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______________________________________________________ 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบพ้ืนฐานที่มีผลต่อทักษะปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ กลุ่มตัวอย่างท าการเลือกแบบ
เจาะจง นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่เคยศึกษารายวิชาด้านคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ จ านวน 
385 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบประเมินองค์ประกอบพ้ืนฐานที่มีผลต่อทักษะปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.957 การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นแรกเป็น
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจเพ่ือจัดกลุ่มตัวแปร จากนั้นท าการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับสองเพ่ือทดสอบความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดล 

ผลการวิจัย พบว่า  
1) องค์ประกอบของพ้ืนฐานที่มีผลต่อทักษะปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ พ้ืนฐานด้านการนึกภาพมิติสัมพันธ์ พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์
กราฟิก พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และพ้ืนฐานด้านศิลปะ 

2) โมเดลองค์ประกอบจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง พบว่าหลังจาก

การปรับโมเดล ได้ค่า ไค-สแควร์สัมพัทธ์ ( ) เท่ากับ 1.16, ค่าดัชนีระดับความกลมกลืน (GFI) 
เท่ากับ 0.95 ดัชนีระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.92 และระดับนัยส าคัญ (P-
value) เท่ากับ 0.059 สรุปได้ว่า โมเดลองค์ประกอบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
 ABSTRACT 

The objective of this research was to study of the fundamental effect on 3-
dimensional animation operating skills with factor analysis. The sample of this 
research was 385 of undergraduate students who have studied courses in computer 
3 D animation. The research tool was evaluate form the fundamental effect on 3 -
dimensional animation operating skills has reliability was 0.957. The data analysis was 
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initially an exploratory factor analysis of group variables, then a second order 
confirmatory factor analysis to test the consistency of model. 

The findings were as follows:  
1) The factor of the fundamental effect on 3 -dimensional animation 

operating skills contains 4 fundamentals were spatial visualization fundamental, 
computer graphic fundamental, science fundamental, and art fundamental  

2) The model form second order confirmatory factor analysis after model 

modification was: = 1.16, GFI = 0.95,  AGFI = 0.92 and P-value = 0.059 
Conclude that the resulted model fitted the empirical data.  
 
คําสําคัญ  
 ทักษะปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
 
ความสําคัญของปัญหา 
 สถาบันอุดมศึกษาได้พยายามพัฒนาหลักสูตร โดยเน้นผลิตบัณฑิตด้านวิชาชีพที่คุณภาพ
รองรับอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ 
(2549) ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ให้การส่งเสริม
พัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาชีพ ดังวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย (2552) ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาคนด้านวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล และเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ
อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ที่ ได้มุ่งพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ อุตสาหกรรมซอฟแวร์ 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านมัลติมีเดียและแอนิเมชั่นได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เพ่ือเป็นการพัฒนาบัณฑิตเพ่ือป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital 
Content) เพ่ือประยุกต์ส าหรับงานพัฒนาสื่อที่มีความหลากหลาย ทั้ งด้านตัวอักษร ภาพนิ่ ง 
ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์  
 สายงานทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียสายงานหนึ่งที่มีการจัดการเรียนสอน คือ สายงาน
ทางด้านคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ (3D Animation) ที่เน้นการฝึกให้นักศึกษาสามารถเป็น
นักสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติโดยใช้คอมพิวเตอร์ (3D Animator) โดยธรรมชาติของรายวิชาในสาย
งานนี้ จะศึกษาเน้นการปฏิบัติ โดยใช้ โปรแกรมประยุกต์  (Application Program) ประเภท 
Computer-Generated Imagery หรือ CGI ซึ่ งเกิดจากการใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการ
สร้างสรรค์งานโดยเผยแพร่ผ่านงานภาพยนตร์ โทรทัศน์ และวีดิทัศน์ประเภทต่างๆ เป็นการสร้างภาพ
แบบ 3 มิติ ซึ่งมีขนาดและสัดส่วน สีสันและคุณลักษณะ โดยลักษณะของโปรแกรมประยุกต์เป็นการ
จ าลองภาพ 3 มิติในลักษณะของเวกเตอร์ แสดงผ่านจอภาพคอมพิวเตอร์ซึ่งมีลักษณะเป็น 2 มิติ โดย
การสอนจะพบปัญหาว่าผู้เรียนมีความสับสนในการจ าลองมิติทางมุมมอง ท าให้ผู้เรียนรู้สึกถึงความ
ยากในการใช้งาน ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายได้   
 ผู้วิจัยได้ให้ความส าคัญถึงการศึกษาพ้ืนฐานเกี่ยวข้องกับความถนัดทางการเรียนรู้ ตามที่  
Carroll (1963) ได้กล่าวว่า ความถนัดทางการเรียนของผู้เรียนมีส่วนส าคัญที่จะท าให้เกิดความส าเร็จ
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ของการเรียนรู้ โดยลักษณะทักษะปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิตินั้นเป็นการบูรณาการ
ทักษะพ้ืนฐานหลายทักษะ ทั้งด้านศาสตร์ (Science) และศิลป์ (Art) ท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะ
วิเคราะห์ถึงพ้ืนฐานที่มีผลต่อทักษะปฏิบัติคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์พัฒนาผู้เรียน และเป็นแนวทางใน
นวัตกรรมที่ช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิตติ่อไป 
 
โจทย์วิจัย/คําถามวิจัย 
 พ้ื นฐานใดบ้ างเป็นกลุ่ มองค์ประกอบที่ ส่ งผลต่อทักษะปฏิบั ติ การคอมพิวเตอร์
ภาพเคลื่อนไหว 3 มิต ิ
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบพ้ืนฐานที่มีผลต่อทักษะปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว  
3 มิต ิ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. การก าหนดโมเดลองค์ประกอบ มีขั้นตอน ได้แก่  
  1.1 การก าหนดปัญหาของการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว  
3 มิติ ที่มีปัญหาทางด้านพ้ืนฐานทักษะปฏิบัติของผู้เรียน 
  1.2 การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีที่มีความเป็นไปได้ว่าจะองค์ประกอบพ้ืนฐาน
ที่มผีลต่อทักษะปฏิบัติคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ  
  1.3 การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญในการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 
3 มิต ิว่ามีทักษะพ้ืนฐานใดที่ส่งมีต่อทักษะคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิต ิ 
  1.4 การสรุปข้อมูลและออกแบบโมเดลองค์ประกอบพ้ืนฐานที่มีผลต่อทักษะปฏิบัติ
คอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ทั้งสิ้น 25 ตัวแปร ได้แก่ 1) การมองภาพที่มีลักษณะเส้นซับซ้อน 
2) การเข้าใจภาพในลักษณะกลับด้าน 3) การมองภาพในมุมมอง Perspective 4) การนึกภาพเมื่อมี
การหมุนมุมมอง 5) การเข้าใจภาพฉาย (Orthographic) 6) การนึกภาพเมื่อภาพ 3 มิติ ถูกคลี่เป็น 2 
มิติ 7) การจัดการไฟล์ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 8) ค าศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์กราฟิก  
9) ระบบสีทางคอมพิวเตอร์กราฟิก 10) การใช้โปรแกรมกราฟิกแบบเวกเตอร์ 11) การใช้โปรแกรม
กราฟิกแบบราสเตอร์ 12) การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาภาพเคลื่อนไหว 13) ความคิดเชิง
ระบบ 14) ทักษะการสังเกตและจดจ า 15) การค านวณทางคณิตศาสตร์ 16) การค านวณรูปทรง
เรขาคณิต 17) หลักการทางฟิสิกส์กลศาสตร์ 18) หลักการกายวิภาคและสรีรวิทยา 19) หลักการทาง
นิเทศศิลป์ 20) หลักทฤษฎีการท าภาพเคลื่อนไหว 21) ความคิดสร้างสรรค์ 22) การวาดภาพ 23) การ
ปั้น 24) การถ่ายภาพ และ 25) การจัดแสงเงา  
 2. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 
  2.1 ประชากร ได้แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ศึกษารายวิชาด้านคอมพิวเตอร์
ภาพเคลื่อนไหว 3 มิต ิ
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  2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักศึกษาระดับ อุดมศึกษา ที่ เคยศึกษารายวิชาด้าน
คอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ จ านวน 385 คน  
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบประเมินองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ มีผลต่อทักษะ
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิต ิมีรายละเอียดการสร้างเครื่องมือดังนี้  
  3.1 ศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมิน ส าหรับการวิ เคราะห์
องค์ประกอบ  
  3.2 ก าหนดรูปแบบการประเมิน โดยออกแบบเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ  
  3.3 การก าหนดวัตถุประสงค์ให้มีความสอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องการศึกษาตามโมเดล
องค์ประกอบ 
  3.4 การออกแบบข้อค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  และน าแบบประเมินให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลจ านวน 5 ท่าน พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมิน 
ซึ่งแบบประเมินฉบับนี้ทุกข้อมีค่ามากกว่า 0.5   
  3.5 การแก้ไข ปรับปรุง ข้อค าถามตามค าแนะน าตามผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 
  3.6 การน าแบบประเมินไปทดลองกับกลุ่มผู้ตอบ จ านวน 40 คน และน าผลมา
วิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกของแบบประเมิน โดยแบบประเมินฉบับนี้มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 
0.3-0.575   
  3.7 วิ เคราะห์ ค่ าความเชื่อมั่นของแบบประเมิน  ซึ่ งแบบประเมินฉบั บนี้ มีค่ า 
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.957 สามารถน าแบบประเมินนี้ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างได้  
 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียดดังนี้  
  4.1 ชี้แจงกลุ่มตัวอย่ าง ถึงล าดับขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจตรงกัน  
  4.2 ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบประเมินพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อทักษะปฏิบัติคอมพิวเตอร์
ภาพเคลื่อนไหว 3 มิต ิพร้อมบันทึกคะแนนจากแบบประเมิน เพ่ือน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์องค์ประกอบ 
 5. การวิเคราะห์ช้อมูล 
  ในการวิเคราะห์องค์ประกอบในงานวิจัยนี้ ใช้รูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง 
(Structural Relationship Model) กระบวนการวิจัยประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
  5.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ เป็นกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรตาม
กรอบแนวคิด โดยการน าข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ ซึ่งมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ มีรายละเอียดดังนี้ 
   1) สร้างเมตริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างคู่ตัวแปร เพ่ือหาความสัมพันธ์ในรูปแบบ
เส้นตรงระหว่างตัวแปรทุกคู่ท่ีต้องการ  
   2) การสกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction) เป็นการหาจ านวนองค์ประกอบ 
โดยงานวิจัยนี้เลือกการสกัดองค์ประกอบแบบองค์ประกอบหลัก (Principle Component Analysis)  
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   3) การหมุนแกนองค์ประกอบ (Factor Rotation) เป็นขั้นตอนการแยกตัวแปรให้
เห็นเด่นชัดว่า ควรจะจัดอยู่ในองค์ประกอบใด ในการวิจัยนี้เลือกใช้การหมุนแกนองค์ประกอบแบบ 
Varimax จ านวน 25 รอบ 
   4) การให้ความหมายองค์ประกอบ  (Factor Meaning) เป็นขั้นตอนที่จะต้อง
ก าหนดชื่อให้ความหมายแก่องค์ประกอบที่ มีความสัมพันธ์กัน โดยพิจารณาองค์ประกอบนั้น ๆ 
ประกอบด้วยตัวแปรอะไรเป็นสมาชิกอยู่ และการตั้งชื่อให้ความหมายองค์ประกอบ 
  5.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
   เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบความสอดคล้องผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และท าการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักความส าคัญของแต่ละองค์ประกอบ โดย
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเส้น มีรายละเอียดดังนี้ 
   1) การวาดภาพโครงสร้างองค์ประกอบ เป็นการน าผลจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ มาท าการวาดภาพองค์ประกอบในโปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เส้น 
   2) ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลและข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงเส้น ว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่  
   3) ปรับโมเดล เมื่อเกิดกรณีโมเดลและข้อมูลเชิงประจักษ์มีบางส่วนไม่สอดคล้อง
กัน ท าให้เกิดโมเดลที่ไม่สมบูรณ์ จึงต้องท าการปรับโมเดลเพิ่มเติม 
   4) การแปลผลโครงสร้างองค์ประกอบที่สมบูรณ์ เป็นการแสดงผลการวิเคราะห์
โมเดลหลังจากการปรับโมเดล ให้เกิดเป็นโมเดลที่สมบูรณ์ที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือ
ยืนยันอันดับสองถึงองค์ประกอบพ้ืนฐานที่มีผลต่อทักษะปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจองค์ประกอบของพ้ืนฐานที่มีผลต่อทักษะ
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ผลการวิเคราะห์พบว่ามีองค์ประกอบหลัก 4 
องค์ประกอบ โดยผู้วิจัยได้ให้ความหมายองค์ประกอบดังนี้ 
  1) องค์ประกอบพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบย่อย 
ได้แก่ ค าศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์กราฟิก, การจัดการไฟล์ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ , 
ระบบสีทางคอมพิวเตอร์กราฟิก, การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาภาพเคลื่อนไหว , การใช้
โปรแกรมกราฟิกแบบเวกเตอร์, การใช้โปรแกรมกราฟิกแบบราสเตอร์ และ ความคิดเชิงระบบ  
  2) องค์ประกอบพ้ืนฐานทางศิลปะ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การวาด
ภาพ, ความคิดสร้างสรรค์, การปั้น, หลักทฤษฎีการท าภาพเคลื่อนไหว, หลักการทางนิเทศศิลป์, การ
จัดแสงเงาและการถ่ายภาพ  
  3) องค์ประกอบพ้ืนฐานทางการนึกภาพมิติสัมพันธ์ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบย่อย 
ได้แก่ การนึกภาพเมื่อมีการหมุนมุมมอง, การเข้าใจภาพฉาย (Orthographic), การเข้าใจภาพใน
ลักษณะกลับด้าน, การมองภาพในมุมมอง Perspective, การนึกภาพเมื่อภาพ 3 มิติ ถูกคลี่เป็น 2 มิติ
และการมองภาพที่มีลักษณะเส้นซับซ้อน  
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  4) องค์ประกอบพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 
หลักการทางฟิสิกส์กลศาสตร์, การค านวณทางคณิตศาสตร์, การค านวณรูปทรงเรขาคณิต, หลักการ
กายวิภาคและสรีรวิทยา และทักษะการสังเกตและจดจ า  
 2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง โดยการน าผลจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเส้น ซึ่งโมเดลจากการวิเคราะห์
ครั้งแรก โมเดลยังไม่สมบูรณ์ ต้องผ่านกระบวนการปรับโมเดล (Model Modification) จึงได้โมเดลที่
สมบูรณ์ (Fit Model) โดยที่โมเดลที่สมบูรณ์ได้ผลดังนี้ 
  2.1 ผลของดัชนีความกลมกลืนของโมเดลที่สมบูรณ์ สรุปผลว่าโมเดลที่สมบูรณ์ผ่าน
เกณฑด์ี โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 ผลดัชนีความกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังการปรับโมเดล 

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ์ดี ค่าที่ได้ ผลการพิจารณา 
ค่า P-Value มากกว่า 0.05 0.059 ผ่าน 

 ไม่เกิน 2 1.16 ผ่าน 
RMSEA น้อยกว่า 0.05 0.021 ผ่าน 
RMR น้อยกว่า 0.05 0.026 ผ่าน 
Standardized RMR น้อยกว่า 0.05 0.031 ผ่าน 
NFI มากกว่า 0.9 0.99 ผ่าน 
NNFI มากกว่า 0.9 1.00 ผ่าน 
CFI มากกว่า 0.9 1.00 ผ่าน 
IFI มากกว่า 0.9 1.00 ผ่าน 
RFI มากกว่า 0.9 0.99 ผ่าน 
GFI มากกว่า 0.9 0.95 ผ่าน 
AGFI มากกว่า 0.9 0.92 ผ่าน 
PNFI มากกว่า 0.5 0.65 ผ่าน 
PGFI มากกว่า 0.5 0.58 ผ่าน 
ECVI น้อยกว่าค่า ECVI Saturated Model (1.69) 

และ ECVI for Independence (62.99) 
1.26 ผ่าน 

Model AIC น้อยกว่าค่า Saturated AIC (650) และ 
Independence AIC (24313.56) 

484.91 ผ่าน 

Critical (CN) มากกว่า 200 404.25 ผ่าน 
 
 2.2 สรุปผลล าดับน้ าหนักขององค์ประกอบหลักส าหรับโมเดลที่สมบูรณ์ โดยเรียงล าดับ
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อย ได้แก่ พ้ืนฐานทางศิลปะมีน้ าหนักขององค์ประกอบเท่ากับ 
0.95 พ้ืนฐานทางการนึกภาพมิติสัมพันธ์มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.83 พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์
มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.81 และพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.45 
ตามล าดับ โดยโมเดลเชิงเส้นองค์ประกอบที่สมบูรณ์แสดงดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 โมเดลเชิงเส้นองค์ประกอบที่สมบูรณ์ 
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อภิปรายผล 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบพ้ืนฐานที่มีผลต่อทักษะปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 
มิติ ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ พบว่าองค์ประกอบหลักของพ้ืนฐานที่มีผลต่อทักษะ
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ มีทั้งสิ้น 4 องค์ประกอบ ซึ่งมีประเด็นส าหรับการ
อภิปรายผล ดังนี้ 
 1) ประเด็นพ้ืนฐานทางศิลปะ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของพ้ืนฐานที่มีผลต่อทักษะปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัยพบว่าในการสร้างสรรค์งาน 3 มิติที่ดี
นั้นจ าเป็นต้องใช้หลักการทางศิลปะ ซึ่งต้องใช้หลักการทางด้านศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องในแง่ของการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านทัศนศิลป์ และทักษะการออกแบบ รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ
เข้ามาเกี่ยวข้อง สอดคล้องกับ ณัฐนันท์ ศิริเจริญ (2552) ที่ได้กล่าวถึงพ้ืนฐานทางศิลปะไว้ว่า ในการ
ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์ 3 มิตินั้น การใช้งานโปรแกรมเป็นทักษะเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โดยที่
พ้ืนฐานทางศิลปะยังมีความจ าเป็นเพ่ือให้เกิดมุมมองที่น่าสนใจและมีองค์ประกอบศิลป์ ซึ่งพ้ืนฐานทาง
ศิลปะท าให้เกิดทักษะ ความช านาญ ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และสามารถน าศิลปะไปพัฒนา
ตนเองในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 2) ประเด็นพ้ืนฐานทางการนึกภาพมิติสัมพันธ์ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของพ้ืนฐานที่มีผลต่อ
ทักษะปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัยพบว่าในการ
ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิตินั้น ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานความเข้าใจ
เกี่ยวกับความซับซ้อนเชิงมิติ หรือจ าเป็นความสามารถทางด้านการนึกภาพมิติสัมพันธ์เป็นพ้ืนฐาน
ส าหรับการท างานทางด้านคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ซึ่งสอดคล้องกับที่ ล้วน สายยศ (2543) ได้กล่าวถึง 
สมรรถภาพทางสมองด้านมิติสัมพันธ์ว่าเป็นการมองเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับรู้ทั้งขนาด รูปร่าง 
สี และการเคลื่อนไหว การมองเห็นและการแปลภาพได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง จึงเป็นเขาวน์ปัญญา
ส่วนหนึ่งของมนุษย์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีความสุข ซึ่งในชีวิตจริง รอบๆ ตัวเราจะเต็มไป
ด้วยภาพลักษณะต่างๆ ที่มีขนาด รูปร่าง และทิศทางเปลี่ยนแปลง ท าให้สร้างปัญหาในการแปล
ความหมายภาพเหล่านั้น และสอดคล้องกับที่สุจินต์ มั่นยืน (2534) ที่กล่าวว่า ความสามารถด้านมิติ
สัมพันธ์นี้มีคุณค่ามากในวิชา เรขาคณิต วาดเขียน แผนที่ และการฝีมือ และในชีวิตจริงส่งผลให้เป็น
นักออกแบบเขียนแปลน วิศวกร สถาปนิก นักวางผังมือ ซึ่งในปัจจุบันอาชีพเหล่ านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับ
การใช้งานคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ทั้งสิ้น 
 3)  ประเด็นพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์กราฟิก เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ มีผลต่อทักษะ
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัยพบว่าคอมพิวเตอร์
ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ มีลักษณะเป็นการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างสรรค์งานภาพกราฟิก ซึ่ง
จ าเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกพ้ืนฐาน ซึ่ง
สอดคล้องกับ ฐาปนีย์ แสงสว่าง (2547) กล่าวว่า ความสามารถพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง 
คุณลักษณะที่แสดงถึงความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับ
เบื้องต้น เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับการเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับที่สูงขึ้น  ซึ่งพ้ืนฐาน
ทางคอมพิวเตอร์นี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นทักษะปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติได้ 
เนื่องจากคอมพิวเตอร์ 3 มิตินี้ใช้คอมพิวเตอร์ในการประยุกต์ใช้งานออกแบบภาพกราฟิก  
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 4) ประเด็นพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของพ้ืนฐานที่มีผลต่อทักษะ
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัยพบว่า ในชีวิตประจ าวัน 
มนุษย์ต้องน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตตลอดเวลา รวมทั้งการ
ท างานทางด้านคอมพิวเตอร์ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ ภพ เลาหไพบูลย์ (2542) ที่กล่าวว่าปัจจุบันชีวิต
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ต้องพ่ึงพาอาศัยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเข้าไปพัวพัน
กับทุกชีวิตในสังคม ไม่ว่าด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม การก่อสร้างที่อยู่อาศัย สุขภาพอนามัย และด้าน
อ่ืนๆ เช่น การติดต่อโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์ รวมถึงการใช้ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์
มาประยุกต์ใช้กับคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิต ิ
 5) ประเด็นภาพรวมขององค์ประกอบพ้ืนฐานที่มีผลต่อทักษะปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ซึ่งจากผลการวิจัยสรุปได้ว่า พ้ืนฐานที่ผู้เรียนที่จะเรียนวิชาทางคอมพิวเตอร์
ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติได้ดี ควรมีพ้ืนฐานประกอบด้วย 4 ด้านได้แก่ พื้นฐานทางการนึกภาพมิติสัมพันธ์ 
พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์กราฟิก พ้ืนฐานทางศิลปะ และพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ จะท าให้การเรียน
การสอนในการปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ 
Landon (2008) ที่กล่าวว่า นักสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติที่ดี จ าเป็นต้องมีทักษะในการมองเห็น
ความแตกต่างระหว่างภาพในรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ ทักษะทางด้านศิลปะ ทักษะความช านาญใน
การใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงการเข้าใจฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดทักษะที่
จ าเป็นต้องมีของนักสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ส่วนขององค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลัก 
 6) ประเด็นการปรับโมเดลในการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเส้น เพ่ือให้เกิด
โมเดลที่สมบูรณ์  โดยพิจารณาจากเมทริกซ์ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และการ พิจารณา
องค์ประกอบเพ่ิมเติม โดยการเพ่ิมเส้นองค์ประกอบจ าเป็นต้องมีเหตุผลเชิงทฤษฎีมาประกอบ ซึ่งเป็น
กระบวนการในการปรับโมเดลให้มีความสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการปรับโมเดลในโปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเส้น ตามที่ สุภมาส อังศุโชติ และคณะ (2551) ได้กล่าวไว้ว่า เป็นธรรมดาของการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเส้น ที่โมเดลอาจจะยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ในการวิเคราะห์ครั้งแรก ผู้วิจัยอาจต้องปรับโมเดลตามสมควรเพ่ือให้โมเดลสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
  1.1 ผู้สอนรายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ควรน าผลการวิจัยไป
เป็นข้อมูลในการพัฒนาพ้ืนฐานองค์ประกอบด้านต่างๆ ก่อนที่จะให้ผู้เรี ยนจะศึกษาในรายวิชา
คอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติได้อย่างสมบูรณ์ 
  1.2 ผลการวิจัยสามารถน าไปเป็นข้อมูลในการประเมิน พ้ืนฐานของผู้ เรียนใน
องค์ประกอบต่างๆ ก่อนที่จะศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติได้ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการพัฒนานวัตกรรม เช่น หลักสูตร รูปแบบการสอน รูปแบบสื่อการศึกษา 
หรือรูปแบบการประเมิน ที่ส่งเสริมองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อทักษะปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
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ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ของผู้เรียน โดยวิเคราะห์ถึงการพัฒนาให้สอดคล้องกับองค์ประกอบพื้นฐานแต่
ละองค์ประกอบ 
  2.2 ควรมีการวิเคราะห์องค์ประกอบ ถึงพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อทักษะปฏิบัติการในรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับทักษะปฏิบัติการอื่นๆ เนื่องจากทักษะปฏิบัติการ บางครั้งจ าเป็นที่ผู้เรียนจะต้องมีพ้ืนฐาน
หลายด้านมาบูรณาการองค์ความรู้ 
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รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

MODEL OF HIGH PERFORMANCE SCHOOL ADMINISTRATION 
UNDER LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION 
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หลักสตูรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี

____________________________ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบ 2) พัฒนารูปแบบการ 3) 
ตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ
ด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความรู้ แนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เครื่องมือที่ใช้คือ แบบศึกษาเอกสาร มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบโดยศึกษา
ภาคสนาม ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบรูปแบบ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 
คือ 3.1) การตรวจสอบรูปแบบเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่ม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน โดยเลือก
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มีค่า IOC อยู่ระหว่าง .80-1.00 3.2) การตรวจสอบรูปแบบ
เชิงปริมาณ โดยผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 152 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถาม มีค่า IOC อยู่ระหว่าง .80-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่น .97 ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงและ
น าเสนอรูปแบบฉบับที่สมบูรณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
องค์ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนน า ประกอบด้วย 1.1 หลักการ 1.2 วัตถุประสงค์ 1.3 บริบท 
ส่วนที่ 2 ตัวแบบ มี 3 มิติ ประกอบด้วย 2.1 วิธีการบริหารสถานศึกษาสู่องค์การขีดสมรรถนะสูง 2.2 
องค์ประกอบองค์การขีดสมรรถนะสูง 2.3 อ านาจหน้าที่ของสถานศึกษา ส่วนที่ 3 การน ารูปแบบไปใช้ 
ส่วนที ่4 เงื่อนไขข้อจ ากัด ประกอบด้วย 4.1 เงื่อนไขความส าเร็จ 4.2 เงื่อนไขที่เป็นอุปสรรค  
 2. ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีการตรวจสอบ 2 ขั้นตอน 2.1 การตรวจสอบเชิงคุณภาพโดยรวมพบว่า รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่ามีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความถูกต้องอยู่ในระดับมากทีสุด 2.2 การตรวจสอบร่างรูปแบบเชิง
ปริมาณโดยรวมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.62 , S.D. = .24) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.61 , S.D. = .09) ด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 
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( X = 4.28 , S.D. = .15) ด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.73 , S.D. = .10) และด้านความ
ถูกต้องอยู่ในระดับมากทีสุด ( X = 4.84 , S.D. = .13)  

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were to 1) study the components of model 
2) develop model 3) investigate model 4) propose model of High Performance 
School Administration under Local Administrative Organization.  The research was 
divided into 4 phases, including Phase 1: Study conceptual knowledge, theory and 
related documents. The research instrument used was a documentary examination 
form with IOC at 1.00. Phase 2: Develop a model using field studies with 3 schools 
under Local Administrative Organization. The key informant were 3 school 
administrators selected by purposive sampling. The research instrument used was 
semi-structured interview with IOC at 1.00. Phase 3: The model investigation which 
was divided into 2 stages. 1) Qualitative investigation of a model using focus group 
with 9 experts selected by purposive sampling.  The research instrument was a 
questionnaire with IOC between .80-1.00. 2) Quantitative investigation of a model 
using 152 school administrators by multistage random sampling. The research 
instrument used was a questionnaire with Index of Consistency (IOC) between .80-
1.00 and reliability at .97. Phase 4: Improve and propose an appropriate model. The 
statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean and standard 
deviation and the data analysis by content analysis.  

The research results were as follows:  
1. Model of High Performance School Administration under Local 

Administrative Organization consisted of 4 components. Part 1: Introduction, with 1.1 
principles, 1.2 Objectives, 1.3 context, Part 2: A model, with 3 dimensions; 2.1 the 
school administration to be high performance organization, 2.2 The components of 
high performance organization, 2.3 Authority of schools, Part 3: Model 
implementation, Part 4: Restriction conditions, with 4.1 successful conditions, 4.2 
barrier conditions. 

2. The investigation results 2 stages; The qualitative investigation found that; 
Model of High Performance School Administration under Local Administrative 
Organization as a whole found at a highest level: the utility were at highest level, the 
feasibility at high level, propriety at highest level, the accuracy at highest level. The 
quantitative investigation found that; Model of High Performance School 
Administration under Local Administrative Organization as a whole found at a highest  
level ( X =4.62 , S.D. = .24) : the utility were at highest level ( X = 4.61 , S.D. = .09) , 
the feasibility at high level ( X = 4.28 , S.D. = .15), propriety at highest level ( X = 4.73 
, S.D. = .10) , the accuracy at highest level ( X = 4.84 , S.D. = .13). 
 
