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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการเรียนตาม
แนวคิดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญาและการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 2) เพ่ือศึกษาผลการ
ทดลองใช้โปรแกรมที่มีต่อความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการเรียน และความพึงพอใจของนิสิต กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 57 คน ได้มาจาก
วิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ แบบประเมิน
ทักษะการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้
คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ชนิด Dependent 
Samples ผลการวิจัยพบว่า  
 1. โปรแกรมเสริมสร้างทักษะการเรียน มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ประการ คือ 1) แนวคิด
พ้ืนฐาน 2) หลักการ 3) วัตถุประสงค์ 4) เนื้อหา 5) กระบวนการและ 6) การวัดและประเมินผล
กระบวนการของโปรแกรมแบ่งออกเป็น 6 ระยะ ระยะที่ 1 สร้างความรู้ ความเข้าใจให้เห็นคุณค่า ระยะที่ 2 
น ามาฝึกปฏิบัติให้เห็นผล ระยะที่ 3 พัฒนาตนให้บรรลุสู่เป้าหมาย   ระยะที่ 4  ขยายการเรียนรู้สู่ผลงานที่
สร้างสรรค์  ระยะที่ 5  แบ่งปันและเรียนรู้กับผู้อื่น  และ ระยะที่ 6 หยัดยืนมุ่งมั่นสู่ฝันที่เป็นจริง 
 2. ผลการทดลองใช้โปรแกรม พบว่า 1) ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการเรียนของ
นิสิตหลังเข้าร่วมการพัฒนาสูงกว่าก่อนเข้าร่วมการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนหลังการพัฒนาเท่ากับ 85.85 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินจัดอยู่ใน
ระดับดีที่สุด 2) ทักษะการเรียนของนิสิตหลังเข้าร่วมการพัฒนาสูงกว่าก่อนเข้าร่วมการพัฒนาอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนหลังการพัฒนาเท่ากับ 84.85 เมื่อเทียบ
กับเกณฑ์การประเมินจัดอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ความพึงพอใจต่อโปรแกรมของนิสิตที่เข้าร่วมการ
พัฒนามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินจัดอยู่ในระดับมาก 
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ABSTRACT 
 The purposes of this study were: 1) to develop a program to enhance 
learning skill based on the concepts of Constructionism and self-directed learning, 2) 
to investigate effectiveness of the program in order to achieve the following aspects: 
knowledge, learning skill, and satisfaction of the students. A sample used was 57 first-
year undergraduate students, Kasetsart University. Using purposive sampling technique. 
The instruments used in study were a test of knowledge and understanding, a form 
for assessment of learning skill, and a form for assessing satisfaction. Data were 
analyzed using Statistical package. Statistics used were mean, percentage mean, 
standard deviation and t-test. The findings of study were as follows.  
 1. The program for enhancing the learning skill was composed of 6 key 
elements: 1) the basic idea, 2) principles, 3) objectives, 4) contents, 5) process, and 6) 
measurement and evaluation. The program is divided into 6 phases. phase 1–create 
knowledge and understanding about the value of what students do, phase 2– lead 
to effective action, phase 3 – develop themselves in order to succeed, phase 4 – 
expand learning to creative works, phase 5 – share and learn with others, and phase 
6 – insist and strive toward their dream  
 2. The results of experiment in using the program disclosed as shown in 
the following details: 1) Knowledge and understanding about learning skill gained an 
average percentage of 85.85 which was significantly higher than that before the 
development at the .05 level and when compared to the assessment criteria, it was 
at the best level. 2) The students’ learning skill gained an average percentage of 
84.85 which was significantly higher than that before the development at the .05 
level and when compared to the assessment criteria, it was at the highest level. 3) 
The students who participated in development of the program were satisfied at high 
level with a mean score of 4.46.  
 
ค าส าคัญ  
 โปรแกรมทักษะการเรียน การเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญาการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
 
Keywords 
 Program, Learning Skill, Constructionism, Self-directed Learning 
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ความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้บุคคลได้เรียนรู้ พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
ตนเองที่จะด ารงชีพ คิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งต่าง ๆ รอบตัว (ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์, 
2547) การศึกษาในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาล้วน
แล้วแต่มีบทบาทต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ แต่
หากพิจารณาระดับการศึกษาที่มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศอย่างชัดเจนที่สุดแล้วคงเป็นการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา เนื่องจากเป็นกลไกส าคัญในการบ่มเพาะ และผลิตคนให้เป็นทรัพยากรเพ่ือออกไป
รับผิดชอบภารกิจต่าง ๆ ของสังคม (พรรณทิภา ค าพรหม, 2551) 
 ผู้เรียนเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาไปศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งไม่คุ้นเคยกับลักษณะ
วิธีการเรียนในระดับอุดมศึกษา จึงอาจเกิดความสับสน ท้อแท้ต่อการเรียน (จันทรา อุ้ยเอง, 2556) 
สอดคล้องกับสรุปผลการศึกษาของงานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครที่ได้ส ารวจข้อมูลพบว่ามีนิสิตชั้นปีที่ 1 ยังมีปัญหาทางการเรียน
ได้พ้นสภาพจากการเป็นนิสิต ในปีการศึกษา 2556 จ านวน 280 คน ในปีการศึกษา 2557 จ านวน 
320 คน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร,  2558) สอดคล้อง
กับ สายชล สิงห์สุวรรณ (2543) ที่กล่าวไว้ว่าการที่นักศึกษาผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยได้ ก็ไม่ได้หมายความว่านักศึกษาจะมีความสามารถในการประสบความส าเร็จใน
การศึกษาและส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร  ซึ่งนับเป็นความสูญเปล่าทางการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาที่รัฐบาลต้องลงทุนค่าใช้จ่ายอย่างมากในการผลิตบัณฑิตแต่ละคนของแต่ละสาขา  
 ทักษะการเรียน (Learning Skill) เป็นลักษณะความสามารถทางพฤติกรรมทางการเรียนซึ่ง
สามารถฝึกฝนและปรับปรุงไปในทางที่ดีได้ และเมื่อได้รับการฝึกฝนหรือปฏิบัติเป็นประจ าผู้เรียนก็จะ
มีนิสัยทางการเรียนที่ดี ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ผลส าเร็จในการเรียน ทักษะการเรียนจึงมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมให้นักศึกษามีเครื่องมือที่จะ
ส่งเสริมการเรียนอย่างประสบผลส าเร็จนับตั้งแต่การศึกษาขั้นต้นไปจนถึงการศึกษาในระดับสูงจะเห็น
ได้ว่าการพัฒนานักศึกษานั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งที่ทุกสถาบันต้องให้ความตระหนักในการผลิต
บัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ผู้วิจัยได้แนวทางในการพัฒนาทักษะการเรียน โดย
ผสมผสานแนวคิดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) และการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเอง (Self-directed Learning) ซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกัน น ามาประยุกต์ในการสร้าง
เครื่องมือเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน ในรูปแบบของโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการเรียนผู้วิจัยก าหนด
ทักษะที่จะพัฒนาโดยค านึงถึงความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขการฝึกปฏิบัติโดยสังเคราะห์องค์ประกอบ
ของทักษะการเรียนรู้ออกเป็น 6 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการบริหารเวลา 2) ทักษะการอ่าน 3) ทักษะ
การจ า 4) ทักษะจดบันทึก 5) ทักษะการตั้งค าถามและ 6) ทักษะการเตรียมตัวสอบผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ช่วยให้นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่  1 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประสบผลส าเร็จทางด้าน
การศึกษา ตามหลักการพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)      
พ.ศ. 2545 มาตราที่ 22 หลักการจัดการศึกษาซึ่งก าหนดไว้ว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
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พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ  สอดคล้องกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคนให้เป็นก าลังคน (Manpower) และให้เป็นคนที่สมบูรณ์ (Manhood) 
จึงได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างสรรค์ด้วยปัญญาและการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนานิสิตต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. โปรแกรมเสริมสร้างทักษะการเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
และการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง มีองค์ประกอบและลักษณะอย่างไร 
 2. โปรแกรมเสริมสร้างทักษะการเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
และการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง มีผลตามเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ก าหนดหรือไม ่
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์
ด้วยปัญญาและการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้
เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญาและการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ประกอบด้วย    
  2.1 เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการเรียนก่อนและหลังเรียน 
ของนิสิตที่เข้ารับการพัฒนาตามโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการเรียน  
  2.2 เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการเรียนก่อนและหลังเรียนของนิสิตที่เข้ารับการพัฒนา
ตามโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการเรียนที่พัฒนาขึ้น  
  2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการเรียนที่พัฒนาขึ้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน   
 1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพปัญหาการเรียนในมหาวิทยาลัยของ
นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และการพัฒนาทักษะการเรียนของนิสิต ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมข้อมูล
จากเอกสารรายงานผลการเรียนของนิสิตและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการเรียน 
แล้วน ามาวิเคราะห์และสรุปสาระส าคัญเพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพปัญหาของการเรียนใน
มหาวิทยาลัยของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และการพัฒนาทักษะการเรียนซึ่งเป็นแนวทางใน
การระบุประเด็นที่ต้องการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  
 1.2 การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีคือ  1) 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ 2) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะการเรียน 3) 
ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับโปรแกรมเพ่ือการพัฒนาทักษะการเรียน 4) ทักษะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
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กับการโปรแกรม 5) ความพึงพอใจต่อการเรียน และ 6) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 ตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม   
 2.1 สร้างโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วย
ปัญญาและการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง โดยน าข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนแรกและ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก าหนดและจัดองค์ประกอบด้านต่าง ๆ  ของ
โปรแกรมให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์และส่งเสริมซึ่งกันและกันจนได้เป็นโปรแกรมเสริมสร้างทักษะ
การเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญาและการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองที่มี
องค์ประกอบคือ 1) แนวคิดพ้ืนฐาน 2) หลักการ 3) วัตถุประสงค์  4) เนื้อหา  5) กระบวนการ และ 6) การวัด
และประเมินผล   
 2.2 สร้างเอกสารประกอบโปรแกรมโดยจัดท าเป็นคู่มือโปรแกรม โดยน าองค์ประกอบต่าง ๆ
ของโปรแกรมมาพิจารณาเพ่ือสร้างเอกสารที่จะช่วยท าให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการด าเนินการ
โปรแกรมและน าโปรแกรมไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 2.3 การตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรมโดยน าเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ ท าการตรวจสอบประเมินความสอดคล้องเชิงโครงสร้างและเนื้อหาและให้ข้อเสนอแนะผลการ
ประเมินมีค่า IOC ผ่านเกณฑ์ในระหว่าง 0.80 - 1.00 ท าการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมและเอกสาร
ประกอบโปรแกรม ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วทดลองใช้โปรแกรมแบบกลุ่มเล็ก (Small 
Group) แบบ 3 : 3 : 3    
 2.4 การปรับปรุง แก้ไขโปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรมด าเนินการโดยน าข้อมูล
ต่าง ๆ ที่ได้มาจากการตรวจสอบประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและน าผลจากการทดลอง
กลุ่มเล็กมาพิจารณาปรับปรุง แก้ไขโปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 ตอนที่ 3 การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลของการใช้โปรแกรม   
 3.1 แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการเรียนที่พัฒนาขึ้นโดยผู้วิจัยเป็น
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อซึ่งได้ค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.53-0.73 ได้ค่า
อ านาจจ าแนกระหว่าง 0.20-0.60 และมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.87   
 3.2 แบบประเมินทักษะการเรียน ซึ่งเป็นแบบประเมินที่พัฒนาขึ้นโดยผู้วิจัยเพ่ือใช้ส าหรับ
นิสิตประเมินตนเอง ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับแบบลิเคิร์ทสเกลจ านวน 30 ข้อซึ่ง
แบบประเมินได้รับการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญและได้ท าการปรับปรุงแก้ไขจนเป็นแบบประเมินที่มี
ความตรงเชิงเนื้อหา ซึ่งแบบวัดมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.23 - 0.67 และมีค่าความเชื่อมั่น
ของแบบวัดทั้งฉบับเท่ากับ 0.76  
 3.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการเรียนตามแนวคิดการ
เรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญาและการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองที่พัฒนาขึ้นโดยผู้วิจัยเป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ แบบลิเคิร์ทสเกลจ านวน 20 ข้อ 
 ตอนที่ 4 การทดลองใช้โปรแกรม   
 4.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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  4.1.1 ประชากร คือ นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  ประจ าปีการศึกษา 2558 ประกอบไปด้วย 4 คณะ 
ได้แก่ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  และคณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งสิ้นจ านวน  2,051  คน 
  4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจ าปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 57 คน พิจารณาจากคนที่สมัครใจเข้าร่วมโปรแกรม 
 4.2 ก่อนการทดลองใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นท าการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทักษะการเรียนและนิสิตท าการประเมินตนเองโดยใช้แบบประเมินทักษะการเรียน   
 4.3 ทดลองใช้โปรแกรมตามแผนด าเนินการโปรแกรมที่สร้างขึ้น ตามโครงสร้างและ
กระบวนการของโปรแกรม โดยแบ่งออกเป็น 6 ระยะ คือระยะที่ 1 เป็นระยะที่ให้ความรู้ ความเข้าใจใน
ทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ที่มีความจ าเป็นต่อการเรียน ระยะที่ 2 เป็นระยะที่ก าหนดให้นิสิต น า
ความรู้ที่ได้จากระยะที่ 1 ไปปฏิบัติตามใบกิจกรรมที่มอบหมายเพ่ือให้มีความสามารถในทักษะการ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ และทักษะการอ่านและการจดบันทึก ระยะที่ 3 เป็นระยะที่ให้นิสิตน าความรู้
ที่ได้จากทักษะการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ และทักษะการอ่านและการจดบันทึก น าไปศึกษาตาม
ความสนใจของสมาชิกกลุ่ม  ระยะที่ 4 เป็นระยะที่นิสิตน าความรู้ ไปสร้างผลงานตามความสนใจของ
สมาชิกกลุ่มระยะที่ 5 เป็นระยะที่ให้นิสิตมีการแสดงออกทางความคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
น าเสนอผลงานที่ได้ศึกษาร่วมกันของกลุ่มโดยจัดเป็นนิทรรศการแล้วน ามาอภิปรายผลงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มอ่ืน ๆ ระยะที่ 6 เป็นระยะท่ีนิสิตประเมินตนเองเพ่ือน าสู่การจัดท าโปรแกรม
พัฒนาตนเอง   
 4.4 หลังการทดลองใช้โปรแกรมได้ท าการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการเรียน 
วัดเจตคติต่อการเข้าร่วมการพัฒนาตามโปรแกรม  และนิสิตท าการประเมินตนเองโดยใช้แบบประเมิน
ทักษะการเรียนและประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการเรียน  

4.5 น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ดังนี้    
   4.5.1 เปรียบเทียบความแตกต่าง ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทักษะการเรียน และทักษะการเรียนของนิสิตระหว่างก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนาโดยการ
ทดสอบค่าท ี(t-test ชนิด Dependent Samples)      
   4.5.2 หาค่าเฉลี่ย (X ) และค่าเฉลี่ยร้อยละ (X ร้อยละ) ของคะแนนจากแบบทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการเรียน และแบบประเมินทักษะการเรียนของนิสิต แล้วท าการประเมิน
ความรู้ความเข้าใจและทักษะการเรียน โดยน าค่าเฉลี่ยร้อยละเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้  
   4.5.3 หาค่าเฉลี่ย ( X ) ของพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการ
เรียนแล้วน าค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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ผลการวิจัย 
 1. โปรแกรมเสริมสร้างทักษะการเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
และการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ประการ คือ 1) แนวคิดพ้ืนฐาน 2) 
หลักการ 3) วัตถุประสงค์ 4) เนื้อหา 5) กระบวนการ 6) การวัดและประเมินผล  มีรายละเอียดแต่ละ
องค์ประกอบ ดังนี้ 
  1.1 แนวคิดพ้ืนฐาน 
    1.1.1 การเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) เป็นแนวคิดที่
เชื่อว่าผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ  ในสภาพแวดล้อมการด ารงชีวิตได้ด้วย
ตนเอง ด้วยการน าเสนอเพ่ือสร้างประสบการณ์  โดยที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่
ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเพ่ือท าให้ผู้อ่ืน
มองเห็น ซึ่งผู้เรียนจะต้องใช้ความคิด มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง 
โดยอาศัยการเชื่อมโยงสิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่ก าลังเรียนผู้เรียนจะมีโอกาสเป็นผู้ริเริ่มท าโครงการที่ตนเองสนใจ  
เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด น าเสนอผลการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้นผู้เรียนแต่ละคนก็จะมีโอกาสพัฒนาความสามารถในผลส าเร็จของตนเอง 
    1.1.2 การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-Directed Learning) เป็นแนวคิดที่มี
ความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความดี มีความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง สามารถหาทาง
เลือกของตนเอง มีศักยภาพและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างไม่มีขีดจ ากัด มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน ดังนั้นลักษณะการเรียนรู้ตามแนวคิดนี้ ผู้เรียนจึงต้องรับผิดชอบในการวางแผน การ
ปฏิบัติ และการประเมินผล ความก้าวหน้าของการเรียนของตนเอง ผู้เรียนสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้
และทักษะที่เกิดจากการเรียนจากสถานการณ์หนึ่งไปยังอีกสถานการณ์หนึ่งได้  ปัจจัยที่เกี่ยวของใน
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ 1) ผู้เรียน ควรมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้
ของตน มีความคิดของตนเอง มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ท างานเป็นทีมได้  2) ครูมีบทบาทส าคัญในการ
สร้างแรงจูงใจ กระตุ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนรับรู้และยอมรับความสามารถของตนเอง รู้จักคิดวิเคราะห์และ
ให้ความช่วยเหลือผู้เรียน เชื่อในศักยภาพของผู้เรียนด้วยการให้อิสระในการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดหา
แหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ตลอดจนการใช้กิจกรรมช่วยในการเรียนรู้  3) แหล่งทรัพยากร
การเรียนรู้ต่าง ๆ  เป็นทรัพยากรหรือแหล่งการเรียนรู้  รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่ได้จัดขึ้นเพ่ือสนองตอบ
ความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียน   
  1.2 หลักการ    
    1.2.1 เป็นโปรแกรมที่มุ่งเสริมสร้างทักษะการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ทักษะการอ่านและการจดบันทึก 
และทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
    1.2.2 เน้นให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้แบบน าตนเอง โดยเริ่มด้วยการวิเคราะห์ความ
ต้องการในการเรียน การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน การออกแบบหรือวางแผนการเรียน  การ
แสวงหาแหล่งวิทยาการ และการประเมินผลการเรียน ตามล าดับ 
    1.2.3 จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้สร้างพลังความรู้ในตนเองด้วยตนเอง โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เรียน เรียนรู้ที่เกิดจากการสร้างพลังความรู้ในตนเองและด้วยตนเองของผู้เรียน หากผู้เรียน
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มีโอกาสได้สร้างความคิดและน าความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ชิ้นงาน  โดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะ จะท าให้เห็นความคิดนั้นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและเมื่อผู้เรียนสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาก็
หมายถึงการสร้างความรู้ในตนเองนั่นเอง ซึ่งความรู้นี้จะมีความหมายต่อผู้เรียนจะอยู่คงทน  ผู้เรียนจะ
ไม่ลืมง่าย  และจะสามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนเข้าใจความคิดของตนเองได้ดีและยังเป็นฐานให้ผู้เรียน
สามารถสร้างความรู้ใหม่ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  ซึ่งการประเมินผลการเรียนรู้จะเน้นการประเมินตาม
สภาพจริง  โดยมุ่งประเมินที่ผลงาน (ชิ้นงาน) และผลการปฏิบัติงาน 
  1.3 วัตถุประสงค์ 
    1.3.1 เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการเรียนของนิสิตระดับ 
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
    1.3.2 เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประกอบด้วย  
3 ทักษะ คือ 1) ทักษะการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 2) ทักษะการอ่านและการจดบันทึก และ 3) ทักษะ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
  1.4 เนื้อหา ประกอบด้วย 3 ทักษะการเรียน ได้แก่  
    1.4.1 ทักษะการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการ
รู้เข้าใจในวิธีการแสวงหาและรวบรวมความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
โดยมีองค์ประกอบ 4 ประการคือ 1) การตระหนักรู้แหล่งข้อมูลและสารสนเทศ  2) การเข้าถึง
แหล่งข้อมูลและสารสนเทศ  3) การประเมินสารสนเทศ  4) การใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
    1.4.2 ทักษะการอ่านและการจดบันทึก     
        1.4.2.1 ทักษะการอ่าน หมายถึงความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพ่ือ
ความเข้าใจที่ผู้อ่านสามารถรับรู้ความหมายของสิ่งที่อ่านได้ตรงตามจุดประสงค์ของผู้เขียนจับใจความ
ส าคัญและบอกรายละเอียดของเรื่องได้สามารถใช้ความรู้ทางด้านภาษาตั้งแต่ระดับค าโครงสร้างและ
ระดับความหมาย 
        1.4.2.2 ทักษะการจดบันทึก หมายถึง การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ต้องเขียนบันทึกความรู้จากการอ่านและการฟังเพ่ือน าไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ และ
มีมารยาทในการเขียนประกอบด้วย 1) การเขียนบันทึกความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
2) มารยาทในการเขียน 
     1.4.3 ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมายถึง การปรับทัศนคติ และพฤติกรรมให้
สอดคล้องกลมกลืนกับความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรมให้สอดคล้องกลมกลืนกับความรู้สึก 
ความคิด และพฤติกรรมของเพ่ือนในเรื่องเกี่ยวกับการท ากิจกรรมที่ครูมอบหมายร่วมกัน การยอมรับ
นับถือซึ่งกันและกัน ความนิยมยกย่องจากเพ่ือนมนุษย์ รวมถึงการยอมรับและเชื่อใจซึ่งกันและกัน
ระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนร่วมชั้นการที่กลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน มารวมตัวกัน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยความสมัครใจ เพ่ือร่วมสร้างความเข้าใจหรือพัฒนาแนวปฏิบัติในเรื่องนั้น   
  1.5 กระบวนการประกอบด้วย 6 ระยะ คือ 1) ระยะที่ 1 สร้างความรู้ ความเข้าใจให้
เห็นคุณค่าเป็นระยะที่ให้ความรู้ ความเข้าใจในทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ที่มีความจ าเป็นต่อการ
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เรียน 2) ระยะที่ 2 น ามาฝึกปฏิบัติให้เห็นผลเป็นระยะที่ก าหนดให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้จากระยะที่ 1 
ไปปฏิบัติตามใบกิจกรรมที่มอบหมายเพ่ือให้มีความสามารถตามทักษะการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
และทักษะการอ่านและการจดบันทึก 3) ระยะที่ 3  พัฒนาตนให้บรรลุสู่เป้าหมายเป็นระยะที่ให้
ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้จาก ทักษะการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ทักษะการอ่านและการจดบันทึก และ 
น าไปศึกษาตามความสนใจของสมาชิกกลุ่ม 4) ระยะที่ 4  ขยายการเรียนรู้สู่ผลงานที่สร้างสรรค์เป็น
ระยะที่ผู้เรียนน าความรู้ ไปสร้างผลงานตามความสนใจของสมาชิกกลุ่ม  5) ระยะที่ 5  แบ่งปันและ
เรียนรู้กับผู้อ่ืน เป็นระยะที่ให้ผู้เรียนมีการแสดงออกทางความคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นน าเสนอ
ผลงานที่ได้ศึกษาร่วมกันของกลุ่มโดยจัดเป็นนิทรรศการแล้วน ามาอภิปรายผลงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับกลุ่มอ่ืน ๆ 6) ระยะที่ 6  หยัดยืนมุ่งมั่นสู่ฝันที่เป็นจริงเป็นระยะที่ผู้เรียนประเมินตนเองเพ่ือ
น าสู่การจัดท าโปรแกรมพัฒนาตนเอง   
  1.6 การวัดและประเมินผล ประกอบด้วย 1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการ
เรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ ด าเนินการทั้งก่อนและหลังการใช้โปรแกรม 2) วัด
ทักษะการเรียนของนิสิต โดยใช้แบบประเมินทักษะการเรียน นิสิตประเมินตนเอง ด าเนินการทั้งก่อน
และหลังการใช้โปรแกรม 3) วัดความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการเรียน โดย
ใช้แบบประเมินความพึงพอใจด าเนินการหลังการใช้โปรแกรม 
 2. ผลการทดลองใช้โปรแกรมเสริมสร้างทักษะการเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างสรรค์ด้วยปัญญาและการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง พบว่า โปรแกรมมีประสิทธิผลโดยนิสิตที่ได้รับ
การพัฒนาตามโปรแกรมมีค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนหลังการพัฒนาสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ คือ 
  2.1 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการเรียนของนิสิตหลังเข้าร่วมการพัฒนาสูงกว่า
ก่อนเข้าร่วมการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนหลังการ
พัฒนาเท่ากับ 85.85 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินจัดอยู่ในระดับดีที่สุด 
  2.2 ทักษะการเรียนของนิสิตหลังเข้าร่วมการพัฒนาสูงกว่าก่อนเข้าร่วมการพัฒนา
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนหลังการพัฒนาเท่ากับ 84.85 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินจัดอยู่ในระดับมากที่สุด 
  2.3 ความพึงพอใจต่อโปรแกรมของนิสิตที่เข้าร่วมการพัฒนามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 .46 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินจัดอยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผล 
 1. การสร้างและพัฒนาโปรแกรมผู้วิจัยด าเนินการอย่างเป็นระบบได้วิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพปัญหาการเรียนในมหาวิทยาลัยของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และการ
พัฒนาทักษะการเรียนของนิสิตเพ่ือระบุประเด็นที่ต้องการพัฒนาได้ศึกษาแนวคิดการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างสรรค์ด้วยปัญญาและการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง และแนวคิดการพัฒนาโปรแกรม เพ่ือน ามา
ก าหนดเป็นองค์ประกอบของโปรแกรมและโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการเรียนได้ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพ แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการทดลองและน าเอาผลการทดลองไปปรับปรุง
แก้ไข ก่อนน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างท าให้โปรแกรมเสริมสร้างทักษะการเรียนมีผลสนอง
จุดมุ่งหมายเฉพาะของโปรแกรม คือมุ่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเพ่ิมพูนทักษะการเรียนที่จะ
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น าไปช่วยให้นิสิตประสบความส าเร็จในการศึกษาในมหาวิทยาลัย ตลอดทั้งมีความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมการพัฒนาตามโปรแกรมสอดคล้องกับขั้นตอนการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรในภาพรวม
ของ Dessler (2002) ซึ่งกล่าวเอาไว้ว่ากระบวนการพัฒนาคนจะต้องประกอบไปด้วย 1) การวิเคราะห์
ความต้องการและความจ าเป็นในการพัฒนา 2) การออกแบบหลักสูตรการพัฒนา 3) การประเมินผล
ก่อนการด าเนินการ 4) การด าเนินการพัฒนาและ 5) การประเมินผลและยังสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Boyle (1981) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาโปรแกรมเป็นการปฏิบัติการและการตัดสินใจอย่างมี
จุดมุ่งหมายร่วมกันระหว่างนักพัฒนาโปรแกรม กับผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากโปรแกรมความส าคัญ
ของการพัฒนาโปรแกรม คือ ความสามารถในการก าหนดได้ชัด เจนถึงสิ่ ง ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
และสามารถเลือกกิจกรรมทีเ่หมาะสมที่สุดเพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น
มี  6 องค์ประกอบ คือ 1) แนวคิดพ้ืนฐาน 2) หลักการ 3) วัตถุประสงค์ 4) เนื้อหา 5) กระบวนการ 
และ 6) การวัดและประเมินผล  นอกจากนี้กระบวนการจัดกิจกรรมในโปรแกรมมีความหลากหลายไม่
ซับซ้อนและมีก าหนดระยะเวลาไม่ยาวนาน เกินไปผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ยอดอนงค์ จอมหงส์พิพัฒน์ (2553) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูผู้น าการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผลการวิจัยพบว่าโปรแกรมมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ 7 ประการ คือ 1) วิสัยทัศน์ 2) หลักการ 3) วัตถุประสงค์ 4) เนื้อหา 5) กระบวนการ 6) 
โครงสร้าง และ 7) การวัดและประเมินผล ผลการทดลองใช้โปรแกรมพบว่าโปรแกรมมีประสิทธิผลโดย
ครูที่ได้รับการพัฒนาตามโปรแกรมมีค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนหลังการพัฒนาสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 
 2.  ผลการทดลองใช้โปรแกรมพบว่า 
  2.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้พบว่าความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทักษะการเรียนของนิสิตหลังเข้าร่วมการพัฒนาสูงกว่าก่อนเข้าร่วมการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนหลังการพัฒนาเท่ากับ 85.85 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การ
ประเมินจัดอยู่ในระดับดีที่สุดการที่ปรากฏผลเช่นนี้เนื่องจากโปรแกรมที่ผู้วิจัยได้พัฒนาในครั้งนี้เป็น
โปรแกรมที่พัฒนามาจากความต้องการของนิสิต ซึ่งมีความสนใจที่จะพัฒนาความรู้ความเข้าใจและมี
ความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนเพ่ือน าไปใช้ในการส่งเสริม ให้นิสิตสามารถเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จในการเรียนสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วย
ปัญญา ซึ่งเป็นแนวคิดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ของ
ตนเองในแบบวิธีที่เหมาะสมกับตนเองจากการคิดเชื่อมโยงและลงมือกระท าด้วยตนเอง นอกจากนี้ยัง
ใช้แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่บุคคลมีการวางแผน มีความรับผิดชอบ 
ควบคุมการเรียนรู้ และก าหนดเป้าหมายและจุดประสงค์ที่จะพัฒนาความรู้และทักษะการเรียน ท าให้
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ หลังการเข้าร่วมการพัฒนาเพ่ิมขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ Ellinger (2004) ที่กล่าว
ว่าการน าแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองไปพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะท าให้ผู้รับการพัฒนาได้รับความ
ท้าทายจากการรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองและพัฒนาองค์กรท าให้ผู้รับการพัฒนามีผลการเรียนรู้ดีขึ้น 
  2.2 ด้านทักษะการเรียนของนิสิตพบว่าทักษะการเรียนของนิสิตหลังเข้าร่วมการพัฒนา
สูงกว่าก่อนเข้าร่วมการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนน
หลังการพัฒนาเท่ากับ 84.85 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินจัดอยู่ในระดับมากที่สุดการที่ปรากฏผล
เช่นนี้ เนื่องจากโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการเรียนมีกิจกรรมการพัฒนาที่หลากหลายเพ่ือเพ่ิมพูน
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ทักษะการเรียนที่ถูกต้อง สอดคล้องกับงานวิจัยของกูกลิเอลมิโน (Guglielmino, 1977) ที่พบว่าการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยในขั้นต้น ๆ ของการพัฒนา
และจะเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเมื่อสิ้นสุดการพัฒนาตามกระบวนการของโปรแกรม
กระบวนการของโปรแกรมใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญาที่มุ่งเน้นให้นิสิตได้ฝึกทักษะ
การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ทักษะการอ่านและการจดบันทึก  และทักษะการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สอดคล้องกับแนวคิดของ พารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา (2548) ที่ได้สรุปไว้ว่าทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ด้วยปัญญา เน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง สร้างความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อยู่
ตลออดเวลา การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จ ากัดเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น สภาพแวดล้อมใน
การเรียนที่ดีจะท าให้การเรียนรู้นั้น เป็นไปอย่างมีสนุกสนาน และมีประสิทธิภาพ นิสิตเป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญในการเรียนรู้ เน้นการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง มีการ
น าเสนอผลการความคิดของตนเองต่อกลุ่ม ทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ นิสิตต้องน าทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเองมาใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างมากจึงส่งผลให้นิสิตที่ได้รับการพัฒนามีความสามารถ
ในการปฏิบัติกิจกรรมทักษะการเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.3 ความพึงพอใจต่อโปรแกรมผลการวิจัยพบว่านิสิตมีความพึงพอใจต่อโปรแกรม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.46, S.D.=0.13) อาจเป็นเพราะว่า นิสิตมีความต้องการที่จะพัฒนา
ทักษะการเรียนตนเอง ให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบ
ความส าเร็จ  ซึ่งเป็นความพึงพอใจพ้ืนฐานของมนุษย์ที่ต้องการได้รับการสนับสนุนและพัฒนาจาก
บุคคลรอบข้าง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความพึงพอใจมากที่สุด เป็นอันดับที่ 1  
ได้แก่ ด้านกิจกรรมของโปรแกรม (X =4.64, S.D.=0.23) ระดับความพึงพอใจมากเป็นอันดับที่ 2 
ได้แก่ ด้านวิทยากร(X =4.49, S.D.=0.41) ส่วนระดับความพึงพอใจมากอันดับสุดท้าย ได้แก่ ด้าน
เนื้อหาของโปรแกรม ( X =4.24, S.D.=0.20) การที่ความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรมอยู่ในระดับมากทั้ง
ในภาพรวมและรายด้าน แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนที่เน้นการสร้างความรู้
ด้ วยตนเองสามารถสร้างความพึงพอใจให้ กับนิสิตส่ วนใหญ่ ได้มาก เพราะกิจกรรมและ
กระบวนการพัฒนาไม่เครียด นิสิตมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัฐธรรมนูญ 
อาจหาญ (2553) การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศงานบุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ร้อยเอ็ดเขต 3 ผลการวิจัย พบว่า ผลการวัดระดับความพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้โปรแกรมระบบ
สารสนเทศงานบุคลากร โดยบุคลากรเจ้าหน้าที่บุคลากร มีความพอใจต่อการใช้โปรแกรมระบบ
สารสนเทศงานบุคลากรอยู่ในระดับมาก  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ควรส่งเสริมให้น าโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการเรียนไปใช้เพ่ือพัฒนานิสิตให้
ประสบความส าเร็จในการเรียนเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.2 การน าโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการเรียนที่พัฒนาขึ้นไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม ควรด าเนินการพัฒนาตามโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง   
  1.3  การน าโปรแกรมไปใช้ ควรให้นิสิตผู้รับการพัฒนาได้ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ 
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ในโปรแกรมซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการเรียน และมีเจตคติที่ดี 
 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรท าการศึกษากับนิสิตชั้นปีอ่ืน ๆ หรือนิสิตที่ไม่ผ่านการสอบในรายวิชาที่เรียนหลาย
วิชา รวมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมให้เห็นความส าคัญของการเรียน    
  2.2 ควรท าการวิจัยติดตามผลต่อไปว่า นิสิตที่เข้าร่วมพัฒนาตามโปรแกรมมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นหรือไม่เพียงใด โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสม   
  2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการเรียนโดยใช้แนวคิด
อ่ืน ๆ เพ่ือจะได้เกิดข้อความรู้ว่าโปรแกรมการพัฒนาใดจะเหมาะสมกับการพัฒนาทักษะการเรียน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ์ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบปรับเปลี่ยนด้วยเอเจนท์ และเพ่ือประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 12 คน ใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง มีคุณสมบัติคือ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาหรือสาขาที่
เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษา และมีประสบการณ์สอนและวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาหรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนที่สังเคราะห์ขึ้น 
และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบที่ส าคัญของรูปแบบ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
PBL Module STAD Module Group Module Agent และ Define Group โดยผู้ เชี่ ยวชาญ มี
ความเห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่สังเคราะห์ขึ้นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.53, 
S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่ารายการที่ผู้เชี่ยวชาญให้การยอมรับมากที่สุด คือ 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (X = 4.72, S.D. = 0.45) การยอมรับระดับมากที่สุด 
ส่วนรายการที่ผู้เชี่ยวชาญให้การยอมรับน้อยที่สุด คือ กรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย (X = 4.08, S.D. = 0.67) การยอมรับระดับมาก สรุปได้ว่ารูปแบบการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุดสามารถน ารูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้นไปใช้เป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาระบบได ้
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ABSTRACT 
 The objectives of this research are to synthesize the collaborative learning 
techniques to student team-achievement division with problem-based learning using 
adaptive classification by agent, and to evaluate the suitability of the synthesized 
model.  The sample group of this research includes 12 experts who have a doctorate 
degree of computer education or relevant fields from higher education institutes, 
with over 5 years of teaching and researching experiences on computer education. 
The samples were selected under a purposive sampling method. The research tools 
used herein are the synthesized instructional model and the evaluation form thereof. 
The data were analyzed by mean and standard deviation. The results of the research 
show that there are 5 main elements on the model, i.e. PBL Module, STAD Module, 
Group Module, Agent, and Define Group. Thereby, the experts agree that the overall 
synthesized instructional model is at very high level (X = 4.53, S.D. = 0.57). 
Considering in details, it is found that the item most accepted by the experts is the 
problem-based instructional management (X = 4.72, S.D. = 0.45). On the other hand, 
the item least accepted by the experts is the conceptual framework of the learning 
model corresponding to the objectives of this research (X = 4.08, S.D. = 0.67). 
Therefore, it can be summarized that the synthesized learning model has the highest 
level of suitability and it can be applied as a model for system development.  
 
ค าส าคัญ 
 การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เอเจนท์ 
 
Keywords 
 Student team-achievement division, Problem-based learning, Agent 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นการศึกษาที่ช่วยพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
พลังที่มีอยู่ในตัวมนุษย์สามารถท าได้ตลอดชีวิต วิจารณ์ พาณิช (2555) ได้กล่าวถึงทักษะเพ่ือการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ว่าสาระวิชามีความส าคัญ แต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพ่ือมีชีวิตในโลก
ยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (content หรือ subject matter) ควรเป็นการเรียน
จากการค้นคว้าเองของนักเรียน โดยครูช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคน
สามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ สาระวิชาหลัก (Core Subjects) 
ประกอบด้วย ภาษาแม่ และภาษาส าคัญของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ การปกครองและหน้าที่พลเมือง 
เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ โดยวิชาแกนหลักนี้จะน ามาสู่การก าหนด
เป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ ใน เนื้ อหาเชิงสหวิทยาก าร 
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(Interdisciplinary) หรือหัวข้อ ส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยการส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหา วิชาแกน
หลัก และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้าไปในทุกวิชาแกนหลัก ดังนี้ 1) ทักษะด้านการเรียนรู้
และนวัตกรรม จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
ในปัจจุบัน ได้แก่ ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
และการสื่อสารและการร่วมมือ 2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมี
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการ
แสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน 
ได้แก่ ความรู้ด้านสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับสื่อและความรู้ด้านเทคโนโลยี 3 ) ทักษะด้านชีวิตและ
อาชีพ ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จนักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะ
ชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง ทักษะ
สังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ 
(Accountability) และ ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (Responsibility) ในการเพ่ิมคุณภาพผู้เรียน
ให้มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ครูผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญโดยตรงต่อการ
จัดการเรียนรู้ จึงต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือด าเนินการการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียน โดยศึกษาทักษะ
ส าคัญที่ผู้เรียนพึงมี รูปแบบการสอน วิธีการสอน เทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตลอดทั้ง
นวัตกรรมต่าง ๆ มาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ปัจจุบันมี
นักการศึกษาได้คิดค้นรูปแบบการสอน วิธีการสอนและเทคนิคการสอน ได้แก่ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem Based Learning) การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning) 
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry Learning) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-Operative) การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative 
Learning) การเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง (Constructivist) การเรียนรู้แบบพหุปัญญา 
(Multiple Intelligent) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เป็นต้น ซึ่งผู้สอนต้องเลือก
วิธีการสอนที่เหมาะสมมาบูรณาการให้สามารถสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 ได้  
 ระบบการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาปี 2542 ได้จัดให้มีโครงสร้างที่เปิดกว้าง 
ยืดหยุ่น หลากหลายรูปแบบ และวิธีบริหารจัดการที่เอ้ือให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่าง
เสมอภาคเท่าเทียมกัน การจะเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมจ าเป็นต้องสร้าง
สภาพแวดล้อม ก าหนดเงื่อนไขปัจจัย รวมทั้งระบบการศึกษาที่เหมาะสม เพ่ือให้การศึกษามีคุณภาพ
และสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 24 
ซึ่งก าหนดไว้ว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ 
และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 5) ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
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การเรียนรู้ และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ 
ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการต่าง ๆ และ     
6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา สถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง 
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้ เรียนตามศักยภาพ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2545) ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์ และผู้เรียนต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่ไปกับการเรียนรู้
เนื้อหาวิชาท าให้ระบบอินเทอร์เน็ตถูกน ามาใช้ในการเรียนการสอน 
        อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้อันมหาศาลได้อย่างไม่จ ากัด ทั้งเวลา สถานที่ และ
ขอบเขตของเนื้อหา ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีทักษะพ้ืนฐานในการคิดวิเคราะห์เพื่อเพ่ิมความสามารถในการ
แยกแยะข้อมูลที่ได้รับ การน าระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการเรียนการสอนจะส่งผลต่อทักษะทาง
สติปัญญาด้านการให้เหตุผล การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ และส่งผลต่อความสามารถในการ
ค้นคว้าหาข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลสะดวกรวดเร็ว เกิดการร่วมมือในการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน 
ผู้เรียนกับครู ครูกับครูได้ทั่วโลก การน าอินเทอร์เน็ตมาใช้ร่วมกับการเรียนการสอนปกติในห้องเรียน 
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเนื้อหาวิชาของผู้เรียนสูงขึ้น (ปิยะรัตน์ คัญทัพ, 2545) 
        การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning: PBL) เป็นการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาและการร่วมกัน
ท างานกลุ่ม ส่งเสริมทักษะในการแก้ปัญหา โดยผ่านการสืบเสาะหาความรู้ และเรียนด้วยการทดลอง
ปฏิบัติจนสามารถค้นพบท าให้ได้ประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ และสามารถบูรณาการความรู้ไปใช้
ในการแก้ปัญหาได้ (สนิท ตีเมืองซ้าย, 2552) 
        การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน สมาชิกในกลุ่มมีระดับความรู้ความสามารถแตกต่างกัน และท ากิจกรรม
ร่วมกันแบบทัดเทียม โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือความส าเร็จ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น     
(ทิศนา แขมมณี, 2548 และ ศักดา ไชยกิจภิญโญ, 2546) การเรียนรู้แบบร่วมมือยังสร้างบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ที่ดี ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ช่วยให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อ
การเรียน และยังช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น (Richard, 1994) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaborative Learning) กับเทคนิควิธี STAD (Student Team Achievement Divisions) วิธีนี้
เหมาะกับวิชาที่มีการก าหนดจุดประสงค์ชัดเจน และมีค าตอบถูกค าตอบเดียว เพ่ือจูงใจนักเรียนให้
รู้จักให้ก าลังใจกัน และช่วยเหลือเพ่ือนในการเรียนรู้เนื้อหาที่ครูถ่ายทอด แต่เมื่อสอบต่างคนต่างสอบ
ไม่สามารถช่วยกันได้ คะแนนของทีมขึ้นอยู่กับคะแนนที่แต่ละคนปรับปรุงให้ดีจากการท าในครั้งก่อน
ของตนเอง (บุปผาชาติ ทัฬหิกรณ์, 2544) และวลัยพร ดวงดี (2551) ได้พัฒนาหาประสิทธิภาพและ
หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิค STAD วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลปรากฏว่า ผู้เรียน
มีความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้เทคนิค STAD บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นใน
ระดับดีมาก สอดคล้องกับ สุรมัย รังษีธรรม (2551) ได้สร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิดผ่านเครือข่าย
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คอมพิวเตอร์ วิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ และเพ่ือหาความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียน 
ผลปรากฏว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ร่วมกับ
เทคนิคเพ่ือนคู่คิดผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ที่สร้างขึ้นมี
คุณภาพดี ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนสูงขึ้น สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการได้ 
        Wooldridge (2002) ได้ให้ความหมายของเอเจนท์ในมุมมองทั่วไป คือ ขีดความสามารถที่
แทนคนได้ เครื่องจักร ชิ้นส่วนของซอฟต์แวร์ หรือแม้แต่สิ่งอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อุราพร ศุขะทัต (2550) ได้
ออกแบบและพัฒนาแบบจ าลองการปรับสารสนเทศการเรียน (Adaptive Learning Information: 
ALIN) ผนวกกับสารสนเทศจากเว็บที่สัมพันธ์กับเนื้อหาบทเรียนเข้าในระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ 
โดยน าวิธีการมัลติเอเจนท์มาใช้ในการติดตามพฤติกรรมและความสนใจของผู้เรียนที่มีการปฏิสัมพันธ์
กับบทเรียน สารสนเทศที่ ALIN แนะน าเป็นสารสนเทศเสริมจากเว็บตามความต้องการของผู้เรียนที่
สัมพันธ์กับเนื้อหาบทเรียนและตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้สอน ผลปรากฏว่า ได้คะแนนความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ซึ่งสูงกว่าการเรียนออนไลน์แบบเดิมที่อยู่ในระดับปานกลาง ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ
(2549) ได้พัฒนารูปแบบการวางแผนจัดสรรทรัพยากรการเรียนการสอนโดยใช้มัลติเอเจนท์ ผลปรากฏว่า 
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงานทั่วไปที่มีต่อระบบ II-RPS ที่ได้พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับข้อสมมติฐานทางการวิจัยที่วางไว้ ทั้งรูปแบบและระบบ II-RPS นอกจากจะเอ้ืออ านวย
ในการผลิตคอร์สแวร์ได้เป็นอย่างดี ยังช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนรู้เป็นไปได้โดยอัตโนมัติ รวมไป
ถึงความเป็นระบบอัจฉริยะที่ช่วยในการวางแผนจัดสรรทรัพยากรการเรียนการสอนให้เป็นไปได้อย่าง
ประสิทธิผล 
        จากนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ดังกล่าว ภายใต้กรอบแนวคิดของของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ และการเรียนรู้แบบร่วมมือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
บูรณาการระหว่างการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ และ
เอเจนท์เข้าด้วยกัน โดยการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์
ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบปรับเปลี่ยนด้วยเอเจนท์ขึ้นมาใหม่ 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ์ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบปรับเปลี่ยนด้วยเอเจนท์ อยู่ในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ร่วมกับการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบปรับเปลี่ยนด้วยเอเจนท์ 
 2. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้น 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์
ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบปรับเปลี่ยนด้วยเอเจนท์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้
รูปแบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งมีข้ันตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ อาจารย์ระดับอุดมศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้าน
คอมพิวเตอร์ศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษา มีประสบการณ์สอนและวิจัยด้าน
คอมพิวเตอร์ศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จ านวน 12 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
 1. รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานแบบปรับเปลี่ยนด้วยเอเจนท์ที่สังเคราะห์ขึ้น 
 การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ร่วมกับการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบปรับเปลี่ยนด้วยเอเจนท์ ได้จากการศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
  1.1 รูปแบบการเรียนการสอน 
  1.2 การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ 
  1.3 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  1.4 เอเจนท์  
 2. แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ์ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบปรับเปลี่ยนด้วยเอเจนท์ 
 การสร้างเครื่องมือจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยว ข้อง ตรวจสอบดัชนีความ
สอดคล้อง (Index  Of  Consistency: IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน มีค่าระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญ ในขั้นนี้ผู้วิจัยได้ท าเรื่องขอให้ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะ  
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ออกหนังสือแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบการเรียนการสอน จากนั้นผู้วิจัยได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านเพ่ือนัดหมาย
วันเวลาในการประชุมสนทนากลุ่ม 
 2. ประชุมสนทนากลุ่ม จัดประชุมสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 12 คน ในวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 3. รวบรวมข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่สังเคราะห์ขึ้นใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557) โดยใช้เกณฑ์การวัด ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1  เกณฑ์คะแนนระดับความคิดเห็น  
 

คะแนนค าตอบ ช่วงคะแนนเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
5 4.21 - 5.00 มากที่สุด 
4 3.41 - 4.20 มาก 
3 2.61 - 3.40 ปานกลาง 
2 1.81 - 2.60 น้อย 
1  1.00 - 1.80 น้อยที่สุด 

 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ผลการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์
ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบปรับเปลี่ยนด้วยเอเจนท์ 
 

รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ร่วมกับการเรียนรู้ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบปรับเปลี่ยนด้วยเอเจนท์ 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1   องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ร่วมกับการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบปรับเปลี่ยนด้วยเอเจนท์ (CoPSA) 
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 จากภาพที่ 1 รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ร่วมกับการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบปรับเปลี่ยนด้วยเอเจนท์ มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 1. PBL Module เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ด าเนินการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานที่มีการน าเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบกลุ่มผลสัมฤทธิ์มาผสมผสานกัน โดยจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนภายใต้สภาพแวดล้อมของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การจัดขั้นตอน
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) Define the Problem 
2) Analyzing the Problem 3) Formulating Learning Issues 4) Self-study และ 5) Conclusion and 
Reporting 
  2. STAD Module เป็นรูปแบบการเรียนรู้ โดยให้ผู้ เรียนได้ ร่วมมือกัน เรียนรู้บน
อินเทอร์เน็ตซึ่งจะต้องมีการน าเสนอบทเรียน การเรียนเป็นกลุ่มย่อย และการสอบแข่งขันกันระหว่าง
กลุ่มเพ่ือดูความก้าวหน้าของแต่ละบุคคล ผู้ที่ได้คะแนนสูงจะมีการยอมรับจากในกลุ่ม จากนั้นน า
คะแนนของแต่ละคน และคะแนนของกลุ่มส่งให้เอเจนท์ เพ่ือเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยน
กลุ่มผู้เรียนใหม่เมื่อเรียนหน่วยต่อไปท าให้กลุ่มผู้เรียนมีความทัดเทียมมากข้ึน การจัดขั้นตอนกิจกรรม
การเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่   
1) Teach 2) Team Study 3) Tests 4) Computed Team Scores และ 5) Recognition 
 3. Group Module เป็นกลุ่มผู้เรียนในการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์
ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบปรับเปลี่ยนด้วยเอเจนท์ ในแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิก 4- 5 คน 
สมาชิกในแต่ละกลุ่มจะต้องร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการเรียน เพ่ือที่จะให้แต่
ละคนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน 
 4. Agent เป็นส่วนท างานแทนผู้สอนจริง ผู้วิจัยก าหนดให้เป็นตัวแทนผู้สอนจริงในการ
วัดผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง และปรับเปลี่ยนกลุ่มผู้เรียน โดยใช้เทคนิค Rule Based System กฎ
ที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนกลุ่มมีด้วยกัน 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
  4.1  ด้านความรู้ คือ คะแนนจากการสอบหลังเรียนของแต่ละหน่วยการเรียน(คะแนน
สอบย่อย) คะแนนความก้าวหน้าของแต่ละคน และคะแนนความก้าวหน้าของกลุ่ม 
  4.2  ด้านทักษะ คือ คะแนนจากการตอบโจทย์กรณีปัญหา(คะแนนปฏิบัติกิจกรรม) 
  4.3  ด้านเจตคติ คือ คะแนนพฤติกรรมการเรียนของแต่ละคน โดยดูจากการเข้ากลุ่มท า
กิจกรรมการเรียนตามกิจกรรมการเรียนรู้ที่ก าหนด 
 5. Define Group เป็นส่วนท างานที่ผู้สอนเข้ามาจัดผู้เรียนเข้ากลุ่มตามความสมัครใจของ
ผู้เรียนก่อนเริ่มต้นเรียนในหน่วยที่ 1 
 ตอนที่ 2  ผลการประเมินรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์
ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบปรับเปลี่ยนด้วยเอเจนท์  โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 12 คน 
ผลการประเมินเป็นดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ร่วมกับ 
  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบปรับเปลี่ยนด้วยเอเจนท์ 
 

รายละเอียดการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. ความหมาย 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้ 
1. กรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

4.08 0.67 มาก 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้ 
1. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 4.72 0.45 มากที่สุด 
2. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ์ 

4.68 0.57 มากที่สุด 

3. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบปรับเปลี่ยนการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ร่วมกับการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานด้วยเอเจนท์ 

4.51 0.56 มากที่สุด 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน PBL Module 4.58 0.51 มากที่สุด 
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน STAD Module 4.50 0.52 มากที่สุด 
6. การท างานของ Group Module 4.40 0.57 มากที่สุด 
7. การท างานของ Agent Module 4.35 0.64 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.57 มากที่สุด 
 
 จากข้อมูลในตารางที่ 2 พบว่าผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบปรับเปลี่ยนด้วยเอเจนท์ ที่
สังเคราะห์ขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.53, S.D.=0.57) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่ารายการที่
ผู้เชี่ยวชาญให้การยอมรับมากที่สุด คือ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (X =4.72, 
S.D.=0.45) การยอมรับระดับมากที่สุด ส่วนรายการที่ผู้เชี่ยวชาญให้การยอมรับน้อยที่สุด คือ กรอบ
แนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย (X =4.08, S.D.=0.67) การ
ยอมรับระดับมาก สามารถน ารูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้นไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบได ้
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการท าวิจัยครั้งนี้ แบ่งการอภิปรายออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 
 1.  การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ร่วมกับการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบปรับเปลี่ยนด้วยเอเจนท์ จะท าการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนด้วย
การสร้างต้นแบบโดยผู้วิจัยเอง จากนั้นในการประเมินรูปแบบการเรียนรู้ที่สังเคราะห์ขึ้นผู้วิจัยได้
ด าเนินการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบการเรียนการสอนมาร่วมการประชุมในรูปแบบการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) ท าให้ได้รูปแบบที่ผ่านการยอมรับ  ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่         
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1 ) PBL Module 2) STAD Module 3) Group Module 4) Agent แ ล ะ  5 )  Define Group 
รูปแบบการเรียนรู้ที่สังเคราะห์ขึ้น ใช้การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาและการร่วมกันท างานกลุ่ม ส่งเสริมทักษะ
ในการแก้ปัญหา โดยผ่านการสืบเสาะหาความรู้ และเรียนด้วยการทดลองปฏิบัติจนสามารถค้นพบ   
ท าให้ได้ประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ (สนิท
ตีเมืองซ้าย, 2552) การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน สมาชิกในกลุ่มมีระดับความรู้ความสามารถแตกต่างกัน และท ากิจกรรมร่วมกันแบบทัดเทียม 
โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ความส าเร็จ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น (ทิศนา แขมมณี, 2548) 
และ (ศักดา ไชยกิจภิญโญ, 2546) การเรียนรู้แบบร่วมมือยังสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดี ช่วยให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ช่วยให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียน และยังช่วยให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น (Richard, 1994) สามารถน ารูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้นไปใช้เป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาระบบต่อไปได ้
 2.  การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบปรับเปลี่ยนด้วยเอเจนท์ ที่
สังเคราะห์ขึ้น พบว่าผู้ เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ 
พรสวรรค์ อินศร (2554) ได้พัฒนารูปแบบการแนะน าผู้ เรียนแบบปรับเปลี่ยนได้เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการคิดเชิงตรรกะในการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่าผู้เชี่ยวชาญในด้านความ
เหมาะสมและความสอดคล้องของรูปแบบประเมินรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุ ด สุรกิจ ปรางสร 
(2556) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยเว็บเควสท์โดยใช้ปัญหาเป็นหลักเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิรับรองรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และนพดล ผู้มีจรรยา (2557) ได้พัฒนาระบบการเรียนรู้
ภควันตภาพแบบสร้างศักยภาพโดยใช้ปัญหาเป็นหลักเพ่ือส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการรับรู้
บริบท พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ารูปแบบมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรน ารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ร่วมกับการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบปรับเปลี่ยนด้วยเอเจนท์ที่สังเคราะห์ขึ้น ไปพัฒนาเป็นรูปแบบการเรียนการ
สอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่อไป 
 2.  การน ารูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้นไปพัฒนาเป็นระบบควรค านึงถึงปัจจัยที่จะให้เอเจนท์ใช้
เป็นเงื่อนไขในการปรับเปลี่ยนกลุ่มผู้เรียนเพื่อให้ได้กลุ่มผู้เรียนที่เท่าเทียม 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมรรถนะการอ่านเร็วของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพ่ือ

เปรียบเทียบสมรรถนะการอ่านเร็วของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตของนักศึกษา
กลุ่มที่ได้รับการฝึกสมรรถนะการอ่านเร็วกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึก และเพ่ือพัฒนาแบบฝึกการอ่านเร็ว
ที่สร้างขึ้นใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จ านวน 40 คน 
เป็นกลุ่มทดลอง และหลักสูตรการเงินจ านวน 40 คน เป็นกลุ่มควบคุม ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบฝึกที่สร้างขึ้นทั้งหมด 6 แบบ ประกอบด้วย แบบฝึกเคลื่อนสายตา 
แบบฝึกความหมายค า แบบฝึกอ่านเป็นวลี แบบฝึกอ่านเจาะจง แบบฝึกอ่านข้ามค า แบบฝึกความ
เข้าใจในการอ่าน แบบฝึกแสริมสมรรถนะการอ่านเร็วทั้งหมดได้มีการทดลองใช้และปรับปรุงและ
แบบทดสอบสมรรถนะการอ่านเร็วมีการหาค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.957  สถิติที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยมีดังนี้ 
  1. การท าแบบทดสอบสมรรถนะการอ่านเร็วพบว่านักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ที่ได้รับการฝึกด้วยแบบฝึกสมรรถนะการอ่านเร็ว ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
317.40 ซึ่งสูงกว่าห้องที่ไม่ได้รับการฝึกด้วยแบบฝึกสมรรถนะการอ่านเร็ว ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 221.45 

    2. นักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการฝึกด้วยแบบฝึกเสริมสมรรถนะการอ่านเร็ว มี
สมรรถนะการอ่านเร็วสูงกว่านักศึกษากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการฝึกด้วยแบบฝึกเสริมสมรรถนะการ
อ่านเร็วอย่างมีนัยส าคัญส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   3. แบบฝึกเพ่ือเสริมสมรรถนะการอ่านเร็วที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 77.47/75.13 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ 75/75  
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ABSTRACT 
 The purpose of this study were to the speed reading competency for a first 
year students, to compare use a series of speed reading exercises development of 
those students who practiced through the exercises and those who did not and to 
evaluate the series of speed reading exercises development percentage mean score 
was 75/75. The sample studies was two classes of first- year students in first 
semester of the 2014 academic year. They were randomly selected by simple 
random sampling forty students in Library and Information Science was assigned to 
practice through six types of speed reading exercises. The other group of forty 
students in Financial Science was the controlled group which followed normal class 
activities. Six types of speed reading exercises included eye movement, word 
recognition, phrase reading, scanning, skimming, and reading comprehension 
exercises. A set of speed reading ability tests was also developed. Both the exercise 
and tests were tried out and revised. The test reliability computed by using Kuder 
Richardson 20 formula was 0.957. The speed reading ability tests were then applied 
to both classes. The speed reading efficiency and t-test were computed from the 
data collected. The result of this study were:  
 1. It was found that the students in Library and Information Science who 
took the exercises got the average speed reading competency scores 317.40 which 
was higher than the average of students in Financial Science was the controlled 
group which got 221.45  
 2. The percentage mean score difference test between two groups of 
students was significant at statistical level of .05  
 3. The student final assignment competencies evaluation in percentage 
mean score was 77.47/75.13 that higher than 75/75 about the expectation.   
            
ค าส าคัญ 
 สมรรถนะการอ่านเร็ว แบบฝึกเสริมสมรรถนะการอ่านเร็ว การอ่านเร็วของนักศึกษา 
 
Keywords 
 Speed Reading, Competency Exercises to Enhance Speed Reading Competency, 
Speed Reading Competency for Students  
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ภาษาไทยมีความส าคัญยิ่งในฐานะที่ เป็นภาษาประจ าชาติไทย จ าเป็นส าหรับ การ
ติดต่อสื่อสาร และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ จึงควรให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า มีความรู้ มีทักษะ 
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และมีทัศนคติที่ดีเหมาะสมกับช่วงอายุและช่วงชั้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและสังคม 
ทักษะการใช้ภาษาไทยประกอบด้วยทักษะส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน ปัจจุบันทักษะการอ่านเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นทักษะที่มีคุณค่าเป็นที่มาของความรู้
ความคิดและความคิดสร้างสรรค์ จึงควรมุ่งเน้นกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน และเทคนิคการอ่าน เพื่อ
แก้ปัญหาการอ่านให้กับนักศึกษา และกลุ่มบุคคลต่าง ๆ โดยพิจารณาได้จากการที่รัฐบาลมีนโยบาย
ส่งเสริม ให้ประชาชนรักการอ่านอย่างจริงจัง และเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 มีมติคณะรัฐมนตรีให้
การส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ โดยก าหนดให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปีเป็นวันรักการอ่าน 
และในปี 2552 - 2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศ รวมทั้งจัดให้มีคณะกรรมการส่งเสริม
การอ่านเพ่ือสร้างสั งคมแห่ งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ส านักงานสถิติแห่ งชาติ , 2554) อีกทั้ ง
กรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน เตรียมพร้อมจัดงานใหญ่ชื่อว่า “กรุงเทพมหานคร
เมืองหนังสือโลก 2556” ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2556 เพ่ือแสดงศักยภาพ และฉลองการรับ
ต าแหน่งเมืองหนังสือโลกอย่างภาคภูมิและสมเกียรติพร้อมประกาศเดินหน้าร่วมมือสร้างสรรค์
กิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือพัฒนา และขยายพ้ืนที่การอ่าน ชักชวนชาวกรุงเทพฯ ร่วมอ่านหนังสือมุ่ง
ผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งการอ่าน (นิรนาม, 2556)  
 ปัจจุบันการอ่านของคนไทยมีแนวโน้มลดต่ าลง ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานสถิติแห่งชาติ 
(2554) ในบทสรุปส าหรับผู้บริหารการส ารวจการอ่านหนังสือของประชากร 2554 ได้กล่าวถึง เวลา
เฉลี่ยที่ใช้อ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท างานส าหรับผู้อ่านหนังสือที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
ทั้งหมด ใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท างานเฉลี่ย 35 นาทีต่อวัน โดยกลุ่มเด็กและ
เยาวชนใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาเฉลี่ย 39 - 43 นาทีต่อวัน มากกว่ากลุ่มวัยท างาน 
และกลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาเฉลี่ยประมาณ 31 - 32 นาทีต่อวัน 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 พบว่า กลุ่มเด็กที่อ่านหนังสือใช้เวลาอ่านเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่กลุ่ม
วัยอ่ืนใช้เวลาอ่านหนังสือลดลง สอดคล้องกับค ากล่าวของนายกุลธร เลิศสุริยะกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านการพัฒนาหลักสูตร ส านักงานส่งเสริมการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กล่าวว่า 
เด็กไทยอ่านหนังสือประมาณ 2 - 5 เล่มต่อปี ขณะที่เด็กสิงคโปร์และเวียดนามอ่านหนังสือประมาณ 
50 - 60 เล่มต่อปี เพราะฉะนั้นต้องพยายามเพ่ิมพฤติกรรมการอ่านหนังสือให้กับเด็กไทย (นิรนาม, 2555)  
 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการอ่านมีความส าคัญ และเป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ 
หากผู้เรียนมีทักษะการอ่านที่ดีแล้ว ก็จะท าให้เข้าใจเนื้อหาเรื่องที่อ่านได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าผู้เรียน
อ่านได้ช้า ไม่สามารถจดจ าเรื่องที่อ่านได้ รวมถึงการขาดความเข้าใจเนื้อหาจากการอ่าน จะท าให้
ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย และเกิดความท้อแท้ไม่อยากเรียน ดังนั้นผู้สอนจึงควรให้ความส าคัญและ
ตระหนักว่าทักษะการอ่านเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการเรียนรู้ จึงควรหาวิธีการสร้างทักษะการอ่านให้
เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน ซิมพ์สัน (Simpson, 1951) ได้กล่าวว่าทักษะการอ่านสามารถปรับปรุงฝึกฝนให้ดี
ขึ้นได้หากฝึกอย่างมีระบบผู้ได้รับการฝึกสามารถเพ่ิมความเร็วในการอ่านและความเข้าใจในการอ่าน
ได้ภายในระยะ เวลา 4 - 7 สัปดาห์ ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของกอนสแตนท์ (2549) ว่าสิ่งที่จ าเป็น
ส าหรับการเพ่ิมความเร็วในการอ่านก็คือการฝึกฝน หากใช้เวลาฝึกฝนวันละ 15 นาที ติดต่อกัน 30 วัน 
จะพบว่าความเร็วในการอ่าน การจดจ า  และการสรุปความจะมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

http://www.komchadluek.net/search.php?search=%20เด็กไทย
http://www.komchadluek.net/search.php?search=%20เด็กไทย
http://www.komchadluek.net/search.php?search=อ่าน
http://www.komchadluek.net/search.php?search=อ่าน
http://www.komchadluek.net/search.php?search=อ่าน
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 การที่ผู้วิจัยใช้แบบฝึกเพ่ือเสริมสมรรถนะการอ่านเร็วเพ่ือเสริมสมรรถนะการอ่านให้กับ
นักศึกษาจะท าให้นักศึกษาได้ทราบว่าตนเองมีสมรรถนะการอ่านหนังสืออยู่ในระดับใด ส่งผลให้
นักศึกษาเกิดการตื่นตัวในการเตรียมความพร้อมในการอ่านให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความ
พร้อมพ้ืนฐานก่อนการเรียนต่อไปในระดับอุดมศึกษาซึ่งจ าเป็นต้องใช้ทักษะการอ่านอย่างมาก ส าหรับ
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการอ่านมีอยู่ในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น ในหมวดการศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชา
ภาษา ได้แก่ รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ในหมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ได้แก่ รายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ และ
รายวิชาการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กอปรกับการที่ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์จาก
นักศึกษาที่เคยเรียนในรายวิชามาแล้วพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยน าสมรรถนะการอ่านเร็วมาใช้ใน
การอ่านหนังสือ เนื่องจากเหตุผลหลายประการ เช่น จ าไม่ได้ว่าเคยเรียนเทคนิคการอ่านเร็วมาก่อน 
ไม่ทราบมาก่อนว่ามีเทคนิคการอ่านเร็ว และบางคนเคยทราบมาก่อนแต่ไม่เคยน ามาใช้ท าให้จ าไม่ได้
ว่าจะน าเทคนิคการอ่านมาใช้ได้อย่างไร เป็นต้น  
 จากปัญหาและความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง การ
ใช้แบบฝึกเพ่ือเสริมสมรรถนะการอ่านเร็วส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะการอ่านเร็วกับนักศึกษา และเป็นการ
เตรียมความพร้อมในเรื่องการอ่านให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนที่จะศึกษาในระดับสูงต่อไป  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สมรรถนะการอ่านเร็วเป็นอย่างไร 
 2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการฝึกด้วยแบบ
ฝึกเสริมสมรรถนะการอ่านเร็วกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึกมีสมรรถนะการอ่านเร็วแตกต่างกันอย่างไร 
 3. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเพ่ือเสริมสมรรถนะการอ่านเร็วเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะการอ่านเร็วของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการฝึกด้วยแบบฝึกเสริมสมรรถนะการอ่านเร็วและกลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึก 
    2. เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะการอ่านเร็วของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการฝึกด้วยแบบฝึกเสริมสมรรถนะการอ่านเร็วกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึก  
    3. เพ่ือพัฒนาแบบฝึกเพ่ือเสริมสมรรถนะการอ่านเร็วที่สร้างขึ้นใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่  1 ภาคเรียนที่ 1            
ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จ านวน 23 ห้องเรียน จ านวน 994 คน ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
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 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จะพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย  และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การสอบปลายภาคในรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
เพ่ือใช้ในการพิจารณา พบว่าประชากรมีคะแนนเฉลี่ยความรู้พ้ืนฐานวิชาภาษาไทยไม่แตกต่างกัน 
ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย จากห้องเรียนจ านวน 23 ห้องเรียน น ามาศึกษาจ านวน 2 ห้องเรียนและ
ท าการจับสลากอีกครั้งหนึ่งเพ่ือเลือกห้องเรียน เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน ได้แก่ หลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จ านวน 40 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน ได้แก่ 
หลักสูตรการเงิน จ านวน 40 คน และน ามาท าการทดสอบก่อนเรียนเพ่ือเปรียบเทียบว่าทั้งสองกลุ่ม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ จึงจะน าห้องเรียนทั้ง 2 ห้องมาเป็นกลุ่มตัวอย่างในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2557 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบฝึกเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการอ่านเร็ว ได้ด าเนินการสร้างตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
  1.1 ศึกษาเกณฑ์ และทฤษฎีเกี่ยวกับการอ่าน 
       1.2 ศึกษาวิธีการอ่านเร็ว และลักษณะของแบบฝึกอ่านเร็ว 
       1.3 ศึกษาค าศัพท์ที่ใช้ในระดับอุดมศึกษา 
       1.4 สร้างแบบฝึกเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการอ่านเร็วตามลักษณะการฝึกจ านวน 
6 แบบฝึก รวมทั้งหมดจ านวน 60 ชุด ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
  1.4.1 แบบฝึกเคลื่อนสายตา (Eye movement exercises) จ านวน 17 ชุด 
        1.4.2 แบบฝึกความหมายค า (Word recognition exercises) จ านวน 7 ชุด 
        1.4.3 แบบฝึกอ่านเป็นวลี (Phrase reading exercises) จ านวน 8 ชุด 
        1.4.4 แบบฝึกอ่านเจาะจง (Scanning exercises) จ านวน 7 ชุด 
        1.4.5 แบบฝึกอ่านข้ามค า (Skimming exercises) จ านวน 8 ชุด 
        1.4.6 แบบฝึกความเข้าใจในการอ่าน (Reading comprehension exercises)  
จ านวน 13 ชุด 
 
  1.5 น าแบบฝึกท่ีสร้างขึ้นไปให้ที่ปรึกษาโครงการวิจัย และผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน
ตรวจสอบ 
  1.6 น าแบบฝึกที่สร้างขึ้นไปทดลองรายบุคคลกับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
จ านวน 3 คน ขณะท าการทดลองผู้วิจัยคอยสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา และรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการใช้แบบฝึกไปปรับปรุงแก้ไข 
  1.7 น าแบบฝึกที่สร้างขึ้นไปทดลองกลุ่มนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย จ านวน 10 คน 
พบว่า ควรปรับการน าเสนอค าอธิบายค าในแบบฝึกที่ 35 และแบบฝึกที่ 36 เป็นสองคอลัมน์ เพ่ือท า
ให้พิจารณาค าศัพท์ได้ง่ายขึ้น ช่วยประหยัดเวลา และประหยัดกระดาษอีกด้วย และขณะท าการ
ทดลองผู้วิจัยคอยสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา และรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้แบบฝึกไป
ปรับปรุงแก้ไข 
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  1.8 จากนั้นน าแบบฝึกสมรรถนะการอ่านเร็วทั้ง 6 แบบฝึก ที่ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองภาคสนาม กับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ จ านวน 10 คน หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 
จ านวน 10 คน หลักสูตรประถมศึกษา จ านวน 10 คน และหลักสูตรเลขานุการทางการแพทย์ จ านวน 
10 คน รวมทั้งหมดจ านวน 40 คน 
 2. การสร้างแบบทดสอบสมรรถนะการอ่านเร็ว 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล แบบทดสอบสมรรถนะการอ่านเร็ว ซึ่งมีระดับขั้นในการ
สร้างดังต่อไปนี้ 
  2.1 เลือกเรื่องจากสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ จ านวน 8 เรื่อง ซึ่งมีความยาวระหว่าง 
436 - 864 ค า               
  2.2 สร้างค าถามเพ่ือวัดความเข้าใจในเนื้อเรื่องที่อ่าน โดยสร้างเป็นค าถามปรนัย 
ชนิด 5 ตัวเลือก โดยแต่ละเรื่องจะมีค าถาม 5 ข้อ รวม 8 เรื่อง ได้แก่ 1) กทม. เปิดตัวโปรเจคใหม่ 
“Read on the Move” ต่อยอดโครงการมหานครแห่งการอ่าน จับหนังสือใส่รถแท็กซี่-โดยสาร อ่าน
ฟรี-เพ่ิมสถิติ 2) แก้มลิง 3) ฟิลิปปินส์ชูจุดแข็งภาษาฮับ Outsourcer แห่งอาเซียน 4) การตลาดแบบ
องค์รวม (Holistic Marketing) 5) ภาวะโลกร้อน -ปรากฏการณ์ เรือนกระจก 6) เพาะพันธุ์ปัญญา 
ยุววิจัย สร้างเด็กรู้คิด รู้วิจัย รักชุมชน 7) การเรียนรู้แนวใหม่ในศตวรรษท่ี 21 8) การศึกษาตลอดชีวิต 
พัฒนาคนไทยอย่างยั่งยืน จะมีค าถามท้ังหมด 40 ข้อ  
  2.3 น าแบบทดสอบไปให้ที่ปรึกษาโครงการวิจัยพิจารณาปรับปรุงแก้ไข และน า
แบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาได้ค่า IOC = 1 ทุกข้อ 
พร้อมได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นท าการปรับปรุงแก้ไข และน าไปจัดพิมพ์ 
  2.4 น าแบบทดสอบไปทดลองกับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ จ านวน 30 คน 
แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าคุณภาพของแบบทดสอบได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับตามวิธีการของ KR 20 ได้
เท่ากับ 0.957 น ามาวิเคราะห์หาค่าความยาก (p) ข้อที่ใช้ได้มีค่า p ระหว่าง .20 - .77 และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ข้อที่ใช้ได้มีค่า r เท่ากับหรือมากกว่า .38 - 1.00   
 3. วิธีการใช้แบบทดสอบ 
  3.1 แจกเรื่องให้นักศึกษาอ่านทีละเรื่อง ให้สัญญาณนักเรียนลงมือท าพร้อมกัน เมื่อ
นักศึกษาแต่ละคนอ่านจบเรื่องให้นักศึกษาบันทึกเวลาที่ใช้ในการอ่าน 
  3.2 เก็บเรื่องที่อ่านคืน แจกกระดาษค าถามให้นักศึกษาตอบลงในกระดาษค าตอบ 
การตอบค าถามไม่มีการจับเวลา 
  3.3 นักศึกษาตอบค าถามเสร็จทุกคน ผู้คุมสอบเก็บกระดาษค าตอบคืน แล้วแจก
เรื่องท่ีจะอ่านต่อไป โดยให้ปฏิบัติเหมือนข้อ 3.1 และ 3.2 ท าตามนี้จนครบ 8 เรื่อง 
  3.4 รวมเวลาที่นักศึกษาแต่ละคนใช้อ่านทั้ง 8 เรื่องเป็นจ านวนนาที 
  3.5 น าจ านวนนาทีหารด้วยจ านวนค าของเรื่องทั้ง 8 เรื่อง รวมกัน ผลลัพธ์ที่ได้คือ 
อัตราเร็วในการอ่าน 
  3.6 น าจ านวนของค าถามที่ตอบถูกคูณด้วยร้อย แล้วหารด้วยข้อค าถามทั้งหมด 
ผลลัพธ์ที่ได้คือ ความเข้าใจในการอ่าน 

http://leadership.exteen.com/20080804/holistic-marketing
http://leadership.exteen.com/20080804/holistic-marketing
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  3.7 อัตราเร็วในการอ่าน คูณด้วยความเข้าใจในการอ่าน แล้วหารด้วยร้อย ผลลัพธ์ที่
ได้คือ สมรรถนะในการอ่านเร็วของนักศึกษาแต่ละคน   
 
 วิธีด าเนินการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการด าเนินการวิจัยเชิงทดลอง การด าเนินการทดลองเป็นแบบ 
Nonrandomized control-group pretest-posttest design (ชู ศ รี  ว งศ์ รั ต น ะ  แ ล ะอ งอ าจ 
นัยพัฒน์, 2551) ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุ่ม สอบก่อน ตัวแปรอิสระ สอบหลัง 
E T1E X T2E 
C T1C - T2C 

 
 X   หมายถึง การจัดกระท า (Treatment) 
 T1   หมายถึง การทดสอบก่อนการทดลอง 
 T2  หมายถึง การทดสอบหลังการทดลอง 
 E   หมายถึง กลุ่มทดลอง 
 C   หมายถึง กลุ่มควบคุม 
ขั้นตอนด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. เมื่อได้ก าหนดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแล้ว ได้ท าการทดสอบก่อนเรียนของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้แบบทดสอบสมรรถนะการอ่านเร็ว  
 2. การทดลองกระท าในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยผู้วิจัยด าเนินการสอนกลุ่ม
ทดลองด้วยตนเอง ส าหรับกลุ่มควบคุม อาจารย์ผู้สอนประจ าตอนเรียนเป็นผู้สอนตามปกติ 
 3. ทดลองสัปดาห์ละ 5 วัน คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ฝึกวันละ 3 แบบฝึก วันละ 1 คาบ คาบละ 
20 นาที รวมการทดลองท้ังหมด 20 คาบ รวมเวลาที่ใช้ในการฝึก 4 สัปดาห์ 
 4. เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองจะท าการทดสอบหลังการทดลอง กับกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุม โดยใช้แบบทดสอบสมรรถนะการอ่านเร็ว ชุดเดียวกับแบบทดสอบที่ใช้ก่อนการฝึกต่อจากนั้น
ท าการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบสมรรถนะการอ่านเร็ว แล้วน าคะแนนที่ได้ไปท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
 สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ คะแนนที่ได้จากกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมน ามาหา
ค่าเฉลี่ย และร้อยละ ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะสมรรถนะการอ่านเร็ว ใช้สูตร  E1/E2   แบบทดสอบ 
8 เรื่อง น ามาหาค่าความยาก และค่าอ านาจจ าแนก การทดสอบสมมติฐานการวิจัยการวิเคราะห์โดย
ใช้ค่าสถิติ t-test (t-test Independent) 
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ผลการวิจัย 
 1. การทดสอบก่อนการทดลองกับการทดสอบหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุม ก่อนการฝึกเพ่ือเสริมสมรรถนะการอ่านเร็ว พบว่า 
 การทดสอบก่อนการทดลอง นักศึกษากลุ่มทดลองมีความเข้าใจในการอ่านเฉลี่ยร้อยละ 
49.63 มีอัตราเร็วในการอ่านเฉลี่ยนาทีละ 285.70 ค า และมีสมรรถนะการอ่านเร็วเฉลี่ย 140.35 
(สามารถอ่านได้ด้วยความเข้าใจนาทีละ 140.35 ค า) 
 การทดสอบหลังการทดลอง นักศึกษากลุ่มทดลองมีความเข้าใจในการอ่านเฉลี่ยร้อยละ 
75.13 มีอัตราเร็วในการอ่านเฉลี่ยนาทีละ 423.65 ค า และมีสมรรถนะการอ่านเร็วเฉลี่ย 317.40 
(สามารถอ่านได้ด้วยความเข้าใจนาทีละ 317.40 ค า) 
 การทดสอบก่อนการทดลอง นักศึกษากลุ่มควบคุมมีความเข้าใจในการอ่านเฉลี่ยร้อยละ 
56.69 มีอัตราเร็วในการอ่านเฉลี่ยนาทีละ 261.55 ค า และมีสมรรถนะการอ่านเร็วเฉลี่ย 146.60 
(สามารถอ่านได้ด้วยความเข้าใจนาทีละ 146.60 ค า) 
 การทดสอบหลังการทดลอง พบว่านักศึกษากลุ่มควบคุมมีความเข้าใจในการอ่านเฉลี่ยร้อยละ 
59.50 มีอัตราเร็วในการอ่านเฉลี่ยนาทีละ 376.28 ค า และมีสมรรถนะการอ่านเร็วเฉลี่ย 221.45 
(สามารถอ่านได้ด้วยความเข้าใจนาทีละ 221.45 ค า)  
 2. เปรียบเทียบสมรรถนะการอ่านเร็วระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยก่อนเรียนของกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุม 
 

สมรรถนะการอ่านเร็ว 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

t P 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

ก่อนเรียน 140.35 26.09 146.60 39.77 -.831 .408 
* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลอง และนักศึกษากลุ่มควบคุมมีสมรรถนะการอ่าน
เร็วไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 การเปรียบเทียบสมรรถนะการอ่านเร็วระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ดังตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยด้านพัฒนาการสมรรถนะการอ่าน

เร็วของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม  
 

สมรรถนะการอ่านเร็ว 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

t P 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

พัฒนาการการอ่านเร็ว 177.05 24.99 74.85 44.035 12.767 .000* 
 * มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการฝึกด้วยแบบฝึกเสริมสมรรถนะการ
อ่านเร็ว มีสมรรถนะการอ่านเร็วสูงกว่านักศึกษากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการฝึกด้วยแบบฝึกเสริม
สมรรถนะการอ่านเร็วอย่างมีนัยส าคัญส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 3. การวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเพ่ือเสริมสมรรถนะการอ่านเร็ว พบว่า 
นักศึกษามีคะแนนระหว่างการทดลองเฉลี่ยร้อยละ 77.15 และมีคะแนนทดสอบหลังทดลองเฉลี่ยร้อยละ 
75.13 แสดงว่าแบบฝึกเพ่ือเสริมสมรรถนะการอ่านเร็ว มีค่าเท่ากับ 77.15/75.13 เมื่อเทียบกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ 75/75 ดังนั้นแบบฝึกเพ่ือเสริมสมรรถนะการอ่านเร็ว มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่องการใช้แบบฝึกเพ่ือเสริมสมรรถนะการอ่านเร็วส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต น ามาอภิปรายได้ดังนี้ 
 1. การทดสอบก่อนการทดลองของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม  ก่อนการฝึกเพ่ือเสริม
สมรรถนะการอ่านเร็ว พบว่า มีสมรรถนะการอ่านเร็วไม่แตกต่างกัน เนื่องจากนักศึกษาอาจจะไม่ค่อย
ได้ใช้เทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับสมรรถนะการอ่านเร็วได้แก่ การฝึกเคลื่อนสายตา การฝึกความหมายของ
ค า การฝึกอ่านเป็นวลี การฝึกอ่านแบบเจาะจง การฝึกอ่านข้ามค า และการฝึกความเข้าใจในการอ่าน 
หากนักศึกษาได้รับการฝึกจะท าให้มีสมรรถนะการอ่านเร็วที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ 
พิพัฒน์ เองศิลป์ (2534) พบว่า การใช้แบบฝึกที่สร้างขึ้นปรากฏผลว่า นักเรียนประมาณร้อยละ 75 
ของนักเรียนกลุ่มทดลองสามารถท าคะแนนจากแบบฝึกเคลื่อนสายตา แบบฝึกความหมายค า แบบฝึก
อ่านเป็นวลี แบบฝึกอ่านเจาะจง และแบบฝึกอ่านข้ามค าได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของจ านวนคะแนน
เต็มแต่ละแบบฝึกหัด ส่วนคะแนนเต็มแต่ละแบบฝึกหัดส าหรับแบบฝึกความเข้าใจในการอ่านจาก
คะแนนเฉลี่ยคะแนนทั้ง 20 แบบฝึก ปรากฏว่ามีนักเรียน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 48.21 ของนักเรียน
ทั้งห้อง สามารถท าคะแนนสมรรถนะการอ่านเร็วได้เกิน 100 คะแนน 
 2. นักศึกษาที่ได้รับการฝึกด้วยแบบฝึกเพ่ือเสริมสมรรถนะการอ่านเร็วมีสมรรถนะการอ่าน
เร็วสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้รับการฝึกด้วยแบบฝึกเพ่ือเสริมสมรรถนะการอ่านเร็วอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากแบบฝึกเพ่ือเสริมสมรรถนะการอ่านเร็ว มี
ล าดับขั้นตอนในการฝึกเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน โดยมีการฝึกเริ่มจากทักษะพ้ืนฐาน และยกระดับให้
สูงขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงขึ้นฝึกทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจ ซึ่งล าดับขั้นของการอ่านเป็นไปอย่าง
เหมาะสม แบบฝึกเพ่ือเสริมสมรรถนะการอ่านเร็วช่วยขจัดนิสัยที่เป็นอุปสรรคต่อการอ่านเร็ว ซึ่งผู้
ควบคุมการฝึกได้ช่วยเหลือนักศึกษาอย่างใกล้ชิด มีการแนะน าวิธีการแก้นิสัยที่เป็นอุปสรรคต่อการ
อ่าน และแบบฝึกยังช่วยนักศึกษาขจัดนิสัยที่ไม่พึงประสงค์อีกด้วย โดยนักศึกษาต้องได้รับการฝึกอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวัน วันละหนึ่งคาบ จนครบ 20 คาบ การฝึกอย่างต่อเนื่องท าให้นักศึกษาเกิด
ทักษะในด้านต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้เกิดสมรรถนะการอ่านที่เร็วขึ้น สอดคล้องกับ  ผลการวิจัยของ  
นงนุช สามัญฤทธิ์ (2550) และพิพัฒน์ เองศิลป์ (2534) ที่ใช้แบบฝึกสมรรถนะการอ่านเร็วพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านเร็วของผู้เรียนให้สูงขึ้น โดยผู้ฝึกสามารถเพ่ิมความเร็วในการอ่านได้อย่างน้อย
ใช้เวลา 4 - 7 สัปดาห์ และแบบฝึกทักษะการอ่านเร็วเป็นแบบฝึกอย่างมีระบบมีข้ันตอนการฝึก ที่ต้อง
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ใช้เวลาฝึกอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอจนเกิดทักษะ บุคคลที่มีทักษะการอ่านเร็วจะสามารถรับข้อมูล
ข่าวสารได้มากและรวดเร็วกว่าคนอ่ืนเสมอ 
 3. ผลการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเพ่ือเสริมสมรรถนะการอ่านเร็ว มีค่า
เท่ากับ 77.15/75.13  เมื่อเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  75/75 แสดงว่าแบบฝึกเพ่ือเสริมสมรรถนะการ
อ่านเร็วที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบฝึกท่ีมีประสิทธิภาพ เนื่องจากแบบฝึกเพ่ือเสริมสมรรถนะการอ่านเร็ว 
เป็นการฝึกทักษะการอ่านโดยมีล าดับการฝึกเริ่มฝึกจากง่ายไปยาก เป็นการท้าทายให้นักศึกษาหา
ค าตอบ จากการสังเกตพบว่านักศึกษาสนุกกับการฝึกฝน สามารถตรวจค าตอบได้ด้วยตนเอง การฝึก
ท าให้นักศึกษาเพ่ิมสมรรถนะการอ่านเร็วได้ เนื่องจากแต่ละแบบฝึกมีช่องให้นักศึกษาบันทึกเวลาซึ่งท า
ให้นักศึกษาพยายามพัฒนาตนเองให้อ่านได้เร็วขึ้น ซึ่งเป็นความท้าทายให้นักศึกษาเกิดการแข่งขันกับ
ตนเอง และมีความพยายาม และความตั้งใจฝึกอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นงนุช 
สามัญฤทธิ์ (2550) ที่ได้พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเร็วที่มีประสิทธิภาพ อาจเป็นเพราะรายละเอียด
ในแบบฝึกแต่ละหน่วยสร้างขึ้นโดยเริ่มฝึกจากง่ายไปหายากตามขั้นตอน คือ ขั้นให้ความรู้ ขั้นท าตาม
แบบ และขั้นปฏิบัติจริง พบว่า นักเรียนที่ใช้แบบฝึกมีสมรรถนะการเร็วเพ่ิมข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการท าวิจัยไปใช้ 
  1.1 จาการทดสอบก่อนการทดลองทั้งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม พบว่า นักศึกษา
ทั้ง 2 กลุ่มมีสมรรถนะการอ่านเร็วเฉลี่ยระหว่าง 140.35 - 146.60 ค าต่อนาที ซึ่งอยู่ในระดับต่ า ปกติ
อัตราเร็วโดยเฉลี่ยของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาควรอยู่ระหว่าง 180 - 300 ค าต่อนาที ดังนั้นจึงควรมี
การทดสอบสมรรถนะการอ่านเร็วของนักศึกษาส าหรับเตรียมความพร้อมด้านพัฒนาการการอ่านเร็ว
ให้กับนักศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียน เพราะการเรียนในระดับอุดมศึกษาต้องอาศัยการ
อ่านเป็นหลักส าหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
  1.2 ควรฝึกสมรรถนะการอ่านเร็วให้กับนักศึกษากลุ่มทดลองที่ฝึกไม่ครบตามจ านวน
แบบฝึก จึงควรน านักศึกษาที่ขาดการฝึกมาฝึกให้ครบตามจ านวนแบบฝึกเพ่ือให้เกิดทักษะที่สัมพันธ์
กันตามแผนการฝึกท่ีวางไว้ 
  1.3 การฝึกสมรรถนะการอ่านเร็วหนึ่ งคาบควรใช้ เวลา 20 นาที  และไม่ควรฝึกเกิน 3 
แบบฝึกหัด เนื่องจากหากฝึกเกินเวลาและมีการใช้จ านวนแบบฝึกมากเกินไป จะท าให้นักศึกษาเกิด
ความเบื่อหน่ายต่อการฝึก 
 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรท าวิจัยโดยพัฒนาสมรรถนะการอ่านเพ่ือปลูกฝั่งนิสัยรักการอ่านให้กับ
นักศึกษา 
  2.2 ควรท าวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะการอ่านเร็วกับนวัตกรรมการอ่านเร็ว
รูปแบบอื่น ๆ 
  2.3 ควรท าวิจัยบูรณาการสมรรถนะการอ่านเร็วกับสมรรถนะการสืบค้นเพ่ือให้ผู้อ่าน
มีจุดมุ่งหมายในการอา่นและการสืบค้น 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีเพ่ือศึกษาองค์ประกอบรูปแบบองค์กรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตขนาดย่อม ใช้การสัมภาษณ์โดยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงร่างเพ่ือหา
องค์ประกอบองค์กรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 ท่าน จัดโดยส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์แก่นสาระ 
 ผลการศึกษาท าให้พบรูปแบบการบริหารธุรกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับ
อุตสาหกรรมการผลิตขนาดย่อม โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ มุมมองด้านการเรียนรู้และการ
เจริญเติบโต มุมมองด้านกระบวนการภายใน มุมมองด้านลูกค้าและมุมมองการเงิน การปฏิบัติตาม
รูปแบบที่น าเสนอจะท าให้เกิดความยั่งยืน ด้วยองค์กรผู้ให้ข้อมูลทั้ง 5 ราย ปฏิบัติจริงมีความมั่นคง
ยั่งยืน มีผลประกอบการที่ดีและผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้ 
  

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study the configuration of the 
sufficiency economy model for small industries. A semi-structured interview was 
employed in this research in order to extract the configuration of the sufficiency 
economy model from five small industries whose their entrepreneurs won the first 
and the second Sufficiency Economy Fellowship Contest initiated by the Office of 
the Royal Development Project Board.  The Thematic Analysis method was 
employed for the data analysis. 
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 The configuration of the Sufficiency Economy-based business model for 
small industries was found in this research. The model was divided by the Balanced 
Scorecard into five perspectives a learning and growing perspective, an internal 
process perspective, a customer perspective, and a financial perspective. To follow 
the proposed model maintains the sustainability since these five entrepreneurs can 
make corporate sustained, profitable business and overcome the economic crisis. 
 
