฒนาที่ย่ังยืนมีปัจจัยองค์ประกอบ 6 ประการด้วยกัน ได้แก่ 
1) คนพัฒนา 2) ชุมชนพัฒนา 3) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติสมดุล 4) เทคโนโลยี 5) ความสมดุลของการ
พัฒนาระหว่างปัจจัยร่วม และ 6) กระบวนการพัฒนาแบบองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลาง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. แรงงานอุตสาหกรรมไทยในจังหวัดสมุทรปราการไม่มีความม่ันคงด้านเศรษฐกิจ เพราะ
แรงงานไทยมีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน สังเกตเห็นได้จากการที่แรงงานส่วน
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ใหญ่ยังมีหน้ีสินเป็นจํานวนมาก ดังน้ัน  ผู้บริหารควรจะพิจารณาค่าตอบแทนของแรงงานไทยให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน 
 2. แรงงานอุตสาหกรรมไทยในจังหวัดสมุทรปราการไม่มีความมั่นคงด้านสังคม  เพราะและ
หลักประกันทางรายได้ที่โรงงานอุตสาหกรรมและรัฐบาลจัดให้เมื่อรายได้ต้องสะดุดลงจากการเจ็บป่วย 
หรือประสบอุบัติเหตุ ว่างงาน  การชราภาพ  การตาย  การเกษียณอายุ  ให้กับแรงงานอุตสาหกรรม
ไทย ไม่เพียงพอ การรักษาพยาบาลก็ไม่ครอบคลุมหลายโรคที่เกิดจากการทํางาน และไม่ดีเท่าที่ควร 
มาตรฐานตํ่า  ล่าช้า  ขาดการใส่ใจสู้กับการจ่ายเงินค่ารักษาเองไม่ได้ ดังน้ัน  ผู้บริหารควรจะดูแลเรื่อง
สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานของแรงงานไทยให้มากขึ้น 
 3. ปัจจัยที่มีผลต่อความม่ันคงของแรงงานอุตสาหกรรมไทย ในจังหวัดสมุทรปราการ          
มากท่ีสุด คือ ผลประโยชน์ตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 96.15 ดังน้ัน ผู้บริหารควรจะจัดสรรค่าตอบแทน  
และสวัสดิการร่วมทั้งรายได้ให้กับแรงงานให้เพียงพอกับความต้องการและสอดคล้องกับภาวะ
เศรษฐกิจและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในยุคปัจจุบัน 
 4. ปัจจัยที่มีผลต่อความม่ันคงของแรงงานอุตสาหกรรมไทย ในจังหวัดสมุทรปราการ           
น้อยที่สุด คือ สัมพันธภาพ คิดเป็นร้อยละ 88.46 ดังน้ัน ผู้บริหารควรจะจัดกิจกรรมเพ่ือสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารกับแรงงานและระหว่างแรงงานกับแรงงานด้วยกันเพ่ือให้เกิด
ความคุ้นเคย และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางาน 
 5. กระบวนการพัฒนาความม่ันคงของแรงงานอุตสาหกรรมไทย ในจังหวัดสมุทรปราการ 
ที่มีผลต่อความม่ันคงในการทํางานมากท่ีสุด คือ การพัฒนาโดยคน คิดเป็นร้อยละ 96.15 ดังน้ัน  
ผู้บริหารควรจะพัฒนาแรงงานทั้งด้านองค์ความรู้ทางภาคทฤษฎี และภาคทักษะในการปฏิบัติงาน  
 6. กระบวนการพัฒนาความม่ันคงของแรงงานอุตสาหกรรมไทย ในจังหวัดสมุทรปราการ 
ที่มีผลต่อความม่ันคงในการทํางานน้อยที่สุด คือ การพัฒนาโดยสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่สมดุล คิดเป็น
ร้อยละ 53.85 ดังน้ัน ผู้บริหารควรจะใส่ใจดูสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทํางานของแรงงานให้ดีขึ้นเพราะถ้า
สิ่งแวดล้อมไม่ดี การทํางานก็จะด้อยประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงในการทํางานเน่ืองจาก
แรงงานต้องแสวงหาสิ่งที่ดีกว่า  
 7. ระบบประกันสังคมให้ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสและมีอิสระ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การวิจัยครั้งต่อไป ควรมีตัวแปรอิสระมากกว่าน้ี เช่น กฎระเบียบข้อบังคับและความต้องการ
ของแรงงาน เป็นต้น 
 2. การวิจัยครั้งต่อไป ควรทําการวิจัยเรื่องในภาวะวิกฤติของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน  
รัฐบาลมีนโยบายหรือกลยุทธ์อะไรที่สามารถส่งเสริมช่วยเหลือและสนับสนุนแรงงานอุตสาหกรรมไทย
ให้มั่นคงยิ่งขึ้น 
 3. การวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนด้านสุขภาพ 
ที่เกิดโรงงานอุตสาหกรรม 
 4. ควรศึกษากฎหมายอุตสาหกรรมของไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายอุตสาหกรรมต่างประเทศ
หรือในกลุ่มอาเซียน 
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เลขท่ี 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 