ค าส าคัญ  
 รูปแบบ  การบริหารสถานศึกษา  ขีดสมรรถนะสูง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ความส าคัญของปัญหา 
 ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านต่างๆของโลกในยุคปัจจุบันท าให้
เกิดการแข่งขันไม่มีการสิ้นสุด และมีการกล่าวถึงองค์การขีดสมรรถนะสูงกันมากขึ้น องค์การขีด
สมรรถนะสูงมีวิธีบริหารที่แตกต่างไปจากเดิมเพราะเป็นองค์การที่มีสมรรถนะ มีความไว้เนื้อเชื่อใจ มี
การเปิดเผย มีความคิดสร้างสรรค์ และมีการแก้ปัญหาอย่างมีโครงสร้าง ซึ่งน าไปสู่ความได้เปรียบใน
การแข่งขันขององค์การ (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2554) โดยแนวโน้มขององค์การจะเปลี่ยนไปให้ความ
สนใจกับการเป็นองค์การที่ผลการปฏิบัติงานสูง หรือองค์การขีดสมรรถนะสูง โดยมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์การ และโครงสร้างการท างานในรูปแบบใหม่ (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2554)  
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้ องค์กรปกครองท้องถิ่นมี
สิทธิในการจัดการศึกษาตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น และจะต้อง
ด าเนินการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพและมีมาตรฐานสอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ จึงได้
ก าหนดให้โรงเรียนต้องจัดการศึกษาให้เต็มคุณภาพและมีมาตรฐาน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 
2551) นอกจากนี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558 ) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มีแนวทางการพิจารณาให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 2 แนวทางคือ การรับรองมาตรฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินแบบโดดเด่น ซึ่งการประเมินแบบโดดเด่นนั้น เพ่ือขับเคลื่อน
ให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศ  ซึ่งการที่
สถานศึกษาจะพัฒนาตนเองให้ไปสู่ความเป็นเลิศหรือความมีขีดสมรรถนะสูงนั้นจะต้องท าให้สถานศึกษามี
คุณภาพอย่างต่อเนื่องหรือเป็นสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่องซึ่งการประสบความส าเร็จ
อย่างต่อเนื่อง ดังที่ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2551) ได้กล่าวไว้ว่าองค์การขีดสมรรถนะสูงเป็นองค์การที่
ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยพบว่าสถานศึกษาที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่
มีรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่า การที่สถานศึกษาที่สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะจัดการศึกษาให้เต็มคุณภาพมีมาตรฐาน และเพ่ิมพูนศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง
สู่ความเป็นเลิศหรือท าให้สถานศึกษาเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงนั้นสถานศึกษาจะต้องบริหารตนเอง
ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจและต้องการที่จะสร้างรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีรูปแบบการบริหารตามบริบทของ
องค์การสถานศึกษาสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางให้สถานศึกษาน าไปพัฒนาเพ่ิมขีด
ความสามารถ มีความพร้อมที่จะรับและเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและในทุกๆ
สถานการณ์ และมีศักยภาพความพร้อมในการแข่งขันต่อไป  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ มีองค์ประกอบใดบ้าง 

2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร 

3. ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีวัตถุประสงค์ดังนี้  

1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เหมาะสม 

3. เพ่ือตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิดท่ีเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
 2. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานในสถานศึกษา 
 3. แนวคิดที่เกี่ยวกับองค์การขีดสมรรถนะสูง 
 4. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ใช้แนวคิดการวิจัยประเภท การวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัย
ดังนี้ การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการวิจัยทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความรู้ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย
ที่ เกี่ยวกับรูปแบบ องค์การขีดสมรรถนะสูง การบริหารงานในสถานศึกษา การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครื่องมือเป็นแบบศึกษาเอกสารเป็นแบบวิเคราะห์และแบบ
สังเคราะห์ โดยมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 และน ามาก าหนดกรอบแนวคิด 
  ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบ โดยศึกษาภาคสนามกับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จ านวน 3 แห่ง ที่ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความคิดเห็นที่
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึงโครงสร้างตามกรอบแนวคิดในการวิจัย  โดยมีค่า IOC 
เท่ากับ 1.00 และแบบศึกษาเอกสารและน ามาสังเคราะห์เนื้อหา และพัฒนารูปแบบ 
  ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบรูปแบบ 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
   3.1 การตรวจสอบรูปแบบเชิงคุณภาพ เป็นการตรวจสอบรูปแบบ โดยวิธีการสนทนา
กลุ่ม (Focus group Discussion) เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน ที่เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม
ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการสนทนากลุ่มเพ่ือตรวจสอบรูปแบบ โดยมีค่ า IOC อยู่ระหว่าง .80-
1.00 
   3.2 การตรวจสอบรูปแบบเชิงปริมาณเป็นการตรวจสอบโดยผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 152 แห่ง โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random 
Sampling) เครื่องมือเป็นแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบรูปแบบ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง .80-1.00 
  ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงและน าเสนอรูปแบบ ฉบับที่สมบูรณ ์
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยนี้ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ และขั้นตอนการด าเนินการวิจัย พบว่า 
 1. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มี
องค์ประกอบ 4 ส่วนดังนี้  
  ส่วนที่  1 ส่วนน า ประกอบด้วย 1.1 หลักการ มี 6 หลักการ ได้แก่ 1) หลักการด้าน
สมรรถนะการบริหารจัดการ 2) หลักการด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3) หลักการด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 4) หลักการด้านการมีคุณธรรมจริยธรรม 5) หลักการด้านการมีส่วนร่วม 6) หลักการด้านการ
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กระจายอ านาจ 1.2 วัตถุประสงค์ มี 3 ข้อ ได้แก่ 1) เพ่ือให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนใน
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการ 2) เพ่ือให้สถานศึกษาสร้างความพึงพอใจและ
ตอบสนองความต้องการของ ครู บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) เพ่ือให้
สถานศึกษาสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่ครู บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3) บริบท มี 7 ข้อ ได้แก่ (1) มีวัฒนธรรมที่มุ่งความส าเร็จเพ่ือบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (2) ลดความขัดแย้งและมุ่งสร้างสัมพันธ์อันดีให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร (3) มีความ
พร้อมรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง (4) มุ่งสร้างความร่วมมือช่วยเหลือชุมชนสังคม (5) เลือกสรรและ
พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ ศักยภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ (6) มีวัฒนธรรม
แบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและมอบอ านาจให้ทีมตัดสินใจ (7) สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้เพ่ือสนับสนุนในการเรียนรู้ที่มีคุณภาพกับทุกคนในสถานศึกษา 
  ส่วนที่ 2 ตัวแบบ มี 3 มิติ ประกอบด้วย 2.1 วิธีการบริหารสถานศึกษาสู่องค์การขีด
สมรรถนะสูง มี 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์องค์การ 2) การวางแผน 3) การสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจ 4) การปฏิบัติการ 5) การควบคุม ก ากับติดตาม 6) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 2.2 
องค์ประกอบองค์การขีดสมรรถนะสูง มี 8 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) การมีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 2) 
การบริหารจัดการทุนมนุษย์ 3) การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 4) การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ 5) 
การจัดโครงสร้างองค์การ 6) การมีธรรมาภิบาล 7) ความรับผิดชอบต่อสังคม 8) การสร้างวัฒนธรรม
องค์การ 2.3 อ านาจหน้าที่ของสถานศึกษา มี 4 งาน ประกอบด้วย 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การ
บริหารงานงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล 4) การบริหารทั่วไป  
  ส่วนที่ 3 การน ารูปแบบไปใช้ มี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 3.1 การเตรียมการ 3.2 การ
ด าเนินงาน 3.3 นิเทศก ากับติดตามและประเมินผล 3.4 สรุปผลการด าเนินงาน 3.5 รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
  ส่วนที่ 4 เงื่อนไขข้อจ ากัด ประกอบด้วย 4.1 เงื่อนไขความส าเร็จ มี 4 เงื่อนไข ได้แก ่1) การ
บริหารจัดการเชิงรุก 2) การสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของร่วมกัน 3) การบริหารคนเก่งในองค์การ 4) การ
สนับสนุนจากองค์การ 4.2 เงื่อนไขที่เป็นอุปสรรค มี 5 เงื่อนไข ได้แก่ 1) การรับรู้ระหว่างผู้บริหารและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียไม่สอดคล้องกัน 2) การรับรู้ของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กล
ยุทธ์ ของสถานศึกษาไม่สอดคล้องกัน 3) การปฏิบัติของผู้บริหารและครูกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กล
ยุทธ์ไม่สอดคล้องกัน 4) การปฏิบัติของผู้บริหาร ครูและบุคลากร ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 5) โครงสร้างพ้ืนฐานไม่สนับสนุนต่อการเป็นสถานศึกษาที่มีผลปฏิบัติงานสูง 
 2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พบว่าได้องค์ประกอบที่เพ่ิมเติมได้แก่ องค์ประกอบย่อยด้าน หลักการด้านการกระจายอ านาจ 
องค์ประกอบย่อยด้านบริบท ด้านการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้จะท าให้สถานศึกษามีขีด
สมรรถนะสูง องค์ประกอบย่อยด้านวิธีการบริหารสถานศึกษาสู่องค์การขีดสมรรถนะสูง ด้านการควบคุม 
ก ากับติดตาม (Controlling-C) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Improving -I) องค์ประกอบย่อยด้าน
เงื่อนไขความส าเร็จ ด้านการสนับสนุนจากองค์กร (Organizational Support) 
 3. ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พบว่าจากผลการตรวจสอบเชิงคุณภาพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีด
สมรรถนะสูง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ด้านความ
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เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านความถูกต้องอยู่ในระดับมากทีสุด และจากการตรวจสอบเชิงปริมาณ 
โดยผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการประเมินหรือการตรวจสอบ
รูปแบบ 4 ด้าน การตรวจสอบเชิงปริมาณ โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.62 , S.D. = .24) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.61 , S.D. = .09) ด้าน
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ( X = 4.28 , S.D. = .15) ด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.73 
, S.D. = .10) และด้านความถูกต้องอยู่ในระดับมากทีสุด ( X = 4.84 , S.D. = .13)  
 
อภิปรายผล 

1. จากผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์ประกอบของรูปแบบ 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่  1 ส่วนน า 
ประกอบด้วย 1.1 หลักการ 1.2 วัตถุประสงค์ 1.3 บริบท ส่วนที่ 2 ตัวแบบ มี 3 มิติ ประกอบด้วย 2.1 
วิธีการบริหารสถานศึกษาสู่องค์การขีดสมรรถนะสูง มี 6 ขั้นตอน 2.2 องค์ประกอบองค์การขีด
สมรรถนะสูง มี 8 องค์ประกอบ 2.3 อ านาจหน้าที่ของสถานศึกษา มี 4 งาน ส่วนที่ 3 มี การน า
รูปแบบไปใช้ มี 5 ขั้นตอน ส่วนที่ 4 เงื่อนไขข้อจ ากัด ประกอบด้วย 4.1 เงื่อนไขความส าเร็จ 4.2 
เงื่อนไขที่เป็นอุปสรรค สอดคล้องกับ รูปแบบของจินตนา ศักดิ์ภูอร่าม (2545) วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ 
(2547) วสันต์ นาวเหนียว (2550) ศักดิ์จิต มาศจิตต์ (2550) สยาม สุ่มงาม (2552) พิเชฐ โพธิ์ภักดี 
(2553) 
  หลักการ มี 6 หลักการ ได้แก่ 1) หลักการด้านสมรรถนะการบริหารจัดการ เป็น
หลักการที่ผู้บริหารต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติ เป็นความสามารถของผู้บริหารที่จะใช้ความรู้ความสามารถ
ในการบริหารจัดการให้การท างานประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับมัสตามิน (Mustamin, 2012) ที่
กล่าวว่าสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสมรรถนะที่สร้างความส าเร็จให้สถานศึกษา 
ด้วยสมรรถนะคือสิ่งที่ก าหนดความสามารถ ความรู้ เจตคติ และทักษะในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพราะผู้บริหารคือกุญแจแห่งความส าเร็จของสถานศึกษา และยัง
สอดคล้องกับสัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2551) ที่กล่าวว่าปัจจัยสมรรถนะขององค์การ มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน 2) หลักการด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งเน้นการน าเอาความรู้ 
เทคนิค หลักการ ระเบียบวิธี ระบบวิธีการ ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับภาระงานต่างๆใน
สถานศึกษาและน าเอาแนวคิดหรือวิธีการปฏิบัติใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนมาใช้ในสถานศึกษาหรือการ
ปรับปรุงพัฒนาแนวคิดเก่าที่มีอยู่ เดิมให้มีความเหมาะสมหรือมีมูลค่าที่ เป็ นประโยชน์เพ่ิมขึ้น 
สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการคุรุสภา (ราชกิจจานุเบกษา , 2556) เรื่องสาระความรู้และ
สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
และศึกษานิเทศ ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ในเรื่องของการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษานั้นควรมีความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการเรียนรู้ 3) หลักการด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นการมุ่งผลส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายของสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานศึกษา 
สอดคล้องกับทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2543) ที่ว่าการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นการบริหารโดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์
หรือความสัมฤทธิ์ผลเป็นหลัก 4) หลักการด้านการมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นสิ่งที่ผู้บริหารและทุกคนใน
สถานศึกษาต้องยึดถือปฏิบัติให้เกิดคุณความดี สอดคล้องกับชอร์ (Shaw, 1997;อ้างถึงใน ปิ่นกนก วงศ์ปิ่น
เพ็ชร์, 2552) กล่าวว่า การยึดถือหลักคุณธรรมเป็นกุญแจส าคัญในการสร้างและรักษาความไว้วางใจทั้งใน
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องค์การภาครัฐและภาคเอกชน 5) หลักการด้านการมีส่วนร่วม เป็นหลักการที่ผู้บริหารยึดถือในกระบวนการ
ท างานร่วมกันของทุกฝ่าย สอดคล้องกับยงยุทธ ยะบุญธง (2552) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วมของโรงเรียนท้องถิ่นวิทยาคม จังหวัดสุวรรณภูมิ ซึ่งมีการใช้หลักการมีส่วน
ร่วมในการบริหารสถานศึกษา 6) หลักการด้านการกระจายอ านาจ จากการวิจัยได้ค้นพบในหลักการด้านนี้
ที่มีความส าคัญในการบริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับธวัชชัย รัตตัญญู 
(2551) ที่กล่าวว่าหลักการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรยึดหลักการ
กระจายอ านาจ โดยมีความเชื่อว่าโรงเรียนเป็นหน่วยส าคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาของเด็ก 
สอดคล้องกับพรศักดิ์ จินา (2555) ที่กล่าวว่าการกระจายอ านาจการบริหาร เป็นองค์ประกอบประสิทธิภาพ
การบริหารของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
  วัตถุประสงค์ มี 3 ข้อ ได้แก่ 1) เพ่ือให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนในการ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการ 2) เพ่ือสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการ
ของ ครู บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่
ครู บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สอดคล้องกับพสุ เดชะรินทร์ และคณะ 
(2549) ที่กล่าวว่าองค์การที่มีขีดสมรรถสูงนั้นย่อมจะเป็นรากฐานและแนวทางที่ส าคัญที่จะท าให้องค์การ
ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนในระยะยาว และสอดคล้องกับส านักงาน ก.พ.ร. (2553) ที่กล่าวว่าการ
ยกระดับองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ตลอดจนมุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ และยังสอดคล้องกับนิสดารก ์เวชยานนท์ (2554) ที่
กล่าวว่าองค์กรที่เป็นเลิศจะตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มากขึ้น 
  บริบท มี 7 ข้อ ได้แก่ 1) มีวัฒนธรรมที่มุ่งความส าเร็จเพ่ือบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 2) มุ่งสร้างความร่วมมือช่วยเหลือชุมชนสังคม 3) ลดความขัดแย้งและสร้างสัมพันธ์อันดีให้
เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร 4) เลือกสรรและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ ศักยภาพ เป็นแบบอย่างที่
ดีและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ 5) มีความพร้อมรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 6) มีวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 
ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและมอบอ านาจให้ทีมตัดสินใจ สอดคล้องกับสเต็ดแมน (Stedman, 1987) ที่
กล่าวว่าการใช้และพัฒนาครูอย่างมีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เป็นลักษณะที่
แสดงความส าเร็จของโรงเรียน สอดคล้องกับฮอลเบกี้ และคณะ (Holbeche & et al ., 2004; อ้างถึงใน  
นิสาดารก์ เวชายานนท์, 2554) ที่กล่าวว่าลักษณะขององค์การขีดสมรรถนะสูงจะสร้างและพัฒนาวัฒนธรรม
องค์การ ซึ่งจะเป็นตัวดึงดูดคนดีคนเก่งเข้ามาในองค์การ มีการบูรณาการความต้องการที่แตกต่าง จะสนใจ
ความต้องการของลูกค้า โดยการลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าคู่แข่งขันเห็นและเห็นคุณค่าของพนักงาน 
มุ่งความส าเร็จที่ยั่งยืน มีการใช้เงินอย่างคุ้มค่า ต้องมีความไวในการรับรู้การเปลี่ยนแปลงมีวัฒนธรรมที่
เข้มแข็งและมีความเป็นเอกลักษณ์ มีความอดทนต่อความล้มเหลว องค์การต้องมอบอ านาจให้พนักงานคิด
และตัดสินใจ 7) สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนในการเรียนรู้ที่มีคุณภาพกับทุกคนใน
สถานศึกษา จากการวิจัยได้ข้อค้นพบบริบทด้านนี้ สอดคล้องกับเอ็ดมอนด์(Edmond, 1979) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนพบว่าประสิทธิผลของโรงเรียนขึ้นอยู่กับการมีบรรยากาศที่เรียบร้อย
และปลอดภัย และนงลักษณ์ เรือนทอง (2550) ที่กล่าวว่า สภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็น
องค์ประกอบของโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 
  วิธีการบริหารสถานศึกษาสู่องค์การขีดสมรรถนะสูง มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์
องค์การ (Analyzing-A) 2) การวางแผน (Planning-P) 3) การสื่อสารสร้างความเข้าใจ (Understanding-U) 
4) การปฏิบัติการ (Doing-D) 5) ด้านการควบคุม ก ากับติดตาม (Controlling-C) 6) การปรับปรุงอย่าง
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ต่อเนื่อง (Improving -I) ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีวิธีการบริหารเป็นเครื่องมือบริหารและด าเนินงานไปสู่องค์การ
ขีดสมรรถนะสูง สอดคล้องกับยงยุทธ ยะบุญธง (2552) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วมของโรงเรียนท้องถิ่นฯ มีการใช้กระบวนการบริหารการวางแผน การ
ด าเนินงาน การประเมินผลและการปรับปรุง สอดคล้องกับอนันต์ เตียวต๋อย (2551) ที่กล่าวว่า
กระบวนการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จจะต้องมีการการก ากับติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับศรี
สมบัติ นวนพรัตน์สกุล และคณะ (2553) ที่กล่าวว่าองค์ประกอบที่ส าคัญขององค์กรสมรรถนะสูง คือ ความ
ต่อเนื่อง คือให้ความส าคัญกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
  องค์ประกอบองค์การขีดสมรรถนะสูง มี 8 องค์ประกอบ ได้แก ่1) การมีภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ 
(Strategy Leadership) คือการที่ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถคาดคะเนอนาคตและก าหนดทิศทางของ
สถานศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยมีกระบวนการใช้อิทธิพลต่อครูและบุคลากร 
ให้ตระหนักรู้ถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายทิศทางสถานศึกษา จนน าไปสู่ความส าเร็จของสถานศึกษา 
สอดคล้องกับอนันต์ เตียวต๋อย (2551) ที่พบว่าองค์ประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใน
มหาวิทยาลัยคือ ผู้บริหารมีภาวะผู้น าในการน าองค์กร สอดคล้องกับพรทิพย์ สุพรรณกุล (2553) ที่
พบว่าการน าองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ เป็นองค์ประกอบของโรงเรียนสมรรถนะสูงในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับบุศรินทร์ สุจริตจันทร์ (2553) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้น า และการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ เป็นองค์ประกอบที่มีความจ าเป็นในการก าหนดองค์การที่มีศักยภาพการท างานสูง ของวิทยาลัย
พยาบาล 2) การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management) เป็นความต้องการพัฒนา
ความสามารถของครูหรือบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมีการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างครูหรือบุคลากรกับสถานศึกษาโดยการจัดครูหรือบุคลากรเข้ามาท างาน การ
ฝึกอบรม การพัฒนา การจูงใจและการบ ารุงรักษาครูหรือบุคลากร เพ่ือให้สถานศึกษามีก าลังคนพร้อมที่จะ
ใช้ประโยชน์ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ เพ่ือน าไปสู่การท างานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ สอดคล้อง
กับพรทิพย์ สุพรรณกุล (2553) ที่กล่าวว่าการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็นองค์ประกอบของโรงเรียน
สมรรถนะสูงในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3) การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่ง
ผู้บริหารสามารถกระท าได้โดยการสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในสถานศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู้ และ
ทักษะการท างานที่เป็นพลวัตรและเพ่ิมขีดความสามารถของตนเองเพ่ือการสร้างสรรค์งาน มีการแลกเปลี่ยน
สารสนเทศ มีวิธีการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของงานและของสถานศึกษาและมีการสรรค์สร้าง
นวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนงลักษณ์ เรือนทอง (2550) ที่กล่าวว่า การเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้เป็นองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล สอดคล้องกับพรทิพย์ สุพรรณกุล 
(2553) ที่กล่าวว่าการจัดการความรู้ เป็นองค์ประกอบของโรงเรียนสมรรถนะสูงในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 4) การบริหารคุณภาพทั่วทั้ งองค์การ (Total Quality Management) การบริหารจัดการ
สถานศึกษาที่ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจครูหรือบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยให้ครูหรือบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีส่วน
ร่วมในทุกการบริหารจัดการสถานศึกษาทุกกระบวนการ เพ่ือให้การปรับปรุงคุณภาพการท างานด าเนินไป
อย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับจินตนา จันทร์เจริญ 
(2553) ที่พบว่ารูปแบบมีหลักการและวัตถุประสงค์เน้นให้ความส าคัญกับลูกค้าผู้รับบริการ  และ เน้น
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตลอดจนการท างานเป็นทีม สอดคล้องกับพรทิพย์ สุพรรณกุล 
(2553) ที่กล่าวว่าการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นองค์ประกอบของ
โรงเรียนสมรรถนะสูงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 5) การจัดโครงสร้างองค์การ (Organization Structure) เป็น
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สิ่งที่ผู้บริหารควรมีการจัดระบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของการ
จัดแบ่งงานให้ทุกคนในสถานศึกษา เพ่ือควบคุมประสานงานและเชื่อมโยงงานของแต่ละบุคคลเข้าด้วยกัน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา สอดคล้องกับทรงพล เจริญค า (2552) ที่กล่าวว่าโครงสร้างการ
บริหารงานของโรงเรียน เป็นปัจจัยความเป็นเลิศของโรงเรียนกรุงเทพมหานครและยังสอดคล้องกับ 
บุศรินทร์ สุจริตจันทร์ (2553) ที่กล่าวว่าการจัดองค์การเป็นองค์ประกอบที่มีความจ าเป็นในการก าหนด
องค์การที่มีศักยภาพการท างานสูงของวิทยาลัยพยาบาล 6) การมีธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็น
การบริหารจัดการที่ดี มีการด าเนินงานที่โปร่งใส เปิดเผย เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วน และน ามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีของสถานศึกษา สอดคล้องกับบุศรินทร์ สุจริตจันทร์ (2553) ที่กล่าวว่า
ระบบธรรมาภิบาลเป็นองค์ประกอบที่มีความจ าเป็นในการก าหนดองค์การที่มีศักยภาพการท างานสูงของ
วิทยาลัยพยาบาล 7) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เป็นสิ่ งที่
สถานศึกษาควรด าเนินกิจกรรมและสนับสนุนช่วยเหลือสังคมด้วยทรัพยากรขององค์การและกระท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม สอดคล้องกับ ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล (2554) ที่กล่าวว่าความรับผิดชอบต่อสังคม เป็น
คุณลักษณะส าคัญของสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 8) วัฒนธรรมองค์การ 
(Organization Culture) เป็นแบบแผนทางความคิดที่ทุกคนได้แก่ ผู้บริหาร ครูหรือบุคลากรในสถานศึกษา 
และนักเรียน ได้ยึดถือร่วมกันอันประกอบไปด้วยความเชื่อ ค่านิยม บรรทัดฐาน มีกระบวนการถ่ายทอดจาก
บุคคลรุ่นหนึ่ง ไปอีกรุ่นหนึ่งอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะของสถานศึกษา สอดคล้องรุจิราพรรณ คงช่วย (2556) 
ที่กล่าวว่าวัฒนธรรมองค์การเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่ มี อิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 อ านาจหน้าที่ของสถานศึกษา มี 4 งาน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป สอดคล้องกับวสันต์ นาวเหนียว (2550) ท าการวิจัย
เรื่อง แนวทางการจัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียนเร่งสู่ฝันตามกรอบแนวคิดการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่เป็นนิติบุคคลมี 4 ด้านคือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารบุคคลและการ
บริหารงานทั่วไป และสอดคล้องกับยงยุทธ ยะบุญธง (2552) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วมของโรงเรียนท้องถิ่นพบว่า รูปแบบฯประกอบด้วย โครงสร้างการบริหาร
ภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีส่วนร่วม 6 กลุ่มคือ 1) กลุ่มบริหารงานวิชาการ 2) กลุ่ม
บริหารงานบุคคล 3) กลุ่มบริหารงานแผนและงบประมาณ 4) กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 5) กลุ่ม
บริหารงานทั่วไป 6) กลุ่มบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 การน ารูปแบบไปใช้ มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเตรียมการโดยประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความ
ตระหนักและแต่งตั้งคณะกรรมการ 2) การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม 3) การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามและการประเมินผล 4) สรุปผลการด าเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนา 5) รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องโดยจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สอดคล้องกับศักดิ์จิต มาศจิตต์ 
(2550) ที่กล่าวว่าการน ารูปแบบไปใช้จะต้องมีการเตรียมการด าเนินงาน มีการน าไปใช้ มีการประเมินผล
ปฏิบัติงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
  เงื่อนไขความส าเร็จ  มี  4 เงื่อนไข ได้ แก่  1) การบริหารจัดการเชิ งรุก (Proactive 
Management) เป็นการท างานของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีการวางแผนงานต่างๆเพ่ือป้องกันปัญหา 
สามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นและพร้อมตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยการใช้
กลยุทธ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับนุชรัตน์ สิริประภาวรรณ (2547) ที่ว่าการท างานเชิงรุกคือ การ
ท างานที่มีการวางแผนล่วงหน้าอย่างละเอียด พร้อมตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 2) 
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การสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของร่วมกัน (Ownership) เป็นการมองเห็นคุณค่าของครูบุคลากร นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ให้ความเท่าเทียมในผลประโยชน์ร่วมกัน และปลูกฝัง
ให้ครูบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือท างานเพ่ือสถานศึกษา 
มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ จะท าให้ทุกคนเกิดความรู้สึกภักดีที่จะท าทุกอย่าง
เพ่ือสถานศึกษา และรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนที่ท าให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จสอดคล้องกับ เฮสเคตต์ 
และ คณะ (Heskett & et al ., ณัฐยา สินตระการผล และ กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์ (ผู้แปล) , 2554) ที่
กล่าวว่าความเป็นเจ้าของ (Ownership) เป็นเรื่องของความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตาม ค่านิยมที่ยึดถือร่วมกันใน
การมุ่งสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เมื่อองค์กรปลูกฝังความเป็นเจ้าขององค์การได้ส าเร็จแล้ว ทุกฝ่ายก็จะ
ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน) 3) การบริหารคนเก่งในองค์การ (Talent Management) เป็นการส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ มีความสามารถที่โดดเด่นสามารถน าความแตกต่างที่ตนเองมีอยู่นั้นมา
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น ผู้บริหารสามารถน ากระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆเพ่ือน ามาพัฒนาครูและ
บุคลากรที่มีความสามารถพิเศษนี้ และมีโอกาสหมุนเวียนไปท างานในทุกฝ่ายของสถานศึกษา สอดคล้องกับ
ประไพวรรณ สัมมาทิตฐิ (2552) ที่กล่าวว่าการบริหารคนเก่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาและสร้างความ
เจริญเติบโตขององค์การเป็นอย่างมาก หากองค์การมีคนเก่งและสามารถบริหารจัดการคนเก่งได้ดีจะท าให้
ได้เปรียบในการแข่งขัน และสอดคล้องกับสมฤกษ์ ยลวงษ์ (2555) ที่กล่าวไว้ว่าการบริหารคนเก่งยังเป็นหนึ่ง
ในระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และเป็นเครื่องมือที่น าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ 4) ด้านการสนับสนุน
จากองค์กร (Organizational Support) จากการวิจัยได้ค้นพบเงื่อนไขด้านนี้ด้วยสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
องค์กรเครือข่ายอ่ืนๆสอดคล้องกับ อนันต์ เตียวต๋อย (2551) ที่กล่าวว่าการบริหารที่ได้คุณภาพเบ็ดเสร็จควร
มีการริเริ่มจากผู้บริหารระดับสูง และสอดคล้องกับพรทิพย์ สุพรรณกุล (2553) ที่กล่าวว่าเงื่อนไข
ความส าเร็จของการพัฒนารูปแบบโรงเรียนสมรรถนะสูงในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือการสนับสนุนและ
ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชนและหน่วยงาน
ต้นสังกัด 
  เงื่อนไขที่เป็นอุปสรรค มี 5 เงื่อนไข ได้แก่ 1) การรับรู้ระหว่างผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียไม่สอดคล้องกัน 2) การรับรู้ของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ ของ
สถานศึกษาไม่สอดคล้องกัน 3) การปฏิบัติของผู้บริหารและครูกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ไม่
สอดคล้องกัน 4) การปฏิบัติของผู้บริหาร ครูและบุคลากร ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5) โครงสร้างพ้ืนฐานไม่สนับสนุนต่อการเป็นสถานศึกษาที่มีผลปฏิบัติงานสูง สอดคล้องกับ โอเว่น และคณะ 
(Owen & et al ., 2001) ที่กล่าวว่าอุปสรรคของการเป็นองค์การขีดสมรรถนะสูงคือการเกิดชอ่งว่างการรบัรู้
ระหว่าง ตัวผู้น าองค์การกับตลาดสินค้า ผู้น ากับวิสัยทัศน์ พันธกิจค่านิยมและกลยุทธ์ขององค์การ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์และการปฏิบัติของผู้น า การปฏิบัติของผู้น าและพฤติกรรมของพนักงาน
ไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนไม่สอดคล้องกับการเป็นองค์การที่มีผล
ปฏิบัติงานสูง 
 2. จากผลการวิจัยพบว่าข้อค้นพบจากการพัฒนารูปแบบได้องค์ประกอบเพ่ิมเติมบางประการ
ได้แก่ หลักการด้านการกระจายอ านาจ บริบทด้านการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้จะท าให้
สถานศึกษามีขีดสมรรถนะสูง วิธีการบริหารสถานศึกษาสู่องค์การขีดสมรรถนะสูง ด้านการควบคุม ก ากับ
ติดตาม (Controlling-C) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Improving -I) เงื่อนไขความส าเร็จ ด้านการ
สนับสนุนจากองค์กร (Organizational Support) ซึ่งสอดคล้องกับบาร์โดและฮาร์ทแมน (Bardo & 
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Hartman , 1982) ที่กล่าวว่าการแบ่งประเภทของรูปแบบไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวว่าควรมีรายละเอียดของ
องค์ประกอบอย่างไร เนื่องจากรายละเอียด และองค์ประกอบที่เหมาะสมของรูปแบบนั้น จะข้ึนอยู่กับ
ปรากฏการณ์ท่ีศึกษา  
 3. จากผลการวิจัยพบว่า การตรวจสอบเชิงคุณภาพของรูปแบบ ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่า รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความ
เป็นประโยชน์ เป็นไปได้ เหมาะสมและถูกต้อง ในระดับมากที่สุด สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ และเมื่อน าไปตรวจสอบเชิงปริมาณโดยผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่ารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม ความถูกต้อง ในระดับมากที่สุด และมี
ความเป็นไปได้ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะการสร้างและพัฒนารูปแบบที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนารูปแบบขึ้น
นั้น เป็นไปตามขั้นตอนที่เหมาะสม โดยเฉพาะการตรวจสอบรูปแบบเชิงคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิสอดคล้อง
กับจินตนา ศักดิ์ภู่อร่าม (2545) ที่มีการตรวจสอบรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจ และ
สอดคล้องกับแนวคิดของไอส์เนอร์ (Eisner, 1976) ที่ได้เสนอแนวคิดการตรวจสอบรูปแบบโดยการใช้
ผู้ทรงคุณวุฒิเนื่องจากการศึกษาในบางเรื่องต้องการความละเอียดอ่อนลึกซึ้งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญระดับสูง
มาเป็นผู้วินิจฉัย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1) หน่วยงานระดับนโยบาย สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูล ในการก าหนดนโยบาย 
และขั้นตอนการด าเนินงานการบริหารในสถานศึกษาให้มีขีดสมรรถนะสูงเพ่ิมประสิทธิภาพทางการบริหาร
ให้มากยิ่งขึ้น 