ค าส าคัญ 
 เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการ อุตสาหกรรม การผลิต ขนาดย่อม 
 
Keywords 
 Sufficiency Economy, Management, Small Industries 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ปวงชนชาวไทยนับตั้งแต่ พ.ศ. 2517 ผ่านกระแสพระราชด าริในโอกาสต่างๆ เรื่อยมา แต่
ประชาชนทั่วไปก็ยังคงขาดความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เกษม วัฒนชัย, 
2550ค) ดังนั้นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2546) โดยคณะกรรมการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ร่วมพิจารณากลั่นกรองพระราชด ารัส ที่ทรง
พระราชทาน และได้สรุปความเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแนวปฏิบัติ โดยได้ให้ความหมายค าว่า 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” คือ “ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันโดยต้องมี
ความรู้และคุณธรรมด้วย” หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่า “แนวคิดสามห่วงสองเงื่อนไข” โดย แนวคิด 3 ห่วง 
2 เงื่อนไขประกอบด้วย 
 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อื่น ความมีเหตุผล หมายถึง การพิจารณาตัดสินใจใด ต้องกระท าไปอย่างมีเหตุผล พิจารณาจากเหตุ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ภูมิคุ้มกัน หมายถึง ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เตรียมตัวให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในด้านร้าย ความรู้ หมายถึง รู้วิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน น ามา
เชื่อมโยงและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณธรรม หมายถึง การตระหนักในคุณธรรมไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
ซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทนและเพียรพยายาม แต่การสรุป เป็นเพียงหลักแนวคิดกว้างๆ ยังขาดการ
ขยายความ การปฏิบัติว่าควรปฏิบัติอย่างไร ค านึงถึงสิ่งไหนและขอบเขตที่ชัดเจน ท าให้ยากต่อการ
น าไปปรับใช้ในองค์กรธุรกิจ และเพ่ือตอบค าถามเหล่านี้ จึงท าให้เกิดการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือจะ
สังเคราะห์ตัวชี้วัด สร้างแนวปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมา (อภิชัย พันธเสน  และคณะ, 
2545; สุวกิจ ศรีปัดถา, 2549; สุขสรรค์ กันตะบุตร, 2550; พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ และคณะ, 2552, 
Sorradithep Supachanya et al., 2010) งานวิจัยที่กล่าวถึงเหล่านี้มีวัตถุประสงค์ท่ีคล้ายคลึงกันคือ 
ความพยายามในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ การสังเคราะห์รูปแบบ แนวปฏิบัติการ
จัดการธุรกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างตัวชี้วัดรวมถึงการสร้างแนวทางองค์กรแห่งความ
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ยั่งยืน โดยงานวิจัยเหล่านี้ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าหากภาคธุรกิจ ปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแล้วจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนต่อทั้งองค์กรและบริบทแวดล้อม 
 ด้วยเหตุดังที่ได้กล่าวมา งานวิจัยนี้จึงให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมการผลิตขนาดย่อม 
ด้วยเหตุที่วิสาหกิจดังกล่าวมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทย จากการส ารวจส ามะโน
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 พบว่าอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศมีจ านวนมากถึง 447,415 ราย หรือ
ร้อยละ 97.69 ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ 2555 พบว่าอุตสาหกรรมกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ 
ไชยันต์ พจน์พริ้ง (2537) ระบุว่าอุตสาหกรรมนั้นมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค 
จากการก่อให้เกิดรายได้และเป็นแหล่งรองรับงานที่ส าคัญซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของส านักส่งเสริมและ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2555) อีกทั่งองค์กรขนาดเล็กยังสามารถปรับรูปแบบการ
ปฏิบัติงานได้ง่ายท าให้เหมาะแก่การน าไปผลสรุปที่ได้ไปปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้เองผู้วิจัยจึงมีความสนใจใน
การศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการบริหารองค์กรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรม
การผลิต 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท าให้พบว่ายังไม่มีการศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการบริหาร
องค์กรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรมการผลิต จึงเชื่อว่าการศึกษาองค์ประกอบ
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการขยายองค์ความรู้ใหม่ด้านการจัดการธุรกิจตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 องค์ประกอบรูปแบบการบริหารองค์กรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับ
อุตสาหกรรมการผลิต ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการบริหารองค์กรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับ
อุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในองค์กร 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือให้ได้ซึ่งกรอบแนวคิด
การบริหารจัดการธุรกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบการบริหารจัดการบาลานซ์ 
สกอร์การ์ด (Balance Scorecard) ประกอบด้วยมุมมองด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต 
(Learning and Growth Perspective) มุมมองด้ านกระบวนการภายใน  ( Internal Process 
Perspective) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) และมุมมองด้านการเงิน (Financial 
Perspective) จากนั้นจึ งใช้การสัมภาษณ์ โดยแบบสัมภาษณ์กึ่ งโครงร่าง (Semi-Structured 
Interview) เพ่ือหาองค์ประกอบองค์กรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเกณฑ์การเลือกผู้ให้
ข้อมูลคือ 1) ต้องเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศประเภทธุรกิจการประกวดผลงานตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) ต้องเป็นอุตสาหกรรมการผลิต จากทั้งหมด 9 แห่ง เหลือเพียง 5 แห่ง 
อันประกอบด้วย บริษัท นิธิฟูดส์ จ ากัด, บริษัท สุขสวัสดิ์การทอกาฬสินธุ์ จ ากัด, บริษัท พรทิพย์ 
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(ภูเก็ต) จ ากัด, กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็ม (อสม.) ไชยา 
ด าเนินการสัมภาษณ์ระหว่าง เมษายน – พฤษภาคม 2558 จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
วิธีการวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis) 
   
ผลการวิจัย 
 ท าการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการผู้ ได้รับรางวัลการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริทั้ง 5 
ท่านได้แก่ คุณรัศมี มีดาแห่งกลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน สัมภาษณ์เมื่อ 20 มีนาคม 2558, 
คุณสมิธ ทวีเลิศนิธิแห่งบริษัท นิธิฟูดส์จ ากัด สัมภาษณ์เมื่อ 26 มีนาคม 2558, คุณสุข ยุบลชูแห่ง 
บริษัท สุขสวัสดิ์การทอกาฬสินธุ์ จ ากัด สัมภาษณ์เมื่อ 31 มีนาคม 2558, คุณประสงค์ หีตะนันท์แห่ง
วิสาหกิจชุมชนไข่เค็มไชยา (อสม.) สัมภาษณ์เมื่อ 27 เมษายน 2558 และคุณวิรวัฒน์ เปี่ยมวิวัตติกุล
แห่งบริษัท พรทิพย์(ภูเก็ต) จ ากัด สัมภาษณ์เมื่อ 21 พฤษภาคม 2558 
 จากการสัมภาษณ์ข้างต้นท าให้ได้ผลการศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการบริหารองค์กรตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตตามกรอบบาลานซ์ สกอร์การ์ด 
(Balanced Scorecard) ประกอบไปด้วย 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 องค์ประกอบองค์กรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองการเรียนรู้และ
การเจริญเติบโต (Learning and Growth Perspective) ประกอบไปด้วย 3 ประเด็นดังต่อไปนี้ 

1.1 การให้ความส าคัญกับพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม  เป็นการส่งเสริมให้พนักงานมี
ความสามารถ มีความสุขความพึงพอใจในการท างานและมีผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีอีกท้ังยังต้อง
สื่อสารให้เกิดความเข้าใจในการท างานอีกด้วย ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า 

...การลงทุนในตัวพนักงานเกี่ยวกับการสื่อสารเป็นเรื่องส าคัญ หลังจากตอกบัตรพนักงานจะ
รวมตัวพูดคุยกับหัวหน้างานในโรงอาหาร พูดคุยกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ เมื่อเกิดขึ้นแล้ว
จะท าอย่างไร สัปดาห์นี้มีงานอะไร พูดคุยรื้อฟ้ืนความรู้ วิธีการท างาน เราลงทุนกันอย่างนี้
วันละ 15-20 นาที ก่อนจะไปปฏิบัติงาน... 

สมิธ ทวีเลิศนิธิ, นิธิฟูดส์, ผู้ให้สัมภาษณ์ 
1.2 การให้ความส าคัญต่อการพัฒนาและนวัตกรรม เป็นการพัฒนาในส่วนต่างๆ อาทิช่อง

ทางการจัดจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์ การควบคุมและคงคุณภาพวัตถุดิบรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมด้วย
โดยผู้ให้ข้อมูลระบุว่า 

…เอาข้อมูล research มาดูเพ่ือจะรู้ว่าผู้บริโภคต้องการอะไร สร้างผลิตภัณฑ์ให้ตรงความ
ต้องการของผู้บริโภค เช่นน้ าทุเรียนแปรรูป เป็นนวัตกรรมใหม่ เพ่ือขายให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ 
แล้วเราก็ต่อยอดด้วยการท าครีมทุเรียน การท าธุรกิจมันหยุดนิ่งไม่ได้ต้องมีการพัฒนา เอาของที่
อยู่รอบตัวมาสร้างมูลค่า เกิดมูลค่าเพ่ิม… 

วิรวัฒน์ เปี่ยมวิวัตติกุล, พรทิพย์ ภูเก็ต, ผู้ให้สัมภาษณ์ 
1.3 การขอรับความช่วยเหลือ ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 

  
 

41 

...ท ากันมาตลอด มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กรมพัฒนาชุมชน พาเราไปดูงานที่ต่าง และได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ กรมส่งเสริม องค์การ
คลังสินค้า (อคส.)หลายหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือ... 

ประสงค์ หีตะนันท์, อสม.ไข่เค็มไชยา, ผู้ให้สัมภาษณ์ 

ส่วนที่ 2 องค์ประกอบองค์กรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองกระบวนการ
ภายใน (Internal Process Perspective) ประกอบไปด้วย 6 ประเด็นดังต่อไปนี้ 

2.1 การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า 
…การผลิตต้องควบคุม ถ้าไม่ควบคุมมีสิทธิ์เสียได้ ถ้าเสียคุณภาพมันไม่เหมือน เราก็ต้องเอา

ที่เสียขายให้สมาชิกในราคาทุน เราจะเอาไปขายให้ลูกค้าไม่ได้ คุณภาพมันต่างกันลูกค้าใช้ประจ าเขารู้ 
เราต้องควบคุมการผลิตให้มันเสียน้อยที่สุด ถ้าหากเสียไปคือต้นทุนของเรา… 

รัศมี มีดา, กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน, ผู้ให้สัมภาษณ์ 
2.2 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า 
...เราต้องคิดว่าจะท าอะไรใหม่ เรียกโครงการนี้ว่า ไอร่อนแมน ผมเอาเรื่องที่จับต้องได้มา

สื่อสารให้พนักงานเข้าใจ ไอร่อนแมนมันท าอะไรได้ นี่คือสิ่งที่เราต้องการท าให้พนักงาน ยิ่งท ายิ่งล้า 
ยิ่งโตยิ่งเหนื่อย เราต้องเอาเครื่องจักรเข้ามาเสริมการท างานให้ พนักงานท างานได้มากขึ้น โครงการนี้
คือท างานได้มาก คุณภาพดี ท างานสบาย... 

สมิธ ทวีเลิศนิธิ, นิธิฟูดส์, ผู้ให้สัมภาษณ์ 
2.3 การบริหารความเสี่ยง ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า 
…เครื่องจักรของเรารองรับการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว มีตลาดมาเราท าได้เลย ในขณะที่

เครื่องจักรสมัยใหม่ท าไม่ได้ เครื่องจักรของเราท าเลียนมาจากวัฒนธรรมการทอผ้า ผลิตจะไม่เร็วเท่า
แต่แปลงได้ตลอด ฉะนั้นเปลี่ยนแปลงการผลิตได้เลย ไม่เสี่ยง ไม่ต้องกลัวขายไม่ออก คนไม่ซื้อ... 

สุข ยุบลชู, สุขสวสัดิ์การทอกาฬสินธุ์, ผู้ให้สัมภาษณ์ 
2.4 การแบ่งปัน ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า 
…องค์กรที่มีความรู้ส่งต่อกันจะเป็นเครือข่าย จะมีการประชุม มีออกงานเป็นงานโอทอป 

เราจะไปเชื่อมโยงข่าวสารจากเขา เอาสินค้าเราไป วัตถุดิบ คุยกันว่าท าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ ใช้วัตถุดิ บนี้ 
ของคุณซื้อราคาเท่าไร เชื่อมโยงกัน สอบถามราคากัน เวลาไปซื้อวัตถุดิบ เหมือนว่าเรารู้ต้นทุนรู้ราคา
ของ เราก็ต่อรองกับคนขายได้… 

รัศมี มีดา, กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน, ผู้ให้ข้อมูล 
2.5 การจ้างงาน ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า 
…เรื่องแรงงาน เราใช้แรงงานในท้องถิ่น เรารู้สึกว่ามันมีความภักดีต่อกันง่ายกว่า การจ้าง

งานในท้องถิ่นดีคือ ถ้าท างานใกล้บ้านเขาดูแลครอบครัวเขาได้ ต่างกับการท างานที่อ่ืนคือดูแลไม่ได้ส่ง
ได้แต่เงิน ลูกก็ฝากย่ายายเลี้ยง คุณภาพของเด็ก คุณภาพของครอบครัวอยู่ตรงไหน... 

สมิธ ทวีเลิศนิธิ, นิธิฟูดส์, ผู้ให้สัมภาษณ์ 
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2.6 การมีขนาดการผลิตที่สอดคล้องกับความสามารถในการบริหารจัดการและการหาการ
เก็บข้อมูลสถานการณ์ตลาด ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า 

…เมื่อก่อนผ้าท ามือวันหนึ่งๆ ทอได้ไม่เกิน 30 หลา พอเครื่องสมัยใหม่มาวันหนึ่งทอได้อย่าง
น้อย 200 หลา พอประดิษฐ์ได้เยอะๆ คนนั้นก็สั่งเครื่องใหม่ คนนี้ก็สั่งเครื่องใหม่ พอล้นตลาดขายไม่ได้
ก็ต้องแข่งกันลดราคา สุดท้ายก็เจ๊งกันหมด... 

สุข ยุบลชู, สุขสวสัดิ์การทอกาฬสินธุ์, ผู้ให้ข้อมูล 
 

ส่วนที่ 3 องค์ประกอบองค์กรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองด้านลูกค้า 
(Customer Perspective) ประกอบไปด้วย 4 ประเด็นดังต่อไปนี้ 

3.1 การรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นการด าเนินธุรกิจแบบตอบสนองต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย ร่วมมือแก้ไข้ปัญหาให้ลูกค้าและการอยู่ร่วมกันกับชุมชนและการปันก าไรสู่ชุมชน ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า 

…นิธิฟูดส์เราพูดถึงผู้มีส่วนได้เสีย เราแบ่งเป็น 6 กลุ่ม อยู่ร่วมกับเราด้วยความพึงพอใจและ
มีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกัน ลูกค้า ต้องท างานเพ่ือสนองลูกค้า ลูกค้าจะต้องมีความสุขที่มีเรา
เป็นผู้ขาย พนักงานเราใช้เขาท างาน เขาต้องพึงพอใจที่ท าให้เราทั้งผลตอบแทน ความกินดี
อยู่ดี มีความสุข ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนให้กับเราคือญาติ เขาต้องพึงพอใจ ไว้ใจและรู้สึกว่ามีก าไร
เติบโต มีความม่ันคง ผู้ส่งมอบ เราซื้อของจากใคร เขาขายของให้เราพอใจหรือไม่ เราดึงเงิน
เขาช้าไหม เราจะช่วยให้เขาดีขึ้นได้หรือไม่ เติบโตไปด้วยกัน ท้องถิ่น เราท าลายทรัพยากร
เขาไหม เป็นภาระสังคมหรือเปล่า อย่าให้เขาร าคาญที่เรามาอยู่ ให้เขาภูมิใจที่เรามาอยู่ 
สุดท้ายประเทศชาติ เราช่วยอะไรประเทศชาติบ้าง เปิดพ้ืนที่ศึกษาดูงาน ช่วยเหลือสังคม 
ส่งเสริมการพัฒนาของคนอ่ืน รับผิดชอบภาษี… 

สมิธ ทวีเลิศนิธิ, นิธิฟูดส์, ผู้ให้สัมภาษณ์ 
3.2 การใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ เป็นการสรรหาวัตถุดิบทีมีคุณภาพดีราคาถูก มีผู้จัดหา

วัตถุดิบหลายเจ้า ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า 
…ไม่อยากฝากความเสี่ยงซื้อเจ้าใดเจ้าเดียวเหมือนกัน เราไปลองเจ้าที่สองโดยการซื้อเล็กๆ 

ก่อน แล้วค่อยขยาย ให้โอกาสผู้จ าหน่ายวัตถุดิบค่อยๆ ขยายยอดสั่งซื้อกันไป ถ้าเราผูกกับคนใดคน
หนึ่งเยอะ ถ้ามีปัญหาจะมีปัญหาไปด้วยกัน บางครั้งยอมให้ราคาต่างกันนิดหน่อย ไม่ใช่ว่าจะเอาราคา
ถูกอย่างเดียว บางเจ้าแพงหน่อยแต่อาจท าเอกสารได้ดี หรือบางเจ้าถูกเพราะเขาสามารถหาวัตถุดิบ
ราคาถูกได้ หรือบางเจ้าใหญ่มากจนไม่แคร์เราก็มี… 

สมิธ ทวีเลิศนิธิ, นิธิฟูดส์, ผู้ให้สัมภาษณ์ 
3.3 การตอบสนองตลาดในท้องถิ่น ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า 
…เราต้องรู้ว่าลูกค้าของเราคือใคร ต้องรู้จักเขา รู้จักวัฒนธรรมเขา เราอยู่ในท้องถิ่น หา
ข้อมูลได้เพราะเข้าอยู่ใกล้ชิดกับเรา โรงงานจึงเน้นขายท้องถิ่นเน้นขายอีสาน... 

สุข ยุบลชู, สุขสวสัดิ์การทอกาฬสินธุ์, ผู้ให้สัมภาษณ์ 
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3.4 การรักษาลูกค้าเก่าและสรรหาลูกค้าใหม่ ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า 
...ลูกค้าประจ าสร้างก าไรได้มากกว่า ลูกค้าเก่า ลูกค้าท้องถิ่นเขาสนับสนุนเรา ช่วยเหลือเรา... 

รัศมี มีดา, กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน, ผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
ส่วนที่ 4 องค์ประกอบองค์กรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองด้านการเงิน 

(Financial Perspective) ประกอบไปด้วย 5 ประเด็นดังต่อไปนี้ 
4.1 มองการณ์ไกลในการบริหารจัดการ ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า 
…นโยบายของเราถ้ามีทางเลือกเราก็ไม่เลือกชน ถ้าผลิตสินค้ามาเกินพอดี พอล้นตลาดขาย

ไม่ได้ก็ต้องลดราคา บริษัทอ่ืนก็ลดราคาแข่งกันจนยอมขายขาดทุน นี่เป็นสาเหตุที่กิจการเจ๊ง... 
สุข ยุบลชู, สุขสวสัดิ์การทอกาฬสินธุ์, ผู้ให้สัมภาษณ์ 

4.2 การขยายธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า 
…การที่เราขยายอย่างพอตัวก าไรสะสมมันอาจจะเพียงพอ บางคนกู้มาเพ่ือเปิดบริษัทใหม่ 

เราไม่กล้าขนาดนั้น การท าตลาด ท ากิจกรรมใหม่ก็ท าแต่น้อยในเงินที่เรามี การท าอะไรใหม่ๆ ต้องตี
ว่าเป็นศูนย์แน่ การตลาดการโฆษณาเรามีงบประมาณจะทิ้งได้เท่าไร ท าแล้วเกิดผลดีอย่างไร… 

สมิท ทวีเลิศนิธิ, นิธิฟูดส์, ผู้ให้สัมภาษณ์ 
4.3 เน้นการบริหารความเสี่ยงต่ า ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า 
…มีเงินทุนหมุนเวียนที่เก็บไว้โดยตรง โดยที่ไม่แตะตรงนั้น ในอนาคตข้างหน้าเราก็วางไว้ 

ร้อยละ 20 จากเงินที่เราเก็บซึ่งอันนี้เป็นเงินส าหรับฉุกเฉินในสภาวะถ้าเกิดวิกฤตขึ้นมาจริง ๆ เป็นก็จะ
เป็นกงล้อหมุนไปท าให้ขับเคลื่อนได้โดยไม่กระทบหรือถ้ากระทบก็กระทบไม่มาก... 

4.4 การบัญชีโปร่งใสเข้าถึงได้ ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า 
...ต้องท าบัญชีรับจ่ายให้ชัดเจน รายรับรายจ่าย ผลก าไร ตัวเงิน คนอยากรู้ การบัญชี

โปร่งใสเข้าถึงได้เพ่ือป้องกันการข้องใจ ระแวง ไม่เชื่อใจ... 
รัศมี มีดา, กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน, ผู้ให้สัมภาษณ์ 

4.5 การเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย 
…ขยายไลน์การผลิตเพ่ิมเพ่ิม พยายามตอบสนองวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป ก็จะได้ลูกค้าใหม่ๆ 

เรียกว่าขยายฐานลูกค้าเพ่ิมข้ึน... 
สุข ยุบลชู, สุขสวสัดิ์การทอกาฬสินธุ์, ผู้ให้สัมภาษณ์ 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยมีประเด็นส าคัญที่จะอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ต่อไปนี้ 
 เพ่ือตอบค าถามวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการบริหารองค์กรตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับอุตสาหกรรมการผลิต อันประกอบไปด้วย 
 ส่ วน ที่  1 มุ ม ม อ งด้ าน ก าร เรี ย น รู้ แ ล ะก าร เจ ริญ เติ บ โต  (Learning and Growth 
Perspective) พบว่ารูปแบบการบริหารแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นคือ 1) การพัฒนาความสามารถ
พร้อมทั้งส่งเสริมให้ความช่วยเหลือพนักงานในด้านต่างๆ อาทิการมีผลตอบแทนสวัสดิการที่มั่นคง 
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การออมและการจัดท าบัญชีรับจ่าย ความสุขความพึงพอใจของพนักงาน และการด ารงการสื่อสารในที่
ท างานสอดคล้องกับสุขสรรค์ กันตะบุตร (2550) 2) การให้ความส าคัญต่อการการพัฒนาและ
นวัตกรรมอาทิการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย ควบคุมคุณภาพสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตอบสนองลูกค้า มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานสากล มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สอดคล้องกับสุข
สรรค์ กันตะบุตร (2550) 3) สร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาและคงคุณภาพวัตถุดิบสอดคล้องกับ
อภิชัย พันธเสน และคณะ (2545) และสุขสรรค์ กันตะบุตร (2550) 4) การขอรับความช่วยเหลือ การ
ขอความช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชน อาทิการขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย 
กรมส่งเสริมพัฒนาชุมชน หรือธนาคารเป็นต้น สอดคล้องกับจิราภรณ์ เหลืองเจริญ (2554) 
 ส่วนที่ 2 มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) ) พบว่ารูปแบบ
การบริหารแบ่งออกเป็น 6 ประเด็นคือ 1)การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่
การจ ากัดจ านวนวัตถุดิบคงคลัง การเปรียบเทียบราคาวัตถุดิบกับเครือข่ายการสรรหาวัตถุดิบคุณภาพ
ดีราคาต่ าและการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า อภิชัย พันธเสน และคณะ (2545) และ สุขสรรค์ กันตะบุตร 
(2550) 2) การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต จะต้องสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ พัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอบสนองลูกค้าและพัฒนากระบวนการผลิตวัตถุดิบหากองค์กรผลิต
วัตถุดิบใช้เอง อภิชัย พันธเสน และคณะ (2545) และสุขสรรค์ กันตะบุตร (2550) 3) การบริหาร
ความเสี่ยง คือการท าให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย มีผู้จ าหน่ายวัตถุดิบหลายรายไม่ผูกแต่เพียงราย
เดียว สายการผลิตปรับเปลี่ยนได้หรือเปลี่ยนการผลิตเป็นสินค้าชนิดอ่ืนได้ การตลาดน าการผลิต ไม่
ผลิตสินค้ากักตุนโดยยังไม่มียอดสั่งซื้อและการด าเนินกิจการแบบหลีกเลี่ยงการปะทะไม่ลดราคาสู้กับ
คู่แข่งสุดท้ายเสียหายด้วยกันทั้งคู่อภิชัย พันธเสน และคณะ (2545) และสุขสรรค์ กันตะบุตร (2550) 
4) การแบ่งปันเป็นการแบ่งปันความรู้ที่องค์กรมีเพ่ือให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นอ่ืน และการแบ่งปัน
ข้อมูลที่มีเพ่ือประโยชน์ร่วมกันสอดคล้องกับสุขสรรค์ กันตะบุตรและคณะ (2553) 5) การจ้างงาน คือ
การจ้างแรงงานและแรงงานชั่วคราวในท้องถิ่น เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน จ้างแรงงานที่มี
ความสามารถและการจ้างงานเพ่ือลดการลงทุนเครื่องจักรสอดคล้องกับอภิชัย พันธเสน และคณะ 
(2545) 6) การมีขนาดการผลิตที่สอดคล้องกับความสามารถในการบริหารจัดการและการหาการเก็บ
ข้อมูลสถานการณ์ ได้แก่การเน้นที่คุณภาพผลิตภัณฑ์ ผลิตแต่พอดีจ าหน่าย ผลิตโดยไม่ท าให้คุณภาพ
ลดลง ก าลังการผลิตโตตามลูกค้าและมีการเก็บข้อมูลสถานการณ์สอดคล้องกับอภิชัย พันธเสน และ
คณะ (2545), สุขสรรค์ กันตะบุตร (2550), สุขสรรค์ กันตะบุตร และคณะ (2553) 
 ส่วนที่  3 มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) ) พบว่ารูปแบบการบริหารแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเด็นคือ 1)การรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียคือการมีแนวคิดร่วมแก้ปัญหา
ให้กับลูกค้า ด าเนินธุรกิจแบบตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 6 อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้
จ าหน่ายวัตถุดิบ ท้องถิ่น ประเทศชาติ การท าผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานสากล การอยู่ร่วมกับกับชุมชน
และการปันก าไรสู่ชุมชน สอดคล้องกับสุขสรรค์ กันตะบุตร และคณะ (2553) 2) การใช้วัตถุดิบที่มี
คุณภาพ คือการสรรหาวัตถุดิบที่ดี และมีผู้จัดหาจ าหน่ายวัตถุดิบหลายเจ้าสอดคล้องกับศรายุทธ์ ตรัย
ศิลานันท์ (2554) 3) การเน้นตอบสนองตลาดในท้องถิ่นสอดคล้องกับอภิชัย พันธเสน และคณะ 
(2545), สุขสรรค์ กันตะบุตร (2550), สุขสรรค์ กันตะบุตร และคณะ (2553) 4) การรักษาลูกค้าเก่า
สรรหาลูกค้าใหม่สอดคล้องกับพัชราภรณ์ งามวิจิตรนันท์ (2554) 
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 ส่วนที่  4 มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) พบว่ารูปแบบการบริหารแบ่ง
ออกเป็น 5 ประเด็นคือ 1) การมองการณ์ไกลในการบริหารจัดการ หมายถึงการหลีกเลี่ยงการปะทะ 
ไม่ตั้งราคาสูงเกินไปและการจัดสรรสัดส่วนก าไรไว้ลงทุนสอดคล้องกับสุขสรรค์ กันตะบุตรและคณะ 
(2553) 2) การขยายธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป เป็นการกู้เฉพาะกิจการที่คืนทุนได้ การกู้เพ่ือซื้อ
วัตถุดิบและการใช้ก าไรเพ่ือขยายธุรกิจสอดคล้องกับอภิชัย พันธเสน และคณะ (2545), สุขสรรค์ กันตะบุตร 
และคณะ (2553) 3) การเน้นการบริหารความเสี่ยงต่ าคือการมีเงินส ารองภูมิคุ้มกันสอดคล้องกับ
อภิชัย พันธเสน และคณะ (2545), สุขสรรค์ กันตะบุตร และคณะ (2553) 4) การบัญชีโปร่งใสเข้าถึง
ได้สอดคล้องกับอภิชัย พันธเสน และคณะ (2545), สุขสรรค์ กันตะบุตร และคณะ (2553 5) การเพ่ิม
รายได้และลดรายจ่ายสอดคล้องกับภูริปัญญา เกิดศรี (2553) 
 องค์ประกอบที่ได้กล่าวข้างต้น เป็นองค์ประกอบซึ่งผู้ประกอบการได้น าไปใช้จริง โดยมีผล
ประกอบการที่ดี ธุรกิจมีความมั่นคงผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้ ซึ่งแต่ละองค์กรได้มีผลรางวัลการ
ประกวดผลงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องยืนยัน อย่างไรก็ตามรูปแบบการบริหารที่
ไดน้ั่นผู้ประกอบการจ าเป็นต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรตนเอง เพื่อให้การบริหารองค์กรประสบ
ความส าเร็จ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมควรประเมิน
และหาแนวทางการสนับสนุนให้ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตได้มีการปรับแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในอุตสาหกรรมของตน เพ่ือให้อุตสาหกรรมฯ สามารถปรับตัวให้มีการด าเนินธุรกิจ
อุตสาหกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เกิดความม่ันคงในอุตสาหกรรม 
 2. ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมควรประเมินองค์กรของตนว่าสามารถปรับใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในด้านใดและน าไปปรับใช้ เพ่ือให้เกิดความส าเร็จและความยั่งยืนต่อธุรกิจฯ  
 3. หน่วยงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแล และส่งเสริมอุตสาหกรรมอาทิ กรม
โรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ฯลฯ 
ควรบูรณาการการท างานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการน าไปและปรับใช้กับอุตสาหกรรมโดยทั่วถึงอย่างเกิด
ประสิทธิภาพ  
 4. ภาคการศึกษาควรส่งเสริมให้เกิดการสั่งสมองค์ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและหาจุดบกพร่อง 
 6. การน ารูปแบบแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อุตสาหกรรมการผลิต ควรอย่างยิ่งที่
จะน าไปสู่การสร้างความยั่งยืนในการท าธุรกิจต่อไป 
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ต่างประเทศในประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 
 ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาตัวแบบผลกระทบความเสี่ยงจากคนและทุน
มนุษย์ต่อผลิตภาพแรงงาน และเพ่ือทดสอบผลกระทบความเสี่ยงจากคนและทุนมนุษย์ต่อผลิตภาพ
แรงงานของบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนทางตรงในประเทศไทย ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณใน
ระดับบริษัท จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารระดับสูงชาวต่างชาติจ านวน 433 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะหข์้อมูล คือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 

ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง วัตถุประสงค์ที่ (1) เพ่ือพัฒนาตัวแบบผลกระทบ
ความเสี่ยงจากคนและทุนมนุษย์ต่อผลิตภาพแรงงานของบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนทางตรงใน
ประเทศไทย โดยการศึกษาปัจจัยดังต่อไปนี้ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลิตภาพแรงงาน อันได้แก่
ลักษณะขององค์กร และความเสี่ยงจากคนและทุนมนุษย์ ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
พบว่าลักษณะขององค์กรมีอิทธิพลทางบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อผลิตภาพแรงงานโดยมีค่าสัมประสิทธ์
เส้นทางเท่ากับ 0.807 และความเสี่ยงจากคนและทุนมนุษย์มีอิทธิพลทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลิต
ภาพแรงงานโดยมีค่าสัมประสิทธ์เส้นทางเท่ากับ -0.387 วัตถุประสงค์ที่ (2) เพ่ือทดสอบผลกระทบ
ความเสี่ยงจากคนและทุนมนุษย์ต่อผลิตภาพแรงงาน  

ผลการวิจัยพบว่า โมเดลสมการโครงสร้างที่ปรับใหม่ (Modified Model) สอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักท่ีว่า โมเดลตามทฤษฎีสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ทั้งนี้พิจารณาจาก ค่าสถิติไคว์-สแควร์ (2) มีค่าเท่ากับ 46.592 ค่าองศาอิสระ (df) มีค่า
เท่ากับ 39 ความ p-value มีค่าเท่ากับ 0.188 ค่าสถิติไคว์-สแควร์สัมพัท (2/df) มีค่าเท่ากับ 1.195 
เมื่อพิจารณาค่าความสอดคล้องจากดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.982 ค่า AGFI มี
ค่าเท่ากับ 0.964 และค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.021  
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ABSTRACT 
 The purpose of this study is to develop an effect of people and human 
capital risk to labour productivity and to examine an effect of people and human 
capital risk to labour productivity in the multinational company which directly invests 
in Thailand. The researcher conducts quantitative research in the company level 
from 433 samples of foreign senior executives. The statistical methods for analyzing 
data are confirmatory factor analysis and Structural Equation Modeling analysis. 
 The result of Structural Equation Modeling analysis Objective (1) To develop 
the model of people and human capital risk impact on labour productivity in the  
multinational company which direct investment in Thailand by study the following 
factors to find influencing factors on labor productivity including organization 
characteristic and people and human capital risk.  
 The analysis result of Structural Equation Modeling shows that the 
organization characteristic has significantly positive influence on labour productivity 
with the path coefficient value is 0 .807 and people and human capital risk has significantly 
negative influence on labour productivity with the path coefficient value is -0 .387 . 
Objective (2 )  to examine the people and human capital risk impact on labor 
productivity. The research result funds that the Modified Structural Equation Model is 
valid and well fitted to empirical data. This satisfies main hypothesis that is the 
theoretical model in harmony with empirical data considering Chi-Square (2)  = 
46.592 , Degree of Freedom (df) = 39 , p-value = 0.188 , 2/df = 1.195, GFI = 0.982 , 
AGFI = 0.964 and RMSEA = 0.021 

 
ค าส าคัญ 
 ความเสี่ยงจากคนและทุนมนุษย์ ผลิตภาพแรงงาน การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ 
 
Keywords 
 People and human capital risk, Labour Productivity, Foreign direct Investment, FDI 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (FDI) ได้เป็นแรงผลักดันที่
เข้มแข็งท าให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ โดย FDI ท าหน้าที่เป็นแหล่งส าคัญของเงินทุน
ที่ไหลเข้าไปลงทุนในประเทศผู้รับทุนจึงสามารถส่งเสริมการสะสมทุนในประเทศเหล่านั้น (Omisakin 
et al. 2009 cited in Liargovas & Skandalis, 2011) นอกจากนี้ FDI ยังเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญ
ที่สุดของการพัฒนาเศรษฐกิจโลกร่วมสมัย ซึ่งในปัจจุบัน FDI ยังเป็นกลไกพ้ืนฐานในการไหลของ
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เงินทุนในระบบเศรษฐกิจทั่วโลก และเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในหลาย
ประเทศ (Stefanovic, 2008)  
 ประเทศต่างๆ จึงมีความพยายามในการดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติ ให้มาลงทุนทางตรงใน
ประเทศของตนเองเนื่องจากผลในเชิงบวกที่มีผลต่อศักยภาพของเศรษฐกิจ โดย FDI จะเพ่ิมผลิตภาพ 
การถ่ายโอนเทคโนโลยี ทักษะการบริหารจัดการ ความรู้ความช านาญ เครือข่ายการผลิตระหว่าง
ประเทศ ลดอัตราการว่างงาน และการเข้าถึงตลาดภายนอกประเทศ (Dunning, 1994 & Caves, 
1996 cited in Denisia, 2010) ซึ่งเงินทุนของบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาในประเทศยังมีบทบาทส าคัญ
ในการส่งเสริมการปรับปรุงเทคโนโลยี  และบริษัทในประเทศยังมีโอกาสมากขึ้นที่จะศึกษา
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจากการลงทุนของบริษัทต่างชาติ และจะสามารถยกระดับเทคโนโลยีใน
ประเทศให้เติบโต (Findly, 1978 cited in Liu., 2008)  
 ประเทศไทยนับเป็นจุดหมายที่ส าคัญส าหรับนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติและให้ความสนใจเข้า
มาลงทุนทางตรงในล าดับต้นๆ ในภูมิภาคอาเซียน จากข้อมูลการคาดการณ์ของ UNCTAD (2014) 
ระบุว่าการการไหลเข้าของ FDI ในประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 3 รองจาก สิงคโปร์ และอินโดนี เซีย 
ตามล าดับ และยังพบอีกว่าการไหลเข้าของ FDI ในประเทศไทยมีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ
สามปีหลังที่ผ่านมาคือช่วงปี ค.ศ. 2011 ถึง ค.ศ. 2013 ประเทศไทยจะต้องมีปัจจัยที่สามารถดึงดูด 
FDI ให้ไหลเข้ามาลงทุนในประเทศเพ่ือน าไปสู่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจส าหรับการพัฒนาประเทศ
รวมทั้งการปรับโครงสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (2013) ระบุว่าหาก
ประเทศไทยจะขยับขึ้นสู่กลุ่มที่มีรายได้สูง จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพ่ิมความสามารถในการผลิต และ
ความรู้ความสามารถต่างๆ สอดคล้องกับ วันวลิต ธารไทรทอง (2012) ที่ระบุว่ าการจะออกจาก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลางนั้น จ าเป็นต้องสร้างผลิตภาพการผลิตในชั้นสูง (High Productivity) จึง
ต้องเพ่ิมขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยี สร้างเสริมนวัตกรรมในการผลิต ตลอดจนต้องสร้างตลาด
ภายในที่เข้มแข็งพอจะซื้อสินค้าราคาแพงและมีคุณภาพสูง ซึ่งก็จะต้องปรับปรุงผลิตภาพแรงงานใน
การผลิตของประเทศและการปรับปรุงผลิตภาพแรงงานนั้นจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาคนและทุน
มนุษย์ของประเทศ ทุนมนุษย์ที่อยู่ในระดับสูงจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของพฤติกรรมทางธุรกิจ 
ดังนั้นทุนมนุษย์ (ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ) ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญเพ่ือความส าเร็จทาง
ธุรกิจ (Chandler & Jansen, 1992; Cooper et al., 1994; Honig, 2001; Pena, 2004 cited in 
Lafuente & Rabetino, 2011)  
 คนและทุนมนุษย์นั้นก็ยังมีปัจจัยด้านลบที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาองค์กรและประเทศ 
ดังนั้นความเสี่ยงจากคนและทุนมนุษย์จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานของทั้งระดับองค์กรและ
ระดับประเทศ โดย Keogh (n. d. cited in ACE Group of Companies., 2007) ระบุว่าความเสี่ยง
จากทุนมนุษย์ได้กลายเป็นอันตรายมากที่สุดที่บริษัทต้องเผชิญในขณะนี้ ในขณะที่ Aon Hewitt 
(2012) ระบุว่าความเสี่ยงจากทุนมนุษย์เป็นภัยคุกคามที่ส าคัญที่สุดในการด าเนินธุรกิจทั่ วโลกขณะที่
บริษัทต่างๆ ได้เป็นบริษัทข้ามชาติมากขึ้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมและท าความเข้าใจในสถาน
ที่ตั้งที่มีลักษณะของคนเก่งโดยกลุ่มของคนเก่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่ตั้ง Aon Consulting 
(2008) ระบุว่าความเสี่ยงจากทุนมนุษย์อาจมาจากความล้มเหลวในการดึงดูดพนักงานที่ต้องการ การ
เลือกคนผิด การออกจากงาน การขาดงาน การขาดประสิทธิภาพขณะท างาน ประสิทธิภาพการ
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ท างานที่ไม่น่าพอใจ อุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ ปัญหาด้านกฎระเบียบและกฎหมาย การทุจริต และ
การสูญเสียองค์ความรู้ในองค์กร ในขณะที่องค์การคลังสินค้า (2010) ระบุว่าความเสี่ยงจากคนเป็น
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานอันเนื่องจาก การขาดความรู้ความช านาญในงานที่รับผิดชอบ 
การทุจริตหรือกระท าผิดจรรยาบรรณ ความผิดพลาดของพนักงานในการปฏิบัติงาน การบริหารทรัพยากร
บุคคลไม่เหมาะสม และการบริหารทรัพยากรขององค์กรไม่เหมาะสม และ Aon Hewitt (n. d.) ระบุว่าทุก
องค์กรมีความเสี่ยงจากคนที่จะอยู่ในขั้นตอนของวงจรการจ้างงานกล่าวคือ จากการสรรหา การจ้างงาน 
หรือการย้ายหรือปลดถ่ายก าลังคน ซึ่งความเสี่ยงจากคนมักจะก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลว
ของกิจการ  
 จากงานวิ จั ยของ Lucas (1988, 1993 cited in Engelbrecht, 1997) & Romer (1990 
cited in Engelbrecht, 1997) พบว่าระดับของทุนมนุษย์มีผลต่อการเติบโตของผลิตภาพ ในขณะที่ 
Parez et al. (2003 cited in Olalekan & Iyanda, 2012) ระบุว่าการจะเพ่ิมผลิตภาพจะต้องระบุ
รูปแบบของทุนมนุษย์ขององค์กรก่อนที่จะมีการใช้รูปแบบอ่ืนในการจัดการใดๆ ด้าน Becker (1964 
cited in Algieri & Calabria, 2006) พบว่าทุนมนุษย์ เกิดขึ้น ได้จากประสบการณ์ท างานที่ มี
ลักษณะเฉพาะ พนักงานจะมีผลิตภาพขึ้นจากการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ สอดคล้องกับ Shahidul & 
Anwar (2007) พบว่าบริษัทที่มีผลิตภาพสูงมักจะมีพนักงานที่มีการอบรมและพัฒนาทักษะความเชียว
ชาญดีกว่าบริษัทที่มีผลิตภาพน้อย สอดคล้องกับ International Labour Office Geneva (2008) 
พบว่าการพัฒนาทักษะของพนักงานเป็นสิ่งจ าเป็นในการปรับปรุงผลิตภาพและยังระบุอีกว่าการศึกษา 
การฝึกอบรม และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นวงจรของการเพ่ิมผลิตภาพให้สูงขึ้น 
สอดคล้องกับ Afrooz et al. (2010) ที่พบว่าพนักงานที่มีทักษะมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญในการ
ผลิตภาพแรงงาน สอดคล้องกับ Oguz & Knight (2011) ที่ระบุว่าทักษะของพนักงานมีอิทธิพลต่อ
ผลิตภาพทั้งจากทางตรงและทางอ้อม โดยทักษะสามารถพัฒนาผ่านการศึกษาและการฝึกอบรมอย่าง
เป็นทางการและทักษะพัฒนาผ่านประสบการณ์ในการท างานและการฝึกอบรมอย่างไม่เป็นทางการ 
และสอดคล้องกับ Islam & Shazali (2011) พบว่าระดับทักษะของพนักงานที่สูง สภาพแวดล้อมการ
ท างานที่ดี และกิจกรรมทาง R&D มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลิตภาพและเป็นปัจจัยส าคัญใน
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น  
 ดังนั้นผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญและความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาถึงความเสี่ยงจากคนและทุน
มนุษย์ที่จะมีผลต่อผลิตภาพแรงงานส าหรับ FDI ที่เข้ามาด าเนินการในประเทศไทยให้ถ่องแท้เพ่ือ
เตรียมการวางแผนและพัฒนาส าหรับการบรรลุวัตถุประสงค์และการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดในอนาคต  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ลักษณะขององค์กรมีความเกี่ยวข้องกับผลิตภาพแรงงานอย่างไร 
 2. มีความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างความเสี่ยงจากคนและทุนมนุษย์กับผลิตภาพแรงงาน
อย่างไร 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาตัวแบบผลกระทบความเสี่ยงจากคนและทุนมนุษย์ต่อผลิตภาพแรงงานของ

บริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนทางตรงในประเทศไทย 
2. เพ่ือทดสอบผลกระทบความเสี่ยงจากคนและทุนมนุษย์ต่อผลิตภาพแรงงานของบริษัท

ข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนทางตรงในประเทศไทย 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ลักษณะขององค์กรมีความเกี่ยวข้องกับผลิตภาพแรงงาน 
 2. มีความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างความเสี่ยงจากคนและทุนมนุษย์กับผลิตภาพแรงงาน
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณซึ่งเป็นการศึกษาถึงผลกระทบความเสี่ยงจาก
คนและทุนมนุษย์ต่อผลิตภาพแรงงานของบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนทางตรงในประเทศไทยที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในหมวดที่ 4 กลุ่มอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง และหมวดที่ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งทั้ง 2 หมวดอุตสาหกรรมถือเป็นหมวดการลงทุนที่มีมูลค่าการ
ลงทุนสูงสุดสองอันดับแรกของการลงทุนสะสมย้อนหลัง 5 ปีจากปี ค.ศ. 2009 - 2013 คิดเป็นมูลค่า
การลงทุน 985,296.8 ล้านบาทหรือร้อยละ 57 ของการลงทุนทั้งหมดใน 7 หมวดการส่งเสริมการ
ลงทุน (คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2014)  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือผู้บริหารระดับสูงชาวต่างชาติที่มีต าแหน่งในการ
บริหารต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งคือ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการทั่วไป CFO ผู้จัดการ หรือ
เทียบเท่าใน บริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย 
 ก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยจะสุ่มตัวอย่าง
จากผู้บริหารระดับสูงชาวต่างชาติหนึ่งคนต่อหนึ่งบริษัท ซึ่งมีจ านวน 3 ,192 บริษัท โดยต้องการ
สรุปผลด้วยระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมให้ขนาดความผิดพลาดของสัดส่วนประชากรเกิดขั้นได้
ไม่เกนิ ± 5% (e=0.05) มาจากการค านวณตามสูตรสถิติของยามาเน่ (Yamane, 1973) ได้ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 356 ตัวอย่าง แล้วผู้วิจัยได้เพ่ิมจ านวนตัวอย่างเพ่ือให้ได้เป็นตัวแทนที่ดีของ
ประชากรจ านวน 20% รวมทั้งหมด 428 ตัวอย่าง (กลุ่มตัวอย่างที่เก็บได้จริง 433 ตัวอย่าง) จาก
จ านวนประชากรที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมด 3 ,192 บริษัท ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 2 
ขั้นตอน คือขั้นที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) แบบก าหนดสัดส่วน (Proportionate) 
ของบริษัทที่ท าการศึกษาจาก 2 หมวดกลุ่มอุตสาหกรรมจะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างในหมวดที่ 4 กลุ่ม
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง จ านวน 248 ตัวอย่าง และหมวดที่ 5 
กลุ่มอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า จ านวน 180 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด
เป็น 428 ตัวอย่าง (กลุ่มตัวอย่างที่เก็บได้จริง 433 ตัวอย่าง จากหมวดที่ 4 จ านวน 183 ตัวอย่าง และ
ในหมวดที่  5 จ านวน 250 ตัวอย่าง) ขั้นที่  2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก 
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(Convenience Sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเพ่ือแจกแบบสอบถามตามจ านวนสัดส่วนในแต่ละ
หมวดที่ก าหนดไว้ในขั้นที่ 1 กับกลุ่มตัวอย่างในบริษัทท่ีท าการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเชิงความเห็น  4 ภาษาเพ่ือให้
สอดคล้องกับผู้ตอบแบบสอบถามจากผู้ลงทุนแต่ละประเทศและเพ่ือให้เข้าใจเนื้อหาของแบบสอบถาม
มากท่ีสุด ได้แก่ แบบสอบถามภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน และเกาหลี ที่ผ่านการรับรองการแปลแล้ว โดย
แบบสอบถามสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะขององค์กร 
จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ ระยะเวลาที่บริษัทเข้ามาด าเนินการในประเทศไทย (EST) มูลค่าการลงทุน 
(INVA) และร้อยละของการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ (EXP) โดยใช้แบบสอบถามเป็นแบบเติมค า
ในช่วงว่าง (Shot Answer) ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อผลิตภาพแรงงาน
จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ จ านวนพนักงานทั้งหมดในบริษัท และมูลค่าผลผลิตที่บริษัทผลิตได้ในปี ค.ศ. 
2014 โดยใช้แบบเติมค าในช่วงว่าง (Shot Answer) โดยจะน าข้อมูลมาท าการค านวณหาผลิตภาพ
แรงงาน คือผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยต่อคน (LP1) = มูลค่าผลผลิตที่บริษัทผลิตได้ในปี ค.ศ. 2014/
จ านวนพนักงานทั้งหมดในบริษัท และผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยต่อชั่วโมงท างาน (LP2) = มูลค่าผลผลิตที่
บริษัทผลิตได้ในปี ค.ศ. 2014/จ านวนชั่วโมงการท างานเฉลี่ยในภาคการผลิต คือ 47.7 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2014) และส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเชิงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงจากคนและทุนมนุษย์ ข้อค าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ที่มี
ระดับคะแนนจ านวน 5 ระดับ โดยมี 7 ตัวแปรประกอบด้วย การขาดแคลนก าลังคนและคนเก่ง (NT) 
การสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน (ER) การออกจากงานและสมองไหล (ET) สุขภาพและความ
ปลอดภัยของพนักงาน (ES) การฝึกอบรมและพัฒนาคนเก่ง (ED) การขาดทักษะและความรู้ในงานที่
รับผิดชอบ (EK) และการปลดถ่ายก าลังคน (RT) ที่ได้จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
และท าการการสังเคราะห์ข้อมูล (Content Analysis) โดยแบบสอบถามมีจ านวนทั้งสิ้น 26 ข้อ 
 การตรวจสอบความตรง (Validity) (1) ความตรงตามเนื้อหา ผู้วิจัยจะได้น าแบบสอบถามที่
ได้สร้างขึ้นจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไปให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยครั้งนี้  จ านวน 5 ท่าน เพ่ือท าการตรวจสอบภาษาที่ใช้ในข้อค าถาม ความถูกต้องของ
โครงสร้างเนื้อหา และความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีที่ใช้อ้างอิง พบว่า ข้อค าถามมีค่าระหว่าง 
0.60 ถึง 1.00 ซึ่งสามารถตัดสินได้ว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องเหมาะสมกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 
หลังจากนั้นได้ปรับปรุงข้อค าถามตาม ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปทดลองใช้ต่อไป  (2) 
ความตรงตามโครงสร้าง ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity Test) โดยการ
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) และใช้กลไกแบบ Principle Componant varimax 
เพ่ือระบุข้อค าถามในแต่ละตัวแปร ถ้าข้อค าถามในตัวแปรเดียวกันไม่ได้อยู่ในโครงสร้างเดียวกัน
จะต้องท าการปรับเปลี่ยนค าถามในการศึกษาวิจัยจนกว่าค าถามในแต่ละตัวแปรจะอยู่ในโครงสร้าง
เดียวกัน และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ของความเสี่ยงจากคนและทุนมนุษย์ 
พบว่า ข้อค าถามในตัวแปรเดียวกันอยู่ในโครงสร้างเดียวกัน จึงสามารถน าแบบสอบถามไปใช้ในการ
วิจัยต่อไปได ้
 การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) การตรวจสอบความเชื่อมั่นผู้วิจัยใช้วิธีการหาค่า
ความเชื่อมั่นของ Cronbach’s Alpha ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์หาค่า
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ความเชื่อมั่น โดยที่ผู้วิจัยจะใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน โดยมีลักษณะการประกอบการสอดคล้อง
กับประชากรกลุ่มตัวอย่างแต่เป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับประชากรที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจริงเพราะจะมีผล
ท าให้ประชากรที่เก็บข้อมูลจริงเกิดความเคยชินกับการท าวิจัยได้ การแปลความหมายค่าความเชื่อมั่น
ของข้อมูลนั้น จะยอมรับค่า Alpha ที่มีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไปถือว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ พบว่า
แบบสอบถามความเสี่ยงจากคนและทุนมนุษย์มีค่า Alpha อยู่ระหว่าง 0.704 – 0.937 ดังนั้นผู้จัดท า
รายงานวิจัยจึงไม่ได้ตัดค าถามใดออก 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows และ AMOS ในการ
วิ เค ราะห์ อ งค์ ป ระกอบ เชิ งยื น ยั น  (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ของโม เด ล วั ด 
(Measurement Model) ของแต่ ละตั วแปรแฝง (Latent Variable) และวิ เคราะห์ เส้นทาง
ความสัมพันธ์และทดสอบสมมติฐานโดยวิเคราะห์ของสมการโครงสร้างของผลกระทบความเสี่ยงจาก
คนและทุนมนุษย์ต่อผลิตภาพแรงงานของบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนทางตรงในประเทศไทย โดย
ด าเนินการดังนี้คือ (1) รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพ่ือน ามาตรวจสอบความสอดคล้องกับตัวแบบ
ตามสมมติฐานของการวิจัยโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันจากตัวแปรแฝงภายนอกและตัว
แปรแฝงภายใน (2) ด าเนินการปรับตัวแบบจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพ่ือก าหนด
ตัวแปรที่ใช้บ่งชี้ที่มีความสอดคล้องกับตัวแปรแฝงภายนอกและตัวแปลแผงภายใน  (3) ด าเนินการ
ตรวจสอบระหว่างตัวแบบสมมติฐานที่ก าหนดขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์จากกลุ่มตัวอย่างด้ วยการ
วิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างเชิงเส้น (Structure Equation Model: SEM) (4) ด าเนินการ
ปรับตัวแบบ (Modify) เพ่ือใช้ตัวแบบสมมติฐานที่ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องกันกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์โดยวัดจากค่าระดับความสอดคล้อง (Goodness of Fit Measures) ซึ่งใช้ค่าสถิติที่ ใช้
ตรวจสอบความตรงของทั้ งตัวแบบ ประกอบด้วยค่าสถิติ  ไค -สแควร์ , ดัชนี  GFI, AGFI, CFI, 
Standarized RMR, RMSEA เป็นต้น 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ของ
โมเดลวัด (Measurement Model) แต่ละตัวแปรแฝง (Latent Variable) โดยการวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของตัวแปรแต่ละด้าน พบว่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor 
Loading) ในแต่ละด้านมีค่ามากกว่า 0.5 จากนั้นท าการตรวจสอบความตรงแบบรวมศูนย์ 
(Convergent Validity) พบว่ามีค่าความแปรปรวนเฉลี่ยของตัวแปรแฝงที่ถูกสกัดได้ (Average 
variance extracted: PV) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.891 ถึง 0.949 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5 และค่าความ
เที่ยงตรงขององค์ประกอบ (Construct Reliability: PC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.969 ถึง 0.982 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.6 สามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรทุกตัวมีความตรงแบบรวมศูนย์ 
 การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์และการทดสอบสมมติฐานโดยวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ
ของผลกระทบความเสี่ยงจากคนและทุนมนุษย์ต่อผลิตภาพแรงงานของบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุน
ทางตรงในประเทศไทย  กล่าวโดยสรุป ผลการวิเคราะห์กรอบแนวคิดที่สร้างตามสมมติฐาน 
(Hypothesized Model) ต้องมีการปรับโมเดลโดยรวมให้ความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันได้ ซึ่ง
ตรงกับภาพความเป็นจริง ผู้วิจัยจึงปรับโมเดลเพ่ือให้กรอบแนวคิดสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
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และยอมให้ค่าความคลาดเคลื่อน (Error Variance) มีความสัมพันธ์กันได้ตามความเป็นจริง 
รายละเอียดของการวิเคราะห์แสดงไว้ในภาพที ่1 
 

 
 
ภาพที่ 1  แสดงการผลทดสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างผลกระทบความเสี่ยงจาก 

คนและทุนมนุษย์ต่อผลิตภาพแรงงานของบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนทางตรงในประเทศ
ไทย กรอบแนวคิดท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หลังปรับตัวแบบการวิจัย 
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ตารางที่  1 เปรียบเทียบค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ระหว่าง 
Hypothesized Model และ Modified Model 

 
Test Statistics Hypothesized Model Modified Mode ค่ามาตรฐาน 

Chi-square (2) 305.974 46.592 - 
df 51 39 - 
p-value 0.000 0.188 มากกว่า 0.05 
2/df 5.999 1.195 น้อยกว่า 2.0 
NFI 0.717 0.957 มากกว่า 0.9 
TLI 0.674 0.987 มากกว่า 0.9 
CFI 0.748 0.993 มากกว่า 0.9 
IFI 0.752 0.993 มากกว่า 0.9 
RMR 0.041 0.015 น้อยกว่า 0.05 
GFI 0.894 0.982 มากกว่า 0.9 
AGFI 0.838 0.964 มากกว่า 0.9 
RMSEA 0.108 0.021 น้อยกว่า 0.05 
 
 จากตารางที่ 1 และภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า โมเดลสมการโครงสร้างที่ปรับใหม่ 
(Modified Model) สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หลังท าการปรับโมเดล 12 ครั้งจากการให้ความ
คลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันได้ แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักที่ว่า โมเดลตามทฤษฎีสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้พิจารณาจากค่าสถิติไค-สแควร์ (2) มีค่าเท่ากับ 46.592 องศา
อิสระ (df) มีค่าเท่ากับ 39 ค่า p-value มีค่าเท่ากับ 0.188 ผ่านเกณฑ์คือ ต้องมีค่ามากกว่า .05 ค่า
ไค-สแควร์สัมพันธ์ (2/df) มีค่าเท่ากับ 1.195 ผ่านเกณฑ์คือ ต้องมีค่าน้อยกว่า 2 เมื่อพิจารณาค่า
ความสอดคล้องจากดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.982 ผ่านเกณฑ์คือ ต้องมีค่า
มากกว่า 0.9 ค่า AGFI มีค่าเท่ากับ 0.964 ผ่านเกณฑ์คือ ต้องมีค่ามากกว่า 0.9 และค่า RMSEA มีค่า
เท่ากับ 0.021 ผ่านเกณฑ์คือ ต้องมีค่ามากกว่า 0.05 
 จากภาพโมเดลสมการโครงสร้างผลกระทบความเสี่ยงจากคนและทุนมนุษย์ต่อผลิตภาพ
แรงงานของบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนทางตรงในประเทศไทย  กับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังปรับ
โมเดลการวิจัย สามารถแสดงค่าน้ าหนักอิทธิพลทางตรง (Direct Effects) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect 
Effects) และอิทธิพลรวม (Total Effects) ของตัวแปรปัจจัยต่าง ๆ สามารถสรุปค่าน้ าหนักของผลได้
ดังตารางที่ 2 ได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 ตารางอิทธิพลทางตรงทางอ้อมและอิทธิพลรวมของตัวแปรท านายและตัวแปรตาม 
 
 ตัวแปรตาม – y (ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน Standardized) 

ตัวแปรท านาย 
(x) 

อิทธิพล(Effect) 
ความเสี่ยงจากคน

และทุนมนุษย์ (PRI) 
ผลิตภาพแรงงาน 

(LP) 

ลักษณะขององค์กร 
(ID) 

DE -0.062 0.807* 
IE - 0.024 
TE -0.062 0.831* 

ความเสี่ยงจากคน 
และทุนมนุษย์ (PRI) 

DE  -0.387*** 
IE  - 
TE  -0.387*** 

หมายเหตุ: DE = อิทธิพลทางตรง (Direct Effect), IE = อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect),   
TE = อิทธิพลโดยรวม (Total Effect) 
* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
 
 เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลโดยรวมของตัวแปรภายนอก
ไปยังตัวแปรภายใน โดยพิจารณาที่ตัวแปรภายนอกที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรภายใน พบว่าลักษณะของ
องค์กร (ID) ส่งผลโดยตรงต่อผลิตภาพแรงงาน (LP) โดยมีอิทธิพลทางบวกเท่ากับ 0.807 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และตัวแปรความเสี่ยงจากคนและทุนมนุษย์ (PRI) ส่งผลโดยตรงต่อผลิตภาพ
แรงงาน (LP) โดยมีอิทธิพลทางลบเท่ากับ -0.387 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
อภิปรายผล 

การอภิปรายผลของข้อค้นพบต่างๆ ที่ได้จากผลการวิจัยเรื่องผลกระทบความเสี่ยงจากคน
และทุนมนุษย์ต่อผลิตภาพแรงงานของบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนทางตรงในประเทศไทย  ผู้วิจัย
น าเสนอการตีความและประเมินข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย เพ่ืออธิบายและยืนยันความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค้นพบกับสมมติฐานการวิจัย โดยอธิบายข้อค้นพบว่าสนับสนุนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอย่างไร 
ผู้วิจัยน าเสนอการอภิปลายผลดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะขององค์กรมีความเกี่ยวข้องกับผลิตภาพแรงงาน 
ลักษณะขององค์กรมีความเกี่ยวข้องกับผลิตภาพแรงงาน  สอดคล้องกับ Miller (1984 

cited in Bai & Wang, 2003) และ McCall (1994 cited in Bai & Wang, 2003) ที่พบว่าบริษัท
ขนาดใหญ่จะความไม่แน่นอนในผลิตภาพแรงงานที่น้อยกว่า เพราะมีทางเลือกมากกว่า สอดคล้องกับ 
Bai & Wang (2003) ที่พบว่าระดับของความไม่แน่นอนในการผลิตภาพแรงงานสามารถแตกต่างกัน
ในบริษัทด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน และยังยืนยันอีกว่ามีความสัมพันธ์ทางลบระหว่างการลงทุนในทุน
มนุษย์ที่มีลักษณะเฉพาะกับความไม่แน่นอนของผลิตภาพแรงงาน ในขณะที่ Aw et al. (1997) พบว่า 
มีความแตกต่างของผลิตภาพอย่างมีนัยส าคัญในแต่ละอุตสาหกรรมการผลิตของไต้หวัน และ Yasar & 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 

  
 

57 

Paul (2007) พบว่าผลิตภาพมีความสัมพันธ์อย่างมากกับระดับความเป็นเจ้าของในบริษัทข้ามชาติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่มีขนาดใหญ่ และปัจจัยอื่นๆ เช่นการถ่ายโอนเทคโนโลยี 

สมมติฐานที่ 2 มีความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างความเสี่ยงจากคนและทุนมนุษย์กับผลิตภาพ
แรงงาน 

ความเสี่ยงจากคนและทุนมนุษย์มีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลิตภาพแรงงาน สอดคล้องกับ 
Caves et al. (1982) ทีพ่บว่าผลิตภาพในการเปลี่ยนแปลงปัจจัยน าเข้าไปสู่ผลิตผลส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่
กับทักษะของพนักงานและยังระบุว่าทักษะของพนักงานเป็นหนึ่งในปัจจัยน าเข้าหลักของกระบวนการ
ผลิต สอดคล้องกับ Afrooz et al. (2010) ที่พบว่าพนักงานที่มีการศึกษาและพนักงานที่มีทักษะมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญในการผลิตภาพแรงงาน สอดคล้องกับ Islam & Shazali (2011) ที่พบว่า 
ระดับทักษะของพนักงานที่สูง สภาพแวดล้อมการท างานที่ดี และกิจกรรมทาง R & D มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับผลิตภาพและเป็นปัจจัยส าคัญในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น ขณะที่ Becker (1964 
cited in Algieri & Calabria 2006) พบว่าทุนมนุษย์เกิดขึ้นได้จากประสบการณ์ท างานในบริษัทหรือ
สถานที่ท างานที่มีลักษณะเฉพาะ พนักงานจะมีผลิตภาพขึ้นจากการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ สอดคล้อง
กับ Shahidul & Anwar (2007) ที่พบว่าบริษัทที่มีผลิตภาพสูงมักจะมีพนักงานที่มีการอบรมและ
พัฒนา ทักษะความเชี่ยวชาญดีกว่าบริษัทที่มีผลิตภาพน้อย สอดคล้องกับ Oguz & Knight (2011) ที ่
พบว่าทักษะของพนักงานสามารถมีอิทธิพลต่อผลิตภาพใน 2 วิธีคือ ทักษะของพนักงานที่มีอิทธิพลต่อ
ผลิตภาพในทางตรงและในทางอ้อม โดยทักษะสามารถพัฒนาผ่านการศึกษาและการฝึกอบรมอย่าง
เป็นทางการ และทักษะพัฒนาผ่านประสบการณ์ในการท างานและการฝึกอบรมอย่างไม่เป็นทางการ 
สอดคล้องกับ Chowdhury et al. (2014) พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานที่มีประสบการณ์
ท างานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกับผลิตภาพในบริษัทที่มีพนักงานที่มีการศึกษาและพัฒนา มากกว่า
บริษัทที่มีการศึกษาและพัฒนาน้อย และยังระบุอีกว่าการพัฒนาและรักษาพนักงานของบริษัทมี
ความส าคัญเป็นอย่างมากส าหรับการปรับปรุงผลิตภาพ และยังสอดคล้องกับ International Labour 
Office Geneva (2008) พบว่าการพัฒนาทักษะของพนักงานเป็นสิ่งจ าเป็นในการปรับปรุงผลิตภาพ 
และระบุอีกว่าการศึกษา การฝึกอบรม และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นวงจรของการเพ่ิม
ผลิตภาพให้สูงขึ้น โดย Kochan (2006 cited in International Labour Office Geneva, 2008) 
กล่าวถึงบริษัทที่ลงทุนในแรงงานของตนในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้จะสามารถได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นผ่านผลิตภาพและการท าก าไรที่สูงขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยนี้เสนอแนะในด้านของการน าไปใช้ในด้านของตัวความเสี่ยงจากคนและทุน
มนุษย์ และแปรผลิตภาพแรงงาน จากผลการศึกษาพบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงาน ควรให้ตัวแปรองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดที่สามารถอธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลิตภาพ
แรงงานได้มากที่สุดคือ ลักษณะขององค์กร โดยมีมิติองค์ประกอบของตัวแปรย่อยที่ส าคัญที่สุดที่
สามารถอธิบายองค์ประกอบตัวแปรลักษณะขององค์กรได้มากที่สุดคือมูลค่าการลงทุน นั่นหมายความ
ว่าหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงผลิตภาพแรงงานควรมีการส่งเสริมให้บริษัทข้ามชาติที่
เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีมูลค่าการลงทุนที่สูงเข้ามาลงทุนในไทย นั่นหมายความว่าการเข้ามา
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ลงทุนทางตรงของบริษัทข้ามชาติที่มีมูลค่าการลงทุนที่สูงจะมีการลงทุนในเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยจึงท าให้มีอัตราส่วนระหว่างทุนกับแรงงานที่สูงและจะส่งผลให้ผลิตภาพแรงงานสูงตามไปด้วย 
ในปัจจัยด้านความเสี่ยงจากคนและทุนมนุษย์ โดยมีมิติองค์ประกอบของตัวแปรย่อยที่ส าคัญที่สุดที่
สามารถอธิบายองค์ประกอบตัวแปรความเสี่ยงจากคนและทุนมนุษย์ได้มากที่สุดคือ การสรรหาและ
การคัดเลือกพนักงาน รองลงมาคือ การขาดทักษะและความรู้ในงานที่รับผิดชอบ การขาดแคลน
แรงงานและคนเก่ง การออกจากงานและสมองไหล การย้ายหรือปลดถ่ายก าลังคน และการฝึกอบรม
และพัฒนาคนเก่ง ตามล าดับ โดยผู้เกี่ยวข้องควรจะปรับปรุงระบบการการสรรหาและการคัดเลือก
พนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริษัทที่ปรึกษาในการคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสม และเพ่ือเพ่ิมทักษะ
ของพนักงานให้เหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบโดยอาจจะใช้เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ด้านต่างๆ มาท าการพัฒนา เช่น ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentor) OJT (On Job Training) หรือการส่ง
พนักงานไปเรียนรู้ทักษะความเชี่ยวชาญในบริษัทแม่ในต่างประเทศ ในด้านการขาดแคลนแรงงานและ
คนเก่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงและเหมาะสมการ
เทคโนโลยีในปัจจุบันที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว เช่นการร่วมมือกันระหว่างบริษัทที่เข้ามาลงทุนในแระเทศ
ไทยกับสถาบันการศึกษา หรือการสนับสนุนในการพัฒนาฝีมือแรงงานในด้านต่างๆ ที่ขาดแคลนใน
ปัจจุบัน ในด้านการออกจากงานและสมองไหล บริษัทที่เข้ามาลงทุนควรศึกษาและปรับปรุงระบบการ
รักษาบุคลากรในหลากหลายมิติ เช่นการก าหนดนโยบาย แนวทางการจ่ายเงิน ค่าตอบแทน สวัสดิการ 
ของพนักงาน หรือมีการพัฒนาแผนการรักษาพนักงาน โดยบริษัทอาจจะท าการวินิจฉัยความเสี่ยงตาม
วงจรชีวิตของการระบุความเสี่ยงจากคนและทุนมนุษย์  ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนแรงงาน การ
ครอบครองคนเก่ง การปฏิบัติงานของพนักงาน การบริหารคนเก่ง และการปลดถ่ายก าลังคน เพ่ือท า
การพัฒนาให้ดีขึ้น 
 

บรรณานุกรม 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. (2014). Foreign Investment Projects Approved by BOI 
 Classified by Sector. วันที่ค้นข้อมูล สิงหาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
 http://www.boi.go.th/index.php?page=statistics_foreign_direct_investment. 
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2013). จากรากฐานการเงินอันแข็งแกร่งสู่อนาคตเศรษฐกิจไทย 

ก้าวหน้าอย่างย่ังยืน. ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2556, พระสยาม. 
วันวลิต ธารไทรทอง. (2012). เศรษฐกิจไทย หนทางออกจากกับดักรายได้ปานกลาง. จากสถาบนั 

ระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา. 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (2014). สรุปผลที่ส าคัญการส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ.  

2557. ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 
องค์การคลังสินค้า. (2010). คู่มือการบริหารความเสี่ยงปี 2553 (Risk Management). องค์การ 
             คลังสินค้า กระทรวงพานิชย์. 
 
 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 

  
 

59 

ACE Group of Companies. (2007). Human Capital Risk Seen as Most Significant  
Threat to Companies, According to a New Survey Sponsored By ACE. 
Business and Economics, Copyright Business Wire 2007, New York, United 
States. 

Afrooz A., Rahim K. B. A., Noor Z. B. M., Chin L. (2010). Human Capital and Labor  
Productivity in Food Industries of Iran. International Journal of Economics 
and Finance. Vol. 2, No. 4; November 2010. 

Algieri B., Calabria U. (2006). Human capital in Russia. The European Journal of  
             Comparative Economics. Vol. 3, n. 1, pp. 103-129. 
Aon Consulting. (2008). Why You Should Be a Human Capital Risk Manager.  
             Shaping The Workplace of the Future, insights from the 2008 symposium. 
Aon Hewitt. (2012). People Risk in Asia: Indentify and Mitigating Your Risks. ©2012  

Aon Consulting (Singapore) Pte Ltd Co. Reg. No.: 198301764G. 
Aon. (n.d). Become a healthier & wealthier organization. Risk radar workforce risk. 
Aw B. Y., Chen X., Roberts M. J. (1997). Firm-level Evidence on Productivity  

Differentials, Turnover, and Exports in Taiwanese Manufacturing. NBER 
Working Paper 6235. 

Bai C. E., Wang Y. (2003). Uncertainty in Labor Productivity and Specific Human  
Capital Investment. Journal of Labor Economics 21.3 (2003): 651-675. 

Chowdhury S., Schulz E., Milner M., Voort D. V. D. (2014). Core employee based  
human capital and revenue productivity in small firms: An empirical 
investigation. Journal of Business Research 67 (2014) 2473–2479, 2014 
Published by Elsevier Inc. 

Caves, D.W., Christensen, L.R., Erwin, D.W. (1982). The economic theory of index 
numbers and the measurement of input, output, and productivity. 
Econometrica, Vol. 50 No. 6, pp. 1393-414. 

Denisia V. (2010). Foreign Direct Investment Theories: An Overview of the Main  
FDI Theories. Academy of Economic Studies, Bucharest. Volume 2 Issue 2. 

Engelbrecht H. J. (1997). International R &D spillovers, human capital and  
            productivity in OECD economies: An empirical investigation. European  
            Economic Review 41 (1997) 1479-1488, Elsevier Science B.V. All rights  
            reserved. 
International Labour Office Geneva. (2008). Skills for improved productivity,  
            employment growth and development. International Labour Conference,  
            97th Session, 2008. 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 

  
 

60 

Islam S., Shazali S. T. (2011). Determinants of manufacturing productivity: pilot  
study on labor-intensive industries. International Journal of Productivity 
and Performance Management, Vol. 60 No. 6, 2011, pp. 567-582, Emerald 
Group Publishing Limited. 

International Labour Office Geneva. (2008). Skills for improved productivity,  
employment growth and development. International Labour Conference, 
97th  Session, 2008. 

Liargovas P. G., Skandalis K. S. (2011). Foreign Direct Investment and Trade  
Openness: The Case of Developing Economies. Springer Science+Business 
Media B.V. 2011. 

Lafuente E., Rabetino R. (2011). Human capital and growth in Romanian small  
firms. Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 18 No. 
1, 2011, pp. 74-96 

Liu Z. (2008). Foreign direct investment and technology spillovers: Theory and  
evidence. Journal of Development Economics 85 (2008) 176–193. 

Oguz S., Knight J. (2011). Regional economic indicators: with a focus on the  
relationship between skills and productivity. Office for National Statistics, 
Economic & Labour Market Review, 2011. 

Olalekan A. J., Iyanda E. A. (2012). Relationship between human capital  
             management styles and perceived organizational productivity in  
             Nigeria. International Trade & Academic Research Conference (ITARC ), 7 –  
             8th November, 2012, London.UK. 
Shahidul, M.I., Anwar, H. (2007). Matrix of skill-automation –product cost: few  

case studies on manufacturing enterprises in Bangladesh. Journal of 
Arthanity, Vol. 12 No. 1, pp. 150-8. 

Stefanovic S. (2008). Analitical framework of FDI determinants: Implementation of  
the OLI model. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization Vol. 
5, No 3, 2008, pp. 239 – 249. 

UNCTAD. (2014). World Investment Report 2014: Investing in the SDGs: An Action  
Plan. United Nations Publication. 

Yamane, T. (1973). Statiatice: An Introduction Analysis (3rd ed.). New York: Harper  
& Row. 

Yasar M., Paul C. J. M. (2007). International linkages and productivity at the plant  
level: Foreign direct investment, exports, imports and licensing. Journal of 
International Economics 71 (2007) 373–388, Elsevier B.V. All rights reserved. 

 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 

  
 

การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

 
LIFE SKILLS DEVELOPMENT FOR PRATHOMSUKSA 4-6 STUDENTS 

USING PARTICIPATORY ACTION RESEARCH 
 

ธนัตถ์กานต์  ศรีเฉลียว 1 ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ 2 และส าราญ ก าจัดภัย 3 

Thanatkarn  Srichaliaw1 Bhumbhong Jomhongbhibhat2 and Sumran Gumjudpai3 

 
1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสตูรและการสอน มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

2 อาจารยป์ระจ าคณะครศุาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี
3 อาจารย์ประจ าคณะครศุาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการ
พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน 2) สร้างรูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน และ 3) ศึกษาผล
การใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนในประเด็นต่อไปนี้ 3.1) เปรียบเทียบทักษะชีวิตของ
นักเรียนทั้ง  4 องค์ประกอบ ก่อนและหลังการพัฒนา 3.2) เปรียบเทียบทักษะชีวิตของนักเรียนใน
ด้านองค์ประกอบที่ 2 การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ก่อนและหลังการ
พัฒนา กลุ่มเป้าหมาย ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้น าชุมชน โรงเรียนบ้านหนองบง ส านักงานเขต พ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ซึ่งการด าเนินการวิจัยมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้น
ศึกษาปัญหาและก าหนดวิธีการแก้ไข 3) ขั้นวางแผนปฏิบัติการแก้ปัญหา ติดตามและประเมินผล     
4) ขั้นปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ และ 5) ขั้นประเมินผลการปฏิบัติการแก้ปัญหา เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) แบบบันทึกการประชุม 2) แบบสัมภาษณ์ 3) แบบสอบถามและ 4) แบบ
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ระยะเวลาในการศึกษา ปีการศึกษา 2558 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า  
  1) สภาพ ปัญหาจากการศึกษาเอกสาร การประชุมและการสัมภาษณ์ ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการวิจัย มีความเห็นสอดคล้องกันว่าทักษะชีวิตของนักเรียนในด้านองค์ประกอบที่ 2 การ
คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ ท าให้นักเรียนมีปัญหา 
และสับสนในการคิดและตัดสินใจที่จะเลือกแสดงพฤติกรรมที่เผชิญในชีวิตประจ าวันให้เป็นไปอย่าง
สร้างสรรค์ เห็นควรส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาโดยการปฏิบัติกิจกรรมตามรูปแบบการพัฒนา
ทักษะชีวิตที่เน้นการเรียนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ตามล าดับขั้นตอนและกระบวนการในรูปแบบ ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับ ข้อมูลด้านความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนจากการตอบ
แบบสอบถามของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ที่เห็นว่าความต้องการจ าเป็นที่ต้องพัฒนาทักษะชีวิตของ
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นักเรียนอย่างเร่งด่วน คือ องค์ประกอบที่ 2 ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เรียงล าดับตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 1.1) รู้จักวิพากษ์วิจารณ์บนพ้ืนฐานของข้อมูลสารสนเทศที่
ถูกต้อง 1.2) มีจินตนาการและมีความสามารถ ในการคิดเชื่อมโยง และ 1.3) รู้จักวิธีการและขั้นตอน
การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง  
  2) รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนที่สร้างขึ้น มีองค์ประกอบ ดังนี้ 2.1) ชื่อ
รูปแบบ 2.2) ความเป็ นมาและความส าคัญ  2 .3) แนวคิดทฤษฎี พ้ืนฐาน 2.4) หลักการ                   
2.5) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 2.6) เนื้อหา 2.7) กระบวนการ 2.8) สื่อและแหล่งเรียนรู้ และ 2.9) 
การวัดและประเมินผล  
  3) ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน พบว่า  
   3.1  ก่อนการใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิต นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีทักษะ
ชีวิตโดยรวมทั้ง 4 องค์ประกอบ อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.39 คิดเป็นร้อยละ 47.80 หลัง
การพัฒนา มีทักษะชีวิตโดยรวมทั้ง 4 องค์ประกอบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.28 คิดเป็น
ร้อยละ 85.60 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 37.80 ของคะแนนเต็ม 

   3.2 ก่อนการใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน ในด้านองค์ประกอบที่ 2 
การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิตอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 1.68 คิดเป็นร้อยละ 33.60 หลังการพัฒนามีทักษะชีวิตอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.45 
คิดเป็นร้อยละ 89.00 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 55.40 ของคะแนนเต็ม 
 นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสังเกตพฤติกรรมและแบบบันทึกการ
ถอดบทเรียนของนักเรียนที่เข้ารับการพัฒนา แสดงให้เห็นว่า การเรียนตามรูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิต
ที่พัฒนาขึ้น ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตใน การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ได้ดีขึ้น พร้อมทั้งส่งผลให้ทักษะชีวิตของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  4 องค์ประกอบ     
มีพัฒนาการสูงขึ้นตาม  และยังช่วยพัฒนาทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 
ABSTRACT 

 The purposes of this study were: 1) to study the state, problem, and needs 
assessment for life skills development 2) to construct the life skills development 3) 
to investigate the effects of using the life skills development model, namely 3.1) to 
compare four components of the students life skills between pre- development  and 
post- development, and  3.2) to compare the students life skills of the second  
component : critical thinking, decision making and creative problem solving between 
pre- development  and post- development. The target group were a director, 
teachers, students, parents of students, the School Boards and the Community 
leaders at Ban Nong Bong School under the Office of Mukdahan Educational Service 
Area. The study consisted of 5 steps: 1 ) preparation, 2 ) problem investigation and 
specifying how to resolve the problem, 3 )  planning to resolve the problem, 4 ) 
implementing the plan and 5) evaluating the results of problem solution. The study 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 

  
 

63 

tools consisted of 1) minutes of meeting, 2) interview form, 3) questionnaire and 4) 
The observed behavior.  The study in a term of 2015 academic year. The statistics 
used in data analyses were frequency, mean, standard deviation and percentage, 
 The study finding were as follows. 
 1.  All the participants had a congruent opinion that students’ life skills as 
the component 2: the critical thinking, decision making and creative problem was in 
the unsatisfactory. It made them conflicted about thinking and how they chose the 
better ways to performance good behavior in creative method of daily life. So the 
students should be promoted with doing the activity in a life skills development 
model based on steps and process of participatory learning. This is in line with the 
all stakeholders’ information from the questionnaire that the students need to 
develop life skills the same topic urgently was the critical thinking, decision making 
and creative problem solving. The priority of life skills indicators were as follows. 1.1) 
critics on the basis of accurate information 1.2) to have imagination and be able to 
have thinking links, and 1.3) to know the methods and steps of decision making and 
correcting problem solving. 
 2.  The components of a model for development of students’ life skills 
comprised 1) model name, 2) its background and importance, 3) basics theory ideas, 
4) principle, 5 ) objectives, 6) content, 7) process, 8) media and sources of learning, 
and 9) measurement and evaluation. 
 3.  The result of implementing a model for development of students’ life 
skills revealed that  
  3.1 before the development, students had the whole life skills of 4 
components at low level ( X =2.39)  and got an average score of 47.80 %  for their 
knowledge about life skills, whereas after the development they had the whole life 
skills of 4 components at high level ( X =4.28) and got an average score of 85.60% , 
increased 37.80% of the total scores.  
  3.2 before the development of the critical thinking, decision making and 
creative problem solving, students had the whole life skills at low level ( X =1 .68 ) 
and got an average score of 33 . 60%  for their knowledge about life skills, whereas 
after the development they got the high level ( X =4.45) and got an average score of 
89.00%, increased 55.40% of the total scores. 
 In addition, from the qualitative analysis, the information found in the 
forms of the students’ behavior record and the form of the students’ knowledge 
conclusion  after they got all activity, found that the model for development of 
students’ life skills could help enhance the students’ life skills as the critical thinking, 
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decision making and creative problem solving better. At the same time, it developed 
through 4 components of the students’ life skills and it supported them for good 
working with others, too. 
 