หรือ ซ้ือด้วยตนเองท่ี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โทร. 02-529-1638, 02-529-4046 ต่อ 403 
Fax.02-529-1638, 02-529-4046 ต่อ 406 
E-mail:  grad@vru.ac.th 
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วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวารสารวิชาการท่ีจัดทําข้ึนโดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา อาจารย์และนักวิชาการ และเพ่ือส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาการแก่สมาชิก นักวิชาการ และผู้สนใจท่ัวไป  กําหนดออกปีละ 3 ฉบับ ต้นฉบับท่ีรับพิจารณาจะต้องไม่
เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอ่ืน  บทความท่ีเผยแพร่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer  Review) ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
 
การเตรียมต้นฉบับ 

ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการพิจารณา ได้แก่ บทความวิจัย บทความทางวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยบทความปริทัศน์
และบทวิจารณ์หนังสือ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การพิมพ์ต้นฉบับใช้ตัวพิมพ์ (Font) ชนิด TH  Sarabun PSK ขนาด 
16 พอยต์ พิมพ์หน้าเดียวขนาด A4  ความยาว 10 – 12 หน้า ต้นฉบับประกอบด้วยหัวข้อต่อไปน้ี 

1. ชื่อเร่ือง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2. ชื่อผู้เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมข้อมูลวุฒิการศึกษาสูงสุด ตําแหน่งและสถานท่ีทํางาน 
3. บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Abstract) ความยาวประมาณ 200 คํา 
4. คําสําคญั 
5. ความสําคัญของปัญหา 
6. โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
7. วัตถุประสงค์การวิจัย 
8. วิธีดําเนินการวิจัย 
9. ผลการวิจัย 
10. อภิปรายผล 
11. ข้อเสนอแนะ 
12. บรรณานุกรม 

 
การจัดส่งต้นฉบับ  จัดส่งต้นฉบับพร้อมแผ่นดิสก์เก็ต จํานวน 1 ชุด มายังฝ่าย วารสารบัณฑิตศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เลขท่ี 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 

 
 
 
 
 
 
รูปแบบการอ้างอิง Download Template บทความใน 

http://grad.vru.ac.th./about/from_Jts.html 
 

บทความทุกเร่ืองได้รับการตรวจความถูกต้องทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทรรศนะและข้อคิดเห็นในบทความ
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มิใช่เป็นทรรศนะและความคิดของผู้จัดทํา
จึงมิใช่ความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กองบรรณาธิการ
ไม่สงวนสิทธ์ิ การคดัลอกแต่ให้อ้างอิงแหล่งท่ีมา 



 
 
 

                             ชื่อเรื่อง  ภาษาไทย                           . 
เว้น 1 บรรทัด 

                  ชื่อเรื่อง  ภาษาอังกฤษ                   .         
เว้น 1 บรรทัด  
 

ช่ือ – สกลุนักศึกษาภาษาไทย1   ช่ือ-สกลุอาจารย์ท่ีปรึกษาหลกัภาษาไทย2 และช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมภาษาไทย3 
ช่ือ – สกลุนักศึกษาภาษาอังกฤษ1,  ช่ือ-สกลุอาจารย์ท่ีปรึกษาหลกัภาษาอังกฤษ2,  and ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมภาษาอังกฤษ3 

 
เว้น 1 บรรทัด 

1 หลักสูตร.............................สาขาวิชา................................ชื่อสถาบัน........................จังหวัด............................................. 
2 หลักสูตร.............................สาขาวิชา................................ชื่อสถาบัน........................จังหวัด............................................. 
3 หลักสูตร.............................สาขาวิชา................................ชื่อสถาบัน........................จังหวัด............................................. 