 2) หน่วยงานระดับปฏิบัติ สามารถน าคู่มือการบริหาร ไปประยุกต์ใช้เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาขององค์การให้ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 

 3) ผู้บริหารควรน ารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของสถานศึกษา 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรมีการวิจัยการพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษาที่ใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษา

ขีดสมรรถนะสูง  
 3) ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงสังกัดอ่ืนๆ เพ่ือ

หารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงที่เหมาะสม 
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การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
THE DEVELOPMENT OF AN ENGLISH READING COMPREHENSION  

INSTRUCTIONAL MODEL FOR LOWER SECOND SCHOOL STUDENTS 
 

ชัยวัฒน์ บวรวัฒนเศรษฐ์  พิทักษ์ นิลนพคุณ  และอุษา คงทอง 
Chaiwat Bowornwattanaseth, Phithack Nilnopkoon, and Usa Kongthong 

 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑติวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

__________________________________________ 
 

บทคัดย่อ 
         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการสอน 
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และศึกษา
และพัฒนารูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ  
2) สร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอน 3) ทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอน 
และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ เรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอน               
การด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับ       
การพัฒนารูปแบบการสอน วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และศึกษาและพัฒนารูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ระยะที่ 2 เป็นการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ
การสอนและเอกสารประกอบรูปแบบการสอน และทดลองน าร่องใช้เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ใน     
เชิงปฏิบัติ ระยะที่ 3 เป็นการทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอน และระยะที่ 4 เป็น     
การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน อ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
         ผลการวิจัยพบว่า 
         1. ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน พบว่า ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการสอน 
ประกอบด้วยเอกสารเกี่ยวกับรูปแบบการสอน หลักสูตร การอ่านและการสอนอ่าน และทฤษฎี       
การเรียนรู้ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอั งกฤษ   
เพ่ือความเข้าใจประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ด้านความเข้าใจระดับตัวอักษร 
มี 7 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 ด้านความเข้าใจระดับตีความ มี 9 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 3 ด้าน
ความเข้าใจระดับวิเคราะห์วิจารณ์ มี 7 ตัวบ่งชี้ และผลการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ พบว่า ปัจจัย      
เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ประกอบด้วย  10 ตัวแปร 
โดยตัวแปรที่ส่งผลทางตรงอย่างเดียว ได้แก่ ความตั้งใจเรียน และความรู้พ้ืนฐานเดิม ตัวแปรที่ส่งผล
ทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ ความถนัดทางภาษา และตัวแปรที่ส่งผลทางอ้อมอย่างเดียว ได้แก่ 
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ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน คุณภาพการสอนของครู ความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และอัตมโนทัศน์เกี่ยวกับตนเอง 
         2. ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอน พบว่า รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น 
คือ รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมี
องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน       
และการวัดและประเมินผล โดยกระบวนการเรียนการสอนมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นก่อนอ่าน 
ประกอบด้วย 1.1) ขั้นกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ 1.2) ขั้นพัฒนาความรู้พ้ืนฐาน 1.3) ขั้นวางแผน    
การอ่าน 2) ขั้นระหว่างอ่าน ประกอบด้วย 2.1) ขั้นท าความเข้าใจบทอ่าน 2.2) ขั้นอภิปราย
แลกเปลี่ยน และ 3) ขั้นหลังอ่าน ประกอบด้วย 3.1) ขั้นน าเสนอผลการอ่าน 3.2) ขั้นเสริมทักษะ    
การอ่าน และ 3.3) ขั้นประเมินผลและแก้ไข ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอน พบว่า 
รูปแบบการสอนมีคุณภาพอยู่ในระดับดี และผลการทดลองน าร่องใช้เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ใน    
เชิงปฏิบัติ พบว่ากระบวนการเรียนการสอนสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
         3. ผลการทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอน พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการ         
ด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
         4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน 
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการการสอนอยู่ในระดับมาก 
 

ABSTRACT 
         The purposes of this research were 1) to study basic information for the 
development of the instructional model, to perform a confirmatory factor analysis of 
English reading comprehension ability and to study and develop a model of causal 
factors influencing English reading comprehension ability 2) to develop and assess the 
quality of the instructional model 3) to try out and examine the results of using the 
instructional model and 4) to study the students’ satisfaction towards learning 
management by using the instructional model. The research procedures comprised 4 
phases. First, basic information for the development of the instructional model and a 
confirmatory factor analysis of English reading comprehension ability were investigated. 
Second, the instructional model and materials were developed and checked and then 
a pilot study was conducted. Third, the instructional model was tried out. Fourth, 
students’ satisfaction towards learning management by using the instructional model 
was studied. 
         The findings of the research revealed that: 
          1. The result of study on basic information founded that basic information for 
the development of the instructional model consisted of concepts about instructional 
model, curriculum, reading and teaching reading and learning theories. The result of 
confirmatory factor analysis founded that English reading comprehension ability 
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consisted of 3 components: 1) the first component was literal comprehension including 
7 indicators 2) the second component was interpretative comprehension including 9 
indicators and 3) the third component was critical comprehension including 7 
indicators. At last, causal factors influencing English reading comprehension ability 
consisted of 10 factors. The result showed that the factors only directly influencing 
English reading comprehension ability comprised paying attention to learning and prior 
knowledge. The factors both directly and indirectly influencing English reading 
comprehension ability comprised language aptitude. The factors only indirectly 
influencing English reading comprehension ability comprised student-to-student 
interaction, teacher’s teaching quality, parents’ care, achievement motivation, and 
self-concept. 
         2. The result of the development of the instructional model founded that 
instructional model consisted of 5 major components; principle, objective, contents, 
instructional procedures and measurement and evaluation. The instructional 
procedures comprised 3 stages: 1) pre-reading stages consisted of 1.1) activating and 
motivating 1.2) developing background knowledge 1.3) planning for reading 2) while-
reading stages consisted of 2.1) understanding the text 2.2) discussing and sharing and 
3) post-reading stage consisted of 3.1) presenting 3.2) reinforcing and 3.3) checking and 
correcting. The quality of the instructional model was at the good level. Additionally, 
the result of a pilot study showed that instructional procedures of the developed 
model were consistent. 
         3. The result of using the instructional model founded that the developed 
instructional model could increase the English reading comprehension ability at 
statistically significant level of .05. 
         4. The result of study on students’ satisfaction towards learning management 
by using the instructional model founded that the students’ satisfaction towards 
learning management by using the instructional model was at the high level. 
 
ค าส าคัญ 
         รูปแบบการสอน  การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
 
ความส าคัญของปัญหา 
         การอ่านเป็นทักษะการเรียนรู้พ้ืนฐานที่ส าคัญมากส าหรับการพัฒนาการเรียนรู้  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งส่วนใหญ่มีเป้าหมายส าคัญ คือ การศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้นท้ังสายสามัญและสายวิชาชีพซึ่งควรจะมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ
อยู่ในระดับดีขึ้นไปแล้วเพราะต้องใช้ทักษะการอ่านเป็นเครื่องมือช่วยในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก
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แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แต่ปรากฏว่านักเรียนยังมีความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจอยู่ในเกณฑ์    
แค่พอใช้ (นเรศ เปลี่ยนค า, 2551) 
         หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)  ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2561) ที่ก าหนดให้มีการเพ่ิมกิจกรรมการอ่าน (Extensive 
Reading) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอันจะน าไปสู่
การเสริมสร้างประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ผู้เรียนให้กว้างยิ่งขึ้น   
         ส าหรับคนส่วนใหญ่ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศนั้น ทักษะการอ่านเป็นทักษะที่
ต้องใช้บ่อยทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และยังนับได้ว่าเป็นทักษะที่ส าคัญที่สุดที่จะต้องเรียนรู้
ให้ลึกซึ้งเพราะจะช่วยให้มีพัฒนาการที่สูงกว่าในการเรียนวิชาต่าง ๆ ด้วย (Anderson, 1999) 
นอกจากนี้ทักษะการอ่านเป็นทักษะที่นักเรียนมีโอกาสได้ใช้มากทั้งในช่วงของการศึกษาและหลังจบ
การศึกษาไปแล้ว ส่วนทักษะอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟัง การพูด หรือการเขียนนั้นมีโอกาสได้ใช้
น้อยและอาจจะลืมไปในที่สุด (Allen & Valette, 1989)  
         แต่จากผลการประเมินในระดับชาติของไทยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
จากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2555 พบว่าได้
เท่ากับ 28.71 ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยนั้นต่ ากว่าร้อยละ 50 ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เมื่อวิเคราะห์ใน
ส่วนของมาตรฐาน ต 1.1 (เข้าใจและตีความจากเรื่องที่อ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ ) มีคะแนนเฉลี่ย
เพียง 7.24 คะแนนจาก 21 คะแนน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2556) และแม้ผู้เรียนจะ
ฝึกทักษะการอ่านมาเป็นเวลา 6-12 ปี แต่พบว่าผู้เรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงอุดมศึกษาส่วน
ใหญ่ไม่สามารถอ่านเรื่องจากเอกสารอ่ืน ๆ ได้นอกเหนือจากบทอ่านที่ครูเตรียมให้ อีกท้ังนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นมีความสามารถในการอ่านไม่ถึงระดับวิเคราะห์วิจารณ์ (ส าอางค์ หิรัญบูรณะ, 
2547) ข้อมูลทางสถิติดังกล่าวสะท้อนถึงสภาพปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของผู้เรียน
ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ าและต้องเร่งในแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยด่วน 
         การสอนที่ดีซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้นนั้น นักการศึกษาจ านวนมากมีความเห็น
ตรงกันว่าควรเป็นการสอนที่มีการจัดระบบที่ดีโดยมีทฤษฎีเป็น  พ้ืนฐานรองรับ (Gagne’ & Briggs, 
1979 & Davies, 1981) การจัดระบบการเรียนการสอนเป็นการจัดองค์ประกอบของการเรียนการ
สอนทั้งหมดให้มีความสัมพันธ์กันเพ่ือสะดวกต่อการน าไปสู่จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ (สงัด อุทรานันท์, 
2529) ดังนั้น การสอนที่จะช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจจึง
ควรเป็นรูปแบบการสอนที่ก าหนดองค์ประกอบทั้งหมดในการสอนไว้อย่างสัมพันธ์กัน ประกอบด้วย 
หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา ขั้นตอนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 
         จากการสังเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจมีหลายแนวทาง 
ได้แก่ 1) ใช้รูปแบบการสอนของนักการศึกษาไทยและต่างประเทศ 2) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู 3) 
พัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะ และ 4) พัฒนารูปแบบการสอนขึ้นมาใหม่ ผู้สอนในฐานะที่มีหน้าที่
โดยตรงในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนจึงมีหน้าที่ที่จะต้องคิดค้นนวัตกรรม  เพ่ือ
แก้ปัญหาของผู้เรียน และในปัจจุบันแม้จะมีการเผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ     การ
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สอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจในวงการศึกษา แต่ก็ยังมีไม่มากนักและก็ยังพัฒนาตามแนวคิด
หรือทฤษฎีที่ยังไม่หลากหลาย ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพ่ือจะได้เป็นนวัตกรรมส าหรับ
การแก้ไขปัญหาต่อไป     
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
         1. ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการสอนมีอะไรบ้าง ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจมีองค์ประกอบอะไรบ้าง และแต่ละองค์ประกอบมีตัวบ่งชี้อะไรบ้าง  และ
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียน
ประกอบด้วยตัวแปรใดบ้าง และมีรูปแบบความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุเป็นอย่างไร 
         2. รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจที่พัฒนาขึ้นนี้มีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
และแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียดอะไรบ้าง 
         3. รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจที่ พัฒนาขึ้นนี้ สามารถพัฒนา
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจให้สูงขึ้นได้หรือไม่ 
         4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจอยู่ในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
         1. เพ่ือศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการสอน วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ของความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ  และศึกษาและพัฒนารูปแบบปัจจัย       
เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
         2. เพ่ือสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
         3. เพ่ือทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
         4. เพ่ือศึกษาความความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
         การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการด าเนินการวิจัยออกเป็น 4 ระยะ มีดังนี ้
         1) การวิจัยในระยะที่ 1 เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
และการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
             1.1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการสอน ผู้วิจัยได้ศึกษาเนื้อหา
เกี่ยวกับหลักสูตร การอ่านและวิธีการสอนอ่าน รูปแบบการสอน และทฤษฎีการเรียนรู้จากหนังสือ 
ต ารา บทความ และงานวิจัยต่าง ๆ     
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             1.2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ มีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
                   1) ประชากร ได้แก่ ครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ปีการศึกษา 2555 รวม 456 คน  
                   2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในปีการศึกษา 2555 จ านวน 400 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบง่าย (Simple Random Sampling) 
                   3) ตัวแปร มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเข้าใจระดับตัวอักษร ด้านความเข้าใจระดับ
ตีความ และด้านความเข้าใจระดับวิเคราะห์วิจารณ์  
                   4) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของความสามารถใน    
การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ จ านวน 23 ข้อ                
                    5) การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis) เ พ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างซึ่ งวิ เคราะห์โดยใช้    
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
             1.3 การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ      
เพื่อความเข้าใจ มีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
                      1) ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 1          
ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
จ านวน 1,179 คน 
                    2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน      
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
จ านวน 350 คน ได้มาโดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random 
Sampling) 
                   3) ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษ จ านวน 10 ตัวแปร และตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
                  4) เครื่องมือที่ใช้มี 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดที่ 1 เป็นแบบทดสอบวัดความถนัดทางภาษา 
และชนิดที่สองเป็นแบบวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น      
9 ด้าน ได้แก่ ด้านเจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านความตั้งใจเรียน 
ด้านอัตมโนทัศน์เกี่ยวกับตนเอง ด้านคุณภาพการสอนของครู ด้านความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง      
ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และด้านเจตคติต่อ
ครูผู้สอน 
                  5) การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง 
(Path Coefficient) 
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         2) การวิจัยระยะที่ 2 เป็นการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ มีข้ันตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
            1. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานจากการวิจัยในระยะที่ 1 รวมถึงองค์ประกอบของ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ให้ได้มาซึ่งข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการสอน 
            2. ด าเนินการยกร่างรูปแบบการสอนโดยน าข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้จากการวิจัยในระยะที่ 1     
มาจัดเรียงล าดับเขียนรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบเพ่ือยกร่างให้ได้รูปแบบการสอนในเบื้องต้น  
            3. น าร่างรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นเสนอต่อที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพ่ือตรวจสอบ      
ความสอดคล้องขององค์ประกอบและรายละเอียดต่าง ๆ 
            4. ปรับปรุงรูปแบบการสอนแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญให้ตรวจสอบความสอดคล้องของ
องค์ประกอบ รายละเอียดต่าง ๆ และความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ 
            5. ทดลองน าร่องใช้รูปแบบการสอนเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ (Pilot Study) 
กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก่อนที่จะน าไปใช้กับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจริงต่อไป 
         3) การวิจัยระยะท่ี 3 เป็นการทดลองและศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ มีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้      
             1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2556 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
จ านวน 1,179 คน 
             2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จ านวน 20 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม   
แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
             3. ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอน และ     
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 
             4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 10 แผน      
2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจซึ่งเป็นชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 6 ชุด ชุดละ 15 ข้อ  
              5. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองใช้รูปแบบการสอน พิจารณาจาก 1) เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทั้ง 6 ครั้งโดยวิเคราะห์จากสูตร One-way ANOVA 
with Repeated Measures (ล้วน สายยศ และคณะ, 2538) 2) ท าการเปรียบเทียบพหุคูณโดยใช้
วิธีการของ Scheffe’ 
         4) การวิจัยระยะที่ 4 เป็นการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบการสอน มีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
            1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2        
ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
จ านวน 1,179 คน 
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            2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้าน  แม่ออกเหนือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จ านวน 20 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม    
แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
             3. ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอน และ      
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของนักเรียน 
             4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจ 
             5. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

 
ภาพที่ 1 กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนทั้ง 4 ระยะ 
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ผลการวิจัย 
         ผลการด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนในแต่ละระยะปรากฏผลดังต่อไปนี้ 
         1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ
ที่ส่งผลต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
             ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน พบว่า ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนารูปแบบการสอน 
ประกอบด้วย เอกสารเกี่ยวกับรูปแบบการสอน หลักสูตรการอ่านและการสอนอ่านภาษาอังกฤษ และ
ทฤษฎีการเรียนรู้ ส่วนผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจประกอบด้วย 3 องค์ประกอบซึ่งองค์ประกอบที่ 1 ถึง 3 ได้แก่          
ความเข้าใจระดับตัวอักษร มี 7 ตัวบ่งชี้ ความเข้าใจระดับตีความ มี 9 ตัวบ่งชี้ และความเข้าใจระดับ
วิเคราะห์วิจารณ์ มี 7 ตัวบ่งชี้ ตามล าดับ รวม 23 ตัวบ่งชี้  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็นบวก       
ตั้งแต่ 0.40-0.87 ได้แก่ แสดงดังภาพที่ 2 
 

 

ภาพที่ 2 องค์ประกอบของความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ  
 

           ส่วนผลการศึกษาและพัฒนารูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจ ประกอบด้วย 10 ตัวแปร ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน เจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษ คุณภาพการสอนของครู ความเอาใจใส่
ของผู้ปกครอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความถนัดทางภาษา ความรู้พ้ืนฐานเดิม  อัตมโนทัศน์เกี่ยวกับ
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ตนเอง ความตั้งใจเรียน และรูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจ แสดงดังภาพที่ 3 
 

 
ภาพที่ 3 รูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการอ่าน             
  
            ตัวแปรที่ส่งผลทางตรงอย่างเดียว ได้แก่ ความตั้งใจเรียน และความรู้พ้ืนฐานเดิม ตัวแปร
ที่ส่งผลทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ ความถนัดทางภาษา และตัวแปรที่ส่งผลทางอ้อมอย่างเดียว ได้แก่ 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน คุณภาพการสอนของครู ความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และอัตมโนทัศน์เกี่ยวกับตนเอง 
         2. ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ มีดังนี้ 
             2.1 ผลการพัฒนารูปแบบการสอน พบว่า รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบ      
5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา กระบวน การเรียนการสอน และการวัดและ
ประเมินผล โดยกระบวนการเรียนการสอนมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นก่อนอ่าน ประกอบด้วย         
1.1) ขั้นกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ 1.2) ขั้นพัฒนาความรู้ พ้ืนฐาน 1.3) ขั้นวางแผนการอ่าน              
2) ขั้นระหว่างอ่าน ประกอบด้วย 2.1) ขั้นท าความเข้าใจบทอ่าน 2.2) ขั้นอภิปรายแลกเปลี่ยน       
และ 3) ขั้นหลังอ่าน ประกอบด้วย 3.1) ขั้นน าเสนอผลการอ่าน 3.2) ขั้นเสริมทักษะ  การอ่าน และ 
3.3) ขั้นประเมินผลและแก้ไข ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการสอน พบว่ารูปแบบการสอนมี
คุณภาพอยู่ในระดับดี 
            2.2 ผลการสร้างคู่มือการใช้รูปแบบการสอน พบว่าคุณภาพของคู่มือการใช้รูปแบบการสอน
อ่านภาษาอังกฤษนั้นมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี   
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            2.3 ผลการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่าคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ
อยู่ในระดับดี  
         3. ผลการทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอน 
             ผลการทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอน พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการด้าน
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
         4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 
             ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการการสอนอยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผล 
       ผลการวิจัยและพัฒนาเพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ สามารถ
น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
         1) ด้านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
             จากผลการวิจัยระยะที่ 1 ซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า จ านวน
องค์ประกอบของความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ความเข้าใจระดับตัวอักษร ความเข้าใจระดับตีความ และความเข้าใจระดับวิเคราะห์วิจารณ์โดยเป็นไป
ตามสมมติฐานข้อที่  1  ซึ่งสอดคล้องกับฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน (2547) ที่ได้จ าแนกระดับ         
ความเข้า ใจในการอ่านภาษาอังกฤษไว้  3 ระดับ ได้แก่  ระดับความเข้ า ใจตามตัว อักษร                 
ระดับความเข้าใจโดยการตีความ และระดับความเข้าใจโดยการวิเคราะห์วิจารณ์ อีกทั้งยังสอดคล้อง
กับสมิธ (Smith, 1978) ที่ได้จัดระดับของความเข้าใจในการอ่านไว้มี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับความเข้าใจ
ความหมายตามตัวอักษร ระดับความเข้าใจในขั้นตีความ และระดับความเข้าใจในขั้นวิจารณ์  
         2) ด้านการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ 
             2.1 ความตั้งใจเรียน เป็นตัวแปรที่ส่งผลทางตรงต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจ นักเรียนที่มีความตั้งใจเรียน คือ นักเรียนเอาใจใส่ต่อการเรียน สนใจวิชาที่เรียน        
มีสมาธิในการเรียน หมั่นศึกษาหาความรู้ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจสูง
ด้วย ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลวิจัยของ กฤษฎา ศรีพาณิชย์ (2546) และสุชาติ หอมจันทร์ (2548) 
ที่พบว่า ความตั้งใจเรียนมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
             2.2 ความรู้ พ้ืนฐานเดิม  เป็นตัวแปรที่ส่ งผลทางตรงต่อความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ นักเรียนที่มีความรู้พ้ืนฐานเดิมภาษาอังกฤษสูงจะมีความสามารถใน   
การอ่านภาษาอังกฤษสูง ดังนั้นนักเรียนที่ความรู้พื้นฐานเดิมวิชาภาษาอังกฤษสูงจะส่งผลให้นักเรียนมี
ความตั้งใจเรียน ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของนวรัตน์ ประทุมตา (2546) ที่พบว่า ความรู้
พ้ืนฐานเดิมส่งผลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
             2.3 ความถนัดทางภาษา เป็นตัวแปรที่ส่งผลทางตรงและอ้อมต่อความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ นักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษสูงจะมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสูง 
ดังนั้น นักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษสูงจะมีแนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จในการอ่าน
ภาษาอังกฤษได้ดีกว่านักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษต่ า ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัย
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ของเกตุสุดา มนิระพงศ์ (2541) และกรวิภา สวนบุรี (2549) ที่พบว่า ความถนัดทางภาษาส่งผล
ทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
             2.4 คุณภาพการสอนของครู เป็นตัวแปรที่ส่งผลทางอ้อมต่อความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจจะเป็นสาเหตุที่ท าให้นักเรียนเกิดความพยายามที่จะเรียนรู้ผ่านวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้น  ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับการวิจัยของศรีนวล 
วรรณสุธี (2544) และกฤษฎา ศรีพานิช (2546) 
             2.5 อัตมโนทัศน์เกี่ยวกับตนเอง เป็นตัวแปรที่ส่งผลทางอ้อมต่อความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ อัตมโนทัศน์เกี่ยวกับตนเองเป็นความรู้สึกนึกคิดหรือความเชื่อที่มีต่อตนเอง คนที่เชื่อว่า
ตนเองเก่งจะมีความม่ันใจกล้าคิดกล้าท าในสิ่งต่าง ๆ จึงมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จมากข้ึน ดังนั้น
นักเรียนที่มีอัตมโนทัศน์เกี่ยวกับตนเองสูงจะท าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษสูงกว่า
นักเรียนที่มีอัตมโนทัศน์เกี่ยวกับตนเองต่ า ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กฤษฎา ศรีพานิช (2546) 
และปาจรีย์ วัชชวัลคุ (2550) 
         3) ด้านการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอน 
             รูปแบบการสอนนี้ได้รับการพัฒนาโดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและวิเคราะห์
องค์ประกอบ นอกจากนี้แล้วผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของการพัฒนารูปแบบการสอนจากแนวคิดของ  
นักการศึกษาหลาย ๆ ท่าน อาทิ เซย์เล่อร์และคณะ (Saylor et al., 1981) จอยส์และเวล (Joyce & 
Weil, 1996) และทิศนา แขมมณี (2552) เพ่ือท าความเข้าใจถึงกระบวนการพัฒนารูปแบบการสอน 
โดยรูปแบบการสอนดังกล่าวสร้างขึ้นโดยมีทฤษฎีและแนวคิดเป็นพ้ืนฐานรองรับ แก็ก, บริกส์       
และเดวีส์ (Gagne & Briggs, 1979 & Davies, 1981) และมีองค์ประกอบต่าง ๆ ครอบคลุมครบถ้วน
ตามรูปแบบการสอนที่ดีซึ่งได้แก่ หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา ขั้นการเรียนการสอน และการวัด
ประเมินผล องค์ประกอบเหล่านี้ถูกจัดไว้อย่างเป็นระบบสอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกันเพ่ือช่วย
ให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ดังนั้น
รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นจึงมีประสิทธิภาพในการน าไปใช้สอน ดังที่ โบรฟี (Brophy cited in 
Pearson, 1984) ได้กล่าวไว้ว่า “นักเรียนจะอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากครูจัดเรียบเรียง
องค์ประกอบต่าง ๆ ในการสอนไว้อย่างเป็นระบบ”  
        4) ด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
            นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจในการอ่านสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้เป็นเพราะผู้สอนได้ใช้เทคนิคการกระตุ้นความรู้เดิมของ
ผู้เรียนด้วยภาพ ค าถาม การสนทนา  ตลอดจนได้เสริมขั้นตอนของการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานส าคัญท่ีมี
ผลต่อการอ่านให้ผู้เรียนได้มีความพร้อมก่อนเริ่มเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยทางการพัฒนาการอ่าน
ตามทฤษฎีโครงสร้างความรู้ของ บี (Bi, 1991) ที่พบว่าพ้ืนความรู้ด้านเนื้อหาช่วยให้นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และงานวิจัยของกูลด์ 
(Gould, 1987) ที่พบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนให้มีพ้ืนความรู้ด้านโครงสร้างไวยากรณ์และค าศัพท์มี
ความเข้าใจในการอ่านสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการสอน  นักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้มีโอกาสใกล้ชิด
ครูผู้สอน มีครูคอยให้ความช่วยเหลือผู้เรียนตามสภาพปัญหาที่เป็นอยู่ในขณะนั้นด้วยวิธีการต่าง ๆ 
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โดยครูได้ปรับใช้กิจกรรมเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) อย่างยืดหยุ่น ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของผู้เรียนแต่ละกลุ่มและสถานการณ์การเรียนรู้จนผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองในที่สุด
สอดคล้องกับงานวิจัยของโฟร์เนียร์ และเกรฟวส์ (Fournier & Graves, 2002) ที่พบว่า นักเรียนที่
ได้รับการสอนอ่านโดยการใช้ยุทธศาสตร์การเสริมต่อการเรียนรู้ประสบการณ์  การอ่าน มีความเข้าใจ
ในการอ่านเรื่องสั้นสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ใช้ยุทธศาสตร์ ฯ อีกทั้งผู้เรียนมีโอกาสได้อภิปราย แลกเปลี่ยน
บทบาทหน้าที่กับเพ่ือนในกลุ่มตามวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือท าให้ผู้เรียนที่มีความสามารถในระดับต่ า
สามารถท าความเข้าใจได้ทันกับผู้เรียนที่มีความสามารถสูง มีการช่วยเหลือกัน บรรยากาศการเรียนมี
ความเป็นทางการน้อยลง มีอิสระในการตัดสินใจจึงเป็นผลให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี สอดคล้องกับงานวิจัย
ของดิกสัน (Dixon, 1992) ที่พบว่า การเรียนรู้ที่เป็นทางการต่ ากว่าท าให้เกิดการเรียนรู้มากกว่า และ
การแลกเปลี่ยน แบ่งปัน ร่วมมือกันเป็นการเรียนที่คนชอบที่สุด  
         5) ด้านความพึงพอใจของนักเรียน 
             นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจอยู่ในระดับมากซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้เป็นเป็นเพราะนักเรียนได้รับการกระตุ้นและ
สร้างแรงจูงใจก่อนเริ่มกิจกรรมการอ่าน การพัฒนาความรู้พ้ืนฐานที่ส าคัญก่อนอ่านทั้งด้านภาษา 
เนื้อหา โครงสร้างและจุดประสงค์ในการอ่านเพ่ือสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้ที่เพียงพอส าหรับการเรียน      
มีการดึงความรู้เดิมเพ่ือเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ต่อ มีครูคอยให้ความ
ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดตามสภาพปัญหาที่มีอยู่ในขณะนั้นจนผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้ มีอิสระใน  
การคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การตัดสินใจของกลุ่ม บรรยากาศการเรียนมีความเป็นกันเอง ดังที่ทิศนา 
แขมมณี (2552) กล่าวว่า ผู้สอนควรเข้าใจถึงความต้องการพ้ืนฐานของนักเรียน จัดสภาพการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนมีอิสระ และเอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมที่มีอยู่
ในตัวผู้เรียนด้วยประสบการณ์ที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน จัดบรรยากาศที่ผ่อนคลาย 
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เมื่อนักเรียนได้น าเสนอหรือส่งผลงานครู ครูได้ประเมินและแจ้งผลให้ทราบ
ทุกครั้ง เมื่อนักเรียนได้ทราบผลการประเมินของกลุ่มตนเองก็จะเกิดความพึงพอใจ อีกทั้งครูได้ให้
รางวัลหรือแรงเสริมแก่ความส าเร็จในรูปแบบต่าง  ๆ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของร็อบบินส์               
และโคลเตอร์ (Robbins & Coulter, 2005) ที่กล่าวว่าแรงจูงใจจะเกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยที่มีผลทางจิตใจ 
เช่น ความส าเร็จ การยอมรับนับถือ ค าชมเชยหรือรางวัล 
 