ค าส าคัญ    
 ทักษะชีวิต การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
Keywords 
 Life Skills, Participatory Action Research 
 
ความส าคัญของปัญหา 

 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่ วมกับ
ผู้อ่ืนอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 1) กิจกรรมแนะแนว เป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา 
ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่
ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 2) กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบ
วินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่
เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอ้ืออาทร และสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ 
การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน  บริบทของสถานศึกษาและ
ท้องถิ่น ประกอบด้วย กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชา
ทหาร กิจกรรมชุมนุม ชมรม 3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสา
พัฒนาต่างๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  
 ทักษะชีวิต เป็นความสามารถของบุคคลที่จะคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหา และปรับตัวให้มี
พฤติกรรมที่ถูกต้อง สามารถจัดการกับความต้องการ ปัญหา และสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกับสังคมที่มีสุขภาพดี (กรมวิชาการ, 2543) ดังนั้น ทักษะชีวิต จึงเป็นอีก
ทักษะหนึ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับการด าเนินชีวิตในสังคมที่สลับซับซ้อนในยุคปัจจุบันและ
เป็นทักษะที่จะช่วยสนับสนุน ตลอดจนช่วยในการลดประเด็นปัญหาส าคัญที่จะเข้ามาคุกคามชีวิตของ
แต่ละบุคคล นอกจากนั้นยังเป็นทักษะที่จะช่วยให้บุคคลสามารถปรับตนเองให้สามารถเข้ากับ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทั้งยังช่วยในการเสริมสร้างการด าเนินชีวิตในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ
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เป็นด้านส่วนตัว ครอบครัว สังคมและกลุ่มเพ่ือนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น (สกล วรเจริญศรี,  
2550) กล่าวว่า ทักษะชีวิตเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญที่ควรต้องเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนไทยในสังคม
ปัจจุบัน เพราะทักษะชีวิตเป็นผลการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาไปตามการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและวัฒนธรรม โดยปัจจุบันสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลง ท าให้เยาวชนได้รับการฝึกทักษะชีวิต 
จากบ้าน โรงเรียน และชุมชน น้อยลงกว่าเดิม เห็นได้จากปัญหาที่เยาวชนไทยเผชิญอยู่ เช่น ปัญหา  
ยาเสพติด ปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่เหมาะสม ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหาจากการฆ่าตัวตายจาก
ความเครียด ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ได้ทวีความรุนแรง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่เยาวชนไทยต้องได้รับ
การพัฒนาทักษะชีวิต เพ่ือให้สามารถด ารงอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข (ธนพัชร แก้วปฏิมา, 2547) 
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง  ๆ ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความ
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้ อ่ืน  ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้น พ้ืนฐานมีนโยบายและเป้ าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนในด้าน
ความสามารถและทักษะตลอดจนคุณลักษณะที่จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมาย
ของหลักสูตร และมีภูมิคุ้มกันการด าเนินชีวิต  ผู้ เรียนจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวต่อ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงและท้าทาย ซึ่งต้องใช้กระบวนการคิดและการตัดสินใจที่
เหมาะสม จึงจะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข จึงก าหนดให้สถานศึกษาต้อง
พัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน  คิด
วิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด รู้จัก
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน ด้วยการจัดการเรียนการสอนทักษะชีวิตบูรณาการในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ผู้เรียนเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันจะน าไปสู่การมีทักษะชีวิตตามความคาดหวังของหลักสูตรตามช่วงวัยในแต่
ละชั้นปีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตให้เกิดกับ
ผู้เรียน โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดองค์ประกอบของทักษะชีวิตที่
ส าคัญ ที่จะสร้างและพัฒนาเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในสภาพสังคมปัจจุบันและ
เตรียมพร้อมส าหรับอนาคตไว้ 4 องค์ประกอบ คือ   1) การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่น 2) การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3) การจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
และ 4)การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554)  
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งได้แก่ การวิจัยปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) เป็นการวิจัยที่มุ่งแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางาน 
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นศึกษาปัญหา
และก าหนดวิธีการแก้ไข 3) ขั้นวางแผนปฏิบัติการแก้ปัญหา ติดตามและประเมินผล 4) ขั้นปฏิบัติตาม
แผนที่วางไว้ และ 5) ขั้นประเมินผลการปฏิบัติการแก้ปัญหา และกระบวนการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Learning) ซึ่งการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จะท าให้นักเรียนได้ค้นพบตนเอง เข้าใจความ
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ต้องการและทราบถึงระดับความสามารถของตนเอง ได้รับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง ได้รับ
การฝึกฝนทักษะการแสวงหาความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ การจัดการ ฝึกทักษะการ
คิด ทักษะการจัดการกับความรู้ทักษะการแสดงออก ทักษะการสร้างความรู้ใหม่ และทักษะการ
ท างานอ่ืน สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนได้รับการพัฒนา  ไปสู่การเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข 
สอดคล้องกับปานทอง อังคณิตย์ (2558) ได้ศึกษาการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พบว่า นักเรียนมีทักษะชีวิต
เพ่ิมข้ึน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านมีความภาคภูมิใจในตนเองและ
ผู้อ่ืนและด้านยุติข้อขัดแย้งในกลุ่มเพ่ือนด้วยสันติวิธี ระดับมาก ได้แก่ ด้านค้นพบจุดเด่น จุดด้อยของ
ตนเองและด้านค้นพบความชอบ ความถนัดและความสามารถของตนเอง สอดคล้องกับกรรณานุช   
มูลค า (2554) พบว่า กิจกรรมแนะแนวเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถที่จะช่วยตัวเองได้
และช่วยให้รู้จักและเข้าใจตนเอง เข้าใจคนอ่ืนในสังคม สามารถปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกันได้ด้วยดีและช่วย
ให้ได้พัฒนาตนเองทุกด้านอีกทั้งเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนและการมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ ท าให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีทักษะความรู้เรื่องเพศสูงขึ้น 
 ปัจจุบันนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษายังขาดทักษะชีวิตในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ 
อยู่มากไม่ว่าจะเป็น ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถมารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งส่งผลต่อการ
พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์ 
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
(โรงเรียนบ้านหนองบง, 2557) ดังนั้น การเสริมสร้างทักษะชีวิตจึงมีความจ าเป็นส าหรับเด็ก โดย
โรงเรียนซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียนจะต้องเป็นหน่วยงานที่เสริมสร้างและพัฒนา
ทักษะชีวิตของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนซึ่งจะเป็นพลเมืองของประเทศได้พัฒนาทักษะชีวิตให้เป็นผู้ที่มี
ทักษะชีวิตที่ดี ส่งผลให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต  
 ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารซึ่งเป็นหัวหน้าสถานศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดทักษะชีวิต
ของนักเรียนทั้ง 4 องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโดย
ใช้กระบวนการวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ร่วมกับ
ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน และกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม อีกทั้งได้ศึกษา 
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจ าเป็น ของนักเรียน พบว่า องค์ประกอบที่มีความต้องการ
จ าเป็นต่อการพัฒนาทักษะชีวิตมากที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 2 การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและ
แก้ปัญหา เรียงล าดับตัวชี้วัดจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) วิพากษ์วิจารณ์ ตามหลักการ เหตุผล และใช้
ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องสนับสนุน 2 ) วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และเลือกแก้ไขปัญหาได้
หลากหลายวิธีและตัดสินใจเลือกแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสมและสร้างสรรค์ 3)  สร้าง
ผลงานและแสดงผลงานที่เกิดจากการคิดเชื่อมโยงและจินตนาการและ นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้ส ารวจ
ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน ซึ่งพบว่า กิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ชีวิตที่นักเรียนต้องการในระดับมาก คือ การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ดังนั้น รูปแบบการพัฒนา
ทักษะชีวิตของนักเรียน จึงเป็นการจัดกิจกรรม จ านวน 9 กิจกรรม เพ่ือที่จะได้พัฒนาทักษะชีวิตของ
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นักเรียนได้ตรงกับสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็นอย่างแท้จริง ส่งผลให้นักเรียนที่ได้รับการ
พัฒนาเป็นผู้ที่มีทักษะชีวิตที่ดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี 
ความสุขต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดโจทย์ปัญหา/ปัญหาการวิจัย ไว้ดังนี้ 
  1.  สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะชีวิต 
ของนักเรียนเป็นอย่างไร 
  2.  รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน มีลักษณะเป็นอย่างไร  
  3.  ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน ปรากฏผลอย่างไรบ้าง  ใน
ประเด็นต่อไปนี้ 
   3.1 ทักษะชีวิตทั้ง 4 องค์ประกอบของนักเรียนก่อนและหลังการพัฒนาแตกต่างกัน
หรือไม่ อย่างไร 

   3.2  ทักษะชีวิตของนักเรียนในด้านองค์ประกอบที่ 2 การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ 
และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ก่อนและหลังการพัฒนาแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน 

 2.  เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน  
 3.  ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนในประเด็นต่อไปนี้ 
  3.1 เปรียบเทียบทักษะชีวิตของนักเรียนทั้ง 4 องค์ประกอบก่อนและหลังการพัฒนา 
  3.2  เปรียบเทียบทักษะชีวิตของนักเรียนในด้านองค์ประกอบที่ 2 การคิดวิเคราะห์  

ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ก่อนและหลังการพัฒนา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research: PAR) ด าเนินการวิจัย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ข้ันเตรียมการ 
 การเสริมสร้างความร่วมมือจากโรงเรียนพื้นที่เป้าหมาย 
 ผู้วิจัยศึกษาทฤษฎี แนวคิด ขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(PAR) จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและมีความเข้าใจในหลักการและทิศทางของ
การด าเนินการวิจัย เลือกโรงเรียนพื้นที่เป้าหมาย เป็นโรงเรียนบ้านหนองบง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ซึ่งเป็นโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเดียวกันกับโรงเรียนบ้าน
นาหลวง 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผู้วิจัยด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนอยู่ในปัจจุบัน ศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐานของโรงเรียนบ้านหนองบง จากเอกสาร สารสนเทศของโรงเรียน พบผู้อ านวยการโรงเรียน ครู 
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นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้น าชุมชน โดยการประชุม เพ่ือท าความ
เข้าใจร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความไว้วางใจและการยอมรับ รวมทั้งแนวคิด  
หลักการ ความส าคัญ และขั้นตอนของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พอสังเขป 
  ขั้นที่ 2 ขั้นศึกษาปัญหาและก าหนดวิธีการแก้ไข 
     2.1  การส ารวจปัญหาจากการศึกษาเอกสารของโรงเรียน  เช่น การประกัน
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 
รายงานส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลการศึกษา ปี 2557  
     2.2  การส ารวจปัญหาจากการประชุม การสร้างแบบบันทึกการประชุม ยึดตาม
รูปแบบบันทึกการประชุมของทางราชการทั่วไป ด าเนินการประชุมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์
สภาพปัญหา โดยที่ประชุมได้น าเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ที่จะส่งผลให้นักเรียนไม่มีระเบียบ
วินัย ความก้าวร้าว ไม่มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคมส่วนรวม ขาดทักษะชีวิตในการที่จะ
เผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน  
     2.3  การส ารวจปัญหาจากการสัมภาษณ์ โดยการสร้างแบบสัมภาษณ์ มีขั้นตอน 
ดังนี้ 1) ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสัมภาษณ์จากหนังสือการวิจัยเบื้องต้น (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
ก าหนดขอบข่ายที่ต้องการสัมภาษณ์ในแต่ละครั้งให้ครอบคลุม เนื้อหาและตรงตามเป้าหมายข้อมูลที่
ต้องการ 3) สร้างแบบสัมภาษณ์ตามกรอบที่ก าหนด 4) น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 ท่าน พิจารณาดูว่าข้อค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ครอบคลุมเนื้อหาหรือประเด็นที่ต้องการหรือไม่ 
ข้อค าถามมีความเหมาะสมเพียงใด ภาษาที่ใช้ชัดเจนหรือไม่ ตลอดจนให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไข 
และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือความถูกต้อง สมบูรณ์แล้วด าเนินการ
จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์เพ่ือน าไปเก็บข้อมูลต่อไป 
     2.4  การส ารวจปัญหาจากการสอบถามนักเรียน โดยการสร้างแบบสอบถาม 
แบบสอบถามสภาพปัจจุบันทักษะชีวิตของนักเรียน ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แบบสอบถามทักษะชีวิตของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2554) โดยผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม น าแบบสอบถามสภาพปัจจุบันทักษะชีวิตของนักเรียน ไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายทั้ง 20 คน ที่มีผลการประเมินความสามารถการพัฒนาผู้เรียนด้าน
ทักษะชีวิตของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 20 คนสุดท้าย และสามารถอ่าน
ออกเขียนได้ อีกทั้งยินดีให้ความร่วมมือในโครงการวิจัยโดยเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง  โดยให้
เวลาตอบอย่างเต็มที่ น าข้อมูลมาวิเคราะห์ ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและค่าร้อยละ สรุปผลการสอบถามสภาพปัจจุบันทักษะชีวิตของนักเรียน เตรียมน าเสนอให้
กลุ่มเป้าหมายทราบร่วมกัน 
     2.5 การสอบถามความต้องการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน  
     การสอบถามความต้องการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน โดยการน าข้อมูลที่ได้จาก
การสอบถามนักเรียน ที่มีระดับทักษะชีวิตในระดับน้อยที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 2 การคิดวิเคราะห์ 
ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  มาสอบถามความต้องการจากผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้น าชุมชนและนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
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2.6  ก าหนดแนวทางหรือวิธีการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน  
      การก าหนดแนวทางหรือวิธีการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน โดย ส ารวจสภาพ
ปัญหาและความต้องการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดเป็นกรอบในการ
พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน แจ้งผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาทักษะชีวิตของ
นักเรียนให้กลุ่มเป้าหมายทราบ เชิญบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือระดมความคิดในการหาแนวทาง
พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน โดยมีผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบงเป็นผู้ด าเนินการประชุมและ
ครูผู้สอนเป็นเลขานุการบันทึกการประชุม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์  สรุปผลการ
ก าหนดแนวทาง วิธีการหรือกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน เตรียมน าเสนอท่ี 
ประชุมให้กลุ่มเป้าหมายทราบร่วมกัน 
 ขั้นที่ 3 ข้ันวางแผนปฏิบัติการแก้ปัญหา 
  3.1 น าเสนอและอภิปรายรูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน มีข้ันตอน ดังนี้ 
   3.1.1 ผู้วิจัยและกลุ่มเป้าหมายร่วมกันสร้างรูปแบบและคู่มือการจัดกิจกรรม
ในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน โดยองค์ประกอบของรูปแบบ ได้แก่  
       3.1.1.1 ชื่อรูปแบบ 
           3.1.1.2 ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบ  
               3.1.1.3 แนวคิดทฤษฏีพ้ืนฐาน  
               3.1.1.4 หลักการของรูปแบบ  
               3.1.1.5 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ  
               3.1.1.6 เนื้อหาของรูปแบบ  
               3.1.1.7 กระบวนการของรูปแบบ  
               3.1.1.8 สื่อและแหล่งเรียนรู้  
               3.1.1.9 การวัดและประเมินผลรูปแบบ  
    ส่วนคู่มือการจัดกิจกรรม มีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) ค าน า 2) ค าแนะน าก่อนการ
จัดกิจกรรม 3) กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน ทั้ง 9 กิจกรรม ได้แก่ 1.1) หอคอยร่วมใจ       
1.2) กล่องไม้จากมือ 1.3) หนังสือพิมพ์แปลงร่าง 1.4) วิพากษ์วิจารณ์ นิทานไทย 1.5) วิพากษ์วิจารณ์ 
ข่าวสาร ด้านสังคม 1.6) วิพากษ์วิจารณ์ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง 1.7) ปัญหาพาสนุก 1.8) ตัดสินใจดี ชีวีมีสุข 
และ 1.9) ทุกปัญหา พัฒนาการตัดสินใจ 4) เกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การตัดสินคะแนน  
   3.1.2 ผู้วิจัยน าเสนอผลการก าหนดแนวทางหรือวิธีการพัฒนาทักษะชีวิตของ
นักเรียน ติดตามด้วยรูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิต  
       3.1.3 กลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็น อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ 
เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน  
       3.1.4 น ารูปแบบเสนอผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม เพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ  
       3.1.5 ปรับปรุงแก้ ไขรูปแบบการพัฒ นาทั กษะชี วิตของนั ก เรียนตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3.2 จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน โดยจัดท าแผนปฏิบัติ
การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมต่าง  ๆ ที่
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ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนจัดท าแผนติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน   
 ขั้นที่ 4 ข้ันปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ ดังนี้  
        4.1 น าแผนปฏิบัติงานตามกิจกรรม 9 กิจกรรมได้แก่  
          4.1.1 หอคอยร่วมใจ 
          4.1.2 กล่องไม้จากมือ  
          4.1.3 หนังสือพิมพ์แปลงร่าง  
          4.1.4 วิพากษ์วิจารณ์ นิทานไทย 
          4.1.5 วิพากษ์วิจารณ์ ข่าวสาร ด้านสังคม  
          4.1.6 วิพากษ์วิจารณ์ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง  
          4.1.7 ปัญหาพาสนุก  
          4.1.8 ตัดสินใจดี ชีวีมีสุข  
          4.1.9) ทุกปัญหา พัฒนาการตัดสินใจ ไปปฏิบัติจริงกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 20 คน  
         4.2 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน  
         4.3 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการวางแผนปรับปรุง  
         4.4 วางแผน ปรับปรุงและด าเนินการตามแผนต่อไปจนกว่าจะดีข้ึน 
 ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผลการปฏิบัติการแก้ปัญหา โดยการวิเคราะห์ทักษะชีวิตของ
นักเรียน ดังนี้  
         5.1 เปรียบเทียบทักษะชีวิตของนักเรียนก่อนและหลังการพัฒนาตามรูปแบบ           
ที่พัฒนาขึ้น โดยพรรณนาด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
         5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นของ
ทักษะชีวิตของนักเรียน โดยใช้วิธีการเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการ (Priority Needs Index: PNI)  
         5.3 การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนก่อนและหลังการพัฒนาตามรูปแบบที่
พัฒนาขึ้น โดย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

 
ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน พบว่า 
 1.  สภาพ ปัญหาจากการศึกษาเอกสาร การประชุมและการสัมภาษณ์ ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการวิจัย มีความเห็นสอดคล้องกันว่าทักษะชีวิตของนักเรียนในด้านองค์ประกอบที่ 2 การ
คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ ท าให้นักเรียนมีปัญหา 
และสับสนในการคิดและตัดสินใจที่จะเลือกแสดงพฤติกรรมที่เผชิญในชีวิตประจ าวันให้เป็นไปอย่าง
สร้างสรรค์ เห็นควรส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาโดยการปฏิบัติกิจกรรมตามรูปแบบการพัฒนา
ทักษะชีวิตที่เน้นการเรียนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ตามล าดับขั้นตอนและกระบวนการในรูปแบบ ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับ ข้อมูลด้านความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนจากการตอบ
แบบสอบถามของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ที่เห็นว่าความต้องการจ าเป็นที่ต้องพัฒนาทักษะชีวิตของ
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นักเรียนอย่างเร่งด่วน คือ องค์ประกอบที่ 2 ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เรียงล าดับตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 1.1) รู้จักวิพากษ์วิจารณ์บนพ้ืนฐานของข้อมูลสารสนเทศที่
ถูกต้อง 1.2) มีจินตนาการและมีความสามารถ ในการคิดเชื่อมโยง และ 1.3) รู้จักวิธีการและขั้นตอน
การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง  
 2.  รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย องค์ประกอบต่าง ๆ 
ได้แก่ 1) ชื่อรูปแบบ 2) ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบ 3) แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานของ
รูปแบบ 4) หลักการของรูปแบบ 5) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 6) เนื้อหาของรูปแบบ 7) กระบวนการ
ของรูปแบบ 8) สื่อและวัสดุ อุปกรณ์ 9) การวัดและประเมินผล 
 3.  ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน พบว่า  
  3.1  ก่อนการใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิต นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีทักษะชีวิต 
ทั้ง 4 องค์ประกอบ อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.39 คิดเป็นร้อยละ 47.80 หลังการพัฒนา มี
ทักษะชีวิต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.28 คิดเป็นร้อยละ 85.60 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 37.80 ของ
คะแนนเต็ม 

  3.2 ก่อนการใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนในด้านองค์ประกอบที่ 2 การ
คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิต อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
1.68 คิดเป็นร้อยละ 33.60 หลังการพัฒนามีทักษะชีวิต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.45 คิดเป็น
ร้อยละ 89.00 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 55.40 ของคะแนนเต็ม 
 นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสังเกตพฤติกรรมและแบบบันทึกการ
ถอดบทเรียนของนักเรียนที่เข้ารับการพัฒนา แสดงให้เห็นว่า การเรียนตามรูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิต
ที่พัฒนาขึ้น ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตใน การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์ได้ดีขึ้น และยังช่วยพัฒนาทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น 
 
อภิปรายผล 
 รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้
จริงกับกลุ่มนักเรียนเป้าหมายและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบทุกประการ กล่าวคือ นักเรียนมี
ทักษะชีวิตที่ดีข้ึน ทั้งนี้เนื่องมาจากเหตุผลส าคัญ ดังนี้ 
 1.  รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีการด าเนินการอย่างมี
ระบบ เป็นขั้นตอน ตามระเบียบแบบแผนของการปฏิบัติการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (ร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมติดตามประเมินและร่วมรับผลที่เกิดขึ้น) โดยเริ่มจาก 1) ผู้วิจัย
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิต การมีส่วนร่วม การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม วิเคราะห์
เชื่อมโยงองค์ความรู้ต่าง ๆ  ที่ได้ เพ่ือสรุปเป็นภาพของแนวคิด หลักการ กระบวนการ วิธีการและอ่ืน ๆ 
ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน 2) ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือ
เสริมสร้างความร่วมมือจากโรงเรียนเป้าหมายและศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน โดยการพบปะ
พูดคุยกับผู้อ านวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน 
ตลอดจนผู้น าชุมชน เพ่ือชี้แจงรายละเอียดของโครงการวิจัย เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้าง
ความไว้วางใจและการยอมรับ รวมทั้งแนะน าแนวคิด หลักการ ความส าคัญและขั้นตอนของการวิจัย
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ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพอสังเขป 3) ผู้วิจัย ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิ ดชอบระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้ปกครองและผู้น าชุมชน ร่วมกันศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะชีวิตของนักเรียน พร้อมกับก าหนดแนวทางหรือวิธีการพัฒนา จากนั้นร่วมกันสร้างเป็นรูปแบบ 
จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนติดตามและประเมินผลการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนให้มีทักษะชีวิตที่ดี
ขึ้น 4) ร่วมกันปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ พร้อมก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบสัมภาษณ์ การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ 5) ร่วมกันสะท้อนผลการติดตาม ประเมินผล          
การด าเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขทันทีเมื่อมีปัญหาหรือข้อบกพร่อง 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดีนั้น เป็นกระบวนที่ด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ โดยทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัยอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันระหว่าง
ผู้วิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายของโรงเรียนเป้าหมาย ท าให้ได้รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตที่ตรง
กับสภาพ ปัญหาและความต้องการจ าเป็น ซึ่งสอดคล้องกับปานทอง อังคณิตย์ (2558) ได้ศึกษาการ
เสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
พบว่า นักเรียนมีทักษะชีวิตเพ่ิมสูงขึ้นในทุก ๆ ด้าน จากการใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมแล้วส่งผลให้การด าเนินการวิจัยประสบผลส าเร็จ สอดคล้องกับการวิจัยของธ ารงค์ หน่อเรือง 
(2554) ที่พบว่า การใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วน
ร่วมทุกฝ่าย ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกรรมการที่ปรึกษาเข้ามามีส่วนร่วมศึกษาค้นคว้า หาข้อมูล     
หาประเด็นปัญหาและร่วมกันพัฒนาการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านห้วย
หญ้ าไซ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาล าพูน เขต 2 แล้ว พบว่า โรงเรียนมีอาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้เป็นธรรมชาติ ท าให้มีจิตใจสงบและส่งเสริม
ปัญญา นักเรียนได้ปฏิบัติธรรมตามวิถีชาวพุทธ โรงเรียนมีบรรยากาศที่ดี ทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับวิภาวรรณ ผลผลา (2541) ที่กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับ
ทักษะชีวิตไว้ว่า เป็นกระบวนการที่เน้นการเรียน การฝึกทักษะและการสร้างเจตคติจากประสบการณ์
ของผู้เรียน เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติหรือกระท าเพ่ือให้เกิดการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลง
ที่น าไปสู่การเรียนรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้ที่ต้องเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนเอง
และระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ซึ่งผลที่ได้จะก่อให้เกิดการขยายตัวของเครือข่ายความรู้ในแนวทางการ
ปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติตนอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้โดยอาศัยการถ่ายทอดทางภาษา การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุปผลและการน าความรู้ ทักษะต่าง  ๆ รวมทั้ง
เจตคติและค่านิยมที่พึงประสงค์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็น
ทักษะชีวิตติดตัวของผู้เรียนต่อไป ดังนั้น กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่
สามารถพัฒนาทักษะชีวิตได้ ดังนั้น การพัฒนาทักษะของนักเรียน โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติและ
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจึงส่งผลให้นักเรียนมีทักษะชีวิตอยู่ในระดับที่ดีขึ้น 
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 2.  รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนถูกพัฒนาขึ้น โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐาน
ที่เหมาะสม 2 ประการ คือ การจัดกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมและการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนในด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ 
และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ในการพัฒนาทักษะชีวิต
ของนักเรียนกระท าโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้น าหมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความ
ต้องการจ าเป็น การหาแนวทางการพัฒนา การด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา ตลอดจนการประเมินผล
การจัดกิจกรรม เมื่อทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและร่วมแรง ร่วมใจกันในการท างาน ย่อมจะส่งผลให้การพัฒนา
ประสบผลส าเร็จ สอดคล้องกับปัญญา โภคา (2547) ได้ศึกษาการร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนใน
การจัดแหล่งเรียนรู้ พบว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม AIC ส่งผลให้ชุมชนเกิดความ
เข้าใจในการจัดการศึกษา ทุกฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วม ร่วมคิด  ร่วมท าและร่วมวางแผนการ
จัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ มีผลส าเร็จของงานเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน นอกจากนั้นในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน ยังมีการจัดกิจกรรมที่นักเรียนเคยท ามาแล้ว 
แต่มาด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีครูรับผิดชอบอย่างจริงจัง นักเรียนได้ปฏิบัติร่วมกันอย่างจริงจังและ
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน 
(2554) ที่กล่าวว่า การที่ผู้เรียน ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ได้ลงมือกระท ากิจกรรมลักษณะต่าง ๆ ได้
ประยุกต์ใช้ความรู้ จะท าให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิต ดังนี้ 1) ได้เสริมสร้างสัมพันธภาพและใช้ทักษะ
การสื่อสาร ได้ฝึกการจัดการกับอารมณ์และความเครียดของตนเอง 2) ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
ท าให้เข้าใจผู้อ่ืน น าไปสู่การยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้จักไตร่ตรองท าความเข้าใจและตรวจสอบ
ตนเอง ท าให้เข้าใจตนเองและเห็นใจผู้อ่ืน 3) ได้รับการยอมรับจากกลุ่ม  ได้แสดงออกด้านความคิด 
การพูดและการท างานมีความส าเร็จ ท าให้ได้รับค าชม เกิดเป็นความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าตนเอง 
น าไปสู่ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม จึงส่งผลให้นักเรียนมีทักษะชีวิตอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1  ในการน ารูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนไปใช้ ให้ได้ผลนั้น ครูควรจัด
กิจกรรมตามล าดับขั้นตอนตามคู่มือการใช้รูปแบบ และบุคคลที่มีความส าคัญที่สุดในการพัฒนาทักษะ
ชีวิตของนักเรียน คือ ผู้บริหาร ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องเปิดใจกว้าง เพ่ือให้ทุกส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินการ เริ่มตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการจัดกิจกรรม ร่วมนิเทศ ติดตามและร่วม
ประเมินผลของการจัดกิจกรรม   ก็จะท าให้การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนประสบผลส าเร็จ 
นักเรียนเป็นผู้ที่มีทักษะชีวิตที่ดี 
  1.2  ในการจัดกิจกรรม โรงเรียนจะต้องท าความเข้าใจ ชี้แจงรายละเอียดให้นักเรียนได้
เข้าใจและเกิดความตระหนัก เห็นความส าคัญของการพัฒนาทักษะชีวิต สร้างแรงจูงใจด้วยการ
ประกาศ ยกย่องชมเชยนักเรียนที่มีทักษะชีวิตที่ดี นักเรียนก็จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
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 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม ในระดับชั้นอื่น ๆ  
 2.2 ควรมีการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนในบริบทพ้ืนที่โรงเรียนอ่ืน ๆ 
ต่อไป เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาอย่างหลากหลายรูปแบบในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน 
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ธุรกิจและการลงทุนกับมุสลิมในอาเซียน 
 

THE  BUSINESS  AND  INVESTMENT  WITH  MUSLIM  IN  ASAEN         
 

นิพล  แสงศร ี 

Nipon  Saengsri  

 
 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาสหวิทยาการอสิลาม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยเรื่อง ธุรกิจและการลงทุนกับมุสลิมในอาเซียน  เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย

เชิงพรรณาเรื่อง ระบบการเงินอิสลามในอาเซียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาธุรกิจและการลงทุนกับ
มุสลิมในอาเซียน โดยรวบรวมข้อมูลจากคัมภีร์อัลกุรอาน อัลหะดีษ เอกสารที่เกี่ยวข้องในขั้นปฐมภูมิ 
ขั้นทุติยภูมิ และขั้นตติยภูมิ ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล ตีความหลักฐานอย่างมีระเบียบ สังเคราะห์ 
และจัดแบ่งข้อมูลออกเปน็หมวดหมู่ หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย 

 ผลการวิจัยพบว่า ธุรกิจและการลงทุนกับมุสลิมในอาเซียน อยู่ภายใต้แนวทางศาสนา
อิสลาม (กฎชะรีอะฮ์) โดยแหล่งที่มาของกฎหมายอิสลามที่ส าคัญได้แก่ อัลกุรอาน (Al-Quran) อัสสุน
นะฮ์ (Al-Sunnah) อัลอิจญ์ติฮาด (Al-Ijtihad) และอัลกิยาส (Al-Qiyas) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ประกอบธุรกิจและการลงทุนกับมุสลิมในอาเซียน  ส่วนใหญ่จะยึดถือแนวทางปฏิบัติของส านัก
นิติศาสตร์อัชชาฟิอียะฮ์ ซึ่งท าให้การท าธุรกิจและลงทุนกับมุสลิมในอาเซียน แตกต่างจากการท าธุรกิจ
และลงทุนทั่วไปในหลายประการ เพราะมีข้อห้าม ได้แก่  ดอกเบี้ย  (Al-Riba)  ความเสี่ยง (Al-
Khatar)   การพนัน (Al-Qimar) ความผันผวน (Al-Gharar)  และการประกอบธุรกิจหรือการลงทุนที่
ศาสนาห้าม (Haram Bussiness) ขณะที่การประกอบธุรกิจกับมุสลิมในอาเซียนสามารถกระท าได้
หลายช่องทาง เช่น  การซื้อขายด้วยเงินสด  การซื้อขายด้วยการผ่อนช าระ และการเช่าซื้อ 
เช่นเดียวกับการลงทุนกับมุสลิมในอาเซียนสามารถกระท าได้หลายรูปแบบ เช่น มุชาเราะกะฮ์ มุฏอ
เราะบะฮ์ และมุรอบะหะฮ์   
 

ABSTRACT 
Research article of the business and investment with Muslim in Asean is a 

descriptive research on the Islamic finance system in Asean was a study on the 
business and investment with Muslim in Asean, Collecting from al-Qur’ãn, al-Hadith 
and other miscellaneous documents included primary source, secondary source and 
tertiary source, achieved, interpretive precedence, historical analysis and divided into 
several subjects. 
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The research found that The business and investment with Muslim in Asean 
was under the tenets of Islam (Shari‘ah  Law), The sources of Islamic law are: al-
Quran, al-Sunnah, al-Ijtihad and al-Qiyas, Especially the business and investment with 
Muslim in Asean will perform majority upheld the practice of the court of Shafe‘ay 
law, Which makes the business and  investment with Muslim in Asean  differs from 
the general business and investments in several respects; including interest (Al-Riba), 
risk (Al-Khatar), gambling (Al-Qimar) fluctuations (Al-Gharar) and business or 
investment ban religion, While business with Muslim in Asean can carry several 
channels; cash trading, Installment sales, leasing to  purchase and investment with 
Muslim in Asean can carry many forms; Musharakah, Mudharabah and Murabahah. 
 
ค าส าคัญ  
 ธุรกิจ  ลงทุน  มุสลิม  และอาเซียน 
 
Keywords  
 Business, Investment, Muslim, Asean   
 
ความส าคัญของปัญหา 

เป็นที่ทราบกันดีว่า  มีประชากรมุสลิมราว 1,700 ล้านคนในหลายภูมิภาคทั่วโลก  และมี
การคาดการณ์ว่าจะถึง 2,000 ล้านคนในปี  2020  ประชากรมุสลิมมีวิถีชีวิตเป็นของตนเอง  ไม่ว่าจะ
เป็นศาสนา  ความเชื่อ  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบธุรกิจและการ
ลงทุนที่อยู่ใต้หลักชะรีอะฮ์  ซึ่งท าให้การประกอบธุรกิจและการลงทุนกับมุสลิม  มีความแตกต่างจาก
การท าธุรกิจและการลงทุนทั่วไป Kuwait Finance House Group (2015) สินทรัพย์รวมของระบบ
การเงินในโลกอิสลาม (Global Islamic Assets) ปลายปี ค.ศ. 2014 มีสินทรัพย์มูลค่ารวมถึง 2.1 
ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการเติบโตเฉลี่ยปีละ 16 % โดยคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2020 
มูลค่าสินทรัพย์รวมน่าจะมีมูลค่าสูงถึง 6.5 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยสินทรัพย์มูลค่า
ประมาณ 1.6 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็นสินทรัพย์ในระบบการเงินการธนาคารอิสลาม   

โดยส่วนหนึ่งก าลังหมุนเวียนอยู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้นการเปิดประชาคม
อาเซียนจะท าให้การประกอบธุรกิจและการลงทุนกับมุสลิมกว่า 300 ล้านคนจาก 600 ล้านคน  
กลายเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจอาเซียน แม้สถาบันการเงินและธนาคารพานิชย์
หลายแห่ง พยายามปรับตัวรองรับการขยายตัวของประชาคมอาเซียน หรือพยายามจัดตั้งสถาบัน
การเงินที่ด าเนินงานอยู่ภายใต้กฎชะรีอะฮ์  เช่น  ธนาคารอิสลาม อะมานะฮ์ลิสซิ่ง เซ็ตอินเด็กชะรีอะฮ์  
สหกรณ์อิสลาม  และบริษัทตะกาฟุล  แต่ยังติดขัดอยู่ในหลายประการ เช่น ระบบธุรกิจและการลงทุน
กับมุสลิม  ซึ่งท าให้โอกาสที่จะขยายตัวเพ่ิมขึ้นหลังเปิดประชาคมอาเซียนลดน้อยลง  เมื่อต้องแข่งขัน
กับประเทศอ่ืนที่มีศักยภาพทางการเงินที่ได้มาตรฐานสูงกว่า เช่น ประเทศมาเลเซีย หรือจะต้อง
เผชิญหน้ากับประเทศขนาดใหญ่ที่มีความต้องการสูง เช่น ประเทศอินโดนีเซีย 
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นอกจากนั้นนักธุรกิจ นักลงทุน ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการท าธุรกิจและร่วม
ลงทุนกับมุสลิมจ านวนไม่น้อย ยังขาดความเข้าใจในวิถีมุสลิมโดยเฉพาะด้านธุรกิจและการลงทุนจน
กระทบกับการเตรียมความพร้อมในการสร้างโอกาสเพ่ิมขึ้น และการแสวงหาแนวทางในการพัฒนา  
ตลอดจนสนับสนุนการท าธุรกิจและการลงทุนกับประเทศไทย เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับ
ประเทศอ่ืนได้  หรือท าหน้าที่เป็นตัวกลางในประเทศด้วยกัน และเป็นตัวเชื่อมระหว่างประเทศด้วยทั้ง
ในกลุ่มประเทศมุสลิมในอาเซียน ตลอดจนกลุ่มประเทศอาหรับในตะวันออกกลาง 

เหตุผลดังกล่าวท าให้การศึกษาเรื่องธุรกิจและการลงทุนกับมุสลิมในอาเซียนเป็นเรื่องราวที่
น่าสนใจยิ่ง เพ่ือเป็นประโยชน์แก่นักธุรกิจ นักลงทนุ ผู้ประกอบการ และที่ผู้สนใจสามารถน าองค์
ความรู้และความเข้าใจที่ได้มาส่งเสริมการประกอบธุรกิจและการลงทุนกับมุสลิม 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ธุรกิจและการลงทุนกับมุสลิมในอาเซียนนั้นมีแนวทางอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาแนวทางการท าธุรกิจและการลงทุนกับมุสลิมในอาเซียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้ผู้ วิจัยได้ เลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยคุณภาพเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research)  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  1. รวบรวมข้อมูลและคัดเลือกหลักฐาน ผู้วิจัยได้ท าการค้นหาและรวบรวมข้อมูลหลักฐาน
จากอัลกุรอาน  อัลหะดีษ  และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และภาษาอาหรับ  
โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 3  ประเภทได้แก่ 

1.1  แหล่งปฐมภูมิ (Primary  Sources)  ได้แก่ 
                 1)  คัมภีร์อัลกุรอาน หมายถึง อัลกุรอานอันเป็นพระด ารัสแห่งอัลลอฮ์ที่ถูก

ประทานแก่นบีมุฮัมมัดโดยผ่านทางวะฮ์ยู (วิวรณ์) ทั้งพระด ารัสและความหมาย  โดยมีความหมาย
ครอบคลุมทั้งหลักอะกีดะฮ์ (ความเชื่อ) หลักอิบาดะฮ์ (หลักปฏิบัติ) หลักอัคลาก (หลักจริยธรรม) และ
อ่ืน ๆ  เช่น สูเราะฮ์ อัลอิสรออฺ อัรรูม อันนิซาอฺ อัชชูรอ อัลญาซียะฮ์ อัลเกาะศ็อศ อัลมาอิดะฮ์   
อัลบะเกาะเราะฮ์ อัลอะรอฟ อัลหุญุรอต  อัซซุครุฟ  และอัลกะฮ์ฟิ   

                 2)  หนังสืออัลหะดีษ หมายถึง หนังสือที่รวบรวมเกี่ยวกับสิ่งที่พาดพิงถึงนบี
มุฮัมมัดในทุก ๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นค าพูด  การกระท า  การยอมรับ  และคุณลักษณะทั้งในด้านสรีระ
และจริยะ  ตลอดจนชีวประวัติของท่านทั้งก่อนและหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูต เช่น  
หนังสือ  เศาะเฮ๊ียะฮ์ อัลบุคอรีย์ มุสลิม อะบูดาวูด อัตติรมิษีย์ อันนะซาอีย์  และอิบนุมาญะฮ์  

1.2  แหล่งทุติยภูม ิ  (Secondary  Sources)  ได้แก่ 
                 1) หนังสือตัฟซีร  หมายถึง  หนังสือที่มาอรรถาธิบายคัมภีร์อัลกุรอานด้วย

ภาษาอาหรับ  ได้แก่  หนังสือ ตัฟซีรอัฏฏ็อบรีย์ ตัฟซีรอิบนุกะซีร ตัฟซีรอัลกุรฏูบีย์ ตัฟซีรอัลอะลูซีย์  
ตัฟซีรอัลคอซิน ตัฟซีรอัฎวาอุลบะยาน  และตัฟซีร ฟีศิลาล อัลกุรอาน 
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                 2) หนังสืออธิบายอัลหะดีษ  หมายถึง  หนังสือที่มาอธิบายตัวบทอัลหะดีษ  
ได้แก่ หนังสือ ฟัตหุ อัลบารีย์ ชัรหุเศาะเฮ๊ียะฮ์อัลบุคอรีย์  ชัรหุเศาะเฮ๊ียะฮ์มุสลิม  ชัรหุอันนะบะวีย์ 
ตุฮ์ฟะฮ์  อัลอะฮ์วัษ  ชัรหุญามีอฺ  อัตติรมิษีย์ ชัรฮุสุนัน  อันนะซาอีย์ ของอัซซะยูฏีย์ และอัสสินดีย์ 
เอาว์ อัลมะอฺบูด  ชัรหุสุนัน  อะบีดาวูด และหนังสือ ตะอฺลีก็อด อัลหาฟิศ อิบนุก็อยยิม อัลเญาซีย์ 

                 3) หนังสือและเอกสารต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องทั้งภาษาไทย  ภาษาอาหรับ  
และภาษาอังกฤษ   เช่น หนังสือมุเกาวะมาต อัลอิกติศอด  อัลอิสลามมีย์  หนังสืออัลหะลาล         
วะอัลหะรอม ฟี อัลอิสลาม  และหนังสืออันนิศอม อัลอิกติศอด ฟี อัลอิสลาม 

          1.3 แหล่งตติยภูมิ (Tertiary  Sources)  ได้แก่  หนังสือทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องแต่มี
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการท าวิจัย  ทั้งภาษาไทยและภาษาอาหรับ  เช่น  หนังสือสารานุกรมไทย 
หนังสือกอมูสอัลมุฮีต หนังสือลิซานอัลอาหรับ หนังสืออัลมุนญิด ฟี อัลลุเฆาะ วะ อัลอิอฺลาม         
อัลเมาสูอะฮ์  อัลฟิกฮียะฮ์  และหนังสือมุอฺญัม อัลมุศฏอละฮาต อัลอิกติศอดียะฮ์ 

           การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งได้แก่ (1) 
ห้องสมุดศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร (2) หอสมุดกลางหรือส านักวิทยบริการ
ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  เช่น  ห้องสมุดวิทยาลัยอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยา
เขตปัตตานี  และหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยรามค าแหง (3) การสืบค้นจากฐานข้อมูลหรือแฟ้มข้อมูล
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ โปรแกรมอัลกุรอาน Harf   Information  Technology. (2000).  The  Holy  
Qur’an  Version  7.01  (CD-Rom). Nasir  City.  Egypt: Harf   Information  และโปรแกรม อัล
หะดีษ Harf   Information  Technology. (2000).  Hadith  Encyclopedia  Version  2.1  (CD-
Rom).  Nasir  City.  Egypt: Harf   Information.  

 2. วิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบความน่าเชื่อถือ  การรวบรวมและคัดเลือกข้อมูลหรือ
หลักฐาน ผู้วิจัยได้ตรวจสอบ  วิเคราะห์  และประเมินข้อมูลและหลักฐานที่ได้จากอัลกุรอานและ    
อัลหะดีษที่เก่ียวข้องกับหัวข้อวิจัย โดยน าเสนออัลกุรอานก่อนอัลหะดีษ หรือน าเสนออัลหะดีษท่ีมีสาย
รายงานถูกต้องและเชื่อถือได้ก่อนอัลหะดีษที่มีสายรายงานอ่อนแอหรือบกพร่อง  หากมีอัลหะดีษ
หลายบทที่เก่ียวข้องในเรื่องหรือประเด็นเดียวกัน ผู้วิจัยได้น าเสนออัลหะดีษที่มาจากอัลบุคอรีย์ มุสลิม  
อะบูดาวูด อัตติรมิษีย์ อันนะซาอีย์ อิบนุมาญะฮ์ และมุสนัดอะฮ์มัดตามล าดับ 

 3. การตีความ ผู้วิจัยตีความข้อมูลจากการแปลความหมาย การวิพากษ์วิจารณ์ และการ
แสดงความคิดเห็น ซึ่งอาจใช้วิธี (1) การตีความทางประวัติศาสตร์ในแนวดิ่ง กล่าวคือ การตีความที่ไม่
ยึดล าดับเวลาก่อนหลัง แต่ขึ้นอยู่กับประเด็นและปัญหาแต่ละเรื่องเป็นส าคัญ (2) หรือการตีความทาง
ประวัติศาสตร์ในแนวราบ กล่าวคือ ยึดตามล าดับเวลาก่อนหลัง ซึ่งสามารถอธิบายว่าเหตุการณ์นั้น
หรือปัญหานั้นเกิดข้ึนได้อย่างไรและเมื่อไร   

 4. การสังเคราะห์  ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหาตรงประเด็นและกระชับ โดยท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลและชี้ชัดถึงส่วนที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 

 5. จัดแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูล  โดยแบ่งตามประเด็นและหัวข้อของวัตถุประสงค์การวิจัย 
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ผลการวิจัย 
  ผลการศึกษาพบว่า  ธุรกิจและการลงทุนกับมุสลิมในอาเซียน  อยู่ภายใต้บัญญัติอิสลาม  

หรือกฎชะรีอะฮ์ (Shari‘ah Law) ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้การท าธุรกิจและการลงทุนกับมุสลิมนั้นมีความ
แตกต่างจากการท าธุรกิจและการลงทุนทั่วไปดังนี้ 

  1. พื้นฐานธุรกิจและการลงทุน วางอยู่บนหลักกฎหมายอิสลาม ซึ่งมีเจตนารมณ์เพ่ือ
คุ้มครองมนุษย์ใน  5  ประการหลักได้แก่ ศาสนา ชีวิต สติปัญญา เชื้อสาย และความมั่งคั่ง  ทั้งนี้เพ่ือ
สังคมจะสงบปกติสุขโดยรวมจะเกิดความสงบเรียบร้อย (Complete Code of Life) โดยที่มาของ
กฎหมายอิสลาม (Shari‘ah Law) ที่ส าคัญได้แก่ 

   1.1 Al-Quran คือ พระด ารัสแห่งอัลลอฮ์ ซึ่งถูกประทานให้นบีมุฮัมมัด ถูกบันทึก
ในมุศหับ (แผ่นจารึก)  ถูกน ามาอ่านด้วยความจงรักภักดี  และถูกรายงานด้วยสายรายงานถูกต้อง
เชื่อถือได้ (Shalaby, 1986) โดยครอบคลุมทั้งด้านหลักศรัทธาและความเชื่อ  หลักปฏิบัติ  จริยธรรม  
ศีลธรรม  การศึกษา  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครอง และวิชาการแขนงต่าง ๆ  

   1.2 Al-Sunnah หรืออัลหะดีษ  คือ  ค าพูด  การกระท า  และการยอมรับของนบี
มุฮัมมัดซึ่งมาขยายและอธิบายรายละเอียดบัญญัติศาสนาและหลักค าสอนที่ปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอาน 
โดยแนวทางและแบบอย่างของนบีมุฮัมมัด บางครั้งนักวิชาการจะเรียกว่าอัสสุนนะฮ์ (Al-Siba‘ay, 
2003) และยังรวมถึงคุณสมบัติในด้านสรีระและจริยะ  ตลอดจนชีวประวัติของท่านก่อนได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตและหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูต 

   1.3 Al-Ijtihad คือ การวินิจฉัยของนักปราชญ์ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อชี้ขาดทาง
ศาสนา หรือกฎหมายอิสลามที่ไม่เคยปรากฏหลักฐานชี้ชัดมาก่อน เพ่ือหาข้อยุติและน าไปปฏิบัติ   
(Rahhal, 2002) ซึ่งการวินิจฉัยดังกล่าวจะต้องด าเนินการภายใต้กรอบของคัมภีร์อัลกุรอานและ 
อัสสุนนะฮ์ 

   1.4 Al-Qiyas คือ การเทียบหรือการอนุมานหมายถึง การเทียบสิ่งที่ไม่มีตัวบทกับ
สิ่งที่มีตัวบท เนื่องจากทั้งสองสิ่งมีสาเหตุของการก าหนดบทบัญญัติเหมือนกัน (Shalaby, 1986) เช่น 
การน าเบียร์และวิสกี้ ซึ่งมิได้ถูกระบุไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานและสุนนะฮ์  ไปเทียบกับเหล้าซึ่งถูกระบุไว้
ว่าเป็นสิ่งต้องห้ามในคัมภีร์อัลกุรอานและอัสสุนนะฮ์ เพราะท าให้ผู้ดื่มมีอาการมึนเมาหรือเสียสติ   
ดังนั้นเบียร์  วิสกี้  และทุกสิ่งที่ท าให้มึนเมาหรือขาดสติก็ย่อมเป็นสิ่งต้องห้าม  เพราะมีสาเหตุ
เหมือนกัน 

  โดยเฉพาะค าวินิจฉัยที่มีบทบาทต่อการประกอบธุรกิจและการลงทุนทั่ว โลกได้แก่ ส านัก
นิติศาสตร์อัลหะนะฟียะฮ์ (Al-Hanafiyah) ส านักนิติศาสตร์อัลมาลิกียะฮ์ (Al-Malikiyah) ส านัก
นิติศาสตร์อัชชาฟิอียะฮ์ (Al-Shafe‘ayah) และ ส านักนิติศาสตร์อัลหะนาบีละฮ์ (Al-Hanabilah) ซึ่ง
ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบธุรกิจและการลงทุนในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกัน เช่น การซื้อขาย
แบบอีนะฮ์ การแบ่งช าระแบบตัสกีฎ การให้สินเชื่อแบบตัมวีล และการลงทุนแบบมุชาเราะกะฮ์  

  2. ข้อห้ามส าหรับนักธุรกิจและนักลงทุน  เนื่องจากรูปแบบการประกอบธุรกิจและการ
ลงทุน  อาศัยการก ากับบริหารดูแลอย่างรัดกุมภายใต้กฎหมายชะรีอะฮ์  ดังนั้นการประกอบธุรกิจและ
การลงทุนกับมุสลิมจึงมีข้อห้ามหลายประการได้แก่ 
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   2.1 Al-Riba คือ  ส่วนเกินที่เกิดจากให้กู้ยืมและซื้อขายแบบขยายเวลาช าระซึ่งเป็น
สิ่งต้องห้าม (Al-Zuhaily, 1984) ดังนั้นการท าธุรกิจและการลงทุนทุกประเภทจะต้องไม่เกี่ยวพันธ์กับ
ระบบดอกเบี้ย (Excess) หรือคู่สัญญาทั้ง  2  ฝ่ายจะต้องไม่หวังผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ใดๆที่
งอกเงยขึ้นมาเมื่อวันเวลาผ่านไป โดยดอกเบี้ยมี  2  ชนิดได้แก่ (1) Riba al-Nasiah  หมายถึง  
ดอกเบี้ยที่ เกิดจากการขยายเวลา โดยดอกเบี้ยจะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ตามระยะเวลาผ่อนช าระ         
ดอกเบี้ยชนิดนี้สามารถพบได้ทั้งระบบการซื้อขายและระบบการกู้ยืมเงินซึ่งพบได้มากในระบบทุนนิยม 
(2) Riba al-fadhl หมายถึง ดอกเบี้ยที่เพ่ิมปริมาณขึ้นจากทรัพย์ชนิดเดียวกัน  หรือดอกเบี้ยที่เกิด
จากการท าธุรกิจ การซื้อขาย  หรือการแลกเปลี่ยนสิ่งของชนิดเดียวกันแต่มีการเพ่ิมปริมาณให้อีกฝ่าย
หนึ่งตามข้อตกลง  โดยทั้ง  2  ฝ่ายยังไม่ได้แยกจากสถานที่ๆ  ตกลงกัน 

 ดอกเบี้ยแตกต่างจากก าไรหลายประการได้แก่ (1) ดอกเบี้ยคือ ผลก าไรตอบแทนที่
เกิดจากการให้เงินกู้หรือสัญญากู้เงิน  ส่วนก าไรคือ ผลก าไรตอบแทนที่เกิดจากการค้าและการลงทุน  
(2) ดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่สามารถก าหนดได้ล่วงหน้า โดยผู้ให้กู้ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงจากผลลัพธ์ที่ผู้กู้
น าเงินไปใช้  ส่วนก าไรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังท าการค้าขายหรือการลงทุนเสร็จสิ้นและมีผลงอกเงย  ซึ่ง
ผู้ท าการค้าและผู้ลงทุนต้องแบกรับความเสี่ยงจากการค้าและการลงทุน  (3) ดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่ก าหนด
บนเงินต้น (ตัวเงิน) ที่ให้กู้ส่งผลให้ “เงิน” คือ สินค้าในการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ให้กู้กับผู้กู้  ส่วน  
ก าไรเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการประกอบการ  โดยอาจมีต้นทุนเป็นตัวเงินส่งผลให้เงินคือสื่อในการ
แลกเปลี่ยนเท่านั้นและไม่ใช่ตัวสินค้า 

 2.2 Al-Khatar คือ การลังเลระหว่างค าว่า มี  (ได้)  และค าว่า ไม่มี  (เสีย)  ซึ่งเป็น
สาเหตุที่ท าให้กลายเป็นสิ่งถูกห้าม  เพราะถือเป็นประเภทหนึ่งของความเสี่ยง  แต่เป็นที่รู้จักกันใน
นามการพนันหรือ  Maysir หรือ Qimar (Ibn Qayyim, 1968) ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็น 
2 ประเภท ได้แก่ (1) Speculative Risk หมายถึง ความเสี่ยงที่จะสูญเสียหรือเสียหายพร้อมกับ
คาดหวังว่าจะได้รับผลประโยชน์ในเวลาเดียวกัน เช่น  การลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์   (2) 
Pure Risk หมาย ถึง ความเสี่ยงที่จะสูญเสียและเสียหายเพียงอย่างเดียว  โดยไม่มีโอกาสได้รับ
ผลประโยชน์  เช่น  ความเสี่ยงในการผลิตกระเบื้อง ทั้งๆท่ีรู้ว่ามีโอกาสแตกเสียหาย 

 2.3 Al-Gharar คือ สิ่งหนึ่งซึ่งผลสุดท้ายของสิ่งนั้นไม่ปรากฏอย่างชัดเจนหรือ
อาจจะมาจากความไม่แน่นอน  ความคลุมเครือ  ความไม่รู้   และการหลอกลวงก็ได้ (Al-Sarakhasy,  
1985)  ดังนั้นธุรกิจที่แอบแฝงไปด้วยความผันผวน “ความไม่ชัดเจน” จึงเป็นสิ่งต้องห้าม  และยัง
รวมถึงการท าธุรกิจและการลงทุนที่มี “ความสลับซับซ้อน” เช่น การซื้อขาย  การจ าน า  และการ
จ านองกันเป็นทอด ๆ  หรือการท าธุรกิจใน “สิ่งที่ไม่ได้ครอบครองสิทธิ” อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
อิสลาม เช่น การซื้อขายตราสารหนี้  และการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกันในการกู้  เป็นต้น 

 2.4 Haram Business คือ การประกอบธุรกิจและการลงทุนที่ขัดกับหลักชะรีอะฮ์  
ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับสิ่งมึนเมา  ยาเสพติด  สัตว์ต้องห้าม การแทรกแซง  การผูกขาด การกักตุน และ
ธุรกิจที่ส่งเสริมคนกระท าความชั่ว ตลอดจนธุรกิจที่ขัดต่อหลักศีลธรรม  หรือธุรกิจที่ท าร้ายคน  สังคม  
และท าลายสิ่งแวดล้อม เช่น การซื้อขายหรือลงทุนเกี่ยวกับสิ่งมึนเมา  สิ่งเสพติด  ธุรกิจบันเทิงบาง
ประเภท  และธุรกิจตัดไม้ท าลายป่า เป็นต้น   
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 ซึ่งสอดคล้องกับการสนับสนุนและอ านวยสินเชื่อในการประกอบธุรกิจและการลงทุน  
ที่ขัดต่อหลักชะรีอะฮ์ก็เป็นสิ่งต้องห้ามเช่นเดียวกัน  ดังนั้นสถาบันการเงิน  นักธุรกิจ  และนักลงทุน  
จึงไม่สามารถรับเงินฝากที่ได้จากการพนันของบริษัท  หรือให้สินเชื่อกับบริษัท  หรือให้การค้ าประกัน
บริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการพนัน หรือเสี่ยงโชครูปแบบต่าง ๆ  นอกจากนั้นยังไม่สามารถไป
ลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการพนัน  หรือการลงทุนที่เข้าข่ายการพนัน  หรือการลงทุนแบบความเสี่ยงสู ง  
ซึ่งขาดการวิเคราะห์พื้นฐานของกิจการ (Fundamental Analysis) หรือขาดการวิเคราะห์ด้านเทคนิค 
(Technical Analysis)   เช่นเดียวกับการซื้อหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการพนัน หรือกองทุนที่ถือ
หุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการพนัน เช่น บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ และบริษัทที่ให้บริการเครื่องเล่น
เสี่ยงโชค  เป็นต้น 

  3. การประกอบธุรกิจกับมุสลิม  การประกอบธุรกิจกับมุสลิมในอาเซียนก าลังได้รับความ
นิยม เนื่องจากก าลังซื้อ  เงินทุน  และความต้องการค่อนข้างสูง  ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปด าเนินธุรกิจ
ภายในประเทศมุสลิม  เช่น  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  และบรูไนดารุสลาม  หรือการประกอบธุรกิจร่วม
ลงทุนกันภายในประเทศไทย  หรือธุรกิจส่งออกสินค้าประเทศไทย  หรือการน าเข้าสินค้าจากประเทศ
มุสลิมในอาเซียน  การด าเนินธุรกิจดังกล่าวสามารถกระท าได้หลายวิธี ได้แก่  

 3.1 การซื้อขายด้วยเงินสด (Bai‘a Hal - Bi Hal) หมายถึง การซื้อขายที่มีการ
จ่ายเงินสดและรับสินค้าทันที การซื้อขายมีผลต่อครอบครองสินค้าทันที ธุรกิจประเภทนี้บางครั้งถูก
เรียกว่า Yadan Bi Yadin และถือเป็นการท าธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายอิสลาม ซึ่งมีลักษณะคล้าย
กับ Cash trading   เช่นเดียวกับการซื้อขายตามท้องตลาด บริษัท ห้าง และร้านทั่วไป  

 3.2 การซื้อขายแบบสะลัม (Salam) หมายถึง การซื้อขายที่สามารถวางเงิน
ล่วงหน้าหรือช าระเงินภายหลังก็ได้ แต่ต้องอยู่ในวงเงินที่แน่นอนพร้อมระบุชนิด ปริมาณ และจ านวน
อย่างชัดเจน โดยใช้กฎเกณฑ์เดียวกับการซื้อขายเงินสด นอกจากนั้นควรท าสัญญาซื้อขายเช่นเดียวกับ
การจ่ายเงินล่วงหน้า (มุนีร มูหะหมัด, 2551) ธุรกิจประเภทนี้คล้าย Forward Sale และบางครั้งถูกเรียก 
Salaf  

 3.3 การซื้อขายแบบผ่อนช าระ (Tasqet) หมายถึง การซื้อขายในลักษณะแบ่ง
ผ่อนช าระเงิน เพ่ือแบ่งเบาภาระด้านการเงินแก่ผู้ที่ขัดสน และเป็นการส่งเสริมการขายการตลาด 
ตลอดจนส่งเสริมการสร้างรายได้แก่ประชาชน โดยตามทัศนะส านักนิติศาสตร์อัชชาฟิอียะฮ์ การซื้อ
ขายแบบผ่อนช าระเป็นสิ่งที่อนุญาตให้กระท าได้  (Al-Zuhaily, 1984) ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ 
Installment Sales ขณะที่นักวิชาการหลายท่านเรียกการซื้อขายว่า Bai‘a-’Ajal  

 ท่านเชาว์กานีย์ กล่าวว่า ส านักนิติศาสตร์อัชชาฟิอียะฮ์ อัลหะนะฟียะฮ์  เซดบินอาลี  
และมุอัยยิดบินลาฮ์  ตลอดจนนักปราชญ์มุสลิมส่วนใหญ่ถือว่า วิธีดังกล่าวเป็นที่อนุญาต (Al-
Shawkany, 1973) 

 3.4 การเช่าซื้อ (Ajarah al-Mutahiyah Bi al-Tamlik) หมายถึง การเช่าเพ่ือ
หวังครอบครองสิ่งนั้นในวันข้างหน้า  ซึ่งจะพบได้ในธุรกิจสินเชื่อและการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์  
โดยจะถือตามกฎหมายอิสลามว่าด้วยเรื่องการท าสัญญาเช่าและซื้อ  หรือใช้สัญญาจ านอง (Al-Rahn) 
รวมกับการลงทุนซื้อมาเพ่ือขายเอาก าไร (Al-Murabahah) โดยท า  2 ฉบับพร้อมกันในเวลาและ
สถานที่เดียวกัน (Al-Hason, 2005)  ซ่ึงจะมีลักษณะคล้ายกับ Leasing  to  Purchase โดยฝ่ายหนึ่ง 
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(เช่น สถาบันการเงิน) จะจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์และสินค้าอ่ืน ๆ มาเป็นกรรมสิทธิ์  ก่อนจะบวกก าไร
เพ่ิมและขายต่อให้ลูกค้าแบบผ่อนช าระรายเดือน โดยมีสิ่งค้ าประกันและสัญญาจะโอนสิทธิให้เมื่อผ่อน
ช าระครบ  หากผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่าง  2  ฝ่ายหรือไม่สามารถผ่อนช าระตามข้อตกลง  
สถาบันการเงินสามารถน าสิ่งค้ าประกันไปขายต่อเพ่ือน าเงินมาช าระคืน   

 3.5 การจ้างผลิต (Istisna) หมายถึง  การจ้างให้อีกฝ่ายเป็นผู้ผลิตหรือด าเนินการ
ก่อสร้างนิยมใช้วิธีท าสัญญาว่าจ้างเพ่ือการผลิตและก่อสร้าง โดยถือตามกฎหมายอิสลามว่าด้วยเรื่อง 
Al-Istisna (Al-Zuhaily, 1991) ซึ่ งมีลักษณะคล้ายกับ  Manufacturing Sale เช่น  นายทุนจาก
ประเทศมาเลเซียท าสัญญาว่าจ้างกับบริษัทของคนไทย  เพ่ือขอให้บริษัทของคนไทยด าเนินการ
ก่อสร้างอาคารหรือผลิตรถยนต์ด้วยราคาตามที่ตกลงกัน  โดยนายทุนจะผ่อนช าระเงินตามข้อตกลง
ระหว่าง  2  ฝ่าย  การจ้างผลิตลักษณะนี้นักนิติศาสตร์อิสลามส่วนใหญ่จะใช้ระเบียบเดียวกับการซื้อ
ขายแบบจ่ายเงินล่วงหน้า (Salam หรือ Salaf)   

 3.6 อีนะห์ (‘Ainah) หมายถึง ผู้ขายได้ขายสินค้าด้วยการผ่อนช าระ ต่อมาผู้ขาย 
“ขอซื้อสินค้าคืน” จากผู้ซื้อด้วยเงินสดในราคาที่ต่ ากว่าก่อนผู้ซื้อน าเงินมาผ่อนช าระหมด โดยส านัก
นิติศาสตร์อัชชาฟิอียะฮ์ ให้ความเห็นว่า  สามารถกระท าได้พร้อมกับเป็นการมิบังควร   เพราะเปิด
ช่องทางและโอกาสให้มีการขูดรีดด้วยระบบดอกเบี้ยและเอารัดเอาเปรียบลูกค้ า  อย่างไรก็ตาม
คัมภีร์อัลกุรอาน สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮ์ อายะฮ์ที่ 285 ระบุว่า และอัลลลฮ์ทรงอนุมัติการค้าขาย  
(Al-Zuhaily, 1984) ขณะที่ส านักนิติศาสตร์อัลหะนะฟียะฮ์  อัลมาลิกียะฮ์  และอัลหะนาบิละฮ์  ให้
ความเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวใช้ไม่ได้  เพราะมีตัวบทหลักฐานห้ามชัดเจนและเปิดโอกาสให้มีการเอารัด
เอาเปรียบลูกค้า 

  4. การลงทุนกับมุสลิม การลงทุนนั้นมีบทบาทมากต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ   
โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย เพราะสามารถผลักดันให้เกิดโครงการความ
ร่วมมือใหญ่ ๆ มากมาย โดยการร่วมลงทุน (Co-investing) สามารถกระท าได้หลายรูปแบบ ได้แก่ 

 4.1 มุชาเราะกะฮ์ (Musharakah) หมายถึง ข้อตกลงที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ร่วมลงทุน
ทั้ง 2 ฝ่ายและรับผิดชอบในต้นทุนและผลก าไรร่วมกัน (Al-Zuhaily, 1991) ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ 
Joint Venture โดยทั้ง  2  ฝ่ายลงทุนร่วมกัน  (Co-investing) แบกรับความเสี่ยงร่วมกัน  (Risk 
Sharing) และแบ่งปันผลก าไรร่วมกัน  (Profit  Sharing)  กล่าวคือ  เป็นการร่วมกันลงทุน ทั้งในรูป
ร่วมกันลงแรงและช่วยกันบริหารท าให้ธุรกิจ เกิดผลก าไรก่อนจะน าก าไรแบ่งตามสัดส่วนที่ตกลงกันไว้ 
(Mutual Consent) และในกรณีที่ธุรกิจขาดทุน ทั้ง 2 ฝ่ายต่างรับภาระร่วมกันตามอัตราส่วนที่ได้
ลงทุนไป (Capital Contribution) เช่น ลูกค้า (Customer) ลงทุน 40 % ส่วนธนาคารอิสลาม 
(Islamic Bank) ลงทุนอีก 60 % เมื่อรายได้เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ  รายได้ดังกล่าวจะถูกน ามา
แบ่งกันตามสัดส่วนที่ตกลงกัน (Mutual Consent) 

 หลักการลงทุนของ Musharakah ข้างต้นจะถูกน ามาใช้ทั่วโลกมุสลิม แต่ในประเทศ
มาเลเซีย ประเทศบรูไน ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทยนิยมใช้หลักการ Bai’ Bithaman Ajil 
(Cost Plus) ทดแทน  กล่าวคือ ธนาคารซื้อสินค้า (เช่น บ้าน) ราคาต้นทุนก่อนน ามาขายต่อบวกก าไร
เพ่ิมให้ลูกค้าผ่อนช าระ พร้อมยืดเวลาให้ลูกค้าจ่ายตามจ านวนและเวลาที่ตกลงไว้  ซึ่งท าให้ราคาสินค้า 
(บ้าน) แพงขึ้นมากกว่าธนาคารอ่ืน ๆ และท าให้ผู้ใช้บริการต้องกู้มากกว่าธนาคารอ่ืน ๆ  
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 4.2 มุฎอเราะบะฮ์ (Mudharabah) หมายถึง ฝ่ายหนึ่ง (1  คนหรือมากกว่า 2  คน)  
น าเงินทุนมามอบให้อีกฝ่ายเพ่ือน าไปลงทุนหรือประกอบธุรกิจหรือจัดท าโครงการต่าง ๆ  โดย 2  ฝ่าย
มีส่วนรับผิดชอบในผลก าไรและขาดทุนร่วมกัน (Al-Kasany, 1985) ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ  Profit 
Sharing  โดยมีอัตราก าไรต่อปีตามสัดส่วนที่ตกลงเพ่ือลงทุนในสิ่งที่ไม่ขัดต่อกฎชะรีอะฮ์  ไม่ว่าจะเป็น
การลงทุนเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  หรือไม่มีการเข้าร่วมบริหารจัดการทรัพย์สิน  
เช่น  ชนิดงาน  สถานที่  และระยะการท างาน  หรือจะเป็นการลงทุนแบบมีเงื่อนไขในการบริหาร
จัดการทรัพย์สิน  เช่น  ก าหนดชนิดของสินค้า  แนวทางการขายสินค้าเป็นเงินสดหรือเงินผ่อน        
ซึ่งหากมีการตกลงใด ๆ เกิดข้ึนจะต้องด าเนินตามข้อตกลงดังกล่าว  

 หากสังเกตให้ดีจะพบว่า การร่วมลงทุนแบบมุชาเราะกะฮ์ (Musharakah) กับการ
ร่วมทุนแบบมุฎอเราะบะฮ์ (Mudharabah) มีข้อแตกต่างกันในบางประการคือ การร่วมลงทุนแบบ   
มุชาเราะกะฮ์ หมายถึง  ทั้ง  2  ฝ่ายจะต้องลงทุนร่วมกัน (Partnership) ทั้งด้านเงินทุนหรือทรัพย์สิน  
หากเกิดการขาดทุน  ทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องช่วยกันรับผิดชอบความเสียหายตามสัดส่วนของการลงทุน 
(Capital Contribution) ส่วนการร่วมลงทุนแบบมุฎอเราะบะฮ์หมายถึง  ฝ่ายหนึ่งน าเงินมอบให้อีก
ฝ่ายน าไปลงทุน โดยไม่สามารถร่วมบริหารกิจการนั้น 

 หากพิจารณาด้านความสัมพันธ์ระหว่าง “ผู้กู้กับผู้ให้กู้ หรือ เจ้าหนี้กับลูกหนี้” ใน
การร่วมลงทุนจะพบว่า  ทั้งสองฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ร่วมกัน  ไม่ว่าจะเป็นการรับความเสี่ยงร่วมกัน  
(Risk Sharing) และการลงทุนร่วมกัน (Co-investing) 

 ข้อดีข้างต้นท าให้ทั้งสองฝ่ายต่างมีมุมมองเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินทุน และทิศ
ทางการลงทุนที่ตรงกันมากกว่าในระบบหนี้สินทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเงินกู้แบบแบ่งผล
ก าไรช่วยลดความเสี่ยงที่จะกลายเป็นหนี้สิน และช่วยยืดหยุ่นไปตามกระแสเงินสดของลูกหนี้มากกว่า
เงินกู้ท่ัวไป  

 4.3 มุรอบะหะฮ์  (Murabahah)  หมายถึง  การแสวงหาก าไรจากการค้าขายแบบ  
100  เปอร์เซ็นต์  ซึ่งเป็นสิ่งที่อนุญาต  เพราะนบีมุฮัมมัดแสดงความยินดีกับก าไรดังกล่าวที่เพ่ิมพูนมา
จากต้นทุนเดิมผ่านการซื้อครั้งที่  1  ก่อนจะขายท าก าไรในครั้งที่  2 (Al-Shawkany, 1973) ซึ่งมี
ลักษณะคล้ายกับ Cost-plus Financing โดยจะใช้วิธีซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ตามความ
ต้องการลูกค้ามาครอบครองไว้  เช่น บ้าน รถ ที่ดิน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักร และอ่ืน ๆ  
ก่อนจะขายต่อให้ลูกค้าพร้อมบวกก าไรเพ่ิมโดยแจ้งให้ลูกค้าทราบทั้งต้นทุนและก าไร (Cost-plus หรือ 
Mark-up) ทั้งนี้ลูกค้าสามารถจ่ายเงินสดหรือผ่อนช าระก็ได้ การลงทุนลักษณะนี้เรียกว่าการเก็งก าไร  
เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนเกี่ยวกับก าไรทางการค้าอย่างตายตัว  จึงท าให้การซื้อสินค้า
มาเพ่ือขายบวกก าไรเพ่ิมเป็นที่อนุญาตตราบใดที่ไม่ปรากฏหลักฐานห้ามอย่างชัดเจน  ทั้งนี้จะต้อง
กระท ากันอย่างเปิดเผย ไม่ปกปิดราคา หรือเพ่ิมราคาเกินความเป็นจริงจนกลายเป็นการเอารัดเอา
เปรียบและทุจริต   

 
 การลงทุนดังกล่าวถือเป็นธุรกิจและการลงทุนประเภทไว้เนื้อเชื่อใจกัน  (Amanah)  

เพราะผู้ขาย (ผู้ลงทุน) ทราบต้นทุนที่ซื้อมาอย่างดี  โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก่ (1) Al-‘Aqd  
คือ ลูกค้าตกลงและท าสัญญาซื้อขายกับอีกฝ่าย เช่น ธนาคาร โดยระบุว่าลูกค้าจะซื้อสินค้าต่อจาก
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ธนาคารหลังจากธนาคารซื้อสินค้ามาและบวกก าไรเพ่ิม (2) Al-W‘ad คือ ลูกค้าตกลงซื้อโดยให้ค ามั่น
สัญญาด้วยวาจาหรืออาจจะท าเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นหลักฐานว่าลูกค้าจะซื้อสินค้าต่อจากอีก
ฝ่าย เช่น  ธนาคาร หลังจากธนาคารซื้อสินค้าและบวกก าไรเพิ่มเข้าไป โดยไม่ท าสัญญาซื้อขาย 

 นักกฎหมายอิสลาม  นักนิติศาสตร์อิสลาม  นักเศรษฐศาสตร์อิสลาม  และนักวิจัย
อิสลามให้ความเห็นต่อวิธีที่  1  ว่าหากลูกค้ากับธนาคารตกลงท าสัญญาซื้อขายสินค้าด้วยราคาที่ทาง
ธนาคารพร้อมบวกก าไรและลูกค้าผ่อนช าระภายหลัง  หรือจ่ายเป็นงวด ๆ รายเดือนหรือรายปี    
ข้อตกลงดังกล่าวเรียกว่าข้อผูกมัดที่จ าต้องปฏิบัติ  แต่การซื้อขายจะถือเป็นโมฆะและเป็นสิ่งต้องห้าม    
ส่วนวิธีที่ 2 ส านักนิติศาสตร์อัชชาฟิอียะฮ์  อัลหะนะฟียะฮ์  และนักวิชาการส่วนมากให้ทัศนะว่า  
สามารถกระท าได้เพราะการที่ลูกค้ารับปากหรือการให้ค าม่ันสัญญากับผู้ขายว่าจะซื้อต่อนั้นมีผลจ าเป็น 
(วาญิบ) ต้องปฏิบัติตามค าพูดและท าสัญญาเป็นจริง  โดยทัศนะนี้ได้รับการยอมรับจากองค์การบริหาร
งานวิจัยทางวิชาการ  การวินิจฉัย  การเผยแพร่และชี้น า  (ซาอุดิอาระเบีย) และมติสัมมนาของ
คณะกรรมการนักวิชาการธนาคารอิสลาม (คูเวต ) ขณะส านักนิติศาสตร์อัลมาลิกียะฮ์ และ
นิติศาสตร์อัลหะนาบิละฮ์ ให้ความเห็นว่าไม่อนุญาตให้กระท าได้  เพราะการรับปากเป็นเพียงสิ่ ง
ศาสนาส่งเสริมให้กระท าเท่านั้นไม่ถึงขั้นจ าเป็นต้องปฏิบัติตามค าพูด  (Al-Ashqar, 1998) 
 
อภิปรายผล 
  การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง  ธุรกิจและการลงทุนกับมุสลิมในอาเซียน  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาแนวทางการท าธุรกิจและการลงทุนกับมุสลิมในอาเซียน  ผู้วิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจสมควร
แก่การอภิปรายดังนี้ 
  1. ธุรกิจและการลงทุนกับมุสลิมในอาเซียนวางอยู่บนแนวทางของกฎชะรีอะฮ์  ซึ่งเป็นทั้ง
ระบบกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจหรือการลงทุนสอดคล้องกับอัลกุรอานในซูเราะฮ์ อัลหัชร์     
อายะฮ์ที่  7  ระบุความว่า (และสิ่งใดท่ีศาลทูตได้น ามาให้พวกเจ้า  ดังนั้นพวกเจ้าจงยึดปฏิบัติสิ่งนั้นไว้  
และสิ่งใดที่เขาห้ามพวกเจ้าจากสิ่งนั้น  พวกเจ้าจงละเว้นเสีย)  เอกลักษณ์ดังกล่าวท าให้การประกอบ
ธุรกิจและการลงทุนกับมุสลิมในอาเซียนนั้นมีความแตกต่างจากการประกอบธุรกิจและการลงทุนกับ
บุคคลและสถาบันการเงินทั่วไป 
 2. การท าธุรกิจและร่วมลงทุนกับมุสลิมไม่สามารถเกี่ยวข้องกับระบบดอกเบี้ย  ความเสี่ยง  
ความผันผวน  และการท าธุรกิจหรือการลงทุนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ขัดกับกฎชะรีอะฮ์  เช่น  สุรา  ยาเสพติด  
และบ่อนการพนัน  ซึ่งสอดคล้องกับอัลหะดีษที่ระบุว่า นบีมุฮัมมัดกล่าวว่า หะลาลคือสิ่งที่อัลลอฮฺทรง
อนุมัติให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องในคัมภีร์ของพระองค์ และหะรอมคือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงห้ามไว้  และสิ่งที่
พระองค์ทรงไม่กล่าวถึงนั้น พระองค์ได้ทรงอภัยให้จากสิ่งนั้น (บันทึกโดยอะบูดาวูด) 
 3. การประกอบธุรกิจกับมุสลิมในอาเซียนสามารถกระท าได้หลายรูปแบบด้วยกัน  เช่น  
การซื้อขายด้วยเงินสด  การผ่อนช าระ  และการเช่าซื้อ   ซึ่งสอดคล้องกับมุนีร มูหะหมัด (2551)     
การซื้อขายที่สามารถวางเงินล่วงหน้าหรือช าระเงินภายหลังก็ได้  แต่ต้องอยู่ในวงเงินที่แน่นอนพร้อม
ระบุชนิด  ปริมาณ  และจ านวนอย่างชัดเจน  ธุรกิจประเภทนี้นิยมเรียกว่า Salam หรือ Salaf  โดยใช้
กฎเกณฑ์เดียวกับการซื้อขายเงินสดและท าสัญญาซื้อขายหรือเช่าซื้อ 
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 4. การลงทุนกับมุสลิมในอาเซียนสามารถกระท าได้หลายช่องทาง  เช่น  มุชาเราะกะฮ์  
มุฏอเราะบะฮ์ และมุรอบะหะฮ์ ซึ่งเป็นการลงทุนร่วมกัน (Co-investing) สอดคล้องกับ Al-Zuhaily 
(1991) ข้อตกลงที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ร่วมลงทุนทั้ง 2 ฝ่ายและรับผิดชอบในต้นทุนและผลก าไรร่วมกัน 
ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ Joint Venture 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรออกมาตรการบางประการเพ่ือระดมเงินทุนจากตะวันออกกลางและอาเซียน เช่น 
ก าหนดมาตรการเพ่ือคุ้มครองนักลงทุนในตลาดการเงินอิสลาม และปรับเปลี่ยนระบบภาษีเพ่ือดึงดูด
นักลงทุน ตลอดจนการจับมือกับสถาบันหรือองค์กรของประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย เพื่อ
ผลักดันนโยบายต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จ  
  2. ควรเปิดโอกาสให้นักธุรกิจและนักลงทุนจากตะวันออกกลางและอาเซียนเข้ามาลงทุน
และถือหุ้นในช่องทางต่าง ๆ  ที่ก าลังได้รับความนิยมในประเทศไทย  เช่น  กองทุนพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์  
พันธบัตร  หุ้นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์  ตะกาฟุล  (ธุรกิจประกันภัยอิสลาม)  
บริการซุกูค (เช็ค)  ธุรกิจท่องเที่ยวหะลาล   โรงแรม  รีสอร์ท  และโรงพยาบาล   
  3. ผู้ประกอบธุรกิจและนักลงทุนที่มีศักยภาพสูงสุดใน 5 สาขาได้แก่ การท่องเที่ยว  
ร้านอาหาร  โรงพยาบาล  สปาเพ่ือสุขภาพ  และการเป็นฐานการผลิต  ดังนั้นควรเตรียมปรับกลยุทธ์
ทั้งในรูปแบบ  วิธีการ  และความเข้าใจในวัฒนธรรมมุสลิม เนื่องจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวตาม
หลักศาสนาเพ่ิมจ านวนมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทยยังคงเป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยวและอัตรา
การเติบโต  ตลอดจนอัตราการใช้เงินแต่ละครั้งสูงกว่าประเทศอ่ืน 
  4. ควรเร่งพัฒนาและยกระดับธนาคารพานิชย์ให้สามารถแข่งขันกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์
จากตะวันออกกลาง  ประเทศมาเลเซีย  และประเทศอินโดนีเซีย  เพ่ือเปิดช่องทางให้นักธุรกิจและนัก
ลงทุนจากตะวันออกกลางและอาเซียนเข้ามาลงทุนกับธนาคารมากขึ้น 
  5. ควรจะสนับสนุนสินเชื่อเอสเอ็มอีด้านอุตสาหกรรมหะลาลให้มากขึ้น เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตแก่ประชาชนท้องถิ่นให้มีรายได้มากขึ้น และยังช่วยคลี่คลายปัญหาความยากจนของ
ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ ตลอดจนควรประสานงานกับกลุ่มนักธุรกิจและนักลงทุน
จากประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียที่สนใจจะขยายธุรกิจและการลงทุนเข้ามาในประเทศ
ไทย  โดยเฉพาะการร่วมลงทุนอุตสาหกรรมหะลาลแบบครบวงจร    
  6. ควรจัดสัมมนาทั้งเชิงวิชาการและปฏิบัติการหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับธุรกิจและการลงทุน
แบบอิสลามอยู่เสมอ ตลอดจนควรจัดตั้งสถาบันที่ปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ใน
ประเทศไทย เพ่ือเสริมสร้างฐานความแข็งแกร่งในทางธุรกิจและการลงทุนกับมุสลิม 
  7. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 - ตลาดทางธุรกิจและการลงทุนกับมุสลิมในอาเซียน 
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รูปแบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  สาขาวิชาวิจัยหลักสตูรและการสอน   

มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

 
 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความต้องการที่จะรับการพัฒนาความรู้
และวิธีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน  2) เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
ก า รศึ ก ษ าป ระถม ศึ ก ษ าบึ งก าฬ   แ ล ะผู้ แ ท น อ งค์ ก า รบ ริ ห ารส่ วน ต าบ ล  ใน จั งห วั ด 
บึงกาฬ รวมทั้งสิ้น 216 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นเป็นแบบสอบถามความ
คิดเห็น เกี่ยวกับความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้องครอบคลุม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1. ความต้องการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านบทบาทหน้าที่ของ
ชุมชนต่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) ด้านความรู้เกี่ยวกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 3) ด้านการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วนวิธีการพัฒนาบุคลากร มีความต้องการมากใน 4 วิธี คือ 
1) การศึกษาดูงาน 2) การฝึกอบรม 3) การประชุมเชิงปฏิบัติการ และ 4) การมอบหมายโครงการ 
 2. รูปแบบการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี  5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการพัฒนาบุคลากร 2) วัตถุประสงค์การ
พัฒนาบุคลากร 3) ขอบข่ายการพัฒนาบุคลากร  4) แนวทางการพัฒนาบุคลากร  และ 5) การ
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
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 3.  การประเมินรูปแบบการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า  ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม 
และความถูกต้องครอบคลุมมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับได้ตามเกณฑ์ในระดับมาก 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study need in receiving knowledge 
development and methodology of personnel development to enhance the 
efficiency of the community participation in management of basic education 2) to 
create the models of personnel development to enhance the efficiency of the 
community participation in management of basic education and 3) to evaluate the 
models of personnel development to enhance the efficiency of the community 
participation in management of basic education. The sample group included school 
administrators and representatives of local administration totaling 216 persons were 
selected by simple random sampling. The questionnaires involved to usefulness, 
possibility, suitability and covering accuracy were used as the instrument for data 
collection. Data were analyzed used were mean, percentage mean and standard 
deviation. 