เว้น 1 บรรทัด 
 
เว้น 1 บรรทัด 

บทคัดย่อ 
 .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
เว้น 1 บรรทัด 

ABSTRACT 
 .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
เว้น 1 บรรทัด 
 
คําสําคญั 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
เว้น 1 บรรทัด 
 
ความสาํคญัของปัญหา 
 .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
เว้น 1 บรรทัด 
 
 
 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK 

รูปแบบการเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศกึษา 

(ขนาด 16  TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 เข้ม TH Sarabun PSK) 

0.6 น้ิว 

0.6 น้ิว 

0.6 นิ้ว 

   มรว.บ. 14 

ตัวอักษร ขนาด 14 (กึ่งกลาง) 

0.6 น้ิว 
้

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

ตัวอักษร ขนาด 14 (กึ่งกลาง) 
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โจทย์วิจัย/ปญัหาวิจัย 
 .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
เว้น 1 บรรทัด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
เว้น 1 บรรทัด 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
เว้น 1 บรรทัด 
 
ผลการวิจัย 
 .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
เว้น 1 บรรทัด 
 
อภิปรายผล 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
เว้น 1 บรรทัด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
เว้น 1 บรรทัด 

บรรณานุกรม 
................(ขนาดตัวอักษร 16)................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16   TH Sarabun PSK 

(ขนาด 16   TH Sarabun PSK เข้ม)

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16   TH Sarabun PSK เข้ม)

(ขนาด 16  TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 
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หมายเหตุ 
                1. คําสําคัญคือ คําที่อยู่ในช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ซึ่งเป็นคําที่ใช้ในการสืบค้น
ข้อมูล (ไม่ใช่นิยามศัพท์เฉพาะ) 

 
ตัวอย่าง 
  
ช่ือเรื่อง  ความพึงพอใจของข้าราชการท่ีมีต่อการทํางาน 
คําสําคัญได้แก่  ความพึงพอใจ การทํางาน 
 
ช่ือเรื่อง คุณภาพการให้บริการของพนักงานในแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตของ 

   ห้างสรรพสินค้า 
คําสําคัญได้แก่ คุณภาพการให้บริการ 

      
2. วิธีดําเนินการวิจัย ได้แก่ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่

ใช้ในการเก็บข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. บรรณานุกรม ให้เขียนเฉพาะที่กล่าวถึงในบทความที่ส่งเท่านั้น 
4. จํานวนหน้าของเน้ือหาของบทความที่ส่งไม่เกิน 12 หน้า 
5. หมายเลข 1),2),3)  ถ้าเป็นอาจารย์ในหลักสูตรที่นักศึกษาเรียนอยู่ไม่ต้องใส่หมายเลข 

และอาจารย์อยู่ในหลักสูตรเดียวกันให้ใช้ตัวเลขเดียวกัน ส่วนถ้าอาจารย์ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรเดียวกัน
ให้ใช้ตัวเลขต่างกัน 

รูปแบบบรรณานุกรม 
1. หนังสือ 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา. (2546). กรอบแนวทางการประเมิน 
   คุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: จุดทอง. 
ภิญโญ  สาธร. (2521). หลักบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช. 
Cogan, J. J. (1986). Global Education: An Interview with John J. Cogan. Teaching 

and Learning Elementary Social Studies.  Boston: Allyn and Bacon, Inc. 
 