ข้อเสนอแนะ 
         1) ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
              1.1) ครูผู้สอนควรน าตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบของความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดสู่การสร้างเครื่องมือวัดผลการอ่านภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อไป 
             1.2) จากผลการวิจัยที่ว่าความรู้พ้ืนฐานเดิมส่งผลทางตรงต่อความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน ดังนั้น ครูผู้สอนควรมีการทดสอบความรู้พ้ืนฐานเดิมก่อนจัดการเรียน       
การสอน หากนักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานน้อยก็อาจจัดสอนปรับพ้ืนฐานก่อน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มี
อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียน ดังนั้น  ครูควร
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จัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะประสบผลส าเร็จในการเรียนโดยใช้การ
จัดรูปแบบการเรียนที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนในวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป 
              1.3) ครูผู้สอนควรให้ความส าคัญในการน ารูปแบบการสอนนี้ไปใช้ เพราะได้มีการน าเสนอ
รายละเอียดไว้อย่างชัดเจนในทุกองค์ประกอบของรูปแบบการสอน พร้อมทั้งมีเอกสารประกอบ
รูปแบบการสอนทั้งคู่มือการใช้รูปแบบการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ให้พร้อมจึงสะดวกต่อการ
น าไปใช้ 
         2) ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
             2.1) ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาองค์ประกอบของความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีการศึกษาองค์ประกอบของความสามารถทางภาษาอังกฤษใน
ทักษะอ่ืน ๆ  
              2.2) ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนเพ่ิมเติมว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียน และควรมีการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อทักษะทางภาษาด้าน
อ่ืน ๆ หรือผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาอ่ืน ๆ  ตลอดจนศึกษาในระดับต่าง ๆ เช่น ระดับมัธยมศึกษา         
ตอนปลาย  
             2.3) ควรมีการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษทักษะอ่ืนๆ ที่หลากหลาย เช่น รูปแบบ
การสอนทักษะการฟังเพราะทักษะการฟังเป็นทักษะรับสาร (Receptive Skill) เช่นเดียวกับทักษะการ
อ่าน โดยมีการน าทฤษฎีหรือหลักการที่ส าคัญมาใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอนต่อไป 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างย่ังยืนของเกาะช้าง 
 

FACTORS EFFECTING SUSTAINABLE ECO-TOURISM OF KOH-CHANG 
 

ด ารงชัย  ชีวะสุขะ และ สุรศักดิ์ จริวัสตร์มงคล 
Dumrongchai  Chevasukha and Surasak Jirawatmongkol 

 
หลักสตูรปริญญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจดัการสือ่สาร บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทุมธานี 
 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยผลักและปัจจัยดันที่มีผลต่อการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของเกาะช้าง 2) ศึกษารูปแบบจากปัจจัยผลักและปัจจัยดันที่มีผลต่อการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของเกาะช้าง และ 3) เพ่ือสังเคราะห์ได้รูปแบบจากปัจจัยผลักและปัจจัยดันที่มีผล
ต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของเกาะช้างตามยุทธศาสตร์ของโครงการ Low Carbon 
Destination การวิจัยนี้ใช้การวิจัยค่าแบบผสมผสานด้วยวิธีการด าเนินวิธีวิจัยแบบผสานวิธีทั้งแบบ
คุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมีบุคคลที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน รวมทั้งการสนทนากลุ่ม
กับ 8 กลุ่มพันธมิตร กลุ่มละ 12 คน และวิธีการเชิงส ารวจ ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 450 คน  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยผลักและปัจจัยดันที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของ
เกาะช้าง สรุปประเด็นได้เป็น 4 ด้าน คือ 1) ปัจจัยผลัก พิจารณาในแง่มุมของการสื่อสารด้านข้อมูล
เพ่ือส่งเสริมปัจจัยผลักด้วยการสื่อสารโฆษณาเพ่ือสร้างประสบการณ์ลูกค้าสู่การสร้างแบรนด์ใน
ลักษณะรายเดือน 2) ส่วนปัจจัยดันพิจารณาในแง่มุมของการใช้การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์และแบรนด์ 3) สร้างประสิทธิภาพแห่งความเป็นรูปธรรมด้วยการจัดการตลาด ตลอดจน 
4) ดึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและตามเกณฑ์สมรรถนะของผู้ประกอบการ 6 มาตรฐานขององค์การ
ท่องเที่ยวโลก และน าผลการวิจัยเชิงคุณภาพข้างต้นมาสังเคราะห์เป็นรูปแบบเชิงกระบวนทัศน์ใน
ยุทธศาสตร์เพ่ือการจัดการรณรงค์สร้างภาพลักษณ์เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของเกาะช้าง  
ซึ่งเรียกว่า “GOOD GREEN” หรือเขียวขจีที่ดี พบว่าระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด  

 
ABSTRACT 

The research had objectives as follows: 1) to study push and pull factors 
affecting sustainable eco-tourism of Koh-Chang, 2) to study the guideline model from 
push and pull factors affecting sustainable eco-tourism of Koh-Chang, and 3) to 
synthesize guideline model from push and pull factors for launching campaign 
enhancing of Project Strategy of Low Carbon Destination of the Special Administrative 
Development Unit for Sustainable Tourism. This research applied qualitative research 
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method by carrying out in-depth interview with key informants for totaling 10 
persons and also applied focus group research method with 8 groups by purposive 
sampling of 12 persons per each group from 8 alliance groups. The quantitative 
research method conducted survey research where sample group of 450. 

From the results of qualitative research by in-depth interview, it showed 
that the push factors and the pull factors affecting sustainable eco-tourism of Koh-
Chang, it was addressed to be tangible consisting of 4 concrete framework; 1) push 
factors enhancing informative communication for promoting of advertising 
communication for creating tourist experiences to build monthly brand;  2) pull 
factors implementing in public relations communication for attractive image 
construction and brand; 3) efficiency construction of marketing management; and 4) 
environmental management and World Tourism Organization criteria standard for 
tourism entrepreneur. The researcher then examined the model guideline for 
launching campaign Sustainable Tourism image of Koh-Change based on the result of 
“GOOD GREEN” and found that the opinion of sample group in the overall 
perspective was at the most agreement level with the mean of 3.40.  
 
ค าส าคัญ 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อย่างยั่งยืน เกาะช้าง 
 

ความส าคัญของปัญหา 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 เป็นต้นมา ทุกรัฐบาลของประเทศไทยให้ความส าคัญกับการสร้าง

รายได้ให้กับประเทศจากรายได้ของการท่องเที่ยวด้วยการบรรจุไว้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 4 จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 11 ฉบับปัจจุบัน ประจ าปี พ.ศ. 
2555 – 2559 ได้ก าหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยวไว้ในแผนพัฒนาภาคบริการให้เสริมสร้างและ
ยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและชุมชน เพ่ือเป็นแหล่ง
รายได้หลักของประเทศและเป็นแหล่งรายได้กระจายสู่ท้องถิ่นเพ่ือกระจายผลประโยชน์ที่สร้างการ
พัฒนาได้ทั่วถึงและเป็นธรรม (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11, 2554)  ดังนั้น จึง
ให้ความสนใจกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเกาะหรือ “เกาะท่องเที่ยว” ซึ่งจะศึกษาเชื่อมความสัมพันธ์
กับแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนต่อไป เพ่ือหาปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดหรือน าสู่แนวทาง
จัดท าทรรศนะแม่แบบหรือตัวแบบการสร้างหรือพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่ างยั่งยืนให้กับ
สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นเกาะหรือเกาะท่องเที่ยว ที่การวิจัยนี้น ามาเป็นกรณีศึกษาคือ “เกาะช้าง” 
จังหวัดตราด  

ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่า การวิจัยเพ่ือศึกษาค้นหาข้อมูลในเชิงลุ่มลึกของปัจจัยที่มีผลต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของเกาะช้างตามแนวทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารการพัฒนา
พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ภายใต้แนวคิด Community Benefiting 
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Through Tourism (CBTT) และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่พิเศษหมู่เกาะช้าง คือ โครงการ Low 
Carbon Destination ซึ่งมีความสอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศยั่งยืนทั้งในระดับโลก (World 
Class Destination) และระดับนานาชาตินั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะน าผลการศึกษาที่
อ้างอิงเชิงฐานข้อมูลในการน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของ
เกาะช้างได้ต่อไป ทั้งในประโยชน์เชิงวิชาการที่ผู้วิจัยจะน าเสนอ “น่านฟ้าใหม่ของแนวคิดการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” ด้วยแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบเกาะ นอกจากการที่ผู้วิจัยจะ
น าเสนอแนวคิดใหม่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังจะได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่าง
ยั่งยืนด้วยการพิจารณาแนวคิดใหม่ทางปัจจัยที่สร้างความแตกต่างจากงานวิจัยอ่ืนๆ อีกเช่นกันด้วย 
ปัจจัยผลักและปัจจัยดัน (Push & Pull Factors) ตามแนวคิดระดับโลกและระดับนานาชาติแล้ว ยัง
จะได้น ารูปแบบของรูปธรรมหรือผลในการน าไปใช้ประโยชน์ของทรรศนะแม่แบบหรือรูปแบบจาก
ระดับโลกและระดับนานาชาติมาเป็นแนวทางที่จะสร้างรูปธรรมการน างานวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์ที่เป็น
แบบอย่างหรือ Best Practice ได้อีกด้วย 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. ปัจจัยผลักและปัจจัยดันมีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของเกาะช้างอย่างไร 
2. รูปแบบ Good Green มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของเกาะช้างอย่างไร 
3. วิเคราะห์รูปแบบจากปัจจัยผลักและปัจจัยดันที่มีผลต่อการท่องเที่ยวตามโครงการ Low 

Carbon Destination ได้อย่างไร 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. ศึกษาปัจจัยผลักและปัจจัยดันที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของเกาะช้าง

ตามยุทธศาสตร์ของโครงการ Low Carbon Destination ขององค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

2. ศึกษารูปแบบจากปัจจัยผลักและปัจจัยดันที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
ของเกาะช้างตามยุทธศาสตร์ของโครงการ Low Carbon Destination ขององค์การบริหารการ
พัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ภายใต้สมมติฐานที่ว่า นักท่องเที่ยว
ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์การภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการใช้รูปแบบ “GOOD GREEN” จากปัจจัย (ปัจจัยผลักและปัจจัยดัน) ที่มีผลต่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะช้างแตกต่างกัน 

3. เพ่ือสังเคราะห์ได้รูปแบบจากปัจจัยผลักและปัจจัยดันที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
อย่างยั่งยืนของเกาะช้างตามยุทธศาสตร์ของโครงการ Low Carbon Destination  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ใช้วิธีด าเนินการวิจัยแบบผสมผสานวิธี ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จาก

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Informants) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศอย่างยั่งยืนของเกาะช้าง ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น และ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของเกาะช้าง จ านวน 10 คน ด้วย
วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงจากผู้ให้ข้อมูลหลัก และเพ่ือให้เกิดความเชื่อถือในผลการวิจัยมาก
ยิ่งขึ้น ก็จะใช้วิธีการสนทนากลุ่มเป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยการสนทนา
กลุ่มจาก 7 กลุ่มพันธมิตรการพัฒนาเกาะช้าง ได้แก่ กลุ่มบริษัทน าเที่ยว โรงแรมรีสอร์ท ภัตตาคาร 
ร้านอาหาร คมนาคมขนส่ง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และประชาคมชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 12 คนต่อกลุ่ม หลังจากได้ข้อมูลเชิงคุณภาพทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
การสนทนากลุ่มสังเคราะห์เป็นรูปแบบจากปัจจัยผลักและปัจจัยดันที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
อย่างยั่งยืนของเกาะช้าง ที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของเกาะ
ช้างจะต้องจัดการตามยุทธศาสตร์ของโครงการ Low Carbon Destination ขององค์การบริหารการ
พัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ซึ่งเกาะช้างก็อยู่ในพ้ืนที่พิเศษ
ดังกล่าวด้วย จึงต้องด าเนินการตามยุทธศาสตร์และโครงการดังกล่าว 

การวิจัยเชิงปริมาณ 
การวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือ ประกอบด้วย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ นักท่องเที่ยวในประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดตราดที่เคยท่องเที่ยว

เกาะช้างมาแล้ว 1 ครั้ง ด้วยตาราง Taro Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.5 จึงได้จ านวนตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ประมาณ 400 คน หรือ 400 
ตัวอย่าง แต่ใช้จ านวนเก็บรวบรวมตัวอย่าง 450 ตัวอย่าง เผื่อกรณีมีปัญหาในการเก็บข้อมูล 

 
 

ปัจจัยผลักท่ีท าให้นักท่องเท่ียวต้องการ 
มาเท่ียว “Push” to Travel Needs of 

Tourist 

ปัจจัยท่ีดึงดูดใจหรือสร้างเสน่ห์ให้นักท่องเท่ียว 
“Pull” to Travel Attractiveness of 

Tourist 

ภาพลักษณเ์พื่อดึงดูดใจหรือสร้างเสน่ห์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยัง่ยืนของเกาะช้าง 
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การหาค่า Reliability ของแบบสอบถาม 
น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลอง (Try Out) จ านวน 40 ชุด เพ่ือน าค าตอบที่ได้มาหา

ค่าความเชื่ อมั่น  (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-
Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach’s Coefficient Alpha, 1990 ) ผลการทดสอบค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.8521 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงอนุมาน ด้วยค่าสถิติ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวแบบ One-Way ANOVA (F-test) ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ .05 ในกรณีที่พบความ
แตกต่างด าเนินการเปรียบเทียบและวิเคราะห์รายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) 
 
ผลการวิจัย  

1. ปัจจัยผลักและปัจจัยดันที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของเกาะช้าง ตาม
ยุทธศาสตร์ของโครงการ Low Carbon Destination ขององค์การบริหารพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สรุปประเด็นได้เป็น 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยผลัก พิจารณาใน
แง่มุมของการสื่อสารด้านข้อมูลเพ่ือส่งเสริมปัจจัยผลักด้วยการสื่อสารโฆษณา ส่วนปัจจัยดันนั้นใช้การ
สื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ และสร้างประสิทธิภาพแห่งความเป็นรูปธรรม
ด้วยการจัดการด้านการตลาด และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และตามสมรรถนะของผู้ประกอบการ
ตาม 6 มาตรฐานขององค์การท่องเที่ยวโลก  

2. การศึกษารูปแบบ “GOOD GREEN” จากปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
เกาะช้าง ตามยุทธศาสตร์ของโครงการ Low Carbon Destination ขององค์การบริหารการพัฒนา
พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างต่อรูปแบบ GOOD GREEN ดังกล่าวใน 5 อันแรก มีค่าเฉลี่ยเกิน 3.50 ถือว่าอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากที่สุด และระดับความคิดเห็น 5 อันดับสุดท้าย มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 ถือว่าอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก แสดงว่ารูปแบบ “GOOD GREEN” ดังกล่าวนี้มีประสิทธิภาพและสามารถน าไปใช้ได้จริง 
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า 

1) กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย มีอายุอยู่ช่วงผู้ ใหญ่วัยต้น 
รองลงมาคือ วัยใกล้กลางคนในช่วงอายุ 35 – 44 ปี ระดับการศึกษาจะพบว่า ส่วนใหญ่เกินครึ่งมี
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ส าหรับทางด้านอาชีพ พบว่าส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ รองลงมาเป็นกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
รายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 30,000 บาท รองลงมา รายได้ต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท  

2) ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อรูปแบบ “GOOD GREEN” ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อ
รูปแบบ “GOOD GREEN” จากปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะช้าง ในภาพรวมของ
กลุ่มตัวอย่างพบว่า เพศหญิงและเพศชาย อยู่ในระดับ “เห็นด้วยมากที่สุด” เมื่อจ าแนกตามอายุ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างในทุกช่วงอายุมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ “เห็นด้วยมากที่สุด” จ าแนกตามระดับ
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การศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีและระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ “เห็นด้วยมากที่สุด” จ าแนกตามอาชีพ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างในทุกอาชีพมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับ “เห็นด้วยมากที่สุด” และจ าแนกตาม
รายได้ต่อเดือน พบว่ากลุ่มตัวอย่างในทุกระดับรายได้ต่อเดือนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับ 
“เห็นด้วยมากที่สุด”  

3) การทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
 (3.1) นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์การภาครัฐ

และภาคเอกชนในการใช้รูปแบบ “GOOD GREEN” จากปัจจัย (ปัจจัยผลักและปัจจัยดัน) ที่มีผลต่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะช้าง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดัง
ตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อบทบาทขององค์การภาครัฐ

และภาคเอกชนในการใช้รูปแบบ “GOOD GREEN” จ าแนกตามเพศ 
 

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
ชาย  

(n = 220) 
หญิง  

(n = 230) t-value p 

X  S.D. X  S.D. 
ภาพรวมความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 3.32 0.30 3.40 0.30 -3.302 0.001 

 
 (3.2) นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน

มีความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์การภาครัฐและภาคเอกชนในการใช้รูปแบบ “GOOD GREEN” 
จากปัจจัย (ปัจจัยผลักและปัจจัยดัน) ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะช้าง ไม่แตกต่างกัน 
ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อบทบาทขององค์การภาครัฐ
และภาคเอกชนในการใช้รูปแบบ “GOOD GREEN” จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 

 
ความคิดเห็นของ 

นักท่องเท่ียวชาวไทย 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F-Ratio p 

ภาพรวมความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย จ าแนก
ตามอาย ุ

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

0.300 
32.244 

5 
444 

0.060 
0.104 

0.700 0.631 

รวม 37.544 449    
ภาพรวมความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย จ าแนก
ตามระดับการศึกษา 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

0.260 
37.305 

2 
447 

0.130 
0.083 

1.547 0.214 

รวม 37.565 449    
ภาพรวมความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย จ าแนก
ตามอาชีพ 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

0.200 
37.346 

5 
444 

0.037 
0.084 

0.445 0.817 

รวม 37.533 449    
ภาพรวมความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย จ าแนก
ตามรายได้ต่อเดือน 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

0.227 
37.305 

5 
444 

0.045 
0.104 

0.541 0.745 

รวม 37.533 449    
 
3. การสังเคราะห์รูปแบบ “GOOD GREEN” สามารถสังเคราะห์เป็นรูปแบบเชิงกระบวน

ทัศน์ยุทธศาสตร์เพ่ือการจัดการรณรงค์สร้างภาพลักษณ์เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของ
เกาะช้าง ตามยุทธศาสตร์ของโครงการ Low Carbon Destination ขององค์การบริหารการพัฒนา
พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ที่ประมวลแล้วได้ชื่อว่า “GOOD GREEN” 
เขียวขจีที่ดี  
 
อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษาปัจจัยผลักและปัจจัยดันที่มีผลต่อ
การท่องเที่ยวเชิงนิ เวศอย่างยั่ งยืนของเกาะช้าง ตามยุทธศาสตร์ของโครงการ Low Carbon 
Destination ขององค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน) 

1) ปัจจัยผลักที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของเกาะช้าง อภิปรายผลดังนี้ 
  (1) ปัจจัยกฎหมายหรือกฎระเบียบ พบว่า การมีกฎหมายหรือกฎระเบียบต้องเป็นไป

ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ทางการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของพ้ืนที่พิเศษหมู่เกาะ
ช้างและพ้ืนที่เชื่อมโยง ตามแนวคิดขององค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน) มีความสอดคล้องกับหลักการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (Un-World Tourism Organizations) และยังมีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และ 11 อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ
ด ารง วัฒนา ในยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม หรือการสร้างความม่ันคงของ
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เศรษฐกิจชุมชนด้วย ซึ่งผลการวิจัยทางด้านปัจจัยนี้ก็มีความคิดเห็นว่า การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุขแบบ
คาร์บอนต่ าจะต้องสร้างวิสาหกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจชุมชนด้วย ที่มีการสนับสนุนการน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างความร่วมมือเพ่ือสู่การสร้างรายได้ทักษะวิชาชีพให้กับชุมชน  

  (2) ปัจจัยการลงทุน พบว่า นอกจากการยึดถือตามกรอบบูรณาการขององค์การ
บริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) แล้ว และการมอง
ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเพ่ือสร้างวิสาหกิจชุมชน แต่ยังต้องมองผลประโยชน์ของปัจจัยการ
ลงทุนต่างๆ ที่กระทบต่อผลประโยชน์ทางสังคมและชุมชน ตลอดจนเรื่องทางเลือกสาธารณะที่ก่อ
ผลกระทบทางความมั่นคงชุมชนได้  

  (3) ปัจจัยบริบทของเกาะช้างด้านสุนทรียภาพ พบว่า นอกจากท าตามเป้าหมายของ
องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ในเรื่องการ
พัฒนาเชิงอนุรักษ์ มีความสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่าง
ยั่งยืนแล้ว และมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554) 
และฉบับที่ 11 (2555-2559) แล้ว ยังต้องสร้างให้เกาะช้างสร้างบริบทความเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบ
เกาะสู่ระดับ World Class  

  (4) ปัจจัยการสร้างประสบการณ์แหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว  พบว่า การสร้าง
ประสบการณ์ให้กับเกาะช้างเป็นเกาะสีเขียว เพ่ือบรรลุของสังคมหรือเมืองคาร์บอนต่ าตามนโยบาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดแล้ว การสร้างประสบการณ์ให้กับเกาะช้างต้องใช้หลักการตลาดและการ
สร้างแบรนด์มาใช้ควบคู่กับการเดินตามยุทธศาสตร์ของโครงการ Low Carbon Destination ของ
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  

  (5) ปัจจัยด้านภาวะผู้น าแบบนวัตกรรม ถือว่าผลการวิจัยสืบเนื่องมาจากทุกปัจจัย
ข้างต้นเสมือนเป็นปัจจัยบูรณาการที่ผลการวิจัยพบว่า เป็นการบูรณาการวิสัยทัศน์ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตราด และจากภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เพ่ือสร้างวิสาหกิจชุมชนให้ชุมชน
เข้มแข็งสู่การสร้างภาพลักษณ์ไปยังปัจจัยต่อไปคือ การสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นการท่องเที่ยวสี
เขียวหรือกรีนทัวริซึ่ม (Green Tourism)  

  (6) ปัจจัยการท่องเที่ยวสีเขียว ถือว่าปัจจัยนี้เป็นปัจจัยผลักที่เป็นเสมือนผลรวมหรือ
ผลลัพธ์ของปัจจัยผลักข้างต้น  

2) ปัจจัยดันที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของเกาะช้าง อภิปรายผลดังนี้ 
 (1) ปัจจัยการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว พบว่า การจัดการโลจิสติกส์เพ่ือการ

ท่องเที่ยวต้องเข้าถึงความคิด อารมณ์ และความรู้สึกของนักท่องเที่ยวหลากกลุ่มมุ่งสร้างความภักดี
การท่องเที่ยว ดึงดูดให้มาเที่ยวซ้ าอีก และการสร้างวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนแนวทางของตัวชี้วัดของ
ความส าเร็จโครงการ Low Carbon Destination  

 (2) ปัจจัยการจัดการคุณภาพการให้บริการ พบว่า ต้องยึดแนวทางการท่องเที่ยวสีเขียว 
การจัดการสิ่งแวดล้อมและเกณฑ์การปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์ตามมาตรฐานสากล การดูแลเอา
ใจใส่นักท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว การบริการด้วยความเอ้ืออารี 
ฉันท์มิตร ความรับผิดชอบในการบริการที่ไม่เอาเปรียบลูกค้า ตลอดจนความพร้อมด้านบริการ
เครื่องมือสื่อสาร เพ่ือสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการที่สร้างคุณภาพการบริการ
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และความพึงพอใจสู่การภักดีแหล่งท่องเที่ยว และส าคัญสุดคือ คุณภาพการให้บริการที่ผู้ประกอบการ
ต้องจัดการเพ่ือสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการต้องเป็นไปตาม 6 มาตรฐานที่องค์การ
ท่องเที่ยวโลกก าหนดไว้ด้วย  

 (3) ปัจจัยการสร้างโอกาสทางธุรกิจ พบว่า ต้องอาศัยแนวคิดของงานวิจัยของมาเลเซียที่
ถูกยกย่องในระดับโลกลงเผยแพร่ทั่วโลกของจัฟฟาร์ มัสตรา และสร้างเสน่ห์สุนทรียภาพให้กับแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวต่างชาติและสร้างเสน่ห์ยามราตรีด้วย
การมีความปลอดภัยและใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบาย ตลอดจนการสร้างความสมดุลของจุดขายทั้งด้าน
วัฒนธรรม กิจกรรมของการท่องเที่ยว การสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคน
ในท้องถิ่น หรือชุมชน และการก าจัดขยะสดที่ส่งผลต่อน้ าเสีย รวมถึงการน าทรัพยากรธรรมชาติมา
สร้างความโดดเด่น และสุนทรียภาพการออกแบบตามโครงการ Low Carbon Destination ด้วย  

 (4) ปัจจัยนวัตกรรมการจัดการสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว  พบว่า เป็นปัจจัยที่มุ่งสร้าง
ภาพลักษณ์เพ่ือสู่การสร้างแบรนด์เกาะช้าง และสร้างความภักดีให้กับนักท่องเที่ยวด้วยการสร้าง
วัฒนธรรมใหม่ให้กับการท่องเที่ยวเกาะช้างให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลเพ่ือการท่องเที่ยวได้ตลอดเวลา 
เพ่ือนอกจากเหตุผลการสร้างภาพลักษณ์และแบรนด์แล้วยังขจัดความหวาดกลัวภัยการเมืองไทยที่ยัง
ไม่มีความเสถียรภาพนักด้วยการใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่หรือ Social Media ตลอดจนบูรณาการ 3 
ปัจจัยข้างต้นเช่นเดียวกับปัจจัยผลัก  

2. การอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 2 รูปแบบจากปัจจัยผลักและปัจจัยดันที่มี
ผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของเกาะช้าง ผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชายเล็กน้อย โดยส่วนใหญ่จะมีชีวิตอยู่ในช่วงอายุ 25 – 34 ปี และมีระดับการศึกษาอยู่
ในระดับปริญญาตรี และมีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001 – 
30,000 บาท ถือว่าฐานะค่อนข้างดี ดังนั้น ผลการวิจัยเรื่องนี้จึงสามารถน ามาใช้ประโยชน์ทางด้าน
การยอมรับรูปแบบ “GOOD GREEN” มีความเป็นเหตุเป็นผลได้ดี ความคิดเห็นที่ได้ไม่เอนเอียงมาก
เกินไปจนเป็นความคิดเห็นหรือผลการวิจัยของเพศใดเพศหนึ่ง อายุช่วงใดช่วงหนึ่ง ระดับการศึกษาใด
การศึกษาหนึ่ง และรายได้ต่อเดือนประเภทใดประเภทหนึ่ง จะเห็นได้ว่าระดับความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างเน้นไปที่การพัฒนาคนและบทบาทของภาครัฐ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือด้วยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนคือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  

3. การอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบจากปัจจัยผลักและ
ปัจจัยดันที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของเกาะช้าง ตามยุทธศาสตร์ของโครงการ Low 
Carbon Destination ขององค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่ พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) ซึ่งผู้วิจัยขออภิปรายดังนี้ 

 G (Government Support: การสนับสนุนจากรัฐ) มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ
กรอบแผนงานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของภาครัฐ ที่แสดงให้เห็นการเน้นของนโยบายภาครัฐในเรื่อง
การวางนโยบายเป็นแนวทางเดียวกันในการก าหนดเป็นนโยบายระดับชาติ เน้นการลงทุนผลิตหรือ
สร้างความเสมอภาคด้านบริการและกระทบสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จัดเครือข่ายครอบคลุมทุกส่วนทุก
ระดับ สร้างความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจติดตามและประเมินผลจนกระท่ังได้รับ
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และจัดสรรประโยชน์ ดูแลสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท าการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับ 
ระเบียบ และพัฒนากฎหมาย รวมถึงงบประมาณภาครัฐที่เอ้ือต่อการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน 

 O (Outside-In Approach: การพิจารณาจากความต้องการของผู้บริโภค) มีความ
สอดคล้องกับการวางกรอบนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ของการตลาดการท่องเที่ยวของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

 O (Organization Support: องค์การที่ส่งเสริม) มีความสอดคล้องกับโครงสร้างการ
บริหารการจัดการกรอบบูรณาการฯ ไปสู่การปฏิบัติขององค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  

 D (Diamond Model: แม่แบบเพชร) เป็นแนวคิดของ Michael E. Porter (1990) 
ถูกน ามาใช้เป็นคลัสเตอร์การท่องเที่ยวของเกาะช้าง จังหวัดตราด  

 G: Growth of Sustainable Service Quality: การเติบโตอย่างยั่งยืนของคุณภาพ
การบริการ การสร้างแนวคิดของตัวองค์กรประยุกต์กับแหล่งท่องเที่ยวหรือสินค้า ที่เรียกว่า “The 
Service Concept”  

 R: Revolving Standards: คิดใคร่ครวญระดับมาตรฐาน มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Johnston & Clark (2005) กับปัจจัยของคุณภาพบริการต่อไปนี้คือ ปัจจัย Service 
Facilities, Aesthetics ที่เป็นปัจจัยส าคัญของ Service Package ของการสร้างประสบการณ์ให้
นักท่องเที่ยวไว้ก่อนหน้า Previous Experience Available และการสนองตอบต่อมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวขององค์การท่องเที่ยวโลกคือ เป็นความรับผิดชอบ Responsiveness และแสดงออกซึ่ง
ความสามารถหรือสมรรถนะของคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการด้วย The Ability of 
Service Quality  

 E: Engagement of Familiarity: สร้างความผูกพันสนิทสนม มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Daniel Goldman (1998) ในการสร้างความฉลาดเชิงนิเวศ (Ecological Intelligence) 
ของผู้บริโภค  