The findings revealed that: 
  1. The need in receiving knowledge development and methodology of 
personnel development to enhance the efficiency of the community participation in 
management of basic education was at a high level all of three aspects which were 
1) a role of community to manage basic education 2) knowledge in basic education 
and 3) participation in management of basic education. The modeling methodology 
to enhance the efficiency of community participation in management of basic 
education was at a high level in four domains which were 1) site visit 2) training 3) 
workshop and 4) project assignment.  
  2. The models of personnel development to enhance the efficiency of the 
community participation in management of basic education included 5 componants 
of personnel development which were1) principles 2) purposes 3) scopes 4) 
approaches and 5) evaluation. 
  3. The evaluation of the models of personnel development to enhance the 
efficiency of the community participation in management of basic education found 
that the usefulness, the possibility, the suitability and the covering accuracy were 
acceptable at high level. 
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ค าส าคัญ 
 รูปแบบการพัฒนาบุคลากร ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชน การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
Keywords 
 Model development, Effective participation of the community, The 
involvement of the community, The provision of basic education  
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้โรงเรียนสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน  ถึงแม้ว่า
กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 จะมีบทบัญญัติในการกระจายอ านาจให้แก่ชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาก็ตาม แต่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่สามารถท าได้ตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมาย จากงานวิจัยพบว่าชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อยมาก 
ซึ่งสอดคล้องกับ ชัญญา  อภิปาลกุล (2545) และสมศักดิ์  มัจฉาวิทยากุล  (2547) ที่กล่าวว่า 
ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ และร่วมติดตามผล  
 จากรายงานของส านักงานปฏิรูปการศึกษา (2544) และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (2545) สรุปว่าสมรรถภาพและศักยภาพในการแข่งขันของคนไทยด้อยกว่าหลายประเทศ
รวมทั้งประเทศเพ่ือนบ้าน ที่ส าคัญคือระบบการศึกษาของไทยไม่สามารถที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิต วิถีชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดความสงบสุข สะดวก ปลอดภัย มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งปัญหาเหล่านี้มาจากการขาดการมีส่วนร่วม
ระหว่างชุมชนกับสถาบันการศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังที่ ธีระ รุญเจริญ (2545) กล่าว
ว่า คุณภาพการจัดการศึกษาของไทยยังไม่สามารถที่จะสู้ประเทศอ่ืนได้ เพราะการบริหารการศึกษา
ของไทยยังเป็นแบบรวมศูนย์อ านาจไว้ส่วนกลาง ขาดการพัฒนานโยบายอย่างต่อเนื่องและขาดการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
 จากความจ าเป็นดังกล่าวท าให้โรงเรียน เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน  
ผู้ปกครอง องค์กรอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเห็นความส าคัญของการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา แต่จากการศึกษาสภาพปัญหาพบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส่วนหนึ่งเกิดจาก
การที่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง  ขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการศึกษา ประชาชนในท้องถิ่นยังไม่เห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา  (สุระพี 
อาคมคง, 2550) 
  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจสร้างรูปแบบการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี เจตคติที่ดีต่อการมีส่วน
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ร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จนสามารถร่วมกันวางแผนการจัดการศึกษา เพ่ือแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิดความ
ร่วมมือที่ดีในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระหว่างโรงเรียนและชุมชนต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานต้องการพัฒนาในด้านใดบ้าง  
 2. รูปแบบการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรเป็นอย่างไร  
 3. รูปแบบการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง
ครอบคลุมเพียงใด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความต้องการที่จะรับการพัฒนาความรู้และวิธีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
              2. เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
           3. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน    
  1.1  ส ารวจความต้องการที่จะรับการพัฒนาความรู้และวิธีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
จ านวน 320 คน และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ จ านวน 123 คน ซึ่งได้มาจาก
การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้เกณฑ์ตามตารางของ เครซี่ และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan, 1970) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
   1.2 ศึกษารูปแบบการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เก็บรวมรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร รวมจ านวน 24 คน โดยใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกจากผู้ที่
มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) ส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาทางการศึกษาหรือสาขา
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ 2) มีความรู้ มีประสบการณ์ และมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตรง หรือ 3) เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ 
และมีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น  เครื่องมือที่ ใช้ เป็นแบบสัมภาษณ์  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย  
  2. ระยะที ่2 สร้างรูปแบบ  
  2.1 ร่างรูปแบบการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 5  องค์ประกอบ  ได้แก่  1) หลักการพัฒนา
บุคลากร  2) วัตถุประสงค์การพัฒนาบุคลากร  3) ขอบข่ายการพัฒนาบุคลากร 4) แนวทางการ
พัฒนาบุคลากร  และ 5) การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
   2.2 ตรวจสอบร่างรูปแบบ โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์สร้างข้อสรุปแบบ
อุปนัย (inductive analytic) การจัดหมวดหมู่ตามประเด็นส าคัญของร่างรูปแบบ และสรุปผลการ
วิเคราะห์การแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อร่างรูปแบบ  
  3. ระยะที่ 3 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบ โดยจัดประชุม
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Group Meeting) จ านวน 15 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
1) ผู้แทนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 3 คน 2) หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา หรือศึกษานิเทศก์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาแบบมี
ส่วนร่วม ที่ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาเอก จ านวน 4 คน 3) ผู้อ านวยการโรงเรียนที่
ประสบผลส าเร็จในการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม จ านวน 5 คน 4) อาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญด้านการสร้างและพัฒนารูปแบบ จ านวน 3 คน เพ่ือประเมินความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ของร่างรูปแบบ เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้
ของร่างรูปแบบ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 4. ระยะที่ 4 ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ โดยการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการใช้รูปแบบ เกี่ยวกับความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง
ครอบคลุมของรูปแบบ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ จ านวน 136 คน และผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 80 คน    
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งได้จัดท าเกณฑ์การประเมินออกเป็น  
4 มาตรฐาน ดังนี้ ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้  ด้านความเหมาะสม และด้านความ
ถูกต้องครอบคลุม     
  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  
 
ผลการวิจัย 
 1.  ความต้องการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้าน
บทบาทหน้าที่ของชุมชนต่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  2) ด้านความรู้เกี่ยวกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และ 3) ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส่วนวิธีการพัฒนาบุคลากร มีความต้องการ
มากใน 4 วิธี คือ 1) การศึกษาดูงาน 2) การฝึกอบรม 3) การประชุมเชิงปฏิบัติการ และ 4) การ
มอบหมายโครงการ 
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ระยะท่ี 2 ฟื้นฟูเจตคติ 

 2.  รูปแบบการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี  5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการพัฒนาบุคลากร 2) วัตถุประสงค์
การพัฒนาบุคลากร 3) ขอบข่ายการพัฒนาบุคลากร  4) แนวทางการพัฒนาบุคลากร  และ 5) การ
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ดังภาพต่อไปนี้ 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ภาพที่ 1 รูปแบบการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
 

ผ่าน 

การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
 

1. ความรู้(Knowledge) เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ประกอบด้วย  ด้านบทบาทหน้าที่ของชุมชนต่อการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ด้านการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
2. เจตคติ(Attitude) ที่ดีต่อการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. ทักษะ(Skills) การมีส่วนร่วมจัดการศึกษา ประกอบด้วย ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมปฏิบัติ  

1. หลักการมีส่วนร่วม (participation)  
2. หลักการพัฒนาแบบองค์รวม (Whole-Specifics-Whole) 
 

1. เพื่อพัฒนาความรู้(Knowledge) เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
2. เพื่อพัฒนาเจตคติ(Attitude) ที่ดีต่อการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา  
3. เพื่อพัฒนาทักษะ (Skills) การมีส่วนร่วมจัดการศึกษา  
 

ข้ันที่ 3 วิเคราะห์ศึกษาอย่างแยบยล 
ข้ันที่ 4 สืบค้นตัวแบบอันหลากหลาย 
ข้ันที่ 5 เสนอแนะอย่างแยบคายสะท้อนกลับ  
 

 

โครงการพัฒนาผู้มีส่วนร่วมจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ระยะท่ี 3  ริเร่ิมร่วมพัฒนา 

ระยะท่ี 1 เสริมสร้างความรู้ 
 

หลักการพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค์การพัฒนาบุคลากร 

ขอบข่ายการพัฒนาบุคลากร 

ร่วมวางแผน (Planning 
Participation) 

การมีส่วน 
ร่วมจัดการ
ศึกษาตาม
บทบาท
หน้าที่ของ
ชุมชน 
 ร่วมปฏิบัติ (Implementing 

Participation) 

ร่วมคิด (Thinking Participation) ข้ันที่ 6 ยอมปรับพฤติกรรมและเจตคติ 

ข้ันที่ 7 ริเริ่มฝึกฝนอย่างสร้างสรรค์ 

ข้ันที่ 8 พร้อมเพรียงกันเสนอผลการพัฒนา 

 
ข้ันที่ 1 เพิ่มพูนความรู้อย่างครบครัน 
ข้ันที่ 2 ร่วมมือกันสรุปเนื้อหา 
 

ไม่ผ่าน 
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 จากภาพที่ 1 รูปแบบการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
 1. หลักการพัฒนาบุคลากร 
   1.1 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ส่งเสริมให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาผู้ที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน สถาบันทางสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมช่วยเหลือและเข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการด าเนินกิจกรรมในการพัฒนาผู้ที่มีส่วนร่วมจัด
การศึกษา รวมทั้งมีส่วนได้รับประโยชน์จากผลของการพัฒนาอย่างเท่าเทียม โดยมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นแกนหลักในการพัฒนาและทุกภาคส่วนของสังคมช่วย
ส่งเสริมสนับสนุน 
   1.2 หลักการพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic Development) เป็นการพัฒนาที่
ค านึงถึงความเป็นองค์รวมของทุก ๆ ด้านอย่างสมดุลบนพ้ืนฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรม และค านึงถึงมิติอันหลากหลายของผู้มีส่วนร่วมจัดการศึกษาเพ่ือให้ตอบสนองความ
ต้องการในการพัฒนาและเข้าถึงโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ โดยเริ่ม
จากภายในตัวของแต่ละบุคคล อันได้แก่ ความรู้สึก ความคิด และเชื่อมโยงไปที่ด้านร่างกาย จิตใจ 
และสติปัญญา 
 2. วัตถุประสงค์การพัฒนาบุคลากร  
  2.1 เพ่ือพัฒนาผู้มีส่วนร่วมจัดการศึกษา ให้มีความรู้ (Knowledge) เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของชุมชนต่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2.2 เพ่ือพัฒนาผู้มีส่วนร่วมจัดการศึกษา ให้มีเจตคติ (Attitude) ที่ดีต่อการมีส่วนร่วม
จดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2.3 เพ่ือพัฒนาผู้มีส่วนร่วมจัดการศึกษา ให้มีทักษะ (Skills) การมีส่วนร่วมจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. ขอบข่ายการพัฒนาบุคลากร 
  3.1 ความรู้ (Knowledge) เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย  
3 ด้าน ได้แก่ ด้านบทบาทหน้าที่ของชุมชนต่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  3.2 เจตคติ(Attitude)ที่ดีต่อการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   3.3 ทักษะ (Skills) การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย  
3 ทักษะ ได้แก่ ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมปฏิบัติ 
 4. แนวทางการพัฒนาบุคลากร   แบ่งเป็น 3 ระยะ 8 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
   4.1 ระยะที่ 1 เสริมสร้างความรู้ ใช้เวลา 3 วัน วันละ 6 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
    ขั้นที่ 1 เพ่ิมพูนความรู้อย่างครบครัน เป็นขั้นการให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนร่วมจัด
การศึกษา โดยใช้วิธีการวิธีการฝึกอบรม  
   ขั้นที่ 2 ร่วมมือกันสรุปเนื้อหา เป็นขั้นการให้ผู้มีส่วนร่วมจัดการศึกษาสรุป 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1
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องค์ความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดของวิทยากร โดยใช้วิธีการประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติงาน  
     4.2 ระยะที่ 2 ฟ้ืนฟูเจตคติ เป็นการต่อยอดและพัฒนาต่อเนื่องจากระยะที่ 1 ใช้เวลา 
3 วัน วันละ 6 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนการปรับเจตคติที่มีต่อการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
   ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ศึกษาอย่างแยบยล เป็นขั้นการวิเคราะห์พฤติกรรมและเจคติของ
มีส่วนร่วมจัดการศึกษา  
   ขั้นที่ 4 สืบค้นตัวแบบอันหลากหลาย เป็นขั้นการศึกษาตัวแบบการจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จด้วยการศึกษาดูงาน  
   ขั้นที่  5 เสนอแนะอย่างแยบคายสะท้อนกลับ เป็นขั้นการให้ผู้มีส่วนร่วมจัด
การศึกษาได้มีการเสนอแนะและให้ข้อมูลป้อนกลับ หลังจากท่ีศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ 
  4.3 ระยะที่ 3 ริเริ่มร่วมพัฒนา ใช้เวลา 3 วัน วันละ 6 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นที่ 6 ยอมปรับพฤติกรรมและเจตคต ิเป็นขั้นการพัฒนาปรับพฤติกรรมและเจคติ
ของผู้มีส่วนร่วมจัดการศึกษา 
   ขั้นที่ 7 ริเริ่มฝึกฝนอย่างสร้างสรรค์ เป็นขั้นของการฝึกทักษะ (Skills) การมีส่วน
ร่วมจัดการศึกษาในการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมปฏิบัติ โดยใช้วิธีการมอบหมายโครงการ 
   ขั้นที่ 8 พร้อมเพรียงกันเสนอผลการพัฒนา เป็นขั้นของการจัดนิทรรศการเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้มีส่วนร่วมจัดการศึกษาด้วยการน าเสนอผลงานการพัฒนาระยะที่ 1 - 3   
    5. การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ด าเนินการ ดังนี้ 
   5.1 การวัดผล ได้แก่ การวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด าเนินการทั้งก่อนและหลังการใช้รูปแบบ โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ  การวัดเจตคติที่ดี
ต่อการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการทั้งก่อนและหลังการใช้รูปแบบ โดยใช้แบบวัด
เจตคต ิ และการวัดทักษะการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการทั้งก่อนและหลังการใช้
รูปแบบ โดยใช้แบบแบบประเมินตนเองและตรวจสอบผลงานการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมปฏิบัติ  
  5.2 การประเมินผล โดยมีผลการทดสอบหลังการเรียนรู้ทั้ง 3 หน่วยการเรียนรู้   
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการรับการพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาครบทั้ง 3 ระยะและครบทุก
กิจกรรม ส่งแบบบันทึกการประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติงานครบทุกหน่วยการเรียนรู้ ส่งผลงานการ
ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมปฏิบัติการมีส่วนร่วมจัดการศึกตามสถานการณ์จ าลอง และมีผลการ
ประเมินตนเองของผู้มีส่วนร่วมจัดการศึกษาหลังเข้ารับการพัฒนาทุกหน่วยการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากข้ึนไป 
 6.  การประเมินรูปแบบการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม 
และความถูกต้องครอบคลุมมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับได้ตามเกณฑ์ในระดับมาก ( X =4.04, S.D. =0.73) 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการวิจัยจากศึกษาความต้องการที่จะรับการพัฒนาความรู้และวิธีการพัฒนา
บุคลากร ในภาพรวมพบว่า ผู้มีส่วนร่วมจัดการศึกษามีความต้องการจะรับการพัฒนาความรู้มากในทุก ๆ 
ด้าน ระดับความต้องการมากเป็นอันดับที่ 1  ได้แก่ ด้านบทบาทหน้าที่ของชุมชนต่อการจัดการศึกษา
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ขั้นพ้ืนฐาน (X =4.00, S.D.=0.86) ระดับความต้องการมากเป็นอันดับที่ 2  ได้แก่ ด้านความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( X =3.92, S.D.=0.89)  ส่วนระดับความต้องการอันดับสุดท้าย ได้แก่ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( X =3.91, S.D.=0.88) การส ารวจความต้องการ
ดังกล่าวท าให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นที่จะน าไปใช้ในการวางแผนและออกแบบการพัฒนาบุคลากรได้ตรง
ตามความต้องการผู้มีส่วนร่วมจัดการศึกษา สอดคล้องกับหลักการในการพัฒนาบุคลากรที่กล่าวว่า ใน
กระแสโลกาภิวัตน์ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่และเทคโนโลยีต่าง ๆ ท าให้สภาพแวดล้อม
ทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรจะต้องมีความรู้ความช านาญ และมี
ทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนสอดคล้องกับ ลูเนนเบิร์ก และออนสไตน์ (Lunenburg and 
Ornstein, 2000) ที่ได้กล่าวถึงการพัฒนาบุคลากรว่าจะต้องให้มีความสอดคล้องกันระหว่างความ
คาดหวัง ความสนใจ และความต้องการ ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของการพัฒนาในเชิงจูงใจมิใช่การบังคับขู่เข็ญ     
  2. รูปแบบการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นรูปแบบที่มีลักษณะเป็นเอกสาร  ประกอบด้วยข้อความการอธิบาย
รูปแบบให้เห็นเป็นรูปธรรม มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ไพรัช ถิตย์ผาด (2544) ที่กล่าวว่ารูปแบบ หมายถึงสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบที่ส าคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นวิธีการถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจและจินตนาการ
ของบุคคลที่มีต่อปรากฏการณ์หรือเรื่องราวใด ๆ ซึ่งใกล้เคียงกับแนวคิดของ บาร์โด และฮาร์ตแมน
(Bardo and Hartman, 1982)  ที่กล่าวว่า  รูปแบบว่าเป็นสิ่งที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพ่ือบรรยาย
คุณลักษณะที่ส าคัญของปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ  ไม่ใช่การ
บรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์อย่างละเอียดทุกแง่มุม  ส าหรับรูปแบบที่ได้จากงานวิจัยในครั้งนี้ 
เป็นรูปแบบที่แสดงถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่ส าคัญโดยใช้ค า  หรือข้อความเป็นตัวแทนที่
สร้างขึ้นเพ่ืออธิบายรายละเอียดขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและมีความ
เป็นเหตุเป็นผลกัน รูปแบบมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการพัฒนาบุคลากร 2) วัตถุประสงค์การ
พัฒนาบุคลากร 3) ขอบข่ายการพัฒนาบุคลากร  4) แนวทางการพัฒนาบุคลากร และ 5) การ
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ซึ่งผลการวิจัยนี้ มีองค์ประกอบบางองค์ประกอบที่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เสนอ ภิรมจิตรผ่อง และคณะ (2556) ซึ่งได้พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า 
รูปแบบมีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 2) หลักการของรูปแบบ 3)
องค์ประกอบในการด าเนินงาน 4) การประเมินรูปแบบ และ 5) เงื่อนไขความส าเร็จในการด าเนินงาน
ตามรูปแบบ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับเบญจวรรณ  กี่สุขพันธ์ (2551) ได้พัฒนารูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ใช้ส าหรับพัฒนาครูปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย พบว่า รูปแบบมีองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เป้าหมาย 4) ลักษณะส าคัญของรูปแบบ 5) แนวทางในการน า
รูปแบบไปใช้ 6) ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการใช้รูปแบบ 7) ผลงานส าคัญที่จะเกิดขึ้นหลังการใช้
รูปแบบ (Result) ซึ่งการที่องค์ประกอบของรูปแบบนี้มีความแตกต่างกันกับงานวิจัยของนักการศึกษา
อ่ืนในบางองค์ประกอบ อาจเนื่องมาจากมีเป้าหมายของการพัฒนาที่แตกต่างกัน และมีการผ่านการ
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กลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญหลายคน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ บาร์โด และฮาร์ตแมน (Bardo and 
Hartman, 1982) ที่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบไว้ว่า การที่จะระบุว่ารูปแบบ
หนึ่งจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดมากน้อยเพียงใดและควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ไม่มีข้อก าหนด
ที่แน่นอน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับปรากฏการณ์นั้น ๆ  

   3. การน าเสนองานวิจัยครั้งนี้ ได้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐานฉบับสมบูรณ์  โดยผ่านการประเมิน
ประสิทธิภาพของรูปแบบในความเป็นไปได้ที่จะน ารูปแบบไปใช้ จากการท าร่างรูปแบบครั้งที่ 1 เป็น
แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน จากนั้นมาวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเป็น
ร่างรูปแบบครั้งที่ 2 จัดประชุมกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญ  (Expert Group Meeting) เพ่ือประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบ ผลการตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.58, S.D.=0.47) ส่วนความเป็นไปได้ขององค์ประกอบใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.66, S.D.=0.49) สอดคล้องกับเบญจวรรณ  กี่สุขพันธ์  
(2551) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ที่ใช้ส าหรับพัฒนาครูปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทยโดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) ก าหนดกรอบแนวคิด 2) ศึกษาความ
ต้องและรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ใช้ส าหรับพัฒนาครูปฐมวัย
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย 3) ร่างรูปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ใช้ส าหรับพัฒนาครูปฐมวัยสังกั ดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย  4) ศึกษาความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ 5) การน าเสนอรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่
ใช้ส าหรับพัฒนาครูปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ และคณะ (2544) ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 1) ระยะที่ 1 การพัฒนากรอบ
แนวคิด แบ่งออกเป็น 3 ขั้นคือ ขั้นที่ 1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ขั้นที่ 2 การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ขั้นที่ 3 การประชุมปฏิบัติการเพ่ือหาความเหมาะสมและสอดคล้องเกี่ยวกับ
รูปแบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  2) ระยะที่ 2 ก าหนดโครงร่างรูปแบบ
เครือข่ายการพัฒนา แบ่งออกเป็น 2 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ร่างรูปแบบเครือข่ายการพัฒนา ขั้นที่ 2 ประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบเครือข่ายการพัฒนา 3) ระยะที่ 3 การประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบ
เครือข่ายการพัฒนา 

   ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ ด้านความมีประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความ
เหมาะสม และความถูกต้องครอบคลุม เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า มีผลการประเมิน
ระดับมาก ( X = 4.14, S.D.=0.76) แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมรูปแบบสามารถเป็นแนวทางน าไปใช้
พัฒนาบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสังกัดอ่ืน ๆ ในประเทศไทยได้ 
เนื่องจากหลักการแนวคิดของรูปแบบ สอดคล้องกับแนวคิดหลักการปฏิรูปการศึกษาไทยที่ก าลัง
ด าเนินการอยู่ในขณะนี้ ที่ระบุว่าการจัดการศึกษาจ าเป็นต้องกระจายอ านาจการบริหารจัดการลงสู่



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 

  
 

97 

ท้องถิ่นให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 80 (4) ได้บัญญัติไว้ว่ารัฐส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชุมชน องค์การทางศาสนาและเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและให้สอดคล้องกับนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และมาตรา 289 
วรรคสอง ได้บัญญัติไว้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและการฝึก
อาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อบรมของรัฐ  โดยค านึ งถึ งความสอดคล้ องกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ  
(วีระพร  เชื้ออ่ า, 2553) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ที่ได้ก าหนดและให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมของชุมชน
และท้องถิ่นในการจัดการศึกษาตามมาตรา 8 (2) การจัดการศึกษาให้ยึดหลักสังคมมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา และมาตรา 9 (6) ว่า การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึด
หลักการกระจายอ านาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มาตรา 41 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ 
ตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น และมาตรา 42 ให้กระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
หน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยังเปิดโอกาสให้ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีส่วนร่วม
เป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (วีระพร  เชื้ออ่ า, 2553) ซึ่งน าไปสู่การจัดการเรียนรู้ตามมาตรา 
24 (6) ที่มุ่งให้การจัดการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครองและบุคลากรในชุมชนทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ (ชัญญา อภิปาลกุล, 
2545) ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา รวมทั้งหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดอ่ืน ๆ 
สามารถน ารูปแบบที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ เป็นทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่งส าหรับใช้ในการพัฒนา
บุคลากรได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบศึกษาความต้องการพัฒนาบุคลากร ทั้ง 3 ด้าน คือ 1) 
ด้านบทบาทหน้าที่ของชุมชนต่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  2) ด้านความรู้เกี่ยวกับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และ 3) ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รวมทั้งวิธีการพัฒนาบุคลากร  
  1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์ การคัดกรองบุคลากรที่
จะมาเข้ารับการพัฒนา รวมทั้งต้องมีการประเมินผลที่เป็นมาตรฐาน 
   1.3 ควรมีการศึกษาบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพัฒนาปรับปรุงรายละเอียดใน
องค์ประกอบที่ให้มีความเหมาะสม เพ่ือสะดวกในการน ารูปแบบไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
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  2.1 ควรมีการวิจัยในลักษณะการทดลอง ด าเนินงานเป็นโครงการน าร่องในการพัฒนา
บุคลากรตามรูปแบบ 
  2.2 ควรมีการวิจัยติดตามผลที่เกิดขึ้นจากการน ารูปแบบไปใช้ในพ้ืนที่ต่าง ๆ อาทิ 
การศึกษาสถานภาพ และบทบาทของบุคลากรหลังได้รับการพัฒนา ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา หรือ 
การศึ กษ าความ พึ งพ อใจ ใน การพั ฒ นา บุ ค ล ากรที่ ป ฏิ บั ติ งาน ในสถาน ศึ กษ า  เป็ น ต้ น  
  2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของการน ารูปแบบไปใช้จริงเพ่ือจะได้น าผล
จากการศึกษามาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลสูงสุด 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาระดับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระดับมาตรฐานคุณภาพแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  และรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อการพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดล
สมการโครงสร้าง ตัวแปรเกณฑ์ คือ หลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตัวแปรพยากรณ์ คือ 
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  ประชากร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ นักท่องเที่ยวที่ใน
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดในเขตภาคกลาง ในปี 2556 จ านวน 18,175,708 คน และ
ประชาชนในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดนั้นไม่ทราบจ านวน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
โปรแกรม G*Power3.1 ได้กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มละ 500 คน การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ระดับการน าหลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาปฏิบัติ ระดับ
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง  
 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในแหล่งท่องเที่ยวมีการน าหลักการจัดการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนมาปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก โดยมีการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างพอดีสูงสุด มีระดับ
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมาก โดยมีศักยภาพในการรองรับด้าน
การท่องเที่ยวสูงสุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า หลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีอิทธิพล
ต่อมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง ร้อยละ 41 
โดยรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 5 อันดับแรกท่ีส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง ได้แก่ การประสานการพัฒนาการท่องเที่ยวสูงสุด  
การมีส่วนร่วมโดยการสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวกับท้องถิ่น การฝึกอบรมบุคลากรในท้องถิ่น 
การรักษาและส่งเสริมความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดเตรียมข้อมูลคู่มือบริการ
ข่าวสารการท่องเที่ยวให้พร้อม  
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ABSTRACT 
 This research aims to study the sustainable tourism management level, the 
cultural attractions’ level of standards, and the sustainable tourism models that effects 
of the cultural attractions’ quality standards in central provinces by the structural 
equation modeling analysis. The criterion variable is the principles of sustainable 
tourism management and the cultural attractions’ quality standards acts as the 
predictor variable. The population used in this study was divided into two groups: one 
was 18,175,708 tourists in central provinces’ natural attractions in 2013, the other was 
the unknown number of the local residing at the cultural attraction in each province. 
Calculated by G*Power 3.1, the sample size for each group was 500 respondents who 
were selected by multi-stage sampling technique. The mean and standard deviation 
were employed in the statistical analysis of the data. The confirmatory factor analysis 
and the structural equation modeling analysis were also included in the study. The 
results showed that the local, residing at the cultural attractions, scored high in 
adapting the principles of sustainable tourism into practice with the proper use and 
conservation of resource performed as the highest principle. The quality standards of 
cultural attractions were ranked excellent, with the highest level in tourism carrying 
capacity. The hypothesis testing revealed that the principles of sustainable tourism 
affected the cultural attractions in the central provinces at 41%. The Model of 
Sustainable Tourism Management should focus on the top five principles of 
sustainable tourism management including integrating tourism into planning, involving 
local communities, training staff, maintaining diversity and marketing tourism 
responsibly. 
 
ค าส าคัญ 
 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
 
Keywords 
 Sustainable Tourism Management, Quality Standards of Cultural Attractions 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization: WTO) กล่าวว่ามีการเดิน
ทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวนานาชาติเพ่ิมขึ้น 5% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2013 เทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2012 และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในระยะยาวจนถึงปี 2030 (3.8 % ต่อปีโดยเฉลี่ย
ระหว่างปี 2010 และปี 2020) การเจริญเติบโตที่แข็งแกร่งท าให้เกิดเป้าหมายทางเศรษฐกิจใหม่ (6 %) 
สูงกว่าในทางเศรษฐกิจขั้นสูง (4 %) (World Tourism Organization, 2013) 
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 ส าหรับประเทศไทยในปี 2558 มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทยจ านวน 
29,881,091 คน ขยายตัวร้อยละ 20.44 ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ 6.54 จาก
สถานการณ์ภายในประเทศและการหดตัวของนักท่องเที่ยวรัสเซียจากภาวะเศรษฐกิจ ผลจาก
สถานการณ์ภายในประเทศที่สงบ การเปิดตัวโครงการท่องเที่ยววิถีไทยและการเติบโตในอัตราที่สูง
แม้ว่าในปีที่ผ่านมา ภาคการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ส าคัญ 
เช่น เหตุการณแ์ผ่นดินไหวที่เนปาล การระบาดของไวรัสเมอร์ในเกาหลีใต้ เหตุระเบิดบริเวณแยกราช
ประสงค์และการก่อเหตุร้ายในปารีส ซึ่งมีผลท าให้การท่องเที่ยวบางช่วงสะดุดแต่ยังคงเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง การฟ้ืนตัวจากสถานการณ์ในปีก่อนหน้าเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลให้จ านวนนักท่องเที่ยวในปี 
2558 เติบโตในอัตราที่สูงโดยเฉพาะการขยายตัวกว่าร้อยละ 71 ของนักท่องเที่ยวจีน (กรมการ
ท่องเที่ยว, 2558) 
 

 
ภาพที่ 1 อัตราการขยายตัวของผู้เยี่ยมเยือน ปี 2556 
ที่มา : ศูนย์วิจัยด้านการตลาดท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2558) 
 
 จากภาพที่ 1 พบว่า ภาคกลางไม่รวม กทม. มีอัตราการขยายตัวของผู้เยี่ยมเยือนน้อยที่สุด 
ในขณะที่สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า ทั้งที่จังหวัดใน
เขตภาคกลางเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนาธรรมที่น่าสนใจและโดดเด่น จึงท าให้ผู้วิจัย
สนใจทีจ่ะศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขตภาคกลาง  
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ภาพที่ 2 จ านวนผู้เยี่ยมเยือน ในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง ปี 2556 
ที่มา : ศูนย์วิจัยด้านการตลาดท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2558) 
 
 จากภาพที่ 2  จังหวัดในเขตพ้ืนที่ภาคกลางที่มีจ านวนผู้เยี่ยมเยือนสูงสุด 5 อันดับแรก 
ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี ฉะเชิงเทรา และนครปฐม  ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาข้อมูลใน 5 จังหวัดดังกล่าว 
 การท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหลักในการน ารายได้เข้าสู่ประเทศ กรมการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็น
องค์กรหลักในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งประเทศ องค์ประกอบหนึ่งของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
คือ การเข้าไปจัดท ามาตรฐาน ส่งเสริมการพัฒนา บริหารจัดการ และตรวจประเมินเพ่ือให้มาตรฐาน
แก่แหล่งท่องเที่ยว ปัจจุบันกรมการท่องเที่ยวได้พัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือยกระดับ  
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน โดยการจัดท าระบบการประเมินคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับจังหวัดขึ้น 
โดยการหาผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว เพื่อด าเนินการประเมินคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวด้วยตนเอง
ในระบบออนไลน์ จะมีการมอบประกาศนียบัตรแก่แหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านการประเมิน (หนังสือพิมพ์
บ้านเมือง, 2555)  
 จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาหารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่
ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 การศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส่งผลต่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เ พ่ือศึกษาระดับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืนของจังหวัดในเขตภาคกลาง  
ในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
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2. เพ่ือศึกษาระดับมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดในเขตภาคกลาง  
ในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

3. เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อการพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 หลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายถึง ประชาชนในแหล่งท่องเที่ยวมีส่วนร่วมใน
การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างพอดี  การลด
การบริโภคที่เกินความจ าเป็นและการลดของเสีย การรักษาและส่งเสริมความหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การประสานการพัฒนาการท่องเที่ยว การใช้การท่องเที่ยวเพ่ือขยายเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น การมีส่วนร่วม โดยการสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวกับท้องถิ่น การประสานความ
ร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การฝึกอบรมบุคลากรในท้องถิ่นการจัดเตรียมข้อมูลคู่มือ
บริการข่าวสารการท่องเที่ยวให้พร้อม และการวิจัยและติดตามผล 
  มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่
มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว  ศักยภาพในการรองรับด้าน
การท่องเที่ยว และการบริหารจัดการ 
  ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว  หมายถึง คุณค่าทางวัฒนธรรม และคุณค่าทาง
กายภาพและการจัดกิจกรรม 
  ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว หมายถึง ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอ านวยความ
สะดวกขั้นพ้ืนฐาน และศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอก 
  การบริหารจัดการ หมายถึง การจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว และการจัดการ
ด้านการท่องเที่ยว 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้ 

1.1 นักท่องเที่ยวที่ เข้ามาเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี ฉะเชิงเทรา และนครปฐม ปี 2556 จ านวน 18,175,708 คน 
(ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว, 2558) 

1.2 ประชาชนในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
ลพบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม ไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน   
  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ส าหรับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงการ ใน
การวิจัยนี้ใช้โปรแกรม G*Power3.1  โดยก าหนดขนาดอิทธิพลในระดับปานกลาง เท่ากับ 0.30 ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.05 ค่าอ านาจการทดสอบ เท่ากับ 0.95 ค่าองศาอิสระของโมเดล
อิสระ เท่ากับ 55  ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 497 คน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยจึงเกบ็ข้อมูลจากนักท่องเที่ยวและประชาชนในแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มละ 500 คน 
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ตารางท่ี 1 กลุ่มตัวอย่าง 
 

จังหวัด : แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ประชากร 
กลุ่มตัวอย่าง 

นักท่องเท่ียว 
ประชาชนในแหล่ง

ท่องเท่ียว 
พระนครศรีอยุธยา : อุทยานประวตัิศาสตร์แห่งชาติฯ 6,226,424 171 171 
สระบรุ ี: วัดพระพุทธบาท 3,758,125 104 104 
ลพบุร ี: พระนารายณ์ราชนิเวศ และศาลพระกาล 2,802,940 77 77 
ฉะเชิงเทรา : วัดหลวงพ่อโสธร 2,740,284 75 75 
นครปฐม : พระปฐมเจดีย ์ 2,647,935 73 73 

รวม 18,175,708 500 500 
 
2. การสุ่มตัวอย่างการวิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) 

โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเดียวกันทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนในแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้ 
2.1 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยแบ่งตามภาคต่าง ๆ 

เลือกภาคกลางที่ไม่รวมกรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นภาคที่มีอัตราการขยายตัวของจ านวนผู้เยี่ยมเยือน 
ต่ าที่สุด 

2.2 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเก็บข้อมูล 5 
จังหวัดที่มีจ านวนผู้เยี่ยมเยือนสูงที่สุด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี ฉ ะเชิงเทรา 
และนครปฐม 

2.3 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเก็บข้อมูลจาก
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของแต่ละจังหวัด 

2.4 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยเลือกเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวและประชาชนในแหล่งท่องเที่ยว ในวันธรรมดา (จันทร์ – ศุกร์) และ
วันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยเก็บข้อมูลในช่วงเวลา 10.00 – 15.00 น. 
จนครบตามจ านวนตัวอย่างที่ต้องการ 

3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

3.1 แบบสอบถามการน าหลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาปฏิบัติ สอบถามข้อมูล
จากประชาชนในแหล่งท่องเที่ยว มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

3.2 แบบสอบถามมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สอบถามข้อมูลจาก
นักท่องเที่ยว มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

4. การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ  
4.1 การหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) โดยการค่าดรรชนีความสอดคล้อง 

(IOC) ของแบบสอบถาม หลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน = 0.97 มาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม = 1.00 
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4.2 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ 
ครอนบาคของแบบสอบถาม หลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน = 0.842 มาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม = 0.932   

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ใช้ในการวิเคราะห์ระดับการ

จัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และวิเคราะห์ระดับมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของ
จังหวัดในเขตภาคกลาง   

5.2 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) 
เป็นการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ที่ก าหนดไว้ระหว่างตัวแปรแฝงที่สร้างขึ้นในโมเดลตั้งแต่สอง
ปัจจัยขึ้นไป โดยการสร้างโมเดลสมการสมมติฐาน เป็นวิธีการผสมระหว่าง 1) การวิเคราะห์เส้นทาง 
(Path Analysis) เพ่ือประเมินความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Observed Variable) และปัจจัยแฝง 
(Latent Variable) และ 2) การทดสอบโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis: CFA) เพ่ือหาโมเดลที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด ในการศึกษาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ที่ส่ งผลต่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขต 
ภาคกลาง 

 
ผลการวิจัย 

1. ระดับการน าหลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาปฏิบัติของแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม (ST_Sum) จังหวัดในเขตภาคกลาง ประกอบด้วย การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่าง
พอดี (ST1_Con) การลดการบริโภคที่เกินความจ าเป็นและการลดของเสีย (ST2_Red) การรักษาและ
ส่งเสริมความหลากหลายของทรัพยากรทางวัฒนธรรม (ST3_Mai) การประสานการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว (ST4_Int) การใช้การท่องเที่ยวเพ่ือขยายเศรษฐกิจในท้องถิ่น (ST5_Eco) การมีส่วนร่วม 
โดยการสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวกับท้องถิ่น (ST6_Com) การประสานความร่วมมือกับ
ผู้เกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ST7_Pub)  การฝึกอบรมบุคลากรในท้องถิ่น  (ST8_Tra)  
การจัดเตรียมข้อมูลคู่มือบริการข่าวสารการท่องเที่ยวให้พร้อม (ST9_Res) และการวิจัยและติดตาม
ผล (ST10_Res)  

 
 

ภาพที่ 3 ระดับการน าหลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาปฏิบัติของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
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 จากภาพที่ 3 ประชาชนในแหล่งท่องเที่ยวมีการน าหลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมา
ปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก โดยมีการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างพอดี (ST1_Con) สูงสุด อยู่ใน
ระดับมาก และมีการวิจัยและติดตามผล (ST10_Res) ต่ าสุด อยู่ในระดับมาก 
 

2. ระดับมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง  
ประกอบด้วย การจัดการด้านการท่องเที่ยว (Tour) ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว (Pot)  
คุณค่าทางวัฒนธรรม (Cul)  และการจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว (Con) 

 

 

ภาพที่ 4 ระดับมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง   
  

 จากภาพที่ 4 ระดับมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมาก โดยมี
ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว (Pot) สูงสุด อยู่ในระดับดีมากและมีการจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว (Tour) ต่ าสุด อยู่ในระดับดีมาก 
 

3. การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อ
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง 
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         .41 
 
 
 
  

 
Chi-square = 40.990, df = 50, p = .814 CMIN/DF = .820 

GFI = .989, RMSEA = .000 
 

ภาพที่ 5 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อ 
               มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง 
 
 จากภาพที่ 5 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง พบว่า 
หลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ST_Cul) ที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง (Sum_Cal) ร้อยละ 41 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี  
ค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 40.990 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 50 ค่าความน่าจะเป็น (p-value) เท่ากับ 
0.814 ไค-สแควร์สัมพันธ์ (chi-square/df) เท่ากับ .820 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) 
เท่ากับ .989 และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน (RMSEA) 
เท่ากับ .000 โดยหลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 5 อันดับแรกที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง ได้แก่ การประสานการพัฒนาการท่องเที่ยวสูงสุด 
ร้อยละ 70 การมีส่วนร่วมโดยการสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวกับท้องถิ่น ร้อยละ 69 การ
ฝึกอบรมบุคลากรในท้องถิ่น  ร้ อยละ 66 การรั กษาและส่ ง เสริมความหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ร้อยละ 63 และการจัดเตรียมข้อมูลคู่มือบริการข่าวสารการท่องเที่ยวให้พร้อม 
ร้อยละ 62 ตามล าดับ  
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อภิปรายผล 
 ประชาชนในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มีการน าหลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมา
ปฏิบัติ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างพอดีสูงสุด ทั้งนี้เนื่องจาก 
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส่วนใหญ่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยฝีมือมนุษย์ ท าให้สิ่งก่อสร้าง
เหล่านั้นย่อมมีการทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมคือ
ต้องการชื่นชมความงดงามของศิลปวัฒนธรรม แต่ความเป็นเอกลักษณ์ ความสวยงาม ความสะอาด ก็เป็น
ส่วนส าคัญในการดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ า สอดคล้องกับผลงานวิจัยของฤดี หลิมไพโรจน์
และไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว  (2558) ศึกษาเรื่องอิทธิพลของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยว ที่มีต่อความตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้ าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า 
ความพึงพอใจด้านสิ่งดึงดูดของแหล่งท่องเที่ยวส่งผลต่อการกลับมาเที่ยวซ้ าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มากที่สุด ตามด้วย ความพึงพอใจต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ภาพลักษณ์ด้านแหล่งท่องเที่ยว 
ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย และภาพลักษณ์ด้านของที่ระลึก โดยความพึงพอใจด้านสิ่งดึงดูด 
ประกอบด้วย ความเป็นเอกลักษณ์ ความงดงามของศิลปวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยว ความหลากหลาย
ของสถานที่ท่องเที่ยว การได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ความหลากหลาย
ของสินค้าและของที่ระลึก ความหลากหลายของกิจกรรมทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม  
ความสวยงามของสภาพภูมิทัศน์โดยรวมของสถานที่ท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทางด้านสถาปัตยกรรมของ
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น 

นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพ 
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการศักยภาพใน
การรองรับด้านการท่องเที่ยวสูงสุด อยู่ ในระดับดีมาก โดยศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว 
ประกอบด้วย 1)  ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ มีการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก
ขั้นพ้ืนฐานให้ดีขึ้น และมีศักยภาพในการพัฒนาจากปัจจัยภายนอกทั้งภาครัฐและเอกสารในการให้
การสนับสนุน 2) คุณค่าทางกายภาพและการจัดกิจกรรม ได้แก่ ความสะดวกในการเข้าถึง ความ
ปลอดภัยและความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยมีความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรการท่องเที่ยว และความหลากหลายของวัฒนธรรม ซึ่งเป็นจุดขายส าคัญในการ
ส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว ท าให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของประเทศ
ไทย ให้กับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจอยากเรียนรู้และสัมผัสกับวิถีชีวิตชนบท ศิลปวัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรมต่าง ๆ  โดยน ามาเป็นจุดขายเพ่ือดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ  
ดังนั้น แหล่งท่องเที่ยวจ าเป็นต้องมีศักยภาพในการรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวด้วย เช่น พัฒนา
สิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ ถนน ห้องน้ า ไฟฟ้า รถโดยสารสาธารณะ ที่พัก การจัด
กิจกรรม ความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมหรือการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า 
นักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเขตภาคกลางมีความเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพในการรองรับ
ด้านการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตาม แหล่งท่องเที่ยวก็ควรมีการเพ่ิมหรือพัฒนาศักยภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยวอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของนินธนา เอ่ียมสะอาด และสุกานดา  
เทพสุวรรณชนะ (2557) ศึกษาเรื่องการเพ่ิมศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางบกในเขตจังหวัดสุราษฎร์
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ธานี เพ่ือรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนมีความต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางบก มีความต้องการระดับมาก
ในทุกด้าน มีแนวทางดังนี้ ด้านคุณค่าของแหล่งเที่ยวต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจและการร่วมมือใน
เครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และคนในชุมชนและผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ รวมทั้งการสร้าง
ความเป็นเอกลักษณ์ให้เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ ในด้านความสะดวกในการเข้าถึง การส่งเสริม 
การเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์ การสร้างกิจกรรมส่งเสริมด้านการขาย การประชาสัมพันธ์  
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการเพ่ิมช่องทางการตลาด ส่งเสริมให้เกิดวีซ่าที่สามารถใช้ในประเทศ
กลุ่มอาเซียน ส าหรับด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ภาครัฐควรวางนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ประกอบการเตรียมตัวและปรับตัวให้เข้ากับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ผู้ประกอบการควรปรับปรุงระบบการช าระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเงินสดมากขึ้น การพัฒนา
แอพพลิเคชั่นรวมทั้งเว็บไซต์เพ่ือให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวและแบ่งปันประสบการณ์ท่องเที่ยว รวมทั้ง
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการด้านธุรกิจ
ท่องเที่ยว ด้านสภาพแวดล้อม ปลูกสิ่งก่อสร้างเพ่ือให้บริการแก่นักท่องเที่ยวพักผ่อนและควรต้อง
สอดคล้องกับภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว และการเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาหลักสูตรในสายวิชาชีพ 

รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง ร้อยละ 41 สอดคล้องกับ อรนุช โกศล และโชคชัย สุทธาเวศ (2556) 
ศึกษาการจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า การ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มตัวในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นอนาคตอันใกล้นี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่
ประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้
เนื่องจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สามารถสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก และมี
แนวโน้มว่าจ านวนนักท่องเที่ยวจะเพ่ิมปริมาณมากขึ้น จึงควรให้ความให้ความส าคัญและเตรียมความ
พร้อมด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านนโยบายการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ยังคงเอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมประจ าท้องถิ่นไว้ รวมทั้งพัฒนามาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้เพ่ิมขึ้น 
ดังนั้น ควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  โดย 5 อันดับแรกที่ส่งผลต่อมาตรฐาน
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง ได้แก่ 1) การประสานการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว  เช่น มีการประสานแผนพัฒนาการท่องเที่ยวกับองค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต. หรือเทศบาล) 
จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ร่วมกันให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น   2) การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน 
และเครือข่ายประชาชนในท้องถิ่นในพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น น่าสนใจ 
รวมทั้งจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่น 3) ประชาชน
ในท้องถิ่นควรได้รับการฝึกอบรม เพ่ือสามารถให้ข้อมูลและเป็นตัวอย่างให้กับนักท่องเที่ยวในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เช่น อบรมการนุ่งผ้าโบราณ การท าขนมโบราณ 4) การรักษาและส่งเสริม
ให้มีกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพ่ือดึงดุดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้ใช้เวลาในแหล่ง
ท่องเที่ยวให้นานขึ้นและสร้างความประทับใจให้กลับมาเที่ยวซ้ า เช่น กิจกรรมแต่งกายชุดย้อนยุคเดินชม
ตลาดโบราณ  ได้ลงมือท าขนมโบราณประจ าท้องถิ่น  5) การจัดเตรียมข้อมูลและคู่มือในการ
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ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ เช่น  เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อออนไลน์เกี่ยวกับประเภทของการแต่งการที่
เหมาะสมกับกิจกรรม ที่มาและประโยชน์ของวัตถุดิบที่น ามาท าขนมหรือประกอบอาหารประจ าท้องถิ่น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 

1. ระดับการน าหลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาปฏิบัติของแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม พบว่า ประชาชนในแหล่งท่องเที่ยวมีการน าหลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาปฏิบัติ 
อยู่ในระดับมาก โดยมีการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างพอดี สูงสุด อยู่ในระดับมาก ดังนั้นการ
กระตุ้นและสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้มีเพ่ิมขึ้นจะเป็น
กระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยากรการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน และมีการวิจัยและติดตามผล 
ต่ าสุด อยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องจึงควรจัดให้มีการท าการวิจัยเพ่ือติดตามผลที่เกิดขึ้นจากการ
จัดการท่องเที่ยวเพ่ือป้องกันปัญหาหรือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการ
ท่องเที่ยวได ้

2. ระดับมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง พบว่า
ระดับมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมาก โดยมีศักยภาพในการรองรับ
ด้านการท่องเที่ยว สูงสุด อยู่ในระดับดีมาก ดังนั้นการคงไว้ซึ่งศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวใน
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกข้ันพื้นฐาน ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้ดีขึ้นในอนาคต ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอก โดยมี
หน่วยงานเอกชนให้การสนับสนุนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  และศักยภาพในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอก โดยมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจะ
เป็นปัจจัยส าคัญในการดึงดูดและรักษานักท่องเที่ยวให้คงอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวต่อไป อันจะน ามาสู่
ความยั่งยืนของการจัดการท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง และมีการจัดการด้านการท่องเที่ยว ต่ าสุด อยู่ใน
ระดับดีมาก ดังนั้นการก าหนดวิธีการหรือกระบวนการจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมหรือตรงตามความ
ต้องการของชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยว เช่น การจัดการบริการด้านที่พัก การจัดการบริการด้านอาหาร
และโภชนาการ การจัดการด้านสิ่งก่อสร้าง สิ่งอ านวยความสะดวกและระบบเตือนภัย การจัดการด้าน
กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว 
รวมทั้งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น  การจัดการด้าน 
การให้ความรู้และการสร้างจิตส านึกโดยจัดกิจกรรมและด าเนินการให้ความรู้เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลแก่
นักท่องเที่ยว ผู้น าเที่ยว ผู้ประกอบการ และชุมชนที่อยู่โดยรอบ ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว และชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์และรายได้จากการด าเนินกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว จะเป็นวิธีการในการจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อ
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง  พบว่า หลักการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 5 อันดับแรกที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของ
จังหวัดในเขตภาคกลาง ได้แก่ 1) การประสานการพัฒนาการท่องเที่ยวสูงสุด 2) การมีส่วนร่วมโดย
การสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวกับท้องถิ่น 3) การฝึกอบรมบุคลากรในท้องถิ่น 4) การรักษา
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และส่งเสริมความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ และ 5) การจัดเตรียมข้อมูลคู่มือบริการ
ข่าวสารการท่องเที่ยวให้พร้อม ดังนั้นเพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องจึงควรด าเนินการตามหลักการจัดการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 5 อันดับแรกข้างต้น ซึ่งจะส่งผลต่อด าเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับแหล่งท่องเที่ยว โดย 1) การประสานการพัฒนาการท่องเที่ยว ชุมชนควรมีการสร้าง
เครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างกัน โดยมีข้อตกลงร่วมกันอย่างกว้าง ๆ ไม่เป็นการบังคับให้ต้อง
ปฏิบัติตาม แต่อาจท าเป็นไปในลักษณะการก าหนดพันธะสัญญาร่วมกันและสามารถด าเนินการได้โดย
อิสระ เมื่อมีความเข้มแข็งในความร่วมมืออาจน าไปสู่การยอมรับและสร้างการต่อรองกับหน่วยงาน
ภายนอกได้ ระดับเครือข่ายที่ควรมี ได้แก่ เครือข่ายในระดับชุมชน เครือข่ายระหว่างชุมชน เครือข่าย
ระดับประเทศ และเครือข่ายระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวนั้นควร
จัดให้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมเยือนระหว่างสมาชิกเครือข่าย
เพ่ือเปิดมุมมองที่หลากหลายระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น  2) การมีส่วนร่วม โดยการสร้างเครือข่าย
พัฒนาการท่องเที่ยวกับท้องถิ่น การจัดการท่องเที่ยวให้ประสบความส าเร็จไม่สามารถด าเนินการได้
เพียงเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น หากแต่จ าเป็นต้องมีการร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิ หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ผู้ประกอบการ ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการจัดการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประสบความส าเร็จได้นั้น จึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันใน
ทุกภาคส่วนเพ่ือให้เกิดเป็นเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน อันจะน าไปสู่การวางแผนการ
ด าเนินงานที่เหมาะสม มีแนวทางการปฏิบัติและตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดการ
ท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะน าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต 
ตลอดจนควรจัดให้มีการสรุปบทเรียนและกิจกรรมร่วมกันที่จะน าไปสู่การจัดความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างในเครือข่ายการท่องเที่ยว การจัดสรรผลประโยชน์ และการสร้างความสามัคคีเพ่ือผลักดัน
ให้เกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนต่อไปชุมชนต่อไป 3) การฝึกอบรมบุคลากรในท้องถิ่น เป็นที่
เชื่อได้ว่าการจัดการท่องเที่ยวที่ประสบความส าเร็จได้นั้นประชาชนในท้องถิ่นจัดเป็นกลไกส าคัญใน
การขับเคลื่อนและเป็นฟันเฟืองส าคัญที่จะท าให้การท่องเที่ยวประสบความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จได้ 
ดังนั้นการให้ความรู้ที่ถูกต้องต่อการจัดการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม ประวัติความเป็นมา ความ
เชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรการท่องเที่ยวกับวิถีชีวิต ความส าคัญของการท่องเที่ยว และผลกระทบที่
เกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบที่อาจเกิดขึ้นได้จากการจัดการท่องเที่ยว จึงเป็นปัจจัยที่จะท าให้
ประชาชนในพ้ืนที่เข้าใจ ยอมรับและมีส่วนร่วมในการด าเนินการท่องเที่ยวในชุมชนได้ ดังนั้นการ
จัดการฝึกอบรมบุคลากรในท้องถิ่นในประเด็นดังกล่าว ซึ่งอาจจัดโดยหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ตลอดจนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทที่จะพัฒนาความคิดของประชาชนใน
ท้องถิ่นให้มีความเข้าใจตนเองรวมถึงผู้น าในท้องถิ่น มีการพัฒนาความสามารถของสมาชิกในการ
วิเคราะห์งานของตนเอง ชุมชน และองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในชุมชน และพัฒนา
ความช านาญการในการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้ประสบความส าเร็จต่อไปได้  4) การรักษา
และส่งเสริมความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจัดเป็นทรัพยากรที่มีความ
เปราะบางง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจึงควรต้องพิจารณาถึง
ศักยภาพในการรองรับของพ้ืนที่ที่มีต่อนักท่องเที่ยว และต้องมีการกระจายนักท่องเที่ยวออกจากพ้ืนที่
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เสียงและมีความเปราะบางออกไปให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้การกระจายนักท่องเที่ยวออกไปนั้นอาจต้องมี
การขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวในการพัฒนาหรือส่งเสริมการท่องเที่ยวออกไปในหลากหลาย
พ้ืนที่ และมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ในปัจจุบันมักเป็นไปตามกระแสความนิยมหรือจากสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเมื่อเกิดการรับรู้ในช่วงเวลา
เดียวกันนักท่องเที่ยวมักจะเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในแหล่ง ๆ นั้น จนอาจเกินขีดความสามารถในการ
รองรับนักท่องเที่ยว และจะน าไปสู่ความเสียหายของวัฒนธรรมในพ้ืนที่นั้นได้ นอกจากนี้กา รใช้
ข้อตกลงร่วมกันของชุมชนก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยปกป้องและรักษาไม่ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้ 5) การจัดเตรียมข้อมูลคู่มือบริการข่าวสาร
การท่องเที่ยวให้พร้อม เพ่ือให้การปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปตามความมุ่ง
หมายของแหล่งท่องเที่ยว การจัดเตรียมศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวในบริเวณจุดเริ่มการ
ท่องเที่ยวจึงเป็นสถานที่ที่จ าเป็นต้องจัดให้มีกับนักท่องเที่ยว ซึ่งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารอาจจัดเป็น
รูปแบบห้องแสดงนิทรรศการ พ้ืนที่โล่ง หรือแม้กระทั่งจุดบริการเอกสารแผ่นพับที่สามารถท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของสถานที่ท่องเที่ยวในระยะอันรวดเร็ว ไม่เสียเวลาส าหรับการท่องเที่ยวใน
ชุมชนของนักท่องเที่ยว จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้นักท่องเที่ยวเข้าใจและปฏิบัติตัวในระหว่างการ
ท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องอ านวยความสะดวกต่อการให้
ความรู้ด้านต่าง ๆ ในพ้ืนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยภาพรวมเป็นอย่างดีส าหรับกรณีท่ีนักท่องเที่ยวมี
เวลาจ ากัดและไม่สามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษา ตาม
แนวคิดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานผสมผสานกับเมตาคอกนิชัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
2) ศึกษาผลของการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบัวขาว อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  จ านวน 81 คน 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 40 คน กลุ่มควบคุมจ านวน 41 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.98 แบบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหา ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.97 และแบบวัดความสามารถในเมตาคอกนิชัน 
ระยะเวลาในการศึกษา ปีการศึกษา 2556 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (dependent t-test) และ one way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า  
  1) รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบ คือ 1.1) ที่มาและความส าคัญ  1.2) 
ทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐาน 1.3) หลักการ 1.4) จุดมุ่งหมาย 1.5) กระบวนการเรียนรู้ และ 1.6) การวัดและประเมินผล   
  2) ผลการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น พบว่า  
   2.1) นักเรียนกลุ่มทดลอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถทางในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในเมตาคอกนิชัน หลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นสูงกว่า
นักเรียนกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
   2.2) นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถทางในการ
แก้ปัญหา ความสามารถทางด้านเมตาคอกนิชัน หลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น 
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
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                   ABSTRACT 
 The purpose of the research were 1) to develop a health educationalinstructional 
model based on problem based learning with metacognitive strategy for Mathayom 
Suksa 3 students 2) to study the effects of using the instructional model. The subjects 
were 81 students of Mathayom Suksa 3 from Buakhao School. These subjects were 
divided into two groups; 40 students were the experimental group and41 were the 
control group. The research instruments  for collecting data, there were; the health 
learning achievement test with a reliability of  0.98., the health problem solving test 
with a reliability of  0.96., the meta-cognitional ability test.  The study in a term of 
2013 academic year. The data was analyzed by using mean, standard deviation, t-test 
and one way ANOVA. The research finding were:  
 1) The instructional model developed based on problem based learning 
with metacognitive strategy for Mathayom Suksa 3 students consisted 1.1) background  
1.2) theory and basic concepts 1.3) principle 1.4) objective 1.5) instructional procedure  and 1.6) 
assessment and evaluation.  
 2) The effects after learning through the developed instructional model  were:  
  2.1) the health educational achievement,  the health problem solving abilities 
and the metacognitive abilities of the experimental group were significantly higher than the 
group learning through the traditional instruction at the statistical significance  level of .01. 
  2.2) the health educational achievement, the health problem solving 
abilities and the metacognitive abilities of the experimental group after learning were 
significantly higher than before being learned at the statistical significance level of .01. 
 
ค าส าคัญ  
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การใช้ปัญหาเป็นฐาน กลวิธีเมตาคอกนิชัน 
 
Keywords 
  Development of Educational Instructional Model, Problem Based, Metacognitive 
Strategy  
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาในปัจจุบัน พบว่า ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจ เนื่องจาก
หลายสาเหตุ เช่น นักเรียนเรียนแล้วไม่สามารถน าความรู้เหล่านั้นไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ นักเรียน
ไม่ได้ป้องกันตนเองจากโรคติดต่อต่าง ๆ นักเรียนขาดการค้นคว้าเพ่ิมจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ไม่น่าสนใจ นักเรียนขาดความรับผิดชอบ สภาพของการเรียนการสอนสุข
ศึกษาในสถานศึกษายังอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่น่าพอใจ ทั้งนี้ก็เนื่องจากเหตุผลหลายประการ จากการส ารวจ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 

  
 

117 

เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของเด็กวัยเรียนซึ่งกระท ากันทั้งทางฝ่ายการศึกษาและทางสาธารณสุข ปรากฏ
ว่านักเรียนทั่วไปมีพฤติกรรมสุขภาพทั้งทางด้านความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่า
พอใจ และพบว่ามีโรคภัยไข้เจ็บทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่ออยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงที่จะต้องรีบแก้ไข 
สาเหตุส าคัญแห่งปัญหาดังกล่าวเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาโดยทั่วไปยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
พอนั่นเอง (วิศิษฎ์ อิสระด ารง, 2549) นอกจากนั้นนักเรียนยังขาดทักษะการแก้ปัญหาการคิดและการ
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และขาดการน าความรู้ในห้องเรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน การจัดกระบวน 
การเรียนการสอนของครูยังไม่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ไม่เน้นการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และการน าไปใช้ ครูยังคงเน้นการสอนแบบบรรยายเป็นหลักท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อ
หน่ายเพราะขาดการมีส่วนร่วม (โสภา สารเถื่อนแก้ว, 2549) สอดคล้องกับการวิจัยของ ดลฤดี มีสวน 
(2550) ที่พบว่า นักเรียนมีปัญหาเรื่องการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือมาใช้ในการแก้ปัญหาไม่ถูกต้อง ไม่
เพียงพอ แม้ว่าจะเรียนในห้องเรียนและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ไปสืบค้นหาข้อมูลมารวมกันเพ่ือ
สรุปสังเคราะห์เป็นความรู้ส าหรับแก้ปัญหาแล้วก็ตาม แต่นักเรียนก็ยังไม่สามารถน าความรู้ที่หาได้ มา
แก้ปัญหาได้ถูกต้องเพราะนักเรียนหาข้อมูลหรือค้นคว้าความรู้เพ่ือมาสรุปเพ่ือไปตอบปัญหาไม่เพียงพอ 
ท าให้ตอบปัญหาไม่ได้สมบูรณ์ ขาดการมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่รับมอบหมาย ขาดพฤติกรรมที่ดีใน
การท างานกลุ่ม ขาดการแสวงหาความรู้  
 ความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem Solving Ability) เป็นความสามารถทาง
สมองด้านการคิดวิเคราะห์ ใช้ความรู้ ประสบการณ์ที่มีความสัมพันธ์กับสติปัญญา เพ่ือหาค าตอบใน
เรื่องที่อยากรู้หรือสงสัยให้เกิดความกระจ่างอย่างถูกต้องเหมาะสม ความสามารถในการแก้ปัญหา
สามารถพัฒนาได้โดยบุคคลจะใช้ประสบการณ์ และทักษะความรู้เดิมที่ได้สั่งสมไว้หรือใช้ความรู้เดิม
ผสมผสานกับความรู้ใหม่ ๆ ที่ค้นคว้าหรือหาเข้ามาเพ่ิมเติม สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ แล้วน ามาใช้
เป็นความรู้เพ่ือใช้แก้ปัญหาใหม่ ๆ ที่ต้องเผชิญนั้น  เป็นความสามารถที่มีความส าคัญของบุคคล
ประการหนึ่ง ท าให้บุคคลสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรค์ต่าง ๆ ที่เผชิญในชีวิตได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนมีความเข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม (ทิศนา แขมมณี, 2552) 
 การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยให้ผู้เรียนเผชิญปัญหา ผู้เรียนจะหาวิธีการและความรู้ต่าง ๆ มาประกอบเพื่อใช้ในการตัดสินใจให้
ได้ค าตอบในปัญหาต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผลคุณธรรม
จริยธรรมและข้อมูลสารสนเทศ มีการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการ
ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถพัฒนา
ได้โดยบุคคลจะใช้ประสบการณ์และทักษะความรู้ที่มีมาก่อนสั่งสมเป็นความรู้ใช้แก้ปัญหาใหม่ นักเรียน
ต้องค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง การค้นพบความรู้ด้วยตนเองจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ทางปัญญาพร้อมกับเกิดการมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม เพราะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
แล้วสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่น าไปใช้ในการแก้ปัญหานั้น ๆ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2545)  
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   เมตาคอกนิชัน เป็นการรู้เกี่ยวกับกระบวนการรู้คิดของตนเองหรือการที่บุคคลรู้ว่าตนเองรู้และ
มีความสามารถอะไรและตนเองยังไม่รู้อะไรรวมทั้งความสามารถในการใช้ ควบคุม ก ากับประเมิน 
ตรวจสอบความรู้ความสามารถท่ีมี เพื่อท าให้การท างาน หรือการเรียนรู้หรือการแก้ปัญหา บรรลุตาม
จุดประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และหมายความรวมถึงการที่บุคคลสามารถแสดงหรือ
ถ่ายทอดความรู้ที่มีให้บุคคลอ่ืน ๆ  รู้และเข้าใจในกระบวนการรู้คิดของตนได้ ด้วยการบรรยายอภิปราย
หรือวิธีการอ่ืน ๆ การมีเมตาคอกนิชันจึงเป็นความส าคัญของผู้ใช้ทักษะการคิดและกระบวนการคิด 
ดังนี้จึงต้องพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้มี เมตาคอกนิชัน เพราะจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลในการ
ด าเนินชีวิตตลอดไป การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดเมตาคอกนิชันจะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถถ่ายโยงความรู้ไปใช้ยังสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ (Cross and Paris, 1988)    
 การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีเมตาคอกนิชัน มีลักษณะเป็นการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยน าการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมาผสมผสานกับ
ขบวนการรู้คิดของผู้เรียน หรือที่เรียกว่าเมตาคอกนิชัน โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความต้องการที่จะหาความรู้เพ่ือแก้ปัญหา เป็นรูปแบบของการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มี
กิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ฝึกทักษะสร้างองค์ความรู้จากสถานการณ์ปัญหาใกล้ตัวโดยมุ่งเน้นที่
บทบาทของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เผชิญปัญหาแสวงหาความรู้ได้คิด แก้ปัญหาด้วยตนเอง ปรึกษาหารือ
อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่มมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้โดยการรู้และ
เข้าใจความคิดความรู้ความสามารถของตนเอง สามารถน าความรู้เดิมมาเชื่อมโยงกับปัญหาที่เผชิญ
เพ่ือสร้างความเข้าใจในปัญหานั้น ๆ หรือน าความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ที่มีบริบทใกล้เคียงกันหรือการน าความรู้ที่มีอยู่เดิมไปใช้ในสถานการณ์ที่
มีบริบทต่างไปจากเดิมที่ได้เรียนครั้งแรกและการได้รับความรู้ใหม่จากการบูรณาการความรู้เดิมกับ
ความรู้ใหม่แล้วสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกให้ผู้เรียน
สามารถควบคุม ก ากับตนเอง ให้น าความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่เดิมตลอดจนแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 
เพ่ือน ามาใช้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนจะมีบทบาทในการเป็นผู้แนะน าและอ านวย
ความสะดวกในการเรียน ตลอดจนเป็นแหล่งการเรียนรู้หนึ่งของผู้ เรียนด้วย ดังนั้นลักษณะเด่นของ
รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีเมตาคอกนิชัน จึงเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่
มุ่งพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา เมตาคอกนิชันและความสามารถในการถ่ายโอนการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้พัฒนาเพ่ิมพูนมากขึ้น ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนท าให้เข้าใจ
บทเรียนดียิ่งขึ้นเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายต่อตนเอง ส่งผลให้จดจ าความรู้ที่เรียนได้ในระยะ
ยาวและมีสัมฤทธิผลในเรื่องที่เรียนสูงขึ้น (ทิศนา แขมณี, 2552 และสุภาวดี เฉลยสุข, 2551)  
 ส าหรับการจัดเรียนการสอนสุขศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการเรียนการสอนสุขศึกษา ด้าน
ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้เรียนและสภาพปัญหาการสอนของผู้สอนสุข
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า นักเรียนยังมี
ความสามารถไม่มากพอในด้านทักษะการแก้ปัญหา ด้านเมตาคอกนิชันและด้านการถ่ายโอนการ
เรียนรู้ ด้านสภาพปัญหาการสอนของครูที่สอนสุขศึกษา พบว่า การสอนสุขศึกษา  มีจ านวน 0.5 หน่วยกิต 
ต่อ 1 ภาคเรียน จึงท าให้มีชั่วโมงการสอนเพียง 1 ชั่วโมงต่อ 1 สัปดาห์ และ 20 ชั่วโมงใน 1 ภาคเรียน
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ท าให้มีเวลาสอนน้อยและมีหัวข้อที่จะต้องสอนให้ครบตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้มากท าให้ไม่สามารถ
สอนเชื่อมต่อบทเรียน ในเรื่องที่ยาว ๆ หรือท ากิจกรรมต่อเนื่องยาวนานได้ การศึกษาในชั้นเรียนไม่
เน้นกระบวนการที่ท าให้นักเรียนได้พัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ตลอดจนโอกาสที่จะ
ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในเหตุการณ์จริงในชีวิตประจ าวันในเรื่องต่าง  ๆ (เพ็นนี   บุญอาษา, 
2553) มีนอ้ยมาก เนื่องจากครูยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องรูปแบบของการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 จากความส าคัญและสภาพปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาดังกล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จึงได้ศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนสุขศึกษา ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีเมตาคอกนิชัน ซึ่งมี
ลักษณะเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
ต้องการที่จะใฝ่หาความรู้เพ่ือแก้ปัญหาและรู้จักการท างานร่วมกันเป็นทีมภายในกลุ่มผู้เรียนเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เผชิญปัญหาแสวงหาความรู้ ได้คิด แก้ปัญหาด้วยตนเองปรึกษาและอภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้และท าให้ผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้โดยการรู้และเข้าใจ
ความสามารถ ความคิดความรู้ของตนเอง สามารถที่จะควบคุมก ากับตนเอง ให้น าความรู้ความสามารถ
เหล่านั้นตลอดจนแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือน ามาใช้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะในการแก้ปัญหา ความสามารถทางการถ่ายโอนการเรียนรู้ 
ความสามารถทางการรู้คิด เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าทักษะการแก้ปัญหาทางสุขภาพไปใช้ได้ดีใน
ชีวิตประจ าวันต่อไป 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดโจทย์ปัญหา/ปัญหาการวิจัย ไว้ดังนี้ 
 1.  รูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษา ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ผสมผสานกลวิธีเมตาคอกนิชัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีลักษณะและองค์ประกอบอย่างไร  
 2.  ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานผสมผสานกลวิธีเมตาคอกนิชัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นอย่างไรในประเด็นต่อไปนี้ 
  2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถในการแก้ปัญหา  และความสามารถใน
เมตาคอกนิชันของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษาที่พัฒนาขึ้นกับ
นักเรียนที่ได้รับการสอนสุขศึกษาแบบปกติแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 
  2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในเมตาคอกนิชัน
ของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษาที่พัฒนาขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับการสอนสุข
ศึกษาแบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษา ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา 
เป็นฐานผสมผสานกลวิธีเมตาคอกนิชัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
  2. เพ่ือศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษาที่พัฒนาขึ้นในประเด็นต่อไปนี้
  2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และ
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ความสามารถในเมตาคอกนิชันของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษาที่
พัฒนาขึ้นกับนักเรียนที่ได้รับการสอนสุขศึกษาแบบปกติ 
  2.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในเม
ตาคอกนิชันก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษาที่พัฒนาขึ้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
        ตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ผู้วิจัยด าเนินตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
      1.1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านต่าง ๆ คือ ศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการเรียนการสอนสุขศึกษาในด้านความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของนักเรียนและสภาพปัญหาการสอนของผู้สอนสุขศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ศึกษาข้อมูลของวิชาสุขศึกษาที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดและขอบเขตในการวิจัย   
      1.2 การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือการพัฒนา 
รูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษา ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีเมตาคอกนิชัน 
ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และน าสาระส าคัญของทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวข้องมาพัฒนาเป็น
รูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษา ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีเมตาคอกนิชัน 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
   1.3 น าข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการศึกษามาใช้ในการสร้างจัดท าเป็นรูปแบบการ
เรียนการสอนฉบับร่าง เพ่ือน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพต่อไป  
   1.4 สร้างเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้ที่จะน ารูปแบบ
ไปใช้สามารถท าความเข้าใจในองค์ประกอบของรูปแบบและรายละเอียดของการจัดกิจกรรมตาม
รูปแบบการสอนได้ เอกสารนี้ ประกอบด้วย คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนและแผนการ
จัดการเรียนรู้ เป็นเอกสารส าหรับให้ครูผู้สอน ที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนได้ทราบถึงแนวการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ  
   1.5 การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบและเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการ
สอน โดยน ารูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอน ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบแก้ไขและเสนอแนะ จากนั้นน าข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะดังกล่าวมาวิเคราะห์เพ่ือ
ใช้ในการปรับปรุงแก้ไข รูปแบบและเอกสารประกอบรูปแบบให้สมบูรณ์ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ตอนที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
   2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ด าเนินการสร้างโดยศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหัวข้อเรื่องต่าง  ๆ ที่ได้ใช้เป็น
เนื้อหาในการวิจัย มีลักษณะเป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ แล้วน าแบบทดสอบที่
สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา พิจารณาความสอดคล้อง
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ระหว่างค าถามกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด ลักษณะการใช้ค าถาม ตัวเลือก ตัวลวง และความถูกต้อง
ด้านภาษา แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ น าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบัวขาว อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 40 คน เพ่ือหาค่า
ความยาก (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) แล้วคัดเลือกข้อที่มีค่าความยากตั้งแต่ .20 ขึ้นไป มีค่าความยาก 
ตั้งแต่ .25-.78 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ .26 ขึ้นไป มีค่าอ านาจจ าแนก .29-.88 ค่าความเชื่อมั่น 
เท่ากับ 0.98 มาใช้คัดเลือกข้อสอบที่สมบูรณ์ จ านวน 30 ข้อ  
  2.2 แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา ด าเนินการสร้างโดยศึกษาเอกสาร ต ารา
และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา ก าหนดกรอบตัว
แปร สร้างนิยามปฏิบัติการ กรอบตัวแปรที่ต้องการประเมิน ประกอบด้วย การระบุปัญหา การระบุ
สาเหตุของปัญหา การเสนอวิธีการแก้ปัญหา การตรวจสอบผล สร้างแบบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหา เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก น าแบบวัดที่สร้างขึ้น ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดเดิมตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา พิจารณาความสอดคล้องระหว่างค าถามกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด ลักษณะการใช้
ค าถาม ตัวเลือก ตัวลวง และความถูกต้องด้านภาษา แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ น าแบบวัดไปทดลองใช้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบัวขาว อ าเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 40 คน เพ่ือหาค่าความยาก (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) แล้วคัดเลือกข้อที่มีค่า
ความยากตั้งแต่ .20 ขึ้นไป มีค่าความยาก ตั้งแต่ .20-.75 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ .26  ขึ้นไป มี
ค่าอ านาจจ าแนก .27-.73 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.97 มาใช้คัดเลือกข้อสอบที่สมบูรณ์ จ านวน 40 ข้อ  
  2.3 แบบวัดความสามารถในเมตาคอกนิชัน ผู้วิจัยใช้แบบวัดความสามารถในเมตาคอก
นิชัน ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของยุทธการ สืบแก้ว (2551) ซึ่งเป็นแบบวัดที่ผ่านการทดลอง
และคัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพแล้ว มีค่าพารามิเตอร์ความชันร่วมของข้อค าถาม α อยู่ระหว่าง 0.31 ถึง 
5.94 และค่าพารามิเตอร์ Threshold ของแต่ละรายการค าตอบ เป็นค่าที่เรียงล าดับ β3 > β2 > β1 และ
กระจายครอบคลุมช่วงของ (θ) ได้พอสมควร แสดงว่าผู้ที่มีความสามารถ (θ) ในระดับสูง จึงจะมีโอกาสที่
จะตอบได้คะแนนสูงและค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ 0.736 มาใช้จ านวน 30 ข้อ 
 ตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน ด าเนินการเป็น 3 ระยะดังนี้ 
     3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 12 โรงเรียน จ านวน 1,284 คน 
          3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บัวขาว อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 2 ห้องเรียน 
โดยด าเนินการสุ่มแบบหลายขั้นตอนตามขั้นตอน ดังนี้  
         3.2.1 เลือกแบบเจาะจง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ านวน 12 โรง  ได้โรงเรียนบัวขาว  อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 437 คน มีจ านวน 11 ห้องเรียน  เหตุที่เลือกโรงเรียนบัวขาวเพราะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  มีความ
พร้อมของแหล่งเรียนรู้ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน  มีความพร้อมด้าน
สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ประกอบกับ
แต่ละห้องเรียนมีการจัดให้นักเรียนในแต่ละห้องมีการคละกันระหว่างนักเรียน ที่เรียนระดับเก่ง ปานกลาง 
และอ่อน           
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     3.2.2 สุ่มห้องเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากนักเรียนทั้งหมด 11 
ห้องเรียน คือ มัธยมศึกษาปีที่  3/1–3/11 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) โดยใช้ห้องเรียนแต่ละห้องเป็น Cluster  การสุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผู้วิจัย
ด าเนินการ ดังนี้ 
      3.2.2.1 ผูว้ิจัยท าการสุ่มดว้ยวิธจีับสลาก ห้องเรยีนชัน้มัธยมปทีี่ 3 ที่มีอยู่ 
11 ห้องเรียน มา 2 ห้องเรียน 
                             3.2.2.2 ผูว้ิจัยท าการสุ่มอย่างงา่ย โดยวิธีจับสลากห้องเรียน เพ่ือก าหนด
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
 ระยะที่ 1 ก่อนการทดลอง จะทดสอบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยแบบ ทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา แบบวัดความสามารถใน   เมตาคอกนิชัน 
น าผลการทดสอบก่อนเรียน มาทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติทดสอบ ค่าที (t-test) 
เพ่ือต้องการทราบว่านักเรียนทั้งสองกลุ่ม มีความสามารถในด้านการแก้ปัญหา ความสามารถด้าน     
เมตาคอกนิชัน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันหรือไม่ 
 ระยะที่ 2 ระหว่างด าเนินการทดลองนักเรียนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองได้
เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการสอนแบบปกติ ใช้เวลา 20 ชั่วโมง  

 ระยะที่ 3 หลังการทดลองทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหา แบบวัดความสามารถในเมตาคอกนิชันและแบบบันทึกการเรียนรู้เพ่ือวัด
ความสามารถในการถ่ายโอนการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยด าเนินการทดสอบนักเรียนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมดังนี้ 
                            3.1) ทดสอบหลังเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วย แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา  แบบวัดความสามารถในเมตาคอกนิชัน 
และแบบวัดความสามารถในการถ่ายโอนความรู้  

                         3.2) น าค่าเฉลี่ ยผลการทดสอบหลั งเรียนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในเมตาคอกนิชัน ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมา
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติ ANCOVA โดยการควบคุมความรู้พ้ืนฐานของนักเรียน 
                           3.3) เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังเรียนของ
กลุ่มทดลองในด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในแก้ปัญหา และความสามารถในเมตาคอกนิชัน 
โดยใช้สถิติค่าที (dependent t-test)  
 
ผลการวิจัย 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม เท่ากับ 4.48 อยู่ในระดับมาก 
โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1.1) ที่มาและความส าคัญ 1.2) ทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐาน 1.3) หลักการ 
1.4) จุดมุ่งหมาย 1.5) กระบวนการเรียนการสอน และ 1.6) การวัดและประเมินผล 
 2.  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 2.1) 
ขั้นการน าเสนอปัญหาและให้ความรู้เกี่ยวกับเมตาคอกนิชัน 2.2) ขั้นวิเคราะห์และวางแผนแก้ปัญหา 
2.3) ขั้นก ากับตนเองในการศึกษาค้นคว้าและสังเคราะห์องค์ความรู้ 2.4) ขั้นน าเสนอและประเมิน 
และ 2.5) ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ รายละเอียดดังภาพประกอบที่ 1  
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 รายละเอียดดังภาพที่  1  
  

รูปแบบการเรียนการสอนสุขศกึษาตามแนวคิดการเรียนรูแ้บบใช้ปัญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีเมตาคอกนิชนั 
 

ภาพที ่1 รูปแบบการเรยีนการสอนสุขศึกษาตามแนวคิดการเรียนรูแ้บบใช้ปัญหาเป็นฐานผสมผสานกลวธิีเมตาคอกนิชัน 

ที่มาและความส าคญัของรปูแบบการเรียนการสอน 
                การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาในระดับมัธยมศึกษาส่วนใหญจ่ัดโดยเนน้ครูเป็นส าคัญ ท าให้นักเรียนมองไม่เห็นปัญหาหรือแนวทางการ
น าไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน โดยขาดการวางแผนและก ากบัตนเองในการแก้ปัญหาให้ลุล่วงอยา่งมีประสิทธิภาพตลอดจนขาดการตรวจสอบ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการท างานของตนเองว่าเพียงพอหรือไม่อย่างไร  ผู้วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อต้องการให้นกัเรียนมีทักษะความสามารถใน
การแก้ปญัหา ทักษะในด้านเมตาคอกนชิัน การถา่ยโอนการเรียนรู้ และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาดังกล่าว โดยการใช้ปัญหาเป็น
ตัวกระตุ้นให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและเป็นกลุ่มย่อย มกีารวางแผน สืบค้นหาความรู้ด้วยกัน อภปิราย พูดคุยหารือเพือ่การ
ท างานให้ลุล่วงอยา่งมีประสิทธิภาพ มีทกัษะการท างานกับผูอ้ื่น เรียนรู้อย่างเปน็ระบบ ตลอดจนให้นกัเรียนตระหนักถงึการน าความรู้ที่ได้เรียนแล้วไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
 
 ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน 

1.  แนวคิดเกีย่วกับการการเรยีนรู้แบบใชป้ัญหาเป็นฐาน 
            เป็นแนวคิดของกระบวนการสร้างความรู้ใหม่บนพื้นฐานของความรู้เดิมที่มีอยู่ในตัวเอง ซ่ึงเช่ือว่านักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ไดเ้มื่อมีการ
ลงมือกระท าค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง พร้อมกับการเกิดมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มโดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน แล้วสร้างเป็น
องค์ความรู้ใหม่เพื่อน าไปใช้ในการแกป้ญัหานั้นๆ 

2. แนวคิด ความสามารถในการแก้ปญัหา 
            เป็นความสามารถทางสมองด้านการคิดวิเคราะห ์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ที่มีเพื่อหาค าตอบในเรื่องที่อยากรู้หรือสงสัยให้เกิดความ
กระจ่างอย่างถูกต้องเหมาะสม แสวงหาความรู้ และประยุกต์มาใช้ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาและมกีารตัดสินใจ ที่มีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

3. แนวคิด เมตาคอกนิชัน 
            เป็นกระบวนการรู้คิดเป็นกลไกในการบริหารจัดการและควบคุมการเรียนรู้ของบุคคล รวมทั้งเป็นความสามารถในการใช้กลไกในการ
เรียนรู้ของตนเอง เพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ปญัหาที่เหมาะสม  
 

 หลักการ 
    1) ยึดนกัเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยใชป้ัญหาเป็นจุดเร่ิมต้นในการกระตุ้นให้นกัเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ โดยผ่านการสืบเสาะหา
ความรู้และเรียนด้วยการค้นพบด้วยตนเองและจากการท างานเป็นกลุ่ม ด้วยวธิกีารต่างๆ จากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย แลว้น าความรู้ที่ค้น
มาเล่าสู่กันฟังพร้อมทั้งร่วมกันอภิปราย  ร่วมกันเรียนรู้ แล้วสรุปเป็นองค์ความรูใ้หม่เพื่อน ามาใช้ในการแก้ปัญหา    
    2) ครูจะเป็นผู้แนะน าและอ านวยความสะดวกในการเรียน ตลอดจนเป็นแหล่งการเรียนรู้หนึ่งของนักเรียน  
    3) นักเรียนจะเรียนรู้โดยมกีารรู้และเข้าใจในความคิดของตนเอง สามารถแสดงออกถึงการรับรู้  ไตร่ตรอง มีการวางแผน ก ากับควบคุม
และตรวจสอบความคิดและการกระท าของตนเองได้  
    4) นักเรียนใช้ทักษะการคิดผสมผสานกับกระบวนการทางปัญญาเป็นความสามารถด้านการแกป้ัญหา โดยนกัเรียนจะใช้ความรู้ ทักษะ 
ความเข้าใจเพื่อให้เห็นลกัษณะโดยรวมของปัญหา 
    5) นักเรียนจะสามารถน าความรู้ที่ไดจ้ากการเรียนรู้ในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงของผู้เรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม   

จุดมุ่งหมาย 
    1) เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน                     2) เพื่อพัฒนาความสามารถทางเมตาคอกนิชันของนักเรียน 
    3) เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการถ่ายโอนการเรียนรู้ของนักเรียน         4) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

กระบวนการเรียนการสอน 
    1) ขั้นน าเสนอปญัหาและให้ความรู้เกี่ยวกับเมตาคอกนิชัน 2) ขั้นวิเคราะห์และวางแผนแก้ปัญหา   
    3) ขั้นก ากับตนเองในการศึกษาค้นคว้าและสังเคราะห์องค์ความรู้ 4) ขั้นน าเสนอและประเมิน และ 5) ขั้นประยกุต์ใช้ความรู้                        

การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
    1) ประเมินผลก่อนเรียน (วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความสามารถทางการแก้ปัญหาและความสามารถทางเมตาคอกนิชัน) 
    2) ประเมินผลระหวา่งเรียน (การถามตอบ การร่วมกิจกรรมขณะเรียน ความตั้งใจในการท างาน การอภิปราย การสืบค้นข้อมูลของนักเรียน) 
และผลการปฏิบัติงานในการค้นคว้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสรุปประเด็นความรู้เพื่อตอบปัญหา การน าเสนอและรายงานของกลุ่ม 
    3) ประเมินผลหลังเรียน (วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความสามารถทางการแก้ปัญหาและความสามารถเมตาคอกนชิัน) 
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 2. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น คือ  
  2.1) นักเรียนกลุ่มทดลอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถทางในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในเมตาคอกนิชัน หลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นสูงกว่า
นักเรียนกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังแสดงในตาราง 1-3 
 
ตารางที ่1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและ 

            กลุ่มควบคุม เมื่อควบคุมตัวแปรร่วม 

 

แหล่ง 
ความแปรปรวน 

ผลบวกก าลังสอง 
(SS) 

 องศาความเป็น 
อิสระ (df1) 

 ค่าเฉลี่ยก าลังสอง 
(MS) 

ค่าสถิติ 
(F) 

Sig. 

     ตัวแปรร่วม 344.39 1 344.39  96.83**  .001 
  ระหว่างกลุ่ม 78.76 1 78.76  22.14  .001 
 ความคลาดเคลื่อน 277.41 78 3.56   
         รวม 47294.00 81    

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง
สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อท าการขจัดอิทธิพลของคะแนนก่อน
เรียนแล้วแสดงว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม 

 

ตารางที ่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและ 
               กลุ่มควบคุม เมื่อควบคุมตัวแปรร่วม 

 

แหล่ง 
ความแปรปรวน 

ผลบวกก าลังสอง 
(SS) 

องศาความเป็น 
อิสระ (df1) 

ค่าเฉลี่ยก าลังสอง 
(MS) 

 ค่าสถิติ (F) Sig. 

   ตัวแปรร่วม 400.15 1 400.15  75.50**   .001 
  ระหว่างกลุ่ม 124.09 1 124.09  23.41**   .001 
 ความคลาดเคลื่อน 413.40 78 5.30   
       รวม 81936.00 81    

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนกลุ่มทดลอง
สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อท าการขจัดอิทธิพลของคะแนนก่อนเรียนแล้ว 
แสดงว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม 
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ตารางที่  3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสามารถในเมตาคอกนิชันหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง   
               และกลุ่มควบคุม เมื่อควบคุมตัวแปรร่วม 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df1 MS F Sig. 
   ตัวแปรร่วม 857.04           1 857.04  87.81**   .001 
  ระหว่างกลุ่ม 130.79           1  130.79  13.40   .001 
 ความคลาดเคลื่อน 761.33        78  9.76   
         รวม 384020.00        81    

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในเมตาคอกนิชันของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อท าการขจัดอิทธิพลของคะแนน
ก่อนเรียนแล้ว แสดงว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในเมตาคอกนิชันสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม 
  2.2) นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถทางในการ
แก้ปัญหา ความสามารถทางด้านเมตาคอกนิชัน หลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น 
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังแสดงในตาราง 4-6 

 

ตารางที่  4 ผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรยีนของนักเรียนกลุ่มทดลอง 
 

  การเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มทดลอง คะแนนเต็ม X  S.D. t Sig. 

  ก่อนเรียน 30  6.98   2.36    

28.96** 
    

.001 
  หลังเรียน 30 25.58 1.82 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางที่  4 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองที่ผ่านการเรียนรู้สุขศึกษาด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานผสมผสานเมตาคอกนิชัน 
ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน เท่ากับ 16.98 และค่าเฉลี่ยของ
คะแนนหลังเรียนเท่ากับ 25.58 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่านักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 

ตารางที่  5 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลังเรียนของ
นักเรียนกลุ่มทดลอง 

 

ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   ของนักเรียนกลุ่มทดลอง 

คะแนนเต็ม X  S.D. t Sig. 

  ก่อนเรียน 40  24.58   1.91    

24.75** 
    

.001 
  หลังเรียน 40 33.08 2.04 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตารางที่  5 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ผ่านการเรียนรู้สุขศึกษาด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ผสมผสานเมตาคอกนิชัน ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถ
ในการแก้ปัญหาก่อนเรียน เท่ากับ 24.58 และค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียน 
เท่ากับ 33.08 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนดังกล่าว พบว่า มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่านักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนมีคะแนนความสามารถ
ในการแก้ปัญหาสูงกว่าก่อนเรียน 

 

ตารางที่  6 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในเมตาคอกนิชันก่อนและหลังเรียนของ 
              นักเรียนกลุ่มทดลอง 

ความสามารถในเมตาคอกนิชัน   
ของนักเรียนกลุ่มทดลอง 

คะแนนเต็ม X  S.D. t Sig. 