2.  บทความจากวารสาร 
สายสนม  ประดิษฐ์ดวง. (2541). ข้าวกล้องและรําข้าว-อาหารป้องกันโรค. วารสารอุตสาหกรรม   

เกษตร. 9(2), 38-41. 
ณรงค์  ศรสีุวรรณ, สุรพล  เจริญพงศ์, และพิชัย  วิชัยดิษฐ์. (2539). คณุสมบัติของชุดดินที่จัดต้ัง                            
          ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและความเหมาะสมในการใช้ระโยชน์ที่ดิน. เอกสารวิชาการ                          
          กองสํารวจและจําแนกดิน กรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2(12), 12-18. 
Nguyen, H. V., Dommel, H. W., & Marti, J. R. (1997). Direct phase-domain modeling of 

frepuency-dependent overhead teansmission lines.  IEEE Transaction on Power 
Delivery. 12(3), 1335-1342. 
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3. รายงานการวิจัย/วิทยานพินธ ์
จีรพร สร้อยสวุรรณ. (2547). การศึกษาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรีข่องนักศึกษา

ชายในสถาบนัราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเอกสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

นพวรรณ  ธีรพันธ์เจริญ. (2546). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนรว่มด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมศลิปกรรมในสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

 
4. เอกสารประกอบการสัมมนา/การประชุมทางวิชาการ 
เด่นชัย  เจริญบุญญาฤทธ์ิ. (2547). มาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ (มกอช.) ข้าวหอมมะลิ

ไทย. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าวของกลุ่มเกษตรกร 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องเพทาย โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่า อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา.  

งามช่ืน  คงเสรี. (2537). ศักยภาพพันธุ์ขา้วไทยสู่การแปรรูป. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที ่32 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ศกัยภาพข้าวไทยทิศทางใหม่สู่อุตสาหกรรม วันที ่4 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 (หน้า 5-17). คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 

 
5. สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส ์
ไมตรี  อินทร์ประสทิธ์ิ และคณะ. (2544). การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน

 โดยกระบวนการทางคณิตศาสตร์. สืบค้นจาก  
          http//:22web.kku.ac.th/% 7Ecrme/CRN/FilePDF/ThAbstract.pdf  
Thakur, N. (2003). The Architextrual Knowledge Systems. Retrieved from 

http://www.in.architextruez.net  
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รายละเอียดในการส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพล์งในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มีท้ังหมด 13 หัวข้อ ดังนี้ 

 

  1. ช่ือโครงการวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  2. บทคัดย่อ (ภาษาไทยและอังกฤษชนิดย่อ) 
  3. คําสําคัญ  
  4. ความสําคญัของปัญหา 
  5. โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
  6. วัตถุประสงค์การวิจัย 
  7. วิธีดําเนินการวิจัย 
  8. ผลการวิจยั 
  9. อภิปรายผล 
10. ข้อเสนอแนะ 
11. บรรณานุกรม  
12. ควรมีรูปภาพ แผนภูมิ หรือ Chart ที่สาํคัญ ๆ ด้วย  
13. ความยาวไม่เกิน 12 หน้า 
 
หมายเหตุ  :  

การกําหนดรูปแบบบทความวิจัย สําหรับตีพิมพ์ ให้ผู้ส่งปฏิบัติ ดังน้ี 
 1. ต้ังระยะขอบบน 3.81 เซนติเมตร (1.5 น้ิว) ต้ังระยะขอบล่าง 2.54 เซนติเมตร (1 น้ิว) 
 2.  ต้ังระยะขอบด้านซ้าย 3.81 เซนติเมตร (1.5 น้ิว) ต้ังระยะขอบด้านขวา 2.54 เซนติเมตร (1 น้ิว) 
 3.  แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 และ 14 (ตามที่กําหนดในแบบฟอร์ม) 
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ขั้นตอนการดําเนินงานจัดทําวารสารบัณฑติศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ ์

ประกาศรับผลงานวิจัย 

นักวิจัยส่งต้นฉบับมายัง 
บัณฑิตวิทยาลัย 

พิจารณาคัดเลือก 
แจ้งนักวิจัย 

แก้ไข 

ส่งต้นฉบับให้ 
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินงานวิจัย 

ส่งกลับนักวิจัย 
แก้ไข 

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านและประเมินงานวิจัย 
ส่งต้นฉบับพร้อมคําประเมิน 

ผ่าน

ไม่ผ่าน 

ผ่าน

ไม่ผ่าน 

 

ดําเนินการเผยแพร่ในวารสาร 

 

บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ 
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