 E: Enhance of Successful Support: เพ่ิมพลังความส าเร็จ มีความสอดคล้องกับ 
Margolius & Salafsky (1988) ในงานวิจัยที่พัฒนาเป็นหนังสือคู่มือการวางโครงการการท่องเที่ยว
เชิ งนิ เว ศ อ ย่ า งยั่ ง ยื น  Measure of Success แ ล ะอ งค์ ก า รท่ อ ง เที่ ย ว โล ก  (World Tour 
Organization: WTO, 1993) และ UNEP (United Nations Ecotourism Programme)  

 N: Nurturing Development: การพัฒนาเอาใจใส่ มีความสอดคล้องกับ Salafsky 
& Margoluis (1998) และ Low Carbon Societies (LCCSs) in Asia (2012) ที่วางโครงการสร้าง
สังคม Low Carbon ให้เกิดในเอเชียด้วยการตระหนักเพ่ือเติมเต็มสังคมคาร์บอนต่ าด้วยการวาง
บทบาทของรัฐบาล ของภาคเอกชน ภาคประชาชน และความร่วมมือที่พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ จะ
สร้างประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ทั้งเทคโนโลยีใหม่ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และสร้างสรรค์วิถีชีวิตและออกแบบคุณภาพการให้บริการ  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะภาคเอกชน 
1) ควรมีองค์กรบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรที่สร้างความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว

และคุณภาพการบริการ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนให้กับเยาวชน 
ตลอดจนขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของเกาะช้าง 

2)  จัดเจ้าหน้าที่มาดูแลเรื่องการคมนาคมโดยตรง การขับขี่รถ จอดรถ  การเดินเรือ จอด
เรือ ความปลอดภัย การก าหนดตารางเวลาเดินเรือ และการเข้า-ออกให้ตรงตามเวลา รวมถึงจัด
เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้ามาดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

3) พัฒนาและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ถนน การจัดระบบ
น้ าประปา รวมถึงการส่งเสริมระบบขนส่งมวลชนเพ่ือการท่องเที่ยว การจัดโซนนั่ง การใช้ที่ดินเสาการ
สร้าง Green Buildings รวมถึงการรักษาความสะอาดของชายหาด  

4) การรณรงค์อย่างจริงจังในการใช้พลังงานในชีวิตประจ าวันแบบ Small Office Home 
Office และการรณรงค์ให้ครอบครัวหนึ่งมีศักยภาพลดคาร์บอนได้ถึงร้อยละ 50 

ข้อเสนอแนะภาครัฐ 
1) ควรเพ่ิมสัญญาณจราจร พัฒนาปรับปรุงถนนรอบเกาะและแหล่งส าคัญของการ

ท่องเที่ยว ตลอดจนการประชาสัมพันธ์จุดเด่นของเกาะช้าง  
2) ควรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิเช่น ปะการัง การตัดไม้ท าลายป่า การรุกล้ า

ชายทะเล และสร้างความโดดเด่นของอารยธรรมนับล้านปีของธรณีวิทยาของเกาะช้าง  ตลอดจน
พัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน 

3) ควรมีการเพ่ิมผลผลิตจากการเกษตร พัฒนาการท าเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งสนับสนุน
และเพ่ิมพ้ืนที่การท านา ท าไร่ และสวนผลไม้ 

4) การรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รักษาความสะอาดบริเวณชายหาด ควบคุม
ราคาสินค้า ตลอดจนส่งเสริมองค์กรชุมชนของเกาะช้าง  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไปในอนาคต 
1) ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลักดันการสร้างกระแสชาตินิยมในธุรกิจการท่องเที่ยว

หรืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
2) ประเมินผลหลักสูตรผู้ประกอบการที่งานวิจัยนี้ได้น าร่องเสนอและเทศบาลต าบลของ

เกาะช้าง gเพ่ือก าหนดไว้ในนโยบายเพื่อสอดรับกับโครงการของสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ  
3) ควรมีการศึกษาในรูปแบบของการฉายภาพอนาคตด้วยเทคนิค Delphi หรือ 

Ethenographic Future Research ของงานวิจัยเศรษฐกิจคาร์บอนต่ า กับการรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ปัจจัยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย 
 

THE FACTORS THAT ATTRACT FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THAILAND 
 

วัชรี ถิ่นธานี สอาด บรรเจิดฤทธ์ิ บุญเรือง ศรีเหรญั และวงศ์ธีรา สวุรรณิน 
Watcharee Tintani, Sa-ard Banchirdrit, Boonruang Sriharun and Wongtheera Suvannin 

  
หลักสตูรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
 

บทคัดย่อ 
        การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัญหา และอุปสรรคของการลงทุนโดยตรงจากต่าง 
ประเทศในประเทศไทย 2) ศึกษาปัจจัยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย และ 
3) วิเคราะห์และเสนอแนวทางการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย โดยมี
วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี มีกลุ่มตัวอย่าง 540 บริษัท โดยสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจากจ านวนประชากร 
1,020 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้น และเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยได้รับการส่งเสริม
การลงทุน ครอบคลุมทุกประเภทกิจการที่เปิดให้การส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ กิจการเกษตรกรรมและ
ผลิตผลจากการเกษตร กิจการเหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน อุตสาหกรรมเบา กิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเลกทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
กิจการผลิตเคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก และกิจการบริการและสาธารณูปโภค และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
        ผลการวิจัยพบว่า 
        1. ปัญหาและอุปสรรคของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย มีดังนี้ บริษัทส่วน
ใหญ่ประสบปัญหาด้านแรงงาน กล่าวคือแรงงานมีความช านาญไม่พอ (ร้อยละ 28.33) ปริมาณ
แรงงานไม่เพียงพอ (ร้อยละ 25.02) แรงงานที่มีฝีมือหายาก (ร้อยละ 20.92) แรงงานเรียกร้องค่าจ้าง
สูงเกินไป (ร้อยละ 15.18) และแรงงานเข้า – ออก บ่อย (ร้อยละ 10.55) ปัญหาด้านวัตถุดิบ ส่วนใหญ่
บริษัทมีปัญหาด้านคุณภาพวัตถุดิบในประเทศไทยไม่ดี (ร้อยละ 35.57) วัตถุดิบในประเทศไทย        มี
ปริมาณไม่เพียงพอ (ร้อยละ 31.85) ราคาวัตถุดิบในประเทศไทยแพงกว่าน าเข้า (ร้อยละ 16.66) และ
ไม่มีวัตถุดิบในประเทศไทย (ร้อยละ 15.92) ปัญหาด้านเครื่องจักร บริษัทส่วนใหญ่มีปัญหาด้าน
เครื่องจักรหลักท่ีมีผลิตในประเทศไทยมีราคาแพง (ร้อยละ 49.62) เครื่องจักรหลักไม่มีผลิตในประเทศ
ไทย (ร้อยละ 32.40) และประเทศไทยไม่มีศูนย์ซ่อมเครื่องจักร (ร้อยละ 15.00) ปัญหาด้านโลจิสติกส์ 
บริษัทส่วนใหญ่มีปัญหาด้านถนนและระบบราง (ร้อยละ 44.62) ปัญหาด้านท่าเรือ (ร้อยละ 36.66) 
และปัญหาด้านท่าอากาศยาน (ร้อยละ 12.03) ปัญหาด้านกฎ ระเบียบราชการ บริษัทส่วนใหญ่มี
ปัญหาด้านกฎ ระเบียบราชการที่ไม่ชัดเจน (ร้อยละ 44.25) และปัญหาด้านกฎ ระเบียบซ้ าซ้อนต้อง
ติดต่อหลายหน่วยงาน (ร้อยละ 40.00)                                              
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        2. ปัจจัยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย ด้านปัจจัยระดับประเทศ  
ได้แก่ ที่ตั้งของประเทศไทย ตลาดอาเซียน อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล และความพร้อมในการเข้าร่วม
ประชาคมอาเซียนของไทย ด้านปัจจัยระดับจังหวัด ได้แก่ สัมฤทธิ์ผลของนโยบายของท้องถิ่น การมี
ส่วนร่วมของชุมชน สภาพแวดล้อมทางสังคม สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน และศักยภาพของแหล่ง
กระจายสินค้า ด้านปัจจัยระดับบริษัท ได้แก่ ต้นทุนค่าขนส่ง ต้นทุนการผลิต ความสามารถในการ
แข่งขันของบริษัท การได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบ และต้นทุนการด าเนินการ                                             
        ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารบริษัทต่างชาติ สอดคล้องกับที่กล่าวมาข้างต้น กล่าวคือ
ปัจจัยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ส าคัญ เพ่ือขยายตลาดในประเทศไทยและตลาด
อาเซียน ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่และก าลังขยายตัว การมีต้นทุนการผลิตต่ ากว่าลงทุนในประเทศตน 
ประเทศไทยมีที่ตั้งที่เหมาะสม และรัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ   
        3. แนวทางการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย ควรเน้นส่งเสริม
กิจการที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย กิจการวิจัยและพัฒนา และกิจการบริการและสาธารณูปโภค เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความยั่งยืนต่อไป    

 
ABSTRACT 

        This research has three objectives. 1)  to discover problems and obstacles of 
foreign direct investment in Thailand. 2)  to study the factors by which foreign direct 
investment in Thailand can be attracted. 3)  to analyse the characteristic of foreign 
direct investment and propose methods used for supporting direct investment from 
foreigners in Thailand. To gather the information for research, the survey has been 
conducted on the firms, 540 samples in total of 1,020 firms, which have foreign 
shareholders, invest in Thailand, and are supported by Board of Investment (BOI) i.e. 
agriculture and agricultural products; mining, ceramics and basic metals; light industry; 
metal products, machinery and transport equipment; electronic industry and electrical 
appliances; chemicals, paper and plastic; services and public utilities. 

The research has shown that 
1. In term of problems and obstacles, most companies have experienced    5 

problems. The first problem is labour issue, including lack of skilled labour, insufficient 
labour (at 25.02%), a lack of highly skilled workers (at 20.92%), excessively high wage 
(at 15.18%), and high turnover rate (at 10.55%). The second problem is raw materials. 
The result has shown that most of raw materials in Thailand are low quality (at 35.57%). 
There are not enough raw materials (at 31.85%). Cost of the local raw materials is more 
expensive than imported ones (at 16.66%). The raw materials are not available in 
Thailand (at 15.92%). The third problem is the machine. The main machines 
manufactured in Thailand are expensive (at 49.62%). The main machines are not 
produced in Thailand (at 32.40). There is no maintenance service in Thailand (at 
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15.00%). The fourth problem is logistics; most companies have  a problem with road 
and rail system (at 44.62%), ports (at 36.66%), airports (at 12.03%). Finally, the fifth 
problem is bureaucratic rules are ambiguous (at 44.25%). Most companies have to 
contact several organizations which make the business process very complicated (at 
40.00%) 

2. Foreign direct investments in Thailand are attracted by several factors. The 
national factors sorting by its importance are Thailand location, ASEAN market, tax rates 
and the readiness of Thailand to join ASEAN. The local factors includes the 
effectiveness of local policy, local contribution, social environment, investment 
benefits, distribution potential. Finally, other factors are transportation cost, production 
cost, competitive advantages and operation cost. 

Information from executives’ in-depth interviews of foreign companies 
support this research. They would like to invest in Thailand because Thailand is a big 
market; in addition, it is going to join with other countries in ASEAN. In other words, 
Thailand market is expanding nowadays. Moreover, the cost of production in Thailand 
is lower than in their own countries. Also Thailand have good location. On the top of 
that, Thai government's policies always support investment from abroad. 

3. The effective ways to promote foreign direct investment in Thailand is to 
focus on promoting the use of modern technology, research and development, 
services and public utilities in order to enhance the country’s competitive advantages 
and sustainable development of the industry. 

 
ค าส าคัญ 
            ปัจจัย ดึงดูด การลงทุนโดยตรงต่างประเทศ 
 
ความส าคัญของปัญหา 
           การลงทุนโดยตรงต่างประเทศ เป็นการเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศ ที่มีเป้าหมายหลัก
เพ่ือเข้าควบคุมการจัดการและก าไรขององค์การธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ 
การเข้าไปซื้อกิจการขององค์การธุรกิจที่ มีอยู่เดิม การตั้งกิจการสาขาในต่างประเทศ การลงทุนร่วม 
และการเข้าไปตั้งองค์การธุรกิจขึ้นใหม่ในประเทศผู้รับทุน (Mottaleb Khonoker Abdul., 2007)  
ซึ่งการลงทุนโดยตรงต่างประเทศ มีส่วนประกอบหลายประการ แต่สิ่งที่ส าคัญ คือนักล งทุน
ต่างประเทศมีเงินทุนมาลงทุนประกอบธุรกิจและควบคุมกิจการในประเทศผู้รับทุน (สถาบันวิจัยและ
ให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553) การลงทุนโดยตรงต่างประเทศ มีปจัจัยหลายอย่าง
ที่เป็นตัวสนับสนุน เช่น การลงทุนโดยตรงของญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา 
เนื่องจากประเทศไทยมีค่าจ้างแรงงานถูกกว่าเมื่อเทียบกับญี่ปุ่น ท าให้ต้นทุนการผลิตต่ ากว่าลงทุนใน
ประเทศญี่ปุ่น (Kojima, 2007) จีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เพ่ือแสวงหาตลาดในไทยและตลาด
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อาเซียน ประเทศไทยมีแหล่งทรัพยากรและวัตถุดิบ แหล่งที่ตั้งของประเทศไทยเหมาะสม และสิทธิ
ประโยชน์ที่ได้รับจากประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน (พิทยา สุวคันธ์, 2549) ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (2555) ได้กล่าวถึงจุดแข็งของประเทศไทยไว้หลายประการ ได้แก่ 
การเป็นประตูสู่เอเชีย ซึ่งเป็นตลาดเศรษฐกิจที่มีการเติบโตที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ ยังสามารถติดต่อ
ค้าขายกับประเทศจีน อินเดีย และประเทศต่างๆ ในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(อาเซียน) ได้อย่างสะดวก และสามารถเข้าถึงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง เพ่ือการบุกเบิกตลาดใหม่ในการ
สร้างศักยภาพให้กับธุรกิจ ได้ผลประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้
ในปี พ.ศ.2558 การมีเสถียรภาพทางสังคมและการเมือง การมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี และรัฐบาลไทยมี
นโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ส าหรับประเทศไทย รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริม
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศอย่างจริงจัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 ผลของการด าเนินนโยบายส่งเสริม
การลงทุนของรัฐบาลดังกล่าว พบว่า ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2555 การลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศมีมูลค่าสูงขึ้น โดยปี พ.ศ. 2546 มีมูลค่า 248,692 ล้านบาท เพ่ิมเป็น 
647,974 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2555 หรือเพ่ิมขึ้นมากกว่าเท่าตัว โดยส่วนใหญ่ต่างชาติเข้ามาลงทุน    
ในกิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า กิจการผลิตเคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก และกิจการบริการ ส าหรับนักลงทุน
ต่างชาติที่เข้ามาลงทุนโดยตรงมากที่สุด คือญี่ปุ่น โดยในช่วงปี พ.ศ. 2546 มีเงินทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 
12,300 ล้านบาท เพ่ิมเป็น 49,100 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2555 ส่วนนักลงทุนชาติอ่ืนๆ มาลงทุนน้อย
มาก เช่น อเมริกัน ปี พ.ศ. 2546 มีทุนจดทะเบียนเพียง 3,700 ล้านบาท เพ่ิมเป็น 4,500 ล้านบาท ใน
ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเพ่ิมข้ึนน้อยมาก นอกจากนี้ กิจการที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน ส่วนใหญ่ยังเป็น
กิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง มีขนาดการลงทุนไม่เกิน 500 ล้านบาท ส่วนของการท าวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ยังอยู่ที่บริษัทแม่ในต่างประเทศ จึงมีประเด็นค าถามว่า มีปัจจัยอะไรบ้างที่ดึงดูดการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย และแนวทางการส่งเสริมการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศควรเป็นอย่างไร 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย  
           1. ปัญหาและอุปสรรคของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทยเป็นอย่างไร        
           2. ปัจจัยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย มีอะไรบ้าง ทั้งปัจจัย
ระดับประเทศ ปัจจัยระดับจังหวัด และปัจจัยระดับบริษัท                                                  
           3. แนวทางการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทยควรจะเป็นอย่างไร 
   
วัตถุประสงค์การวิจัย 
           การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศในประเทศไทย 2) ศึกษาปัจจัยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย  
และ 3) วิเคราะห์และเสนอแนวทางการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยตรง

ต่างประเทศ ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงต่างประเทศ ศึกษางานวิจัย           ที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยดึงดูดการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ การประชุมวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยในครั้งนี้ เมื่อได้กรอบแนวคิดแล้ว ผู้วิจัย    ได้
ด าเนินการวิจัยแบบผสานวิธี ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ในส่วนของการวิ จัยเชิง
ปริมาณ กลุ่มประชากร คือบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้น เข้ามาลงทุนโดยตรงในประเทศไทย โดยได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และยื่นแบบรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จ านวน 1,020 บริษัท ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้วิจัยเลือกขนาดตัวอย่าง 15 เท่าของจ านวนตัวแปร (Hair et al., 2006) ซึ่งในการศึกษา
ครั้งนี้มีตัวแปร 36 ตัว จึงเลือกขนาดตัวอย่าง 540 บริษัท เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม ประกอบด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของบริษัท ปัญหา และอุปสรรคของ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยดึงดูดการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศในประเทศไทย ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จาก “เห็นด้วยมากท่ีสุด” มีค่า
เท่ากับ 5 คะแนน ถึง “เห็นด้วยน้อยที่สุด” มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน และแบบสอบถามปลายเปิด
เกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของงานวิจัย ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนโดยตรงต่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ 
จ านวน 5 ท่าน ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย ผลจากการน า
คะแนนที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิไปค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ได้ 0.80 แสดงว่า มีความเที่ยงตรง ข้อค าถามตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย (ลัดดาวัลย์ 
เพชรโรจน์ และอัจฉรา ช านิประศาสตร์, 2545) หลังจากนั้นได้น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับบริษัท
ที่มีต่างชาติถือหุ้นและได้รับการส่งเสริมการลงทุน จ านวน 30 บริษัท น าผลคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ 
หาความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.83  
ซึ่งถือว่า เป็นค่าที่เชื่อถือได้ (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และอัจฉรา ช านิประศาสตร์ , 2545) การเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   ใน
การแจกแบบสอบถามให้กับบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้น และเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน โดยมีหนังสือจากมหาวิทยาลัยฯ เป็นหนังสือน า เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้บริษัท
ตอบแบบสอบถาม และได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ปี พ.ศ. 2557 ถึงวันที่     
30 มิถุนายน ปี พ.ศ. 2557 มีกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 540 บริษัท (540 คน) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างตาม
ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน หลังจากนั้น ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เพ่ือให้ได้
แบบสอบถามครบตามจ านวนที่ต้องการ โดยมีขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 540 บริษัท ดังนี้ 
กิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร จ านวน 55 บริษัท กิจการเหมืองแร่ เซรามิกส์ และ
โลหะขั้นมูลฐาน จ านวน 71 บริษัท กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง จ านวน 
59 บริษัท กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเลกทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า จ านวน 148 บริษัท อุตสาหกรรม
เบา จ านวน 117 บริษัท กิจการผลิตเคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก จ านวน 63 บริษัท และกิจการ
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บริการและสาธารณูปโภค จ านวน 27 บริษัท เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสอบถามครบถ้วนแล้ว ตรวจสอบ
ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล ท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือให้ทราบ
ถึงปัญหาและอุปสรรคของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย และปัจจัยดึงดูดการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย  

ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทต่างชาติ ซึ่งเป็นบริษัทที่มี
ธุรกิจระหว่างประเทศ และสนใจเข้ามาลงทุนโดยตรงในประเทศไทย โดยสัมภาษณ์แบบรายบุคคล 
และไปสัมภาษณ์ที่ส านักงานของผู้ให้สัมภาษณ์ ตามวัน และเวลาที่ก าหนด ซึ่งผู้ถูกสัมภาษณ์ให้ข้อมูล
ที่เป็นทัศนะได้อย่างอิสระ และเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับรายละเอียดของการประกอบธุรกิจ 
ทั้งทางด้านขนาดการลงทุน ก าลังการผลิต ปริมาณการผลิต การจ าหน่าย การจ้างงาน เทคโนโลยีที่ใช้
ในการผลิต การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ และปัจจัยที่ท าให้บริษัทสนใจเข้ามาลงทุนโดยตรงใน
ประเทศไทย รวม 10 ท่าน ครอบคลุมทุกประเภทกิจการที่เปิดให้การส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ หมวด 
1 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ ได้แก่ ยางรถยนต์และยางเครื่องบิน หมวด 2 กิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์เซรมิกส์ ได้แก่ เครื่องสุขภัณฑ์ หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา ได้แก่ กิจการผลิตรองเท้า หมวด 
4 กิจการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หมวด 5 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเลกทรอนิกส์ หมวด 6 
กิจการผลิตเซรามิกส์น้ า และหมวด 7 กิจการรีไซเคิล   

 
ผลการวิจัย 
        ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้   
        1) ปัญหาและอุปสรรคของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทยของบริษัทที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน มีดังนี้                                                                     
           1.1 ปัญหาด้านแรงงาน พบว่า บริษัทส่วนใหญ่มีปัญหาด้านแรงงานมีความช านาญไม่พอ
(ร้อยละ 28.33) รองลงมา ได้แก่ ปริมาณแรงงานไม่เพียงพอ (ร้อยละ 25.02) แรงงานที่มีฝีมือหายาก 
(ร้อยละ 20.92) แรงงานเรียกร้องค่าจ้างสูงเกินไป (ร้อยละ 15.18) และแรงงานมีการเข้า – ออก บ่อย    
(ร้อยละ 10.55) ตามล าดับ                                                                                          
           1.2 ปัญหาด้านวัตถุดิบ บริษัทส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณภาพวัตถุดิบในประเทศไทยไม่ดี  
(ร้อยละ 35.57) รองลงมา ได้แก่ วัตถุดิบในประเทศไทยมีปริมาณไม่เพียงพอ (ร้อยละ 31.85) ราคา
วัตถุดิบในประเทศไทยแพงกว่าน าเข้า (ร้อยละ 16.66) และไม่มีวัตถุดิบในประเทศไทย (ร้อยละ 
15.92) ตามล าดับ                                                                                                               
           1.3 ปัญหาด้านเครื่องจักร บริษัทส่วนใหญ่มีปัญหาด้านเครื่องจักรหลักที่มีผลิตในประเทศ
ไทยมีราคาแพง (ร้อยละ 49.62) รองลงมา ได้แก่ เครื่องจักรหลักไม่มีผลิตในประเทศไทย (ร้อยละ 
32.40) ประเทศไทยไม่มีศูนย์ซ่อมเครื่องจักร (ร้อยละ 15.00) และอ่ืนๆ (ร้อยละ 2.98) ตามล าดับ                 
           1.4 ปัญหาด้านโลจิสติกส์ บริษัทส่วนใหญ่มีปัญหาด้านถนนและระบบราง (ร้อยละ 44.62) 
รองลงมา ได้แก่ ปัญหาด้านท่าเรือ (ร้อยละ 36.66) ปัญหาด้านท่าอากาศยาน (ร้อยละ 12.03) และ
อ่ืนๆ (ร้อยละ 6.69) ตามล าดับ                                                                                           
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           1.5 ปัญหาด้านกฎ ระเบียบราชการ บริษัทส่วนใหญ่มีปัญหาด้านกฎ ระเบียบราชการที่ไม่
ชัดเจน (ร้อยละ 44.25) รองลงมา ได้แก่ ปัญหาด้านกฎ ระเบียบซ้ าซ้อนต้องติดต่อหลายหน่วยงาน 
(ร้อยละ 40.00) และอ่ืนๆ (ร้อยละ 15.75) ตามล าดับ 
        2) ปัจจัยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทยที่ส าคัญ มีดังนี้                                     
        ปัจจัยระดับประเทศ ได้แก่ ความเหมาะสมของแหล่งที่ตั้งของประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
การขนส่ง ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ประเทศไทยเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ประเทศไทยมี
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลต่ า และประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหม่ที่
ส าคัญ                                           
        ปัจจัยระดับจังหวัด ได้แก่ การได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนมากกว่าพ้ืนที่อ่ืน นโยบายของ
ท้องถิ่น ปฏิกิริยาของชุมชน ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ และการใกล้แหล่งวัตถุดิบ                           
        ปัจจัยระดับบริษัท ได้แก่ การมีต้นทุนค่าขนส่งต่ า การมีต้นทุนการผลิตต่ า การมีศักยภาพใน
การผลิตสินค้าของบริษัท การได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบ และการมีต้นทุนการ
ด าเนินการต่ า                                                                                                                   
        ส าหรับผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารบริษัทต่างชาติรายใหญ่ ที่สนใจเข้ามาลงทุนโดยตรง           
ในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยส าคัญที่ท าให้บริษัทสนใจเข้ามาลงทุนโดยตรงในประเทศไทย ได้แก่ การ
มีตลาดในประเทศไทยและตลาดอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่และก าลังขยายตัว การมีต้นทุนการผลิต
ต่ ากว่าการลงทุนในประเทศตน และรัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ                                                                                     
        3) กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดเล็ก มีขนาดการลงทุนไม่เกิน 
50 ล้านบาท กิจการขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย และกิจการที่มีการวิจัยและพัฒนายังมีน้อย  
โดยส่วนใหญ่เข้ามาลงทุนในกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า(ร้อยละ 27.40) 
รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรมเบา (ร้อยละ 21.66) เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน (ร้อยละ 
13.14) กิจการผลิตเคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก (ร้อยละ 11.66) กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง (ร้อยละ 10.92) กิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร      
(ร้อยละ 10.18) และกิจการบริการ (ร้อยละ 5.04) โดยเป็นโครงการใหม่ ร้อยละ 62.22 ของจ านวน
โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น ส่วนใหญ่บริษัทมีทุนจดทะเบียน 21 - 200 ล้านบาท 
(ร้อยละ 38.51) รองลงมา บริษัทมีทุนจดทะเบียน 201 - 500 ล้านบาท (ร้อยละ 25.37) บริษัทมีทุน
จดทะเบียนมากกว่า 500 ล้านบาท (ร้อยละ 23.90) และบริษัทมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 20 ล้านบาท 
(ร้อยละ 12.22) ส่วนใหญ่เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างนักลงทุนไทยกับต่างชาติ โดยมีสัดส่วนการถือ
หุ้นของต่างชาติร้อยละ 21 – 50 ของทุนจดทะเบียน (ร้อยละ 46.85) รองลงมา มีสัดส่วนการถือหุ้น
ของต่างชาติ ร้อยละ 51 - 99 ของทุนจดทะเบียน (ร้อยละ 35.37) มีสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติไม่
เกินร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน (ร้อยละ 10.55) และมีสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติร้อยละ100 
(กิจการอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ต่างชาติสามารถถือหุ้นข้างมากหรือทั้งสิ้น
ได้) (ร้อยละ 7.23) ตามล าดับ บริษัทส่วนใหญ่มีจ านวนการจ้างงาน 51 - 200 คน (ร้อยละ 42.77) 
รองลงมา มีจ านวนการจ้างงาน 201 - 500 คน (ร้อยละ 27.03) จ้างงานไม่เกิน 50 คน (ร้อยละ 
18.70) และจ้างงานเกิน 500 คน (ร้อยละ 11.50) บริษัทส่วนใหญ่ตั้งสถานประกอบการอยู่ในเขต 2 
(กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต ระยอง ราชบุรี สมุทรสงคราม 
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สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง) (ร้อยละ 45.55) รองลงมา ตั้งสถานประกอบการอยู่ในเขต 1         ( 
กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) (ร้อยละ 30.92) และตั้งสถาน
ประกอบการอยู่ในเขต 3 (59 จังหวัดที่เหลือ) ตามล าดับ บริษัทส่วนใหญ่ส่งออกมากกว่า 50% (ร้อย
ละ 30.18) รองลงมา จ าหน่ายในประเทศไทยมากกว่า 50% (ร้อยละ 29.62) จ าหน่าย          ใน
ประเทศไทยทั้งสิ้น (ร้อยละ 26.85) และส่งออกท้ังสิ้น (ร้อยละ 13.35) ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่      มี
มูลค่าส่งออกต่อปี ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท (ร้อยละ 50.92) รองลงมา มูลค่าส่งออก 1,000 – 5,000 
ล้านบาท (ร้อยละ 35.92) มูลค่าส่งออก 5,001– 10,000 ล้านบาท (ร้อยละ 9.07) และมูลค่าส่งออก
เกิน 10,000 ล้านบาท (ร้อยละ 4.09) ตามล าดับ โดยมีตลาดส่งออกท่ีส าคัญ คือสาธารณรัฐประชาชน
จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ส าหรับลูกค้าในต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นตัวแทนจ าหน่าย (ร้อยละ 
31.29) รองลงมา ลูกค้าเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าแล้วน าไปผลิตต่อ (ร้อยละ 26.48) ลูกค้าเป็นผู้ค้าส่ง (ร้อยละ 
17.03) ลูกค้าเป็นผู้ค้าปลีก (ร้อยละ 15.00) และลูกค้าเป็นผู้บริโภค (ร้อยละ 10.20) ตามล าดับ 
ส าหรับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต บริษัทส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบน าเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
36.66) รองลงมา ใช้วัตถุดิบภายในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 33.88) ใช้วัตถุดิบ
ภายในประเทศไทยทั้งสิ้น (ร้อยละ 15.92) และใช้วัตถุดิบน าเข้าจากต่างประเทศทั้งสิ้น (ร้อยละ 
13.54) ตามล าดับ ซึ่งสาเหตุที่บริษัทน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศส่วนใหญ่ เนื่องจากวัตถุดิบน าเข้า
คุณภาพดีกว่าวัตถุดิบในประเทศไทย (ร้อยละ 29.25) วัตถุดิบในประเทศไทยมีปริมาณไม่เพียงพอ 
(ร้อยละ 25.37) บริษัทมีข้อผูกพันต้องน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ (ร้อยละ 22.40) ไม่มีวัตถุดิบใน
ประเทศไทย (ร้อยละ 17.40) และราคาวัตถุดิบน าเข้าถูกกว่าวัตถุดิบในประเทศไทย (ร้อยละ 5.58) 
ตามล าดับ 
                                                                                                           