  ก่อนเรียน 90  60.70   3.94    

15.04** 
    

.001 
  หลังเรียน 90 70.53 3.30 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางที่  6 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในเมตาคอกนิชันของ
นักเรียนกลุ่มทดลองที่ผ่านการเรียนรู้สุขศึกษาด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานผสมผสานเม
ตาคอกนิชัน ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ย ของคะแนนก่อนเรียนด้านความสามารถใน
เมตาคอกนิชัน เท่ากับ 60.70 และค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในเมตาคอกนิชันหลังเรียน เท่ากับ 
70.53 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 แสดงว่านักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนมีคะแนนความสามารถในเมตาคอกนิชันสูงกว่า
ก่อนเรียน 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยดังกล่าวสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษา ตามแนวคิดการเรียนรู้ แบบใช้ปัญหาเป็นฐานผสมผสาน
กลวิธีเมตาคอกนิชัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสม เท่ากับ 4.48 อยู่ใน
ระดับมาก สามารถน าไปใช้จริงกับนักเรียนกลุ่มทดลองและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบทุกประการ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ รูปแบบการเรียนการสอน มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน คือ ที่มาและความส าคัญ ทฤษฎี
และแนวคิด หลักการ จุดมุ่งหมาย กระบวนการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล มีการวิเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎีที่น ามาเป็นพ้ืนฐาน ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ จัดองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการ
สอนอย่างเป็นระบบ ได้น ารูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงและแก้ไขให้สมบูรณ์ 
สอดคล้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของ ทิศนา แขมมณี (2552) ซึ่งได้กล่าวถึงรูปแบบการ
เรียนการสอน ว่าเป็นแผนการด าเนินการสอนที่ได้รับการจัดเป็นระบบอย่างสัมพันธ์สอดคล้องกับทฤษฏี 
หลักการเรียนรู้ที่รูปแบบนั้นยึดถือและได้รับการพิสูจน์ทดสอบว่ามีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายเฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอน ที่พัฒนาขึ้นนี้ 1) มี
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วัตถุประสงค์เฉพาะ คือ ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาสุขศึกษา และ
ความสามารถทางเมตาคอกนิชัน 2) มีโอกาสสูงที่จะบรรลุเป้าหมาย เนื่องจากได้มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบการพัฒนารูปแบบ 3) มีหลักการเรียนรู้ คือหลักการเรียนรู้ตามแนวคิดการ
เรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน แนวคิดเกี่ยวกับเมตาคอกนิชัน และแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถใน
การแก้ปัญหา ซึ่งผู้เรียนจะสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการก ากับตนเองในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ือ
น ามาแก้ปัญหา โดยมีครูท าหน้าที่เป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ ช่วยอ านวยความสะดวก กระตุ้นและให้การ
เสริมแรงด้วยการให้ก าลังใจ พูดจาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และให้ค าชมเชยเมื่อผู้เรียนท างานได้ส าเร็จ
อย่างน่าพอใจ 4) มีเครื่องมือ ทรัพยากร รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวก โดยผู้วิจัยสร้างเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น เพ่ือให้ค าแนะน าในการใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนดังกล่าว 
  2. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น พบว่า  
   2.1) นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถใน
การแก้ปัญหา และความสามารถในด้านเมตาคอกนิชัน สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 อีกทั้งนักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการ
แก้ปัญหา และความสามารถในด้านเมตาคอกนิชัน หลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการเรียน   การสอนที่
พัฒนาขึ้นนี้สามารถเพ่ิมคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถ
ในด้านเมตาคอกนิชันของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุภาวดี เฉลยสุข (2551) และ
สมหวัง อังสนุ (2554) ที่ได้สรุปว่ารูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานสามารถท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้นได้ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของกรรณิการ์ 
คณานันท์ (2551) ซึ่งได้สรุปไว้ว่า การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กลยุทธ์เมตาคอกนิชัน 
สามารถเพ่ิมความสามารถด้านเมตาคอกนิชันของนักเรียนหลังเรียนให้สูงกว่าก่อนเรียนได้ ดังนั้น จึงส่งผล
ให้นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และ
ความสามารถในด้านเมตาคอกนิชัน สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
   2.2) นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถทางในการ
แก้ปัญหา และความสามารถทางด้านเมตาคอกนิชัน หลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้น สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่าการใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนสุขศึกษา ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีเมตาคอกนิชัน 
ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถเพ่ิมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ สอดคล้องกับวาสนา กิ่มเทิ้ม (2553) ซึ่งได้สรุปว่า กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้
ปัญหา ทักษะการเชื่อมโยงของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด สอดคล้องกับกิรติวิทย์ สุธรรมา (2549) ซึ่งได้สรุปไว้ว่า การสอนโดยใช้ยุทธวิธีการสอนแบบเม
ตาคอกนิชันสามารถท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเมตาคอกนิชันของนักเรียนเพ่ิมขึ้นกว่าก่อน
เรียน นอกจากนั้นภาวิณี ค าชารี (2550) ยังได้เสนอไว้ว่า การเรียนตามแนวทางเมตาคอกนิชัน จะท า
ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดังนั้น 
จึงส่งผลให้นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถทางในการแก้ปัญหา และ
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ความสามารถทางด้านเมตาคอกนิชัน หลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1  การเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ แบบใช้ปัญหา
เป็นฐานผสมผสานกลวิธีเมตาคอกนิชัน ครูจะต้องมีความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละประเด็นที่จะมอบหมาย
งานให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า ตลอดจนเข้าใจความเกี่ยวพันธ์เชื่อมโยงของแต่ละประเด็นเหล่านั้น    
สิ่งส าคัญอีกประการ คือ ครูต้องการท าหน้าที่เป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเสริมแรง  
แก่นักเรียนตลอดทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ 
  1.2 การเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานผสมผสานกลวิธีเมตาคอกนิชัน ครูจะต้องสร้างสถานการณ์ที่ท้าทายเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียน
ต้องการค้นคว้าหาความรู้มาแก้ปัญหานั้น ๆ การสร้างปัญหาอาจเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาเดียว ที่รวมทุก
ประเด็นที่ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ หรือแต่ละประเด็นของการเรียนรู้ก็สร้างปัญหาขึ้นมาหลาย ๆ 
ตอนหรือหลาย ๆ เรื่องตามแต่ละประเด็นของปัญหาก็ได้ 
 

 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1  ควรมีการวิจัยการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน ตามแนวคิดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีเมตาคอกนิชัน  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ 
  2.2  ควรมีการท าวิจัยการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน ตามแนวคิดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีเมตาคอกนิชัน  ในระดับชั้นอื่น ๆ 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
กระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ด้านเจ้าหน้าที่/วิทยากร ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้าน
คุณภาพของกิจกรรมนักศึกษา จ าแนกตามเพศ คณะที่ศึกษา และประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม   
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
9 คณะที่เข้าร่วมกิจกรรมปีการศึกษา 2557 จ านวน 355 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 
27 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว   
  ผลการวิจัยพบว่า 

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครโดยรวมและในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.92, S.D. = 0.84) 
 2. นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยรวมไม่แตกต่างกัน  
 3. นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ต่ างคณะกันมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ต่างคณะกันมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
นักศึกษาด้านกระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษาและด้านคุณภาพของกิจกรรมนักศึกษาแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 แต่ความพึงพอใจที่มีต่อด้านเจ้าหน้าที่/วิทยากรและด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกไม่ความแตกต่างกัน  
 4. นักศึกษาที่ เข้าร่วมกิจกรรมประเภทที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมประเภทที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
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จัดกิจกรรมนักศึกษาด้านคุณภาพของกิจกรรมนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 แต่
ความพึงพอใจที่มีต่อด้านกระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ด้านเจ้าหน้าที่/วิทยากรและด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกไม่ความแตกต่างกัน 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study and to compare first-year 
students’satisfaction towards activities at Rajamangala University of Technology Phra 
Nakhon in four aspects including process of student activities, officer/lecturer, 
facilities and quality of student activities according to gender, faculty of study and 
type of activities. The samples were 355 first-year students’ at Rajamangala University 
of Technology Phra Nakhon in the academic year 2014 randomized by stratified 
sampling. A tool used for data collection was a five rating scale questionnaire 
containing 27 items with the reliability of .93. Statistics used for data analysis were 
mean, standard deviation, t-test, one way analysis of variance. 
 The findings revealed as follows: 
 1. First-year students’ satisfaction towards activities at Rajamangala 
University of Technology Phra Nakhon in each and overall aspects was at a high level  
 ( X  = 3.92, S.D. = 0.84) 
 2. Male and female student was no different satisfaction towards activities 
at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon in each and overall aspects. 
 3. First-year students’ with different faculty of study were difference 
satisfaction towards activities at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 
in overall aspects at the level .05 of statistical significance. With regard to each 
aspect, students’ with different faculty of study were difference satisfaction towards 
activities on process of student activities and quality of student activities at the level 
of .05 of statistical significance, but there were no different satisfaction towards 
activities with different faculty of study in the aspect of facilities and officer/lecturer.  
 4. First-year students’ with different type of activities were difference 
satisfaction towards activities at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 
in overall aspects at the level .05 of statistical significance. With regard to each 
aspect, students’ with different type of activities were difference satisfaction towards 
activities on quality of student activities at the level of .05 of statistical significance, 
but there were no different satisfaction towards activities with different type of 
activities in the aspect of process of student activities, facilities and officer/lecturer. 
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ค าส าคัญ 
 ความพึงพอใจ กิจกรรมนักศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษา 
 
Keywords 
 Satisfaction, Student Activity, Students’ Satisfaction 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 กองพัฒนานักศึกษาเป็นกลไกหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนานักศึกษาให้เป็น
บุคคลที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ด้านปัญญา ด้านสังคม ด้านอารมณ์ ด้านร่างกายและ
จิตใจ ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นการตอบสนองความต้องการและความสนใจของ
นักศึกษา สร้างความพร้อมให้แก่นักศึกษาด้วยการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ นอก
หลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายตามภารกิจและทิศทางของสถาบันอุดมศึกษา เป็นการ
ด าเนินกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เสริมทักษะต่าง ๆ เช่น การสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น ฝึกความ
รับผิดชอบ ฝึกให้รู้จักบทบาทของการเป็นผู้น าที่ดี สามารถปฏิบัติตนในการเข้าร่วมสังคมได้อย่าง
ถูกต้อง ทักษะต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์และมีคุณค่า
มากขึ้น (กังสดาร แตงน้อย, 2555) 

 การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ผ่านมากองพัฒนานักศึกษาได้มีการจัดกิจกรรม 5 ประเภท คือ       
1) กิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ 2) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม  3) กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 4) กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ และ 5) กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม แต่การจัด
กิจกรรมที่ผ่านมา ขาดการวางแผนและก าหนดปฏิทินกิจกรรมร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการ
นักศึกษา การจัดกิจกรรมมีรูปแบบเดิม ๆ ไม่มีความหลากหลาย อันเป็นสาเหตุให้นักศึกษาและผู้ที่
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมีน้อย จึงท าให้การจัดกิจกรรมไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2557) ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 
ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่เก่งและดี มีจิตส านึกและมีความคิด
อย่างเป็นระบบ ใฝ่การเรียนรู้ มีบุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้น ายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย มีวินัย
รับผิดชอบต่อตนเองและเอ้ืออาทรต่อสังคม ตระหนักในคุณค่าทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สุขภาพดีและมีความเป็นสากล แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 
จึงก าหนดให้นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาได้ต้องท ากิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ โดยให้มีการบันทึกการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสมุดบันทึกกิจกรรม (Student Activity Passbook) เพ่ือรวบรวมและ
บันทึกในใบระเบียนกิจกรรม (Student Activity Transcript) ควบคู่ไปกับใบระเบียนการศึกษาของ
ฝ่ายวิชาการ (Academic Transcript) 
  เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครที่ผ่านมาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ทั้ง 5 ประเภท เพ่ือที่จะน ามา
ปรับปรุงแนวทางการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อไป 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครในแต่ละด้านอยู่ระดับใด 
 2. นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครในแต่ละด้านแตกต่างกันหรือไม่ 
 3. นักศึกษาที่ศึกษาอยู่คณะที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในแต่ละด้านแตกต่างกันหรือไม่ 
 4. นักศึกษาที่ เข้าร่วมกิจกรรมประเภทที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในแต่ละด้านแตกต่างกันหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ด้านเจ้าหน้าที่/
วิทยากร ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพของกิจกรรมนักศึกษา 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในด้านกระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ด้านเจ้าหน้าที่/
วิทยากร ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพของกิจกรรมนักศึกษา จ าแนกตามเพศ คณะที่
ศึกษา และประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากร ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 9 คณะ 
จ านวน 4,072 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครทั้ง 9 คณะ ที่เข้าร่วมกิจกรรมปีการศึกษา 2557 จ านวน 355 คน ซึ่งก าหนดขนาดตัวอย่าง
ตาราง Krejcie & Morgan โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัด
กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็น
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ คณะที่ก าลังศึกษาอยู่ ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม 
และเหตุผลที่เข้าร่วมกิจกรรม และส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ด้าน
เจ้าหน้าที่/วิทยากร ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพของกิจกรรมนักศึกษา จ านวน 27 ข้อ 
ก าหนดระดับความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิด
ของลิเคอร์ท (Likert)    
 4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เริ่มจากศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา 
วารสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
กระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ด้านเจ้าหน้าที่/วิทยากร ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้าน
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คุณภาพของกิจกรรมนักศึกษา ก าหนดประเด็นและขอบเขตของค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และประโยชน์ของการวิจัย สร้างแบบสอบถามแล้วน าแบบสอบถามที่ร่างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยง ความครอบคลุมเนื้อหา และความถูกต้องในส านวนภาษา จากนั้นน า
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้ (Try-out) กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 25 คน     
เพ่ือท าการทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) พบว่า ข้อค าถามทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .93 ซึ่ง
ถือว่าแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดและมีคุณภาพเพียงพอที่จะน าไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลได้ เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างโดยขอความ
อนุเคราะห์จากคณะต่าง ๆ โดยให้ฝ่ายวิชาการและวิจัยแจกแบบสอบถามไปยังอาจารย์ที่มีการสอน
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากนั้นติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามโดยการให้ระยะเวลาในการตอบ
แบบสอบถามประมาณ 5-7 วัน ในการด าเนินการเก็บแบบสอบถามกลับคืน ผลการเก็บข้อมูลกลับคืน
มาพบว่าสามารถรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาได้ทั้งหมด 318 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 89.58 จากนั้น
ท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ไดรับจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและหา
ค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้  
 6.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)  
 6.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 6.3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรม
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ าแนกตามเพศ โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) 
และจ าแนกตามคณะที่ศึกษา และประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 61.01 ศึกษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.42 การจัดอันดับประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วมทั้ง 5 ประเภท พบว่า ส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม
วิชาการและวิชาชีพเป็นอันดับที่ 1 จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 27.20 อันดับที่ 2 ได้แก่  กิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 23.37 อันดับที่ 3 ได้แก่ 
กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 22.61 อันดับที่ 4 ได้แก่ กิจกรรม
คุณธรรม จริยธรรม จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 17.24 และอันดับที่  5 ได้แก่  กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 9.58 และเมื่อพิจารณาถึงเหตุผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
พบว่า ส่วนใหญ่มีความสนใจการเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 72.64  
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 2. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรม
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อ   
การจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก          เมื่อพิจารณาการจัดกิจกรรมแต่ละด้าน พบว่า การจัดกิจกรรมทุก
ด้านมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านคุณภาพ         
ของกิจกรรมนักศึกษา              รองลงมาได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่/วิทยากร  
          ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก       และด้านกระบวน 
การจัดกิจกรรมนักศึกษา     ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรม

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 4 ด้าน 
 

รายละเอียด �̅� 𝑺.𝑫. แปลผล 
 ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมนักศกึษา 3.82 0.85 มาก 
 ด้านเจ้าหน้าที/่วิทยากร 3.96 0.88 มาก 
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.91 0.81 มาก 
 ด้านคุณภาพของกิจกรรมนักศึกษา 4.00 0.81 มาก 
 รวม 3.92 0.84 มาก 
 
 3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่  1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรม
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ าแนกตามเพศ คณะที่ศึกษา และประเภทของ
กิจกรรมที่เข้าร่วม พบว่า 
 3.1 นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษา
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 2 
 3.2 นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ต่างคณะกันมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ต่างคณะกันมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษาและด้านคุณภาพของกิจกรรมนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 ส่วนด้านเจ้าหน้าที่/วิทยากรและด้านสิ่งอ านวยความสะดวกไม่ความแตกต่างกัน 
ดังตารางที่ 3 
 3.3 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมประเภทที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมประเภทที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมนักศึกษาด้านคุณภาพของกิจกรรมนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ส่วน
ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ด้านเจ้าหน้าที่/วิทยากรและด้านสิ่งอ านวยความสะดวกไม่
ความแตกต่างกัน ดังตารางที่ 4 
 

(X = 3.92, S.D. = 0.84) 

(X = 4.00, S.D. = 0.81) 
(X = 3.96, S.D. = 0.88) (X = 3.91, S.D. = 0.81) 

(X = 3.82, S.D. = 0.85) 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ าแนกตามเพศ 
 

รายละเอียด เพศชาย เพศหญิง t p แปลผล 
�̅� 𝑺.𝑫. �̅� 𝑺.𝑫. 

ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมนักศกึษา 3.79 0.01 3.85 0.51 1.812 0.202 ไม่แตกต่าง 
ด้านเจ้าหน้าที/่วิทยากร 3.95 0.72 3.97 0.01 1.770 0.401 ไม่แตกต่าง 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.89 0.25 3.93 0.32 1.761 0.223 ไม่แตกต่าง 
ด้านคุณภาพของกิจกรรมนักศึกษา 3.96 0.00 4.04 0.04 2.015 0.152 ไม่แตกต่าง 

รวม 3.89 0.24 3.94 0.22 1.675 0.162 ไม่แตกต่าง 
 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ าแนกตามคณะที่ศึกษา 
 

รายละเอียด 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ด้านกระบวนการจัด
กิจกรรมนักศึกษา 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

9.582 
165.275 
177.857 

8 
310 
318 

1.596 
0.451 

3.451 .003* 

ด้านเจ้าหน้าที/่วิทยากร 
ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.572 
173.692 
176.264 

8 
310 
318 

0.682 
0.395 

0.678 0.352 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4.068 
147.275 
151.343 

8 
310 
318 

0.572 
0.360 

1.331 0.024 

ด้านคุณภาพของกิจกรรม
นักศึกษา 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

12.073 
139.293 
151.366 

8 
310 
318 

3.585 
0.740 

4.285 0.000* 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

9.947 
158.558 
168.505 

8 
310 
318 

2.536 
0.572 

5.328 0.000* 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ าแนกตามประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม 

 

รายละเอียด 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ด้านกระบวนการจัด
กิจกรรมนักศึกษา 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.227 
192.571 
193.798 

4 
314 
318 

0.472 
0.526 

0.624 .253 

ด้านเจ้าหน้าที/่วิทยากร 
ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.602 
120.361 
123.963 

4 
314 
318 

0.820 
0.246 

2.472 .062 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

8.256 
173.048 
181.304 

4 
314 
318 

1.582 
0.427 

6.306 .001* 

ด้านคุณภาพของกิจกรรม
นักศึกษา 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

11.407 
150.572 
161.979 

4 
314 
318 

2.501 
0.572 

5.273 .004* 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

13.163 
163.206 
176.369 

4 
314 
318 

3.582 
0.266 

7.241 .000* 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการจัด
กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 1. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
นักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การจัดกิจกรรมทุกด้านมี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านคุณภาพของ
กิจกรรมนักศึกษา รองลงมาได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่/วิทยากร ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและด้าน
กระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมนักศึกษาเป็นกระบวนการทาง
การศึกษาอย่างหนึ่งที่ท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing)       
ซึ่งกระบวนการนี้ท าให้นักศึกษามีประสบการณ์และสามารถลงมือปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จได้ อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแต่ละประเภทเพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ผ่านการท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ครอบคลุมการพัฒนาด้าน
วิชาการและวิชาชีพ การบ าเพ็ญประโยชน์ การรักษาสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนกีฬาและนันทนาการ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเป็น บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
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เสริมสร้างความเป็นคนเก่ง คนดีแก่นักศึกษา สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (2552) 
เรื่อง มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ที่กล่าวว่า 
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต้องเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา 
สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยคาดหวังให้มีการพัฒนาอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ IT ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัด
กิจกรรมนักศึกษานั้น เพ่ือพัฒนาเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรมและรักษาไว้ซึ่งค่านิยมในตัวนักศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และเอกลักษณ์อันดีงามของชาติ ส่งเสริมพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพและที่ส าคัญคือ
การพัฒนาความสามารถของนักศึกษาที่ได้น าความรู้ความสามารถและประสบการณ์พร้อมที่จะ
ประกอบวิชาชีพและด าเนินชีวิตในสังคม และไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป  ทั้งนี้
เนื่องจากกิจกรรมที่จัดให้นักศึกษาเป็นกิจกรรมตรงกับความต้องการของนักศึกษารวมทั้ง ได้ค านึงถึง
ทักษะความรู้ที่เหมาะสมส าหรับนักศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะสังคม พัฒนาบุคลิกภาพ และปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม ส าหรับการประกอบอาชีพในอนาคต อีกท้ังยังเป็นกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียน
การสอนในชั้นเรียน ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะด าเนินการขึ้น เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ผ่านการท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ครอบคลุมการ
พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ การบ าเพ็ญประโยชน์ การรักษาสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนกีฬาและนันทนาการ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเป็น  บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และเสริมสร้างความเป็นคนเก่งคนดีแก่นักศึกษา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 
2557) สอดคล้องกับชัชนี กระบี่ทอง และคณะ (2555) ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนิสิต
ปริญญาตรีต่อการให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผลการวิจัยพบว่า นิสิตมีความคิดเห็นว่าการให้บริการมีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อด้านการให้บริการอาคาร สถานที่สื่อและ
อุปกรณ์ และการให้บริการด้านกิจกรรมนิสิตอยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีเพศต่างกัน พบว่ามีความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าปัจจุบันสังคมมี
ความทัดเทียมกันทั้งทุกเพศ จึงท าให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้และร่วมกันท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร
ต่าง ๆ ส่งผลให้นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงที่ได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีคล้ายกัน รวมถึง
กิจกรรมจัดท าขึ้นไม่มีการจ ากัดเพศ และสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาทั้งชายและหญิงที่
ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จะท าให้ได้รับการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา ดังที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (2557) มีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะของ
บัณฑิตพึงประสงค์ (Ideal Graduates) สามารถมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ มีทักษะในการประกอบ
อาชีพ รู้จักใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีทักษะในการสื่อสาร มีวุฒิภาวะทางสังคม และมีทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนักศึกษาสามารถเลือกกิจกรรมที่จะเข้าร่วมได้ สอดคล้องกับศิริภา 
จันทร์เกื้อ และคณะ (2556) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการประชุม
เชียร์และรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษา
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ชายและนักศึกษาหญิงมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยไม่
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับประยูร  เทพพิทักษ์ศักดิ์ (2557) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของ
นิสิตที่มีต่อการจัดการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผลการวิจัยพบว่า นิสิตที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาไม่แตกต่างกัน 
 3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ต่างคณะกัน พบว่ามีความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 และเมือ่พิจารณารายด้าน พบว่า นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ต่างคณะกันมีความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษาด้านกระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษาและด้านคุณภาพของ
กิจกรรมนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ส่วนด้านเจ้าหน้าที่/วิทยากรและด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกไม่พบความแตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากนักศึกษาที่สังกัดแต่ละคณะมีการเรียน
กับคณาจารย์คนละกลุ่มกัน และอยู่กันคนละวิทยาเขตจึงส่งผลให้เวลาการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จะจัด
ตามวิทยาเขตท าให้นักศึกษาที่ศึกษาอยู่วิทยาเขตมีความพึงพอใจมากกว่านักศึกษาที่อยู่ต่างวิทยาเขต 
สอดคล้องกับชัชนี กระบี่ทอง และคณะ (2555) ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนิสิตปริญญา
ตรีต่อการให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า 
นิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรวิชาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า นิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรวิชาต่างกันความคิดเห็นต่อการให้บริการด้านการจัดการเรียน
การสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ส่วนความคิดเห็นต่อการให้บริการด้านอาคาร
สถานทีส่ื่อและอุปกรณ์และการให้บริการด้านกิจกรรมนิสิตไม่แตกต่างกัน 
 4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมประเภทที่ต่างกัน พบว่า
มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภทที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษาด้านคุณภาพของกิจกรรมนักศึกษา
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ส่วนด้านกระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ด้านเจ้าหน้าที่/
วิทยากรและด้านสิ่งอ านวยความสะดวกไม่พบความแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ากิจกรรมมีส่วน
ช่วยให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถการตัดสินใจ การท างาน การปรับปรุงพัฒนาบุคลิกภาพ และ
รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในสังคม  ซึ่งนับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญต่อการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
เพ่ือให้มีประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ซึ่งจะน าไปสู่ลักษณะที่เอ้ือต่อการท างานของนิสิตนักศึกษาเมื่อจบ
การศึกษาในอนาคต ดังที่ ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) ได้กล่าวถึงความต้องการของมนุษย์ว่ามี
ความต้องการทางกายภาพเป็นแรงผลักดันที่เกิดขึ้นพร้อมกับความต้องการมีชีวิต การด ารงชีวิต วุฒิ
ภาวะไม่จ าเป็นต้องอาศัยประสบการณ์การเรียนรู้แต่อย่างไร เกิดขึ้นเนื่องจากความต้องการทาง
ร่างกาย ของเราเป็นส าคัญ เป็นแรงขับเบื้องต้นที่ ร่างกายถูกกระตุ้นท าให้ เกิดความรู้ว่องไว 
กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวาที่จะต้องสนองต่อสิ่งเร้า เกิดขึ้นจากสภาวะทางอารมณ์ สิ่งกระตุ้นทั้งจาก
ภายนอกและภายใน และความต้องการทางจิตใจและสังคม (Psychological and Social need) 
ความต้องการประเภทนี้ค่อนข้างสลับซับซ้อนและเกิดขึ้นจากสภาพสังคม วัฒนธรรม การเรียนรู้และ
ประสบการณ์ที่บุคคลนั้นได้รับและเป็นสมาชิกอยู่ ความต้องการทางจิตใจและสังคมนี้ยังแตกต่างกัน
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ไปตามแต่ละบุคคล แต่ละสังคมและฐานะทางสังคมของบุคคล รวมทั้งเวลาและโอกาสที่แตกต่าง
ออกไปด้วย สอดคล้องกับพรพิมพ์  สารักษ์ (2556) ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลการวิจัยพบว่า  
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมประเภทต่าง ๆ มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ .05  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอในการน าผลวิจัยไปใช้  
  1.1 ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ควรมีการอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษา ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาอย่างทั่วถึง 
ชัดเจน แน่นอนและรวดเร็ว ซ่ึงการจัดกิจกรรมที่จัดได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนักศึกษา และ
มีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับเวลาที่ก าหนดได้  
  1.2 ด้านเจ้าหน้าที่/วิทยากร ควรมีการปรับปรุง เช่น เจ้าหน้าที่ให้การบริการด้วยความ
กระตือรือร้น รวดเร็ว ฉับไว การบรรยายของวิทยากรควรท าให้เนื้อหาสาระของกิจกรรมเป็น
ประโยชน์ต่อประสบการณ์ในการใช้ชีวิตประจ าวันเพ่ิมมากข้ึน ส าหรับเจ้าหน้าที่ควรมีการบริการด้วย
ความสุภาพและด้วยไมตรีจิต มีความเสมอภาคเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
  1.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ควรมีการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก ในเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย/สัญลักษณ์ ที่แสดงจุดจัดกิจกรรมหรือให้บริการอย่างชัดเจน ระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรมที่เหมาะสม และเอกสาร สื่อประกอบการจัดกิจกรรมควรสนับสนุนงบประมาณอย่าง
เหมาะสมต่อกิจกรรมที่จัด 
  1.4 ด้านคุณภาพของกิจกรรมนักศึกษา ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์ในการใช้
ชีวิตในสังคม หรือส่งเสริมให้รู้จักการท างานเป็นทีมร่วมกัน สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ไปปรับใช้ร่วมกับการศึกษาหรือในชีวิตประจ าวันได้ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครทุกระดับชั้น 
  2.2 ควรศึกษารูปแบบและลักษณะการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  2.3 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบกิจกรรมด้านต่าง ๆ กับตัวแปรอิสระที่เป็นปัญหาทาง
สังคม เช่น ความรุนแรงของสังคม เทคโนโลยีในปัจจุบัน เป็นต้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุน    
การวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มา ณ ที่นี้ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่อง ภาพสะท้อนสังคมไทยจากภาพนิทรรศการ “พรรฦก” โดย ชฤต ภู่ศิริ

เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมีจุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏใน ภาพถ่ายของ ชฤต 
ภู่ศิริ โดยศึกษาจากภาพถ่ายนิทรรศการชุด “พรรฦก” จากทั้งหมดจ านวน 15 ภาพ โดยใช้แนวคิด
ภาพสะท้อนสังคมไทย เพ่ือศึกษาการสื่อสารความหมายด้วยภาพ 

ผลการวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมไทยที่ปรากฏในภาพถ่ายสามารถแบ่งได้เป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ ภาพสะท้อนสังคมไทยด้านวัฒนธรรม ภาพสะท้อนสังคมไทยด้านเพศ ภาพสะท้อนสังคมไทย
ด้านการศึกษา และภาพสะท้อนสังคมไทยด้านเศรษฐกิจ ส่วนภาพสะท้อนด้านค่านิยมสังคมไทยที่
ปรากฏในภาพถ่ายสามารถแบ่งได้ 7 แบบ ได้แก่ ค่านิยมความหรูหรา ค่านิยมความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ค่านิยมขาดระเบียบวินัย ค่านิยมความมั่งคั่ง ค่านิยมปัจเจกบุคคล ค่านิยมตัวใครตัวมัน ค่านิยมระบบ
อาวุโส องค์ประกอบภาพที่ปรากฏในภาพถ่าย ส่วนใหญ่ เป็นเรื่องราวของคนในสังคมที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน เน้นการสื่อสารความหมายการแสดงท่าทางของบุคคลในภาพ ฉากและองค์ประกอบ
เป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไป  

ข้อค้นพบที่น่าสนใจในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคคลที่ปรากฏในภาพถ่ายส่วนใหญ่คือ เด็ก 
ผู้หญิง และคนชรา เพราะถูกละเลยการให้ความส าคัญ บุคคลเหล่านี้จึงได้รับผลกระทบจากการ
กระท าที่สะเทือนใจจากผู้ที่มีสถานภาพเหนือกว่า ภาพถ่ายจากนิทรรศการชุดนี้ นอกจากจะสื่อสาร
ความหมายในเรื่องภาพสะท้อนและค่านิยมแล้ว ยังสื่อสารความหมายทางอารมณ์ เพราะสะท้อนให้
เห็นถึงปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคมไทย ผ่านมุมมองเสียดสีโครงสร้างความเป็นจริงที่คนในสังคมไทยละเลย 
 

ABSTRACT 
The research titled “The Reflection of Thai Society of the Photographs 

from the "Bizarre Land" Exhibition by Charit Pusiri” was a qualitative research aimed to 
analyze the social reflection depicted in photographs of Charit Pusiri by reviewing 15 
photographs from the "Bizarre Land"  Exhibition by using the concept of Thai society 
reflection to study communication through photographs.  
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The result of Thai society reflection appeared in these photographs could 
be categorized into 4 aspects as follow:  cultural aspect, gender aspect, education 
aspect and economic aspect. While the Thai society value reflection appeared in these 
photographs could be divided into 7 types namely luxury values, generosity values, 
lacking of discipline values, wealth values, Individual values, “every man for himself” 
values and seniority system values.  Most of the composition was about the story of 
people in society that occur in everyday life focusing on meaning of gesture of the 
person in the picture however scenes and composition were seen in general.  

The interesting finding of this research was that the person who appeared 
in most photographs was child, women and elderly person. Because of being neglect, 
they were affected by the critically acclaimed action of the superior. Photographs from 
this exhibition, were not only communicate on reflection and values, but it also 
conveyed the emotional meaning because of reflecting the problems that occurred in 
Thai society through a sarcastic perspective of the real structure that people in society 
had neglected.   

 
ค าส าคัญ 
 ภาพสะท้อน สังคมไทย การสื่อความหมายภาพถ่าย  
 
Keywords 
 The Reflection, Thai Society, The Communication of the Photographs 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ลักษณะของสังคมไทยเป็นระบบที่ครอบคลุมสังคมทั้งในส่วนของโครงสร้าง อันประกอบด้วย
ความหลากหลายของชนชั้น คนรวย คนชั้นกลาง คนจนและคนด้อยโอกาส การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เป็นไปอย่างรวดเร็ว จนมีผลกระทบต่อสังคม การมองปัญหาสังคมต้องมองปัญหาทั้งภายในประเทศ
และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนตามกระแสโลก ต้องเข้าใจโลกและเข้าใจกลไกความเป็นไปภายในประเทศ
ให้ถ่องแท้ (สุวรรณี ค าม่ัน, 2551) 

ภาพถ่ายเป็นสิ่งบอกเล่าเรื่องราวของสังคม ความส าคัญของการถ่ายภาพที ่ นิพนธ์ ศุขปรีด ์
(2537) มองว่าภาพถ่ายมีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันอย่างยิ่ง เพราะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารเพื่อแสดงอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เช่นเดียวกับ ณรงค์ สมพงษ์ (2536) กล่าวว่าภาพถา่ยเป็น
ภาษาสากลให้ความหมายในตัวเอง ภาพถ่ายจึงเป็นสื่อที่ท าให้สามารถเข้าใจเรื่องราวได้อย่างรวดเร็ว  

นิทรรศการงานเดี่ยวของ ชฤต ภู่ศิริ “พรรฦก” ครั้งที่ 3 จัดแสดงเมื่อวันที่ 9 เมษายน – 30 
พฤษภาคม 2558 เพ่ือน าเสนอผลงานภาพถ่ายจ าลองสถานการณ์และเหตุการณ์ส าคัญจากวิถีชีวิต 
ภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจ านวน 15 ภาพ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาภาพสะท้อนและการสื่อ
ความหมายของภาพถ่ายจากนิทรรศการ โดย ชฤต ภู่ศิริ ช่างภาพอิสระที่ได้รับการตอบรับจากกระแส
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โลกสังคมออนไลน์ โดยมีผู้เข้าชมเว็บไซด์จ านวน 770,928 ครั้ง และแชร์ผ่านแอปพลิเคชันเฟซบุ๊ค 
จ านวน 119,000 ครั้ง (ไทยรัฐออนไลน์, 2558)  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

ภาพสะท้อนสังคมไทยผ่านภาพถ่ายนิทรรศการ มีภาพสะท้อนกี่ด้าน อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาภาพสะท้อนสังคมไทยจากภาพถ่ายนิทรรศการ “พรรฦก”  โดย ชฤต ภู่ศิริ  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

  1. ขั้นส ารวจและรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายจากนิทรรศการของ ชฤต ภู่ศิริ 
  2. ขั้นศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษางานวิจัย 

  2.1 แนวคิดภาพสะท้อนสังคมไทย 
2.2 แนวคิดองค์ประกอบในการถ่ายภาพ 
2.3 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 วิเคราะห์ภาพสะท้อนและค่านิยมจากภาพถ่าย 

  4. ขั้นสรุปผลและอภิปรายผล 
 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ภาพถ่ายนิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ 3 “พรรฦก” โดย ชฤต ภู่ศิริ จ านวน 
15 ภาพ โดยใช้แนวคิดภาพสะท้อนสังคมที่มีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 4 ด้าน   สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ภาพสะท้อนสังคมไทยด้านวัฒนธรรม ปรากฏในภาพจ านวน 5 ภาพ ดังนี้   

ภาพที่ 1 เอาหูไปนา เอาตาไปไร่ หมายเลข 1 Blind 
Eyes No.1 

      ภาพที่ 2 เดินทางโดยสวัสดภิาพ – Bon Voyage 
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 ภาพที่ 3 กุลสตรี - Lady 
           
        ภาพที่ 4 ภาพทีผ่ลีผลาม - Premature 

 ภาพที่ 5 กว้างไกลในกะลา...-Nomo phobia 

 

 
ในส่วนของสังคมและวัฒนธรรม การศึกษาสังคมและวัฒนธรรมความหมายโดยกว้าง  ๆ คือ 

สังคมหมายถึง กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันและมีการกระท าระหว่างกัน ส่วน วัฒนธรรม หมายถึง แบบ
แผนการด าเนินชีวิตที่มีลักษณะร่วมกันของกลุ่มคน โดยค าว่า “สังคม” จะเน้นที่มวลรวมของ
องค์ประกอบซึ่งเป็นตัวคนในขณะที่ค าว่า “วัฒนธรรม” เน้นที่กฎเกณฑ์ แบบแผนของคนในกลุ่มที่อยู่
ร่วมกัน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปะศาสตร์, 2548) 

(Levin, 1979 อ้างถึงใน ยุบลวรรณ ตั่นเธียรรัตน์ , 2557) ให้ความหมายรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โดยจ าแนกการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็น 3 แบบ 
คือ 

1. การเปลี่ยนแปลงโดยการปฏิบัติ (Revolution) 
2. การเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป (Trends) 
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน (Everyday Change) 

 จากกรอบแนวคิดการศึกษาภาพสะท้อนด้านวัฒนธรรมสังคมไทย ที่ปรากฏในภาพถ่ายทั้ง 5 ภาพ 
พบว่า รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของคนในสังคม การสื่อสาร
ความหมายด้านภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมที่ถูกถ่ายทอดผ่านองค์ประกอบของภาพ ทั้งฉากหลังที่เป็น
ห้องเรียน กระดานด าที่เขียนค ากลอนสุภาษิตสอนหญิง บ้านที่อยู่ใกล้อุบัติเหตุ หรือสถานที่ส าคัญใน
กรุงเทพมหานคร ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุการณ์ที่พบเจอได้ทั่วไป แต่การสื่อสารความหมายผ่าน “คน” 
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ในภาพนั้นเป็นสิ่งส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นเด็กสาวในชุดนักเรียนที่มีกิริยา ท่าทางท่ีเกินตัว ผู้คนบนท้องถนน
ที่วุ่นวาย หรือ หญิงสาวที่ก้มหน้ามองแต่โทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ การตั้งชื่อภาพมีการเลือกใช้
สุภาษิตไทย หรือค าเฉพาะที่มีความหมายส าคัญต่อสังคมไทยในอดีต เช่น เอาหูไปนา เอาตาไปไร่, กุลสตรี 
เป็นต้น 
 สอดคล้องกับแนวคิดของ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2535) ไดให้ความหมายของค า
ว่าวัฒนธรรม กล่าวคือ ความเจริญงอกงาม ซึ่งเป็นผลจากกระบวนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
มนุษย์ มนุษย์กับสังคม  และมนุษย์กับธรรมชาติ จ าแนกออกเป็น 3 ด้านคือ จิตใจ สังคม และวัตถุ มี
การสั่งสม สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสูคนอีกรุ่นหนึ่ง จนกลายเป็นแบบแผนที่ก่อให้เกิดความเป็น
รูปธรรมและนามธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดด้านวัฒนธรรมไทยกับภาพสะท้อนที่ปรากฏใน
ภาพถ่ายชุดนี้ จึงเป็นภาพสะท้อนวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ของวิถีชีวิตของคนในสังคม ที่เป็นแบบ
แผนการประพฤติปฏิบัติและแสดงออก จนเป็นสิ่งปกติท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยปัจจุบัน 
 1.2 ภาพสะท้อนสังคมไทยด้านเพศ ปรากฏในภาพจ านวน 3 ภาพ ดังนี้ 

ภาพที่ 6 ผลผีลาม – Premature  ภาพที่ 7 พระเอกตัวจริง - Soap Opera  

 ภาพที่ 8 รวมเลือดเนื้อเชื้อชาติไทย - ThailandOnly  

 

 
ในอดีต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมยังคงเป็นตัวก าหนดวิถีชีวิต และมีบทบาทที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศทีแ่บ่งแยกอย่างชัดเจน การปฏิบัติตนของผู้ชายให้เน้นที่ความเป็นสุภาพบุรุษและ
ความมีคุณธรรมประจ าใจ ควรปกป้องฝ่ายหญิงมากกว่าการไปท าร้ายร่างกาย ส าหรับผู้หญิงไทยควร
ต้อง “รักนวลสงวนตัว” สิ่งที่สังคมไทยต้องการในเชิงอุดมคติ ก็คือ “การผลิตมโนทัศน์เกี่ยวกับผู้หญิงไทย
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ที่ดี เพ่ือเป็น “กุลสตรี” มีคุณสมบัติเป็นแม่บ้านแม่เรือนและไม่รู้เดียงสาเรื่องเพศ” (กฤตยา อาชวนิจกุล 
และพริศรา แซ่ก้วย, 2551) 

จากการวิเคราะห์ทั้ง  3 ภาพ พบว่า ภาพสะท้อนด้านเพศที่ปรากฏไม่เป็นไปตามรูปแบบเพศ
วิถีที่ถูกก าหนดโดยบรรทัดฐานของสังคมไทยแบบดั้งเดิม เช่น ภาพที่ 6 ผลีผลาม – Premature    
เด็กสาวและเด็กชายในเครื่องแบบนักเรียน แสดงออกด้วยท่าทาง กิริยา ที่สื่อถึงอารมณ์ทางเพศ 
ประกอบกับฉากของห้องเรียน กระดานด าเขียนบทสุภาษิตสอนหญิงของสุนทรภู่ ภาพสะท้อนด้าน
เพศที่เด่นชัด เห็นได้จากการตั้งชื่อภาพ ผลีผลาม ซึ่งมีการสื่อสารความหมายในด้านตรงกันข้ามกับ
เนื้อความท่ีปรากฏในบทกลอนบนกระดานด าว่า อย่าชิงสุกก่อนห่าม  

ภาพที่ 7 พระเอกตัวจริง - Soap Opera การสื่อสารความหมายของภาพ สะท้อนถึงวิธีการ
ปฏิบัติตัวของเพศชายต่อเพศหญิง การใช้ท่าทางที่แสดงถึงอ านาจที่เหนือกว่า ตามแนวคิดผู้ชายเป็น
ใหญ่ในสังคมไทย วิลาสินี พิพิธกุล และกิตติ กันภัย (2546) น าเสนอว่า ความคิด ความเชื่อท่ีมีอยู่ใน
สังคมท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาททางเพศ ส่งผลให้ผู้หญิงอยู่ภายใต้อ านาจของผู้ชายตลอดมาจนกลายเป็น
เรื่องปกติและถูกมองข้ามไปว่า มีความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกันอยู่ในสังคม 

จากบรรทัดฐานของสังคมแนวคิดชายเป็นใหญ่ จึงน าไปสู่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างเพศ
ชายกับเพศหญิง จนกลายเป็นเรื่องปกติของสังคมไทย อีกทั้งการตั้งชื่อภาพ พระเอกตัวจริง – Soap 
Opera ที่หมายถึง ละครน้ าเน่า สื่อความหมายขัดแย้ง เสียดสี การแสดงออกถึงความรุนแรงระหว่าง
เพศวิถีกลายเป็นเรื่องปกติของสังคมไทย ถูกสื่อสารความหมายผ่านวาทกรรมที่ถูกผลิตซ้ าแล้วซ้ าเล่า 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เพ็ญนภา คล้ายสิงโต (2554) ที่ศึกษาโครงสร้างการพาดหัวข่าว
ของหนังสือพิมพ์ไทย พบว่า หนังสือพิมพ์น าเสนอความเชื่อที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้หญิง ผ่าน
รูปแบบโครงสร้างพาดหัวข่าวที่สะท้อนว่า เพศหญิงไม่เหมาะกับความรุนแรง การวางบทบาทของ
ผู้หญิงในรูปแบบดังกล่าว ส่งผลให้ผู้หญิงตกอยู่ภายใต้อ านาจของผู้ชาย พาดหัวข่าวอาชญากรรมได้
ตอกย้ าว่า สาเหตุที่ท าให้ผู้ชายกระท าความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นสิ่งที่สังคมรับรู้โดยปริยายว่า มีพ้ืนฐาน
มาจากอ านาจที่ไม่เท่าเทียมในสังคม 
 ในภาพที่  8 รวมเลือดเนื้อเชื้อชาติไทย – Thailand Only องค์ประกอบภายในภาพ
ประกอบด้วย รถโดยสารประจ าทางมีพระสงฆ์ ผู้หญิง และผู้หญิงตั้งครรภ์ ถัดมามีผู้ชายสามคนนั่งอยู่
ที่นั่ง มีผู้หญิงสวมชุดนักศึกษานั่งหลับอยู่ มีผู้ชายสองคน แสดงท่าทางคุกคามและใช้เครื่องมือสื่อสาร
ถ่ายรูปหรือวิดีโอ รถแท็กซี่มีผู้โดยสารเป็นผู้หญิง คนขับแท็กซี่ก าลังมองผู้โดยสารผู้หญิงจากกระจก
มองหลังด้วยท่าทางไม่น่าไว้ใจ รถจักรยานยนต์ซ้อนสี่เป็นพ่อแม่วัยรุ่น และลูกน้อยสองคน  
 การสื่อสารความหมายภาพสะท้อนด้านเพศในภาพนี้ เป็นไปในทางตรงกันข้ามกับบทบาท
หน้าที่ของเพศวิถีตามบรรทัดฐานของสังคมไทย ในเรื่องของการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบทบาทของ
เพศสภาพที่สังคมไทยก าหนด ผู้ชายไม่เสียสละที่นั่งให้ผู้หญิงหรือแม้กระทั่งผู้หญิงตั้งครรภ์ การมอง
ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ หรือการไม่ท าหน้าที่แม่ที่ดี การสื่อสารภาพสะท้อนด้านเพศในภาพรวม ผ่าน
การแสดงออกถึงสถานภาพและบทบาททางเพศวิถีที่เปลี่ยนแปลง 
 สอดคล้องกับแนวคิดของ ศรีจันทร พันธพานิช (2534) ที่กล่าวถึง สถานภาพและบทบาทไวว่า 
บทบาทคือ พฤติกรรมที่คาดหวังว่า บุคคลที่อยู่ในสภาพนั้นควรจะประพฤติปฏิบัติ เช่น บทบาทของ
แม่ก็คือท าหน้าที่เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี เป็นต้น ดังนั้น บทบาทจึงคูกับสถานภาพ สถานภาพจึงเป็นตัว         
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บงบอกถึงสถานะ ต าแหน่งของบุคคล ให้ด าเนินไปตามบรรทัดฐานของสังคม โดยมีการวัดคา่ความดีงาม
และความเหมาะสม ตามค่านิยมทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 1.3 ภาพสะท้อนสังคมไทยด้านการศึกษา ปรากฏในภาพจ านวน 2 ภาพ ดังนี้ 

ภาพที่ 9 สปช.ป.1 – Extracurricular  
 

         ภาพที่ 10 โจ๋งครึ่ม – Blatant  

  
 การศึกษาเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุด ในการพัฒนาสังคมให้คนซึ่งเป็นสมาชิกของสังคม 
การศึกษาสร้างให้คนมีความรู้ในการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ มีความอดทนในการต่อสู้กับ
อุปสรรคของชีวิต การศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับคนทุกวัย (ยุบลวรรณ ตั่นเธียรรัตน์, 2557) 

ผลการวิเคราะห์ภาพ พบว่า ทั้งสองภาพใช้เด็กชายเป็นตัวแบบ ใส่ชุดเครื่องแบบนักเรียน 
องค์ประกอบของภาพมีสื่อลามกอนาจารอยู่ด้านหลัง การตั้งชื่อของภาพ โดยใช้ชื่อว่า สปช.ป.1 – 
Extracurricular และโจ๋งครึ่ม – Blatant เป็นการสื่อสารภาพสะท้อนที่เสียดสีกับระบอบการศึกษา
ของเมืองไทย ที่มองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องน่าอาย สังคมไทยเป็นสังคมปิดในเรื่องเพศ และถูกปลูกฝัง
ผ่านวัฒนธรรมที่ส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่น 
  กระบวนการเรียนการสอนที่กระทรวงศึกษาธิการจัดนั้น มิได้สอนสาระของเพศศึกษาอย่างที่
ควรจะเป็น มุ่งควบคุม ‘ก าหนัด’ และคุม ‘ก าเนิด’ ภายใต้กรอบ ‘วัฒนธรรมไทย’ ท าให้การเรียน       
การสอนมีแต่เนื้อหาที่มุ่ง ‘สั่งสอน’ และ ‘ห้ามปราม’ เนื่องจากความเชื่อว่า การสอนเพศศึกษา
ตรงไปตรงมา คือ ‘การชี้โพรงให้กระรอก’ หรือ ‘การสอนให้มีเพศสัมพันธ์’ (องค์การแพธ, 2550) 
 ภาพสะท้อนทางด้านการศึกษาที่ปรากฏออกมาในภาพ จึงย้อนแย้งจากทัศนคติที่ว่าเรื่องเพศ
เป็นเรื่องสกปรก เป็นเรื่องไม่ควรพูด เยาวชนยุคปัจจุบันเหมือนเดินทางอยู่ระหว่างโลกสองโลก คือ 
โลกที่ยังสอนเรื่องเพศแบบจารีต และโลกที่สัมผัสจากโฆษณาและสื่อบันเทิงเริงรมย์ที่เร่งกระตุ้นให้
แสดงและเสพเรื่องเพศอย่างเต็มที่ (กฤตยา อาชวนิจกุล และพริศรา แซ่ก้วย, 2551) 
 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เนตรนภา พรหมมาและคณะ (2556) พบว่า สถานศึกษาควร
พัฒนารูปแบบการสอนเพศศึกษา ให้ความรู้และเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นอย่างเหมาะสม และ
ผลการศึกษาของอุทัยวรรณ โคกตาทอง และเกษณี  โคกตาทอง (2554) พบว่า ความคิดเห็นต่อการ
จดัการเรียนการสอนเพศศึกษาและการป้องกันการตั้งครรภ์ของนักเรียนมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
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ช่วยสร้างเจตคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมในเรื่องเพศได้อย่างมาก นักเรียนควรได้รับการฝึกทักษะที่
ถูกต้องในเรื่องเพศ  
 1.4 ภาพสะท้อนสังคมไทยด้านเศรษฐกิจ ปรากฏในภาพจ านวน 1 ภาพ ดังนี้ 

 

 ภาพที่ 11 รวมเลือดเนื้อเช้ือชาติไทย - Thailand Only 

 ภาพสะท้อนด้านเศรษฐกิจของสังคมไทยที่ปรากฏในภาพเป็นการสื่อสารความหมาย ชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนในเมืองหลวงยุคปัจจุบัน ที่มีความหลากหลายทางด้านชนชั้น โดยส่วนใหญ่เป็นคน
ชั้นล่างและคนชั้นกลาง จากการย้ายถิ่นฐานตามความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
ยังคงใช้บริการขนส่งสาธารณะ องค์ประกอบของภาพสื่อสารให้เห็นถึงการใช้ชีวิตของกลุ่มคนที่         
ไร้ระเบียบ อันเกิดจากความหลากหลายของคนในสังคมเมืองหลวง 

 ภาพสะท้อนด้านเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างของสังคมไทย จ านวนกลุ่มคนของ
สังคมมีมากในสังคมเมืองหลวง โครงสร้างชนชั้นทางสังคมในเมืองหลวงและค่านิยมของคนเมืองหลวง
นั้น จะเน้นหนักเรื่องอ านาจและความม่ังคั่งมากกว่าชาวชนบท มีความต้องการยกระดับตัวเองจากชั้น
สังคมเดิมไปสู่ชั้นที่สูงกว่าโดยอาศัยปัจจัยหลายประการ (รัชนีกร เศรษโฐ, 2532 )  

 ลักษณะสังคมเมืองตามที่ พัทยา สายหู (2534) ได้กล่าวไว้ คือ สังคมเมืองจัดว่าเป็นสังคมที่มี
ความซับซ้อน เป็นศูนย์กลางทางความเจริญและความเสื่อมรวมอยู่ด้วย เมืองจึงเป็นสถานที่ตั้งถิ่นฐาน
อันหนาแน่นด้วยประชากร และเป็นที่รวมของคนที่มีความแตกต่างทางพ้ืนเพ กรุงเทพมหานครคือ
พ้ืนที่เศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น จากการเคลื่อนย้ายไป
ประกอบอาชีพและความเจริญที่กระจุกตัวอยู่รวมกัน ท าให้กรุงเทพฯ ประกอบไปด้วยชนชั้นทางสังคม
ที่มีความหลากหลาย ทั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ (2548) พบว่า การจัด
ระเบียบช่วงชั้นทางสังคมของกรุงเทพมหานครแบ่งได้เป็น3 ช่วงชั้น คือ ร้อยละ 50.8 ของประชากรใน
กรุงเทพมหานครเป็นคนชั้นล่าง ร้อยละ 38.6 เป็นคนชั้นกลาง และร้อยละ 10.6 เป็นคนชั้นสูง  

2. การวิเคราะห์ค่านิยมสังคมไทย 
 2.1 ค่านิยมความหรูหรา ปรากฏในภาพจ านวน 2 ภาพ ดังนี้ 

http://www.tnrr.in.th/?page=research_result&name=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B2+%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
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ภาพที่ 12 สิ่งประดับ – Object  ภาพที่ 13 ตกกระป๋อง – Abandoned  

 ค่านิยมความหรูหราสะท้อนผ่านสายพันธุ์ของแมวที่ถูกคนตีค่ามากกว่าการเป็นแค่สัตว์เลี้ยง 
ภาพของแมวที่วางเคียงคู่สิ่งของเครื่องใช้ที่ดูหรูหรา และการเปรียบเทียบคุณค่าระหว่างแมวสองสาย
พันธุ์ อีกท้ังการตั้งชื่อภาพ ก็เป็นการสะท้อนค่านิยมความหรูหราของผู้คนได้เป็นอย่างดี  
 2.2 ค่านิยมขาดระเบียบวินัย ปรากฏในภาพจ านวน 2 ภาพ ดังนี้ 

ภาพที่ 14 เดินทางโดยสวัสดิภาพ - Bon Voyage  ภาพที่ 15 รวมเลือดเนื้อเช้ือชาตไิทย - Thailand Only  

 ค่านิยมขาดระเบียบวินัย สะท้อนผ่านภาพถ่ายทั้งสองภาพอย่างเด่นชัด จากภาพรวมในเรื่อง
ของการไม่เคารพกฎจราจร ซึ่งถือเป็นกฎหมาย เป็นกติกาของการอยู่ร่วมกันในสังคม การขาดระเบียบ
วินัยเกิดจากการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันที่ส่งผลเสียต่อผู้อื่นและสังคม 
 2.3 ค่านิยมความมั่งค่ัง ปรากฏในภาพจ านวน 1 ภาพ ดังนี้ ภาพเอาหูไปนา เอาตาไปไร่ 
หมายเลข 2 Blind Eyes No.2 
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ภาพที่ 16 เอาหูไปนา เอาตาไปไร ่หมายเลข 2 Blind Eyes No.2 

 ภาพถ่ายได้สะท้อนค่านิยมความมั่งคั่ง การใช้ชีวิตแบบเน้นวัตถุนิยม ตั้งแต่เรื่องของการแต่ง
กายของตัวแบบ สะท้อนถึงรูปแบบการใช้ชีวิตที่ต้องมีหน้ามีตาในสังคม ท าให้ผู้คนพยายามสร้าง
เปลือกนอกของตนให้ดูดี เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในสังคม 
 2.4 ค่านิยมตัวใครตัวมัน ปรากฏในภาพจ านวน 1 ภาพคือ รวมเลือดเนื้อเชื้อชาติไทย - 
Thailand Only 

ภาพที่ 17 รวมเลือดเนื้อเช้ือชาตไิทย - Thailand Only 

 ภาพสะท้อนค่านิยมตัวใครตัวมันเป็นองค์ประกอบภาพบนถนนเส้นหนึ่ง เป็นภาพการด าเนิน
ชีวิตของใครของมัน ไม่มีใครสนใจใคร คนมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น สะท้อนภาพค่านิยมของคนไทยได้
อย่างชัดเจน เพราะสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวัน 
 การสะท้อนค่านิยมไทยแบบตรงข้ามหรือเสียดสี ผลการศึกษา พบว่า 
 2.5 ค่านิยมความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ปรากฏในภาพจ านวน 3 ภาพคือ  

ภาพที่ 18 เอาหูไปนาเอาตาไปไร่หมายเลข 1 Blind Eyes  ภาพที่ 19 ใจด า - จ าใจ – Choices  
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ภาพที่ 20 รวมเลือดเนื้อเช้ือชาตไิทย - Thailand Only  

 

 
 สังคมไทยปัจจุบันมีพฤติกรรมการแสดงออกที่สะท้อนถึงการแล้งน้ าใจต่อเพ่ือนมนุษย์ ไม่
ช่วยเหลือหรือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน ขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน จากภาพหญิงสาวที่เมินเฉยต่ออุบัติเหตุ
ใกล้ตัว หญิงสาวที่มีร่มแต่เพิกเฉยต่อคนแก ่และภาพความวุ่นวายบนท้องถนนที่ไม่มีใครสนใจใคร  
 2.6 ค่านิยมระบบอาวุโส ปรากฏในภาพจ านวน 1 ภาพคือ ของ ...มีค่า – Priceless 

ภาพที่ 21  ของ-มีค่า...Priceless 

 จากภาพตัวแบบเป็นคนชรา ยืนเปียกฝนอยู่หน้าร้านเครื่องขายเครื่องประดับ กับการตั้งชื่อ
ภาพ ของมีค่า กับภาษาอังกฤษที่ความหมายขัดแย้งกันกับค่านิยมอาวุโสแบบดั้งเดิมที่ให้ความส าคัญ
และให้ความเคารพนับถือผู้ที่มีอายุมากกว่า แต่สังคมไทยปัจจุบันปล่อยปละละเลย ไม่เห็นความส าคัญ  
 2.7 ค่านิยมปัจเจกบุคคล ปรากฏในภาพจ านวน 1 ภาพคือ ความใฝ่ฝัน... - Mom's Dream 

ภาพที่ 22 ความใฝ่ฝัน... - Mom's Dream 
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 จากภาพสะท้อนความหมายค่านิยมปัจเจกบุคคลแบบเสียดสี ตัวแบบเป็นแม่และลูก อยู่ใน
ฉากที่มีของเล่น เสื้อผ้าราคาแพง และการตั้งชื่อที่มีความขัดแย้ง คนไทยเป็นตัวของตัวเอง แต่กลับยัดเยียด
ความใฝ่ฝันของตนให้กับลูก ไม่ยอมให้ลูกได้มีความคิดและชีวิตเป็นของตนเอง  
 จะเห็นได้ว่า ค่านิยมในสังคมไทยที่ถูกสะท้อนผ่านภาพถ่ายนั้น เป็นค่านิยมในทางลบและ
ค่านิยมที่ดีแต่แสดงออกในความหมายของการเสียดสี สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชญานิศวร์ กุลรัตนมณีพร 
และคณะ (2555) พบว่า ในส่วนของสถานการณ์ของค่านิยมไทย สามารถจ าแนกสถานการณ์ของ
ค่านิยมไทยในปัจจุบันได้แก่ 1. ค่านิยมหลงลืมภูมิปัญญาท้องถิ่นและยึดถือวัฒนธรรมตะวันตก 2. 
ค่านิยมรักสนุก นิยมความสะดวกสบาย 3. ค่านิยมหลงใหล ยึดติดวัตถุนิยม หลงลืมวิถีชีวิตกับ
ธรรมชาติ  ซึ่งโดยรวมเป็นค่านิยมด้านลบแทบทั้งสิ้น 

อภิปรายผล 
ข้อค้นพบจากการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ภาพถ่ายส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมในเชิงลบ

ของคนไทยที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน การพัฒนาอยู่เพียงขั้นของการพัฒนาแค่ภายนอก คือความเจริญ
ของวัตถุ หากแต่ภาพสะท้อนและค่านิยมผ่านภาพถ่ายนั้น กลับเป็นความเสื่อมถอยภายในจิตใจของ
ผู้คนในสังคม  

การพัฒนาค่านิยมของสังคมไทย จึงเป็นสิ่งที่ต้องเร่งด าเนินการ เพ่ือสะท้อนค่านิยมอันดีงาม
แบบดั้งเดิมให้กลับมาสู่สังคมไทย สอดคล้องกับ ชญานิศวร์ กุลรัตนมณีพร และคณะ (2555) ได้ท า
การสรุปแนวทางการพัฒนาค่านิยมของสังคมไทยโดยเริ่มจากการก าหนดค่านิยมร่วมก่อนว่าค่านิยมใด
เป็น ค่านิยมที่พึงปรารถนาของสังคมไทย จากนั้นควรมีปลูกฝังค่านิยมดังกล่าวตั้งแต่ระดับบุคคล 
ระดับ ครอบครัว แล้วขยายให้เป็นระดับสังคมในที่สุด  

นอกจากนี้ อีกข้อค้นพบที่น่าสนใจ ได้แก่ บุคคลที่เป็นแบบในภาพถ่ายคือ เด็ก ผู้หญิง และ
คนชรา ในสังคมไทยที่ผ่านมาถูกน าเสนอภาพการถูกกระท ามาโดยตลอด จึงถูกสังคมมองข้ามและ
สังคมไทยก าลังปลูกฝังให้มองความผิดแปลกนั้นให้กลายเป็นเรื่องปกติสามัญ 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปราโมทย์ ประสาทกุล, ศุทธิดา ชวนวันและกาญจนา เทียนลาย 
(2555)  พบว่า คนไทยรุ่นใหม่ก าลังซึมซับเอาความคิดและวิถีการด าเนินชีวิตในแนวทุนนิยมและ
บริโภคนิยม คนรุ่นใหม่อาจเปลี่ยนค่านิยมที่มองว่า ผู้สูงอายุที่เคยเป็นเหมือนการแสดงความกตัญญู
กตเวทีกลายเป็นภาระของลูกหลาน ผู้สูงอายุกลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลทางการแพทย์และ
สาธารณสุข สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุชาดา ทวีสิทธิ์  (2556) พบว่า สถิติทั่วประเทศในช่วงปี 
2556 มีผู้หญิงและเด็ก (ส่วนใหญ่เป็นเด็กหญิง) วันละประมาณ 87 ราย ภาพความรุนแรงต่อผู้หญิงใน
สังคมไทยในระดับโลก ปี 2556 UN Women ระบุว่าประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 36 ในจ านวน 75 
ประเทศท่ีมีการท าความรุนแรงทางกายต่อผู้หญิงมากท่ีสุด 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการศึกษาภาพสะท้อนของสังคมไทย เพ่ือเป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์การสื่อความหมายของการสื่อสารจากสื่อประเภทต่าง ๆ 

2. ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาวิจัยภาพถ่ายของศิลปินท่านอ่ืน หรือนิทรรศการอื่นมา
วิเคราะห์การสื่อความหมายภาพสะท้อนสังคม เพ่ือให้ได้มุมมองที่หลากหลาย 
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บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ในเขตภาคกลางเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
THE ROLE OF PARENTS IN PROMOTING READING CULTURE TO PRIMARY STUDENTS IN 

CENTRAL REGION OF THAILAND FOR BUILDING LIFELONG LEARNING SKILLS 
 

ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี1 ชยพล ใจสูงเนิน2 และมนตรี ชินสมบูรณ์3 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่านให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตภาคกลางเพ่ือสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2) เพ่ือ
ศึกษาปัญหาของผู้ปกครองในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขต  
ภาคกลางเพ่ือสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3) เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตภาคกลางเพ่ือสร้างทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษาและอาชีพ 4) เพ่ือเปรียบเทียบ
ปัญหาของผู้ปกครองที่มีในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตภาค
กลางเพ่ือสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา
และอาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตภาคกลาง  
ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie & Morgan ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 
384 คน  และท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตภาคกลางเพ่ือสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง 2) ปัญหาของผู้ปกครองในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาในเขตภาคกลางเพ่ือสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
3) ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้ปกครองที่มีเพศ วุฒกิารศึกษา และอาชีพแตกต่างกันมีบทบาทใน
การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตภาคกลางเพ่ือสร้างทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  4) ผลการเปรียบเทียบปัญหาของ
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ผู้ปกครองที่มีในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตภาคกลางเพ่ือ
สร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ และระดับการศึกษา
แตกต่างที่แตกต่างกัน มีปัญหาในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขต
ภาคกลางเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to study the role of parents in 
promoting reading culture to primary students in central region of Thailand for building 
lifelong learning skills: 2) to study parents’ problems in promoting reading culture for 
building lifelong learning skills to primary student in central region of Thailand: 3) to 
compare the role of parents in promoting reading culture for building lifelong learning skills to 
primary student in central region of Thailand by using personal characteristics: gender, level of 
education and occupation. 4) to compare problem of parents in promoting reading culture for 
building lifelong learning skills to primary student in central region of Thailand by using 
personal characteristics: gender, level of education and occupation. The sample size was 
determined by using Krejcie & Morgan Table and getting 384 samples with a multi-stage 
random sampling. Questionnaires were used for collecting data. Statistics used for data 
analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. 
 The results showed that: 1) the overall role of parents in promoting culture 
of reading to primary school students in central region of Thailand for building lifelong 
learning skills was in moderate level. 2) The overall problem of parents in promoting the 
culture of reading to primary school students in central region of Thailand for building lifelong 
learning skills was in moderate level. 3) In comparing role of parents in promoting culture of 
reading to primary school students in central region of Thailand for building lifelong learning 
skills was in moderate level by using personal characteristics; genders, levels of education and 
occupation found that overall data has statistical significant difference at the 0.05 level. 4)  In 
problem of parents in promoting reading culture to primary school students in central region 
of Thailand for building lifelong learning skills by using personal characteristics; gender, 
levels of education and occupation found that overall data has statistical significant 
difference at the 0.05 level. 
 
ค าส าคัญ 
 การอ่าน วัฒนธรรมส่งเสริมการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้ปกครอง 
 
Keywords 
 Reading, Promote Reading Culture, Primary Student, Lifelong Learning, Parents  
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ความส าคัญของปัญหา 
 การอ่านนับว่าเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทักษะทางภาษา และเป็นกิจกรรมส าคัญที่สุด
ในการเรียนรู้ทั้งปวง ไม่ว่าจะเรียนรู้ในห้องเรียน หรือนอกห้องเรียน เรียนรู้ด้วยตนเองจากการค้นคว้า 
(บันลือ พฤกษะวัน และณริศรา พฤกษะวัน, 2556) ซึ่งถือว่าเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับเด็กเป็นอย่าง
ยิ่ง เพราะการอ่านเป็นการเปิดโลกทัศน์ของเด็กให้กว้างขึ้น เมื่อเด็กอ่านหนังสือออก เด็กก็สามารถ
วิเคราะห์ความหมาย โจทย์ทางคณิตศาสตร์ อ่านหนังสือ อ่านต ารา อ่านคู่มือ ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้ 
(อัจฉรา ประดิษฐ์,  2550) การอ่านหนังสือ จะช่วยท าให้เกิดความส าเร็จในการด ารงชีวิต เพราะการ
อ่านถือว่าเป็นรากฐานของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้ประสบความส าเร็จในชีวิตแทบทุกคนล้วน
แต่ตระหนักถึงความส าคัญของการอ่าน เพราะการอ่านเป็นการพัฒนาชีวิต ฝึกสมองให้คิดเฉียบคม
มากขึ้น ท าให้รู้ทันโลก ทันคน รู้จักตนเอง การอ่านสามารถสร้างคนให้มีลักษณะหรือบุคลิกของการ
เป็นคนที่คิดกว้าง คิดลึกซึ้ง คิดรอบคอบ เพ่ือสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับตนเองและสังคม การอ่านเป็นทักษะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับเด็กนักเรียนเพราะเด็กนักเรียนต้องอ่านหนังสือด้วยความเข้าใจเพ่ือจะเข้าถึง
วิชาต่าง ๆ ทั้งหมด  ความเข้าใจก็เป็นส่วนที่ส าคัญของการเรียนรู้ การท าให้นักเรียนในระดับชั้ น
ประถมศึกษาอ่านหนังสือได้ตั้งแต่เริ่มต้น เป็นวิธีการที่ส าคัญที่สุด เพราะถ้าหากเด็กที่อ่านหนังสือไม่
ออก หรืออ่านไม่ได้ตั้งแต่ในระดับประถมศึกษาจะส่งผลต่อการเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ และพัฒนาทักษะอ่ืน
ได้ยากจะท าให้เด็กล้าหลังตามคนอ่ืนไม่ทัน เพราะเมื่อเด็กอ่านไม่ออก จะส่งผลให้เด็กเขียนไม่ได้ 
วิเคราะห์ไม่เป็น และส่งผลเสียต่อการเรียนในวิชาอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังท าให้เด็กขาดทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 ในขณะที่สถิติการอ่านของคนไทยในปัจจุบันยังน้อยมาก จากการส ารวจการอ่านของ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปี 2549 ของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วเด็ก
อ่านหนังสือรวม 360 บรรทัดต่อวัน ต่อคน หรือ 17 หน้าต่อคน หรือ 9 เล่มต่อเดือน ต่อคน เนื่องจาก
เด็กส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับการเล่นคอมพิวเตอร์ การดูโทรทัศน์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผลส ารวจของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (2551) พบว่า เด็กไทยไม่
อ่านหนังสือ แต่ชื่นชอบ การคุยโทรศัพท์ การเล่นอินเทอร์เน็ต ซึ่งสื่อเหล่านี้ใช้ความพยายามน้อยกว่า
การอ่านหนังสือแต่รับรู้ผลได้เร็วกว่า   จากการส ารวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2554 ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพบว่า คนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปี
ขึ้นไป มีอัตราการอ่านหนังสือร้อยละ 68.6 ผู้ชายมีอัตราการอ่านหนังสือสูงกว่าผู้หญิงเล็กน้อย (ร้อยละ 
68.8 และ 68.4 ตามล าดับ)  เมื่อเปรียบเทียบ กับการส ารวจที่ผ่านมา พบว่า อัตราการอ่านหนังสือ 
เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากปี 2551 ทั้งผู้ชายและผู้หญิง (ส านักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2554) ซึ่งท าให้ผลการส ารวจของ World Economic Forum –WEF ใน
รายงาน The Global Competitiveness Report 2013-2014  พบว่าประเทศไทยถูกจัดอันดับ
คุณภาพการศึกษาต่ ากว่าประเทศในกลุ่มอาเซียน และจากโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ 
(Programme for International Student Assessment หรื อ  PISA) ซึ่ ง โ ครงการประเมินผล
การศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การเพ่ือความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for 
Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ได้ท าการส ารวจว่าระบบการศึกษา
ของประเทศต่าง ๆ ได้เตรียมเยาวชนของประเทศให้พร้อมส าหรับการใช้ชีวิตและการมีส่วนร่วมใน
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สังคมในอนาคตเพียงพอหรือไม่ โดย PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนวัย 15 ปี ที่จะใช้
ความรู้และทักษะเพ่ือเผชิญกับโลกในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน ในด้านการ
อ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งผลการประเมินด้านการอ่านของประเทศไทยพบว่า นักเรียน
ไทยมีคะแนนเฉลี่ยการอ่าน 441 คะแนน ซึ่งจากผลการประเมินคะแนนยังต่ ากว่า ค่าเฉลี่ยของ OECD  
และถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับนักเรียนจากเซอร์เบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ชิลี คอสตาริกา โรมาเนีย 
และบัลแกเรีย สสวท. (2557) และสาเหตุที่ท าให้ผลการทดสอบ PISA ของไทยตกต่ า คือ 1) ทักษะ
ความสามารถในการอ่านและการเขียน (ภาษาไทย) อยู่ในระดับต่ า  2) การเรียนการสอนจริงที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียนไม่สามารถพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  3) รูปแบบข้อสอบของ PISA 
แตกต่างจากข้อสอบที่นักเรียนเคยทดสอบ  4) นักเรียน ครู ผู้บริหาร และสังคมส่วนใหญ่ ยังไม่รู้จัก 
PISA  (ธงชัย ชิวปรีชา, 2557) 
 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จะเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ องค์กรความร่วมมือเพ่ือทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21th Century Skill) หรือเรียกย่อ ๆ ว่าเครือข่าย P21 
เห็นความจ าเป็นที่เด็กและเยาวชนจ าเป็นที่จะต้องมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตจึงได้พัฒนา
วิสัยทัศน์และกรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขึ้น ที่เรียกว่า ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม หรือ 3R และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ 3R ประกอบด้วย การอ่าน (Reading) การเขียน 
(Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) 4C ประกอบด้วย การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) การ
สื่อสาร (Communication) การร่วมมือ (Collaboration) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อสารและเทคโนโลยี (วิจารณ์ พานิช, 2554) 
ดังนั้นนักเรียนจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการอ่านถือ
เป็นทักษะที่ส าคัญเพราะจะท าให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาทางวิชาการ เพ่ือที่จะได้น า
ความรู้ไปคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถแก้ไขปัญหา สามารถคิดสร้างสรรค์ และติดต่อสื่อสารกับคน
อ่ืนได้ จะเห็นได้ว่าการอ่านมีบทบาทส าคัญต่อการศึกษาเล่าเรียนทุกระดับ เพราะการเรียนนอกจาก
เรียนในห้องเรียนแล้วยังต้องจ าเป็นที่จะแสวงหาความรู้นอกห้องเรียน ต้องรู้จักอ่านด้วยตนเองจากสื่อ
ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  การอ่านถือเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะ
ส่งผลต่อคุณภาพในการเรียนรู้ของเด็ก หากปล่อยปละละเลยไม่มีการพัฒนาแก้ไขในแนวทางที่ถูกต้อง
ตั้งแต่เริ่มแรก ก็ยากท่ีจะพัฒนาเด็กให้ก้าวเดินต่อไปอย่างมีคุณภาพได้ 
 การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นกับเด็ก ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม ที่ส าคัญ
ที่สุด คือ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และถือว่าเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่สุด (Epstein and Others, 1997)เพราะ
เป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์กับเด็กมากที่สุด พ่อแม่ ผู้ปกครองมีบทบาทที่ส าคัญใน
การเลี้ยงดูเด็ก อาจกล่าวได้ว่า พ่อแม่ เป็นเสมือนครูคนแรกของลูกเพราะจะต้องอบรมสั่งสอนลูกทุก
วันและทุกเวลาเพ่ือให้ลูกเป็นคนดี มีพฤติกรรมที่ดี  ในเรื่องของการอ่านก็เช่นเดียวกันพ่อแม่จะมีส่วน
ส าคัญในการส่งเสริม และฝึกฝนให้ลูกเกิดนิสัยรักการอ่าน  คือต้องฝึกให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน มี
วัฒนธรรมการอ่าน ถ้าเด็กไม่มีนิสัยรักการอ่านที่ยั่งยืน ไม่รู้จักเลือกสิ่งที่อ่าน ไม่เห็นความส าคัญของ
การอ่าน จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็ก และคุณภาพการศึกษาของประเทศในอนาคต  
 พ่อแม่ ผู้ปกครอง อาจเป็นอุปสรรคในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับเด็ก เพราะ
มาตรฐานทางพฤติกรรมที่พ่อแม่ หรือผู้ปกครองที่แสดงออกมีผลต่อการกระท าของเด็ก หากต้องการ
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ให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านขึ้นกับเด็กหรือบุตรหลาน พ่อแม่ผู้ปกครองต้องแสดงตนและเป็นแบบอย่างที่
ดีให้กับเด็กเพราะการอ่านไม่ใช่ทักษะนิสัยที่จะเกิดข้ึนมาได้เองตามธรรมชาติ หรือเกิดข้ึนได้เองเหมือน
ทักษะอ่ืน ๆ ไม่ใช่พรสวรรค์ท่ีเกิดขึ้นในตัวบุคคล แต่วัฒนธรรมการอ่านจะเกิดขึ้นได้เพราะการส่งเสริม
และการปลูกฝังจนให้เกิดเป็นนิสัย ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีการรณรงค์จากภาครัฐเกี่ยวกับการส่งเสริม
การอ่าน และมีการก าหนดนโยบายที่ส่งเสริมให้ ประชาชนรักการอ่านอย่างจริงจัง และเมื่อวันที่5 
สิงหาคม 2552 มีมติคณะรัฐมนตรีให้การส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ โดยก าหนดให้วันที่ 2 
เมษายนของทุกปีเป็นวันรักการอ่าน และในปี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศ  
 ปัญหาที่ท าให้ไม่สามารอ่านและเขียนได้อาจมาจากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุส าคัญมักมาจาก 
ปัญหาด้านครอบครัว เกิดจากการที่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ไม่ เอาใจใส่ เรื่องการอ่าน พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
อยากให้เด็กมีวัฒนธรรมในการอ่าน จึงพยายามเคี่ยวเข็ญให้อ่านหนังสือ เพราะพ่อแม่ ผู้ปกครองเห็น
ว่าถ้าท าให้ลูกอ่านหนังสือได้ จะท าให้ลูกท าคะแนน หรือท าข้อสอบได้ การกระท าดังกล่าวจึงท าให้เด็ก
เกิดความเบื่อหน่ายในการอ่านหนังสือ จะอ่านหนังสือเฉพาะตอนสอบ หรือตอนที่พ่อแม่ ผู้ปกครองให้
อ่านเท่านั้น ดังนั้นวัฒนธรรมการอ่านจึงไม่เกิดขึ้น และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็จะไม่เกิดขึ้นกับ
เด็ก  วัฒนธรรมจะเกิดขึ้นโดยการเรียนรู้ของมนุษย์ ซึ่งเกิดการถ่ายทอดและเรียนรู้จากกันโดยไม่รู้ตัว 
ในลักษณะของการซึมซับจนท าให้สิ่งนั้นด ารงอยู่ได้กลายเป็นวัฒนธรรม วัฒนธรรมการอ่านส าหรับเด็ก 
เป็นสิ่งที่แสดงความ ถึงความโดดเด่น หรือการมีเอกลักษณ์ประจ าตัว การมีอุปนิสัยใจคอ ความรู้สึก
นึกคิดตลอดจนการ แสดงออกที่เห็นความส าคัญของการอ่าน ดังนั้นวัฒนธรรมการอ่านจะเกิดขึ้นได้ 
ต้องมีผลมาจากครอบครัว สังคม สภาพแวดล้อมที่ดีที่ส่งเสริมการอ่านให้กับเด็ก   แต่ในปัจจุบันการ
อ่าน และการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านส าหรับเด็กนักเรียนนั้นเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการโดยจะมี
การบูรณาการในชั้นเรียน ในชั่วโมงสอนซึ่งไม่ใช่หลักประกันว่าจะเกิดวัฒนธรรมการอ่านขึ้นเพราะ
กิจกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างครูกับนักเรียนเพราะฉะนั้น
วัฒนธรรมการอ่านยากที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (อรศรี งามวิทยาพงศ์,  2556) ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่า
ในการสร้างนิสัยรักการอ่านและสร้างให้เด็กมีวัฒนธรรมการอ่านนั้น ควรสร้างและปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็น
เด็ก และปลูกฝังอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดเป็นนิสัยที่หยั่งลึกในพฤติกรรม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเกิดเป็นวัฒนธรรมการอ่านที่ยั่งยืนขึ้นในประเทศไทย และบุคคลที่มี
ความส าคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมอ่านคือ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เพราะมาตรฐานทางพฤติกรรมที่พ่อ
แม่ ผู้ปกครองที่แสดงออกให้เห็นเป็นตัวอย่างจะมีอิทธิพลต่อตัวเด็กเป็นอย่างมาก ประกอบกับ 
“ครอบครัว เป็นสถาบันที่เล็กที่สุด แต่มีบทบาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพราะ
เสียงที่ลูกได้ยิน กับอ้อมกอดที่อบอุ่นจากพ่อแม่ เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดที่ลูกพึงจะได้รับ ดังนั้น ครอบครัว
จึงเป็นสถาบันแรกที่จะก้าวเข้าไปถึงในเรื่องของการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็ก  ๆ บุคคลใน
ครอบครัวไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ล้วนมีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้ลูกหลานรัก
การอ่านโดยเริ่มต้นจากการอ่านหนังสือส าหรับเด็กหรือหนังสือนิทาน ให้เด็กฟัง เพราะหนังสือเหล่านี้
มีถ้อยค าและจังหวะที่ไพเราะ อ่อนหวาน นุ่มนวล และมีภาพประกอบสีสันสวยสดงดงามเป็นสิ่ง
กระตุ้นความสนใจเด็กได้เป็นอย่างดี และที่ส าคัญครอบครัวจะต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กได้สัมผัส
กับการอ่านอยู่เสมอ ๆ ในชีวิตประจ าวัน พ่อแม่หรือบุคคลในครอบครัวเป็นแบบอย่างการอ่านที่ดี แล้ว
เด็กจะซึมซับนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เด็ก” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) ด้วยเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึง
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ต้องการศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้กับเด็กเพ่ือสร้างทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ผู้ปกครองมีบทบาท และมีปัญหาในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาในเขตภาคกลางเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาในเขตภาคกลางเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาของผู้ปกครองในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาในเขตภาคกลางเพ่ือสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของผู้ปกครองที่มีสถานภาพแตกต่างกัน ในการส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่านให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตภาคกลางเพ่ือสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาของผู้ปกครองที่มีสถานภาพแตกต่างกัน ในการส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่านให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตภาคกลางเพ่ือสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย ผู้ปกครอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตภาคกลาง จ านวน 
967,938 คน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556). 
 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตภาค
กลาง  ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie & Morgan ได้จ านวนกลุ่ม 
จ านวน 384 คน  และท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multistage random sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเรื่อง บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่านให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตภาคกลางเพ่ือสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาในเขตภาคกลางเพ่ือสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ตอนที่ 3 ปัญหาของผู้ปกครองในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาในเขตภาคกลางเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ซึ่งตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content validity) โดยคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหาระหว่าง 
0.67-1.00 จากนั้นน าแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไข และน าไปทดลองใช้กับผู้ปกครองนักเรียนที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน และน าผลมาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา 
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( -Coefficient)  ของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งแบบสอบถามทั้งฉบับ ได้ระดับค่าความเชื่อมั่น 
0.94 ซึ่งนับว่ามีคุณภาพสามารถน าไปเก็บข้อมูลได้จริง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยให้มหาวิทยาลัยออกจดหมายขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล และผู้วิจัยเดินทางไป
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และได้รับข้อมูลกลับคืนมาจ านวน 384 ชุด แต่เมื่อมาตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และสามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลได้ จ านวน 384 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ใช้ความถี่ ร้อยละวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ปกครอง ส่วนบทบาทของ
ผู้ปกครองในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตภาคกลางเพ่ือสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และปัญหาของผู้ปกครองในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาในเขตภาคกลางเพ่ือสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และเปรียบเทียบบทบาทฯ และปัญหา จ าแนกตามตัวแปรของเพศ ผู้ปกครองโดยใช้ t-test 
independent ส่วนระดับการศึกษา และอาชีพของผู้ปกครองใช้ F-test หากพบความแตกต่างจะ
ด าเนินการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเซฟเฟ่ 
 
ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 
 1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถาม และเป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่าเป็นเพศ
หญิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77.10 ผู้ปกครองที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือมี
วุฒิการศึกษามัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 31.30 รองลงมาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเป็น
ร้อยละ 29.90 และประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 26.10 ตามล าดับ พบว่าผู้ปกครองที่ท างานบริษัท
ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมาคือมีอาชีพรับราชการคิดเป็นร้อยละ 14.00 
และลูกจ้างท่ัวไปร้อยละ 13.50 ตามล าดับ 
 2. กิจกรรมที่ผู้ปกครองที่เป็นกลุ่มตัวอย่างชอบในเวลาว่างมากที่สุดคือ การดูโทรทัศน์ คิด
เป็นร้อยละ 46.90 รองลงมาอ่านหนังสือ คิดเป็นร้อยละ 24.50 และนอน คิดเป็นร้อยละ 13.20 
ตามล าดับ 
 3. ความถี่ในการการอ่านหนังสือของผู้ปกครองที่เป็นกลุ่มตัวอย่างพบว่า ใช้เวลาในการ
อ่านหนังสือบ้างเป็นบางวันมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 41.80 รองลงมาคือใช้เวลาประมาณ 15 นาทีต่อ
วัน คิดเป็นร้อยละ 34.80 และพบว่าผู้ปกครองที่ไม่อ่านหนังสือเลยคิดเป็นร้อยละ 7.80 
 4. วิธีการศึกษาหาความรู้ของผู้ปกครองที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง คือ ดูข่าวจากโทรทัศน์คิดเป็น
ร้อยละ 53.10 รองลงมา คืออ่านหนังสือพิมพ์คิดเป็นรอ้ยละ 21.60 และสื่อสังคมออนไลน์คิดเป็นร้อยละ 
12.70 ตามล าดับ 
 5. ผู้ปกครองที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีการอ่านหนังสือเล่มเดียวกับนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 
48.20 และไม่อ่านคิดเป็นร้อยละ 81.80 
 6. บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ในเขตภาคกลางเพ่ือสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
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(�̅�=3.39, S.D.=.56) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ให้
บุตรหลานท าการบ้านให้เสร็จก่อนไปเล่น (�̅�=3.85, S.D.=.76)   เอาใจใส่กับการบ้านของบุตรหลาน
ท่าน (�̅�=3.74, S.D.=.80) และให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการควบคุมดูแลนักเรียนในการอ่าน
หนังสือ (�̅�=3.63, S.D.=.83) 
 7. ปัญหาของผู้ปกครองในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ในเขตภาคกลางเพ่ือสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต พบว่า โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปาน
กลาง (�̅�=3.11, S.D.=.69) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของปัญหา 3 อันดับ
แรก ได้แก่ผู้ปกครองใจเย็นไม่พอในการสอนบุตรหลานให้อ่านหนังสือ(�̅�=3.36, S.D.=.97)   บุตร
หลานให้ความสนใจอย่างอ่ืนมากกว่าหนังสือ (�̅�=3.31, S.D.=.93) และบุตรหลานไม่ค่อยให้ความ
ร่วมมือในการอ่านหนังสือ (�̅�=3.20, S.D.=.89) 
 8. เปรียบเทียบ บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาในเขตภาคกลางเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต พบว่า 
  8.1 ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน มีบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมวัฒนธรรมการ
อ่านให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตภาคกลางเพ่ือสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  8.2 ผู้ปกครองที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่านให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตภาคกลางเพ่ือสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาความแตกต่างเป็นรายคู่พบว่า 
ผู้ปกครองที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมีบทบาทแตกต่างจากผู้ปกครองที่มีวุฒิการศึกษาอ่ืนๆ
  8.3 ผู้ปกครองที่มีอาชีพแตกต่างกันมีบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่านให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตภาคกลางเพ่ือสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาความแตกต่างเป็นรายคู่พบว่า ผู้ปกครองที่มี
อาชีพรับราชการ มีบทบาทในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านแตกต่างกับผู้ปกครองที่มีอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป ผู้ปกครองที่มีอาชีพค้าขาย มีบทบาทในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านแตกต่างกับผู้ปกครองที่มี
อาชีพรับจ้างทั่วไป 
 9.เปรียบเทียบ ปัญหาของผู้ปกครองในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาในเขตภาคกลางเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต พบว่า 
  9.1 ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน พบว่าเพศชายและเพศหญิงมีปัญหาในการส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่านให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตภาคกลางเพ่ือสร้างทักษะการเรียนรู้ ตลอด
ชีวิต แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  9.2 ผู้ปกครองที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีปัญหาในการส่งเสริมวัฒนธรรมการ
อ่านให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตภาคกลางเพ่ือสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาความแตกต่างเป็นรายคู่พบว่า ผู้ปกครองที่มีวุฒิ
การศึกษาประถมศึกษากับผู้ปกครองที่มีวุฒิปริญญาโทมีปัญหาที่แตกต่างกัน ผู้ปกครองที่มีวุฒิ
การศึกษามัธยมศึกษากับผู้ปกครองที่มีวุฒิอนุปริญญามีปัญหาที่แตกต่างกัน ผู้ปกครองที่มีวุฒิ
การศึกษามัธยมศึกษากับผู้ปกครองที่มีวุฒิปริญญาโทมีปัญหาที่แตกต่างกัน ผู้ปกครองที่มีวุฒิ
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การศึกษาอนุปริญญากับผู้ปกครองที่มีวุฒิปริญญาตรีมีปัญหาที่แตกต่างกัน และผู้ปกครองที่มีวุฒิ
การศึกษาอนุปริญญากับผู้ปกครองที่มีวุฒิปริญญาโทมีปัญหาที่แตกต่างกัน 
  9.3 ผู้ปกครองที่มีอาชีพแตกต่างกันมีปัญหาในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตภาคกลางเพ่ือสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยมีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ในเขตภาคกลางเพ่ือสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางที่
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้ปกครองยังไม่ได้แสดงบทบาทอย่างเต็มที่ซึ่ง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กนกวรรณ สุวิชากรพงศ์ และวรวรรณ เหมชะญาติ  (2557) ที่ท าการวิจัยเรื่อง บทบาท
ของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเด็กอนุบาล ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองมีบทบาทใน
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเด็กอนุบาลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ยุพาวดี นุตะมาน (2555) ที่ศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการอ่านกับ
ความสนใจในการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาที่ท าการวิจัยพบว่า บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการอ่านในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง และในการวิจัยครั้งนี้ยังพบว่าข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือบุตรหลานท าการบ้าน
ให้เสร็จก่อนไปเล่นรองลงมา คือ ผู้ปกครองจะเอาใจใส่กับการท าการบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาของ
ประเทศไทยในปัจจุบันที่พบว่า นักเรียนมีการบ้านมาก จะเห็นได้จากจดหมายจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการให้การบ้านนักเรียน ไปถึง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต โดยมีใจความหลักให้คุณครูและผู้บริหารสถานศึกษา
ให้พิจารณาเรื่องการให้การบ้านเด็กนักเรียนอย่างเหมาะสม ไม่ให้มากเกินไป ซึ่งก็เป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการเกิดธุรกิจการรับจ้างการท าการบ้านอย่างมากมาย   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
หั วหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ  และนายกรั ฐมนตรี  ต้ อ งออกมาส่ งสัญญาณให้
กระทรวงศึกษาธิการแก้ปัญหาเรื่องนี้   ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบ้านมีอยู่ 2 เรื่องหลัก ๆ คือ  ประการ
แรก การบ้านมาก อันเนื่องมาจากนักเรียนเรียนหนังสือ 7 คาบ คุณครูก็สั่งงานกันทุกคาบ โดยที่ไม่ได้
ประสานกัน ต่างคนต่างสั่งการบ้าน ดั้งนั้นนักเรียนก็รับไป ผลที่ตามมาก็คือ เด็กเครียด ท าไม่ทัน 
ท้อแท้ไม่อยากท า ไม่ได้เล่นหรือท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งพ่อแม่ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็จะคอยจ้ าจี้จ้ าไชให้
เด็กท าการบ้านให้เสร็จก่อนที่จะไปท าอย่างอ่ืน ผู้ปกครองจะไม่ยอมให้เด็กท าสิ่งอ่ืนนอกจากท า
การบ้านให้เสร็จเท่านั้น  ประการที่สองการบ้านยาก เด็กยังไม่ได้เรียนเนื้อหานั้น ๆ แต่ถูกน ามาเป็น
การบ้าน หรือเด็กยังไม่เข้าใจดีพอ ท าให้ไม่สามารถท าได้  ประการที่สามสภาพปัญหาการจราจรที่เป็น
อุปสรรคใหญ่ กว่านักเรียนจะกลับถึงบ้านก็หัวค่ าแล้ว ต้องกินข้าว ท าการบ้าน แล้วก็อาบน้ านอน โดย
ที่ยังไม่ได้ท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เขาอยากจะเล่นตามวัยเพราะหมดเวลาแล้ว (สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน, 
2557) และสอดคล้องกับบทวิเคราะห์ของ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,  2559) ที่พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
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ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ผลการสอบ PISA ทั้ง ๆ ที่โรงเรียนใช้
เวลาจัดการเรียนการสอนมากขึ้น เป็นเวลา7 หรือ 8 ชั่วโมงต่อวัน และยังพบว่า เด็กคิดไม่เป็น 
วิเคราะห์ไม่ได้ ขาดทักษะชีวิต อัดแน่นเนื้อหาวิชาการมากกว่าให้เรียนรู้ด้วยตนเอง  เด็กนักเรียนมี
ภาระงาน การบ้านมากเกินไป หรือต้องน าการบ้านไปท าที่บ้าน ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ผู้ปกครอง
ต้องให้นักเรียนท าการบ้านให้เสร็จก่อนที่จะไปท ากิจกรรมอ่ืน ดังนั้นจึงไม่เหลือเวลาให้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน และส่งผลให้บทบาทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพ่ือสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดลอด
ชีวิตให้นักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง   
  2. ปัญหาของผู้ปกครองในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ในเขตภาคกลางเพ่ือสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต พบว่า โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของปัญหา อันดับแรก ได้แก่ผู้ปกครองใจ
เย็นไม่พอในการสอนบุตรหลานให้อ่านหนังสือ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วท าให้ความสัมพันธ์ระหว่าง พ่อแม่ลูก ในครอบครัวเดียวกันเข้าสู่
ความสัมพันธ์ที่เสียสมดุล โดยเฉพาะหน้าที่ของพ่อแม่แทนที่จะท าหน้าที่ในการให้การศึกษา ให้การ
อบรมสั่งสอน  ตลอดจนการสร้างทักษะชีวิตให้กับบุตรหลาน ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นการท างานมุ่ง
หารายได้ และการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจแทน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  
2542) ดั้งนั้นบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองจึงถูกเปลี่ยนมือเข้าสู่ระบบโรงเรียนทั้งหมดเพราะผู้ปกครอง
หวังให้โรงเรียนท าหน้าที่แทนตน 
 3. เปรียบเทียบบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในการส่งเสริม
วัฒนาธรรมการอ่านให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตภาคกลางเพ่ือสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตกับตัวแปรต่าง ๆ  พบว่าผู้ปกครองที่มีเพศแตกต่างกันมีบทบาทที่แตกต่างกันซึ่งอาจเกิดจากความ
แตกต่างทางเพศ ท าให้บุคคลมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน  นอกเหนือไปจากความแตกต่างทางสรีระ 
ผู้หญิงกับผู้ชายมีบทบาทต่างกันออกไปตามค่านิยมต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้หญิงและผู้ชายที่สังคมเป็นผู้
ก าหนดขึ้น ผู้หญิงและผู้ชายทุกคนในสังคมจะถูกขัดเกลา อบรม สั่งสอนให้รู้จักบทบาทและปฏิบัติ
หน้าที่แตกต่างกันตามลักษณะความเป็นหญิงชายที่สังคมสร้างไว้ (gender) ครอบครัวเป็นผู้รับหน้าที่
ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้  ถ่ายทอด จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง (ศูนย์บริการความรู้ 
ส านักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว, 2559) ดังนั้นจึงท าให้ผู้ปกครองที่มีเพศแตกต่างกันแสดง
บทบาทที่แตกต่างกัน ประกอบกับเพศของผู้ปกครองมีผลต่อความสัมพันธ์และความสนิทสนมของลูก 
เช่น ลูกสาวมักมีความสนิทสนมกับแม่มากกว่าผู้เป็นพ่อ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมย์นาด แมค
เคย์ และสมิท (Maynard; Mackay; & Smyth, 2008) ที่ท าการส ารวจด้านการอ่าน และการคัดเลือก
หนังสือของนักเรียนในประเทศอังกฤษ พบว่า เพศมีผลต่อการตัดสินใจคัดเลือกหนังสือ โดยนักเรียน
ชอบที่จะให้สมาชิกคนในครอบครัวที่มีเพศเดียวกันเป็นผู้แนะน าหนังสือให้อ่านมากกว่า ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของเทน เอ็ดวิน (Tan Edwin, 2010) ที่พบว่าพ่อที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมลูกจะท าให้ลูก
สามารถประสบกับความส าเร็จได้ นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า ผู้ปกครองที่มีวุฒิการศึกษามีบทบาท
ที่แตกต่างกันในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตภาคกลางเพ่ือ
สร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้อาจ เนื่องมาจากการที่ผู้ปกครองมีการศึกษาที่สูงมักให้
ความส าคัญในการอ่านมากกว่า  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วราภรณ์ จารุเมธีชน อารีย์ ชื่นวัฒนา 
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และพวา พันธุเมฆา, 2555) ที่พบว่า บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
จังหวัดขอนแก่นพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและอนุปริญญา หรือ
เทียบเท่า มีบทบาทการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสูงกว่าผู้ปกครองของนักเรียนที่มีการศึกษาระดับมัธยม
และสอดคล้องกับงานวิจัยของแฟนทัชโช ทิชท์ และชายส์ (Fantuzzo, Tighe and Child, 2000) ที่
พบว่าผู้ปกครองที่มีการศึกษาสูงจะมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนมากกว่าพ่อแม่ที่มีวุฒิการศึกษาต่ า
กว่ามัธยม และผลการวิจัยยังพบว่า ผู้ปกครองที่มีอาชีพแตกต่างกันมีบทบาทในการส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่านให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตภาคกลางเพ่ือสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต แตกต่าง
กัน อันเนื่องมาจากอาชีพอาชีพของผู้ปกครองส่งผลต่อฐานะทางครอบครัว ผู้ปกครองที่มี การศึกษาดี 
มีอาชีพที่มั่นคง ย่อมมีเวลาที่จะสนใจและเอาใจใส่ต่อพฤติกรรมของบุตรหลาน มากกว่าผู้ที่มีอาชีพที่
ไม่มั่นคง และมีรายได้น้อย ซึ่งต้องท างานหาเลี้ยงครอบครัวท าให้ไม่มีเวลาที่จะมาส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ หทัยรัตน์ ศรีวรเดชไพศาล (2550) พบว่า ผู้ปกครองที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกับทางโรงเรียนมีพฤติกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่เด็กมากที่สุด 
โดยเฉพาะผู้ปกครองที่มีสถานะทางครอบครัวที่มั่นคง  
 4. เปรียบเทียบปัญหาของผู้ปกครองในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาในเขตภาคกลางเพ่ือสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับตัวแปรต่าง ๆ  พบว่าผู้ปกครอง
ที่มีเพศแตกต่างกัน มีการศึกษาแตกต่างกัน และมีอาชีพแตกต่างกัน มีปัญหาในการส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่านให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตภาคกลางเพ่ือสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากสถานภาพส่วนบุคคลที่มีความ
แตกต่างกัน ย่อมมีปัญหาในการปฏิบัติที่แตกต่างกันและส่งผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรมด้านสังคมที่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฏฐพงศ์ ชูทัย  (2559) ที่อธิบายว่าอาชีพการศึกษา ฐานทางเศรษฐกิจ
และลักษณะอ่ืน ๆ ที่แตกต่างกัน ย่อมส่งผลให้บุคคลมีลักษณะสังคมท่ีไม่เหมือนกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
ผู้ปกครองควรส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษามากขึ้น มากกว่าการให้บุตร
หลานท าการบ้านให้เสร็จ และผู้ปกครองควรแสดงพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างในการอ่าน และควรหา
เวลาว่างในการอ่านหนังสือกับครอบครัว และหนังสือที่ส่งเสริมให้เด็กอ่านไม่ควรเป็นหนังสือเรียน
เพียงอย่างเดียว ควรเป็นหนังสืออ่ืน ๆ ที่เด็กชอบเพราะจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนิสัยรักการอ่าน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาบทบาทของครูในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับนักเรียนเพ่ือสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักเรียนในระดับต่าง ๆ 

2. ควรศึกษาวัฒนธรรมการอ่านของนักเรียนเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 2) ระดับความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา และ 3) การบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี   

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ านวน 353 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ .96 และ 
.94 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบน าตัวแปรเข้าทั้งหมด 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และ 3) การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา ได้แก่ ด้านเงื่อนไขความรู้ (x4) ด้านเงื่อนไขคุณธรรม (x5) ด้านการมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี (x3) และด้านความพอประมาณ (x1) ส่งผลต่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
สถานศึกษา สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 72.9  ส่วนด้านความมีเหตุผล (x2) สามารถพยากรณ์ได้แต่ไม่มี
นัยส าคัญทางสถิต ิ
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to study 1) the level of school management 

according to the Philosophy of Sufficiency Economy, 2) the level of the school’s 
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readiness for ASEAN, and 3) the effect of school management according to the 
Philosophy of Sufficiency Economy on the school’s readiness for ASEAN of schools 
under Pathumthani Primary Education Service Area Office.  

The subjects of this study were multi-stage sampled 353 administrators and 
teachers of schools under Pathumthani Primary Education Service Area Office. The 
research instrument was  a questionnaire, of which the reliability was .96 and .94. The 
descriptive statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient, and Multiple regression 
analysis by Enter. 

Findings of the research revealed that 1) the level of school management 
according to the Philosophy of Sufficiency Economy as a whole was at the high level, 
2) the level of the school’s readiness for ASEAN as a whole was at the high level, 
and 3) the school management according to the Philosophy of Sufficiency Economy 
in terms of knowledge factor, moral and ethics factor, self-immunity and moderation 
affected on the school’s readiness for ASEAN of schools at 72.9 percent of the variance. 
However, the reasonableness factor was predictable but had no statistical significance.   

 
ค าส าคัญ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 

Keywords  
The Philosophy of Sufficiency Economy, School’s Readiness for ASEAN 

 
ความส าคัญของปัญหา 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญของประเทศ ที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติในหลายภาคส่วน ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ 
ด้วยการสร้างองค์ความรู้ที่ครอบคลุมรอบด้านสามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตเมื่อก้าวเข้าสู่เวที
อาเซียน อันเป็นฐานก าลังส าคัญซึ่งจะท าให้ประเทศไทยมีความสามารถในการปรับตัวให้เหมาะสมได้
อย่างทันท่วงที (สถาบันพระปกเกล้า, 2555) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คนไทยต้องมีความรู้ความเข้าใจ 
ตระหนักและมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งเรื่องศักยภาพของคน ภาษา ทักษะฝีมือ
แรงงาน ภาคธุรกิจ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ถ้าหากเราไม่พร้อม
เราก็จะถูกกลืนไปกับประเทศในอาเซียน (กระทรวงการต่างประเทศ , 2554) ปัจจุบันคนไทยจ านวน
มากยังตื่นตัวน้อย ขาดความตระหนักและเห็นคุณค่าในการเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดประเทศสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียนไม่มากเท่าที่ควร  ความพร้อมด้านการศึกษาจึงเป็นรากฐานที่ส าคัญในการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจและน าองค์ความรู้ไปใช้ในการเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเข้ามากระทบเมื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ , 2555) ดังที่ ศรีวิการ์  เมฆธวัชชัยกุล (ม.ป.ป) กล่าวว่า 
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การศึกษามีบทบาทส าคัญในการสร้างอาเซียน และเป็นกลไกในการปลูกฝังค่านิยม แนวคิด ส่งเสริม
ความเจริญรุ่งเรืองของเศรษฐกิจอาเซียนและของเศรษฐกิจโลก สอดคล้องกับ การปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่ 2 (2552 - 2562) สิ่งส าคัญในระบบการศึกษา ประกอบด้วย ครู หลักสูตร สถานศึกษา 
กระบวนการสร้างและถ่ายทอดความรู้ ประเด็นส าคัญที่สุดในการปฏิรูประบบการศึกษา คือ การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา (ธีระ รุญเจริญ, 2553) ด้วยเหตุนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 และ เขต 2 (2557) จึงขับเคลื่อนสถานศึกษาและพัฒนาให้ผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความสามารถทั้งทางด้านเทคโนโลยี และความสามารถทางภาษาเพ่ือให้มีความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงการพัฒนาและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ให้เห็นถึงการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลางเพ่ือให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) ดังที่ สุริยนต์  หลาบหนองแสง (2555) กล่าวว่า คนไทยจะต้อง
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการเข้าสู่สังคมอาเซียน กล่าวคือการใช้
ประโยชน์จากอาเซียนอย่าง “พอประมาณ” ไม่เอารัดเอาเปรียบสมาชิกอาเซียนอ่ืน แต่ต้องร่วมมือ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือก้าวเดินไปในนามของอาเซียน การเตรียมความพร้อมอย่าง “มีเหตุผล” 
เพ่ือให้ “มีภูมิคุ้มกันที่ดี” ภายใต้เงื่อนไขของการมีความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งจะน าไปสู่คุณภาพชีวิตอย่าง
สมดุล มั่นคง และยั่งยืนตลอดไป 

ส าหรับประเด็นทางการศึกษานั้น ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ระบุจุดหมายที่จะพัฒนาเด็ก เยาวชน และพลเมืองของประเทศ ให้เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง ประพฤติตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืนที่ตนเองนับถือ รวมทั้งได้ระบุคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จ า เป็นต้อง
พัฒนาให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนไว้ 8 ประการ ได้แก่ การมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่
อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ (ทิศนา แขมมณี, 2556) จาก
ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คนไทยต้องเรียนรู้หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการ
ด าเนินชีวิต รวมทั้งการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและปรับ
สมดุลทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนดังจะเห็นได้
จาก ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) ได้เล็งเห็นคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงว่าสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษาของไทย ให้มีศักยภาพสู่เวทีอาเซียนได้จึงให้ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการพัฒนาความเป็นสากลด้านการศึกษา เพ่ือรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และ
สามารถอยู่ร่วมกันกับพลโลกได้อย่างสันติสุข 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่
จะศึกษาการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยใช้แนวคิดการบริหารตาม
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
และแนวคิดความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา ตามกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องน าผลการวิจัยเชิงประจักษ์ ประกอบการพิจารณาวางแผนทางการศึกษา
ต่อไป  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี อยู่ในระดับใด 

2. ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี อยู่ในระดับใด 

3. การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลต่อความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี หรือไม ่

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี   

2. เพ่ือศึกษาระดับความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี   

3. เพ่ือศึกษาการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ตามตารางก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ  ศิริชัย  กาญจนวาสี  ทวีวัฒน์  ปิตยานนท์ และดิเรก  ศรีสุ โข (2555) ที่ระดับ 
ความคลาดเคลื่อน 95 % ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 353 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งเป็น 3 ตอน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ตอนที่ 2 
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตร
ประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ และตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
สถานศึกษา ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ  

การน าเครื่องมือวิจัยไปทดลองใช้ ผู้วิจัยน าผลการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1990) กับข้อค าถามเกี่ยวกับการบริหารตามหลัก
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา มีความเที่ยง
เท่ากับ .96 และ .94 ตามล าดับ  

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยแจกแบบสอบถาม จ านวน 353 ฉบับ ได้กลับคืนมา 353 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 100 จากนั้นน าแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
คอมพิวเตอร์ โดยสถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percent) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ระดับการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์  ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และสถิติที่
ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การหาค่าสมการถดถอยพหุคูณแบบน าตัวแปรเข้าทั้งหมด 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.16, S.D. = 0.64) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านเงื่อนไข
ความรู้ (�̅�= 4.21, S.D. = 0.64) รองลงมาคือ ด้านเงื่อนไขคุณธรรม (�̅�= 4.19, S.D. = 0.68) ด้านการมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี (�̅�= 4.17, S.D. = 0.65) และด้านความ มีเหตุผล (�̅�= 4.13, S.D. = 0.66) ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความพอประมาณ (�̅�= 4.11, S.D. = 0.56)   
 2. ผลการวิเคราะห์ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.14, S.D. = 0.59) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเรียงตามล าดับ 
ได้แก่ ด้านการจัดการศึกษา (�̅�= 4.16, S.D. = 0.57) และ ด้านการสร้างสังคมแห่ง การเรียนรู้ (�̅�= 
4.11, S.D. = 0.60)  
 3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
 
ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผล

ต่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา  
 

การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (x)    (x1)   (x2)   (x3)  (x4) (x5) (y) 

ความพอประมาณ (x1) 1.000      
ความมีเหตุผล (x2) 0.718** 1.000     
การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี (x3) 0.701** 0.843** 1.000    
เงื่อนไขความรู้ (x4) 0.663** 0.769** 0.808** 1.000   

เงื่อนไขคุณธรรม (x5) 0.685** 0.798** 0.806** 0.761** 1.000  
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา (y) 0.680** 0.758** 0.778** 0.787** 0.793** 1.000 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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จากตารางที่ 1 พบว่า การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์กัน
ในทางบวกกับความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี ทุกคู่  โดยมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่าง 0.663 ถึง 0.843 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษารายด้าน พบว่า การบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านเงื่อนไขคุณธรรม (rx5y = 0.793 ) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มากที่สุด  
รองลงมา คือ ด้านเงื่อนไขความรู้ (rx4 y = 0.787) ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี (rx3y = 0.778) ด้าน
ความมีเหตุผล (rx2y = 0.758) และ ด้านความพอประมาณ (rx1y = 0.680) ตามล าดับ 
 4. ผลการวิเคราะห์ถดถอยการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อ
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
 
ตารางที่ 2 ค่าสมการถดถอยพหุคูณการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อ  

ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา  
 

ตัวแปร    b S.E.b   B   t  sig 
 Constant 0.717 0.121  5.906* 0.000 
 ความพอประมาณ (x1) 0.112 0.043 0.112 2.641* 0.009 
 ความมีเหตุผล (x2) 0.069 0.050 0.081 1.393 0.164 
 การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี (x3) 0.113 0.053 0.131 2.121* 0.035 
 เงื่อนไขความรู้ (x4) 0.267 0.045 0.306 5.989* 0.000 
 เงื่อนไขคุณธรรม (x5) 0.257 0.043 0.314 5.926* 0.000 
 R  =  0.854*      
 R2   = 0.729      
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 จากตารางที่ 2 พบว่า การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R)  เท่ากับ 0.854 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์  (R2) 

เท่ากับ  0.729 หมายถึง  ตัวพยากรณ์ทุกตัวร่วมกันพยากรณ์ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ได้ร้อยละ 72.9 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05   

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าอ านาจ
พยากรณ์ที่สุด คือ ด้านเงื่อนไขความรู้ (x4) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ เท่ากับ 0.267 รองลงมา คือ 
ด้านเงื่อนไขคุณธรรม (x5) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ เท่ากับ 0.257 ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
(x3) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.113 และ ด้านความพอประมาณ (x1) มีค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ เท่ากับ 0.112  ส่วน ด้านความมีเหตุผล (x2) สามารถพยากรณ์ความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนของสถานศึกษาได้แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้  ดังนี้ 
y  = a + bx 

y  = 0.717 + 0.112(x1) + 0.069(x2) + 0.113(x3) + 0.267(x4) + 0.257(x5)   
สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้  ดังนี้ 
yZ   = 0.112 (x1) + 0.081(x2) + 0.131(x3) + 0.306(x4) + 0.314(x5)   

จากสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน อธิบายได้ ดังนี้ 
1. การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณส่งผลทางบวก

ต่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี กล่าวคือ หากการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ (x1) 
เพ่ิมขึ้น 1 หน่วยมาตรฐาน จะท าให้ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา (y) มีค่าเพ่ิมขึ้น 
0.112 หน่วยมาตรฐาน เมื่อควบคุมการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านอ่ืน ๆ ให้คงที ่

2. การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผลส่งผลทางบวกต่อ
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี กล่าวคือ หากการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผล (x2) 
เพ่ิมขึ้น 1 หน่วยมาตรฐาน จะท าให้ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา (y) มีค่าเพ่ิมขึ้น 
0.081 หน่วยมาตรฐาน เมื่อควบคุมการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านอ่ืน ๆ ให้คงที ่

3. การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีส่งผล
ทางบวกต่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาปทุมธานี กล่าวคือ หากการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี (x3) เพ่ิมขึ้น 1 หน่วยมาตรฐาน จะท าให้ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของ
สถานศึกษา (y) มีค่าเพ่ิมขึ้น 0.131 หน่วยมาตรฐาน เมื่อควบคุมการบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านอื่นๆ ให้คงท่ี 

4. การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านเงื่อนไขความรู้ส่งผลทางบวกต่อ
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี กล่าวคือ หากการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านเงื่อนไขความรู้ (x4) 
เพ่ิมขึ้น 1 หน่วยมาตรฐาน จะท าให้ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา (y) มีค่าเพ่ิมขึ้น 
0.306 หน่วยมาตรฐาน เมื่อควบคุมการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านอ่ืน ๆ ให้คงที ่

5. การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านเงื่อนไขคุณธรรมส่งผลทางบวกต่อ
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี กล่าวคือ หากการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านเงื่อนไขคุณธรรม (x5) 
เพ่ิมขึ้น 1 หน่วยมาตรฐาน จะท าให้ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา (y) มีค่าเพ่ิมขึ้น 
0.314 หน่วยมาตรฐาน เมื่อควบคุมการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านอ่ืน ๆ ให้คงที ่
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการวิจัย พบว่า การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ได้ก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด
พัฒนาและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนา ผู้เรียน
เป็นส าคัญเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น 
จึงท าให้ผู้บริหารและครูมีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาและน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผล
ให้ การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติวัจน์  พัฒน์เจริญ สุรพล  
พุฒค า และบุญเรือง  ศรีเหรัญ (2557) พบว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ของทหารกองประจ าการ สังกัดกองทัพบก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

2. ผลการวิจัย พบว่า ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวกับอาเซียน สรุปได้ว่า “รัฐบาลจะสนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ 
วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากลเพ่ือเตรียมเข้าสู่ เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก” (ส านักเลขาธิการคณะ รัฐมนตรี, 2557) จากนโยบาย
ดังกล่าว ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกระดับต้องจัดท าแนวปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียน ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  มีระดับความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ทั้ง
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ โสภิตา  รัตนพันธ์ (2557) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความพร้อมเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกับการพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษา 
อ าเภอล าลูกกา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี พบว่า ความ
พร้อมเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา อ าเภอล าลูกกา สังกั ดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
  3. ผลการวิจัย พบว่า การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลต่อความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
ซึ่งสามารถพยากรณ์ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ได้ร้อยละ 72.9 โดยด้านที่มีอ านาจพยากรณ์มากที่สุด คือ ด้าน
เงื่อนไขความรู้ (x4) รองลงมา คือ ด้านเงื่อนไขคุณธรรม (x5) ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี (x3) และด้าน
ความพอประมาณ (x1) ตามล าดับ ส่วนด้านความมีเหตุผล (x2) สามารถพยากรณ์ความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนของสถานศึกษาได้แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้ผู้วิจัยสรุปประเด็นดังนี้ ประการแรก 
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
สถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารสถานศึกษาภายใต้เงื่อนไขความรู้ เพราะ ความรู้คือสิ่งที่จะ
ท าให้คนและองค์กรมีคุณภาพมากขึ้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการพัฒนาฐานความรู้หรือแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้องค์กรสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปสู่
สถานศึกษา ที่มีความพร้อมเพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวและรับมือจาก
การบีบคั้นรอบด้านจากกระแสโลกาภิวัตน์ ดังที่ วิจารณ์  พานิช (2558) กล่าวโดยสรุปว่า การเพ่ิม
ประสิทธิผลขององค์กร โดยการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้จะช่วยสร้างความมีชีวิตชีวาและ
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ความส าเร็จในการบริหารงาน ประการที่สอง หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการที่มี
ความเหมาะสมในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและปรับสมดุลทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยอนันต์  หาญจิต (2555) พบว่า การ
บริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสมกับแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาใน
ประชาคมอาเซียนในระดับมาก   

การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความมีเหตุผล (x2) สามารถพยากรณ์
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาได้แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนบางส่วนอาจเคยชินกับการใช้อารมณ์ในการปฏิบัติงานและแก้ไข
ปัญหา  ถือความคิดเห็นของตัวเองเป็นหลัก ท าให้สมาชิกในองค์กรขาดการยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้ การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความมีเหตุผล 
สามารถพยากรณ์ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาได้แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ระพีพรรณ  คณาฤทธิ์ (2554) พบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุดส าหรับการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการบริหารงานโดยใช้เหตุผล คือ การที่ผู้บริหาร
และครูบางคนยังมีทิฐิ และใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหา 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ด้านที่ส่งผลต่อความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
มากที่สุด คือ ด้านเงื่อนไขความรู้ แสดงให้เห็นว่า ด้านนี้มีอิทธิพลมากต่อความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ควรจัดกิจกรรม การศึกษาดูงาน
หรือโครงการเพ่ือฝึกอบรมให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ทัศนคติหรือแนวคิด เพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อ การวางแผนการ
พัฒนาการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะส่งผลดีและได้แนวทางการพัฒนาที่
ทันสมัยและเหมาะสมกับการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป  
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บทคัดย่อ 
การจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน มีลักษณะส าคัญโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของ

การเรียนรู้อย่างแท้จริง แล้วจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย ให้มีจ านวนกลุ่มละประมาณ 5 – 6 คน  ผู้สอนท า
หน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกหรือผู้ให้ค าแนะน า  ซึ่งครูจะใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น ให้เกิดการเรียนรู้  
ลักษณะของปัญหาที่น ามาใช้นั้นต้องมีลักษณะคลุมเครือ ไม่ชัดเจน มีวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่าง 
หลากหลาย อาจมีค าตอบได้หลายค าตอบได้แก่ 1) ก าหนดปัญหา 2) ท าความเข้าใจปัญหา 3) ด าเนิน
การศึกษาค้นคว้า 4) สังเคราะห์ความรู้ 5) สรุปและประเมินค่าของค าตอบ 6) น าเสนอและประเมินผลงาน 
โดยผู้เรียนเป็นผู้แก้ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ๆ ด้วยตนเอง  การวัดและประเมินผล ใช้การ
ประเมินผลจากสถานการณ์จริง ดูจากความสามารถในการปฏิบัติของผู้เรียนในขณะท ากิจกรรมการ
เรียนรู้และพิจารณาจาก ผลงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้  

 
ABSTRACT 

 The learning of the problem. The key to a student-centered learning 
experience.  The learner  a group of about 5-6 people.The instructor acts as a facilitator 
or consultant.Teachers will use the issue as a stimulant. To learning the nature of the 
problems that used to be a nebulous solutions to customers. There may be many 
answers, 1) define the problem, 2) understanding the problem, 3) conduct a study 4) 
synthesis of knowledge 5) summary and evaluation of answer 6) presentation and 
evaluation. By studying the problem by seeking new information on their own. 
Measurement and evaluation of the real situation,  view from the ability to perform 
activities of students in learning and considering. The result of learning. 
 
ค าส าคัญ   
 การใช้ปัญหาเป็นฐาน, การจัดการเรียนรู้, รายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร,
นักศึกษาวิชาชีพครู 
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บทน า 

พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่พวกเราถือเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ อย่างมีความสุข มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 

อนึ่งวิสัยทัศน์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561) ก าหนดให้ “คนไทยได้เรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” โดยมีจุดเน้นการปฏิรูป 3 เรื่อง ได้แก่ 1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้  2) โอกาสทางการศึกษา เปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  3) การมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม คุณภาพของการศึกษาและการเรียนรู้จะต้องบรรลุ 4 คุณภาพ คือ 
1) คุณภาพคนไทยยุคใหม่ 2) คุณภาพครูยุคใหม่ 3) คุณภาพแหล่งเรียนรู้/สถานศึกษายุคใหม่ 4) คุณภาพ
การบริหารจัดการใหม่ เป้าหมายยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ไว้ดังนี้ 1) คนไทย
และการศึกษาไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 2) คนไทยใฝ่รู้ : สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง รักการ
อ่านและแสวงหาความรู้ 3) คนไทยใฝ่ดี: มีคุณธรรมพ้ืนฐาน มีจิตส านึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็น
ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย 4) คนไทยคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้มีทักษะ
ในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการ
แข่งขัน 

 
ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 

ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช (2555) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 3 ยุค 
คือยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม และยุคความรู้ มีความแตกต่างกันมากหากเราต้องการให้
สังคมไทยด ารงศักดิ์ศรีและคนไทยสามารถอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข  การศึกษาไทยต้องก้าว
ไปสู่เป้าหมายในสู่ “ยุคความรู้” จุดท้าทายในการจัดการศึกษาควรไปในทิศนาทางของความสุขในการ
ท างานอย่างมีเป้าหมายเพ่ือชีวิตที่ดีลูกศิษย์ในยุคความรู้กระตุ้นให้ศิษย์เรียนรู้ตลอดชีวิต ครูจึงต้องยึด
หลัก “สอนน้อย เรียนมาก” ด้วยจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เรียน ครูต้องตอบได้ว่า ศิษย์ได้เรียนอะไร และ
เพ่ือให้ศิษย์ได้อะไร การประสบผลส าเร็จได้นั้น ครูต้องท าอะไร ไม่ท าอะไร การท าหน้าที่ครูจึงไม่ผิด
ทางคือ ท าให้ศิษย์เรียนไม่สนุก หรือเรียนแบบขาดทักษะส าคัญ “ทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21” ( 21st  Century Skills) จะเกิดขึ้นได้จาก “ครูต้องไม่สอน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้และ
อ านวยความสะดวก” ในการเรียนรู้ ให้ศิษย์ได้เรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือท า แล้วการเรียนรู้ก็จะ
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เกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง การจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
Based Learning)  สาระวิชาก็มีความส าคัญ แต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพ่ือมีชีวิตในโลกยุค
ศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชาควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์  โดยครูช่วย
แนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการ
เรียนรู้ของตนเองได้ สอดคล้องกับ (สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร,2012) ได้ให้ความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลง
วิธีการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงวิธีคิด ให้สอดคล้องและสมดุลกับการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีนับวันจะมี
การเปลี่ยนอย่างรุนแรงมากขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดครั้งนี้ถือ
ว่าเป็นเรื่องที่จะต้องอยู่คู่กันต้องเกื้อกูลกันจะแยกออกจากกันไม่ได้ เมื่อมีการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่ มี
ค าที่ส าคัญท่ีน่าสนใจคือ ค าว่า “Teach Less” และ “Learn More” โดยความหมายแล้วหมายความ
ว่า การเปลี่ยนวิธีการศึกษา ด้วยการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายจาก “ความรู้ (knowledge) ไปสู่ ทักษะ 
(skill or practices)” ค าว่า “Teacher” ที่แปลว่า “ครู” นั้น ถือว่าเป็นค าเก่าไปแล้วนั้น จะถูกให้
ความหมายหรือค าจ ากัดความเสียใหม่ด้วยการเปลี่ยนมาเป็นเพียง “Facilitator” โดยระบุหน้าที่หรือ
ค าจ ากัดความว่าเป็น “ผู้อ านวยการเรียนรู้ (Coach) หรือ ผู้ชี้แนะ” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจาก
การศึกษาหรือการเรียนรู้ที่มี “ครู” เป็นหลัก ไปเป็น “นักเรียน” เป็นหลัก ดังนั้นการเรียนรู้จึงจะต้อง
เรียนให้เลยจากเนื้อหา หลายส่วนก็ไม่จ าเป็นต้องสอนผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เอง แต่ต้อง
สร้าง “ทักษะและเจตคติ” กับตัวของผู้เรียนขึ้นมาให้ได้ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นการเรียนรู้
ร่วมกันมากกว่าการเรียนรู้แบบตัวใครตัวมัน (Individual Learning) เพราะการเรียนรู้ในแบบใหม่ต้อง
เป็นการเรียนรู้ที่แบ่งปันกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การเรียนในปัจจุบันควรให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติพร้อม
เรียนทฤษฎีไปพร้อม ๆ กันไม่ใช่แยกส่วนกันเรียน  ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ควรเปลี่ยนจาก 
ห้องเรียนธรรมดา (Class Room) เป็นสตูดิโอ (Studio) เป็นที่ท างานเป็นกลุ่มๆ ซ่ึง หมายความว่าการ
เรียนจะเปลี่ยนจาก Lecture Based เป็น Problem- Based Learning  เป็นการเปลี่ยนผู้เรียนจาก 
“กรรม” จากเดิมเป็นผู้เรียนเป็น “ประธาน” และเป็น “กริยา” ด้วยพร้อมกัน คือเป็นผู้ลงมือท า 

ดังนั้นในศตวรรษที่ 21 ทักษะที่อยากให้เกิดกับผู้เรียน คือ 3R x 7C และต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ทักษะชีวิต 3 อย่างที่ควรจะมี ได้แก่ ทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะ
ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีรวมทั้งยังส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน  
(Problem - Based Learning) กระบวนการเรียนรู้จาก ปมปัญหาสู่ปัญญา และพัฒนาครูผู้สอนผ่าน
กระบวนการแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community)  เพราะ
การศึกษาเป็นรากฐานส าคัญที่ท าให้คน เกิดทักษะต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเตรียมประชากรให้
พร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือที่จะ ด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข การศึกษาคือสร้างพลัง
ปัญญาแก่ประชากร เพ่ือพร้อมรับกับปัญหาต่างๆ ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ดังนั้น
การศึกษาจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับพัฒนาประชากร  เพ่ือเตรียมความพร้อมในยุค
ศตวรรษปัจจุบัน แต่ทั้งนี้การศึกษาจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของคุณค่าที่แท้จริง  ในความเป็นมนุษย์ใน
ฐานะเป็นหลักความคิดเชิงคุณภาพ 

การจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐานจะแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มจะมี
ผู้เรียนประมาณ 5-8 คนและมีครูผู้สอน 1 คนหรืออาจจะมากกว่าท าหน้าที่เป็นผู้กระตุ้นสนับสนุนและ
ช่วยเหลือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ซึ่งจะเรียกผู้สอนในระบบนี้ว่าผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) 
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กระบวนการจะเริ่มต้นด้วยการให้ผู้เรียนได้ประสบกับปัญหาที่ส าคัญ ซึ่งคล้ายคลึงกับปัญหาที่จะต้อง
ไปประสบจริงทางวิชาชีพของตนในอนาคต โดยที่ผู้เรียนมิได้มีการเตรียมตัวล่วงหน้าเกี่ยวกับปัญหานี้
มาก่อน โดยทีมผู้สอนจะน าปัญหาดังกล่าวมาเขียนเป็นสถานการณ์ (Scenario) หรือโจทย์ปัญหา 
(Problem) เป็นการสร้างเหตุการณ์จ าลอง เพ่ือใช้เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกหัดการคิดไตร่ตรอง 
หาเหตุผลมาอธิบาย และพยายามแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยใช้ความรู้พื้นฐานเดิมที่แต่ละคนมีอยู่มาร่วม
กัน ตั้งเป็นสมติฐาน พร้อมกับพิจารณาและตั้งวัตถุประสงค์ในการไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่จ าเป็น
เพ่ิมเติม พร้อมกับพิจารณาและตั้งวัตถุประสงค์ในการไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่จ าเป็นเพ่ิมเติม เพ่ือ
น ามาช่วยในการพิสูจน์สมมติฐาน จากนั้นกลุ่มผู้เรียนก็จะแยกย้ายกันไปศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีการ
ต่างๆตามวัตถุประสงค์ที่ได้ช่วยกันตั้ งไว้แล้วจึงน าข้อมูลที่ได้เพ่ิมเติมมาใหม่ กลับมาช่วยกันสรุป
สมมติฐานที่ตั้งไว้เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงต่อไป ซึ่งการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ที่ผู้สอนได้ท าการจัดการเรียนรู้ในภาคการศึกษา 2 ปี
การศึกษา 2558 ให้กับนักศึกษาวิชาชีพครูเพ่ือน าความรู้ที่ได้น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนต่อไป 

 
เนื้อหา 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาเพียเจต์ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2552) 

1) พัฒนาทางการสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวัย ซึ่งแบ่งได้ 4 วัยดังนี้ ขั้นรับรู้ ด้วยประสาท
สัมผัส (Sensorimotor period) มีอายุอยู่ในช่วง 0-2 ปี ขั้นก่อนปฏิบัติการการ คิด (Preoperational 
period) มีอายุอยู่ในช่วง 2 – 7 ปี 2 ขั้นนี้จะมีการรับรู้และการกระท า ส่วนขั้นการคิดแบบรูปธรรม 
(Concrete operational period) มีอายุอยู่ในช่วง 7-11 ปี ขั้นนี้ นอกจากเรียนรู้แบบรูปธรรมได้ ยัง
สามารถเรียนรู้และใช้สัญลักษณ์ได้ด้วย ขั้นสุดท้ายเป็นขั้นการคิดแบบนามธรรม  (Formal 
operational period) มีอายุอยูน่ามธรรม ตั้งสมมติฐานและใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้  

2) ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกต่างจากผู้ใหญ่  
3) กระบวนการทางสติปัญญาเป็นการซึมซับ หรือการดูดซึม (Assimilation) และการปรับและ

การจัดระบบ (Accommodation) การซึมซับหรือดูดซับ เป็นกระบวนการทางสมองในการรับ
ประสบการณ์ เรื่องราว และข้อมูลต่างๆ เข้ามาสะสมเก็บไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป การปรับและการ
จัดระบบ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากขั้นของการปรับ หากการปรับเป็นไปอย่างผสมผสาน 
กลมกลืน จะก่อให้เกิดสภาพที่มีความสมดุลขึ้น หากบุคคลไม่  สามารถปรับประสบการณ์ใหม่และ
ประสบการณ์เดิมให้เข้ากันได้ก็จะเกิดภาวะความไม่สมดุล 

 
การน าทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาเพียเจต์ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้  

1) การพัฒนาเด็กควรค านึงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก และจัดประสบการณ์ ให้
เหมาะสมกับพัฒนาการของเขา ไม่ควรบังคับให้เด็กเรียนในสิ่งที่ยังไม่พร้อมหรือยากเกิน พัฒนาการ
ตามวัย เพราะจะท าให้เด็กเกิดเจตคติที่ไม่ดีในสิ่งที่เรียน และการจัดประสบการณ์  ควรค านึงถึงสิ่ง
ต่อไปนี้  1.1)  การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามวัยของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้  เด็ก
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พัฒนาไปสู่พัฒนาการขั้นสูงขึ้นได้ 1.2) เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการแตกต่างกัน ถึงแม้อายุจะเท่ากันแต่
ระดับพัฒนาการอาจไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงไม่ควรเปรียบเทียบเด็ก ควรให้เด็กมีอิสระที่จะเรียนรู้ และ
พัฒนา ความสามารถของเขาไปตามระดับพัฒนาการของเขา 1.3) ผู้สอนควรสอนสิ่งที่เป็นรูปธรรม
เพ่ือช่วยให้เด็กเข้าใจลักษณะต่างๆ ได้ดีขึ้น  

2) การให้ความสนใจและสังเกตเด็กอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้ได้ทราบลักษณะเฉพาะของเด็ก  
3) ในการสอนเด็กเล็กๆ เขาจะรับรู้ส่วนรวม (whole) ได้ดีกว่าส่วนย่อย (part) ดังนั้น ผู้สอนจึง

ควรสอนภาพรวมก่อนแล้วจึงแยกสอนทีละส่วน  
4) ในการสอนสิ่งใดให้กับเด็ก ควรเริ่มจากสิ่งที่เด็กคุ้นเคยหรือมีประสบการณ์มาก่อน  แล้วจึง

เสนอสิ่งใหม่ที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งเก่า การท าเช่นนี้จะช่วยเด็กซึมซับและจัดระบบ ความรู้ได้ด ี 
5) การเปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์แล้วมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมมากๆ จะช่วยให้

เด็กซึมซับข้อมลูเข้าสู่โครงสร้างทางสติปัญญาและพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กไดดี้  
ในขณะเดียวกันการจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) มี

การพัฒนาขึ้นครั้ งแรกโดยคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ( Faculty of Health Sciences) ของ 
มหาวิทยาลัย McMaster ที่ประเทศแคนาดา ได้ถูกน ามาใช้ในกระบวนการติว (tutorial process) 
ให้กับ นักศึกษาแพทย์ฝึกหัด วิธีการดังกล่าว ต่อมาได้กลายเป็นรูปแบบการเรียนรู้  (Learning 
model) ที่ท าให้ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาน าไปเป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนรู้ โดยเริ่มจาก
ปลายปี ค.ศ. 1950 มหาวิทยาลัย Case Western Reserve ได้น ามาใช้เป็นแห่งแรกและได้จัดตั้ง
ห้องทดลอง พหุวิทยาการ (Multi-disciplinary Laboratory) เพ่ือท าเป็นห้องปฏิบัติการส าหรับ
ทดลองรูปแบบการสอนใหม่ ๆ รูปแบบ การสอนที่มหาวิทยาลัย Case Western Reserve พัฒนาขึ้น
มานั้นได้กลายมาเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา หลักสูตรของโรงเรียนหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา ทั้งใน
ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย (เนตรนริน จักรแก้ว, 2553) 

จากการที่ผู้สอนได้สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีมาขอยกตัวอย่างการจัดการเรียนรู้แบบการใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ในรายวิชา การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  
ดังภาพที ่1 ดังนี้  
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) 
 
จากแผนภาพสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
Based Learning) ดังนี้ 
 
ขั้นที่ 1  ก าหนดปัญหา  (เวลา 30 นาที) 

 1.1 ครูเสนอสถานการณ์ปัญหาต่อไปนี้แก่นักศึกษา 

 
ขั้นที่ 2  ท าความเข้าใจปัญหา  (30 นาที) 

   2.1  จัดนักศึกษาเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6  คน 
   2.2  ให้นักศึกษาท าความเข้าใจปัญหา โดยการให้นักศึกษาระบุว่า ในการแก้ปัญหาจาก

สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ จ าเป็นต้องศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง 
    2.3  ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอ เรื่องที่จ าเป็นต้องศึกษา  โดยให้ครูและนักศึกษาร่วมกันเติมเต็ม

หัวเรื่องท่ีต้องไปศึกษา 
 
 
 
 

 

ก าหนด
ปัญหา

ท าความ
เข้าใจ
ปัญหา

ด าเนิน
การศึกษา
ค้นคว้า

สังเคราะห์
ความรู้

สรุปและ
ประเมิน
ค่าของ
ค าตอบ

น าเสนอและ
ประเมินผล

งาน

     จากการที่นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ให้
นักศึกษาออกแบบ วิสัยทัศน์  เป้าหมาย สมรรถนะส าคัญ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  อัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์ ปรัชญา   โดยให้นักศึกษาตั้งชื่อโรงเรียนเอง โดยมีสมาชิกในกลุ่มแสดงบทบาทสมมติเป็น
ผู้อ านวยการ ครู นักเรียน   
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ขั้นที่ 3  ด าเนินการศึกษาค้นคว้า  (60 นาที) 
3.1  ครูจัดเตรียมแหล่งข้อมูลส าหรับให้นักศึกษาศึกษาในเรื่อง วิสัยทัศน์, เป้าหมาย, 

สมรรถนะส าคัญ, คุณลักษณะอันพึงประสงค์, อัตลักษณ์, เอกลักษณ์, ปรัชญา  เช่น  ตัวอย่างหลักสูตร
สถานศึกษา งานวิจัย   ใบความรู้ ยูทูป เวปไซต์ www.curriculum51.net  Powerpoint  เป็นต้น 

3.2  ให้นักศึกษาก าหนดสิ่งที่ตนเองต้องเรียนรู้ 
3.3  ให้นักศึกษาด าเนินการศึกษาด้วยตนเองในเรื่องที่ต้องการเรียนรู้ จากแหล่งข้อมูลที่

เตรียมไว้ให้  ตามความสนใจของนักศึกษา  และเขียนสรุปความรู้ที่ตนเองศึกษา 
 

ขั้นที่ 4  สังเคราะห์ความรู้  (30 นาที) 
4.1  หลังจากที่นักศึกษาแต่ละคนได้ศึกษาเรื่องเรื่อง วิสัยทัศน์,  เป้าหมาย, สมรรถนะส าคัญ,  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์, อัตลักษณ์, เอกลักษณ์, ปรัชญา จากแหล่งเรียนรู้ที่ตนเองเลือกแล้ว ให้
นักศึกษามารวมกลุ่มและแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ภายในกลุ่ม  เพ่ืออภิปรายและสังเคราะห์
ความรู้ที่ได้มา ว่ามีความเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ 

 
ขัน้ที่ 5  สรุปและประเมินค่าของค าตอบ  (30 นาที) 

5.1  ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มสรุป ความรู้ เรื่อง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย สมรรถนะส าคัญ,  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปรัชญา     

5.3  นักศึกษาทุกกลุ่มร่วมกันสรุปองค์ความรู้ เรื่อง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย สมรรถนะส าคัญ  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปรัชญา รว่มกันอีกครั้ง 

5.4  ให้นักศึกษาแต่ละคนน าข้อสรุปที่ได้ มาเขียนเรียบเรียงเป็นองค์ความรู้ของตนเองพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบองค์ความรู้นั้น 

 
ขั้นที่ 6  น าเสนอและประเมินผลงาน  (60 นาที) 

6.1 ให้นักศึกษาน าข้อสรุปที่ได้มาจัดระบบ และน าไปสู่การเขียนผังมโนทัศน์ วิสัยทัศน์  
เป้าหมาย สมรรถนะส าคัญ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  ปรัชญา    

6.2  ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน 
6.3  ให้นักศึกษาทุกกลุ่มร่วมกันประเมินการเขียนผังมโนทัศน์ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย สมรรถนะ

ส าคัญ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปรัชญา    
 

สื่อการเรียนการสอน 
ใบความรู้ Powerpoint  www.curriculum51.net ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษางานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

http://www.curriculum51.net/
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การวัดและประเมินผล 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้  ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี   ประสบการณ์
วิชาชีพครู 

จากประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning) ในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้เพ่ิมสมรรถนะ การคิดวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี นักศึกษามีความสุขในการ
เรียน มีความกระตือรือร้น มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กล้าคิดกล้าแสดงอก มีความคิดสร้างสรรค์ 
นอกจากนี้สมาชิกในกลุ่มยังแบ่ง บทบาทหน้าที่กัน และทุกคนมีความรับผิดชอบระหว่างสมาชิก โดยมี
จุดมุ่งหมายให้นักศึกษา มีความสามารถ ดังนี้  1) ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 2) ผู้เรียนแก้
โจทย์ปัญหาที่ใช้ในการเรียนรู้ จะส่งผลให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของสิ่งที่เรียนกับการปฏิบัติงานใน
อนาคต ท าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้สามารถจดจ าได้ดีขึ้น 3) ส่งเสริมสนับสนุนการท างานเป็นทีม 
4) ผู้เรียนได้ทักษะ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
ประสบการณ์วิชาชีพครูและท่ีส าคัญผู้เรียนน าวิธีการสอนไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในวิชาชีพครูได้ 

 
บทบาทของครูผู้สอน 
 การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้สอนจะมีบทบาทที่แตกต่างไปจากการเรียนการ
สอนแบบเดิม คือ ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่ท าหน้าที่ให้ความรู้ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน เพียงอย่างเดียว แต่
จะเป็นผู้จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนรักในวิชาชีพนั้นให้มีวิธีที่ถูกวิธีและเสริมสร้างสติปัญญาในระดับสูง 
นอกจากนี้อาจารย์ยังมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียน สร้างบทเรียนที่เป็นสถานการณ์
ปัญหาที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในเนื้อหาที่เป็นแนวคิดส าคัญของปัญหานั้น ตลอดจนการ
ประเมินผลการเรียน 
 
บทบาทของผู้เรียน 
 เป็นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะแสวงหาความรู้เพื่อ
แก้ปัญหา ดังนั้นลักษณะของผู้เรียนที่เรียนด้วยการใช้ปัญหาเป็นหลัก จะประสบความส าเร็จผู้เรียน
จะต้องมีลักษณะ 5 C ดังนี้ 

1) ความรู้ความสามารถ (Competence) ความรู้ความสามารถเดิมที่เหมาะสมกับปัญหาที่
เรียน เป็นสิ่งที่อาจารย์ต้องตระหนักเพราะผู้สอนเตรียมปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่สัมพันธ์กับความรู้
เดิมของผู้เรียนแล้วจะท าให้ผู้เรียนเกิดความล าบากและเสียเวลามากในการก าหนดทิศทางการ
แสวงหาความรู้เพื่อน ามาแก้ปัญหานั้น 

2) ความสามารถในการติดต่อกับผู้อ่ืน (Communication) ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
ความหมายกับผู้อื่น เนื่องจากการจัดการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย การติดต่อสื่อสารจะช่วยให้การเรียนรู้ใน
กลุ่มมีประสิทธิภาพ 
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     3) ความตระหนักในความส าคัญ (Concern) ผู้เรียนควรตระหนักถึงความส าคัญในความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและด าเนินให้บรรลุเป้าหมาย 

4) ความกล้าในการตัดสินใจ (Courage) การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจในข้อมูลนั้น ดังนั้นผู้เรียนจะต้องมีความกล้าใน
การตัดสินใจ เช่น การัดสินใจตั้งสมมติฐานเพ่ือน ามาแก้ปัญหา 

5 ) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) ลักษณะนี้มีความส าคัญยิ่งที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้น 
และต้องใช้เวลานานในการพัฒนาอย่างไรก็ดีการจัดการเรียนรู้แบบนี้ จะช่วยพัฒนาให้เกิดได้ต่อเมื่อ
ผู้เรียนมีประสบการณ์เพ่ิมขึ้นนอกจากบทบาทที่ผู้เรียนต้องเรียนด้วยวิธีการแก้ปัญหาแล้ว ผู้เรียน
จะต้องเรียนเป็นกลุ่มย่อยประมาณ 6-8 คน ดังนั้นบทบาทของผู้เรียนในกลุ่มย่อยจึงเป็นเรื่องส าคัญ
มากที่จะท าให้การท างานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 
บทบาทของผู้เรียนในกลุ่มย่อย 

บทบาทของผู้เรียนในกลุ่มย่อยเป็นกระบวนการหนึ่งของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน โดยผู้เรียนจะต้องมีบทบาทร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหาที่ได้รับ ให้ความร่วมมือภายในกลุ่ม เพ่ือสร้าง
วัตถุประสงค์การศึกษา ถกถียง ต่อรองเพ่ือสร้างกฎเกณฑ์ของกลุ่ม ร่วมกันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลพร้อมที่ให้ค าติชมอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาต่อสมาชิกของกลุ่มทุกคนและต้องมีความ
ซื่อสัตย์ต่อกลุ่ม โดยทุกคนท างานที่กลุ่มมอบหมายให้ตรงเวลาที่ก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนการ
สอนแบบกลุ่มย่อย คือการเรียนการสอนในระหว่างสมาชิกด้วยกันเป็นกลุ่มร่วมมือกันท างานทั้งในชั้น
เรียนและนอกชั้นเรียนจะต้องมีผู้ท าหน้าที่เป็นผู้น ากลุ่มในการด าเนินการเรียนการสอน ได้ แก่ 
ประธานและเลขาของกลุ่ม ดังนั้น สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องผลัดกันเป็นผู้น ากลุ่ม เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ในการเป็นผู้น ากลุ่มได้ทั่วทุกคน 
 จากการศึกษาสรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้สอนนั้นเป็นเพียงผู้คอย
แนะน าสนับสนุนและเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่รู้ในเนื้อหาที่เป็นแนวคิดส าคัญของปัญหานั้นๆได้ 
 
แนวทางการวัดและประเมินการเรียนโดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 1) การประเมินจากสภาพจริ ง  (Authentic Assessment)  หมายถึ ง การประเมิน
ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน จากการแสดงออก การกระท าหรือผลงานเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ในขณะที่ผู้เรียนแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมหรือสร้างชิ้นงาน ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึง
กระบวนการคิดระดับสูง กระบวนการท างานและความสามารถในการแก้ปัญหาหรือการแสวงหา
ความรู้ การประเมินจากสภาพจริงจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีการประเมินหลายๆ ด้าน โดยใช้วิธี
ประเมินหลากกลายวิธีในสถานการณ์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงและต้องประเมินอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มากพอที่จะสะท้อนถึงการพัฒนาและความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียนได้ 

 2) การวัดและประเมินผลด้านความสามารถ (Performance Assessment)  
 ความสามารถของผู้เรียนประเมินได้จากการแสดงออกโดยตรงจากการท างานต่างๆ  จาก

สถานการณ์ที่ก าหนดให้ ซึ่งเป็นของจริงหรือใกล้เคียงกับสภาพจริง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
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แก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงหรือปฏิบัติจริง โดยประเมินจากกระบวนการท างาน กระบวนการคิด 
โดยเฉพาะความคิดข้ันสูงและผลงานที่ได้ 

 ลักษณะส าคัญของการประเมินความสามารถ คือ ก าหนดวัตถุประสงค์ของงาน วิธีการ
ท างานผลส าเร็จของงาน มีค าสั่งควบคุมสถานการณ์ในการปฏิบัติงาน และมีเกณฑ์การให้คะแนนที่
ชัดเจน การประเมินความสามารถที่แสดงออกของผู้เรียนท าได้หลายแนวทางต่างๆ  กัน ขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อม สถานการณ์ และความสนใจของผู้เรียน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 1) การมอบหมายงานให้ท า งานที่มอบให้ท าต้องมีความหมาย มีความส าคัญ มี
ความสัมพันธ์กับหลักสูตร เนื้อหาวิชา และชีวิตจริงของผู้เรียน ผู้เรียนต้องใช้ความรู้หลายด้านในการ
ปฏิบัติงานที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการท างาน และการใช้ความคิดอย่างลึกซึ้ง 
 2) การก าหนดชิ้นงาน หรืออุปกรณ์ หรือสิ่งประดิษฐ์ให้ผู้เรียนวิเคราะห์องค์ประกอบและ
กระบวนการท างาน และเสนอแนวทางเพ่ือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 

 
ตัวอย่าง บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 นักศึกษาแบ่งกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือออกแบบ วิสัยทัศน์  เป้าหมาย   สมรรถนะ

ส าคัญ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อัตลักษณ์   เอกลักษณ์ ปรัชญา 
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   ภาพที่ 3 นักศึกษารวบรวมข้อมูลที่ได้แต่ละคนมาออกแบบลงในกระดาษ 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 ตัวอย่างผลงานของนักศึกษาท่ีได้ออกแบบวิสัยทัศน์ เป้าหมายสมรรถนะส าคัญ คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างผลงานของนักศึกษาท่ีได้ออกแบบการพัฒนาหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 6 ตัวอย่างการน าเสนอผลงานนักศึกษาที่ได้ออกแบบการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาพที่ 7 ตัวอย่างการน าเสนอผลงานนักศึกษาที่ได้ออกแบบการพัฒนาหลักสูตร 
  
สรุป 

นักศึกษาได้เรียนรู้อะไร และเรียนรู้อย่างไร (After Action Review) 
หลังจากผลการน าเสนองานผู้สอนให้นักศึกษาอธิบายการจัดการรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน

(Problem – Based Learning )  พบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้
สถานการณ์ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้เพ่ือน ามาแก้ปัญหานั้น  ซึ่งบรรยากาศใน
การจัดการเรียนรู้เต็มไปด้วยความสนุกสนานทุกคนสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สามารถ
ถกเถียงหาข้อสรุปในชั้นงาน ให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการท างานเป็นกลุ่ ม ช่วยกัน
ออกแบบชิ้นงาน โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คอยให้ค าปรึกษาในขณะท างานสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีท าให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้มากขึ้นเพราะเน้นไปที่ปฏิบัติมากกว่า
เชิงวิชาการ ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 จากการที่ผู้เขียนได้จัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning) 
ในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ในภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2558 ให้กับนักศึกษา
วิชาชีพครู เพ่ือน าความรู้ที่ได้น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
โรงเรียน พบว่า ด้านโจทย์ปัญหาที่เรียนมีความชัดเจนและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ อยู่ในระดับระดับ 
มาก (�̅� = 3.55, S.D.= 0.87) ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem – Based Learning )  อยู่ ในระดับระดับ มาก  (�̅� = 3.76, S.D.= 0.78)  ด้านแหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้มีเพียงพอหลากหลายและทันสมัย อยู่ในระดับปานกลาง ( �̅� = 3.36, S.D.= 
0.93)  ด้านสถานที่ในการจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning) 
อยู่ในระดับมาก ( �̅� = 3.68, S.D.= 0.81) ด้านจ านวนนักศึกษาในแต่ละกลุ่มย่อยมีความเหมาะสมอยู่
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ในระดับมาก ( �̅� = 3.65, S.D.= 0.87) ด้านอาจารย์ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator)  
อยู่ในระดับมาก ( �̅� = 3.70, S.D. = 0.83) ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก 
 
ข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem-Based Learning) 
 การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem-Based Learning)จะช่วยเพ่ิมแรงจูงใจใน
การเรียนรู้สามารถจดจ าได้ดี ทั้งครูและนักศึกษาสนุกกับการเรียน ส่งเสริมสนับสนุนการท างานเป็น
ทีม ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนค้นพบด้วยตนเอง ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ได้จริง ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้มากกว่าการรับฟังเนื้อหาจากผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว สิ่งส าคัญสถานการณ์ปัญหา
หรือกรณีศึกษาที่น ามาใช้เป็นแรงกระตุ้นและผลักดันให้ผู้เรียนน าความรู้หรือประสบการณ์ที่มีอยู่เดิม
มาใช้แก้ปัญหา ดังนั้นลักษณะของปัญหาต้องมีความน่าสนใจ ท้าทายและน่าค้นหาค าตอบโดยมีครู
เป็นผู้อ านวยความสะดวกท าให้การจัดการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย 
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เสนอตัวชี้วัดทุนมนุษย์ระดับองค์การ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับวัดผลตอบแทนจากการลงทุนในทุน
มนุษย์ ทุนมนุษย์มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาองค์การ ทั้งนี้ทุนมนุษย์หมายถึง ความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถเฉพาะตัวอ่ืนๆ ที่สะสมอยู่ในตัวมนุษย์ นอกจากนั้นทุนมนุษย์ยังเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล
ที่ไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายให้กับบุคคลอ่ืนได้  ทุนมนุษย์จึงเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่า ช่วยเสริมสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์การ และน ามาสู่การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
ทุนมนุษย์เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ การวัดมูลค่าทุนมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก ดังนั้นตัวชี้วัดทุน
มนุษย์จึงมีบทบาทส าคัญในฐานะที่เป็นแบบแผนการวัดประสิทธิภาพจากการลงทุนในทุนมนุษย์ การ
เลือกใช้ตัวชี้วัดทุนมนุษย์ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์การ จะช่วยให้สามารถวัดผลการด าเนินงาน
ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ABSTRACT 
 The article titled “Human Capital: Corporate Human Capital Scorecard” aims 
to explain the meaning and importance of human capital as a component of 
intellectual capital and offer corporate human capital scorecard in order to be a tool 
for measuring return on investment in human capital. Human capital is very significant 
in developing organization. The human capital signifies the knowledge, skills and talent 
that accumulate in the human. Moreover, human capital is viewed as a unique asset 
that cannot be imitated and substituted by rivals. Consequently, human capital is a 
valuable asset to increase value added in the organization and also provide sustained 
competitive advantage. However, human capital is an intangible asset due to the 
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difficulty in the measurement of human capital. As a result, corporate human capital 
scorecard is a significant scheme to measure the efficiency of investment in human 
capital. The select on of a suitable corporate human capital scorecard for the 
organization can be use to measure the efficiently of the organization’s performance. 
 
ค าส าคัญ 
 ทุนมนุษย์  ตัวชี้วัดทุนมนุษย์ระดับองค์การ 
 
Keywords 
 Human Capital,   Corporate Human Capital Scorecard 
 
บทน า 
 ค าว่า “ทุนมนุษย์” (Human Capital) ปรากฏขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2504 โดยนัก
เศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลชื่อ Theodore W. Schultz ได้เขียนบทความเรื่อง Investment in 
Human Capital ตีพิมพ์ในวารสาร American Economic Review โดยให้นิยามของทุนมนุษย์ว่า 
ทุนมนุษย์คือ ความสามารถหลายๆ อย่างที่อยู่ในตัวคนทั้งที่ติดตัวมาแต่ก าเนิดหรือเกิดจากการสะสม
เรียนรู้ โดยแต่ละบุคคลที่เกิดมาจะมียีนส์เฉพาะของแต่ละบุคคล ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ความสามารถ 
คุณลักษณะเหล่านี้เป็นคุณลักษณะที่มีคุณค่า ซึ่งคุณค่านี้จะเพ่ิมขึ้นเมื่อมีการลงทุนที่เหมาะสม 
(Schultz, 1961 อ้างถึงใน นิสดารก์ เวชยานนท์, 2551) 
 ส าหรับประเทศไทยเริ่มได้ยินค าว่า “ทุนมนุษย์” เป็นครั้งแรกประมาณปี พ.ศ. 2544 (ธ ารงศักดิ์  
คงคาสวัสดิ์, 2550) และมีแนวคิดการมองทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าเพ่ือ
การลงทุน สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์การ ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด
ขององค์การในบรรดาปัจจัยการผลิตขั้นพ้ืนฐานทั้งหมดได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ 
(Material) และเครื่องจักร (Machine) (สาคร  สุขศรีวงศ์, 2551) แตกต่างจากแนวคิดการจัดการ
องค์การในยุคเก่าที่มองมนุษย์เป็นเพียงค่าใช้จ่าย (Expenses) และต้องมีการควบคุม มิเช่นนั้นอาจ
ส่งผลให้องค์การขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานได้ 
 ทุนมนุษย์เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ( Intangible Asset) ประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญ 
และแตกต่างจากสินทรัพย์ประเภทอ่ืน เนื่องจากทุนมนุษย์ไม่สามารถซื้อขายได้ และเป็นประโยชน์กับ
เจ้าของกรรมสิทธิ์เท่านั้น นอกจากนั้นทุนมนุษย์ยังปราศจากค่าเสื่อมราคาซึ่งแตกต่างจากสินทรัพย์
ประเภทอ่ืนๆ (ยกเว้นที่ดิน) องค์การสามารถพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรเล็งเห็น
ความส าคัญของการเรียนรู้จากงานในปัจจุบัน เรียนรู้แนวทางการพัฒนาอาชีพในอนาคต และเรียนรู้
การเปลี่ยนแปลงของโลกและสภาพแวดล้อม (Nadler, et al., 1985 cited in Wangudom, 2001) 
หากองค์การพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยการเพ่ิมพูนประสบการณ์การเรียนรู้ และพัฒนาทักษะต่างๆ ก็จะยิ่ง
เพ่ิมมูลค่าทุนให้แก่สมาชิกในองค์การ และเสริมสร้างผลการด าเนินงานที่ดีให้กับองค์การ (Khalique, 
et al., 2011)  
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 ส าหรับสังคมไทยได้แบ่งการพัฒนาทุนมนุษย์ออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 1) การพัฒนาทุน
มนุษย์ระดับมหภาค (Macro) เริ่มต้นจาก ครอบครัว โรงเรียน ศาสนา สื่อ และนโยบายภาครัฐ ฯลฯ 
และ 2) การพัฒนาทุนมนุษย์ระดับจุลภาค (Micro) คือการสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ในช่วงวัยท างาน 
เช่น การฝึกอบรม และกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆที่แต่ละองค์การมีแนวทางการพัฒนาที่
แตกต่างกันออกไป (จีระ  หงส์ลดารมภ์ , 2555) การพัฒนาทุนมนุษย์จึงมีส่วนส าคัญต่อการสร้าง
ความส าเร็จให้แก่องค์การ ตัวชี้วัดทุนมนุษย์ (Human Capital Scorecard) จึงมีบทบาทส าคัญใน
ฐานะที่เป็นแบบแผนการวัดผล เพ่ือใช้ส าหรับวัดมูลค่าทุนมนุษย์ ตลอดจนการวิเคราะห์และรายงาน
ผลการปฏิบัติการด้านทุนมนุษย์ ทั้งนี้การเลือกใช้ตัวชี้วัดทุนมนุษย์ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของ
องค์การ จะสามารถวัดผลการด าเนินงานขององค์การได้อย่างแท้จริง (ณัฐวุฒิ  โรจน์นิรุตติกุล, 2554) 
 
ความหมายของทุนมนุษย์ 
 ทุนมนุษย์ หมายถึง ผลรวมของทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติเฉพาะส่วน
บุคคล โดยเกิดจากการเสริมสร้าง สั่งสม และรวบรวมมาตั้งแต่เยาว์วัย เริ่มจากครอบครัว สังคม 
โรงเรียน และสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ รวมถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านกิจกรรมทั้งแบบ
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ยิ่งมนุษย์มีโอกาสได้มีการเรียนรู้และสะสมประสบการณ์มากเท่าใดก็
จะยิ่งมีทุนมนุษย์มากขึ้นเท่านั้น (ศิรภัสสรศ์  วงศ์ทองดี, 2557) ทุนมนุษย์เป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่
ไม่สามารถแยกออกจากตัวตนของมนุษย์ ทุนมนุษย์จึงถูกใช้เพ่ือสร้างประโยชน์และเพ่ิมผลตอบแทน
ให้กับเฉพาะเจ้าของทุนเท่านั้น (Park, 2004) ดังนั้นทุนมนุษย์จึงเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมี
ความส าคัญ สามารถน ามาสร้างคุณค่าให้แก่องค์การ ท าให้องค์การเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
(ประไพทิพย์  ลือพงษ,์ 2555)  
 โดยสรุปแล้ว ทุนมนุษย์ หมายถึง ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ต่างๆ ที่มีอยู่
ในตัวมนุษย์ทั้งที่ติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิด และเกิดจากการเรียนรู้ นอกจากนั้นยังหมายรวมถึงความรู้ใน
เชิงปรนัย (Tacit Knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ของมนุษย์ องค์การใดมี
ทุนมนุษย์ที่มีขีดความสามารถสูงย่อมสามารถน าพาองค์การให้ประสบความส าเร็จตรงตามเป้าหมายที่
องค์การก าหนดไว้ได ้
 
ความส าคัญของทุนมนุษย์ 
 ทุนมนุษย์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของทุนทางปัญญา ( Intellectual Capital) โดยที่ทุนทาง
ปัญญาประกอบด้วย 1) ทุนมนุษย์ (Human Capital) 2) ทุนโครงสร้าง (Structural Capital) และ 3) 
ทุนลูกค้า (Customer Capital) ทุนมนุษย์เป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคลที่มีความส าคัญเพราะสามารถสร้าง
คุณประโยชน์ให้แก่องค์การ การพัฒนาทุนมนุษย์จึงมีบทบาทส าคัญต่อการเพ่ิมผลการด าเนินงาน
ให้กับองค์การ ได้แก่ การเพ่ิมความสามารถในการท าก าไร การเพ่ิมความสามารถในการช าระหนี้ การ
จัดการสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ และความสามารถในการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ต่อไปในอนาคต (Lv & 
Han, 2015)  
 จากการวิจัยเชิงปริมาณของ Awan & Sarfraz (2013) ได้ศึกษาผลกระทบของทุนมนุษย์ที่
มีต่อผลการด าเนินงานขององค์การโดยมีความพึงพอใจของพนักงานในองค์การเป็นตัวแปรกลาง ท าการ
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เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจ านวน 200 ชุดกับพนักงานในองค์การโทรคมนาคมจ านวน 3 องค์การใน
ประเทศปากีสถาน ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ การลงทุนในทุนมนุษย์คือการพัฒนาและการฝึกอบรมเป็นตัว
แปรอิสระ ผลการด าเนินงานขององค์การเป็นตัวแปรตาม และความพึงพอใจของพนักงานเป็นตัวแปร
กลางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ผลการวิจัยพบว่า การลงทุนในทุนมนุษย์มี
ความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานขององค์การ โดยมีความพึงพอใจของพนักงานเป็นตัวแปรกลาง
ความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ตัวแปร ผลการศึกษายืนยันว่าองค์การควรให้ความส าคัญในการพัฒนาและ
ฝึกอบรมพนักงาน เพ่ือให้พนักงานท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพ่ือให้องค์การบรรลุ
เป้าหมายตามแผนที่ได้วางไว้ 
 นอกจากนั้นทุนมนุษย์ยังมีบทบาทส าคัญต่อการกินดีอยู่ดีของประชาชนและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งในระดับจุลภาคและระดับมหภาค ในระดับจุลภาคการศึกษา
มีส่วนส าคัญอย่างมากในการพัฒนาทุนมนุษย์ เพราะช่วยเพ่ิมระดับความสามารถทางการแข่งขันใน
ตลาดแรงงานให้มีขีดความสามารถในการเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นสินค้า
และบริการที่มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ส่วนในระดับมหภาคการพัฒนาทุนมนุษย์
สามารถช่วยเพ่ิมผลิตภาพทางการผลิต  ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มีความมั่งคั่งของ
เงินทุนและผลตอบแทน ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Hyun, 2010) 
 จะเห็นได้ว่าทุนมนุษย์มีความส าคัญตั้งแต่ระดับปัจเจกชน ระดับองค์การ และระดับ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยระดับปัจเจกชนทุนมนุษย์เป็นประโยชน์กับเจ้าของทุนโดยตรง เพราะเป็น
สินทรัพย์ทุนที่มีมูลค่าและเป็นความสามารถส่วนบุคคลที่ไม่สามารถเปลี่ยนหรือโอนให้กับบุคคลอ่ืนได้ 
ความสามารถส่วนบุคคลต่างๆ เหล่านี้จะถูกน ามาใช้ในการพัฒนาระดับองค์การ ทุกองค์การต่างล้วน
ต้องการครอบครองบุคลากรที่มีศักยภาพ ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไกส าคัญและเป็นแรง
ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการ พัฒนานวัตกรรมต่างๆ และเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันส่งผลต่อการเพ่ิมผลการด าเนินงานขององค์การ และเชื่อมโยงสู่ภาคเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ 
 
ตัวช้ีวัดทุนมนุษย์ระดับองค์การ  
 ตัวชี้วัดทุนมนุษย์ระดับองค์การ (Corporate Human Capital Scorecard) คือแบบ
แผนการวัดผล และการวัดมูลค่าทุนมนุษย์ ตลอดจนการวิเคราะห์และรายงานผลการปฏิบัติการด้าน
ทุนมนุษย์ การเลือกใช้ตัวชี้วัดทุนมนุษย์ให้มีความเหมาะสมกับองค์การ จะช่วยให้สามารถวัดผลการ
ด าเนินงานขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2550) ได้เสนอการวิเคราะห์อัตราส่วน (Ratio) ตัวชี้วัดทุนมนุษย์
ระดับองค์การ เพ่ือวัดประสิทธิภาพ และผลตอบแทนที่เกิดจากการลงทุนในทุนมนุษย์ขององค์การ ณ 
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น รอบระยะเวลาบัญชี เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือช่วยให้องค์การทราบว่าในรอบปีที่
ผ่านมา ทุนมนุษย์ขององค์การมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นหรือไม่ หากเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาหรือเทียบกับ
องค์การอ่ืนๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน องค์การมีผลตอบแทนจากทุนมนุษย์เป็นอย่างไร มีความ
ได้เปรียบหรือเสียเปรียบคู่แข่งขันหรือไม่ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา และสร้างมูลค่าเพ่ิม
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ให้กับทุนมนุษย์ขององค์การ โดยในบทความนี้ได้เสนอตัวอย่างการวิเคราะห์อัตราส่วนที่มีความส าคัญ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ตัวอย่าง ข้อมูลทางการเงินของ บริษัท ABC จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25XX บริษัทมี
พนักงานประจ า 600 คน พนักงานชั่วคราว 150 คน ราคาหุ้นในตลาด 130 บาทต่อหุ้น และราคาหุ้น
ตามมูลค่าตามบัญชี (Book Value) 40 บาทต่อหุ้น 
 รายการ   รายได้     จ านวนเงิน 150,000,000 บาท 
       ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ    จ านวนเงิน  90,000,000 บาท 
      เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานประจ า  จ านวนเงิน  30,000,000 บาท 
      ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว   จ านวนเงิน    5,000,000 บาท 
      ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขาดงานของพนักงาน จ านวนเงิน      300,000 บาท 
      ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลาออกของพนักงาน จ านวนเงิน    4,000,000 บาท 
 
 1. การท ารายได้ต่อคน 
 

การท ารายได้ต่อคน  = รายได้ 
 จ านวนพนักงานทั้งหมด 

= 150,000,000 
 (600+150) 

= 200,000 บาท 
 
 อัตราส่วนข้างต้นแสดงให้เห็นว่า พนักงาน 1 คน สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัท 200,000 
บาทต่อปี ส าหรับจ านวนพนักงานทั้งหมดในที่นี้จ าเป็นต้องใช้ผลรวมของจ านวนพนักงานประจ า 
(Permanent Employee) และพนักงานชั่วคราว (Temporary Employee) ส่วนสาเหตุที่ต้องน า
จ านวนพนักงานชั่วคราวมาค านวณด้วย เนื่องจากพนักงานชั่วคราวต่างก็เป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณค่าและมี
ความส าคัญต่อองค์การ นอกจากนั้นยังเป็นแรงขับเคลื่อนน าพาองค์การให้ประสบความส าเร็จ
เช่นเดียวกันกับพนักงานประจ า ส าหรับการวัดประสิทธิภาพจากการลงทุนในทุนมนุษย์ของบริษัท 
สามารถน าผลการค านวณในรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานของ
บริษัทย้อนหลัง 3-5 ปี เพ่ือวัดประสิทธิภาพด้านทุนมนุษย์ภายในบริษัท เช่น ในช่วง 3ปีที่ผ่านมาพนักงาน
ของบริษัทสามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร หากบริษัทมีรายได้เพ่ิมขึ้นในขณะที่จ านวน
พนักงานลดลงหรือเท่าเดิมย่อมสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ ในทางกลับกัน
หากบริษัทมีจ านวนพนักงานเพ่ิมขึ้น แต่กลับมีรายได้เพ่ิมขึ้นในสัดส่วนที่ลดลงเมื่อเทียบกับจ านวน
พนักงานของบริษัท แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีประสิทธิภาพภายในที่เกิดจากทุนมนุษย์ลดลง แนว
ทางแก้ไขควรจะเพ่ิมระดับทุนมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะที่จ าเป็นด้านใดบ้างให้แก่
บุคลากรทีจ่ะส่งผลต่อการสร้างรายได้เพ่ิมให้แก่บริษัท 
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 2. การหามูลค่าเพ่ิมในทุนมนุษย์ต่อคน 
 

การหามูลค่าเพ่ิมในทุนมนุษย์ต่อคน= รายได้-(ค่าใช้จ่ายอื่นๆ-ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร) 
 จ านวนพนักงานทั้งหมด 

= 150,000,000-(90,000,000-39,300,000) 
 (600+150) 

= 132,400 บาท 
 
 อัตราส่วนข้างต้นแสดงให้เห็นว่า พนักงาน 1 คน มีประสิทธิภาพในการท าก าไรให้กับบริษัท
ปีละ 132,400 บาท ส าหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในที่นี้คือผลรวมของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ทั้งของพนักงานประจ าและพนักงานชั่วคราวทั้งหมด จากตัวอย่างข้างต้นคือผลรวมของเงินเดือนและ
สวัสดิการพนักงานประจ า ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขาดงานของพนักงาน และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลาออกของพนักงาน 
 
 3. ผลตอบแทนการลงทุนในทุนมนุษย์ (ROI of HC) 
 

ROI of HC  = รายได้-(ค่าใช้จ่ายอื่นๆ-ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร) 
 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 

= 150,000,000-(90,000,000-39,300,000) 
 39,300,000 

= 2.527 บาท 
 
 อัตราส่วนข้างต้นแสดงให้เห็นว่า หากบริษัทลงทุนในทุนมนุษย์ไปทุก 1 บาท จะท าให้
บริษัทมีก าไรกลับคืนมาประมาณ 2.527 บาท หรือได้ก าไร 152.70% ของการลงทุน ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงความคุ้มค่าของการลงทุนในทุนมนุษย์ นอกจากนั้นยังสามารถน าผลตอบแทนการลงทุนในทุน
มนุษย์ (ROI of HC) ไปเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานย้อนหลังของบริษัท และเปรียบเทียบกับผล
การด าเนินงานของบริษัทคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาแนว
ทางการสร้างทุนมนุษยข์องบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
 4. ส่วนต่างมูลค่าหุ้นของบริษัทต่อทุนมนุษย์ 
 

ส่วนต่างมูลค่าหุ้นของบริษัทต่อทุนมนุษย์ = ราคาหุ้นในตลาด-ราคาหุ้นตามมูลค่าตามบัญชี 
 จ านวนพนักงานทั้งหมด 

= 130-40 
 (600+150) 

= 0.12 บาท 
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 อัตราส่วนข้างต้นแสดงให้เห็นว่า พนักงานของบริษัท 1 คน สามารถก่อให้เกิดส่วนต่าง
มูลค่าหุ้นของบริษัทได้ 12 สตางค์ เราสามารถน าส่วนต่างมูลค่าหุ้นของบริษัทต่อทุนมนุษย์ ไป
เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานของบริษัทย้อนหลัง เพ่ือวัดประสิทธิภาพการจัดการทุนมนุษย์ว่า
ก่อให้เกิดส่วนต่างมูลค่าหุ้นทีเ่พ่ิมขึ้นหรือไม่อย่างไร โดยในความเป็นจริงแล้วทุกบริษัทต่างก็ต้องการให้
หุ้นของบริษัทตนมีส่วนต่างมูลค่าหุ้นมากๆ ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อผลการด าเนินงาน
ของบริษัทให้กับกลุ่มนักลงทุน 
 อย่างไรก็ตามการวัดผลการลงทุนในทุนมนุษย์ระดับองค์การจ าเป็นต้องตระหนักถึงผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับพนักงานว่าพนักงานมีทักษะด้านใดเพ่ิมขึ้นบ้าง และส่งผล
ต่อองค์การอย่างไร จากงานวิจัยของ Ernst & Young Center for Business Innovation (นิสดารก์  
เวชยานนท์, 2551) ได้ค้นพบตัวชี้วัดด้านอ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องทางการเงิน เพ่ือใช้ประเมินค่าของ
องค์การจ านวน 8 ตัวชี้วัด ได้แก่  

1. คุณภาพการจัดการ (Quality of Management) 
2. คุณภาพสินค้าและบริการ (Quality of Products and Services) 
3. ประสิทธิ ผลของการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่  ( Effectiveness of New Product 

Development) 
4. ระดับความพึงพอใจของลูกค้า (Level of Customer Satisfaction) 
5. ข้อได้เปรียบในแง่จุดยืนทางการตลาด (Strength of Market Position) 
6. ความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การ (Strength of Corporate Culture) 
7. คุณภาพของการสื่อสารที่มีต่อนักลงทุน (Quality of Investor Communications) 
8. ประสิทธิผลของนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (Effectiveness of Executive 

Compensation Policies) 
 นอกจากนั้น นิสดารก์  เวชยานนท์ (2551) ยังได้เสนอแบบการประเมินทุนมนุษย์ เพ่ือใช้
เป็นมาตรฐานในการวัดผลการด าเนินงานขององค์การ ทั้งนี้การประเมินประสิทธิภาพของทุนมนุษย์
ต้องสามารถเชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์การได้ โดยมีขั้นตอนการ
ประเมินทุนมนุษย์ ดังนี้  
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านทุนมนุษย์ (Human Capital Data) คือการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของพนักงานในองค์การ และผู้ที่สนใจร่วมงานกับองค์การ เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และก าหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ ส าหรับข้อมูลด้านทุนมนุษย์ที่จ าเป็นต้อง
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  

 1.1 ข้อมูลด้านประชากร (Demographic Data) เช่น เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ 
 1.2 ข้อมูลด้านการสรรหาและรักษา (Recruitment and Retention Data) เช่น จ านวน 

ต าแหน่งงานว่าง จ านวนผู้สมัครงานในต าแหน่งงานว่าง การส ารวจค่าจ้าง ระยะเวลา
ของการท างาน และจ านวนคนที่ลาออก ฯลฯ 

 1.3 ข้อมูลด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา (Training and Development Data) เช่น 
ประเภทการฝึกอบรม จ านวนวันที่เข้าฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฯลฯ 
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 1.4 ข้อมูลผลงาน (Performance Data) เช่น ผลผลิต ผลประกอบการ ระดับความพึง
พอใจของลูกค้า ฯลฯ 

 1.5 ข้อมูลความคิดเห็น (Opinion Data) เช่น การส ารวจทัศนคติของพนักงาน ฯลฯ 
 2. การสร้างมิติการวัดทุนมนุษย์ (Metrix) โดยสร้างจากข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 มิติ ได้แก่  
 2.1 งานหลักของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Key Human Resource Activities)  
 2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Performance Outcome Measures)  
 ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้บริหารทราบว่าหากด าเนินกิจกรรมต่างๆเรียบร้อยแล้วจะส่งผลต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์การอย่างไร 
 
ตารางท่ี 1 แสดงตัวอย่างมิติการวัดทุนมนุษย ์
 

งานหลักของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
(Key Human Resource Activities) 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
(Performance Outcome Measures) 

การจัดหาบุคลากร (Acquire)  - การประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการสรรหาพนักงาน 
- ความเข้มแข็งของ Brand 

การพัฒนา (Develop) - คุณภาพของแผนอัตราก าลังทดแทน 
- การท า Skill Audits 

การให้รางวัล (Reward)  - การให้รางวัลที่ผูกพันกับผลงาน 
- การให้รางวัลที่ผูกพันกับ Engagement Score 

การรักษาบุคลากร (Retention) - จ านวนพนักงานที่มีความสามารถท่ีอยู่กับองค์การ 
- ตัวชี้วัดความยืดหยุ่นของแรงงาน  

การจูงใจ (Motivation)  -ตัวชี้วัดความผูกพัน 
- จ านวนพนักงานที่แสดงความคิดเห็นต่องาน  

การลาออกจากงาน (Exiting) - ผลสะท้อนกลับจากการสัมภาษณ์ก่อนออกจากงาน 
- การประเมินผลของแผนการเกษียณอายุ 

ที่มา: นิสดารก์ เวชยานนท์ (2551) 
 
 จะเห็นได้ว่าตัวชี้วัดทุนมนุษย์มีบทบาทส าคัญเพราะเป็นแบบแผนในการวัดประสิทธิภาพ
จากการลงทุนในทุนมนุษย์ ทั้งนี้องค์การอาจเลือกใช้ตัวชี้วัดทุนมนุษย์แบบผสมผสาน คือเลือกใช้
ตัวชี้วัดทั้งแบบที่เกี่ยวข้องทางการเงิน ได้แก่ การวิเคราะห์อัตราส่วนต่างๆ และแบบที่ไม่เกี่ยวข้อง
ทางการเงิน ทั้งนี้ควรเลือกใช้ตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสมกับบริบทขององค์การ นอกจากนั้นองค์การยัง
ต้องค านึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์การว่ามีทักษะด้านใดเพ่ิมขึ้นบ้าง 
และส่งผลลัพธ์ต่อองค์การอย่างไร พนักงานมี Hard Skill ที่เป็นความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับงานเพียงพอหรือไม่ ในขณะเดียวกันความรู้ด้าน Soft Skill ก็มีความส าคัญ เพราะเป็น
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ของคนในองค์การ เช่น การสร้างแรงจูงใจ การติดต่อสื่อสาร และการ
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ท างานเป็นทีม เป็นต้น ดังนั้นหากทรัพยากรมนุษย์ขององค์การมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ เก่งทั้ง
งานเก่งทั้งคน ก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญให้องค์การประสบความส าเร็จได้ 
 
สรุป 
 ทุนมนุษย์เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถและมีคุณค่าส าหรับองค์การ การวัดมูลค่า
ทุนมนุษย์เป็นสิ่งที่กระท าได้ยาก เนื่องจากทุนมนุษย์เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ และเป็นกรรมสิทธิ์
ส่วนบุคคลไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายให้กับบุคคลอ่ืนได้ ตัวชี้วัดทุนมนุษย์จึงมีบทบาทส าคัญในฐานะที่เป็น
แบบแผนการวัดมูลค่าและรายงานผลการปฏิบัติการด้านทุนมนุษย์ ตัวชี้วัดทุนมนุษย์ระดับองค์การ
แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ตัวชี้วัดทุนมนุษย์เชิงปริมาณ และตัวชี้วัดทุนมนุษย์เชิงคุณภาพ ตัวชี้วัด
ทุนมนุษย์เชิงปริมาณ คือการวิเคราะห์อัตราส่วนเพ่ือวัดผลตอบแทนจากการลงทุนในทุนมนุษย์ของ
องค์การ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์อัตราส่วนจะแสดงในรูปของตัวเลขที่มี
หลักฐานอ้างอิงเชิงประจักษ์ สามารถใช้อัตราส่วนดังกล่าวในการอ้างอิงเปรียบเทียบแนวโน้มระหว่างปี
ปัจจุบันกับปีที่ผ่านมาหรือผลการด าเนินงานขององค์การ ณ ช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้ ส่วนตัวชี้วัดทุน
มนุษย์เชิงคุณภาพ คือการประเมินค่าขององค์การด้านทุนมนุษย์โดยใช้ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ไม่เกี่ยวข้อง
ทางการเงิน ใช้ส าหรับประเมินประสิทธิภาพของทุนมนุษย์ว่ามีความสามารถเชื่อมโยงกับผลการ
ด าเนินงานและเป้าหมายขององค์การได้หรือไม่ การวัดมูลค่าทุนมนุษย์จึงเป็นภารกิจที่จ าเป็นและมี
ความส าคัญต่อองค์การ ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยในการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน องค์การสามารถใช้ตัวชี้วัดทุนมนุษย์ระดับองค์การแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เพ่ือวิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงาน การวางแผน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์และบริบทขององค์การได้ 
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี 

 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิชาการนี้เป็นการศึกษาเพ่ือประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ

ในพ้ืนที่เทศบาลนครนนทบุรี เพ่ือน าขยะจากชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัดค่าฝังกลบ
ขยะ ซึ่งเทศบาลนครนนทบุรีมีปริมาณขยะที่ฝังกลบ ทั้งสิ้น 137,600 ตันต่อปี และเสียงบประมาณใน
การฝังกลบขยะ ประมาณ 500 บาทต่อตัน ผู้วิจัยได้ท าการศึกษารูปแบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการก าจัด
ขยะเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในการลงทุน จึงเลือกรูปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ขนาด 7.35 
MWe ซึ่งมีก าลังการผลิต 31 ตันต่อชั่วโมง ต้นทุนที่ใช้ในการก่อสร้าง  565,670,612.50 บาท และค่า
การด าเนินงานและบุคลากรตลอดอายุโครงการทั้งสิ้น 52,166,453 บาท ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายใน
การฝังกลบขยะ  56,550,000 บาทต่อปี และเทศบาลนครนนทบุรีจะมีรายได้หลังหักภาษีจากการ
จ าหน่ายไฟฟ้าตลอดอายุโครงการทั้งสิ้น 2,962,297,150.84 บาท ทั้งนี้ได้ประเมินความคุ้มค่าในการ
ลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะ พบว่ามีมูลค่าปัจจุบันของโครงการ 
(NPV) เท่ากับ 680,536,577 บาท มี อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ( IRR) เท่ากับ 25.33 
เปอร์เซ็นต์ และมีระยะเวลาคืนทุน (DPB) เท่ากับ 5 ปี 2 เดือน แสดงว่าโครงการโรงสร้างไฟฟ้า
พลังงานจากขยะ มีความน่าลงทุนในโครงการ 
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ABSTRACT 
 This paper is a study to assess the cost of generating electricity from waste 
investment in Nonthaburi Municipality. To be used for the benefit of waste and saving 
cost landfill. Which a waste landfill of 137,600 tons per year and the budget for the 
landfill, about 500 baht per ton. Researchers have studied the technology used in the 
garbage disposal to get a worthwhile return on investment. Then choose a size 7.35 
MWe power plant, which has a capacity of 31 tons per hour. The total cost of 
construction 565,670,612.50 baht and the implementation and maintenance of all life 
projects 52,166,453 baht, which can reduce the cost of landfill throughout the project 
life 56,550,000 baht per year and Nonthaburi municipality, is revenue after tax from 
power plant throughout the project life 2,962,297,150.84 baht. We have estimated the 
cost of investing in the economics of generating power from waste. The net present 
value of the project (NPV) amount 680,536,577 baht with internal rate of return (IRR) 
amount 25.33 percent and the discounted payback period (DPB) amount 5 years and 
2 months, indicating that the power from waste this project is feasible. 
 