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับทฤษฏีการลงทุนโดยตรงต่างประเทศและผลการศึกษาที่ผ่าน
มา กล่าวคือดันนิง (Dunning, 1981) อธิบายว่า การที่นักลงทุนจะเลือกท าการลงทุนโดยตรง         ใน
ประเทศใดนั้น มูลเหตุหรือปัจจัยจูงใจส าคัญ คือความได้เปรียบในเรื่องแหล่งที่ตั้ง ซึ่งสามารถท าให้
ต้นทุนการผลิตของนักลงทุนต่ ากว่าการลงทุนในประเทศตนเอง บัคเล (Buckley, 1985) อธิบายว่า 
ความแตกต่างของปัจจัยแหล่งที่ตั้งระหว่างประเทศผู้ลงทุนกับประเทศผู้รับการลงทุนมีผลต่อการ
ลงทุนโดยตรงต่างประเทศ เนื่องจากแหล่งที่ตั้งที่เหมาะสมมีความส าคัญต่อการลดต้นทุนให้ต่ าสุด หรือ
การท าก าไรสูงสุด ประเทศที่สามารถดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จะต้องมีความได้เปรียบ
บางประการในด้านแหล่งที่ตั้ง ส าหรับปัจจัยดึงดูดทางด้านตลาด ดันนิ่ง (Dunning, 1993) อธิบายว่า 
แรงจูงใจหรือสาเหตุที่ท าให้บริษัทออกไปลงทุนโดยตรงต่างประเทศ นั้น เพ่ือแสวงหาตลาดที่มีขนาด
ใหญ่ หรือมีแนวโน้มเติบโตที่สูง จักราบาติ (Chakrabarti, 2001) อธิบายว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ คือขนาดของตลาด ฮิราสุกะ (Hiratsuka, 2006) อธิบายว่า ปัจจัยดึงดูดการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ คือความสะดวกในการเข้าสู่ตลาดและการแสวงหาตลาด ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (2555) อธิบายว่า จุดแข็งของประเทศไทย คือประตูสู่เอเชียที่อยู่ใน
ต าแหน่งที่ตั้งที่ส าคัญ และเป็นตลาดเศรษฐกิจที่มีการเติบโตที่ใหญ่ที่สุด รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของ
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อาเซียน ซึ่งเป็นตลาดผู้บริโภคในประเทศเองที่ส าคัญ ที่มีจ านวนผู้บริโภคถึง 600 ล้านคน และเป็น
ปัจจัยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
 
ข้อเสนอแนะ  

จากการวิจัยพบว่า นักลงทุนต่างชาติยังสนใจที่จะเข้ามาลงทุนโดยตรงในประเทศไทย ทั้งนี้
เนื่องจากประเทศไทยมีปัจจัยหลายด้านที่ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุน ทั้งทางด้านแหล่งที่ตั้ง
ของประเทศไทยที่มีความเหมาะสม เป็นศูนย์กลางของอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่และก าลังขยายตัว 
การมีต้นทุนการผลิตต่ ากว่าขยายการลงทุนในประเทศตนเอง และรัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริม    
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ                                                                                             

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนโดยตรงในประเทศไทย ประสบปัญหาหลาย
ด้าน ทั้งทางด้านแรงงาน ด้านวัตถุดิบ ด้านเครื่องจักร ด้านโลจิสติกส์ และด้านกฎ ระเบียบราชการ    
ที่ไม่ชัดเจนและซ้ าซ้อนหลายหน่วยงาน ดังนั้น เพ่ือสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดี เพ่ือให้มีปัจจัยดึงดูด
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมากข้ึน รัฐบาลหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องควรด าเนินการ ดังนี้                                                   

ด้านแรงงาน รัฐบาลควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน การพัฒนาทักษะ เพ่ือให้
มีแรงงานฝีมือมากขึ้น และตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจ  เพ่ือลดปัญหาด้านแรงงานมีความ
ช านาญไม่พอ หรือแรงงานที่มีฝีมือหายาก  

ด้านวัตถุดิบ เห็นควรสนับสนุนให้มีการวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
ให้มีคุณภาพดีขึ้น และตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากข้ึน เพ่ือลดปัญหาด้านคุณภาพวัตถุดิบใน
ประเทศไทยไม่ดี ท าให้ผู้ประกอบการต้องน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ                                                                             

ด้านเครื่องจักร เห็นควรส่งเสริมให้มีการผลิตเครื่องจักรภายในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเครื่องจักรหลักที่ใช้ในการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เพ่ือลดปัญหาด้านเครื่องจักรหลักไม่มี
ผลิตในประเทศ หรือเครื่องจักรหลักมีราคาแพง ท าให้ผู้ประกอบการต้องน าเข้าเครื่องจักรหลักที่ใช้ใน
การผลิตจากต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้มีศูนย์ซ่อมเครื่องจักร เพ่ือลดปัญหาการที่ผู้ประกอบการ
ต้องส่งเครื่องจักรออกไปซ่อมต่างประเทศ                                                 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน รัฐบาลควรขยายการลงทุน หรือเร่งการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ได้แก่ การขยายถนน รถไฟรางคู่ ท่าเรือน้ าลึก และสนามบิน เพ่ือลดปัญหาด้านโลจิสติกส์ และเพ่ือ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในภูมิภาค  

ด้านกฎหมาย เห็นควรให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎหมายต่างๆ ที่ไม่ชัดเจน เพ่ือให้มีความ
ชัดเจนมากข้ึน ตลอดจนลดความซ้ าซ้อนในการต้องติดต่อหลายหน่วยงาน เมื่อเข้ามาลงทุนในประเทศ
ไทย                                                                                                           

ด้านการส่งเสริมการลงทุน เห็นควรเร่งส่งเสริมและชักจูงให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรม  
ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือลดปัญหาด้านการขาดแคลนปริมาณแรงงาน ส่งเสริมกิจการวิจัยและ
พัฒนา เพ่ือก่อให้เกิดการผลิตที่มีคุณภาพสูงขึ้น ทั้งการผลิตวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
และกิจการบริการ ได้แก่ กิจการขนส่งทางอากาศ กิจการสนามบินพาณิชย์ กิจการขนส่งทางเรือ 
กิจการขนถ่ายสินค้าส าหรับเรือเดินทะเล และกิจการรถไฟขนส่ง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน     
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนตามเส้นทางแอ่งอารยธรรมขอม         

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 

THE DEVELOPMENT STRATEGY OF SUSTAINABLE TOURISM MANAGEMENT 
ACCORDING TO KHMET CIVILIZATION IN THE LOWER NORTHEAST 

 
อธิษฐาน ใชยเรือง  บุญทัน ดอกไธสง  สอาด บรรเจิดฤทธิ์  และบญุเรือง ศรีเหรัญ 

Atidthan Chairuang, Boontan Doktaisong, Sa-ard banchirdrit, and Boonrueng Sriharun 
 

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั         
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 
 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของทรัพยากรการท่องเที่ยว ตาม
เส้นทางแอ่งอารยธรรมขอม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเส้นทางแอ่งอารยธรรมขอมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และ 3) เสนอยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการบริหารจัดการ การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนตามเส้นทางแอ่งอารยธรรมขอม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยใช้การวิจัยแบบ
ผสานวิธีแบบคู่ขนานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ ด าเนินการศึกษาโดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 401 คน ที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ
ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัด
ศรีสะเกษ ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของเคร็จซีและมอร์แกน  ใช้การสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.98 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
อ้างอิง คือการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ จ านวน 24 คน จากผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภาครัฐ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด และ
ผู้อ านวยการส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สาขาจังหวัด) ภาคเอกชน คือ ประธานหอการค้า
จังหวัด ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และ ภาคประชาชน คือ นักวิชาการในพื้นที่ ผู้น าชุมชน 
และประชาชนในพ้ืนที่ โดยเลือกแบบเจาะจง และการบอกต่อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการอุปมานวิเคราะห์
และการตีความ 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) สภาพปัจจุบันของทรัพยากรการท่องเที่ยวตามเส้นทางแอ่งอารยธรรมขอมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่าโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย ด้านลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ของสถานที่ท่องเที่ยว เอกลักษณ์ทางภาษา รอยอารยธรรม และการสืบทอดทางวัฒนธรรม 
ภายใต้ความร่วมมือจากภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาชน  
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 2) ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตาม
เส้นทางแอ่งอารยธรรมขอม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย (1) คุณลักษณะของ
นักท่องเที่ยว ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ (2) ทรัพยากรการท่องเที่ยว ได้แก่
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ท่องเที่ยว เอกลักษณ์ทางภาษา รอยอารยธรรม และการสืบทอดทาง
วัฒนธรรม และ (3)   การพัฒนาการบริหารจัดการการ ประกอบด้วย การพัฒนา การบริหาร การร่วมมือ
ทุกภาคส่วน   การตลาดเพ่ือการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยปัจจัยทั้ง 3   

ปัจจัย ได้แก่ คุณลักษณะของนักท่องเที่ยว  ทรัพยากรการท่องเที่ยว และการพัฒนา การบริหารจัดการ 
สามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนตามเส้นทางแอ่งอารยธรรมขอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้ร้อยละ 91.30 (R2 = 
0.913) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3) ข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเส้นทาง         
แอ่งอารยธรรมขอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มี 5 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่  1 

ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงแอ่งอารยธรรมขอมทั้งสี่แห่งอย่างเป็นรูปธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์
ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมทั้งสามภาคส่วน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน  ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การทะนุบ ารุงรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์แหล่ง
รายได้ของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว  
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1) to study elements of development strategy 
of sustainable tourism management according to Khmer civilization in the lower 
northeast, 2) to study the factors affecting the development strategy of sustainable 
tourism management according to Khmer civilization in the lower northeast and 3) to 
propose the development strategy of sustainable tourism management according to 
Khmer civilization in the lower northeast. The approach of this research was a parallel 
mixed methods of the qualitative and quantitative research. The quantitative research 
was conducted by studying the samples of 401 respondents who were tour 
entrepreneurs, tour officials and tourist in 4 provinces including Nakhon Ratchasima, 
Buri Ram, Surin and Sisaket. The sample size was obtained by the calculation with 
Krejcie and Morgan’s formula at reliability level of 0.95 by stratified random sampling 
and multi-stage random sampling. The tool used for data collection was a 5 level 
rating scale questionnaire at reliability level of 0.98. Statistics used to analyze data 
were percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis. 
The qualitative research conducted by in-depth interviewing the participants for 24 key 
informants who were experts including governor, director of office of the provincial 
tourism, Chairman of Provincial Chamber of Commerce, tour entrepreneurs and local 
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leader in 4 provinces which selected by Purposive sampling and Snowball Sampling 
and analyzed by using content analysis and triangulation. 
 The research findings were as follows: 
 1) The development strategy of sustainable tourism management according to 
Khmer civilization in the lower northeast were (1) civilization linking strategies were 
factor loading value = 0.876 (2) substantive cooperative strategies of public, private 
and populace were factor loading value = 0.874, (3) substantive monetization strategies 
of all sectors were factor loading value = 0.863 and (4) strategies of tourism resource 
conservation were factor loading value = 0.760. All of these aspects could explained 
the variation of criteria for development strategy of sustainable tourism management 
according to Khmer civilization in the lower northeast at 71.334 percent. 
 2) The factors affecting the development strategy of sustainable tourism 
management according to Khmer civilization in the lower northeast were  
(1) characteristics of tourists including personal factors and behavioral factors,  
(2) tourism resource including geography of tourist attraction, linguistic identity, 
civilization and cultural inheritance and (3) management development including 
development, management, cooperation of all sectors, marketing for tourism, and 
tourism resource conservation, which 3 factors including characteristics of tourists, 
tourism resource, management development could explained the variation of criteria 
for development strategy of sustainable tourism management according to Khmer 
civilization in the lower northeast at 91.30 percent (R2 = 0.913) at reliability level of 
0.05 (F = 198.292). 
 3) The development strategy of sustainable tourism management according to 
Khmer civilization in the lower northeast was input was 3R which mean tourism 
resource including tourists, Khmer civilization and tourism personnel, the process was 
5S which mean 5 strategies were substantive linking strategy of 4 Khmer civilizations, 
substantive cooperative strategies of government, private and populace, strategies of 
sustainable tourism resource conservation, sustainable monetization strategies and 
strategies of tourism personnel development of all sector and the outcome was the 
tourism of Nakhon Ratchasima, Buri Ram, Surin and Sisaket province was a group of 
Khmer civilization which had the historical significance, sustainable tourism and had 
positive outcome for all sector. Finally, tourism personnel, tourist, populace in the 
tourist area and people who were planned and developed the tourism in own province 
by using the development strategy of sustainable tourism management according to 
Khmer civilization in the lower northeast had a better life. 
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ค าส าคัญ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  แอ่งอารยธรรมขอม 

 
ความส าคัญของปัญหา 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจสินค้าและบริการที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจประเทศ
ไทยอย่างยิ่ง รายได้ของประเทศจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสูงกว่ารายได้จากอุตสาหกรรมอ่ืนๆ               
ประเทศไทยในฐานะที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงสามารถสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศ
ได้ในขณะที่ประเทศก าลังประสบปัญหาเศรษฐกิจนั้น ย่อมจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยโดยภาพรวม 
ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ของคนไทย คือความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ไม่ถูกต้อง เช่น 
การเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศมากขึ้น การเปิดคาสิโนและการจัดบริการทางเพศเพ่ือการท่องเที่ยว 
เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวหากมีการส ารวจความคิดเห็นเพ่ือชี้น าสังคมและน าไปสู่การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่ยั่ งยืน ก็จะเป็นประโยชน์และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวมอันเป็นกา รรักษา
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมการท่องเที่ยวอันดีงามของสังคมไทยตลอดไป อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวไทยความได้เปรียบของประเทศไทย ในภาวะที่มีการแข่งขันอย่างมากในปัจจุบัน 
อุตสาหกรรมทุกประเภทของเราจะต้องสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ จึงจะประสบความส าเร็จ 
ประเด็นของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็คือจุดเด่น หรือหาความได้เปรียบของเรา ถึงแม้ว่าประเทศไทย 
จะมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญหลายแห่ง แต่ไม่มีแห่งใดเลยที่ติดอันดับสิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
แม้จะมีชายหาดที่สวยงาม แต่หลายประเทศก็มีชายหาดที่สวยงามไม่แพ้ประเทศไทย ในบางประเทศ
ชายหาดมีความสวยงามกว่าด้วย ในทศวรรษที่ผ่านมาความส าเร็จของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
นับว่าค่อนข้างสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของความเปลี่ยนแปลงของความได้เปรียบของประเทศ
ไทย ซึ่งการเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศจากระบบเศรษฐกิจ ที่ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีเหลือเฟือ 
มาเป็นระบบเศรษฐกิจที่อาศัยแรงงานมาก และประเทศไทยก็ได้น าเสนอการท่องเที่ยวที่ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานเป็นจุดขาย นับเป็นความโชคดีที่การฝึกอบรมและการถ่ายทอดทาง
เทคโนโลยีในการให้บริการท่องเที่ยวไม่ซับซ้อนมากนัก อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยจึงสามารถน าเสนอ
แรงงานที่มีคุณภาพเป็นจุดขาย และธุรกิจการโรงแรมของไทยก็ได้รับการยกย่องด้านราคาที่ย่อมเยา มี
บริการที่เป็นเลิศอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก ธุรกิจสายการบินของไทยก็ได้ชื่อว่ามีบริการที่น่าประทับใจ 
ในความส าเร็จทั้งหมดนี้ เนื่องมาจากความสามารถในการจัดการและการน าเสนอจุดขายสินค้าการ
ท่องเที่ยวที่ถูกต้อง การมีอัธยาศัยไมตรีของคนไทยและการจัดการที่ดีด้วย จะเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง
หากไม่สามารถรักษาจุดเด่นเหล่านี้ไว้ให้ยั่งยืนได้  และหากพิจารณาบทบาทท่ีส าคัญอย่างยิ่งในอนาคต
อันใกล้ จึงไม่เพียงแต่ที่ประเทศไทยจะต้องวางยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวใหม่เพ่ือให้สามารถ     
ยืนหยัดแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ เท่านั้น ยังจะต้องเร่งยกระดับ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม
อีกด้วย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2555) 

หากพิจารณาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นถือว่าเป็นจุดแข็งของประเทศไทย ที่มีความได้เปรียบ
สมาชิกอาเซียนชาติอ่ืน ๆ ด้วยความพร้อมทั้งด้านสถานที่ตั้งที่เป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทาง และ
ยังมีความได้เปรียบทั้งด้านสภาพภูมิประเทศ ความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ และ      
อารยธรรม มีจุดขายด้านการท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติได้
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อย่างหลากหลาย และครอบคลุม (กระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และจังหวัดศรีสะเกษ , 2557) 
ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ าเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน จึงเป็นค าถามการวิจัยว่า 
ยุ ทธศาสตร์ การ พัฒนาการท่ อง เที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื นตาม เส้ นทางอารยธรรมขอม ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สามารถใช้เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนตามเส้นทางแอ่งอารยธรรมขอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจและพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกทั้งสิ้น 5 แหล่ง เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ     
จ านวน 2 แหล่ง คือ แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง แหล่งมรดกโลกทาง
ธรรมชาติเขาใหญ่ และแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม จ านวน 3 แหล่ง คือ แหล่งมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย และเมืองเกี่ยวเนื่อง แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมือง
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง 
นอกจากนี้ แหล่งมรดกโลกทั้งธรรมชาติและแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมทั้ง 5 แหล่งที่กล่าวมานั้น 
ประเทศไทยยังมีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอีก 2 แหล่งที่ขึ้นทะเบียนอยู่ในบัญชีรายชื่อชั่วคราว คือ
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมภูพระบาทจังหวัดอุดรธานี และเส้นทางวัฒนธรรมปราสาทพิมาย ปราสาท
พนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ า และศาสนสถานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก าลังรอรับการพิจารณาและประกาศยกย่อง
เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม การศึกษาวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเส้นทางแอ่งอารยธรรมขอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็น
การศึกษาเพ่ือให้เกิดการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรี รัมย์ 
จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษให้เป็นคลัสเตอร์แห่งการท่องเที่ยว โดยชูศิลปะวัฒนธรรม ชาวอีสาน
ใต้ที่มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นได้รับการขนานนามให้เป็นแอ่งอารยธรรมขอม ด้วยการสร้าง
เส้นทางแอ่งอารยธรรมขอม ให้เกิดเครื่องหมายการค้ากับสินค้าและบริการของการท่องเที่ยว ทั้ง 4 
จังหวัด อันเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับการท่องเที่ยว โดยการใช้ความได้เปรียบ
ทางด้านภูมิศาสตร์ ทรัพยากรการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดเข้ามาประสานกัน ด้วยการสร้างเรื่องราว
ต่อเนื่องเชื่อมโยงผสานกันระหว่างแหล่งท่องเที่ยวแบบใหม่ แหล่งวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนใน
ภูมิภาคเพ่ือให้เกิดพลังความน่าสนใจ และแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นกว่าการน าเสนอการ
ท่องเที่ยวที่แต่ละจังหวัด แต่ละพ้ืนที่ต่างคนต่างท า ซึ่งจะส่งผลให้ความก้าวหน้าในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวล่าช้า เนื่องจากปัญหาอุปสรรคที่มีทุกด้าน ทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการพัฒนาก็จะไม่เพียงพอ 
หากสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวให้เป็นเส้นทางหลักได้ ความเจริญจากเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองหลัก
ก็จะกระจายไปยังการท่องเที่ยวเมืองรองที่อยู่รอบๆ อย่างรวดเร็วในลักษณะเครือข่าย (กรมศิลปากร, 
2553) 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. ทรัพยากรการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นอย่างไร 
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2. การพัฒนาการบริหารจัดการการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเส้นทาง             
แอ่งอารยธรรมขอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเป็นอย่างไร 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืนตามเส้นทาง                   
แอ่งอารยธรรมขอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ควรเป็นอย่างไร 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของทรัพยากรการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน       
ตามเส้นทางแอ่งอารยธรรมขอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 3. เพ่ือสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเส้นทาง        
แอ่งอารยธรรมขอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย   

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) ที่มีท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์
เชิงลึกกับผู้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และใช้แบบสอบถามกับ
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ เพราะ
เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ (Stakeholder) ที่ส าคัญของการท่องเที่ยวทั้ง 4 จังหวัดนี้  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึง        
การประเมินผลตรวจสอบผลของนโยบายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนของทั้ง 4 จังหวัด โดย
การก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 24 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัด
สุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความสมบูณณ์ของอารยธรรมขอมและมี แหล่ง
ท่องเที่ยวส าคัญๆ ทางประวัติศาสตร์ เส้นทางที่เชื่อมไปยังประเทศกัมพูชาศูนย์กลางแห่งอารยธรรม
ขอมและการเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจการค้า  โดยก าหนดตามสัดส่วนของแต่ละจังหวัด ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างโดยให้ความส าคัญเท่ากัน จากนั้นก าหนดตัวอย่างตามรูปแบบตารางของเคร็จซีและมอร์แกน 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณค่า การสุ่มในระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05 ท าการแทนค่าตามสูตร  การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) รวมกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 401 คน  

เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Data Analysis) ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ของข้อมูลที่ได้รวบรวม
มาจากการสัมภาษณ์ทั้งหมด วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามที่ได้จากนักท่องเที่ยว โดย
ใช้สถิติแบบพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยการค านวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
(X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้สถิติอ้างอิง (Inferential Statics) ด้วยการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ด้วยวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple 
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Corregreion) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ  
 
ผลการวิจัย  

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดนั้น เพ่ือให้การน าเสนอ
เข้าใจง่ายผู้วิจัยจึงล าดับไว้เป็นขั้นตอน ดังนี้ 

1 . สภาพปัจจุบันของทรัพยากรการท่อง เที่ ยวตามเส้นทางแอ่งอารยธรรมขอม                        
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ท่องเที่ยว เอกลักษณ์ 
ทางภาษา รอยอารายธรรม และการสืบทอดทางวัฒนธรรม มีการด าเนินการและการให้ความส าคัญ                     
จากภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาชนอยู่ในระดับมากทุกด้าน  ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า                 
ทุกภาคส่วนนั้นตระหนักดีถึงความส าคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยวตามเส้นทางแอ่งอารยธรรมขอม
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอันจะส่งผลให้การพัฒนาการท่องเที่ยวดีขึ้นตามไปด้วย 

2) ปัจจัยที่มีผลต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตาม
เส้นทางแอ่งอารยธรรมขอม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่ 2.1) คุณลักษณะของ
นักท่องเที่ยว ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ 2.2) ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว ประกอบด้วย ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ท่องเที่ยว เอกลักษณ์ทางภาษา รอยอาราย
ธรรม และการสืบทอดทางวัฒนธรรม และ 2.3) การพัฒนาการบริหารจัดการการ ประกอบด้วย การ
พัฒนา  การบริหาร การร่วมมือทุกภาคส่วน การตลาดเพ่ือการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากร
การท่องเที่ยว โดยปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัย ได้แก่ คุณลักษณะของนักท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
และการพัฒนาการบริหารจัดการการสามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจั ดการการท่องเที่ ยวอย่ างยั่ งยื นตามเส้ นทางอารยธรรมขอมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้ร้อยละ 91.30 (R2 = 0.913) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F 
= 198.292) 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืนตามเส้นทาง                   
แอ่งอารยธรรมขอม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มี 5 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงแหล่งอารยธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  
ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การทะนุบ ารุงรักษา
ทรัพยากรการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์แหล่งรายได้ของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน และ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน        
ตามเส้นทางแอ่งอารยธรรมขอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้คาดว่า
จะเกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวในทุกระดับไม่จะเป็นหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวส่งเสริม
มาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตามเส้นทางแอ่งอารยธรรมขอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บัณ
ฑิต

วิท
ยา
ลัย

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

วไล
ยอ
ลง
กร
ณ์ ใน

พร
ะบ
รม
ราช

ูปถ
ัมภ

์



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558 

  
 

71 

ตอนล่าง ให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระบบคมนาคม โลจิสติกส์ และเศรษฐกิจการค้ากับประเทศ
เพ่ือนบ้านให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเติบโต ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในภูมิภาค ควบคู่ไปกับ
การให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมในพ้ืนที่ซึ่งเป็นแอ่งอารยธรรมขอมที่ยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์ให้มี
มาตรฐานระดับชาติ ได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อนและโอกาสในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว และท าให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยค านึงถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ค านึงถึงความ
สมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการท่องเที่ยวนั้นจะน าไปสู่การสร้าง
คุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนและคนในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม  

จากการสังเคราะห์ผลที่ได้จากการวิจัย  จึงก าหนดยุทธศาสตร์ได้ 5 ยุทธศาสตร์ คือการ
เชื่อมโยงแอ่งอารยธรรมขอมทั้งสี่แห่งอย่างเป็นรูปธรรม ความร่วมมือทั้งสามภาคส่วนอย่างเป็น
รูปธรรม ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  การทะนุบ ารุงรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน  แหล่งรายได้ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน  การพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การ
ท่องเที่ยว โดยแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กัน ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงแอ่งอารยธรรมขอมทั้งสี่แห่ง อย่างเป็นรูปธรรม 
ปัจจัยด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว 
แนวทางการด าเนินงาน ด้านภูมิศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

1.1 การก าหนดนโยบายการพัฒนาระบบคมนาคมทางบก และทางอากาศทั้ง 4 จังหวัดให้
เชื่อมโยงถึงกันอย่างสะดวกรวมถึงการเชื่อมโยงกับประเทศใกล้เคียงอีกด้วย และนโยบายเพ่ือพัฒนา
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น โดยการร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนหาแนวทางการก าหนดนโยบาย
ร่วมกัน 

1.2 วางแผนให้แต่ละทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ด้วยการสร้างเครือข่าย             
ความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมการบริหารจัดการตามนโยบาย               
ให้มากยิ่งขึ้น 

1.3 บริหารจัดการนโยบายด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็วลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ยุ่งยาก เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยหลักการบริหารองค์กรที่ดี 

1.4 คณะท างานตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานของนโยบายที่ก าหนด
ไว้  

1.5 วิเคราะห์ผลงานตามแผนงาน/โครงการ ทุกภาคส่วนได้เสนอแนวทางการพัฒนา แก้ไข        
ให้แผนงาน/โครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
แนวทางการด าเนินงาน ด้านเอกลักษณ์ทางภาษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

1.1 ภาครัฐก าหนดแผนยุทธศาสตร์การใช้ภาษาท้องถิ่นสร้างความเชื่อมโยงกันในภูมิภาค
และประเทศใกล้เคียง 

1.2 ทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต้องส่งเสริมสนับสนุน รณรงค์ให้มี            
การสืบทอดเอกลักษณ์ทางภาษา 

1.3 องค์กรปกครองส่วนจังหวัด/ท้องถิ่นก าหนดแผนงาน/โครงการ เพ่ือพัฒนาความเป็น
เอกลักษณ์ทางภาษาแก่กลุ่มเยาวชน  
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1.4 สถานบันทางการศึกษาทุกระดับเป็นองค์กรหลักด าเนินการพัฒนาการใช้ภาษาเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการมีบทเรียนเกี่ยวกับการใช้ภาษาท้องถิ่น 

1.5 ติดตามผลการด าเนินการ น าข้อมูลที่ได้เพ่ือการวางแผนพัฒนาให้ภาษาสร้างความ
เชื่อมโยงทางด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 
แนวทางการด าเนินงาน ด้านรอยอารยธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

1.1 ก าหนดนโยบายการให้ ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
สร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย 

1.2 ทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต้องส่งเสริมสนับสนุน รณรงค์การ
ให้ความส าคัญกับวิถีชีวิตของชุมชนในพ้ืนที่ 

1.3 ก าหนดแผนงาน/โครงการ การสืบสาน สืบทอดให้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนยังด ารง
อยู่ได้กับอนาคต  

1.4 สร้างฐานข้อมูลเพ่ือการศึกษาสืบค้นข้อมูล ร่องรอยแห่งอารยธรรมเก่าแก่และการเป็นส่วน
หนึ่งของรอยอารยธรรม 

1.5 ติดตามผลการด าเนินงาน ประเมินผล น ากลับไปปรับปรุงพัฒนานโยบาย 
ปัจจัยการพัฒนาการบริหารจัดการ 
แนวทางการด าเนินงาน ด้านการพัฒนา 

1.1 ภาครัฐสร้างความมีส่วนร่วมเพ่ือการก าหนดนโยบายการพัฒนาระบบคมนาคม 
โครงสร้างพื้นฐาน และการสื่อสารภาครัฐเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค 

1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนงานเพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทรัยพากรการท่องเที่ยว 

1.3 ภาครัฐบริหารจัดการงบประมาณ การบริหารงานแบบบูรนาการ หลักการบริหารจัดการ
องค์กรที่ดี 

1.4 การร่วมมือทุกภาคส่วน ประสานความร่วมมือการด าเนินงานตามนโยบายที่ก าหนด           
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงบุคลากรด้านการสื่อสาร 

1.5 การติดตาม ประเมินผลการน านโยบายไปปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ 
1.6 วิเคราะห์ผลการประเมิน พัฒนา ปรับปรุงนโยบาย 

แนวทางการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ 
1.1 ทุกภาคส่วนใช้หลักการบริหารจัดการองค์การที่ดีให้มีความพร้อมต่อการบริหารงาน          

แบบบูรนาการเพ่ือการเชื่อมโยงด้านการบริหารจัดการทั้ง 4 จังหวัด 
1.2 การบริหารงบประมาณ  การบริหารโครงการ และการบริหารจัดการทรัพยากรที่จ าเป็น

อย่างเหมาะสม 
1.3 ภาครัฐสร้างความร่วมมือกับภาคทุกภาคส่วนเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว

ให้มีความยั่งยืน 
1.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว          

ให้สอดคล้องกับสภาพการท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
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1.5 สถานบันทางการศึกษาจัดท าแผนร่วมกับภาครัฐ เพ่ือผลิตบุคลากรทางด้านการบริหาร
จัดการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 

1.6 ภาคธุรกิจเอกชนจัดท าแผนร่วมกับภาครัฐในการบริหารจัดการผลกระทบต่อทรัพยากร         
การท่องเที่ยวในชุมชน 

1.7 การตรวจสอบติดตามและประเมินผลการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง
และจริงจัง 
แนวทางการด าเนินงาน ด้านการร่วมมือทุกภาคส่วน 

1.1 ภาครัฐเป็นองค์กรหลักการก าหนดนโยบายสร้างเครือข่ายให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมต่อ
การพัฒนาการบริหารจัดการ 

1.2 ทุกภาคส่วนสร้างแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนา      
การบริหารจัดการร่วมกัน โดยทุกแผนงานสอดคล้องกับนโยบายหลัก 