ค าส าคัญ  
 การจัดการขยะชุมชน โรงไฟฟ้าจากขยะ เทศบาลนครนนทบุรี 
 
Keywords  
 Waste management, Power plant from waste, Nonthaburi Municipality 
 
บทน า 

ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครนนทบุรี เป็นปัญหาที่ส าคัญต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 
ซึ่งในปัจจุบันมีการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่ คือ การน ากลับมาใช้ใหม่ และการส่งไปฝังกลบเป็น
ส่วนมาก ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะจ านวนมาก เนื่องจากเทศบาลจะน าขยะไปฝังกลบ วันละ 
377 ตันต่อวัน 

องค์ประกอบของขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนนทบุรี จากข้อมูลปี พ.ศ. 2553 ประกอบไป
ด้วย เศษอาหารและสารอินทรีย์สาร ร้อยละ 40.55 พลาสติก ร้อยละ 23.19 แก้ว ร้อยละ 7.41  เศษ
กระดาษ/หนังสือพิมพ์  ร้อยละ 5.51 โลหะ ร้อยละ 5.34 ผ้า ร้อยละ 5.17 ยาง ร้อยละ 1.48 ไม้ ร้อย
ละ 0.95 สารพิษ/สารอันตราย ร้อยละ 0.34 หิน/กระเบื้อง ร้อยละ 0.31  หนัง ร้อยละ 0.28 และ 
อ่ืนๆ (เศษดิน เศษผง) ร้อยละ 8.27   

จากการศึกษา ปริมาณขยะต่อวันซึ่งมีปริมาณมาก ผู้วิจัยจึงเห็นว่าสามารถน าเอาขยะไปใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดได้ โดยได้ท าการศึกษาการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในพ้ืนที่เทศบาลนคร
นนทบุรีเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจในอนาคต 
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เนื้อหา 
การเก็บข้อมูลปริมาณขยะและทางเลือกการจัดการขยะ 
จากปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนครนนทบุรี ปี 2556 ที่เกิดขึ้น 178,360 ตัน/ปี มีการ

น าขยะมูลฝอยชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ประมาณ 40,755 ตัน/ปี หรือร้อยละ 23 ของปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้น ซึ่งการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นมี 3 ลักษณะ คือ 1) การใช้ประโยชน์จากขยะรี
ไซเคิล โดยการคัดแยกและน ากลับคืนสู่วัสดุรีไซเคิล ประเภท แก้ว กระดาษ พลาสติก เหล็ก และ
อะลูมิเนียม อ่ืนๆ ผ่านกิจกรรมการซื้อขายวัสดุรีไซเคิลโดยผ่านร้านรับซื้อของเก่า ศูนย์วัสดุรีไซเคิล
ชุมชน ธนาคารขยะ และการเรียกคืนบรรจุภัณฑ์จากผู้ประกอบการ โดยสามารถรวบรวมได้ประมาณ 
37,105  ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 21 ของมูลฝอยทั้งหมด2) การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ โดยการน า
ขยะประเภทเศษอาหาร พืช ผัก ผลไม้ต่างๆ น าไปท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ น้ าหมักชีวภาพ ส าหรับการใช้
บ ารุงดินเพ่ือการเกษตร  สามารถรวบได้ประมาณ 3 ,650 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 2 ของขยะมูลฝอย
ทั้งหมด 3) การฝังกลบ โดยจะน าขยะมูลฝอยส่วนที่เหลือจากการน าไปรีไซเคิลและการไปท าขยะ
อินทรีย์ ซึ่งการฝังกลบจะมีค่าใช้จ่ายในการก าจัด โดยสามารถรวบรวมได้ประมาณ 137 ,605 ตัน/ปี 
คิดเป็นร้อยละ 77 ของขยะมูลฝอยทั้งหมด (กรมควบคุมมลพิษ, 2556) 
 

องค์ประกอบทางเคมีของขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้โครงการใช้องค์ประกอบของกระทรวงพลังงานในการค านวณหาค่าความร้อนของขยะ

มูลฝอยที่ใช้ในการออกแบบระบบก าจัดขยะมูลฝอย โดยสูตรของดูลอง (Dulong’s Formula) จะได้
คุณสมบัติทางความร้อนโดยเป็นค่ากลาง ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1 แสดงองค์ประกอบทางเคมีของขยะมูลฝอยชุมชน 
 

องค์ประกอบขยะมูลฝอย 
สัดส่วนโดยน้ าหนักแห้ง (%) 

C H O N S Ash Total 

เศษอาหาร 48.00 6.40 32.60 2.60 0.40 10.00 100.00 

กระดาษ 43.50 6.00 44.00 0.30 0.30 6.00 100.00 

กระดาษลัง 44.00 5.90 44.60 0.30 0.30 5.00 100.00 

พลาสติก 60.00 7.20 22.80 - - 10.00 100.00 

ผ้า 55.00 6.60 31.20 4.60 0.10 2.50 100.00 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบขยะมูลฝอย 
สัดส่วนโดยน้ าหนักแห้ง (%) 

C H O N S Ash Total 

ยาง 78.00 10.00 - 2.00 - 10.00 100.00 

หนัง 60.00 8.00 11.60 10.00 0.40 10.00 100.00 

เศษหญ้า 47.80 6.00 38.00 3.40 0.30 4.50 100.00 

เศษไม้ 49.50 6.00 42.70 0.20 0.10 1.50 100.00 

แก้ว 0.50 0.10 0.40 0.10 - 98.00 100.00 

อลูมิเนียม 4.80 0.60 4.50 0.10 - 90.00 100.00 

โลหะ 4.80 0.60 4.50 0.10 - 90.50 100.00 

ขยะอันตราย 26.30 3.00 2.00 0.50 0.20 68.00 100.00 

อ่ืนๆ 26.30 3.00 2.00 0.50 0.20 68.00 100.00 
 
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

 
ค่าความร้อนสูง (HHV) (Kcal/kg)  = 2,294.01 
ค่าความร้อนต่ า (LHV) (Kcal/kg)  = 1,849.41 

 
โดยมีค่าความร้อนต่ าตามสภาพขยะมูลฝอยที่มีความชื้น เท่ากับ 1,849 Kcal/kg สูงกว่าค่า

ความร้อนต่ าเฉลี่ยที่สามารถน าไปก าจัดด้วยวิธีเผาได้ ซึ่งหมายความว่า ภาพรวมของขยะมูลฝอยมีค่า
ความร้อนเหมาะสมกับการก าจัดด้วยวิธีเผา  

 
เทคโนโลยีของการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 
จากการศึกษาข้อมูลองค์ประกอบของขยะที่ใช้ส าหรับการแปรรูปขยะมูลฝอยให้เป็นพลังงาน 

โดยผู้วิจัยจะเลือกโครงการที่สามารถเป็นไปได้ คือ การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ  
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะเป็นลักษณะการเผาไหม้ขยะมวลรวม โดยมีขั้นตอนก่อนน าขยะเข้าสู่

กระบวนการ จะต้องผ่านการคัดแยกขยะมูลฝอย จากนั้นเข้าสู่กระบวนการ ตามข้ันตอน ดังนี้ 
 

1. รถขยะมาเทลงในบ่อพักท่ีเตรียมไว้  
2. แขนกลจะคีบขยะใส่ลงในเตาเผา 
3. ความร้อนท่ีได้จะถูกส่งไปยัง Turbine  
4. ออกจาก Turbine เข้าไปยัง Generator 
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5. น าไฟฟ้าที่ออกจาก Generator ป้อนเข้าระบบสายส่ง 
6. ความร้อนเหลือที่ออกจาก Turbine สามารถน ากลับไปใช้ใหม่ได้ 
7. เถ้าท่ีได้จากการเผาสามารถน าไปถมพ้ืนที่ 
 

 
ภาพที่ 1 รูปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 

จากข้อมูลปริมาณขยะที่น าไปฝังกลบ จะมีปริมาณ 377 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับค่าความร้อน 
ดังตารางที่ 2 มีก าลังการผลิต 500 ตันต่อวัน ขนาดโรงไฟฟ้า 9.75 MW ดังนั้น เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าที่
เหมาะสมของเทศบาลนครนนทบุรีควรเป็นเตาเผาแบบตะกรับ (Stoker-Fired or grate-Fired 
Incinerator) สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 7.35 MW โดยมีก าลังการผลิต 31 ตันต่อชั่วโมง 

 
ตารางท่ี 2 ขนาดของระบบผลิตพลังงาน และก าลังการผลิตไฟฟ้า 
 

ค่าความร้อนของขยะเข้าเตาเผา ปริมาณขยะเข้าสู่เตาเผา ไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด 

(Kcal/kg) (ตันต่อวัน) (MW) 

1700 500 9.35 

1800 500 9.75 

2300 500 9.75 

1700 377 7.05 

1800 377 7.35 

2300 377 7.35 
     ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
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ต้นทุนของการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 
 ต้นทุนของการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ผู้วิจัยเลือกเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมทั้งในส่วน
ของขนาดโรงไฟฟ้า และก าลังการผลิตต่อวัน 
 
ตารางท่ี 3 ต้นทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 
 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณ

งาน 
หน่วย 

อัตรา 
ต่อหน่วย 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ส่วนที่ 1 หมวดงานอาคาร 

1 งานภายนอกอาคาร 

1.1 งานถมดินและปรับหน้าดิน 47,000 ลบ.ม. 110 5,170,000.00 

1.2 ระบบประปาโครงการ 1 รวม 1,000,000 1,000,000.00 

1.3 ระบบสุขาภิบาล 37,000 ตร.ม. 50 1,850,000.00 

1.4 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและ
สื่อสารบริเวณ 

10,000 ตร.ม. 50 500,000.00 

1.5 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 8,000 ตร.ม. 200 1,600,000.00 

1.6 
งานแท่นเครื่องคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

1 ชุด 40,000 40,000.00 

1.7 บ่อเก็บน้ าดิบ 4,000 ตร.ม. 100 400,000.00 

1.8 งานรั้ว (ลวดหนาม) 1,200 เมตร 125 150,000.00 

1.9 งานรั้ว (ตาข่าย) 250 เมตร 800 200,000.00 

1.10 งานจัดภูมิทัศน์ 3,000 ตร.ม. 125 375,000.00 

รวม 1 งานภายนอกอาคาร 11,285,000.00 

2 งานก่อสร้างอาคาร 

2.1 อาคารป้อมยาม 12 ตร.ม. 5,500 66,000.00 

2.2 อาคารส านักงาน 500 ตร.ม. 5,500 2,750,000.00 

2.3 อาคารเครื่องชั่ง 78 ตร.ม. 8,000 624,000.00 

2.4 อาคารซ่อมบ ารุง 170 ตร.ม. 8,000 1,360,000.00 

2.5 อาคารพักขยะ 2,300 ตร.ม. 11,150 25,645,000.00 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณ

งาน 
หน่วย 

อัตรา 
ต่อหน่วย 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

2.6 อาคารเตาเผา 1,200 ตร.ม. 16,150 19,380,000.00 

2.7 
อาคารรับขยะและควบคุม
เตาเผา 

3,400 ตร.ม. 13,150 44,710,000.00 

2.8 
อาคารเครื่องผลิตไฟฟ้า
กังหันไอน้ า 

1,400 ตร.ม. 11,150 15,610,000.00 

รวม 2 งานก่อสร้างอาคาร 110,145,000.00 

3 งานก่อสร้างบ่อฝังกลบเถ้า 

3.1 บ่อท่ี 1 22 ไร่ 812,500 17,875,000.00 

3.2 บ่อท่ี 2 16 ไร่ 812,500 13,000,000.00 

รวม 3 งานก่อสร้างบ่อฝังกลบเถ้า 30,875,000.00 

4 งานก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสีย 3 ไร่ 600,000 1,800,000.00 

5 
งานก่อสร้างบ่อตรวจติดตาม
คุณภาพน้ า 

3 ไร่ 28,000 84,000.00 

รวมหมวดงานอาคาร 154,189,000.00 

ราคารวมหมวดงานอาคาร (Conversion Factor 0.95) 146,479,550.00 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณ

งาน 
หน่วย 

อัตราต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน  
(บาท) 

ส่วนที่ 2 หมวดงานระบบเฉพาะ 

1 
ระบบเตาเผาเพ่ือผลิต
พลังงานและระบบสายส่ง 

1 ชุด 440,650,000 440,650,000.00 

2 
อุปกรณ์ระบบประปา
โครงการ 

1 เหมา 150,000 150,000.00 

3 อุปกรณ์ระบบชั่ง 1 ชุด 453,750 453,750.00 

รวมหมวดงานระบบเฉพาะ 441,253,750.00 

ราคารวมหมวดงานระบบเฉพาะ (Conversion Factor 0.95) 419,191,062.50 
 

 จากตารางที่ 3 ต้นทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ที่ได้ท าการเก็บข้อมูลจากท้องตลาดที่มีใน
ปัจจุบันคูณด้วยค่า Conversion Factor ซึ่งราคาของเครื่องจักรเป็นราคาอ้างอิงจากต่างประเทศ 
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ตารางท่ี 4 ต้นทุนในการด าเนินงานและบ ารุงรักษาระบบ (บุคลากร) 
 

ล าดับ ต าแหน่ง 
เจ้าหน้าที่  

(คนต่อเดือน) 
อัตรา (บาท) 

จ านวนเงิน 
 (บาท) 

1 บุคลากรบริหาร-งานธุรการ 
1.1 ผู้จัดการโรงงาน 1 90,000.00 90,000.00 

1.2 ผู้จัดการฝ่ายธุรการ 1 90,000.00 90,000.00 

1.3 ผู้จัดการปฏิบัติการ 1 90,000.00 90,000.00 

1.4 วิศวกรเครื่องกล 2 50,000.00 100,000.00 

1.5 วิศวกรไฟฟ้าและเครื่องมือ 2 50,000.00 100,000.00 

1.6 จป.วิชาชีพ 2 45,000.00 90,000.00 

1.7 ธุรการส านักงาน 2 35,000.00 70,000.00 

1.8 เจ้าหน้าที่ท าความสะอาด 2 15,000.00 30,000.00 

1.9 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 4 20,000.00 80,000.00 

รวมบุคลากรบริหาร-งานธุรการ 17 485,000.00 740,000.00 
2 บุคลากรปฏิบัติการระบบผลิตพลังงาน 

2.1 Platform Observer 2 50,000.00 100,000.00 

2.2 เจ้าหน้าที่ขับรถตักข้ีเถ้า 8 25,000.00 200,000.00 

2.3 หัวหน้างาน 4 30,000.00 120,000.00 

2.4 เจ้าหน้าที่ควบคุมเครน 4 25,000.00 100,000.00 

2.5 
เจ้าหน้าที่ควบคุมเตาเผาและ 
หม้อไอน้ า 

12 35,000.00 420,000.00 

2.6 
Mechanical Equipment 
Management Staff 

4 60,000.00 240,000.00 

2.7 
E & I Equipment 
Management Staff 

4 60,000.00 240,000.00 

2.8 เจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุง 2 30,000.00 60,000.00 

2.9 
พนักงานคัดแยกขยะขนาดใหญ่
และควบคุมเครื่องย่อย 

2 20,000.00 40,000.00 

รวมบุคลากรปฏิบัติการระบบผลิตพลังงาน 42 335,000.00 1,520,000.00 

รวม (Conversion Factor 0.95) 59 779,000.00 2,147,000.00 
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จากตารางที่ 4 ต้นทุนในการด าเนินงาน ของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ประเมินจากค่าแรง
เฉลี่ยของประเทศไทย 
 

รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้า 
การค านวณค่าจ าหน่ายไฟฟ้า 

ค่าจ าหน่ายไฟฟ้าในช่วง Peak =2.8408 บาท/หน่วย 
ค่าจ าหน่ายไฟฟ้าในช่วง Off-Peak =1.2246 บาท/หน่วย 
On Peak : เวลา 09.00-22.00 น. วันจนัทร์-วันศุกร์ 
Off Peak : เวลา 22.00-09.00 น. วันจนัทร์-วันศุกร์ 
   : เวลา 00.00-24.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ และ 
   วันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย) 

 
ตารางท่ี 5 ชั่วโมงการท างาน (8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, 18:00 – 20:00) 
 

วันท างาน จ านวนวัน 
ชั่วโมง ชั่วโมง/ปี 

บาทxชั่วโมง/ 
ปีxหน่วย 

Peak Off-Peak Peak Off-Peak Peak Off-Peak 

ปกติ 248 9 1 2,480 248 7,045 304 

เสาร์ 52 - 10 - 520  637 

รวม 300 - - 3,248 7,986 
 
จากตารางที่ 5 อัตรารับซื้อไฟฟ้า = ค่าไฟพ้ืนฐาน (TOU ) + ค่าไฟผันแปร (Ft; การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เสนอผลการประมาณการค่า Ft ขายปลีกส าหรับการเรียกเก็บใน
เดือนมกราคม – เมษายน 2559 เท่ากับ -4.07 สตางค์ต่อหน่วย) 

เฉลี่ยการจ าหน่ายไฟฟ้า        = 7,986 บาท x ชั่วโมง/ปี/หน่วย/3,248 ชั่วโมง/ปี 
                      = 2.46 บาทต่อหน่วย 
 

สรุปค่าเฉลี่ยในการจ าหน่ายไฟฟ้า (รวมค่า Ft)  = 2.46+(-0.048) 
= 2.41 บาทต่อหน่วย  

 
เนื่องจากมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบเรื่องข้อเสนอเพ่ือ

ปรับปรุง แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยเห็นควรให้ปรับปรุงอัตราส่วน
เพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานขยะ (Adder) ดังนี้ 
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ตารางท่ี 6 รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้า ตามอัตรารับซื้อของรัฐบาล 
 

อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ที่ประกาศใช้ในปี 2558 
ส าหรับโครงการ VSPP  

กลุ่มพลังงานขยะ 

ก าลัง
ผลิต (MW) 

FiT (บาท/หน่วย) 

ระยะเวลา
สนับสนุน 

(ปี) 

FiT Premium (บาท/หน่วย) 

FiTF FiTV,2560 FiTF(1) 

ส าหรับ
โครงการกลุ่ม 

เชื้อเพลิง
ชีวภาพ  

(8 ปีแรก) 

ส าหรับโครงการใน
พ้ืนที่ 

จังหวัดชายแดนใต้  
(ตลอดอายุ
โครงการ) 

ขยะ(การจัดการแบบผสมผสาน) 
ก าลังผลิต
ติดต้ัง ≤ 1MW 

3.13 3.21 6.34 20 ปี 0.70 0.50 

ก าลังผลิต
ติดต้ัง > 1-3 
MW 

2.61 3.21 5.82 20 ปี 0.70 0.50 

ก าลังผลิต
ติดตั้ง > 3MW 

2.39 2.69 5.08 20 ปี 0.70 0.50 

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 
 จากตารางที่ 6 เป็นการก าหนดรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้า ตามอัตรารับซื้อของรัฐบาล ซึ่ง
จะแบ่งออกตามขนาดของก าลังการผลิตไฟฟ้าที่ได้ 

สรุป ราคาจ าหน่ายไฟฟ้าต่อหน่วย (ในปีที่ 1-8) =  ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย + อัตราส่วนเพิ่ม 
(FiT) +  อัตราส่วนเพิ่ม (FiT Premium) 
 = 2.41 + 5.08 + 0.50 
 = 7.99 บาทต่อหน่วย 

   ราคาจ าหน่ายไฟฟ้าต่อหน่วย (ในปีที่ 9-20) = ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย + อัตราส่วนเพิ่ม (FiT) 
    = 2.41 + 5.08  

         = 7.49 บาทต่อหน่วย 
 

ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบโครงการ โดย

วิเคราะห์เรื่องผลตอบแทนหรือต้นทุนหลักเพ่ือเป็นทางเลือกประกอบการตัดสินใจเพ่ือให้เกิดความ
คุ้มค่าท่ีสุดในเชิงเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ มีการใช้หลักการดังนี้ 
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มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) การพิจารณามูลค่าปัจจุบันสุทธิ เป็นการ
ช่วยในการตัดสินใจวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าในการลงทุน รวมถึงเป็นการทราบถึงต้นทุนที่ควรจัดหา
เตรียมไว้เบื้องต้น โดยท าการวิเคราะห์จากผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิ
ตลอดอายุของโครงการกับเงินลงทุนเริ่มแรก ณ อัตราผลตอบแทนที่ต้องการหรือต้นทุนของเงินทุน
ของโครงการด้วยอายุโครงการที่เท่ากัน โดย NPV จะต้องมีค่ามากกว่า 0 จึงจะน่าลงทุน 

อัตราผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) อัตราส่วนลดที่ท าให้มูลค่า
ปัจจุบันของผลตอบแทนมีค่าเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของต้นทุน ดังนั้น IRR จึงได้แก่ อัตราส่วนลด (r) ที่
ท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการเท่ากับศูนย์ (NPV= 0) ในการวิเคราะห์ทางการเงินอัตราส่วนลด
นี้ก็คือ อัตราดอกเบี้ยสูงสุด (Maximum interest rate) ที่โครงการสามารถจ่ายให้กับเงินลงทุนที่จ่าย
ไปหลังจากที่คิดค่าลงทุนและค่าด าเนินการทั้งหมดแล้วส าหรับหลักเกณฑ์การตัดสินใจก็คือ ทุก
โครงการที่มีค่า IRR สูงกว่าอัตราผลตอบแทนเป้าหมาย ซึ่งก็คือต้นทุนของเงินทุนหรือค่าเสียโอกาส
ของทุนก็สามารถยอมรับได้ แต่ถ้า IRR มีค่าต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ย (r) ก็ไม่สมควรลงทุน 

ระยะเวลาคืนทุนคิดลด (Discounted Payback Period) เป็นการค านวณหาจุดคุ้มทุนของ
โครงการที่ท า โดยมีหน่วยวัดเป็นระยะเวลา เมื่อมีการลงทุนในโครงการนั้นแล้ว จะใช้ระยะเวลาเท่าไร
ในการคืนทุน โดยใช้วิธีคิดจากกระแสเงินสดสะสม (Cash Flow) ที่จะได้รับในอนาคต เป็นมูลค่า
ปัจจุบัน (Present Value Of Cash Flows) เสียก่อน การค านวณหาระยะเวลาคืนทุนคิดลด จะต้องมี
ค่าน้อยกว่าอายุของโครงการ 

จากผลการศึกษา ก าหนดให้เวลาการเดินเครื่อง 10 ชั่วโมงต่อวัน  ก าหนดให้ 1 ปี ท างาน 
300 วัน (ท างาน 6 วันต่อสัปดาห์และรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) และมีอายุโครงการ 20 ปี 
 
ตารางท่ี 7 รายรับ รายจ่าย ของการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ขนาด 7.35 MW 
 

รายรับ มูลค่า 
รายรับจากการจ าหน่ายไฟฟ้าหลังหักภาษี ปีที่ 1 138,683,600.00 บาทต่อปี 
รายรับจากการจ าหน่ายไฟฟ้าหลังหักภาษี ปีที่ 2 141,457,272.00 บาทต่อปี 
รายรับจากการจ าหน่ายไฟฟ้าหลังหักภาษี ปีที่ 3 144,286,417.44 บาทต่อปี 
รายรับจากการจ าหน่ายไฟฟ้าหลังหักภาษี ปีที่ 4 147,172,145.79 บาทต่อปี 
รายรับจากการจ าหน่ายไฟฟ้าหลังหักภาษี ปีที่ 5 150,115,588.70 บาทต่อปี 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 
 

รายรับ มูลค่า 
รายรับจากการจ าหน่ายไฟฟ้าหลังหักภาษี ปีที่ 6 153,117,900.48 บาทต่อปี 
รายรับจากการจ าหน่ายไฟฟ้าหลังหักภาษี ปีที่ 7 156,180,258.49 บาทต่อปี 
รายรับจากการจ าหน่ายไฟฟ้าหลังหักภาษี ปีที่ 8 159,303,863.66 บาทต่อปี 
รายรับจากการจ าหน่ายไฟฟ้าหลังหักภาษี ปีที่ 9 132,118,121.80 บาทต่อปี 
รายรับจากการจ าหน่ายไฟฟ้าหลังหักภาษี ปีที่ 10 134,760,484.23 บาทต่อปี 
รายรับจากการจ าหน่ายไฟฟ้าหลังหักภาษี ปีที่ 11 137,455,693.92 บาทต่อปี 
รายรับจากการจ าหน่ายไฟฟ้าหลังหักภาษี ปีที่ 12 140,204,807.80 บาทต่อปี 
รายรับจากการจ าหน่ายไฟฟ้าหลังหักภาษี ปีที่ 13 143,008,903.95 บาทต่อปี 
รายรับจากการจ าหน่ายไฟฟ้าหลังหักภาษี ปีที่ 14 145,869,082.03 บาทต่อปี 
รายรับจากการจ าหน่ายไฟฟ้าหลังหักภาษี ปีที่ 15 148,786,463.67 บาทต่อปี 
รายรับจากการจ าหน่ายไฟฟ้าหลังหักภาษี ปีที่ 16 151,762,192.95 บาทต่อปี 
รายรับจากการจ าหน่ายไฟฟ้าหลังหักภาษี ปีที่ 17 154,797,436.81 บาทต่อปี 
รายรับจากการจ าหน่ายไฟฟ้าหลังหักภาษี ปีที่ 18 157,893,385.54 บาทต่อปี 
รายรับจากการจ าหน่ายไฟฟ้าหลังหักภาษี ปีที่ 19 161,051,253.25 บาทต่อปี 
รายรับจากการจ าหน่ายไฟฟ้าหลังหักภาษี ปีที่ 20 164,272,278.32 บาทต่อปี 

รวมรายรับตลอดอายุโครงการหลังหักภาษี 2,962,297,150.84 บาท 
รายจ่าย มูลค่า 

ต้นทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 
(หมวดงานอาคาร + หมวดงานระบบเฉพาะ) 

565,670,612.50 บาท 

ต้นทุนในการด าเนินงานและบ ารุงรักษาระบบ 
(บุคลากร) 

2,147,000.00 บาท/ปี  

 
จากตารางที่ 7 รายรับจากการจ าหน่ายไฟฟ้าคิดอัตราภาษีนิติบุคคลที่ 20 เปอร์เซ็นต์ และ

ค่าท่ีได้สามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อหาความคุ้มค่าการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ โดยก าหนด อัตราคิดลด
ที ่10 เปอร์เซ็นตแ์ละอัตราเงินเฟ้อที่ 2 เปอร์เซ็นต ์ 

ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ พบว่ามีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NET 
PRESENT VALUE : NPV) เท่ากับ 680,536,577 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (INTERNAL RATE 
OF RETURN: IRR) เท่ากับ 25.33% และมีระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 5 ปี 2 เดือน จากอายุโครงการ 
20 ปี 
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สรุป 
จากผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NET PRESENT VALUE : 

NPV) เท่ากับ 680,536,577 บาท ซึ่งมากกว่า ศูนย์ แสดงว่าโครงการนี้น่าลงทุน ส่วน อัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการ (INTERNAL RATE OF RETURN : IRR) เท่ากับ 25.33 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมี
ค่ามากกว่า อัตราคิดลด คือ 10 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่าโครงการนี้น่าลงทุน และมีระยะเวลาคืนทุน 
(Discounted Payback Period: DPB) เท่ากับ 5 ปี 2 เดือน รวมเวลาคืนทุนแล้วน้อยกว่าอายุ
โครงการ แสดงว่าโครงการนี้น่าลงทุน 
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บทคัดย่อ 

 การปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดนวัตกรรมองค์การและ
ความสามารถในการจัดการความรู้ หากองค์การขาดการปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์แล้ว 
นวัตกรรมองค์การและความสามารถในการจัดการความรู้ย่อมไม่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นการปฏิบัติงาน
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์จึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญยิ่ง บทความนี้แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมองค์การ
และความสามารถในการจัดการความรู้เป็นส่วนส าคัญท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การ  
 

ABSTRACT 
 Strategic human resource practices is essential to organizational innovation 
and knowledge management capabilities. If an organization lacking strategic human 
resource practices affecting organizational innovation and the ability to manage 
knowledge will not occur. Thus, the strategic human resource practitioners, so it is of 
paramount importance. This article shows that organizational innovation and the ability 
to manage knowledge are essential to affect the performance of the organization. 
 
ค าส าคัญ 
 การปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ นวัตกรรมองค์การ การจัดการความรู้ 
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บทน า 
 ในรอบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา การบริหารคนได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดมาแล้ว 2 ครั้ง คือ 
จากมุมมองเดิมที่เน้นการควบคุม ใช้วินัยเป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมของพนักงาน รวมศูนย์
อ านาจในการตัดสินใจและมองคนเป็นปัจจัยในการผลิต ปรับเปลี่ยนมาเป็นการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (Human Resource Management) ซึ่งมองคนเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่า มนุษย์จะควบคุม
ตัวเอง มีความรับผิดชอบและแสวงหาความรับผิดชอบ เปิดโอกาสให้คนได้ใช้ดุลยพินิจในการท างาน 
และครั้งที่สอง คือ ปรับเปลี่ยนจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มาสู่กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (Strategic Human Resource Management) ซึ่งการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในครั้งนี้  
ไม่ได้เป็นการแทนที่แนวคิดเดิม แต่เป็นการเพ่ิมเติมในส่วนของการบูรณาการ (Integration) กล่าวคือ 
ท าให้กรอบแนวคิดในการบริหารคนถูกผนวกและบูรณาการแทรกซึมเข้าไปในทุกระดับ ทุกแผนกงาน
ในองค์การ (นิดารก์ เวชยานนท์, 2549) 

ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) เป็นปัจจัยหลักที่ท าให้องค์การมีความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน และสามารถตอบสนองกลไกของตลาดได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การ
เปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมล้วนเป็นสาเหตุหนึ่งในการน า แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Management) และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เชิ งกลยุทธ์  (Strategic Human Resource 
Management) มาใช้เพ่ือให้องค์การมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม โดยแนวคิดดังกล่าวถูก
น ามาใช้ในการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์การซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการ
ผลักดันให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้ (พิชิต เทพวรรณ์, 2554) 

การแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบันที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการเปิดเสรีในการค้า
และตลาดการค้าทั่วโลกเปิดกว้างถึงกันแบบไม่จ ากัดขอบเขต (Borderless) สิ่งส าคัญเกิดจากการเข้า
สู่ยุคแห่งโลกาภิวัตน์ (Globalization) โดยในยุคนี้  “นวัตกรรม” และการเป็น “องค์การแห่ง
นวัตกรรม” ด้วยการน าทักษะ ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือ
ส าคัญของการบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงทางระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ 
โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added) รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
องค์การให้สามารถลดต้นทุนการผลิต และท าให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในการประกอบ
ธุรกิจ (ศศิประภาพ ชัยประสิทธิ์, 2553) 

ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้องค์การประสบความส าเร็จคือ การมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความพร้อมและ
ความเหมาะสมกับงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญคือการจัดการความรู้ (Knowledge 
management) ซึ่งถือเป็นกระบวนการส าคัญที่ท าให้บุคลากรในองค์การรู้จักการน าความรู้มาใช้ใน
การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดการความรู้ที่ดีจ าเป็นต้องสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
จึงเป็นสิ่งที่องค์การควรให้ความส าคัญอย่างมาก (วันชัย ปานจันทร์, 2549) 

บทความนี้มุ่งน าเสนอความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ Strategic 
Human Resource Practices (SHRPs) และน าเสนอผลการวิจัยในบริบทของความสัมพันธ์ระหว่าง
การปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ เพ่ือนวัตกรรมองค์การและความสามารถในการจัดการ
ความรู้ ซึ่งจะเป็นแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ที่ดี
ยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นแนวทางแก่องค์การต่าง ๆ ที่จะน าข้อมูลไปปรับใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป 
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1. การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic human resource management) 
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมโยง หลักในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ท าให้องค์การบรรลุเป้าหมาย โดยอาศัยการก าหนดและระบบการด าเนินงาน
ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาความสามารถของมนุษย์ให้บรรลุตามที่องค์การต้องการ 
ภายในขอบเขตที่ถูกก าหนดไว้ (Gary Dessler, 2009) 
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เป็นการผสมผสานเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางกล
ยุทธ์ขององค์การในรูปของแผนกิจกรรมประกอบการตัดสินใจ การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (พิชิต เทพวรรณ์, 2554) 

การจัดการแบบมีกลยุทธ์เป็นกระบวนการใช้ความสามารถทางความคิดและการปฏิบัติเพ่ือ
จัดการเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดี หมายความว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การ มีส่วน
ส าคัญในการท าให้องค์การมีก าไรเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยส่งผลให้องค์การเป็นที่รู้จักของสังคม และ
ด้วยเหตุผลนี้ การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหน้าที่ที่มีการ
ออกแบบไว้แล้ว ซึ่งงานส่วนใหญ่มีลักษณะคงที่ (Static duties) จะกลายเป็นจุดอ่อนในเวทีการ
แข่งขัน แม้ว่าการท างานแบบคงที่หรือซ้ า ๆ กันจะก่อให้เกิดความช านาญ (Expertise) ก็ตาม ผลเสีย
ที่ตามมาคือบุคคลที่ท างานอยู่ในองค์การเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ผิดไปจากรูปแบบการท างานแบบเดิม ๆ 
จะขาดความสามารถในการแก้ปัญหากับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนได้ 
 ความสมบูรณ์ของข้อมูลและเป็นปัจจุบัน (Real time) จะท าให้เกิดการบริหารจัดการที่
เหมาะสม โดยผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จะต้องมีความเข้าใจธรรมชาติของ
ธุรกิจและสภาพแวดล้อมรอบธุรกิจ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการด า เนินธุรกิจ เช่น สภาพเศรษฐกิจ 
อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรม รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา เป็นต้น 
 การสร้างนวัตกรรมหลักขององค์การ ถือเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญที่ท าให้องค์การเกิดการได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน เช่น การสร้างวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์รูปแบบการให้บริการ มุ่งมั่นพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงการท างานอยู่ตลอดเวลา ฯลฯ แนวทางดังกล่าวข้างต้นจะส าเร็จ
ได้นั้น พนักงานในองค์การจะต้องมีความเข้าใจและยอมรับในวัฒนธรรมองค์การให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพ่ือก่อให้เกิดแนวคิดที่จะปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ขององค์การ โดยผู้ที่บริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ สามารถวางแผนพัฒนาบุคลากรของ
องค์การให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถตรงตามกลยุทธ์ขององค์การ โดยการวางแผนกลยุทธ์ใน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติและเกิดสัมฤทธิผล มีประเด็นที่ส าคัญ
ดังนี้   

1. ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจธุรกิจของประเทศและของโลกเป็นอย่างไร 
2. สภาพการแข่งขันของธุรกิจมีแนวโน้มเป็นอย่างไร 
3. คู่แข่งธุรกิจขององค์การมีการพัฒนาอย่างไร ควรศึกษาคู่แข่งในระดับต้น ๆ 3-5 องค์การ  
4. แผนกลยุทธ์ของคู่แข่งเป็นอย่างไร ให้มองไปข้างหน้า 5-10 ปี 
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5. วัฒนธรรมขององค์การมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรและอย่างไร จุดแข็งที่มีอยู่จะช่วงชิงโอกาส
หรือก าจัดอุปสรรคได้หรือไม่อย่างไร ในกรณีที่มีจุดอ่อนจะต้องก าจัดจุดอ่อนนั้นอย่างไร  (ประเวศน์ 
มหารัตน์สกุล และกฤติกา ลิ้มลาวัลย์, 2554)  

กลยุทธ์การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การจ าเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและ
พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปตามยุทธศาสตร์องค์การที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของการแข่งขัน กระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลกท าให้องค์การในปัจจุบันต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อองค์การมากที่สุด (วิโรจน์ ลักขณาอดิศร , 2550) ในอดีต 
ประธานหรือผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้ก าหนดกลยุทธ์ และเมื่อก าหนดกลยุทธ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึง
จะมอบหมายให้กับผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การต่อไป ปัจจุบันนี้ การก าหนดกลยุทธ์แบบเดิมคงไม่เพียงพอต่อความสามารถในการ
อยู่รอดได้ของธุรกิจหรือองค์การ ดังนั้นในการก าหนดกลยุทธ์ในปัจจุบันและอนาคต ผู้บริหารระดับสูง
ขององค์การจึงจ าเป็นต้องให้ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขององค์การหรือบริษัท เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือ
รับผิดชอบแผนกลยุทธ์ตั้งแต่เริ่มต้น ในธุรกิจสมัยใหม่ ผู้บริหารองค์การจะมีภารกิจที่ส าคัญที่จะต้อง
ปฏิบัติในทุก ๆ ปี คือ การก าหนดกลยุทธ์ขององค์การ และผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์การด้วยเช่นกัน เพราะกลยุทธ์
ขององค์การจะส่งผลโดยตรงต่อกลยุทธ์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยบทบาทที่เกี่ยวข้องกับกล
ยุทธ์องค์การมีด้วยกัน  3 ระดับ คือ กลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
(Business Strategy) และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy) (เก้ือจิตร ชีระกาญจน์, 2557) 
 ด้วยเหตุผลที่ว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้มีบทบาทที่เพ่ิมมากขึ้น ในการวางแผนสู่
ความส าเร็จขององค์การในปัจจุบัน ผู้จัดการระดับสูง จึงมีความคาดหวังกับผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ที่จะประยุกต์ใช้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  (แกรี่ เดสสเลอร์, 
2555) 
 
2. การปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Practices: 
SHRPs) 

การปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
(Gary Dessler, 2009) กระบวนการของการจัดกลยุทธ์ขององค์การควรจะเป็นแรงผลักดันในการ
จัดตั้งนโยบาย ทรัพยากรมนุษย์ โปรแกรมทรัพยากรมนุษย์ และการปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์ 
(Jeffrey A. Mello, 2011) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์มีหน้ าที่หลักที่ ส าคัญ 6 ด้าน 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์งาน การออกแบบงาน การรับสมัคร การคัดเลือก การฝึกอบรมและการ
พัฒนา การจัดการผลการปฏิบัติงาน โครงสร้างของการจ่ายเงินเดือน  รางวัล สวัสดิการ และ แรงงาน
สัมพันธ์ (Noe et al., 2006) จากการศึกษาวิจัยของ Chen and Huang (2009) พบว่าการปฏิบัติงาน
ทรัพยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการจัดการความรู้ มีผลเชิง
บวกต่อผลการด าเนินงานนวัตกรรม นอกจากนี้ผลการวิจัยยัง แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการ
จัดการความรู้เป็นตัวแปรระหว่างการปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์การปฏิบัติ ทรัพยากร 
นวัตกรรม และประสิทธิภาพการท างาน  
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ดังนั้นการท าให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการท างานและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน
คือการสร้างความมั่นใจในกระบวนการท างานที่พนักงานจะต้องปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่องค์การได้
วางแผนและก าหนดเอาไว้ (Mine et al., 2015) 

จากการทบทวนวรรณกรรม และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า มีการศึกษาถึงการบริหาร
งานทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์พอสมควร แต่การศึกษาการปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์   เชิงกลยุทธ์
ยังมีค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้น าผลการศึกษาการ
ปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ที่ได้รับการพิสูจน์และเป็นที่ยอมรับทางวิชาการมาน าเสนอ ซึ่ง
พบว่า การปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยนวัตกรรมองค์การ (Organizational 
Innovation) และความสามารถในการจัดการความรู้  (Knowledge Management Capacity) 
(Mine, Ugur and Yasin, 2015) (ดังแผนภาพที่ 1) 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 นวัตกรรมองค์การและความสามารถในการจัดการความรู้กับบทบาทการปฏิบัติงาน 
  ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
ปรับปรุงจาก : Mine, Ugur and Yasin (2015) 
 
3. นวัตกรรมองค์การ (Organizational Innovations) 

นวัตกรรมองค์การถือเป็นสิ่งท้าทายในปัจจุบันองค์การที่สร้างและพัฒนานวัตกรรมภายใต้
สภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การได้จะท าให้อยู่รอดและก้าวเข้า
มาเป็นผู้น าซึ่งเมื่อกล่าวถึงค าว่านวัตกรรม “นวัตกรรม” หมายถึง การน าความรู้และความคิดมา
สร้างสรรค์ มาใช้ในการสร้างหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการจัดการ และสิ่งอ่ืนๆ ซึ่งจะ
ท าให้เกิดสิ่งใหม่ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด โดยนวัตกรรมนี้จะเป็นตัวส ร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันและผลก าไรให้กับองค์การในระยะยาว (วุฒิพงษ์ ภักดีเหลา , 2554) โดย
ความสามารถทางนวัตกรรมเป็นความสามารถในการที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นและมีประโยชน์ใน
เชิงเศรษฐกิจแก่ธุรกิจ โดยการใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งนวัตกรรมที่
เกิดขึ้นอาจจะมีลักษณะเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) หรือนวัตกรรมกระบวนการ 
(Process Innovation) และมี ระดับของการ เปลี่ ยนแปลงในลักษณะเฉียบพลัน   (Radical 
Innovation) หรือค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Innovation) (สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ และคณะ, 
2554) 

นวัตกรรมองค์การ 

การปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ 

ความสามารถในการจัดการความรู้ 
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ผู้บริหารระดับสูงขององค์การควรมีความสามารถในการจัดการนวัตกรรม ทั้งนี้เพ่ือสร้าง
ศักยภาพ และความได้เปรียบทางการแข่งขันทั้งองค์การภาครัฐและเอกชนโดยความแตกต่างของ
นวัตกรรมจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่องค์การต้องการ (ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์, 2554) 

กลไกลในการสร้างองค์การแห่งนวัตกรรมให้ประสบความส าเร็จนั้น องค์ประกอบส าคัญคือ
องค์การจะต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างทีมงานและองค์ความรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ
เข้าด้วยกัน พร้อมทั้งต้องมีการก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง รูปแบบองค์การและวิธีการปฏิบัติงานของ
องค์การให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รวมถึงต้องมีการกระตุ้นและจูงใจบุคลากรในแต่ละส่วนงานให้
เกิดความมุ่งมั่นที่จะท างานในส่วนของตนให้สอดคล้องและเกิดการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางด้านการสร้างคุณค่าแก่องค์การร่วมกัน รวมถึง
ต้องอาศัยผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ที่คอยให้การสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มีการวางแผนกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับนวัตกรรมและสนับสนุนให้บุคลากรของตนมีความกล้าคิด กล้าท า นอกจากนั้น
ผู้ปฏิบัติงานเองก็ต้องมีการคิดนอกกรอบที่พร้อมจะเรียนรู้และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ศศิประภา 
ชัยประสิทธิ, 2553) 

นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนและการเจริญเติบโตของ
องค์การ ความพยายามค้นหาวิธีการใหม่เพ่ือให้ธุรกิจอยู่รอดโดยการเป็นผู้น าด้านต้นทุน ด้านความ
แตกต่าง (Jeffrey, 2011)    

การบูรณาการแนวคิดการจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่าเฉพาะขององค์การและแนวคิดองค์การ
แห่งการเรียนรู้เข้าด้วยกันถือเป็นการสร้างมุมมองใหม่ในการเปลี่ยนแปลงไปสู่การบริหารจัดการ
นวัตกรรมทั่วทั้งองค์การที่ไม่ได้มองนวัตกรรมว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายวิจัยและพัฒนา หรือเป็นเรื่องของ
เทคโนโลยีเท่านั้น แต่ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์การจะเป็นเรื่องของพนักงานทุก
คนในองค์การ เป็นเรื่องของทุกหน่วยงานในองค์การ และเป็นนวัตกรรมที่สามารถเกิดขึ้นในทุกที่ ทุก
เวลา จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่มีทิศทาง ต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์การนั้น 
พนักงานในองค์การจ าเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การมีค ามั่นสัญญาต่อการพัฒนานวัตกรรม การเปิด
ใจรับสิ่งใหม่อยู่เสมอ และสิ่งส าคัญคือ ต้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันตลอดเวลา ซึ่งการท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ภายในองค์การต้อง
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่การคัดเลือกและสรรหาคนเข้าด ารงต าแหน่ง การฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติจริง การประเมินการปฏิบัติงานที่ให้ความส าคัญกับกระบวนการท างานมากขึ้น รวมถึงการให้
รางวัลตามสถานการณ์ เช่น การให้รางวัลตามการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เป็น
ต้น หากองค์การสามารถบูรณาการองค์ประกอบต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้ว องค์การจะ
ก้าวสู่ความเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมและน าไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน (พยัต 
วุฒิรงค์, 2557) จากการศึกษางานวิจัยของ Mine et al. (2015) พบว่า ความส าเร็จขององค์การที่น า
นวัตกรรมมาใช้จะต้องมีกระบวนการฝึกอบรมบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอรวมทั้งการจ่าย
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อการเกิดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้น  
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4. ความสามารถในการจัดการความรู้  (Knowledge Management Capacity) 
 การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการประมวลข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ ภายในองค์การ ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคลเพ่ือสร้างเป็นความรู้หรือ
นวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือน าความรู้ที่มีมาประยุกต์ไปใช้ในการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
การจัดการความรู้เพ่ือให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้ (ญาฐิณี บูรณเกษมชัย, 2553) 
 ความสามารถในการจัดการความรู้ หมายถึง ความสามารถท่ีท าให้กระบวนการจัดการความรู้
มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การได้ แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1) ความสามารถในด้าน
ทรัพยากร (Resource-Based Capability) ประกอบด้วย เทคโนโลยี โครงสร้าง และวัฒนธรรม
องค์การ และ 2) ความสามารถในด้านความรู้ (Knowledge-Based Capability) ประกอบด้วย ความ
เชี่ยวชาญ การเรียนรู้ และสารสนเทศ (สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ และคณะ, 2554) 
 การจัดการความรู้เป็นกระบวนการในการสร้าง ก าหนด รวบรวม ถ่ายโอน และการเข้าถึง
ความรู้ ที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้และสามารถเพ่ิมระดับของการ
ปฏิบัติงานให้สามารถเข้ากับสภาวะต่าง ๆ ได้ อันส่งผลให้ผลการด าเนินงานขององค์การดีขึ้น และจาก
ความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การจัดการความรู้เป็นความสามารถของกระบวนการภายในองค์การ
ที่จะคงไว้ซึ่งความรู้ที่เกิดจากบุคลากร เช่น การถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
หรือทดลองเพ่ือปรับปรุงผลลัพธ์ขององค์การตามประสบการณ์และความรู้ ตลอดจนการสร้างความรู้
ใหม่ ๆ ที่เป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรม เพ่ือก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพราะ
ความรู้เป็นสิ่งที่ยากต่อการลอกเลียนแบบ 
 กระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลงความรู้และนวัตกรรมถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักในการแข่งขัน 
ซึ่งถ้าองค์การใดไม่สามารถเรียนรู้และบริหารความรู้ที่มีอยู่ในองค์การให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นย่อมอยู่รอดยาก ความรู้สามารถจ าแนกได้ 2 ประเภทคือ ความรู้เฉพาะตัวและความรู้ทั่วไป 
โดยกระบวนการจัดการความรู้ประกอบด้วย การจัดหาความรู้ การจัดเก็บและการคืนความรู้ การ
เคลื่อนย้าย การกระจาย และการแบ่งปันความรู้ การใช้ความรู้ และการสร้างความรู้ใหม่ ภายใต้การ
แข่งขันที่รุนแรง องค์การสามารถใช้แนวคิดการจัดการความรู้ให้เป็นกลยุทธ์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการด าเนินงาน ตลอดจนสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การ ซึ่งกล
ยุทธ์ของการจัดการความรู้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะใหญ่ ๆ  ได้แก่ กลยุทธ์ที่เน้นความรู้ กลยุทธ์ที่
เน้นกระบวนการธุรกิจ และกลยุทธ์ที่เน้นผลลัพธ์สุดท้าย ส าหรับปัจจัยที่จะท าให้การจัดการความรู้
ประสบความส าเร็จประกอบไปด้วย การมีวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อความรู้ การมีโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เทคนิคและโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การ และการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น (พิชิต 
เทพวรรณ์, 2554) ซึ่งจากการศึกษาวิจัยของ Mine et al. (2015) พบว่า การจัดการความรู้มีความ
เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการปฏิบัติการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ 
Antonio et al. (2015) ที่ค้นพบว่า กลยุทธ์การจัดการความรู้ที่เหมาะสมจะต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์การและสภาพแวดล้อม โดยองค์การควรมีการสนับสนุนการจัดการความรู้และการ
ปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกัน 
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สรุป 
บทความนี้แสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้

เกิดนวัตกรรมองค์การและความสามารถในการจัดการความรู้  หากองค์การขาดการปฏิบัติงาน
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์แล้ว นวัตกรรมองค์การและความสามารถในการจัดการความรู้ย่อมไม่อาจ
เกิดขึ้น ดังนั้นการปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์จึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญยิ่ง นอกจากนี้
บทความนี้แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมองค์การและความสามารถในการจัดการความรู้เป็นส่วนส าคัญที่
ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การ โดยการสร้างองค์การแห่งนวัตกรรมนับว่ามีความส าคัญอย่าง
มากต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน เนื่องจากถ้าองค์การไม่สามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเอง
ด้วยสิ่งใหม่ ๆ แล้วย่อมเป็นการยากที่จะท าให้องค์การนั้นประสบความส าเร็จได้ในระยะยาว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความส าเร็จขององค์การที่เป็นผู้น าตลาดนั้นมักเกิดจากการน าเสนอรูปแบบ
นวัตกรรมที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งขันเพ่ือสร้างการรับรู้และการจดจ าของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
(ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์, 2554) นอกจากนี้การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์ยังส่งผลต่อการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมส่งผลต่อผลการด าเนินงาน  ดังนั้น
การปรับปรุงความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์การควรให้ความส าคัญกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ด้วย (Riza et al., 2015) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mine et al. 
(2015) พบว่า ความส าเร็จขององค์การที่น านวัตกรรมมาใช้จะต้องมีกระบวนการฝึกอบรมบุคลากรที่
เหมาะสมและเพียงพอรวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อการเกิดแรงจูงใจในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้น นอกจากนี้ พิชิต เทพวรรณ์ (2554) ได้อธิบายถึงการจัดการความรู้ว่า
เป็นกระบวนการในการสร้าง ก าหนด รวบรวม ถ่ายโอน และการเข้าถึงความรู้ ที่มีการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ และเพ่ิมระดับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เข้า
กับสภาวะการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม อันส่งผลให้การด าเนินงานขององค์การดีขึ้น  และยัง
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ Antonio et al. (2015); Mine et al. (2015) ที่พบว่า ความสามารถ
ในการจัดการความรู้มีผลต่อการปฏิบัติงาน เพราะผลการปฏิบัติงานที่ดีย่อมสะท้อนให้เห็นถึงการ
จัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพขององค์การ (ดังแผนภาพที่ 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 การปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ เพ่ือนวัตกรรมองค์การและความสามารถในการ
จัดการความรู้ 

 

นวัตกรรมองค์การ 

การปฏิบัติงานทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์ 

ความสามารถใน 
การจัดการความรู้ 

ผลการปฏิบัติงาน  
ขององค์การ 
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 การปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้องค์การต้องมีการ
ปรับปรุงการบริหารงานโดยการน ากลยุทธ์มาใช้ในการพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผลักดันให้
เกิดความสามารถในการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมองค์การให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
แนวทางดังกล่าวจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานขององค์การให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่องค์การ
แต่ละแห่งได้ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งก่อเกิดศักยภาพและความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของธุรกิจในอนาคตต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้ ผู้เขียนจัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอข้อค้นพบที่เกิดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย   
3 ข้อ คือ  1) พัฒนาการของกลยุทธ์โดยพบว่า เดิมใช้วางแผนในวงการทหาร ปรากฏในต าราพิชัย
สงครามของชุนวู  มีการน าไปแปลเป็นภาษาอังกฤษในชื่อ ศิลปะแห่งสงคราม  และต่อมามีการจัดตั้ง
เป็นส านักแนวคิดของ 10 ส านักคิดมีส านักออกแบบและส านักวางแผน เป็นต้น จนกระทั่งน ามาปรับ
ใช้กับองค์การภาคธุรกิจ ในปัจจุบัน  2) สัมฤทธิผลการบริหารจัดการองค์การทางสังคมประเภทวัด   
ได้พบว่าการบริหารจัดการไม่บรรลุสัมฤทธิผล สาเหตุเพราะแต่ละวัดขาดแผนกลยุทธ์ในการบริหาร
จัดการ จากกรณีศึกษาที่พบว่า เจ้าอาวาสในฐานะผู้บริหารจัดการวัด ใช้หลักการบริหารจัดการตาม
ความเคยชิน ขาดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่ชัดเจน เป็นต้น 3) มีเสนอแนะให้เจ้าอาวาสแต่ละวัดใน
ประเทศไทยจ านวน 39,481 วัด ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ส าหรับบริหารจัดการวัดนั้น ๆ  เนื่องจากแต่ละ
วัด แต่ละท้องที่ มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค เฉพาะตน ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ควรจัดหานักวิชาการอิสระเข้าไปช่วยเหลือในการจัดท าแผนกลยุทธ์  
 

ABSTRACT 
 This    article was compiled to present the findings from the document and 
research; 1) The development of the strategic concept where it was found that this 
strategy was previously used in military strategy as in The Art of War of Sun Tzu. Later 
10 Schools were set up, with two of them being The Design and the Planning School. 
This strategy was later applied in Business organization. 2)  The achievement  of  the 
temples  Organization management where it was  found that  the Management  
Objectives were  not achieved  because each   temple  does not have  strategic  
planning  in the management.  From the case study it was found that most abbots do 
not have clear vision and mission etc. 3) The abbots of all 39,481 temples were 
suggested to have strategic planning because each temple is located individually with 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 

  
 

227 

different SWOT. The National Office of Buddhism should provide independent scholars 
to each temple to help them set up the strategic planning. 
 
ค าส าคัญ   
 กลยุทธ์   การบริหารจัดการ   องค์การทางสังคม   วัดในประเทศไทย 
 

Keywords  
  The Strategy, Management, Social Organization, Temple in Thailand 
 
บทน า 
 สาระหลักในบทความนี้ ผู้เขียนได้น าเสนอกลยุทธ์ในการบริหารจัดการองค์การทางสังคมคือ
วัดในประเทศไทย  กลยุทธ์ แผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ช่วยให้การบริหารจัดการองค์การเป็นไป
ในลักษณะเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ  และเหมาะกับผู้บริหารองค์การทั้งท่ีมีเป้าหมายเพื่อการแสวงหาก าไร
และไม่แสวงหาก าไร องค์การขนาดเล็กและขนาดใหญ่ องค์การภาครัฐและเอกชน  (สุดใจ  วันอุดมเดชาชัย, 
2556)  เพราะกลยุทธ์จะท าให้ผู้บริหารองค์การเห็นทิศทางและภาพรวมขององค์การได้อย่างแท้จริง 
มองเห็นจุดเด่น จุดด้อย โอกาสและอุปสรรค ทั้งจะสามารถเสริมจุดเด่น เติมโอกาส ลดจุดด้อยและขจัด
อุปสรรคให้หมดไป ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลต่อองค์การ (บุญเลิศ  ไพรินทร์, 2556)  
 ดังนั้น การศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจจนสามารถน ามาเป็นหลักปฏิบัติส าหรับการบริหารจัดการ
องค์การทางสังคมเช่นวัด  อาจเกิดประโยชน์ต่อวัดนั้น ๆ ชุมชน และพระพุทธศาสนาโดยรวมได้ 
ผู้เขียนเห็นประโยชน์ในประเด็นนี้  จึงได้ศึกษาและน าเสนอในรูปแบบบทความทางวิชาการ ซึ่งมี
รายละเอียดไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 
เนื้อหา 

ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ และการวางแผนกลยุทธ์  
 ปกติคนทั่วไปมักได้ยินค าว่าแผน มากกว่า ค าว่า กลยุทธ์ (Strategy) แผนกลยุทธ์ (Strategic 
Plan) หรือการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) จนท าให้เข้าใจสับสนว่าเป็นสิ่งเดียวกัน (Erica 
Olsan, 2007) ค าทั้ง 3  ข้างต้นมีความสัมพันธ์กันเกี่ยวข้องกัน เพราะกลยุทธ์ (Strategy) เป็นการ
สร้าง 1) คุณค่า (Value) ที่ไม่ซ้ ากับองค์การอ่ืนหรือที่คู่แข่งขันอ่ืนไม่มี  2) เป็นการมอบคุณค่าที่
แตกต่างให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ  3) ลักษณะที่บ่งบอกว่าได้หรือไม่ได้อะไร ในเรื่องที่เป็นคุณค่า 
(Value)  4) เป็นการเน้นกิจกรรมที่เหมาะสมและที่ควรเพ่ิมเติม  และ 5) วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการ
ขับเคลื่อนและปรับปรุง (องค์การ) อย่างไม่หยุดยั้ง    
 แผนเชิงกลยุทธ์ หรือแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan)  คือ 1) โรดแมป (Roadmap) (วิธีการ
และขั้นตอนในการบริหารจัดการ) ที่มีลักษณะเป็นทางการอันบรรยายถึงว่าองค์การได้น าเอากลยุทธ์ที่
เลือกสรรแล้วไปปฏิบัติอย่างไรบ้าง  2) เครื่องมือทางการบริหารจัดการที่สนองตอบเป้าประสงค์ และ
ช่วยให้องค์การท างานได้ดีกว่าเดิม เพราะแผนกลยุทธ์มุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการเกี่ยวกับพลังงาน 
ทรัพยากร และเวลาของทุกคนในองค์การในการสั่งการชนิดเดียวกัน   
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 ทั้งนี้ แผนกลยุทธ์จ าเป็นต้องรวมหรือระบุกิจกรรมและกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ ในการ
ปฏิบัติการหรือบริหารจัดการไว้ด้วย ข้อนี้หมายความถึงความจ าเป็นต้องระบุรายละเอียดของกิจกรรม    
เป็นต้น ไว้ด้วย ส่วนการวางแผนกลยุทธ์  (Strategic planning)   คือการประสานงานและ
กระบวนการที่เป็นระบบเพ่ือการพัฒนาแผนส าหรับการสั่งการ รวมถึงความพยายามเพ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงค์ขององค์การให้ดีที่สุดและมีศักยภาพที่สุด (หากเป็นองค์การธุรกิจหมายถึงก าไรเข้า
องค์การ) 
 ทั้ง  3 เรื่องนี้ คนมักเรียกง่าย  ๆ สั้น ๆ ว่าแผนหรือแผนกลยุทธ์ มีความสัมพันธ์กันดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ และการวางแผนกลยุทธ์  (ปรับจาก  Erica Olsan, 

2007)  
 
กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ : ความหมาย 
 ค าว่า ยุทธศาสตร์ ดั้งเดิมนิยมใช้ในวงการทหารหรือการรบกับข้าศึก ศัตรู  ในภาษาไทยมา
จากรากศัพท์บาลี และสันสกฤต  2 ศัพท์คือยุทธ (การรบ) + ศาสตร์ (วิชาการ) ที่มาจาก บาลี คือ กล 
(กลอุบาย) + ยุทธ (การรบ) ส่วน Strategy  ในภาษาอังกฤษนั้นมีที่มาจากรากศัพท์ภาษากรีกโบราณ
ว่า Stratego หมายถึงการวางแผนเพ่ือท าลายศัตรู โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (พิชาย   
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552)  และกลายมาเป็น Strategy ในปัจจุบัน  ในภาษาไทยเราใช้ค าว่า 
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์บ้าง แต่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้แตกต่างกันบ้างในรายละเอียด  

กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ (Strategy) ในทรรศนะของคนไทย มักใช้ร่วมกัน  แต่ค าว่ากลยุทธ์
มักใช้ในองค์การที่เป็นหน่วยทางธุรกิจ ที่เน้นการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศ  เป็นการบริหารที่
ก าหนดแนวทางที่ดี  บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เสน่ห์  จุ้ยโต, 2551) 
ส่วนยุทธศาสตร์มักใช้ในองค์การที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ 

กลยุทธ์ มีความเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกธุรกิจ เพ่ือพิจารณาหา
โอกาส (Opportunity) และภยันตราย (Threat) ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของ
บริษัทหรือธุรกิจเพ่ือหาจุดอ่อน (Weakness) และจุดแข็ง (Strength)  และวิเคราะห์ถึงโครงสร้าง
องค์การ สภาพทางการเงิน เทคโนโลยี ค่านิยมองค์การ บุคลากร และประเด็นอ่ืน  ๆ เพ่ือที่จะหา
จุดอ่อน และจุดแข็งในด้านต่าง ๆ เมื่อเทียบเคียงกับคูแ่ข่งขัน (สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, 2549) 
 สตีเฟ่น พี. รอบบินส์ (Stephen P. Robbins) (1989) ให้ความหมายว่า หมายถึงการก าหนด
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ระยะยาวขององค์การ รวมถึงการก าหนดกิจกรรมและการจัดสรรทรัพยา
กรเพ่ือน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  

กลยุทธ์ (Strategy) 

แผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) 
 

การวางแผนกลยุทธ์  
(Strategic Planning) 
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 ความหมายที่ รอบบินส์ ให้ไว้ หมายถึงกิจกรรมสุดท้ายใน  2 ระดับคือเป้าหมาย (Target) 
และวัตถุประสงค์ (Objective) หรือบางครั้งเรียกเป้าประสงค์ (Purpose)  อันหมายถึงวัตถุประสงค์
ในระดับกลาง (Target) และวัตถุประสงค์ระดับล่าง (Purpose)  ซึ่งเกิดจากการน านโยบายไปปรับ
เป็นแผน (Plan)  แผนงาน (Program) โครงการ (Project) และงานไปปฏิบัติ จะเห็นได้ว่า นิยามของ
รอบบินส์ ได้รวมเอากิจกรรม (Activities) และการจัดสรรทรัพยากรในการบริหารจัดการ อันถือเป็น
ปัจจัยหลักที่ท าให้การบริหารจัดการสัมฤทธิผล และกิจกรรมนั้น ๆ ต้องมีลักษณะต่อเนื่องหรือระยะ
ยาว  5 ปี หรือ 10 ปี ขึ้นไป สอดคล้องกับควินน์ และมินเบอร์ก (James  Brian Guinn and Henry 
Mintzberg, 1996) ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึงรูปแบบหรือแผนที่แสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของเป้าหมาย (Goals) นโยบาย (Policy) และกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การ ซึ่งมององค์การเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน  
 สรุปได้ว่า กลยุทธ์ และหรือ ยุทธศาสตร์ คือสิ่งเดียวกัน โดยเฉพาะในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า 
Strategy เพียงศัพท์เดียวก็เข้าใจตรงกัน  แต่มีวัตถุประสงค์ในการใช้เรียกต่างกัน เช่นหากเกี่ยวข้อง
กับการวางแผนระยะยาวหรือหน่วยงานภาครัฐจะใช้ค าว่ายุทธศาสตร์หรือแผนยุทธศาสตร์ (Strategic 
Plan) ส่วนกลยุทธ์มักใช้ส าหรับการวางแผนระยะสั้น ๆ ที่หวังผลในเวลาอันรวดเร็วหรือวางแผนใน
การบริหารจัดการที่เก่ียวกับองค์การธุรกิจหรือองค์การที่ด าเนินงานที่มุ่งหวังก าไรเป็นที่ตั้ง เป็นต้น 
 
ความเป็นมาและพัฒนาการของแนวคิดกลยุทธ์ 
 แนวคิดยุทธศาสตร์เริ่มแรกเกิดในวงการทหารเช่นปรากฏในต าราพิชัยสงครามของ ซุนวู  
เป็นต้น ประมาณ 544 - 496 ก่อนคริสต์ศักราช (เสถียร วีรกุล, 2529) ค านี้ใช้เรียกกันเรื่อยมา มีการ
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรตามหลักฐานตะวันตกว่าใช้ในด้านการทหาร (Military  Strategy) โดย      
วิลเลียม นิวแมน (William Newman) ประมาณ ค.ศ. 1951 (James Brian Guinn and Henry 
Mintzberg, 1996) หลังจากนั้นจึงมีการน ามาปรับใช้ในแวดวงธุรกิจ แต่ก็ยังใช้ชื่อเดิมคือ  Strategy  
แต่เรียกในภาษาไทยว่า กลยุทธ์ (สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, 2549)    
 มินทซ์เบอร์ก (Henri Mintzberg et al., 1998)  ได้จัดพัฒนาการแนวคิดส าหรับการวางหรือ
จัดท ากลยุทธ์ไว้ 10 ส านักคิด ตามยุคสมัยและพัฒนาการ ตามล าดับ ดังนี้  

1. ส านักออกแบบ (Design School) การวางกลยุทธ์เป็นเหมือนกระบวนการทางมโนทัศน์ 
(Process of Conception) 

2. ส านักวางแผน (Planning School) การวางกลยุทธ์เป็นเหมือนกระบวนการที่มีรูปแบบ
(formal  process) 
 3. ส านักการจัดวางต าแหน่ง (Positioning School) การวางกลยุทธ์เป็นเหมือนกระบวนการ
เชิงวิเคราะห์ (Analytical   Process) 
 4. ส านักผู้ประกอบการ (Entrepreneurial School) การวางกลยุทธ์เป็นเหมือนกระบวนการ
แห่งจินตนาการ (Visionary  Process) 
 5. ส านักพุทธิปัญญา (Cognitive School) การวางกลยุทธ์เป็นเหมือนกระบวนการทางจิตใจ
(Mental  Process)    
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 6. ส านักการเรียนรู้ (Learning  School) การวางกลยุทธ์เป็นเหมือนกระบวนการก่อตัว /
ก่อตั้ง (Emergent  Process)   
 7. ส านักอ านาจ (Power School)  การวางกลยุทธ์เป็นเหมือนกระบวนการของการเจรจา 
ต่อรอง (Process of Negotiation) 
 8. ส านักวัฒนธรรม (Cultural School) การวางกลยุทธ์เป็นเหมือนกระบวนการคัดสรร
(Collective   Process) 
 9. ส านักสิ่งแวดล้อม (Environmental School) การวางกลยุทธ์เป็นเหมือนกระบวนการ
ปฏิกิริยา (Reactive   Process) 
 10. ส านักโครงสร้าง (Configuration School) การวางกลยุทธ์เป็นเหมือนกระบวนการ
ปฏิรูป (Process  Transformation ) 
 จากพัฒนาการแนวคิดกลยุทธ์ ข้างต้น ท าให้เห็นถึงความสืบเนื่องกันของแนวคิดมาตามล าดับ  
แม้ในยุคเริ่มแรก จะมีความขัดแย้งกันทางความคิด ระหว่างส านักออกแบบ (Design School) ของ 
Kenneth Andrew  และส านักวางแผน (Planning School)  ของ Igor  Ansoff   บ้างก็ตาม (พิชาย 
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552)  เพราะส านักออกแบบเน้นการสร้างยุทธศาสตร์ว่าเป็นเสมือนกระบวนการ
ออกแบบที่ ไม่ เป็นทางการ ( Informal Design)   ซึ่ งถือเป็นสิ่ งจ าเป็นที่สุดของแนวความคิด 
(Conception)  

ส านักแนวคิดทั้ง 10 จัดได้เป็น 3 กลุ่ม  โดย  3  กลุ่มส านักแนวคิดแรก คือ  
1. กลุ่มออกแบบ (Design School) เป็นต้น มีมิติหรือมุมมองอิงอยู่กับธรรมชาติ ที่เกี่ยวกับ

กลยุทธ์ในระบบมาก และเป็นพ้ืนฐานส าหรับ 2 แนวคิดคือส านักวางแผนและต าแหน่ง (Planning 
and Positioning) ที่เน้นไปในการสร้างกลยุทธ์เป็นเสมือนกระบวนการออกแบบที่ไม่เป็นทางการซึ่ง
ถือเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับแนวคิดทั้ง  2  ส่วนส านักวางแผน (Planning School) เป็นการสร้างกลยุทธ์
ให้เป็นมิติหรือมุมมองและกระบวนการของการวางแผนที่เป็นระบบ ส านักที่ 3 (Position) เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการของการสร้างกลยุทธ์น้อยกว่าสาระที่แท้จริงของกลยุทธ์  เพราะมุ่งเน้นไปที่การ
เลือกสรรต าแหน่งกลยุทธ์ของโลกธุรกิจ 
 2. ส านักแนวคิดด้านพุทธิปัญญา (Cognitive School) ได้มีการพัฒนาต่อ ๆ กันต่อมาและใช้
ข้อมูลข่าวสารแนวจิตวิทยา การรู้คิด เพ่ือเข้า ไปสู่กรอบความคิดเชิงกลยุทธ์ ส านักการเรียนรู้   
(Learning School) ด้านกลยุทธ์ถูกพัฒนาขึ้นในที่หนึ่งเหมือนกับแผนหรือวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน  กลยุทธ์
เป็นเหมือนกับองค์การที่จ าเป็นต้องปรับตัวเอง หรือการเรียนรู้  การแลกเปลี่ยนและการสัมมนา  แต่
ส านักอ านาจ (Power  School) เห็นว่าการสร้างกลยุทธ์เป็นเหมือนกระบวนการเจรจาต่อรองโดย
กลุ่มที่มีความขัดแย้งกันภายในองค์การของพวกเขาเอง ในความแตกต่างกันนี้ ส านักความคิดอ่ืนได้มี
การพิจารณาถึงการสร้างกลยุทธ์ที่มีรากฐานในวัฒนธรรมองค์การ  กระบวนการที่เห็นเสมือนเป็นการ
เลือกสรร  เป็นต้น ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ข้างในองค์การ แต่ข้ึนอยู่กับบริบทขององค์การ 
 3. ส านักโครงสร้าง (Configuration School) เป็นส านักความคิดที่พยายามค้นหารูปแบบ
และโครงสร้างต่าง ๆ เพ่ือรวมเอาองค์ประกอบของกระบวนการสร้างกลยุทธ์ที่ดีที่สุดเข้าไว้ด้วยกัน ทั้ง
ด้านสาระของกลยุทธ์ โครงสร้างองค์การ และบริบท (กระบวนการกลยุทธ์ และโครงสร้าง) เข้าสู่
กระบวนการหรือข้ันตอนที่ต่างกัน  
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 กล่าวโดยสรุป แนวคิดของ 2 ส านัก (ส านักออกแบบและส านักวางแผน) ได้กลายเป็นฐานคิด
ในการจัดท ากลยุทธ์ขององค์การเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  แต่แนวคิดของส านักวางแผนไม่ค่อยได้รับการ
น าไปปรับใช้อย่างแพร่หลายนัก ตรงกันข้ามกับแนวคิดส านักออกแบบที่เน้นความต้องการในการบรรลุ
ความส าเร็จโดยหาความสมดุลระหว่างสมรรถนะภายในและภายนอก ซึ่งเป็นที่มาของกรอบการ
วิเคราะห์ที่เรียกว่า SWOT ในปัจจุบัน (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552)  
 
หลักการหรือทฤษฎี  5 Ps 
 ส านักแนวคิดทั้ง 10 ที่  Mintberg (1998) ได้สรุปไว้เป็น 5 มิติ หรือมุมมอง  หรือเรียก ว่า  
Five PS  ซึ่ ง เป็น เรื่ องของแผน (Plan)   รูปแบบ (Pattern)  ต าแหน่ ง  (Position)   มุมมอง 
(Perspective) และ อุบาย (Ploy)  เพราะมีความสัมพันธ์กัน เช่น แผน (Plan) จัดอยู่ในส านักวางแผน 
(Planning School)  จุดยืน (Position) จัดอยู่ในส านักจุดยืนหรือต าแหน่ง  (Positioning)  มิติหรือ
มุมมอง (Perspective)  จัดอยู่ในส านักผู้ประกอบการ (Entrepreneurial)  เรื่องรูปแบบ (Pattern) 
จัดอยู่ในส านักการเรียนรู้ (Learning School)  ส่วนอุบาย ยุทธวิธี กลวิธี หรือชั้นเชิง  (Ploy) จัดอยู่
ในส านักอ านาจ  (Power School)  และหลักการหรือทฤษฎีทั้ง 5 หรือ Five Ps อธิบายได้ว่า  
 1. กลยุทธ์ในฐานะเป็นแผน (Plan) หมายถึงชุดของการกระท าที่มีความตั้งใจอย่างตระหนักรู้
เพ่ือใช้เป็นแนวทางหรือกลุ่มแนวทางส าหรับการปฏิบัติการภายในสถานการณ์ใด ๆ การนิยามใน
ลักษณะนี้ มีหลักส าคัญ 2 ประการ คือ 1) การก าหนดแนวทางปฏิบัติที่จะใช้ในการด าเนินการไว้
ล่วงหน้า  2) แนวทางดังกล่าวได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างตระหนักรู้และมีเป้าประสงค์  
 2. กลยุทธ์ในฐานะเป็นอุบาย (Ploy)  เป็นแผน (Plan) ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงเพ่ือเอาชนะ
คู่แข่งด้วยไหวพริบ ชั้นเชิง กลวิธีและสติปัญญา เป็นต้น ซึ่งหากมองในกรอบขององค์การด้านธุรกิจ ก็
คือยุทธวิธีที่จะเอาชนะบริษัทคู่แข่งทางการค้า  หรือท าให้บริษัทคู่แข่ง หลุดไปจากวงจรธุรกิจ ให้เหลือ
เพียงธุรกิจของตนเอง เท่านั้น  เป็นต้น 
 3. กลยุทธ์ในฐานะเป็นรูปแบบ (Pattern)  หมายถึงแบบแผนหรือรูปแบบในกระแสของการ
ปฏิบัติหรือความคงเส้นคงวาของพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือไม่
ตั้งใจก็ตาม ก็ยังยืนยันในแบบแผนของตนเองไว้ได้  การนิยามในลักษณะนี้ เป็นการแสดงถึงพฤติกรรม
ที่คงเส้นคงวาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่ว่าจะเกิดปัจจัยภายนอกท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อองค์การอย่างไรก็
ไม่หวั่นไหว 
 4. ยุทธศาสตร์ในฐานะเป็นต าแหน่งหรือจุดยืน (Position) หมายถึงวิธีการก าหนดต าแหน่ง
องค์การในสิ่งแวดล้อมหรือต าแหน่งใด ต าแหน่งหนึ่ง   การนิยามในลักษณะนี้ส่งเสริมให้ผู้บริหารมอง
องค์การในบริบทของการแข่งขัน ท าให้เกิดการค้นพบต าแหน่ง จุดยืนขององค์การและวิธีการปกป้อง
องค์การ เพ่ือที่จะให้องค์การสามารถยืนหยัดได้ในฐานะที่สามารถแข่งขันได้อย่างทัดเทียม หรือวิธีการ
ที่จะเอาชนะคู่แข่งหรือวิธีการที่ใช้ในการหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบจากสิ่งแวดล้อม ต่าง ๆ เป็นต้น 
 5. กลยุทธ์ในฐานะเป็นมุมมอง (Perspective) ข้อนี้หมายถึงกลยุทธ์ที่มีทั้งเนื้อหาที่สะท้อนให้
เห็นถึงจุดยืนต าแหน่งขององค์การและปลูกฝังวิถีของการรับรู้โลกเอาไว้ด้วย  เพราะในความหมายนี้ได้
ผนวกเอาค่านิยม  วัฒนธรรม อุดมการณ์ขององค์การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้วย ซึ่งจะท าให้
กลายเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุพันธกิจ (Mission)  ในความหมายนี้กลยุทธ์เป็นพลัง
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รากฐานขององค์การในฐานะที่เป็นเครื่องมือส าหรับสร้างการรับรู้และการปฏิบัติการร่วมกันของ
สมาชิกภายในองค์การ (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552) 
 
ความส าคัญและจ าเป็นของแผนกลยุทธ์ 
 งานวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์จากต่างประเทศและในประเทศที่ศึกษาถึงปัจจัยส าคัญต่อความ
ล้มเหลวและความส าเร็จขององค์การหรือการบริหารจัดการองค์การ เช่น เอริกา โอเซน (Erica  
Olsen, 2007) ได้ศึกษาถึงสถิติขององค์การต่อการวางแผนกลยุทธ์ และพบว่า  ร้อยละ 95 ของ
บุคลากรในองค์การไม่ทราบว่าองค์การของตนเองมีกลยุทธ์อย่างไร  ร้อยละ 90  พบว่าการบริหาร
จัดการล้มเหลวเป็นผลสืบเนื่องมาจากการวางแผนกลยุทธ์   ร้อยละ 86 พบว่า ทีมงานฝ่ายบริหารให้
เวลาหมดไปกับการถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางกลยุทธ์เพียงเดือนละ ชั่วโมง และ ร้อยละ  60 
ขององค์การ ได้จัดท ากลยุทธ์ โดยไม่ค านึงถึงงบประมาณ  ทั้ง  4 ประเด็น อาจวิเคราะห์ได้ว่า 

1. บุคลากรในระดับปฏิบัติการ ท างานตามความเคยชินโดยไม่ทราบหรือไมส่นใจว่าองค์การที่
พวกตนปฏิบัติงานอยู่มีกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ไปในทิศทางใด  ปฏิบัติงานตามที่ผู้มีอ านาจ (ผู้บริหาร) 
สั่งการลงมาหรือท างานตามกิจวัตรประจ าวันที่ท ากันอยู่ทุกวัน ซึ่งการวางแผนกลยุทธ์จ าเป็นต้อง
ประสานกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานในลักษณะที่เป็นการสั่งการหรือประสานงานจากด้านบนลง
สู่ด้านล่าง  (Top -down) ระดมความคิด (Brainstorming) หรือจากล่างขึ้นสู่บน (Bottom–up) 
(สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์, 2549) 

2. การวางแผนกลยุทธ์มีอิทธิพลต่อความส าเร็จขององค์การ ข้อนี้แสดงให้เห็นว่าองค์การจะ
ประสบความส าเร็จจะต้องมีแผนกลยุทธ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับองค์การ   สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การด้วย เพราะแผนกลยุทธ์ของแต่ละองค์การเหมาะสมในการน าไปใช้กับ
องค์การนั้น ๆ เท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับทุกองค์การ (Erica  Olsen, 2007) 

3. ถึงแม้ว่าทีมผู้บริหารและองค์การมีแผนกลยุทธ์ที่ดีแต่หากไม่ได้ให้ความส าคัญหรือไม่ได้
บริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ก็อาจท าให้องค์การไม่ประสบผลส าเร็จได้  โอกาสล้มเหลวมี
ถึง 86 เปอร์เซ็นต์ เพราะการวางแผนกลยุทธ์เป็นแผนระยะยาว 5 -10 ปี ผู้มีส่วนในการวางแผน
จ าเป็นต้องเป็นบุคคลผู้มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล มีข้อมูลรอบด้าน มองเห็นโอกาส (Opportunity) เป็น
โอกาสจริง ๆ ไม่ใช่มองเห็นภัย (Threat) เป็นโอกาสซึ่งจะท าให้องค์การด าเนินไปอย่างผิดพลาด 
เพราะการวางแผนกลยุทธ์มีความเป็นการเมืองในองค์การสูง  อคติของบุคคลหรือผู้บริหารอาจเกิดขึ้น
ได้เสมอ ทั้งจากผู้บริหารระดับล่างที่อาจมีความเกรงกลัวผู้บริหารระดับบนที่มีอ านาจมากกว่า ไม่กล้า
พูดหรือเสนอในสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริง เพราะจะท าให้ผู้บริหารระดับบนไม่พอใจ ยอมปิดปากเงียบไม่
แสดงทัศนะอย่างไรเพ่ือไม่ให้เป็นปฏิปักษ์กับตนเอง  ผลลัพธ์ (Outcomes) ที่ได้จึงปรากฏจุดแข็ง 
(Strength) มากกว่าจุดอ่อน (Weakness) (สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์, 2549) หรือปิดโอกาสของ
โอกาสองค์การไปด้วย เป็นต้น 

4. แม้ว่าผู้บริหารและองค์การจัดท าแผนกลยุทธ์โดยไม่อิงหรือค านึงถึงงบประมาณ 
(Budgeting) ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญก็อาจท าให้องค์การล้มเหลวได้ถึง 60 เปอร์เซ็นต์  เพราะ
งบประมาณ (Budgeting) หรือเงิน (Money) ถือเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการบริหารจัดการอันดับต้น ๆ 
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ที่จะท าให้ปัจจัยการบริหารอ่ืน ๆ เช่นคน (Man)  วัสดุอุปกรณ์ (Material) เครื่องมือ (Machine)   
และการบริหารจัดการ (Management)  ด าเนินการต่อไปได ้

สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างในประเทศไทย เช่นงานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ได้พบว่า การมี
แผนงาน (Plan) สามารถอธิบายความแปรปรวนต่อสัมฤทธิผลของการบริหารจัดการส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และด้านการเงิน หรืองบประมาณ 
(Budgeting) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ (วิเชียร    เส้นทอง, 2557) งานวิจัย เรื่อง 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขตอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ของพระ
ครูสังฆรักษ์กฤษฎิ์ตภณ  สุเมโธ ( 2553) และงานวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้า
อาวาสในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ของพระครูพิศาลถิรธรรม (2553)  ได้พบอุปสรรคที่ท าให้
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวัดด้อยลง  เช่นกันทั้ง 2 งานวิจัย ระบุสาเหตุว่าเป็นเพราะเจ้า
อาวาสบางรูปขาดวิสัยทัศน์  ขาดเป้าหมายในการบริหารจัดการวัด  ไม่มีการประชุม ปรึกษา วางแผน
และก าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาวัดที่เป็นรูปธรรม  ใช้วิธีการบริหารจัดการวัดไปตามความเคยชิน  
ขาดการประสานงานระหว่างวัด บ้านและชุมชน ใช้คนไม่ถูกกับงาน เป็นต้น  
 ประเด็นการขาดวิสัยทัศน์ (Vision)  ขาดเป้าหมาย (Purpose) เป็นต้น ก็คือการขาดแผนกล
ยุทธ์หรือยุทธศาสตร์เพราะวิสัยทัศน์ (Vision) เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ (Objective) พันธกิจ 
(Mission) เป็นต้น  เป็นองค์ประกอบ (Elements) ของยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์  
 งานวิจัยที่น าเสนอข้างต้น ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความส าคัญและความจ าเป็นของแผนหรือ
การวางแผน (Planning) หรือการวางแผนกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) 
 
ส่วนประกอบของแผนกลยุทธ์ 
 ประเด็นส าคัญที่ผู้บริหารองค์การ ต้องค านึงหรือให้ความส าคัญก่อนการประกอบแผนหรือ
การวางแผนกลยุทธ์ คือส่วนประกอบ (Components) และองค์ประกอบ (Elements)  (Erica 
Olsen, 2007)  ประกอบไปด้วย 
 1. วัฒนธรรม (Culture)  ข้อนี้กล่าวได้ว่า การจัดท าแผนกลยุทธ์จะต้องค านึงถึงวัฒนธรรม
องค์การนั้น ๆ ด้วย เพราะแต่ละองค์การก็มีวัฒนธรรมเฉพาะองค์การนั้น ๆ แตกต่างกันไป   เพราะ
วัฒนธรรมเกิดจากคนในองค์การ  กระบวนการ ประสบการณ์ ไอเดีย (แนวความคิด) และทรรศนะคติ
ของคนในองค์การนั้น ๆ  วัฒนธรรมองค์การเป็นเสมือนกับบ้าน กลยุทธ์ที่ดีที่สุดส าหรับองค์การหนึ่ง 
ไม่สามารถน าไปใช้กับขององค์การต่างกันได้ 
  2. ส่วนที่เป็นสิ่งแวดล้อมภายในและสิ่งแวดล้อมภายนอก  กลยุทธ์และวัฒนธรรมมีส่วนที่เป็น
สิ่งแวดล้อมภายในและสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งองค์การจะมีโครงสร้างงานที่เป็นสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกด้วย   เพราะองค์การต้องรับข้อมูลข่าวสารจากลูกค้า คู่แข่งขัน แวดวงอุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดล้อมถูกรวมเข้ากับโอกาสและอุปสรรค  พนักงาน สถานะทางการเงิน ถูกรวมเข้าเป็นจุดแข็ง
และจุดอ่อนที่เป็นองค์ประกอบของวัฒนธรรมภายใน  
 3. มิติของบาลานด์ สกอร์การ์ด  (Balanced Scorecard Perspectives) นี้ ถูกน ามาใช้เพ่ือ
พัฒนาจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  4 ด้าน คือ 1) ด้านการเงิน 2) ด้านลูกค้า  3) ด้านกระบวนการ
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หรือสิ่งแวดล้อมภายใน และ 4) คนหรือบุคลากรในองค์การ   ทั้งนี้ด้ านการเงิน  กระบวนการหรือ
สิ่งแวดล้อมภายใน และคนในองค์การเป็นกระบวนการหรือสิ่งแวดล้อมภายใน  ส่วนลูกค้าเป็น
กระบวนการหรือสิ่งแวดล้อมภายนอก  ดังภาพ ด้านล่าง 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  แสดงถึง กลยุทธ์ที่มีบาลานด์ สกอการ์ด เป็นองค์รวม (ปรับจาก Erica Olsan, 2007) 
 
 4. จุดเน้นทางการตลาด (Market focus) การเติบโตขององค์การที่มาจากการเน้นที่ลูกค้า
ขององค์การและผู้สนับสนุนแผนกลยุทธ์ คือโครงสร้างที่เน้นการตลาด เพราะเป็นการวิเคราะห์ถึงการ
เติบโตขององค์การ  

องค์การทางสังคมหรือภาครัฐปัจจุบันก็จ าเป็นต้องระบุกลุ่มลูกค้าของตนให้ชัดเจน  ลูกค้า
หรือกลุ่มลูกค้าและตลาดมีความเกี่ยวข้องกัน ในวงการธุรกิจเมื่อระบุถึงตลาดส าหรับคนกลุ่มไหน 
รายได้ อายุเท่าไร เป็นต้น  จะท าให้บุคลากรในองค์การมีเป้าหมายในการท างานมากยิ่งขึ้น  ว่า จะ
เจาะฐานลูกค้ากลุ่มใด เป็นต้น 
 5. คุณอยู่จุดไหน (Where are we now)  หรือองค์การของคุณอยู่จุดใหน (Where  is Your 
organization) ค าว่าคุณหรือองค์การของคุณอยู่จุดไหน ในที่นี้หมายถึงองค์การของคุณอยู่จุดหรือ
ต าแหน่งไหน ตามแนวคิด ทฤษฎี  Position ของมินเบอร์กซ์ (1998) อันหมายถึงจุดที่องค์การของคุณ
ได้เปรียบหรือเสียเปรียบคู่แข่งขันของคุณ  ในการจัดล าดับ (Ranking) ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็คือ
การจัดล าดับเพ่ือให้ลูกค้า (นิสิต นักศึกษา) หรือตลาดรู้ว่า มหาวิทยาลัยของคุณอยู่ต าแหน่งไหน  
อันดับเท่าไร ในระดับประเทศ  ระดับภูมิภาค หรือระดับโลก ซึ่งมีผลให้ลูกค้า หรือผู้ใช้บริการ สามารถ
ใช้ประกอบการตัดสินใจเพ่ือใช้หรือไม่ใช้ (เลือกเข้าศึกษาหรือไม่เลือก)  บริการการศึกษาที่นั่นได้ ข้อนี้
เป็นการย้ าเตือนให้ผู้บริหารองค์การ ประเมินตนเองได้อีกระดับหนึ่ง  
 ทั้ง 5 องค์ประกอบ สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี 5 Fs   คือ  ต าแหน่ง จุดยืน (Position) รู
แบบ (Pattern)  อุบาย กลวิธี (Ploy) มุมมองหรือมิติ (Perspective) และการวางแผน (Plan) ที่
กล่าวถึงข้างต้น  

การเงิน หรือพันธกิจ 
(Financial or Mission) 

ลูกค้า 
 (Customer) 

กระบวนการภายในและการด าเนินการ 
(Internal  and Operational  Process) 

 

กลยุทธ์ที่สมดุลและ
เป็นองค์รวม 

(Balanced and  
Holistic) 

พนักงาน (Employee) 
การเรียนรู้และนวัตกรรม 

(Learning and Innovation) 
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วิเคราะห์ สวอท (SWOT) กรณีการวางแผนกลยุทธ์ส าหรับวัด 
 หลักการวิเคราะห์สวอท (Strength  Weakness Opportunity  and Threat =SWOT)  นั้น 
เป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อมขององค์การ  องค์การในที่นี้ผู้เขียนหมายเอาวัดในพระพุทธศาสนา  
สวอท นั้น เดิมแบ่งสภาพแวดล้อมเป็น  2 ส่วนคือ สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 
และสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)  เพราะการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
วัด เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) หรือและจุดอ่อน (Weakness)   เพ่ือค้นหาและค้นให้พบว่า
วัดนั้น ๆ มีจุดแข็งและหรือจุดอ่อนอย่างไร  อะไรบ้าง  หากพบจุดแข็งและจุดอ่อนที่แท้จริง ก็ต้องปรับ
เพ่ิม พัฒนา หรือแก้ไข ให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 สภาพแวดล้อมภายใน ( Internal Environment)  ที่มักพิจารณากันส่วนใหญ่  คือ 1) 
โครงสร้าง (Structure) ของวัด  เช่นล าดับการบริหารจัดการ  ใครสามารถสั่งการ บังคับบัญชาหรือ
บริหารจัดการใครได้บ้าง เป็นต้น   2) ทรัพยากรบุคคล (Human Resources) ในที่นี้หมายถึง 
บุคลากรในวัด เช่น เจ้าอาวาส  รองเจ้าอาวาส  พระภิกษุในวัด เป็นต้น  ตลอดถึงทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น 
สถานทางการเงินของวัดนั้น ๆ  ซึ่งปัจจุบันยอมรับกันว่า แต่ละวัดมีบัญชีเงินฝากที่ได้จากกิจกรรมทาง
ศาสนาอ่ืน ๆ ซึ่งอาจจัดเป็นประเพณีหรือพิธีกรรมสงฆ์ (สังฆกรรม) เช่น รายได้จากการทอดผ้าป่า  
ทอดกฐิน  งานประจ าปี  ตู้รับบริจาคในรายการต่างๆ เป็นต้น  3) ท าเลที่ตั้ง (Location) ของวัดก็มี
ส่วน เช่น วัดอยู่ในท าเลที่พุทธศาสนิกชนเดินทางไปท าบุญ หรือร่วมกิจกรรมสะดวก  มีรถรับ - ส่ง  มี
คนต้อนรับ (ฝ่ายปฏิคม)  ดูแลเอาใจใส่ขณะท ากิจกรรมในวัด เป็นต้น 4) ฐานลูกค้า (Customers) ข้อ
นี้อาจพิจารณาได้จาก พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมท าบุญหรือกิจกรรมของวัด โดยพิจารณาจากอาชีพใด
อาชีพหนึ่ง เช่น รับราชการ  ค้าขาย นักธุรกิจ  ศิลปิน  เป็นต้น หรือพุทธศาสนิกชนในละแวกคุ้มวัด 
เป็นต้น  ซึ่งหากวัดได้พุทธศาสนิกชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรม
ของวัดมาโดยตลอด ก็มักส่งผลถึงสถานภาพทางการเงินของวัดนั้น ๆ ด้วย   
 ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)  ประกอบไปด้วย สภาพเศรษฐกิจ  
การเมือง สังคม อุตสาหกรรมและธุรกิจ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ในส่วนนี้ มักจะพิจารณาถึง โอกาส 
(Opportunity) และอุปสรรค หรืออันตราย (Threat) ซึ่งสภาพแวดล้อมภายนอกนี้ องค์การหรือวัดไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น ปีใด สภาพเศรษฐกิจดี พุทธศาสนิกชนหรือประชาชนก็มักจะเข้าวัดท าบุญ
หรือมีก าลังบริจาคช่วยเหลือกิจกรรมวัดได้คราวละมาก ๆ  สามารถสนับสนุนกิจกรรมของวัดได้โดยไม่
ฝืดเคือง ข้อนี้ถือเป็นโอกาสของวัด แต่หากปีใดเกิดเหตุการณ์ที่ตรงกันข้ามก็ย่อมส่งผลต่อวัดและ
พระภิกษุในวัดด้วย  
 