1.3 การน านโยบายไปด าเนินการต้องเชื่อมโยงแผนงานให้สอดคล้องกับแผนงานของ             
ภาคส่วนอื่นๆ แบบบูรนาการ 

1.4 องค์กรภาครัฐสร้างเพ่ิมช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานและองค์กรให้มากยิ่งขึ้น 
1.5 การติดตามประเมินผลต้องต่อเนื่องและจริงจัง 
1.6 น าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุง พัฒนานโยบายการมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความร่วมมือทั้งสามภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน ปัจจัยด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 
แนวทางการด าเนินงาน การพัฒนาเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมท้ังสามภาคส่วน 

1.1 การพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการร่วมมือ
กันของทุกภาคส่วน 

1.2 ภาครัฐเป็นองค์กรหลักการก าหนดนโยบายสร้างเครือข่ายให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมต่อ
การพัฒนาการบริหารจัดการ 

1.3 ทุกภาคส่วนสร้างแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนา      
การบริหารจัดการร่วมกัน โดยทุกแผนงานสอดคล้องกับนโยบายหลัก 

1.4 การน านโยบายไปด าเนินการต้องเชื่อมโยงแผนงานให้สอดคล้องกับแผนงานของ              
ภาคส่วนอื่นๆ แบบบูรนาการ 

1.5 องค์กรภาครัฐสร้างเพ่ิมช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานและองค์กรให้มากยิ่งขึ้น 
1.6 การติดตามประเมินผลต้องต่อเนื่องและจริงจัง 
1.7 น าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุง พัฒนานโยบายการมีส่วนร่วม 

แนวทางการด าเนินงาน การบริหารเพื่อให้เกิดความร่วมมือทั้งสามภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม 
1.1 การก าหนดนโยบายโดยให้ทุกภาคส่วนยึดหลักการบริหารจัดการองค์การที่ดี  
1.2 บริหารจัดการกระบวนน าไปปฏิบัติให้มีศักยภาพ 
1.3 การบริหารงบประมาณอย่างเป็นธรรมและค านึงถึงประโยชน์โดยรวม 
1.4 ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนที่

เกี่ยวข้อง  
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1.5 แผนยุทธศาสตร์การบริหารบุคลากรในองค์กรให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
1.6 แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรองค์กรให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 

แนวทางการด าเนินงานการร่วมมือทุกภาคส่วนให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 
1.1 ก าหนดให้การบริหารงานแบบบูรนาการความร่วมมือจากภาคส่วนอ่ืนเป็นนโยบายหลัก

ขององค์กร 
1.2 ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงบุคลากรด้านการสื่อสารมีนโยบาย

ร่วมกันต่อการพฒันาและการบริหารจัดการ 
1.3 การก าหนดแผนงานยุทธศาสตร์ให้เป็นการบริหารงานแบบบูรนาการงานร่วมกันทุกภาค

ส่วนโดยตระหนักถึงประโยชน์ของการประสานความร่วมมือ  
1.4 ภาครัฐให้ความส าคัญกับการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากรให้บริหารงาน                

แบบบูรนาการร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ 
1.5 ทุกภาคส่วนก าหนดให้เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานและองค์กร 
1.6 มีระบบการติดตาม ประเมินผลแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.7 การน าผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนานโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การทะนุบ ารุงรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ปัจจัยด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว 
แนวทางการด าเนินงาน การสืบทอดทางวัฒนธรรมเพื่อการทะนุบ ารุงรักษาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

1.1 ก าหนดนโยบายการสืบทอดทางวัฒนธรรมให้เป็นนโยบายหลักของจังหวัด 
1.2 ทุกภาคส่วนก าหนดยุทธศาสตร์องค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของจังหวัด 
1.3 ด าเนินแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การสืบทอดทางวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ         

ที่มีประสิทธิภาพ 
1.4 บริหารจัดการทรัพยากรองค์กรให้มีความพร้อมและเหมาะสมกับการด าเนินงาน             

ตามแผนงาน 
1.5 สถานบันทางการศึกษาทุกระดับสร้างแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับนโยบายจังหวัด เพ่ือ

การสืบทอดทางวัฒนธรรม 
1.6 คณะท างานตรวจสอบติดตามประเมินผลการน านโยบายไปปฏิบัติพร้อมหาแนว

ทางแก้ไขปรับปรุงร่วมกันทุกภาคส่วน 
ปัจจัยด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 
แนวทางการด าเนินงานการพัฒนา เพื่อการทะนุบ ารุงรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

1.1 นโยบายการพัฒนาองค์กรท้องถิ่นให้มีศักยภาพบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 

1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวคุณภาพ และปริมาณ          
ให้เพียงพอทดแทนทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ใช้แล้วหมดไปหรือเสื่อมโทรมลง 

1.3 แผนงานการพัฒนาระบบการสื่อสารภาครัฐ 
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1.4 แผนงานการพัฒนาข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทะนุบ ารุงรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

1.5 ทุกภาคส่วนจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของจังหวัด 
1.6 คณะท างานติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายพร้อมหาแนวทางปรับปรุง

พัฒนานโยบายทุกภาคส่วน 
แนวทางการด าเนินงานการบริหาร  เพื่อทะบ ารุงรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

1.1 องค์กรภาครัฐบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือการทะนุบ ารุงรักษาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว 

1.2 กระบวนการการบริหารนโยบายเพ่ือการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ           
ทุกขั้นตอน 

1.3 การบริหารโครงการให้สัมฤทธิ์ผลด้วยการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม 
1.4 การบริหารบุคลากรให้เหมาะสม และมีความพร้อมต่อการทะนุบ ารุงรักษาทรัพยากร         

การท่องเที่ยวอยู่เสมอ 
1.5 การประเมินผลการบริหารจัดการงาน  

แนวทางการด าเนินงาน การร่วมมือของทุกภาคส่วน  เพื่อทะนุบ ารุงรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืน 

1.1 ภาครัฐก าหนดนโยบายในภาพรวมเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างจริงจัง                    
เพ่ือการทะนุบ ารุงรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากทุกภาคส่วน 

1.2 ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงบุคลากรด้านการสื่อสารมีนโยบาย
ร่วมกันต่อการทะนุบ ารุงรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

1.3 การก าหนดแผนงานยุทธศาสตร์ให้เป็นการบริหารงานแบบบูรนาการงานร่วมกัน             
ทุกภาคส่วนโดยตระหนักถึงประโยชน์ของการประสานความร่วมมือ   

1.4 ภาครัฐให้ความส าคัญกับการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากรให้บริหารงาน              
แบบบูรนาการร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ 

1.5 ทุกภาคส่วนก าหนดให้เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานและองค์กร 
1.6 มีระบบการติดตาม ประเมินผลแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.7 การน าผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนานโยบาย 

แนวทางการด าเนินงานการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อการทะนุบ ารุงรักษาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  

1.1 ก าหนดนโยบายการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยวให้เป็นนโยบายหลักของจังหวัด 
1.2 ก าหนดนโยบายการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงทั้งทางด้านหลักการและ                  

การด าเนินงานตามนโยบาย ทั้ง 4 จังหวัด 
1.3 วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และทรัพยากรการท่องเที่ยวในพ้ืนที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 4 จังหวัด ด้วยการตลาดที่มุ่งเน้นการทะนุบ ารุงรักษาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว 
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1.4 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก าหนดยุทธศาสตร์สร้างเครือข่ายการลงทุนธุรกิจ           
การท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

1.5 ภาครัฐสร้างยุทธศาสตร์การขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศ  
1.6 แผนงานสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย สะดวก ง่ายต่อการเข้าถึงบริการ  
1.7 แผนงานการสร้างฐานข้อมูลเพ่ือการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน สร้างความเข้าใจ

อันดีงามต่อการทะนุบ ารุงรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยว 
1.8 ติดตามผลการประเมินการด าเนินงานเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขนโยบาย 

แนวทางการด าเนินงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อทะนุบ ารุงรักษาทรัพยากร            
การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  

1.1 ก าหนดนโยบายหลักของจังหวัดเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว ตั้งแต่ระดับนโยบาย  

1.2 กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติทุกขั้นตอนโดยมีตัวชี้วัดความมีประสิทธิภาพ 
1.3 การประสานความร่วมมือเพ่ือการการด าเนินงานตามนโยบาย 
1.4 แผนงานการส่งเสริมสนับสนุน 
1.5 การตรวจสอบ 
1.6 สถาบันทางการศึกษาสร้างแผนยุทธศาสตร์เ พ่ือปลูกฝังจิตส านึกการอยู่ร่วมกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
1.7 ภาคธุรกิจเอกชนจัดตั้งสมาคมเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
1.8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความรู้แก่ประชาชนถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์

ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
1.9 คณะท างานติดตาม ประเมินผลการด าเนินการตามนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์แหล่งรายได้ทุกภาคส่วนอย่างย่ังยืน   
ปัจจัยด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว 
แนวทางการด าเนินงาน รอยอารยธรรมเพื่อแหล่งรายได้ทุกภาคส่วนอย่างย่ังยืน  

1.1 ก าหนดนโยบายการให้ ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย 

1.2 ทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต้องส่งเสริมสนับสนุน รณรงค์
เพ่ือให้ความส าคัญกับวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นท่ี 

1.3 ก าหนดแผนงาน/โครงการเพ่ือสร้างให้เกิดรายได้จากรอยอารยธรรมวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของชุมชนที่ยังด ารงอยู่ควบคู่ไปกับการพัฒนา 

1.4 สร้างฐานข้อมูลเพ่ือการศึกษาร่องรอยแห่งอารยธรรมเก่าแก่และการเป็นส่วนหนึ่ง            
ของรอยอารยธรรม ส าหรับการพัฒนาทางด้านวิชาการ 

1.5 ติดตามผลการด าเนินงาน ประเมินผล น ากลับไปปรับปรุงพัฒนานโยบาย 
แนวทางการด าเนินงาน การสืบทอดทางวัฒนธรรม เพื่อแหล่งรายได้ทุกภาคส่วนอย่างย่ังยืน 

1.1 ก าหนดนโยบายการสืบทอดทางวัฒนธรรมให้เป็นนโยบายการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ 
โดยบรรจุให้เป็นแผนงานยุทธศาสตร์จังหวัด 
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1.2 ทุกภาคส่วนก าหนดยุทธศาสตร์องค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของจังหวัด 
1.3 ด าเนินแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การสืบทอดทางวัฒนธรรมด้วยกระบวนการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
1.4 บริหารจัดการทรัพยากรองค์กรให้มีความพร้อมและเหมาะสมกับการด าเนินงาน                    

ตามแผนงาน 
1.5 สถานบันทางการศึกษาทุกระดับสร้างแผนงานสอดคล้องกับนโยบายจังหวัด 
1.6 คณะท างานตรวจสอบติดตามประเมินผลการน านโยบายไปปฏิบัติพร้อมหาแนว

ทางแก้ไขปรับปรุงร่วมกันทุกภาคส่วน 
ปัจจัยด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ  
แนวทางการด าเนินงาน การพัฒนาเพื่อแหล่งรายได้ทุกภาคส่วนอย่างย่ังยืน  

1.1 นโยบายการพัฒนาองค์กรท้องถิ่นให้มีศักยภาพบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว   
แหล่งท่องเที่ยวให้เกิดเป็นแหล่งรายได้ต่อชุมชน 

1.2 ทุกภาคส่วนจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของจังหวัด 
1.3 แผนงานการพัฒนาระบบการสื่อสารภาครัฐ การพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์                

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
1.4 แผนงานการพัฒนาระบบแหล่งเงินทุนเพ่ือธุรกิจการท่องเที่ยวให้ทั่วถึงและเป็นธรรม         

กับทุกภาคส่วน 
1.5 แผนงานการพัฒนาระบบการเพ่ิมช่องทางการท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวให้หลากหลาย

ทั่วถึงแก่ทุกภาคส่วน 
1.6 แผนงานการพัฒนาข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร            

การท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
1.7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวคุณภาพ และปริมาณ           

ให้เพียงพอทดแทนทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ใช้แล้วหมดไปหรือเสื่อมโทรมลง 
1.8 คณะท างานติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายพร้อมหาแนวทางปรับปรุง

พัฒนานโยบายทุกภาคส่วน 
แนวทางการด าเนินงาน การบริหาร เพื่อแหล่งรายได้ทุกภาคส่วนอย่างย่ังยืน 

1.1 ก าหนดนโยบายเพื่อการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว 
1.2 กระบวนการการบริหารนโยบายเพ่ือการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ           

ทุกขั้นตอนโดยยึดแนวทางการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
1.3 การบริหารโครงการให้สัมฤทธิ์ผลด้วยการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม 
1.4 การบริหารบุคลากรให้เหมาะสม และมีความพร้อมต่อการด าเนินงานตามแผน 
1.5 การประเมินผลการบริหารจัดการงาน 
1.6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขนโยบาย  

แนวทางการด าเนินงาน การร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อแหล่งรายได้ทุกภาคส่วนอย่างย่ังยืน  
1.1 ภาครัฐก าหนดนโยบายในภาพรวมเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างจริงจัง มี

ขอบเขตหน้าที่ชัดเจนเพื่อระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดรายได้ทุกภาคส่วน 
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1.2 ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงบุคลากรด้านการสื่อสารมีจุดมุ่งหมาย      
หลักเดียวกันต่อการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้เป็นแหล่งรายได้ เพ่ือการยกระดับ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

1.3 การก าหนดแผนงานให้เป็นการบริหารงานแบบบูรนาการงานร่วมกันทุกภาคส่วนโดย
ตระหนักถึงประโยชน์ของการประสานความร่วมมือเป็นหลัก  

1.4 ภาครัฐให้ความส าคัญกับการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากรให้บริหารงาน                
แบบบูรนาการร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ 

1.5 ทุกภาคส่วนก าหนดให้เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานและองค์กร 
1.6 มีระบบการติดตาม ประเมินผลแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.7 การน าผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนานโยบาย 

แนวทางการด าเนินงาน การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อแหล่งรายได้ทุกภาคส่วนอย่างย่ังยืน 
1.1 ก าหนดนโยบายการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยวให้เป็นนโยบายหลักของจังหวัด 
1.2 ก าหนดนโยบายการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงทั้งทางด้านหลักการและ              

การด าเนินงานตามนโยบาย ทั้ง 4 จังหวัด 
1.3 วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และทรัพยากรการท่องเที่ยวในพ้ืนที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 4 จังหวัด ด้วยการตลาดที่มุ่งเน้นการทะนุบ ารุงรักษาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว 

1.4 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก าหนดยุทธศาสตร์สร้างเครือข่ายการลงทุนธุรกิจ              
การท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

1.5 ภาครัฐสร้างยุทธศาสตร์การขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศ  
1.6 แผนงานสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย สะดวก ง่ายต่อการเข้าถึงบริการ  
1.7 แผนงานการสร้างฐานข้อมูลเพ่ือการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน สร้างความเข้าใจ

อันดีงามต่อการทะนุบ ารุงรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยว 
1.8 ติดตามผลการประเมินการด าเนินงานเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขนโยบาย 

แนวทางการด าเนินงาน  การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อแหล่งรายได้ทุกภาคส่วนอย่าง
ยั่งยืน   

1.1 ก าหนดนโยบายหลักของจังหวัดเ พ่ือส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร                  
การท่องเที่ยว ตั้งแต่ระดับนโยบาย  

1.2 กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติทุกขั้นตอนโดยมีตัวชี้วัดความมีประสิทธิภาพ 
1.3 การบริหารจัดการแผนงานเพ่ือการการด าเนินงานตามนโยบายด้วยกระบวนการ                

ที่มีประสิทธิภาพ 
1.4 แผนงานการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม และการใช้ประโยชน์          

จากการท่องเที่ยวให้เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิติ 
1.5 สถาบันทางการศึกษาสร้างแผนงาน เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้เยาวชน นักศึกษา เกี่ยวกับ

การอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
1.6 ภาคธุรกิจเอกชนจัดตั้งสมาคมเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

บัณ
ฑิต

วิท
ยา
ลัย

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

วไล
ยอ
ลง
กร
ณ์ ใน

พร
ะบ
รม
ราช

ูปถ
ัมภ

์



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558 

  
 

79 

1.7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความรู้แก่ประชาชนถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

1.8 คณะท างานติดตาม ประเมินผลการด าเนินการตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ค้นพบคือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ          
การท่องเที่ยว 
ปัจจัยการพัฒนาการบริหารจัดการ  
แนวทางการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน  

1.1 ก าหนดนโยบายโดยการให้ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว 

1.2 แผนงานการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารที่สมบูรณ์แบบ 
1.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดแผนงานการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีศักยภาพ 
1.4 สถานบันทางการศึกษาสร้างแผนงานมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มี คุณธรรม จริยธรรม          

ต่อหน้าที่และมีจิตส านึกหวงแหนจิตส านึกการดูแลสังคม 
1.5 ภาคเอกชนสร้างแผนงานมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรที่เป็นเลิศได้มาตรฐานทางงานด้าน

บริการโดยผ่านการอบรม การฝึกฝน การเรียนรู้ ให้มีทักษะจนเกิดความเชี่ยวชาญเข้าใจสภาพโดยรวม        
ของทรัพยากรการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  

1.6 คณะท างานติดตาม ประเมินผลการด าเนินการตามนโยบาย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงใคร่เสนอข้อเสนอแนะ เพ่ือให้เป็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเส้นทางแอ่งอารยธรรมขอมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ก าหนดนโยบาย แผนงาน/โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนา           
การบริหารจัดการ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเส้นทางแอ่งอารยธรรมขอมอย่างชัดเจน ทุกภาคส่วน
ต้องให้ความส าคัญต่อการร่วมตัดสินใจก าหนดนโยบาย  โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หลักของจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนต าบล ประสานความร่วมมือกับกรมศิลปากร และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผู้ประกอบการ ประชาชนในพ้ืนที่ ต้องมีความเข้าใจและความคิดเห็น
ร่วมกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันให้มากที่สุดการก าหนดให้เป็นยุทธศาสตร์หลักจึงจะส าเร็จได้ส่งผลให้
ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติสามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  การน านโยบายไปปฏิบัติโดยทุกภาคส่วน ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมหาแนวทางการวางแผนเพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว จากผลการวิจัยที่ได้นั้น แต่ละภาคส่วนด าเนินการ
ตามนโยบาย ตามแผนที่วางไว้ โดยสร้างช่องทางการมีส่วนร่วมให้มากยิ่งข้ึน เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้ร่วม
บริหารจัดการแผนงาน/โครงการที่ตั้งไว้  ทุกภาคส่วนทุกองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องบริหารจัดการ
งานแบบบูรนาการ ลดขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยาก  สื่อสารให้มากกว่าที่เป็นอยู่ และการถ่ายโอน
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อ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวมากกว่าที่เป็นอยู่ ก็
เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ด าเนินการวางแผนการพัฒนาการ
บริหารจัดการ ตามแผนงานโครงการ และตรวจสอบติดตามประเมินผลร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 

3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1)  ศึกษาเกี่ยวกับ ประสิทธิผลของนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในภูมิภาคต่างๆ 

ของประเทศไทย 
2) ศึกษายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือการ

เชื่อมโยงอารยธรรม วัฒนธรรม 
3) ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการทางการศึกษาที่มุ่งสร้างนักบริหารที่มีความสมบูรณ์ 
4) ศึกษาและพัฒนาระบบ กระบวนการ การบริหารจัดการด้านสื่อสารของภาครัฐที่

มุ่งเน้นการกระจายบริการสาธารณะและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
5) ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผลกระทบที่มีต่อวิถีชีวิต

ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเชิงพหุระดับที่มีผลต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพ่ือ

การก าหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย 
 

บรรณานุกรม 
กระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หอการค้าไทย

และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และจังหวัดศรีสะเกษ. (2557). โครงการ
ประชุมสัมมนา พัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดน: กรณีบริหารจัดการเมืองใหม่ช่องสะง า 
อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ. ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 5, 6 มิถุนายน 2557 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2555). ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว พ.ศ. 2555 – 2559. 
กรุงเทพ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 

กรมศิลปากร. (2533). แหล่งโบราณคดีประเทศไทยเล่ม 4 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง). 
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ตัวแบบการบริหารคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 
 

A MODEL OF ADMINISTRATION FOR SONGHA ADMINISTRATION IN REGION 4 
 

พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์(วิรัช วสสิริ), จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ, สอาด บรรเจิดฤทธ์ิ และบุญเรือง ศรีเหรัญ 
WiratWasasiri, Chamnong Adivadhanasit, Sa-ard Banchirdrit, and Boonrueng Sriharun 

 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาตัวแบบที่เกี่ยวกับการบริหารคณะสงฆ์
ภาค๔    2) เพ่ือศึกษาปัจจัยการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค  4 และ 3) เพ่ือ
เสนอตัวแบบการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4  เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอ าเภอและเจ้าคณะต าบลพระลูกวัดครู -
อาจารย์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตการปกครองสงฆ์ภาค 4 จ านวนทั้งสิ้น 450  รูป/คน 
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแนวทางการสนทนากลุ่มและแนว
ทางการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนาด้วยการหาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการคณะสงฆ์ในเขต
ปกครองสงฆ์ภาค 4 ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) สภาพการบริหารงานคณะสงฆ์ภาค 4 ในการบริหารคนมีการสร้างและพัฒนาภาวะผู้น า
บุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการบริหารงานมีการออกกฎระเบียบในการ
ปกครองคณะสงฆ์  
 2) ประสิทธิผลการบริหารงานคณะสงฆ์ภาค 4 ในการบริหารคนมีการด าเนินไปอย่าง
รวดเร็วสนองต่องานที่มอบหมายให้ท าการบริหารภาระงานมุ่งบริหารที่สนองตอบต่อความต้องการ
ของผู้มาติดต่อและการบริหารองค์กรได้เน้นในเรื่องสร้างศรัทธาเข้าวัดและปฏิบัติธรรมมากขึ้น  
 3) ศักยภาพการบริหารงานคณะสงฆ์ภาค 4 การบริหารคนมีการน าจุดเด่นของบุคลากรมา
ใช้ในการบริหารงานการบริหารภาระงานมีการประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงานและ
การบริหารองค์กรมีการจัดท าแผนงานหรือโครงการเพ่ือพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องโดยมีปัจจัยด้าน
สาธารณะสงเคราะห์มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการคณะสงฆ์ร้อยละ 70.3 

 
ABSTRACT 

 The objectives of this research were to study: 1) a model of administrative 
of Sangha region 4 2) To study the factor of Sanghamanagement in Songha 
Administration in Region 4 and 3) to propose a model of the Executive Committee in 
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Buddhist Songha Administration in Region 4  collected the data on a sample of the 
Buddhist Ecclesiastical Officials, the Ecclesiastical Provincial monk, the Ecclesiastical 
District, Ecclesiastical Commune-Chief, Teachers in Pariyattidham school total of 450 
persons. Tool collects data was depth interviews, group discussion, workshops and 
guidelines Quantitative data analysis with descriptive statistics to find percentage, 
mean , standard deviation and the factors that influence the management of Songha 
Administration in Region 4 by Multiple Regression Analysis, but Qualitative data using 
content analysis.  
 The research found that:  
 1) The administrative Personnel of Songha Administration in Region ๔ has 
demonstrated they could create and develop efficient administrative leadership in 
Buddhism. The Buddhist Sanghahas issued regulations for governing the Sangha.  
 2) The effectiveness of Songha Administration in Region 4 has been 
determined using the following results. The personnel administration has undertaken 
assignments rapidly. Regarding administrative tasks, they have been working 
economically, efficiently and satisfactorily meeting the requirements of their target 
population. The inculcation of faith in the monasteries and increasing the number of 
Dharma practitioners has been emphasized as a means to administer the 
organization.  
 3) The potential of the Songha Administration in Region 4 to success 
administer personnel was demonstrated by their ability to utilize personnel for 
distinct tasks. They use the appropriate technology to improve their work 
performance and the administration of the organization and for formulating plans or 
projects for the continuous development of Buddhist organizations by the factors 
influencing the management of public housing ministry 70.3  

 
ค าส าคัญ 

การบริหารงานของพระสังฆาธิการ ความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา 
 

ความส าคัญของปัญหา 
 การบริหารงานของคณะสงฆ์หรือการปกครองคณะสงฆ์โดยหลักคือการปกครองตามพระธรรม
วินัยและใช้กฎหมายหรืออ านาจรัฐเป็นหลักสนับสนุนคราวใดเมื่อเกิดความไม่เรียบร้อยขึ้นในคณะสงฆ์จน
เป็นเหตุขัดข้องและจ าเป็นต้องพ่ึงรัฐจึงได้อาศัยอ านาจรัฐมาช่วยจัดการแก้ปัญหาในปัจจุบันมี
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่ใช้ในการ
ปกครองคณะสงฆ์ (โชติ บดีรัฐ,  2554) โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นองค์กรในการ
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บริหารกิจการคณะสงฆ์ของประเทศ โดยด าเนินการออกข้อบังคับวางระเบียบออกค าสั่ง มีมติและออก
ประกาศโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัย (เฉลิมพลโสมอินทร์, 2546)   
 วัดเป็นหน่วยงานปกครองและด าเนินกิจการคณะสงฆ์และกิจการพระพุทธศานาที่ส าคัญ
ที่สุด เป็นองค์กรหลักและฐานอันส าคัญของคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา (พระเทพปริยัตสุธี (วรวิทย์  
คงฺคปญฺโญ), 2545)เดิมกษัตริย์อาจแต่งตั้งสังฆราชและสมภารประจ าวัดต่างๆ ที่เป็นวัดหลวงใน
ขณะเดียวกันชาวบ้านก็เป็นผู้มีส่วนในการเลือกหรือแต่งตั้งสมภารวัดราษฎร์ที่ตนเป็นผู้สร้างหรือ
สนับสนุนอยู่ ที่เป็นเช่นนี้เพราะส่วนหนึ่งเพ่ือต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของวัดและ
ควบคุมพฤติกรรมพระสงฆ์ที่ปฏิบัตินอกพระวินัยซึ่งปัจจุบันเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าปัญหาการท าผิด
พระวินัยส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม(นิธิ  เอ่ียวศรีวงศ์, 2536)การบริหารงาน
ของคณะสงฆ์นอกจากจะบริหารคนเงินวัสดุสิ่งของและการจัดการรวมถึงโครงสร้าง อ านาจหน้าที่  
(พระธรรมปริยัติโสภณ, 2548) ยังต้องมีการปกครองคณะสงฆ์ใน ด้านการปกครองการศึกษา
การศึกษาสงเคราะห์การเผยแผ่สาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการ
ปกครองคณะสงฆ์ให้ด าเนินไปตามพระธรรมวินัย(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551) 
 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในพ้ืนที่คณะสงฆ์ภาค 4 ที่ประกอบด้วยจังหวัดก าแพงเพชร
พิจิตรเพชรบูรณ์ และนครสวรรค์ ซึ่งขอบข่ายงานปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 มีภารกิจที่จะต้องมีการ
บริหารจัดการให้ได้ตามที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505และมหาเถรสมาคมก าหนดไว้ รวมทั้ง
จะต้องมีการพัฒนาวิธีการหรือรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ให้มีความพร้อมในส่วนของวิทยาการด้าน
การบริหารและการจัดการทันโลกทันเหตุการณ์ก้าวหน้าทันสมัย ไม่ขัดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
อ่ืนๆทั้งนี้เพ่ือให้คณะสงฆ์ในจังหวัดต่างๆ ได้ใช้เป็นแนวทางในการปกครองคณะสงฆ์ให้มีความสงบ 
เสมอภาค และเกิดการพัฒนาไปในทางท่ีดี สืบไป  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. นโยบายของคณะสงฆ์เกี่ยวกับการบริหารคณะสงฆ์ สภาพปัจจุบันปัญหาในการบริหาร
คณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 เป็นอย่างไร 

2. แนวทางการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 เป็นอย่งไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษานโยบายของคณะสงฆ์เกี่ยวกับการบริหารคณะสงฆ์ สภาพปัจจุบันปัญหาใน
การบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค4 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4  
 3. เพ่ือเสนอตัวแบบการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mix Research Method)ทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)ในพ้ืนที่การปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 ประกอบด้วย
จังหวัดก าแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์และนครสวรรค์มีข้ันตอนการวิจัยดังนี้ 

บัณ
ฑิต

วิท
ยา
ลัย

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

วไล
ยอ
ลง
กร
ณ์ ใน

พร
ะบ
รม
ราช

ูปถ
ัมภ

์



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558 

  
 