โครงสร้างบริหารจัดการวัด :  องค์การทางสังคม  
 ค าว่า วัด ที่รู้กันท่ัวไป มีความหมายตรงกับภาษาบาลี 3  ค า คือ อาราม อาวาส และวิหาร 
มีความหมายที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เช่น  1) อาราม คือ ความยินดี ความรื่นรมย์  ความเพลิดเพลิน ที่
ส าราญ สวน  เป็นที่รื่นรมย์ 2) อาวาส คือวัด ผู้ครอบครอง ที่อยู่โดยปรกติหมายถึงที่อยู่ของพระสงฆ์ 
3)  วิหาร คือ วัด ที่อยู่ของพระสงฆ์ ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป คู่กับโบสถ์  (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), 
2543)   
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 วัดหรืออารามแรกในพระพุทธศาสนาแต่ครั้งพุทธกาลแห่งแรก คือวัดเวฬุวันหรือป่าไผ่ (เวฬุ 
= ไผ่ วันหรือ วนะ = ป่า) แต่ที่รู้จักเป็นทางการคือ วัดเวฬุวันมหาวิหาร หรือ พระวิหารเวฬุวันกลันท
กนิวาปสถาน เป็นอารามและเป็นสถานที่ที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างถวายพระพุทธเจ้าพร้อมภิกษุสงฆ์
พ านักอาศัย (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539) 
 วัดในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 2505 (แก้ไขเพ่ิมเติม 2535) มาตรา 31  
ระบุไว้มี 2 ประเภทคือ วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และส านักสงฆ์  มาตรา 36 ก าหนดให้มี
เจ้าอาวาส และรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส ก็ได้หากเห็นสมควร  มาตรา 37 และ 38 ก าหนด
อ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสไว้ แต่มาตรา 39  กลับระบุอ านาจหน้าที่ของรักษาการเจ้าอาวาส หากเจ้า
อาวาสไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้  แต่ไม่มีมาตราใดระบุอ านาจหน้าที่ของรองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้า
อาวาส (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , 2557)  
 โครงสร้างการบริหารจัดการวัด  ดังกล่าวข้างต้น  สามารถจัดท าเป็นภาพได้ดังนี้  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 โครงสร้างการบริหารจัดการวัด (ปรับจาก พร.บ.คณะสงฆ์ 2505 แก้ไขเพ่ิมเติม 2535) 
 
 จากโครงสร้างการบริหารจัดการข้างต้น ไม่มีการระบุอ านาจหน้าที่ส าหรับต าแหน่งถัดลงมา
จากเจ้าอาวาส แม้ว่าในปัจจุบันวัดใหญ่ ๆ หรือที่มีฐานะเป็นพระอารามหลวงจะมีการแบ่งอ านาจ
หน้าที่ให้รองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาส ก็ตาม แต่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละวัด ไม่มีกฎหมาย
หรือพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฯ รองรับ   
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนเชิงกลยุทธ์ : ความเหมาะสมกับแผนการบริหารจัดการวัด 
 การพิจารณาโครงสร้างของวัดก็มีผู้บริหารจัดการวัดในนาม เจ้าอาวาส ซึ่งถือว่าเป็นเจ้า
พนักงานตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 (แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช  2535) 
(ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2557) มีการแต่งตั้ง ระบุอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวตั้งแต่มาตรา 36 - 39 อย่าง ชัดเจน รวมทั้งมีค่าตอบแทนในการท าหน้าที่ดังกล่าวจากภาครัฐ
แม้ว่าจะไม่เรียกว่า เงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่ง แต่เรียกว่า นิตยภัตร โดยนัยก็คือสิ่งเดียวกัน วัด
หรือองค์การสงฆ์จึงสามารถสังเคราะห์เข้าในองค์การภาครัฐ ซึ่งจ าเป็นต้องมีแผนหรือการบริหาร
จัดการภาครัฐ เช่น ก าหนดยุทธศาสตร์ วางแผนยุทธศาสตร์ เช่นเดียวกับภาครัฐอ่ืนๆ อาทิ 

เจ้าอาวาส 

รองเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส 

รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
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สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท)  ที่จะต้องระบุถึงแผนยุทธศาสตร์ ประกาศถึง 
วิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission)  เป็นต้น ของหน่วยงานหรือองค์การนั้นๆ  
 วัดในประเทศไทยมีสภานะภาพเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช  
2505 (แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2535)  เจ้าอาวาสวัด มีอ านาจหน้าที่ปกครองหรือบริหารจัดการ
ภายในวัดทั้งหมด  เช่นสามารถสั่งให้ พระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ภายในวัด ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบที่ตราออกมาโดยมหาเถรสมาคมหรือโดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 สถานะของวัด ถือเป็นหน่วยสังคม 1 ใน 10 หน่วยสังคมและแต่ละหน่วยสังคมสามารถเป็นได้
ทั้งองค์การสังคมและสถาบันสังคม (สัญญา  สัญญาวิวัฒน์,2549) และเป็นองค์การสังคมประเภทไม่
แสวงหาก าไร เช่นเดียวกับองค์การสาธารณะอ่ืน ๆ ประกอบด้วย  1) บริการสังคมสงเคราะห์  2) 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  3) สมาคมการค้าหอการค้า (4) สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน  5) 
องค์การศาสนา  6) พรรคการเมือง และ 7) องค์การเอกชนต่างประเทศ (ณดา       จันทร์สม, 2555)   
หากกล่าวเฉพาะวัดได้ท าหน้าที่ให้บริการสาธารณะให้กับระดับปัจเจกบุคคล  (พุทธศาสนิก) และ
องค์การภาครัฐและเอกชนอ่ืน ๆ ที่ขอความร่วมมือ อีกมิติหนึ่ง วัดในพระพุทธศาสนามีสถานภาพ
เหมือนกับ องค์การพัฒนาเอกชน (Non-Government Organization = NGO)  คือท ากิจกรรม
เกี่ยวกับสังคม เช่นเดียวกัน ในมิติของการบริหารจัดการองค์การ วัดทั้งหลายมีความเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการเพราะเจ้าอาวาสมีอ านาจหน้าที่โดยตรง 
 รายได้หรืองบประมาณส าหรับบริหารจัดการกิจกรรมของวัด ส่วนหนึ่งมาจากรัฐบาล โดย
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดสรรงบประมาณโดยการพิจารณาภายใต้มหาเถรสมาคม     
เป็นต้น อีกช่องทางหนึ่ง ทางวัดได้จากการบริจาค และการท าบุญของพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธา 
บริจาคให้ ดังปรากฏในงานวิจัยของ ณดา จันทร์สม (2555) 
 วัดในพระพุทธศาสนาท าหน้าที่ในการเผยแผ่หลักการ  หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา  ท า
หน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมบทบาท อ านาจหน้าที่ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (ชาวบ้าน) เช่น กรณี 
เกิดพิบัติภัยต่างๆ เป็นต้น วัดที่มีศักยภาพก็สามารถได้ระดมเงิน ข้าวของเครื่องใช้ (ปัจจัย 4) ไป
ช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์  ขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือสังคมคู่ขนานไปกับภาครัฐและภาคเอกชนอ่ืน ๆ อยู่
เสมอ 
 วัดในประเทศไทย  แบ่งตามสังกัดนิกาย ซึ่งมี 2 นิกายใหญ่ ๆ คือ เถรวาทและอาจริยวาท  
ในฝ่ายเถรวาท ก็แบ่งเป็น มหานิกายและธรรมยุติกนิกาย  ฝ่ายอาจริยวาทแบ่งเป็น จีนนิกายและ
อนัม  นิกาย  วัดในสังกัดมหานิกาย เป็นวัดที่เรียกว่าพระอารามหลวง  247 วัด  วัดราษฎร์ 35,883 
วัด เป็นวัดที่มีพระสงฆ์ จ าพรรษา จ านวน 36,130 วัด   วัดสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต เป็นพระ
อารามหลวง  จ านวน 63 วัด วัดราษฎร์  จ านวน  3,254 วัด เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จ าพรรษา จ านวน  
3,317 วัด   วัดสังกัดอาจริยวาท เช่น สังกัดจีนนิกาย เป็นวัดราษฎร์ จ านวน  14 วัด มีพระสงฆ์จ า
พรรษาทั้งหมด 14 วัด  ส่วนสังกัดอนัมนิกาย วัดราษฎร์ จ านวน  20 วัด มีพระสงฆ์จ าพรรษาทั้งหมด 
20 วัด รวมวัดทั้งหมด 39,481 วัด  (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,2558)  พระภิกษุใน 2 นิกาย 
รู้จักกันในนามคณะสงฆ์ไทย หมายถึงสังกัดเถรวาท ส่วน สังกัดอาจริยวาทเรียกว่า คณะสงฆ์อ่ืน ตาม
มาตรา 8  ทวิ  ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช 2505 แก้ไขเพ่ิมเติม 2535 (ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2558) 
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 จากความส าเร็จและความล้มเหลวขององค์การ ผู้เขียนได้น าเสนอไว้ข้างต้น พบว่า ปัจจัย
ส าคัญคือแผนกลยุทธ์ วัดในฐานะเป็นองค์การซึ่งจัดอยู่ในประเภทองค์การทางสังคม  เมื่อหวังให้งาน
หรือกิจการพระพุทธศาสนาเกิดสัมฤทธิผลก็ควรจัดให้มีแผนกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน อันจะท าให้เป็นการท างานเชิงรุก เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น เพราะวัด
เองมีโครงสร้างบริหารจัดการ ปรากฏชัดเจนตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่กล่าวแล้ว 
 จากหลักฐานและข้อมูลที่ได้แสดงไว้ จึงเป็นเหตุผลที่แต่ละวัดควรจะมีการจัดท าแผนการ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ ประกาศถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจของแต่ละวัด ว่าจะบริหาร
จัดการวัดนั้นๆ อย่างไร โดยแต่ละวัดมีคณะกรรมการของแต่ละวัด และมีพ่ีเลี้ยงคือส านักงาน
พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด โดยผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด ที่สามารถให้
ค าปรึกษา  ช่วยเหลือหรือถวายความช่วยเหลือในการจัดท าแผนหรือการวางแผน ฯ  เพราะสายงานก็
เกี่ยวข้องกันและมีระบุถึงอ านาจหน้าที่ไว้ในพระราชบัญญัติของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
และส านักงานพระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด เป็นลายลักษณ์อักษร (ราชกิจจานุเบกษา, 2557)  
เพราะหากแต่ละวัดได้มีแผนหรือการยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในการบริหารจัดการวัดที่ชัดเจน เป็น
รูปธรรม จะเกิดผลดีต่อวัด ชุมชนและพระพุทธศาสนา โดยรวม 
  
สรุป 
 การบริหารจัดการ (Management) จ าเป็นต้องมีกลยุทธ์หรือการวางแผนกลยุทธ์ส าหรับ
องค์การภาคธุรกิจ และหรือแผนยุทธศาสตร์ส าหรับองค์การภาครัฐ  เพราะการมีกลยุทธ์หรือ
ยุทธศาสตร์ จะท าให้การบริหารจัดการเกิดสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 แนวความคิดเชิงกลยุทธ์มีพัฒนาการมาจาก 10 ส านักความคิด เช่น ส านักออกแบบและ
ส านักวางแผน เป็นต้น  แนวความคิดทั้งหมด สรุปได้เป็นทฤษฎี 5 Ps  ประกอบด้วย มุมมอง 
(Perspective)  แผน (Plan)   กลวิธี (Ploy) รูปแบบ (Pattern) และต าแหน่งหรือจุดยืน (Position) 

เจ้าอาวาสในฐานะเป็นผู้บริหารจัดการวัดในฐานะเป็นองค์การทางสังคมจ าเป็นต้องมีกลยุทธ์
ในการด าเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาหรือเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา โดยจะต้องมีมุมมอง 
(Perspective) หรือทรรศนะต่อการบริหารจัดการวัดในเชิงบวก และเมื่อเปลี่ยนมุมมองได้จะส่งผลให้
เกิดทรรศนะต่อการวางแผน (Planning)  ในการปฏิบัติงาน ท าให้มีการด าเนินงานอย่างมีขั้นตอน 
จัดล าดับขั้น กิจกรรมใดควรท าก่อน หรือควรท าอย่างเร่งด่วน เป็นต้น ก่อให้มีรูปแบบ (Pattern) ใน
การปฏิบัติงานชัดเจน ท าให้เกิดระบบถ่ายทอด  ส่งต่องาน หรือกิจกรรมนั้น ๆ ระหว่างเจ้าอาวาส รอง
เจ้าอาวาสหรือพระลูกวัดได้ การมีกลวิธี ยุทธวิธี (Ploy) ในการบริหารจัดการซึ่งจะท าให้ไม่สิ้นเปลือง
งบประมาณ  ใช้เวลาน้อย แรงงานน้อย แต่คุณภาพและปริมาณหรือกิจกรรมนั้น ๆ จะต้องเพ่ิมขึ้น 
รวมถึง กลวิธีในการบริหารจัดการคู่แข่งซึ่งอาจเป็นองค์การอ่ืน เช่นวัดใกล้เคียงหรือเทคนิควิธีการที่จะ
ท าให้กิจกรรมของวัดตนเองดีกว่า โดดเด่นกว่า จะถูกน ามาปรับใช้อย่างเหมาะสม เป็นต้น  เรื่องของ
จุดยืนหรือต าแหน่ง (Position) ซึ่งผู้บริหารจัดการวัดจะต้องยึดหลักการ อุดมการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งถือเป็นจุดแข็งส าหรับตนเองให้มั่นคงไม่หวั่นไหว ถึงแม้จะมีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้นระหว่าง
ปฏิบัติงาน เจ้าอาวาสหรือผู้บริหารวัดก็ยังคงมีจุดยืนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลก แต่อาจมี
การปรับเปลี่ยน (Adaptation) เพ่ือความเหมาะสมกับสถานการณ์หรือเวลาก็เป็นอีกกรณีหนึ่ง  
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 ทั้งหมดนี้ เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎี 5 Ps เป็นกรอบในการบริหารจัดการองค์การทางสังคม
ประเภทวัด  สามารถจัดท าเป็นภาพได้ ดังนี้  
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 สังเคราะห์ทฤษฎี 5 Ps ส าหรับการบริหารจัดการองค์การทางสังคม 
 

บรรณานุกรม 
ณดา จันทร์สม. (2555). การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย. ส านักวิจัย  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
บุญเลิศ  ไพรินทร์. (2556). รัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิด ทฤษฎี และวิธีปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เอส.พี.เอ เจริญผล. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). (2543). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพฯ: 
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
พระครูสังฆรักษ์กฤษฎิ์ตภณ สุเมโธ. (2553). ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสใน 

เขตอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี. ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
เชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระครูพิศาลถิรธรรม. (2553). ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขตธนบุรี  
กรุงเทพมหานคร. ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พิชาย   รัตนดิลก  ณ  ภูเก็ต. (2552). องค์การและการบริหารจัดการ.   
 นนทบุรี: บริษัท ธิงค์  บี ยอนด์ บุ๊ค  จ ากัด. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฏกฉบับมหาวิทยาลัย 
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
ราชกิจจานุเบกษา. (2557). กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 พ.ศ. ๒๕๕๗ สืบค้นจาก  http://onab.go.th/attachments/10233_131-81.pdf 
วิเชียร  เส้นทอง. (2557). สัมฤทธิผลในการบริหารจัดการคณะสงฆ์ไทยของส านักงานพระพุทธ 

ศาสนแห่งชาติ. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. 
 
 

Perspective 

Ploy 

Planning 

Pattern 

Result   Based Position 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 

  
 

240 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2558). พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติม  
 พ.ศ. ๒๕๓๕ สืบค้นจาก http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a401/%a401- 
 20- 2505-001.pdf 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2557). กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงาน 
 พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2557. สืบค้นจาก 
 http://www.onab.go.th/attachments/10233_131-81.pdf 
เสถียร  วีรกุล (2529). ต าราพิชัยสงครามซุนวู.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  สืบค้นจาก http://www.thai-

library.org/Resource/0000000980.pdf 
สัญญา  สัญญาวิวัฒน์. (2549). สังคมวิทยาองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สุดใจ  วันอุดมเดชาชัย. (2556). strategic management การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ:  
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สามลดา. 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. (2558). คู่มือพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา ปี 58. สืบค้นจาก 

http://onab.go.th/eBookData/2558.pdf 
เสน่ห์  จุ้ยโต. (2551). องค์การสมัยใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 4. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์. (2549). การบริหารเชิงกลยุทธ์. พิมพ์ครั้งที่ 17. กรุงเทพฯ:   
 อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน). 
Erica Olsen. (2007). Strategic Planning For Dummies. Wiley Publishing, Inc. 111 River  

St. Hoboken, Canada.  
Henri Mintzberg, Bruce  Ahlstrand  and  Joseph Lampel. (1998). Strategy Safari  A 

Guided Tour through the Wilds of Strategic Management.  Avenue of the 
Amerika. 

James  Brian Quinn  Henry Mintzberg. (1996). The Strategic Process concepts, 
 contexts,cases. 3rd  ed. New Jersey: Prentice - Hall International.  
Stephen P.Robbins. (1989). Organization Theory structure designs and 
 applications. 3rd  ed. (Englewood Cliffs: New Jersey: Prentice – Hall Inc. 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีทีป 11 ่บับทีป 2 พคษภาฤม – สิงหาฤม 2652  

  
 

การรักษาคนเก่งโดยการให้รางวัล 
 

RETENTION TO TALENT BY USING REWARD 
 

พคกษ์ สพุรรณาลัย1 จิราวรรณ ฤงฤล้าย2 และเ่ลมิชัย กิตติศักดิ์นาวิน3 

Pruk Suphanalai1 Jirawan Kongklay2 and Chalermchai Kittisakwin3 

 
1สาขาวิชาการจัดการ ฤณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร จังหวัดเพชรบุรี 
2สาขาวิชาการจัดการ ฤณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร จังหวัดเพชรบุรี 

3สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฤณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดเพชรบุรี 
 
 

บทคัดย่อ 
บทฤวามวิชาการเรืปอง การรักษาฤนเก่งโดยการให้รางวัลมีวัตถุประสงฤ์ 3 ประการฤือ 1) ศึกษา

และอธิบายรูปแบบการจัดการฤนเก่ง   2) ศึกษาฤวามหมายและรูปแบบของรางวัลตลอดจนศึกษา
วิเฤราะห์การให้รางวัลทีปมีผลในการรักษาฤนเก่งจากแนวฤิดและหลักฐานเชิงประจักษ์ และ  3) เสนอแนะ
การประยุกต์ใช้รางวัลกับการจัดการฤนเก่งเพืปอให้สามารถรักษาฤนเก่งไว้ในองฤ์การ โดยการศึกษาและ
วิเฤราะห์วรรณกรรมทีปเกีปยวข้องรวมถึงทคษฎีทีปเกีปยวข้องกับการจัดการฤนเก่ง การรักษาฤนเก่ง และการ
ให้รางวัล เพืปอท าฤวามเข้าใจและวิเฤราะห์ฤวามส าฤัญของการรักษาฤนเก่งผ่านการให้รางวัล ซึปงมีฤวาม
จ าเป็นอย่างมากทีปองฤ์การจะต้องรับรู้ถึงฤวามส าฤัญของรางวัลและเข้าใจถึงฤวามต้องการของฤนเก่ง 
ดังนั้น เพืปอจัดสรรรางวัลให้ตรงกับฤวามต้องการและสามารถรักษาฤนเก่งให้อยากร่วมงานกับองฤ์การ
ต่อไปจึงมีข้อเสนอแนะในการรักษาฤนเก่งโดยจากให้รางวัลไว้ 5 ประเด็นฤือ การจ้างงานแบบยืดหยุ่น 
การวางแผนอาชีพให้ฤนเก่ง การให้รางวัลแบบระยะสั้น การมอบหมายงานทีปท้าทายและการวางแผนการ
พัฒนาฤนเก่ง  

 
ABSTRACT 

This article in topic using reward to retention talent has 3 aim follows 1) to 
investigate and explain talent management form. 2) to study meant and form of rewards 
including analyst to rewarding which effecting to talent retention through literature review 
and approaches review and from empirical evidences & 3) to provide guidance to applying 
properly rewarding form over talent to retain them with the organization by study, analyst 
and review literature and approaches of talent management (TM), retention to talent and 
rewarding to talent to understanding and able to analyze the keys of retention to talent 
via rewarding which is necessary to organization to get perceived in how is it important 
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and fathom regarding to what is requirements of talent to provide the reward to meet 
their expectation and bring to readiness and has willing and effort to keep working to 
organization. Hence, suggestion to using reward to retention talent have been arranging 
by 5 topics respectively follows: flexibility employment, career path, short term incentive, 
challenging assignment and development plan. 
 
ค าส าคัญ  

การให้รางวัล การจัดการฤนเก่ง การรักษาฤนเก่ง 
 
Keywords 

Rewarding, Talent Management, Retention to Talent  
 
บทน า 

ปัจจุบันการเปลีปยนแปลง ฤวามไม่แน่นอนและการแข่งขันอย่างรุนแรง ท าให้ธุรกิจต้องเผชิญกับ
การต้องตัดสินใจและปัญหาด้านการจัดการมีศักยภาพสูงมีฤวามส าฤัญมากขึ้น (Schuler et al., 2011; 
Scullion et al., 2010) การให้ฤวามสนใจในการจัดการฤนทีปมีฤวามสามารถพิเศษเป็นส่วนหนึปงของการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์และเพิปมมากข้ึนในช่วง 15 ปีทีปผ่านมา โดยใช้ชืปอเรียกว่าการจัดการฤนเก่ง (Talent 
management) โดยได้รับฤวามสนใจจากบุฤลากรด้านการทรัพยากรมนุษย์จากท้ังฝ่ายวิชาการและฝ่ายผู้
ปฏิบัติการโดยการริเริปมจากบริษัททีปปรึกษาด้านธุรกิจ McKinsey (Michaels, Ed., Handfield-Jones & 
Aexlrod, B. (2001) ซึปงได้สร้างวลี “สงฤรามการแย่งชิงฤนเก่ง” (War of talent) เป็นการเน้นย้ าหน้าทีปหลักของ
ฤนเก่งทีปประสบฤวามส าเร็จในองฤ์การชั้นน า (Boudreau & Ramstad, 2007; PricewaterhouseCoopers, 
2008; Scullion et al., 2010; McDonnell, 2011)  

ในขณะทีปการจัดการฤนเก่งถูกวิจารณ์ในแง่ของแนวฤิดและพ้ืนฐานของฤวามน่าเชืปอนั้น ยังฤงต้อง
เผชิญกับการให้ฤวามหมายและขอบเขตของฤวามรู้ (Lewis & Heckman, 2006) การจัดการฤนเก่งเป็น
เหมือนฤวามท้าทายต่อองฤ์การและงานวิจัยทีปผ่านมาบอกว่าฤวามท้าทายนี้อาจสร้างการแข่งขันทีปรุนแรง
ของตลาดในอนาฤต (Yeung et al., 2008; Tymon et al., 2010; Vaiman & Holden, 2011) หลาย
องฤ์การเริปมมีการยอมรับว่าบทบาทของฝ่ายทรัพยากรบุฤฤลก้าวเข้าสู่ การมีส่วนในการสร้างฤวาม
ได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาด การรักษาพนักงานให้ฤงอยู่กับองฤ์การเป็นหน้าทีปทีปส าฤัญและเป็น
กิจกรรมทีปฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะช่วยองฤ์การสามารถบรรลุเป้าหมายขององฤ์การได้ การรักษาพนักงาน
ให้ฤงอยู่กับองฤ์การเป็นองฤ์ประกอบทีปมีฤวามส าฤัญต่อองฤ์การมากกว่าหน้าทีปงานการจัดการฤนเก่งด้าน
อืปน ๆ ซึปงชี้เห็นให้จากการบูรณาการงานด้านกลยุทธ์หรือระบบการท างานเพืปอเพิปมพูนผลการปฏิบัติงาน
ด้วยการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการรักษาพนักงานเพืปอท าให้เกิดแรงจูงใจน าไปสู่การพัฒนา
ทักษะทีปจ าเป็นและมีฤวามถนัดของฤนเก่งเพืปอให้บรรลุเป้าหมายขององฤ์การทั้งในปัจจุบันและเป้าหมาย
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ในอนาฤต (Lockwood, 2006) เพรา่ะนั้นองฤ์การจึงจ าเป็นต้องสร้างแรงจูงใจให้ฤนเก่งทุ่มเทปฏิบัติงาน
และอยากอยู่กับองฤ์การซึปงอาจเป็นการมอบหมายงานทีปท้าทาย การให้อิสระในการฤิดริเริปม แต่การสร้าง
แรงจูงใจในพนักงานทีปส าฤัญมากทีปสุดฤือการให้รางวัล  (Reward)  การจูงใจโดยการให้รางวัลมีรูปแบบ
และกระบวนการทีปแตกต่างกันออกไปแต่จะส่งอิทธิพลต่อพคติกรรมไปสู่ฤวามส าเร็จ (Baron, 1983) 
รางวัลฤือสิปงทีปองฤ์การมอบให้พนักงานเพืปอตอบแทนการท างานเช่นเดียวกันกับทีปองฤ์การฤาดหวังผลการ
ท างานจากพนักงาน (Agarwal, 1998) และการยกย่องชืปนชมจากหัวหน้างาน เพืปอนร่วมงาน 
เปรียบเสมือนการให้รางวัลอีกทางหนึปง (Walker, 2001) เห็นว่าการให้รางวัลมีฤวามส าฤัญเพราะเป็นการ
สร้างฤวามประทับใจต่อพนักงานว่ามีฤวามส าฤัญและพนักงานก็จะเกิดฤวามประทับใจส่งกลับมายัง
องฤ์การ (Silbert, 2005)  การใช้รางวัลทีปเหมาะสมจะสามารถสร้างแรงจูงใจและส่งผลให้พนักงานเกิด
ฤวามพึงพอใจในการเป็นสมาชิกขององฤ์การ 

จากทีปกล่าวมานี้ท าให้เห็นได้ว่าการรักษาฤนเก่งมีฤวามส าฤัญต่อองฤ์การและประสิทธิของ
องฤ์การ ดังนั้นองฤ์การจึงจ าเป็นต้องรักษาฤนเก่งให้อยู่กับองฤ์การ การให้รางวัลกับฤนเก่งเป็นอีกหนึปงวิธี
ทีปสามารถรักษาฤนเก่งให้อยู่กับองฤ์การได้ 

บทฤวามนี้จึงมีวัตถุประสงฤ์ 3 ประการ ฤือ 1) ศึกษาและอธิบายรูปแบบการจัดการฤนเก่ง  2) ศึกษา
ฤวามหมายและรูปแบบของรางวัลตลอดจนศึกษาวิเฤราะห์การให้รางวัลทีปมีผลในการรักษาฤนเก่งจาก
แนวฤิดและหลักฐานเชิงประจักษ์ และ 3) เสนอแนะการประยุกต์ใช้รางวัลกับการจัดการฤนเก่งเพืปอให้
สามารถรักษาฤนเก่งไว้ในองฤ์การ 
 
เนื้อหา 

ในสภาวะด้านการแข่งขันทีปเปลีปยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การจัดการฤนเก่งเป็นแนวโน้มด้านการ
จ้างงานทีปมีฤวามยืดหยุ่นและสามารถเปลีปยนแปลงได้รวดเร็วและเกีปยวข้องกับการให้สมดุลระหว่างชีวิตกับ
การท างานซึปงได้รับฤวามสนใจจากผู้บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์และนักวิชาการ กระบวนการจัดการ
ฤนเก่งเริปมตั้งแต่การระบุฤุณสมบัติของฤนเก่งทีปต้องการ การสรรหาฤนเก่ง การฤัดเลือกฤนเก่ง การพัฒนา
ฤนเก่ง และการจูงใจฤนเก่ง แนวฤิดการให้รางวัลเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานและสามารถรักษา
พนักงานให้อยู่กับองฤ์การแต่การให้รางวัลทีปเหมาะสมกับฤวามต้องการของพนักงานนั้นมีฤวามส าฤัญ
อย่างมากโดยเ่พาะการจัดสรรรางวัลเพืปอให้ฤนเก่งอยากท างานอยู่กับองฤ์การ จากการศึกษาแนวฤิดและ
งานวิจัยทีปเกีปยวข้องพบว่าการจัดสรรรางวัลทีปเหมาะสมสามารถรักษาฤนเก่งให้อยู่กับองฤ์การ โดยสรุปได้ดังนี้ 

ฤนเก่ง (Talent) หรือ ฤนทีปมีศักยภาพสูง (High Potential) หมายถึง บุฤฤลทีปมีฤวามฤิด
สร้างสรรฤ์ ฤวามมัปนใจ ฤวามฤิดริเริปม มีฤวามสามารถในการปรับตัว มีฤวามสามารถด้านสติปัญญามอง
โลกในแง่ดี มีฤวามโดดเด่นและฤวามสามารถทีปแตกต่างจากฤนอืปน ในแต่ละองฤ์การหากมีบุฤฤลทีปมี
ฤวามสามารถหรือสมรรถนะสูง ทีปเรียกว่าฤนเก่งนั้นแล้ว ย่อมมีฤวามส าฤัญต่อองฤ์การเป็นอย่างมาก 
กล่าวฤือ ฤนเก่ง ก็จะถ่ายทอดฤวามรู้ ฤวามสามารถทีปมีไปยังบุฤฤลอืปน ๆ ภายในองฤ์การ อีกทั้งยังสร้าง
เฤรือข่ายฤนเก่งต้นแบบ (Role Model) ขึ้นมาได้ ซึปงส่งผลให้องฤ์การนั้น ๆ มีบุฤฤลเหล่านี้ท างานจึงส่งผล
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ให้องฤ์การมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อไปด้วยบุฤฤลเหล่านี้ทีปเรียกว่า ฤนเก่ง  (Michaels, Ed., 
Handfield-Jones H. & Aexlrod, B., 2001) ได้ให้ฤวามหมายของฤนเก่งไว้ว่า ฤนเก่ง หมายถึง บุฤฤลทีป
มีฤวามฤิดสร้างสรรฤ์ ฤวามฤิดริเริปม ศักยภาพ ฤวามสามารถทางด้านสติปัญญา การมองโลกในแง่ดี มี
บุฤลิกภาพดี มีพรสวรรฤ์โดดเด่นกว่าผู้อืปน และมีฤวามสามารถในการเรียนรู้เพืปอฤวามก้าวหน้า  และ
สอดฤล้องกับ (Berger & Berger, 2004) ได้ให้ฤวามหมายของฤนเก่งไว้ว่า ฤนเก่ง หมายถึง กลุ่มฤนเล็ก ๆ
ในองฤ์การทีปสามารถท างานได้บรรลุตามเป้าหมายทีปวางไว้ ทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อืปนท างานได้บรรลุ
ตามเป้าหมาย ฤนเก่งยังเป็นบุฤฤลทีปมีขีดฤวามสามารถหลักและมีฤ่านิยมตรงตามทีปองฤ์การต้องการ  สรุป
ฤวามหมายของฤนเก่ง หมายถึง บุฤฤลทีปมีฤวามรู้ ทักษะฤวามสามารถ ตลอดจนผลการปฏิบัติงาน 
(Performance) และศักยภาพในการปฏิบัติงาน (Potential) อยู่ในระดับสูงกว่าบุฤฤลอืปน อีกทั้งมีภาวะ
ฤวามเป็นผู้น า มีฤวามฤิดสร้างสรรฤ์ มีทักษะในการติดต่อสืปอสาร มีฤวามสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ได้ด้วยตนเอง มีฤวามสามารถในการจูงใจ และแนะน าผู้อืปนรวมทั้งมีฤวามต้องการทีปจะประสบฤวามส าเร็จ
ตามเป้าหมายขององฤ์การได้ก าหนดไว้ กระบวนการจัดการฤนเก่งประกอบด้วย การจ้างพนักงานทีปมี
ฤุณสมบัติตรงตามทีปต้องการในสถานทีปท างานทีปเหมาะสมและตรงตามเวลาทีปองฤ์การต้องการ (Jackson & 
Schuler, 1990) ซึปงฤรอบฤลุมไปถึงงานด้านการวางแผนการท างาน การวิเฤราะห์ฤนเก่ง กระบวนการ
สรรหาฤนเก่ง การวางแผนกิจกรรมด้านการฝึกอบรมและพัฒนาให้กับฤนเก่งและแผนการรักษาฤนเก่งให้
อยู่กับองฤ์การ (McCauley & Wakefield, 2006) ซึปงกระบวนการทั้งหมดสอดฤล้องกับงานวิจัยของ 
(Schweyer A, 2004) ทีปกล่าวว่า ระบบการบริหารจัดการฤนเก่ง หมายถึง กระบวนการวิเฤราะห์และ
วางแผนอย่างเป็นระบบให้มีฤวามสอดฤล้องกันระหว่างการเสาะแสวงหาบุฤลากร  (Sourcing) การฤัด
กรอง (Screening) การฤัดเลือก (Selection) การกระจายการท างาน  (Deployment) การพัฒนา 
(Development) ตลอดจนการรักษาให้บุฤลากรอยู่ในองฤ์การ (Retention) ของทรัพยากรมนุษย์ทีปมี
ศักยภาพและฤวามสามารถระดับสูงให้เกิดประโยชน์สูงสุด   

กระบวนการเหล่ามีขึ้นเพืปอจูงใจให้ฤนเก่งอยากท างานและฤงฤวามเป็นสมาชิกขององฤ์การเอาไว้ 
แต่นอกจากนั้นผู้บริหารยังต้องตระหนักว่าฤนเก่งมักมีฤวามฤิดเป็นของตัวเอง มีฤวามมัปนใจสูง ต้องการ
ประสบฤวามส าเร็จสูง อีกท้ังยังต้องการอิสระในการท างานทั้งด้านฤวามฤิดและด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ฤนเก่งจะฤิดว่าพวกเขาสามารถท างานได้ในทุกองฤ์การ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องสร้างแรงจูงใจเ พืปอ
รักษาฤนเก่งให้อยู่กับองฤ์การ งานทีปมีการให้รางวัลทีปสูงและสภาพแวดล้อมการท างานทีปดี มีการพัฒนา
อาชีพทีปเหมาะสมเป็นการผลักดันกลยุทธ์การรักษาฤนเก่งขององฤ์การแต่ฤวามท้าทายด้านการรักษา
พนักงานให้อยู่กับองฤ์การในระยะยาวนั้น องฤ์การต้องสร้างบรรยากาศในองฤ์การให้มากกว่าแฤ่พนักงาน
รู้สึกผูกพันในองฤ์การแต่ยังต้องให้ฤนเก่งตระหนักในงานและฤวามมัปนฤงในอาชีพ (Chaminde, 2007) 
สอดฤล้องกับงานวิจัยทีปผ่านมาทีปสนับสนุนแนวฤิดว่าฤวามส าเร็จขององฤ์การมีรากฐานมาจากปรัชญาแห่ง
การยกย่องและการอุทิศขององฤ์การสู่พนักงาน (Samuel, 2008; Nwokocha, 2012) การรักษาฤนเก่ง
ให้อยู่กับองฤ์การ มีฤวามจงรักภักดีและยึดมัปนต่อองฤ์การเป็นเรืปองยากยิปงกว่าการรักษาบุฤลากรทัปวไป สิปง
ส าฤัญทีปต้องระวัง และเข้าใจว่าอะไรฤือสิปงจูงใจให้ฤนเก่งอยู่กับองฤ์การ ผลส ารวจของบริษัททีปปรึกษา
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ธุรกิจ Sibson Consulting พบว่ามีปัจจัย 5 ประการทีปส่งผลต่อการธ ารงรักษาฤนเก่งให้อยู่กับองฤ์การฤือ 
ฤ่าตอบแทนทีปเป็น ตัวเงิน สวัสดิการ ฤวามพึงพอใจในงาน การยอมรับนับถือ และ โอกาสในการพัฒนา
สายงานอาชีพในอนาฤต เห็นได้ว่าการให้รางวัลฤนเก่งนั้น องฤ์การต้องจัดให้มีฤวามแตกต่างกับพนักงาน
ทัปวไปและสิปงทีปส าฤัญทีปสุดฤือรางวัลทีปฤนเก่งได้รับต้องตรงกับฤวามต้องการของฤนเก่งจึงจะสามารถจูงใจ
ฤนเก่งให้อยู่กับองฤ์การ อย่างไรก็ตามการให้รางวัลต้องเชืปอมโยงกับกลยุทธ์ขององฤ์การรวมถึง
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองฤ์การ การมอบอ านาจให้ผู้จัดการสามารถตัดสินใจด้านการจ้างงาน
พนักงานทีปดีทีปสุดมาร่วมงาน องฤ์การก็ต้องฤ านึงถึงการออกแบบรางวัลทีปจะท าให้ฤนเก่งตัดสินใจเข้า
ท างานในองฤ์การด้วยเช่นกัน 

การจ่ายฤ่าตอบแทน ฤ่าจ้าง หรือรางวัล สามารถก าหนดได้ในรูปแบบของการจ่ายเป็นตัวเงิน การ
ให้สิปงตอบแทนทีปจับต้องได้และเป็นผลประโยชน์ทีปพนักงานได้รับ (Milkovich & Newman, 2004) การให้
รางวัลเป็นการสร้างแรงจูงใจทางตรงไม่ว่าจะเป็นรางวัลทีปเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินซึปงรางวัล สามารถ
แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบฤือการให้รางวัลภายในและการให้รางวัลภายนอกซึปงประกอบด้วยรางวัลทีปเป็นตัว
เงินและไม่เป็นตัวเงิน รวมถึงรางวัลทีปให้ตามผลงานและรางวัลทีปให้ตามฤวามเป็นสมาชิกองฤ์การ  (De 
Cenzo & Robbins, 1994)  

1. รางวัลภายใน (Intrinsic reward) ฤือสิปงทีปให้กับพนักงานเพืปอให้เกิดฤวามภาฤภูมิใจและฤวาม
พึงพอใจจากภายในและก่อให้เกิดแรงผลักดันเพืปอให้บรรลุเป้าหมาย ฤวามส าเร็จทีปเกิดขึ้นเป็นเพืปอการตอบ
สอบแรงผลักดันภายในตัวพนักงานเอง ยกตัวอย่างเช่น การท างานทีปส าฤัญ การได้รับมอบหมายหน้าทีป
ฤวามรับผิดชอบทีปสูงขึ้น และการได้รับการยอมรับจากหัวหน้าและเพืปอนร่วมงาน ภาฤภูมิใจกับการท างาน
ทีปตนเองท าขึ้น จึงสามารถสรุปได้ว่ารางวัลภายในฤือการมีทัศนฤติทีปดีทีปพนักงานได้รับจากการท างาน 
(Deci, 1975; Thomas & Tymon, 1997)   

2. รางวัลตอบแทนภายนอก (Extrinsic  Reward) มีพ้ืนฐานมาจากการให้รางวัลทีปจับต้องได้
แตกต่างกับรางวัลภายใน เป็นฤ่าตอบแทนทีปได้จากบุฤฤลอืปนโดยทัปวไปก็ฤือจากผู้บังฤับบัญชาหรือผู้บริหาร
ระดับสูง เช่น เงินเดือน ฤ่าจ้าง การเลืปอนขั้นเลืปอนต าแหน่ง ใบประกาศเกียรติฤุณ ฤ าชมเชยและยังรวมถึง
อุปกรณ์การท างานทีปทันสมัยเช่นองฤ์การจัดหาฤอมพิวเตอร์ทีปดีและทันสมัยหรือการให้ฤวามสะดวกสบาย
ในการท างานเช่นการให้ทีปจอดรถเพืปออ านวยฤวามสะดวกให้พนักงานเพืปอสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมี
ทัศนฤติทีปดีต่อองฤ์การ การให้รางวัลจากการเป็นสมาชิกองฤ์การเช่นให้รางวัลอายุงานนาน หรือให้สิทธิ
การลาพักผ่อนทีปมากข้ึนตามจ านวนปีทีปท างาน รวมไปถึงการให้รางวัลตามผลการปฏิบัติงาน องฤ์การอาจ
ตั้งเป้าหมายทีปท้าทายไว้เพืปอให้ฤนเก่งเกิดฤวามกระตือรือร้นในการท างานและมุ่งหวังผลรางวัลทีปมีฤุณฤ่า
สอดฤล้องไปในทางเดียวกันกับฤวามท้าทาย อีกนัยหนึปงฤือองฤ์การตั้งเป้าหมายไว้สูงแต่ก็จัดเตรียมรางวัล
ทีปมีมูลฤ่าหรือฤุณฤ่าสูงตามไปด้วย  

เห็นได้ว่าการให้รางวัลท าได้หลายหลากรูปแบบทั้งแบบทางตรงและทางอ้อม แต่การจัดสรร
รางวัลให้กับฤนเก่งนั้นแตกต่างกับการจัดสรรรางวัลให้พนักงานปกติ องฤ์การต้องฤ านึงถึงฤวามต้องการ
ของฤนเก่งและเสนอรางวัลทีปเติมเต็มฤวามพึงพอใจฤนเก่งซึปงสอดฤล้องกับผลส ารวจ ของ Development 
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Dimensions International (DDI) ทีปได้แบ่งมุมมองปัจจัยทีปส่งผลต่อการรักษาฤนเก่งให้อยู่กับองฤ์การ
เป็น 2 มุมมองฤือ มุมมองของเจ้าหน้าทีปทรัพยากรมนุษย์และมุมมองของฤนเก่ง พบว่าเจ้าหน้าทีปทรัพยากร
มนุษย์ได้ให้ฤวามส าฤัญกับ โอกาสฤวามก้าวหน้าในอนาฤต ฤ่าตอบแทน ฤวามเฤรียด ฤวามสัมพันธ์กับ
หัวหน้างาน แต่ฤนเก่งได้ให้ฤวามส าฤัญกับฤวาม สมดุลกับชีวิต ลักษณะงาน ฤวามสัมพันธ์กับเพืปอน
ร่วมงาน ฤวามสัมพันธ์กับหัวหน้างาน และฤ่าตอบแทน (Sears, 2003)  จึงสรุปได้ว่าฤนเก่งมีฤวาม
ต้องการทีปแตกต่างจากพนักงานทัปวไปและยังสอดฤล้องกับทคษฎีฤวามต้องการตามล าดับขั้น ซึปงรู้จักกันใน
ชืปอว่าทคษฎีฤวามต้องการของ Maslow (1943) เป็นทคษฎีทีปอธิบายถึงฤวามต้องการของมนุษย์และ
จ าแนกฤวามต้องการของมนุษย์ออกเป็น 5 ล าดับดังแผนภาพทีป 1 

 
ภาพที่ 1 โมเดลทคษฎีฤวามต้องการตามล าดับขั้น 
ที่มา: Maslow (1943)  
 

จากภาพทีป 1 สามารถอธิบายรายละเอียดของแต่ละล าดับได ้ดังนี้ 
1. ฤวามต้องการทางด้านร่างกาย (Physical need) เป็นฤวามต้องการขั้นพ้ืนฐานทีปแต่ละบุฤฤลมีอยู่ใน

ตัวเอง เช่น อาหาร น้ า ทีปอยู่อาศัย การพักผ่อน เป็นต้น 
2. ฤวามต้องการฤวามปลอดภัย (Safety need) เป็นฤวามต้องการทีปแต่ละบุฤฤลต้องการทีปจะ

ปราศจากอันตรายทางกายและฤวามกลัวทีปจะสูญเสียงาน 
3. ฤวามต้องการทางสังฤม (Social need) ฤือการมีเพืปอนร่วมงานทีปมีฤวามเป็นมิตร มีฤวามสัมพันธ์อัน

ดีกับเพืปอนร่วมงาน 
4. ฤวามต้องการการยกย่อง (Esteem need) ฤือการมีฤวามรับผิดชอบงานทีปมีฤวามส าฤัญสูง ได้รับฤ า

ชมเชย และการยอมรับจากหัวหน้างาน และได้เลืปอนต าแหน่งหน้าทีปการงานทีปมีสถานภาพสูงขึ้น 

ความต้องการ
ความส าเร็จใน

ชีวิต

ความต้องการการยก
ยอ่ง

ความต้องการทางสงัคม

ความต้องการความปลอดภยั

ความต้องการทางร่างกาย
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5. ฤวามต้องการฤวามส าเร็จในชีวิต (Self-actualization need) ได้แก่ลักษณะการท างานทีปมีฤวาม
ยืดหยุ่นและมีอิสระสูง การให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และงานมีฤวามริเริปมสร้างสรรฤ์ 
 

จากทีปกล่าวมาสามารถกล่าวได้ว่าการให้รางวัลฤนเก่งเพืปอให้ฤนเก่งฤงอยู่ในองฤ์การนั้น องฤ์การ
ฤวรฤ านึกถึงฤวามต้องการของฤนเก่งทีปแตกต่างจากพนักงานทัปวไปซึปงจากผลส ารวจจาก DDI แสดงให้เห็น
ว่าฤนเก่งให้ฤวามส าฤัญฤวามสมดุลในชีวิต ลักษณะงาน มากกว่าฤ่าตอบแทนในขณะทีปพนักงานฝ่าย
ทรัพยากรบุฤฤลให้ฤวามส าฤัญกับฤวามก้าวหน้าในชีวิตเป็นอันดับแรกซึปงสะท้อนและเน้นย้ าให้เห็นว่าฤน
เก่งมีฤวามต้องการทีปแตกต่างออกไปจากพนักงานทัปวไป การรักษาฤนเก่งด้วยการให้รางวัลจึงต้องแตกต่าง
จากพนักงานทัปวไป ซึปงสอดฤล้องกับ (Armstrong, 2006) ทีปกล่าวไว้ว่าการให้รางวัลทีปเหมาะสมจะท าให้มี
แรงจูงใจและฤวามผูกพันต่อองฤ์การมากขึ้น เพิปมฤวามผูกพันในงานและเพิปมพคติกรรมทีปองฤ์การต้องการ  
 
สรุป 

จากวัตถุประสงฤ์ทั้ง 3 ข้อ ผู้เขียนได้ทบทวนวรรณกรรมและวิเฤราะห์บนพ้ืนฐานของแนวฤิด 
ทคษฎี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพืปออธิบายถึงฤวามหมาย ฤวามส าฤัญ ของรางวัลทีปเกีปยวข้องกับการให้
รางวัลและการรักษาฤนเก่งในองฤ์การ เห็นได้ว่ารูปแบบการจัดการฤนเก่งจะเริปมตั้งแต่ขั้นตอนการจ้างงาน 
การฝึกอบรมตามสมรรถนะทีปเหมาะสม มอบหมายงานทีปมีฤวามท้าทายให้รับผิดชอบและการจัดเงืปอนไข
การจ้างงานทีปแตกต่างไปจากพนักงานทัปวไป และจากทบทวนงานวิจัยสามารถกล่าวได้ว่าการให้รางวัลมี
ประสิทธิภาพสูงสุดทีปจะสามารถท าให้องฤ์การธ ารงรักษาฤนเก่งได้ ดังนั้นผู้เขียนขอเสนอแนะการให้รางวัล
ทั้งในรูปแบบรางวัลภายนอก (Extrinsic) และรางวัลภายใน (Intrinsic) 5 รูปแบบเพืปอจัดสรรรางวัลให้กับ
ฤนเก่งเพืปอรักษาให้ฤนเก่งฤงอยู่ในองฤ์การดังนี้ 

1. การจ้างงานแบบยืดหยุ่น ฤนเก่งทีปอยู่นอกองฤ์การส่วนใหญ่มีงานท าหมดแล้ว แต่บางส่วนก็
ไม่มีสังกัดบริษัทใดเพราะท างานเป็นแบบรับงานเป็นฤรั้งฤราว (Freelance) กล่าวโดยย่อฤือ ฤนเก่งนั้นมี
อยู่ทั้งในระบบและนอกระบบ แต่ถ้าหากองฤ์การต้องการดึงฤนเก่งนอกระบบเข้ามาร่วมงานกับองฤ์การ ก็
ต้องมีรูปแบบการจ้างงานแบบยืดหยุ่น ทีปสามารถปรับให้มีข้อตกลงร่วมกันได้ โดยอาจจะไม่ใช่การจ้างเป็น
พนักงานประจ าหรือถาวร แต่เป็นสัญญาจ้างทีปมีก าหนดระยะเวลา หรืองานแบบอิสระ (Freelance) ซึปง
ฤนเก่งเหล่านี้สามารถบริหารจัดการเวลาได้ การยกเลิกการท างานในวันเสาร์อาจสร้างฤวามพึงพอใจใน
การจ้างงานและดึงดูดฤนท างานทีปต้องการปัจจัยด้าน Work-life balance ส าหรับชีวิตการท างาน ซึปงก็
เป็นแนวโน้มหนึปงซึปงมีฤวามส าฤัญในปัจจุบัน  

2. การวางแผนอาชีพ บางองฤ์การมีระบบการวาง Career Path ส าหรับกลุ่มฤนเก่ง ทีปเป็น
เส้นทางการเติบโตก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึปงการสร้างฤวามก้าวหน้าในอาชีพนี้จะต้องวางโฤรงสร้างให้
ชัดเจน และมีทางเลือกทีปมากกว่าหนึปงเสมอ ผู้บริหารต้องสืปอสารให้เห็นและเข้าใจได้อย่างชัดเจน ว่าฤนเก่ง
ขององฤ์การจะมีอนาฤตในองฤ์การอย่างไร เพราะสาเหตุหนึปงทีปมีส่วนท าให้ฤนเก่งลาออกฤือ ผู้บริหาร 
เพราะบ่อยฤรั้งผู้บริหารไม่ให้ฤวามส าฤัญในการดูแลรักษาและเอาใจใส่ฤนเก่ง เป็นไปตาม (Michaels et al., 
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2001) ซึปงกล่าวว่าฤนเก่งต้องการฤวามมีอิสระในการตัดสินใจ อ านาจในการด าเนินงานภายใต้ฤวาม
เชืปอมัปนทีปจะท าในสิปงทีปดีกว่า เร็วกว่า มีประสิทธิภาพสูงกว่า องฤ์การต้องสนับสนุนให้ฤนเก่งปลดปล่อย
ศักยภาพในตัวเองออกมา 

3. การให้รางวัลแบบระยะสั้น ฤนเก่งฤวรได้รับรางวัลทีปเหมาะสมและรวดเร็ว  การให้
ผลตอบแทนระยะสั้น (Short term incentive plan) การให้ผลตอบแทนระยะสั้น แต่ให้บ่อย ๆ ฤรั้ง ไม่
จ าเป็นต้องเป็นรางวัลก้อนใหญ่ จะช่วยให้ฤนเก่งรับรู้ได้ว่าสิปงทีปเขาท าอยู่เป็นสิปงทีปถูกต้อง องฤ์การมองเห็น
และให้ฤวามส าฤัญ โดยจัดเป็นช่วง ๆ เป็นระยะ ๆ ตลอดทั้งปี เปรียบเสมือนการใส่น้ ามันหล่อให้กับฤนก่ง
ตลอดเวลาให้ฤนเก่งได้มีแรงจูงใจในการท างานโดยไม่จ าเป็นต้องรอโบนัสปลายปีทีเดียว สอดฤล้องกับ 
(Rumpel & Medcof, 2006) ซึปงกล่าวว่าองฤ์การจะต้องพิจารณาซึปงผลตอบแทนใด ๆ (เป็นเงินหรือไม่
เป็นตัวเงิน) ทีปมีฤุณฤ่ากับพนักงาน เชืปอมโยงไปยังการให้รางวัลในรูปแบบต่าง ๆ ซึปงจะสามารถบรรลุฤวาม
ต้องการของพนักงานและมีผลทางตรงต่อการรักษาฤนเก่ง  

4. การมอบหมายงานทีปท้าทาย งานทีปมีฤวามหมายเสมือน Intrinsic reward แบบหนึปง ฤนเก่ง
ต้องการได้รับมอบหมายให้ท างานทีปฤนอืปนท าไม่ได้ หรืองานทีปมีฤวามส าฤัญสูง มีผลกระทบต่อองฤ์การใน
ทางบวกเป็นอย่างมาก สามารถชี้เป็นชี้ตายอนาฤตบริษัทได้ งานทีปมีฤวามหมายนี้ จะต้องเป็นงานทีปสมาชิก
ในองฤ์การฝากฤวามหวังไว้ว่า ถ้าหากฤนเก่งปฏิบัติภารกิจได้ส าเร็จและท าให้พนักงานฤนอืปน ๆ ทีปเหลือ
ได้รับประโยชน์โดยถ้วนหน้ากัน ก็จะท าให้ฤนเก่งได้รับฤ าชืปนชมจากผู้บังฤับบัญชาและเพืปอนร่วมงาน 

6. การวางแผนการพัฒนาฤนเก่ง องฤ์การฤวรวางแผนการจัดเตรียมแผนการอบรมและพัฒนา
ฤนเก่ง ส่งเสริมการเรียนรู้ ประสบการณ์ ให้มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเข้มข้น เรียนรู้วิธีลัดอย่าง
รวดเร็วโดยตรงจากผู้เชีปยวชาญและผู้มีประสบการณ์ตรง จัดโฤรงการอบรมพิเศษผ่านการจ าลองเหตุการณ์
ให้กล้าฤิดและตัดสินใจ ฤนเก่งจะสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้จากสถานการณ์จ าลองเพืปอเตรียมพร้อม
ส าหรับเหตุการณ์จริงทีปอาจเกิดขึ้น สอดฤล้องกับ (Lewis & Heckman, 2006) ทีปกล่าวว่าแผนการพัฒนา
ฤนเก่งอย่างเหมาะสมเป็น 1 ใน 3 ส่วนหลักของการจัดการฤนเก่งในปัจจุบัน 
 จากรูปแบบรางวัลทั้ง 5 ทีปผู้เขียนได้เสนอแนะ องฤ์การสามารถน าไปเป็นแบบแผนเพืปอประยุกต์
และปรับปรุงการให้รางวัลเพืปอฤนเก่งในองฤ์การตามบริบทของตนเองหรือตามลักษณะขององฤ์การทีป
แตกต่างกันและเพืปอสร้างฤวามผูกพันระหว่างฤนเก่งกับองฤ์การอย่างรูปธรรม อย่างไรก็ตามสิปงทีปส าฤัญฤือ
องฤ์การฤวรส่งเสริมให้ผู้บริหารตามสายงานได้รับการฝึกอบรมเรืปองการจัดการฤนเก่งเพืปอให้ เข้าใจ
กระบวนการต่าง ๆ ในการจัดการฤนเก่งทั้งในภาพรวมของกระบวนการทั้งหมดและกระบวนการทีป
เกีปยวข้องโดยตรงในแต่ละสายงาน  
 นอกเหนือจากนั้น องฤ์การฤวรส่งเสริมให้ผู้บริหารตามสายงานได้ตะหนักถึงฤวามส าฤัญของ
จัดการฤนเก่งและร่วมกันผลักดันและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในส่วนงานทีปตนเองเกีปยวข้องเพืปอให้
องฤ์การสามารถจูงใจให้ฤนเก่งทุ่มเทในการปฏิบัติงานธ ารงฤ์รักษาฤนเก่งให้อยู่กับองฤ์การซึปงจะสร้าง
ฤวามได้เปรียบทางการแข่งขันและสร้างฤวามยัปงยืนให้กับองฤ์การต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้ใช้การศึกษาและการวิเคราะห์บนพื้นฐานแนวคิด ทฤษฎีด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และการบริหารงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
แนวทางให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและสามารถรักษา
ความอยู่รอดในระยะยาว เนื่องจากการด าเนินธุรกิจ SMEs มีข้อจ ากัดด้านทรัพยากรขององค์การที่
ขาดแคลนกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ที่พร้อมซึ่งระบบการบริหารงาน เงินทุน และความพร้อมด้านบุคลากร 
ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs จึงต้องใช้กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือสร้างความสามารถ
ทางการแข่งขันให้สามารถด ารงอยู่ได้ในระยะยาว โดยกลยุทธ์ดังกล่าวต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจและบริบทของการด าเนินธุรกิจ SMEs ในด้านต่าง ๆ  ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความเหมาะสมกับ
กลยุทธ์ทางธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ลักษณะเฉพาะขององค์การ และความสามารถของ
องค์การ 

 
ABSTRACT 

 This paper applied the studies and analysis based on the thoughts and theories 
of Human Resource Management of SMEs with the objectives to guide SMEs 
entrepreneurs in creating competiveness and maintaining long-term survivability. Since 
operating SMEs business has limitation in resource deficiency comparing with large 
corporations with existing management system, capitals, and personnel, SMEs 
entrepreneurs have to employ Human Resource Management strategies fit with their 
business environment and context of SMEs business operations in 4 aspects such as 
fit with organizational strategies, fit with environment, fit with organizational 
personality, and fit with organizational capabilities. 
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บทน า  

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises; SMEs) เป็นกลไก
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นตัวเร่งให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นผู้
สร้างสรรค์งาน เนื่องจากมีจ านวนผู้ประกอบการ SMEs ทั้งที่อยู่ในระบบ ทั้งที่จดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคล และอยู่นอกระบบเป็นผู้ประกอบการรายย่อยจ านวนมาก ในปี 2556 ผู้ประกอบการธุรกิจ 
SMEs ในประเทศไทยมีจ านวนทั้งสิ้น 2.74 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.5 ของจ านวนวิสาหกิจทั้งหมด 
ก่อให้เกิดการจ้างงาน 11.78 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 80.4 ของการจ้างงานรวมในประเทศ 
(ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2556)  
 ถึงแม้ธุรกิจ SMEs จะมีบทบาทอย่างมากในระบบเศรษฐกิจไทย แต่ในปัจจุบันธุรกิจ SMEs 
ประสบกับปัญหาในการด าเนินธุรกิจอย่างรุนแรงและขาดความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจ ภาครัฐจึง
พยายามให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้ธุรกิจ SMEs ประคองตัวอยู่รอดได้ จึงให้นโยบาย SMEs เป็นวาระ
แห่งชาติของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ (ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม, 
2558) ส่วนใหญ่ธุรกิจ SMEs มีรูปแบบการบริหารเป็นธุรกิจครอบครัว จากการศึกษาพบว่า การอยู่
รอดของธุรกิจครอบครัวที่สามารถส่งต่อไปสู่รุ่นที่ 3 มีจ านวนต่ ากว่าร้อยละ 10 (Cuhadar and 
Ozmen, 2008) 
 ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อธุรกิจ SMEs เกิดจากกระแสโลกาภิวัฒน์ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว การแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น ในอดีตธุรกิจสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยให้ความส าคัญด้านเทคโนโลยีและเงินทุน แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยี
ต่าง ๆ สามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย ส่วนด้านเงินทุนก็สามารถระดมทุนโดยผ่านเครื่องมือทางการเงิน
รูปแบบต่าง ๆ ได้สะดวกมากขึ้น การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจจึงเปลี่ยนเป็นการ
แสวงหากลยุทธ์ที่ยากท่ีจะลอกเลียนแบบได้ง่าย การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นกลยุทธ์ส าคัญ
ที่จะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว เนื่องจากทักษะ ความสามารถ ศักยภาพ      
และความจงรักภักดีต่อองค์การเป็นสิ่งที่ไม่สามารถลอกเลียนและถ่ายโอนไปสู่องค์การอ่ืนได้ 
ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างศักยภาพขององค์การ (อริสา ส ารอง, 2552)  
 กลยุทธ์ทางการจัดการได้ถูกน ามาใช้เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและช่วยส่งผล
ให้ผลการปฏิบัติงานของธุรกิจดีขึ้น (Raduan & et al., 2009) กลยุทธ์การจัดการและการคิดเชิงกลยุทธ์ท า
ให้ผู้บริหารได้พิจารณาโดยค านึงถึงทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ จาก
การศึกษาพบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทส าคัญในการก าหนดและการน ากลยุทธ์องค์การ
ไปใช้ (Abdullah & et al., 2009) การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งของ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 

  
 

253 

องค์การเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การ (Barney, 
1991; Pfeffer, 1998) ปัจจุบันองค์การไม่สามารถพ่ึงพาความได้เปรียบทางการแข่งขันที่เกิดจากด้าน
การเงินและการตลาด แต่ความได้เปรียบทางการแข่งขันอยู่ที่การวางแผนน ากลยุทธ์การด้านทุนมนุษย์
ไปปฏิบัติ ในภาวการณ์แข่งขันองค์การจะใช้การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างคุณค่าเพ่ิมเหนือคู่
แข่งขัน การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์การ (Ansari & et al., 2012) 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นทั้งกลยุทธ์และหน้าที่ทางธุรกิจซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิผล
และผลิตภาพต่อผลส าเร็จโดยรวมให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้ แต่ผู้ประกอบการ SMEs มักจะ
กังวลกับเกี่ยวกับเศรษฐกิจจนมองข้ามสิ่งที่ส่งผลต่อศักยภาพที่แท้จริงในประเด็นของทรัพยากรมนุษย์ 
ซึ่งหากผู้ประกอบการ SMEs ใส่ใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะน ามาซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
องค์การ (Arzu Safak Uyar, 2012)  
 การบริหารงานที่มีประสิทธิผลมีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ SMEs อย่างมาก ในบาง
แง่มุมแล้วประสิทธิผลในการบริหารงานของธุรกิจ SMEs จะมีความส าคัญมากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่ง
สามารถรองรับความเสียหายจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดในจ านวนเงินที่มากกว่าธุรกิจ SMEs หากมี
การตัดสินใจที่ผิดพลาดจากการด าเนินงานในธุรกิจขนาดใหญ่ก็สามารถน าเงินที่ สูญเสียไปกลับคืนมา
ได้อย่างง่ายดาย ถึงแม้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นจ านวนเงินหลักล้านก็ยังไม่ส่งผลกระทบต่อความอยู่
รอดระยะยาวของธุรกิจขนาดใหญ่ได้ ซึ่งต่างจากธุรกิจ SMEs ที่จ านวนเงินน้อยกว่าที่เกิดจากการ
ตัดสินใจบริหารผิดพลาด อาจส่งผลกระทบถึงความอยู่รอดของธุรกิจ SMEs ได้ (Griffin, 2002)  
 บทความนี้จึงได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ผู้ประกอบการธุรกิจ 
SMEs น ามาใช้ภายใต้ข้อจ ากัดด้านทรัพยากรขององค์การที่ขาดแคลนกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งพร้อม
ทั้งระบบการบริหารงาน เงินทุน ความพร้อมด้านบุคลากร เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ 
SMEs ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและสามารถรักษาความอยู่รอดในระยะยาว 
 
เนื้อหา 
ความแตกต่างในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่ 
 1. ทรัพยากรด้านการเงินและทางกายภาพที่จ ากัดของธุรกิจ SMEs ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็กถึง
ขนาดกลาง มีทรัพยากรด้านการเงินและความสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ที่
สามารถระดมทุนด้วยเครื่องมือทางการเงินที่มีอยู่โดยง่าย ท าให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ 
SMEs ต้องพิจารณาอย่างระมัดระวังโดยค านึงถึงถึงความสมดุลระหว่างการควบคุมต้นทุนในการผลิต
และความพึงพอใจของพนักงาน รวมทั้งการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจขนาดใหญ่จะเกิดความ
ประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale)  เช่น การจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงานจ านวนมาก
ย่อมมีต้นทุนของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อพนักงานต่ ากว่าในธุรกิจ SMEs อีกทั้งชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ
ในการท างานกับองค์การขนาดใหญ่ยังสร้างความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) กับธุรกิจขนาด
ใหญ่มากกว่าในธุรกิจ SMEs จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่มีจ านวนพนักงานน้อย
จะให้ความส าคัญกับความพึงพอใจในการท างานของพนักงานมากกว่าธุรกิจที่มีพนักงานจ านวนมาก 
(Arzu Safak Uyar, 2012) 
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 2. ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของกิจการและพนักงาน รูปแบบการจัดโครงสร้างการ
บริหารงานของธุรกิจขนาดใหญ่จะมีการจัดองค์การที่เป็นทางการ มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน     
มีฝ่ายที่รับผิดขอบในการบริหารงานบุคคลในองค์การ อีกทั้งจ านวนบุคลากรที่มีจ านวนมากท าให้
เจ้าของกิจการไม่ได้คลุกคลีกับพนักงานเป็นรายบุคคล การให้แรงจูงใจที่เป็นผลตอบแทนในรูปตัวเงิน
หรือผลตอบแทนอ่ืนในธุรกิจขนาดใหญ่ จะส่งผลเป็นบรรทัดฐานและความคาดหวังในฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งต่างจากธุรกิจ SMEs ที่มีพนักงานจ านวนน้อย เจ้าของกิจการมักเป็นผู้มีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานบุคคล มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับพนักงาน ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของกิจการและ
พนักงานอย่างไม่เป็นทางการ ท าให้มีความอิสระและคล่องตัวในการให้ผลตอบแทน รวมถึงการเอาใจ
ใส่ความเป็นอยู่ของพนักงานและแก้ปัญหาได้ตรงกับความต้องการของหนักงาน จึงเป็นจุดแข็งของ
ธุรกิจ SMEs ที่จะใช้ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับแรงจูงใจในการท างานให้พนักงานเกิดความภักดีต่อ
องค์การ แต่ในขณะเดียวกันรูปแบบการบริหารงานที่ไม่เป็นทางการของธุรกิจ SMEs กลับท าให้ธุรกิจ 
SMEs ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจครอบครัวไม่สามารถส่งต่อธุรกิจไปยังรุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ได้ ดังนั้นเพ่ือให้
ธุรกิจครอบครัวสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถส่งต่อให้รุ่นต่อไปในอนาคต 
การสร้างให้เป็นสถาบัน (Institutionalization) จึงเป็นวิธีการที่จะขจัดอุปสรรคในการอยู่รอดระยะยาว 
(Yazicioglu & Koc, 2009) 
 3. การแบ่งงานกันท า (Division of Labor) ในธุรกิจ SMEs ที่มีข้อจ ากัดทางด้านทรัพยากร
ด้านการเงิน รวมทั้งปริมาณงานบางต าแหน่งงานน้อยหากแบ่งแยกตามต าแหน่งจะเกิดการว่างงานแฝง 
พนักงานในธุรกิจ SMEs มักต้องท างานหลากหลายหน้าที่ ไม่สามารถแบ่งแยกงานเป็นแผนกเป็นฝ่าย 
ให้ท างานเฉพาะด้านเฉพาะหน้าที่ได้อย่างชัดเจนเหมือนธุรกิจขนาดใหญ่ พนักงานแต่ละคนสามารถ
ท างานร่วมกันได้หลายหน้าที่เพ่ือทดแทนพนักงานในส่วนที่ขาด จึงมีทักษะความช านาญที่หลากหลาย  
 4. การค านึงถึงผลประโยชน์ระยะยาวมากกว่าระยะสั้น ธุรกิจ SMEs ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ
ครอบครัว โดยเจ้าของกิจการท าหน้าที่บริหารงานในองค์การด้วย ซึ่งต่างจากธุรกิจขนาดใหญ่ที่ผู้ถือ
หุ้นและผู้บริหารแยกออกจากกัน ธุรกิจ SMEs คาดหวังการอยู่รอดของธุรกิจเพ่ือส่งต่อรุ่นสู่รุ่น จึงมอง
ถึงผลประโยชน์ในระยะยาวมากกว่าการค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผลประโยชน์ระยะสั้น 
ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจ SMEs จึงเป็นระบบปิดที่พยายามรักษาพนักงานให้อยู่กับ
องค์การในระยะยาว และมักไม่ค่อยมีผู้บริหารมืออาชีพจากภายนอกครอบครัวเข้ามาเป็นผู้บริหาร
ระดับสูง รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการท างานของธุรกิจ SMEs ไม่จูงใจแก่ผู้บริหารภายนอกเข้ามา
บริหารเหมือนธุรกิจขนาดใหญ่ 
 5. ความยืดหยุ่นของการปรับตัวในการบริหารความเปลี่ยนแปลง การบริหารความ
เปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว  ธุรกิจ 
SMEs เป็นธุรกิจที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีขนาดของเงินทุนน้อยและการใช้เทคโนโลยีไม่ซับซ้อน มี
สายการบังคับบัญชาที่สั้นเกี่ยวข้องกับคนในองค์การไม่มากนัก ธุรกิจ SMEs จึงมีความสามารถในการ
ปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผลกระทบจากภายนอกได้คล่องตัวกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ที่มี
โครงสร้างการบริหารการสั่งการที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับคนจ านวนมาก ความยืดหยุ่นในการปรับตัว
ต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วจึงเป็นจุดแข็งของธุรกิจ SMEs ซึ่งรวมถึงกลยุทธ์ในการบริหาร
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ทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs จึงต้องมีบทบาทในด้านกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์โดยการเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)  
 
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อความสามารถทางการแข่งขัน 
 Gomez-Mejia (2001) กล่าวถึงทางเลือกของกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
(Strategic Human Resource Choice) ว่า องค์การธุรกิจมีทางเลือกในการก าหนดกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือความสามารถทางการแข่งขันท่ีแตกต่างกัน 2 ขั้วอย่างชัดเจน ได้แก่  
 1) กระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการ (Work Flows) โดยองค์การสามารถเลือกระหว่าง
ประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยพยายามลดต้นทุนการผลิตสินค้าหรือบริการให้ต่ าที่สุดหรือสร้าง
นวัตกรรม (Innovation) ซึ่งอาจท าให้ต้นทุนการผลิตสูง เลือกระหว่างการควบคุมมีการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนหรือความยืดหยุ่นโดยเปิดโอกาสให้พนักงานใช้ดุลยพินิจในการท างาน เลือกให้
พนักงานท าหน้าที่ชัดเจนเฉพาะด้านหรือท างานหลากหลายด้าน เลือกก าหนดแผนการท างานชัดเจน
ไว้ล่วงหน้าหรือยืดหยุ่นให้ปรับเปลี่ยนตามความจ าเป็น 
 2) กระบวนการบรรจุพนักงาน (Staffing) โดยองค์การสามารถเลือกระหว่างการสรรหา
พนักงานจากภายในเพ่ือเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น (ระบบปิด) หรือการสรรหาจากบุคคลภายนอก (ระบบ
เปิด) เลือกที่จะมอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงเป็นผู้คัดเลือกหรือรวมศูนย์การตัดสินใจที่ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์  เลือกพนักงานที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์การ มีมนุษย์สัมพันธ์หรือเลือกพนักงาน
ที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคนิคเลือกก าหนดระบบจ้างที่ไม่เป็นทางการไม่มีแบบแผนตายตัวหรือ
ก าหนดระบบจ้างที่เป็นทางการ มีวิธีการชัดเจนแน่นอน 
 3) การเลิกจ้างงาน (Employee Separations) โดยองค์การสามารถเลือกระหว่างระบบ
สมัครใจ เช่น การเกษียณอายุก่อนก าหนดหรือระบบบังคับ เช่น ปลดหรือไล่ออก การใส่ใจพนักงานที่
องค์การเลิกจ้างงาน โดยเลือกท่ีจะช่วยเหลือพนักงานที่ถูกปลดออก หรือให้พนักงานหาทางแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง  
 4) การประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงาน (Performance Appraisal) โดยองค์การสามารถ
เลือกระหว่างการปรับวิธีการประเมินผลงานให้เหมาะสมตามกลุ่มงานหรือใช้มาตรฐานเดียวกันทั้ง
องค์การ เลือกการใช้ข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานหรือใช้เพ่ือการควบคุมพนักงานไม่ให้ปฏิบัติงานต่ ากว่าเกณฑ์ เลือกระบบการประเมินที่เปิด
โอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลปฏิบัติงานของตนเองด้วยหรือใช้การประเมินโดย
ผู้บังคับบัญชาเพียงฝ่ายเดียว  
 5) การฝึกอบรมและการพัฒนาเส้นทางอาชีพ (Training and Career Development) โดย
องค์การสามารถเลือกระหว่างการฝึกอบรมที่เน้นพัฒนาทักษะ ความรู้ความช านาญเฉพาะตัวบุคคล
หรือเน้นประสิทธิผลของทีมงาน เลือกจัดฝึกอบรมพนักงานภายในองค์การเพ่ือให้มีทักษะเฉพาะด้าน
ซึ่งต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (on-the job-training) หรือส่งไปฝึกที่หน่วยงานภายนอก เลือกอบรม
พนักงานให้มีความรู้เฉพาะด้านหรืออบรมให้พนักงานมีความรู้ทั่วไป  
 6) การก าหนดผลตอบแทนเงินเดือน/ค่าจ้างและสวัสดิการ (Compensation and Benefits)       
โดยองค์การสามารถเลือกระหว่างการก าหนดอัตราค่าจ้างคงที่หรือปรับเปลี่ยนโดยพิจารณาร่วมกับ
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ปัจจัยที่ก าหนด เช่น ค่าครองชีพ อัตราเงินเพ้อ สภาพแวดล้อมของธุรกิจ เลือกก าหนดอัตราค่าจ้าง
ตามต าแหน่งงาน (job-based pay) โดยแต่ละต าแหน่งงานจะมีอัตราผลตอบแทนที่แน่นอนตายตัว
หรือก าหนดค่าตอบแทนตามความรู้ความสามารถส่วนบุคคล (Individual-based pay)  เลือกการให้
ผลตอบแทนตามหลั กอาวุ โ ส  (Seniority-based pay)  หรื อ ให้ ร า ง วั ล ต ามผลปฏิ บั ติ ง าน 
(Performance-based pay) เลือกที่จะให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ผูกขาดอ านาจการตัดสินใจก าหนด
ผลตอบแทนหรือกระจายอ านาจการตัดสินใจให้แต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วม 
 7) วินัยและสิทธิของพนักงาน (Discipline and Employee Right) โดยองค์การสามารถ
เลือกระหว่างการใช้วินัยเป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมของพนักงานในการลงโทษผู้กระท าผิด
หรือเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์การ เลือกการใช้วินัยเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์เฉพาะฝ่ายของนายจ้างหรือเพ่ือรักษาสิทธิ์ของฝ่ายลูกจ้าง เลือกใช้ระบบมาตรฐานด้าน
จริยธรรมอันเป็นที่ยอมรับอย่างสากลหรือองค์การก าหนดการปฏิบัติด้านจริยธรรมขึ้นเพ่ือให้ยึดถือ
ปฏิบัติเป็นลักษณะเฉพาะขององค์การ 
 8) ระบบแรงงานสัมพันธ์ (Employee and Labor Relations) โดยองค์การสามารถเลือก
ระหว่างการสื่อสารจากบนลงล่าง (top-down) จากผู้บริหารลงมายังพนักงานหรือจากระดับล่างขึ้นบน 
(bottom-up) เพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานสะท้อนปัญหาของตนขึ้นไปยังฝ่ายบริหาร เลือกที่จะให้มี
การจัดตั้งสหภาพแรงงานหรือปฏิเสธไม่ให้มีสหภาพแรงงาน   
 9) การจัดการแรงงานข้ามชาติ (International Management) โดยองค์การสามารถเลือก
ระหว่างการสร้างวัฒนธรรมร่วมหรือให้พนักงานที่เป็นชาวต่างชาติปรับตัวให้เข้ากับองค์การ เลือก
ผู้บริหารจากประเทศของบริษัทแม่มาดูแลพนักงานหรือให้ผู้บริหารประเทศนั้น ๆ บริหารพนักงานเอง 
เลือกก าหนดนโยบายจากบริษัทแม่ให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายเดียวกันหมดหรือกระจายอ านาจให้
แต่ละสาขาก าหนดนโยบายด้วยตนเอง 
 
แนวทางการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิผลกับธุรกิจ SMEs  
 Chandler (1963) ได้กล่าวว่า กลยุทธ์หมายถึงการก าหนดเป้าหมายระยะยาวและ
วัตถุประสงค์ของธุรกิจที่จะปฏิบัติและจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นการน า
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ จึงควรค านึงถึงความเหมาะสมกับบริบทของธุรกิจในด้านต่าง ๆ 
(ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน, 2545) ดังนี้  
 1. กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
(fit with organizational strategies)  
 กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก (Evolutionary Business Strategy) และกล
ยุทธ์การตั้งรับ (Steady-state Strategy) การด าเนินธุรกิจ SMEs โดยใช้กลยุทธ์เชิงรุกมักเป็นช่วงที่
ธุรกิจมีการขยายตัว  มียอดขายและก าไรสูงขึ้น มีส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมขึ้น หรือมีการออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ เพ่ือสร้างตลาดใหม่ จึงจ าเป็นต้องมีการขยายกิจการ เพ่ิมก าลังการผลิตหรือเพ่ิมสาขา จึงต้อง
เพ่ิมก าลังคนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้ทันต่อความต้องการของตลาด ธุรกิจ SMEs ที่ใช้กลยุทธ์เชิงรุกจึงต้องมี
ความยืดหยุ่นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ิมข้ึน ลดการควบคุมโดยให้แต่ละหน่วยงานใช้ดุลยพินิจ
ในการตัดสินใจได้โดยอิสระ มีการกระจายอ านาจ   เน้นให้ความส าคัญด้านนวัตกรรมมากกว่าการ
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ค านึงถึงการลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นระบบเปิดเพ่ือให้เกิดความ
ยืดหยุ่น สามารถตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อโอกาสในธุรกิจ 
 ส่วนธุรกิจ SMEs ที่ใช้กลยุทธ์เชิงรับมักเป็นช่วงที่ธุรกิจมีการแข่งขันสูง ตลาดมีความอ่ิมตัวกับ
สินค้าหรือบริการที่ธุรกิจน าเสนอ จึงต้องพยายามควบคุมค่าใช้จ่าย ลดการลงทุนเพ่ิม ไม่เพ่ิมก าลังคน 
เน้นด้านประสิทธิภาพของต้นทุนการผลิตสินค้าหรือบริการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นระบบ
ปิดที่ใช้การควบคุมมากกว่าการกระจายอ านาจ มีการก าหนดรายละเอียดการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
เน้นการท างานตามสายการบังคับบัญชา รวมศูนย์อ านาจในการตัดสินใจเพ่ือให้การด าเนินธุรกิจ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์การ  
 2. กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม (fit 
with environment)  
 จากการศึกษาพบว่า สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง มีการเปลี่ ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว จะส่งผลให้ธุรกิจมีระดับกลยุทธ์การจัดการและระดับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สูงกว่า
ธุรกิจที่อยู่ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คงที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีบรรยากาศในการแข่งขัน 
ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจขาดการค านึงถึงกลยุทธ์การจัดการและขาดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี 
(Orhan Cinar, Fatih Karcioglu, 2013)  
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจและสร้างความเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ธุรกิจ SMEs จึงต้องมีความสามารถในการปรับตัวสูง แต่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
ธุรกิจ SMEs มักเป็นระบบปิดที่ไม่ได้ให้โอกาสในการใช้ดุลพินิจของแต่ละฝ่ายในการท างาน ใช้การสั่ง
การตามสายการบังคับบัญชา เน้นประสิทธิภาพมากกว่าการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการแข่งขันผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs จึงควรบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยการเพ่ิมความยืดหยุ่น 
เป็นระบบเปิดมากขึ้น เปิดรับความรู้จากที่ปรึกษาภายนอกองค์การ เปิดกว้างรับผู้บริหารมืออาชีพจาก
ภายนอกแทนการสืบทอดต าแหน่งทางธุรกิจจากบุคคลภายในครอบครัว รวมถึงการมีคณะกรรมการ
บริหารเพ่ือให้เกิดตัดสินใจที่พิจารณาร่วมกันอย่างรอบด้าน ไม่ใช่การตัดสินใจจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ท าให้เกิดมุมมองรอบด้านและมีความคิดหลากหลายในการตัดสินใจ  
 3. กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของ
องค์การ (fit with organizational personality)  
 ลักษณะเฉพาะของธุรกิจ ได้แก่ กระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการ จุดยืนทางการตลาด 
ปรัชญาการบริหารงาน โครงสร้างธุรกิจ รวมถึงวัฒนธรรมองค์การ หากเป็นกระบวนการผลิตของ
ธุรกิจ SMEs มีลักษณะแบบแผนตายตัวเหมือนกับสายพานการผลิตในโรงงาน การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ จะมุ่งเน้นด้านการควบคุมเพ่ือให้เกิดมาตรฐานสินค้าเดียวกัน ด้านการฝึกอบรมควรเน้นด้าน
เทคนิค เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความช านาญที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (on-the-job training) หากธุรกิจ SMEs 
เป็นบริษัทโฆษณา ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์สูง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ควรเป็นระบบเปิด     
ลดการควบคุมและเพ่ิมความยืดหยุ่น ให้โอกาสในการใช้ดุลยพินิจมากกว่าการสั่งการตามสายการ
บังคับบัญชา เน้นด้านนวัตกรรมมากกว่าด้านประสิทธิภาพ 
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 4. กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับความสามารถของ
องค์การ (fit with organizational capabilities) 

Porter, M.E. (1980) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์ผู้น า
ต้นทุนต่ า (Cost Leadership Strategy) กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) กลยุทธ์
เน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Focus) กลยุทธ์ทางธุรกิจดังกล่าวน ามาซึ่งความสามารถขององค์การ ธุรกิจ 
SMEs จึงต้องบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกลยุทธ์ทางธุรกิจเพ่ือสร้างความสามารถของ
องค์การอย่างยั่งยืน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจ SMEs ที่เป็นผู้น าต้นทุนต่ า จะเป็นการเน้น
ด้านประสิทธิภาพในการผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นระบบปิด เน้นการควบคุมให้เป็นตาม
กฎระเบียบ ลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด หากธุรกิจ SMEs ใช้กลยุทธ์ธุรกิจโดยสร้างความแตกต่าง 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ควรเป็นระบบเปิด เน้นด้านนวัตกรรมมากกว่าด้านประสิทธิภาพ 
สนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งโดยปกติแล้ว ธุรกิจ SMEs จะมีความสามารถ
ทางการแข่งขันโดยการมุ่งเน้นที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก เนื่องจากหากตลาดมีขนาดใหญ่เพียงพอ
จะท าให้ธุรกิจขนาดใหญ่เข้ามาร่วมแข่งขันเพ่ือแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากธุรกิจ SMEs และด้วย
ศักยภาพและทรัพยากรของธุรกิจขนาดใหญ่จะสามารถบริหารต้นทุนการผลิตหรือบริการให้มีต้นทุน
ต่อหน่วยได้ต่ าจนธุรกิจ SMEs ไม่สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว ส่วนกลยุทธ์ทางด้านการสร้างความ
แตกต่าง มักจะมีต้นทุนการวิจัยและพัฒนาสูงมากเกินกว่าความสามารถของธุรกิจ SMEs ดังนั้นหาก
ธุรกิจ SMEs ใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจด้านการมุ่งเน้นเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นตลาดที่ไม่ใหญ่
เพียงพอที่จะจูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่เข้ามาแข่งขันด้วย แต่เพียงพอให้ธุรกิจ SMEs ด าเนินธุรกิจอยู่
รอดได้ในระยะยาว 
 
สรุป 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกลยุทธ์ส าคัญที่จะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันใน
ระยะยาว เนื่องจากทักษะ ความสามารถ ศักยภาพ และความจงรักภักดีต่อองค์การเป็นสิ่งที่ไม่
สามารถลอกเลียนและถ่ายโอนไปสู่องค์การอ่ืนได้ ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้าง
ศักยภาพขององค์การ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งมีบทบาทอย่างมาก
กับระบบเศรษฐกิจ แต่ด้วยพ้ืนฐานของธุรกิจ SMEs ภายใต้ข้อจ ากัดด้านทรัพยากรขององค์กรที่ขาด
แคลนกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งพร้อมทั้งระบบการบริหารงาน เงินทุน ความพร้อมด้านบุคลากร ท าให้
การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของธุรกิจ  SMEs ทั้งด้านกลยุทธ์
ทางธุรกิจ สภาพแวดล้อม ลักษณะเฉพาะขององค์การ และความสามารถขององค์การ เป็นสิ่งที่ควร
พิจารณาในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs โดย
ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ต้องใช้จุดแข็งที่มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงได้
ดีกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ และใช้บทบาทในการเป็นผู้น าความเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เพ่ือการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในกลยุทธ์เชิงรุกมากขึ้น โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว 
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................................................................................................................... ........... 
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 
เข้ม) 

(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 
เข้ม) 

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. ค าส าคัญคือ ค าที่อยู่ในชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ซึ่งเป็นค าที่ใช้ในการสืบค้น
ข้อมูล (ไม่ใช่นิยามศัพท์เฉพาะ) 

 
ตัวอย่าง 
  
ชื่อเรื่อง  ความพึงพอใจของข้าราชการที่มีต่อการท างาน 
ค าส าคัญได้แก่  ความพึงพอใจ การท างาน 
 
ชื่อเรื่อง คุณภาพการให้บริการของพนักงานในแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตของ 

  ห้างสรรพสินค้า 
ค าส าคัญได้แก่ คุณภาพการให้บริการ 

      
     2. วิธีด าเนินการวิจัย ได้แก่ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

3. บรรณานุกรม ให้เขียนเฉพาะที่กล่าวถึงในบทความที่ส่งเท่านั้น 
4. จ านวนหน้าของเนื้อหาของบทความท่ีส่งไม่เกิน 12 หน้า 
5. หมายเลข 1),2),3)  ถ้าเป็นอาจารย์ในหลักสูตรที่นักศึกษาเรียนอยู่ไม่ต้องใส่หมายเลข และ

อาจารย์อยู่ในหลักสูตรเดียวกันให้ใช้ตัวเลขเดียวกัน ส่วนถ้าอาจารย์ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรเดียวกันให้ใช้
ตัวเลขต่างกัน 

 
รูปแบบบรรณานุกรม 

1. หนังสือ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา. (2546). กรอบแนวทางการ 
 ประเมินคุณภาพภายนอก 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). ข้าวกล้องและร าข้าว-อาหารป้องกันโรค. วารสาร 
  อุตสาหกรรมเกษตร. 9(2), 38-41. 

0.6 นิ้ว 
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ณรงค์  ศรีสุวรรณ, สุรพล  เจริญพงศ์, และพิชัย  วิชัยดิษฐ์. (2539). คุณสมบัติของชุดดินที่ 
  จัดตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและความเหมาะสมในการใช้ระโยชน์ที่ดิน.  
 
เอกสารวิชาการ                            
กองส ารวจและจ าแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน 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. 

 
3. รายงานการวิจัย/วิทยานิพนธ์ 
จีรพร สร้อยสุวรรณ. (2547). การศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษา

ชายในสถาบันราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์ 
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
นพวรรณ  ธีรพันธ์เจริญ. (2546). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

 
4. เอกสารประกอบการสัมมนา/การประชุมทางวิชาการ 
เด่นชัย  เจริญบุญญาฤทธิ์. (2547). มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)   

ข้าวหอมมะลิไทย. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าวของ
กลุ่มเกษตรกร จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องเพทาย โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา.  

งามชื่น  คงเสร.ี (2537). ศักยภาพพันธุ์ข้าวไทยสู่การแปรรูป. การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ศักยภาพข้าวไทยทิศทางใหม่สู่
อุตสาหกรรม วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 (หน้า 5-17).  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์. 

 
5. สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ไมตร ี อินทร์ประสิทธิ์ และคณะ. (2544). การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ใน 
 โรงเรียนโดยกระบวนการทางคณิตศาสตร์. 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  
 
 

http://www.in.architextruez.net/
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รายละเอียดในการส่งผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ลงในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มีทั้งหมด 13 หัวข้อ ดงันี ้

 

  1. ชื่อโครงการวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  2. บทคัดย่อ (ภาษาไทยและอังกฤษชนิดย่อ) 
  3. ค าส าคัญ  
  4. ความส าคัญของปัญหา 
  5. โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
  6. วัตถุประสงค์การวิจัย 
  7. วิธีด าเนินการวิจัย 
  8. ผลการวิจัย 
  9. อภิปรายผล 
10. ข้อเสนอแนะ 
11. บรรณานุกรม  
12. ควรมีรูปภาพ แผนภูมิ หรือ Chart ที่ส าคัญ ๆ ด้วย  
13. ความยาวไม่เกิน 12 หน้า 
 
หมายเหตุ  :  

การก าหนดรูปแบบบทความวิจัย ส าหรับตีพิมพ์ ให้ผู้ส่งปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ตั้งระยะขอบบน 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ตั้งระยะขอบล่าง 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 
 2.  ตั้งระยะขอบด้านซ้าย 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ตั้งระยะขอบด้านขวา 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 
 3.  แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 และ 14 (ตามที่ก าหนดในแบบฟอร์ม) 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดรูปแบบและจดัส่งโรงพิมพ ์

เผยแพร่วารสาร 

ผ่าน 

รับเรื่อง 

ส่งกองบรรณาธิการตรวจเน้ือหาและพจิารณา
เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ หรือส่งคืนผู้เขียนปรับแก ้

กองบรรณาธิการสรุปรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
เพื่อส่งคืนผู้เขียน 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข (เป็นเวลา 7 วนั) 

ตรวจบทความที่ได้รบัการแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒ ิ

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความตีพิมพ์ให้
ผู้เขียนบทความทราบ 

ส่งกองบรรณาธิการตรวจภาพรวมขั้นสุดท้าย 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ประกาศรับบทความ 

ขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น 

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
อ่านบทความ (ให้เวลา 15 วัน) 

 

แจ้งผู้เขียน 

ผ่านโดยมีการแก้ไข 

ไม่ผ่าน 

จบ 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข 

ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข 
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