84 

 1. การวิจัยเชิงปริมาณ 
  1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1) ประชากร ได้แก่คณะสงฆ์ระดับผู้บริหารที่เป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะ
จังหวัด เจ้าคณะอ าเภอและเจ้าคณะต าบล พระลูกวัดครู-อาจารย์ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในเขตการ
ปกครองสงฆ์ภาค 4จ านวน 40 รูป 
   2) กลุ่มตัวอย่างได้แก่คณะสงฆ์ระดับผู้บริหารที่เป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะ
จังหวัด เจ้าคณะอ าเภอและเจ้าคณะต าบล พระลูกวัดครู-อาจารย์ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตการ
ปกครองสงฆ์ภาค 4 ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) รวม 350 รูป/คน  
  1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิด 
ทฤษฎี ต ารา และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารคณะสงฆ์มีรายละเอียดดังนี้ 
   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check List)เพ่ือสอบถามข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน3 ข้อ 
   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามการปฏิบัติด้านการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค 4 ใน 6 ด้าน คือ1) การปกครอง 2) การศาสนศึกษา 3) การศึกษาสงเคราะห์ 4) การ
เผยแผ่5) การสาธารณูปการ และ 6) การสาธารณสงเคราะห์เป็นเครื่องมือชนิดแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับจ านวน 42 ข้อดังนี้ 
   4  หมายถึงระดับการปฏิบัติมากที่สุด   
   3  หมายถึงระดับการปฏิบัติมาก   
   2  หมายถึง ระดับการปฏิบัติน้อย   
   1  หมายถึงระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด  
   ตอนที่ 3เป็นแบบสอบถามสภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางการบริหารคณะสงฆ์
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 ใน 6 ด้าน คือ 1) การปกครอง 2) การศาสนศึกษา 3) การศึกษาสงเคราะห์ 4) 
การเผยแผ่ 5) การสาธารณูปการ และ 6) การสาธารณสงเคราะห์เป็นเครื่องมือแบบสอบถามชนิด
ปลายเปิด จ านวน 6 ข้อ 
  1.3 การทดสอบแบบสอบถาม 
   1) หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ เสนอ
ประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ แล้ว
น ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จ านวน 5 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์ด้านศาสน
ศาสตร์และด้านบริหารการพัฒนาเพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของค าถาม 
รูปแบบของแบบสอบถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์รายข้อ (Index of Item-Objective Congruence: IOC)   
   2) การหาค่าความเชื่อมั่น ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างกับกลุ่ม
ประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 30 คน หลังจากนั้น ท าการทดสอบหาความ
เชื่ อมั่ น  (Reliability) โดยการค านวณ ค่ าสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธี
ของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังหมด เท่ากับ 0.85 
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  1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
   ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างในเขตการปกครองสงฆ์ภาค 4เป็นจ านวน 350ตัวอย่าง และเก็บแบบสอบถามคืนทันทีด้วย
ตนเอง 
  1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้และผ่านการตรวจสอบแล้วน ามาวิเคราะห์ ดังนี้  
   ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ต าแหน่ง วุฒิ
ทางการศึกษาและอายุ/พรรษา วิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่จ านวน ร้อยละ  
   ตอนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติในการปฏิบัติด้านการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค 4 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยายด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการคณะสงฆ์ในเขตปกครองสงฆ์ภาค 4 ใช้การวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) 
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1) ประชากร ได้แก่คณะสงฆ์ระดับผู้บริหารที่เป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะ
จังหวัด เจ้าคณะอ าเภอและเจ้าคณะต าบล พระลูกวัดครู-อาจารย์ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในเขต
การปกครองสงฆ์ภาค 4 ทุกคน/รูป   
   2) กลุ่มตัวอย่างได้แก่คณะสงฆ์ระดับผู้บริหารที่เป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะ
จังหวัด เจ้าคณะอ าเภอและเจ้าคณะต าบล พระลูกวัดครู-อาจารย์ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตการ
ปกครองสงฆ์ภาค 4ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) รวม
ทั้งสิ้น 100 รูป/คน ดังนี้ 
  2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิด 
ทฤษฎี ต ารา และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารคณะสงฆ์มีรายละเอียดดังนี้ 
   1) แบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างชนิด
ปลายเปิด (Structural In-depth Interview) จ านวน 1 ฉบับ เพ่ือศึกษา (1) แนวนโยบายภาครัฐ 
สภาพปัจจุบัน ปัญหาในการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค  4 (2) การจัดการการ
บริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (3) การพิจารณา
ตัวแบบการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 ที่เหมาะสม และ (4) ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะแนวการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 ให้ประสบความส าเร็จ 
   2) แนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือศึกษา (1) แนวนโยบายภาครัฐ 
สภาพปัจจุบัน ปัญหาในการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค  4 (2) การจัดการการ
บริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค  4 ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  (3) การ
พิจารณาตัวแบบการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 ที่เหมาะสม และ (4) ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 ให้ประสบ

บัณ
ฑิต

วิท
ยา
ลัย

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

วไล
ยอ
ลง
กร
ณ์ ใน

พร
ะบ
รม
ราช

ูปถ
ัมภ

์



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558 

  
 

86 

ความส าเร็จผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มสามารถตอบค าถามได้อย่างอิสระ โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลระดับ
ปฐมภูมิ (Primary Data) ทั้งหมด เพ่ือให้ได้รับทราบภาพสะท้อนข้อเท็จจริงตรงตามกรอบแนวคิด  
   3) แนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือระดมความคิดเห็นของผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดรูปแบบหรือตัวแบบในการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค 4 ในประเด็น 1) การปกครอง 2) การศาสนศึกษา 3) การศึกษาสงเคราะห์ 4) การเผยแผ่ 5) การ
สาธารณูปการ และ 6) การสาธารณสงเคราะห์ 
  2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1) การเก็บข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Study) เป็นการเก็บข้อมูลใน
ลักษณะข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากหนังสือและเอกสารงานวิชาการต่างๆ ทั้งที่ เป็น
หนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ งานเขียนทางวิชาการ บทความ
ทางวิชาการ ตลอดจนหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ในการนี้ผู้วิจัยจะเลือก
เฉพาะในส่วนที่เชื่อมโยง หรือที่มีส่วนสัมพันธ์กับเนื้อหาสาระ และกรอบแนวคิดในการวิจัย และเป็น
ข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับบทสัมภาษณ์ 
   2) การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) ทั้งการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi-Formal Interview) และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Information Interview) ด าเนินการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informance) โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ทั้งหมดท าให้ทราบภาพ
สะท้อนข้อเท็จจริงตามกรอบแนวคิด  
   3) การเก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการการ
สนทนากลุ่ม ด าเนินการสนทนากลุ่มกับพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะต าบล พระลูกวัดครู-อาจารย์ ใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตการปกครองสงฆ์ภาค 4โดยข้อค าถามที่ใช้จะเป็นเพียงแนวทางใน
สนทนากลุ่ม โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ทั้งหมดท าให้ทราบภาพสะท้อน
ข้อเท็จจริงตามกรอบแนวคิด  
   4) การเก็บข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เป็นวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ได้แนวทางในการพัฒนาการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 
ที่เหมาะสม โดยมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูล เพ่ือน ามาเป็นข้อสรุปและ
น าเสนอตัวแบบการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4ที่เหมาะสมต่อไป  
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1) ข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิ เคราะห์ เนื้ อหา (Content 
Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
   2) ข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์  ( Interview)ใช้วิธีการวิ เคราะห์แบบอุปนัย 
(Analytic Induction)โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามา
ตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ โดยท าไปพร้อมๆ 
กับการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งนี้เพ่ือจะได้ศึกษาประเด็นต่างได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มี
ความชัดเจนก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นต่างๆ เหล่านั้น เพ่ือตอบค าถามหลักตาม
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วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์เชิง
ทฤษฎี 
   3) ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม (FocusGroup) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย 
(Analytic Induction)โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามา
ตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ โดยท าไปพร้อมๆ 
กับการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้เพ่ือจะได้ศึกษาประเด็นต่างได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มี
ความชัดเจนก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นต่างๆ เหล่านั้น เพ่ือตอบค าถามหลักตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์เชิง
ทฤษฎี 
   4) การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นแรกผู้วิจัยได้ตรวจสอบว่าได้ข้อมูล
เพียงพอแล้วหรือยัง ข้อมูลนั้นได้ตอบปัญหาของการวิจัยแล้วหรือไม่ หากผู้วิจัยพบว่าได้ข้อมูลที่ไม่
ตรงกัน ผู้วิจัยจะตรวจสอบว่าข้อมูลที่แท้จริงเป็นอย่างไร ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกวิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ใช้
กันมากในการวิจัยเชิงคุณภาพคือการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation)  
  2.5 การสร้างตัวแบบการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4การ
ด าเนินงานดังนี้ 
   1) ก าหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ น ามาเรียบเรียงสังเคราะห์ และน ามาใช้ออกแบบองค์ประกอบที่ส าคัญของ
ตัวแบบ 
   2) ก าหนดขอบข่ายเนื้อหาส าหรับการพัฒนาการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 4โดยการตรวจสอบผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 20 รูป/คน มี
ขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
    (1) จัดท าร่างตัวแบบการพัฒนาการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค  
    (2) จัดส่งร่างตัวแบบการพัฒนาการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค 4ให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 20 รูป/คน ตรวจสอบ 
    (3) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 
20 รูป/คน 
    (4) เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสมและน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 
ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1ตัวแบบการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 
 1. ด้านการปกครองพบว่า คณะสงฆ์มีการก ากับดูแลและจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยมีความมั่นคงแข็งแรง การออกระเบียบในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะอย่างสันติสุข 
และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแบบแผนและประเพณีอันดีงามมีการปฏิบัติอยู่ใน
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ระดับมาก นอกจากนี้ยังใช้การติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีการแต่งตั้งผู้ปกครองจากผู้ที่มี
ความรู้เป็นส่วนใหญ่และเน้นผู้ที่ท างานเป็นหลัก และมีการสัมมนา การอบรมในภาคส่วนต่างๆ 
 2. ด้านการศาสนศึกษาพบว่า คณะสงฆ์มีการยกย่องเชิดชูเกียรติครูพระผู้สอนให้มีขวัญและ
กาลังใจ มีการจัดส่งพระภิกษุสามเณรไปศึกษาในระดับสูงและการสรรหาและพัฒนาครูผู้สอนนักธรรม
และธรรมศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการศึกษาที่แผนกธรรม บาลี 
และสามัญศึกษาร่วมด้วย แต่พระสงฆ์ก็ยังเข้าถึงระบบการศึกษาน้อยมาก 
 3. ด้านการศึกษาสงเคราะห์พบว่า คณะสงฆ์มีการจัดตั้งโรงเรียนปริยัติ เพ่ือสงเสริม
การศึกษาแก่ภิกษุสามเณร การจัดหางบประมาณในการสร้างอาคารเรียน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
นอกจากนี้ยังจัดให้มีโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดอาทิตย์ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด โรงเรียน
เอกชนการกุศลของวัด แจกทุนการศึกษามอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน เป็นต้น 
 4. ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพบว่า คณะสงฆ์ให้ความส าคัญกับกิจกรรมการบ าเพ็ญ
กุศลในวันส าคัญเช่นวันวิสาขบูชา การแนะน าค าสั่งสอนประชาชนให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมตามหลักธรรม
ค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนาโดยถูกต้อง และการอบรมพระภิกษุสามเณรให้มีสมณะสัญญาและ
อบรมในเรื่องพระธรรมวินัยจรรยามารยาทการปฏิบัติอันเกี่ยวกับพิธีหรือแบบอย่างที่ดี ซึ่งมีการน าเอา
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยมาช่วย เช่น การเผยแพร่ทางทีวี ซีดี ทางวิทยุ ทางอินเตอร์เน็ต  
 5. ด้านการสาธารณูปการพบว่า คณะสงฆ์ให้ความสนใจในการจัดสาธารณูปโภคเช่นน้ าไฟ
ภายในวัด การดูแลซ่อมแซมและปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดที่ช ารุดทรุดโทรม และการจัดเตรียมที่
พักอาศัยสาหรับบรรดาประชาชนโดยทั่วไปแต่ขาดควบคุมการสาธารณูปการต่างๆ เพราะมีบุคลากร
น้อย  
 6. ด้านการสาธารณสงเคราะห์พบว่า คณะสงฆ์มุ่งเน้นในการจัดท าถนนภายในวัดให้สะดวก
แก่การสัญจรไป การจัดสร้างศาลาที่พักเพ่ือผู้สัญจรไปมา การด าเนินการก่อสร้างประปาชุมชน การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ การจัดกองทุน มูลนิธิ สมาคมสงเคราะห์ช่วยเหลือต่างๆ  
 ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบว่า ตัวแปร ด้าน
การการปกครองด้านการศาสนศึกษาด้านการศึกษาสงเคราะห์ด้านการสาธารณูปการและ ด้านการสา
ธารณสงเคราะห์มีอิทธิพลในการท านายต่อการบริหารจัดการคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาคมี
คะแนนการท านายเท่ากับร้อยละ 70.30 (X2= 0.703) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ความคลาดเคลื่อนในการท านายเท่ากับ 0.377   
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยการจัดการการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 
 1. ด้านการปกครองเน้นการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานกันมากขึ้น ด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วม ร่วมกับการน ากฎ ระเบียบ ค าสั่งของทางคณะสงฆ์มาใช้ให้เห็นเป็นรูปธรรมการแก้ปัญหาที่
รวดเร็วการแต่งตั้งผู้บริหารมีความสามารถ เพ่ิมความรู้ให้กับพระสงฆ์ทุกระดับ ควรมีการปรับปรุงใน
เรื่อง ระเบียบ ข้อปฏิบัติการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษาให้กับพระในเขตปกครอง  
 2. ด้านการศาสนศึกษา จะต้องเน้นการพัฒนาด้านภาษา การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
พัฒนาด้านการศึกษา การวิเคราะห์มากข้ึน  
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 3. ด้านการศึกษาสงเคราะห์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนใน
ชุมชน จัดท าเป็นแผน มีการกระจายอ านาจ จัดเป็นองค์กรบริหารจัดการอย่างมืออาชีพที่เชื่อมต่อกับ
หน่วยงานภาครัฐ  
 4. ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเน้นการใช้เทคโนโลยีสื่อสารเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
อินเตอร์เน็ตและโลกออนไลน์มีการจัดตั้งองค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขึ้นมาท าหน้าที่ดูแลเป็น
การเฉพาะ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางศาสนาให้ทันสมัย  
 5. ด้านการสาธารณูปการเน้นการจัดวางผังวัดให้เป็นระเบียบแบบแผนการจัดการ
สิ่งแวดล้อมการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและการเรียนรู้การก าหนดมาตรการการก่อสร้าง มี
แผน มีผัง มีมาตรการการดูแล บ ารุงรักษา การขออนุญาตก่อสร้าง เป็นต้น 
 6. ด้านการสาธารณสงเคราะห์ควรมีกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคมเชิงรุกมากยิ่งขึ้น โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน  
 ส่วนที่ 3 ตัวแบบที่เหมาะสมในการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 
 1. การบริหารคณะสงฆ์แบบมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในวัด 
  1) การวางแผนพัฒนาวัดและคณะสงฆ์ เน้น การพัฒนาที่อยู่ในกรอบพระธรรมวินัย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับของคณะสงฆ์ การวางแผนพัฒนาการศึกษา ให้เข้าใจในหลักพระธรรมวินัยใน
พระพุทธศาสนาของบรรพชิตและคฤหัสถ์ การวางแผนพัฒนาให้วัดมีการจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือ
เกื้อกูล หรืออุดหนุนจุนเจือช่วยเหลือด้านการศึกษาทั้งในและนอกสถาบันการศึกษา การวาง
แผนพัฒนาผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา การพัฒนาช่องทางการเผยแผ่ สื่อต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยการวางแผนพัฒนาศาสนสถานที่เกิดประโยชน์สูงสุด การวางผังโครงสร้างของวัด การก าหนด
มาตรการการก่อสร้างการบ ารุงรักษา และการวางแผนพัฒนาวัดให้เป็นที่พ่ึงพิงของประชาชนในยาม
ยาก และสงเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่นชุมชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ  
  2) การสื่ อส ารประชาสั ม พั นธ์ เน้ น การใช้ เทคโน โลยี เข้ าช่ วย ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
  3) การด าเนินการตามแผนเน้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ของทุกภาคส่วนที่อยู่ใน
พ้ืนทีอ่ย่างต่อเนื่องและจริงจัง  
  4) การติดตามประเมินผลเน้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ของทุกภาคส่วนที่อยู่ใน
พ้ืนที่อย่างต่อเนื่องและจริงจังที่ท าให้ทราบว่ากิจกรรมมีการบรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ทั้งคน 
เงิน อุปกรณ ์และวิธีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม่  
  5) การปรับปรุงนโยบายและมาตรการการด าเนินงานเน้นการด าเนินงานไปสู่จุดมุ่งหวัง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การบริหารคณะสงฆ์แบบยึดนโยบายของคณะสงฆ์ตามประกาศมหาเถรสมาคมดังนี้ 
  1) ด้านการปกครองเน้นการควบคุมและส่งเสริมรักษาความเรียบร้อยดีงามซึ่งเป็น
หน้าที่ ของพระสังฆาธิการในการปกครองดูแลพระภิกษุ สามเณรในเขตปกครองของตน ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย และตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
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  2) ด้านการศาสนศึกษาเน้นการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาของ
บรรพชิตและคฤหัสถ์ เจ้าส านักเรียนหรือเจ้าส านักศาสนศึกษา และครูอาจารย์ผู้บริหารการศาสน
ศึกษาจะต้องด าเนินงานให้เต็มความสามารถท้ังนี้เพ่ือด ารงไว้แห่งพระศาสนา 
  3) ด้านการศึกษาสงเคราะห์เน้นการจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล หรืออุดหนุนจุน
เจือช่วยเหลือด้านการศึกษาอ่ืนนอกจากการศาสนศึกษา หรือสถาบันอื่น หรือบุคคลอื่น  
  4) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเน้นการท าให้พระพุทธศาสนาขยายวงกว้างออกไป
อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการเผยแผ่หลักค าสอนในพระพุทธศาสนา ท าให้มีผู้เคารพเลื่อมใสศรัทธา
ในพระรัตนตรัย น้อมน าเอาหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลแก่ผู้ปฏิบัติ
เหล่านั้น  
  5) ด้านการสาธารณูปการเน้นวางแผนการก่อสร้าง และการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุ 
และศาสนสถานเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด 
  6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์เน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือการอุดหนุนจุนเจือสถานที่
ซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติหรือประชาชนทั่วไป การสงเคราะห์ที่เป็นหลักของพระสงฆ์ คือ การสงเคราะห์
ในด้านจิตใจ และด้านวัตถุ   
 3. ตัวแบบที่ เหมาะสมจากการท าวิจัยตามความคิดเห็นของผู้วิจัย การบริหารแบบ
ผสมผสานเชิงบูรณาการยึดพระธรรมวินัย ดังนี้ 
  1) ด้านการปกครองคณะสงฆ์เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การ
ปรับปรุงในเรื่อง ระเบียบ ข้อปฏิบัติตนของสงฆ์ ซึ่งจ าพรรษาอยู่ในวัดนั้น ๆ ให้เป็นระบบ ระเบียบ 
เพ่ิมการติดต่อสื่อสารให้มากข้ึน  
  2) ด้านการศาสนศึกษาเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษา การใช้เทคโนโลยีสมัย
ปัจจุบันและการส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์ สามเณรให้มากขึ้น 
  3) ด้านการศึกษาสงเคราะห์เน้นการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนชนโดยจัดการศึกษาไม่
แยกส่วนเฉพาะพระสงฆ์ สามเณร โดยมีผู้แทนสงฆ์เข้าร่วมในคณะกรรมการทุกระดับทางการศึกษา 
  4) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเน้นการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา  
  5) ด้านการสาธารณูปการเน้นการก าหนดมาตรการการก่อสร้าง มีแผน มีผัง มี
มาตรการการดูแล บ ารุงรักษา การขออนุญาตก่อสร้าง  
  6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์เน้นการให้วัดเป็นที่พ่ึงพ านักพักพิงทางจิตใจของผู้มีทุกข์ 
ต้องการให้เห็นวัดเป็นที่สงบเยือกเย็น สะอาดร่มรื่น และมีระเบียบ 
 
อภิปรายผล 
 1. ด้านการปกครองการปกครองคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันมีกฎระเบียบของเถรสมาคมมาก
ขึ้น ได้มีการปรับปรุงในรูปแบบการปกครองแต่ละจังหวัด อ าเภอ มีการประชุมระดับจังหวัดเพ่ือแก้ไข 
ปรับปรุง ดูแล เพ่ือให้ให้เกิดความสามัคคีกันในเขตการปกครอง เพ่ือให้มีประสิทธิภาพของคณะสงฆ์
เพ่ือให้ทันตามสถานการณ์โลกที่ได้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พระมหาอานนท์ 
อานนฺโท (2552) ที่กล่าวว่าพระสังฆาธิการมีการประชุมพระภิกษุสามเณรในพ้ืนที่เขตปกครองเป็น
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ประจ าและยังมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์กับผู้น าชุมชน มีการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยสามารถดูแลให้คณะสงฆ์ในการปกครองของตัวเองนั้นอยู่ในระเบียบได้ทิศทางของการพัฒนา
ในอนาคต อาจจะต้องเพ่ิมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นชุมชนในทุกระดับที่จะ
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะสงฆ์ในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการน ากฎ ระเบียบ ค าสั่งของ
ทางคณะสงฆ์มาใช้ให้เห็นเป็นรูปธรรมซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของพระธนดล นาคสุวณฺโณ (2551) 
ที่กล่าวว่า ควรมีการปกครองพระภิกษุ สามเณร ให้ปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัด  
 2. ด้านการศาสนศึกษาในด้านการศาสนศึกษาของคณะสงฆ์ในอดีตส่วนใหญ่เราเน้นไปที่
การศึกษาทางธรรมบาลี แต่พระสงฆ์ที่เป็นแกนหลักในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกลับมีระดับ
การศึกษาท่ีน้อยลง คนเข้ามาบวชน้อยลง การศาสนศึกษาในอนาคตจะต้องมีการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน
ทั้ง 4 ภาษา คือ ภาษาบาลี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ และจะต้องได้รับการพัฒนาไป
พร้อมๆ กับเทคโนโลยี่ที่ก้าวไกล ควรมีการบริหารจัดการและสนับสนุนการศึกษาของพระสงฆ์ให้มาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ พระธนดล นาคสุวณฺโณ (2551) ที่กล่าวว่า ในการศึกษาของคณะสงฆ์ควรมีกองทุนส่งเสริมด้าน
การศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร ให้พระภิกษุ สามเณร เอาใจใส่ต่อกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา 
ด าเนินกิจกรรมบางอย่างภายในวัดอย่างมีระเบียบและเมื่อเรียนจบแล้วต้องมั่นใจว่าสามารถน าไป
ประกอบอาชีพได้  
 3. ด้านการศึกษาสงเคราะห์ในด้านการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์พบว่า มีการจัด
การศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ที่อยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุดมีเพียงครึ่งหนึ่งที่การจัดตั้งโรงเรียน
ปริยัติเพ่ือสงเสริมการศึกษาแก่ภิกษุสามเณรและการจัดตั้งทุนสงเคราะห์การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน
ทุกระดับชั้นนอกจากนี้หน้าที่ของวัดหรือคณะสงฆ์ท่ีต้องด าเนินการในกิจกรรมศาสนสงเคราะห์คือการ
แจกทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน การมอบหรือส่งเสริมอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน 
โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในวัดและวัดกับโรงเรียนยังสามารถเกื้อกูลกันอยู่ได้ในปัจจุบัน แนวทางพัฒนา
ในอนาคตในด้านการศึกษาสงเคราะห์ อาจต้องก าหนดให้วัดที่อยู่ในชุมชน ใกล้โรงเรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาทางด้านพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้นเพ่ือปลูกฝังเยาวชนในด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ชุติมา  สัจจานันท์ (2548) ที่พบว่าวัดควรเป็นศูนย์กลางของชุมชน และ
เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีบทบาทเป็นแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย   
 4. ด้านการเผยแผ่ศาสนาการปฏิบัติของคณะสงฆ์ในด้านภารกิจที่ส าคัญมากคือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้แก่เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปยังหย่อนยานมาก โดนสงฆ์ไม่สามารถปฏิบัติ
ภารกิจของตนเองให้เกิดความเข้มแข็งได้ แม้ว่าในปัจจุบัน จะมีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารมากขึ้น ก็
ตาม ทั้งนี้อาจจะต้องมีการปรับวิธีการให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ อาจจะต้องมาวิเคราะห์ว่า
จะท าอย่างไรให้คนอ่านพระไตรปิฎกได้ง่ายขึ้น ต าราทางพระพุทธศาสนาที่อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ สุรพันธ์   สุวรรณศรี (2552) ที่พบว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนามี
ส่วนประกอบส าคัญ คือ เนื้อหาที่สอนต้องก่อให้เกิดคารวะธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม ต้อง
ปรับให้เกิดความเหมาะสมกับผู้ฟัง ผู้สอนต้องมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม สร้างบรรยากาศแห่ง
การเผยแผ่ แนวทางพัฒนาในอนาคตทางด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อาจจะต้องพ่ึงพิงเทคโนโลยี
การสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตและโลกออนไลน์มากขึ้น มีองค์กรที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับ

บัณ
ฑิต

วิท
ยา
ลัย

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

วไล
ยอ
ลง
กร
ณ์ ใน

พร
ะบ
รม
ราช

ูปถ
ัมภ

์



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558 

  
 

92 

แนวทางที่ พระมหาสนธยา ชมพู (2552)ได้เสนอแนวทางว่าการเผยแผ่ศาสนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ที่
มีประสิทธิภาพจะต้องใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัยมาใช้ในการสอนและฝึกอบรม 
 5. ด้านการสาธารณูปการในด้านการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ขาดการจัดการควบคุมสิ่ง
ปลูกสร้างภายในวัดให้เป็นระเบียบสัดส่วน ในปัจจุบันการจัดการกับสิ่งปลูกสร้างในวัดถือเป็นเรื่องที่
อยู่ในขั้นวิกฤติ เพราะแต่ละวัดมีสิ่งปลูกสร้างมากมายแต่ขาดการการดูแลรักษา บางวัดต้องปล่อยให้
บริเวณวัดรกรุงรัง และน าไปใช้ประโยชน์น้อยมาก ส าหรับแนวทางพัฒนาในอนาคตวัดจะต้องมีการ
ก าหนดแผนและการจัดวางผังวัดให้เป็นระเบียบแบบแผนการจัดวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปรับเปลี่ยนสิ่งปลูกสร้างให้เป็นการก่อสร้างสถาบันการศึกษาให้พระภิกษุและ
สามเณรให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม  
 6. ด้านการสาธารณสงเคราะห์ถือเป็นกิจกรรมที่คณะสงฆ์ให้ความสงเคราะห์แก่ประชาชน 
การช่วยเหลือส่วนใหญ่เน้นไปทางด้านชุมชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ หรือผู้ยากไร้ ในส่วนของการพัฒนา
ในอนาคตวัดจะต้องท ากิจกรรมในการช่วยเหลือสังคมเชิงรุกมากยิ่งขึ้น เป็นศูนย์กลางพัฒนาชนบทให้
ความร่วมมือสนับสนุนให้เกิดการรวมพลังแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะในชุมชนที่ตั้งของวัด หรืออาจ
เป็นแกนหลักหนึ่งให้กับสังคมในการสงเคราะห์ ทั้งนี้เพ่ือสร้างความสามัคคีในการท างานร่วมกันทุกวัด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1 ด้านการปกครอง ควรเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยการมีส่วน
ร่วมตั้งแต่ระดับเจ้าคณะจังหวัดจนถึงคณะสงฆ์ นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในชุมชน โรงเรียน เป็นต้น นอกจากนี้
ยังต้องมีการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ค าสั่งของทางคณะสงฆ์ให้เป็นรูปธรรมอย่างเคร่งครัดชัดเจน และ
การพิจารณาเลื่อนต าแหน่งทางการปกครองจะต้องเน้นพระสงฆ์ที่มีการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ
มากขึ้น และคณะสงฆ์จะต้องมีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาวัดให้ชัดเจน 
  1.2 ด้านการศาสนศึกษา ควรเน้นการพัฒนาภาษาปฏิบัติการทั้งภาษาไทย บาลี 
อังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรบาลีแบบพ้ืนฐานส าหรับพระสงฆ์บวชใหม่
การใช้ภาษาไทยที่ถูกหลักไวยกรณ์มากขึ้น เน้นการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการเตรียมตัวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนในปี 2558 และที่ส าคัญมากอีกภาษาคือภาษาคอมพิวเตอร์ที่จะเข้ามามี
บทบาทในการติดต่อสื่อสารและการจัดการการศึกษานอกจากนี้การศึกษาควรเป็นองค์ประกอบหลัก
ของการได้เลื่อนสมณะศักดิ์หรือต าแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ร่วมด้วยอย่างจริงจังจึงจ าเป็นที่
จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของพระสงฆ์ให้มากยิ่งข้ึนด้วย  
  1.3 ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ในส่วนนี้เป็นภารกิจที่คณะสงฆ์ต้องให้การสงเคราะห์ จึง
จ าเป็นที่จะต้องมีการก าหนดให้วัดร่วมมือกับโรงเรียนจัดการศึกษาในชุมชนให้ครอบคลุมทุกแห่งเน้นที่
จะมีการพัฒนาครูพระสงฆ์ให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน และสร้างการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์ใน
คณะกรรมการการศึกษาทุกระดับของชุมชน 
  1.4 ด้านการเผยแผ่ ถือเป็นด้านที่ต้องให้ความสนใจในการพัฒนาเป็นอย่างยิ่งในยุค
ปัจจุบัน เพราะหากละเลยด้านนี้การคงอยู่ของพระพุทธศาสนา ดังนั้นจะต้องมีการพัฒนาการเผยแผ่
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พระพุทธศาสนาที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสื่อสารอินเตอร์เน็ตและโลกออนไลน์มาเป็นองค์ประกอบใน
การเผยแผ่ให้มาขึ้น ซึ่งอาจจะต้องมีการจัดตั้งองค์กรที่ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยตรงก็
เป็นได้ ซึ่งการสร้างคนเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนายังต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งใน
ปัจจุบันเริ่มลดลงเป็นอย่างมาก และที่ส าคัญการใช้ภาษาที่หลากหลายจะช่วยให้การเผยแผ่มีผู้รู้จัก
พระพุทธศาสนาเพ่ิมมากข้ึน 
  1.5 ด้านการสาธารณูปการ ในปัจจุบันวัดต่างๆ เกิดปัญหาในด้านนี้มากที่สุดทั้งปัญหา
การก่อสร้างและปัญหาการบ ารุงรักษา การปลูกสิ่งก่อสร้างที่ไม่ค านึงถึงการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
การปลูกสร้างที่มากเกินความจ าเป็น การปลูกสร้างที่ไม่เป็นระเบียบแบบแผน ขาดความสวยงาม ขาด
บุคลากรในการดูแลรักษา ดังนั้น คณะสงฆ์ควรจะมีการก าหนดมาตรการการก่อสร้าง มีแบบแผนหรือ
แผนผังการก่อสร้าง  มีมาตรการการดูแล บ ารุงรักษา การขออนุญาตก่อสร้างวัด และที่ส าคัญหาก
ต้องการให้วัดสามารถอยู่ได้จะต้องส่งเสริมให้วัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน 
  1.6 ด้านการสาธารณสงเคราะห์วัดยังเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นที่พ่ึงพิงของชุมชน
และประชาชนไม่เสื่อมคลาย เมื่อยามใดประชาชนเกิดตกทุกข์ได้ยากวัดจะเป็นแกนหลักให้กับสังคมใน
การสงเคราะห์นั้นๆ ไม่ว่าจะเกิดอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัยหรือปัญหาใดๆ ก็ตาม ซึ่งสิ่งเหล่านี้วัดจะต้อง
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันให้มากขึ้นระหว่างคณะสงฆ์กับชาวบ้าน ชุมชน และ
หน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น ที่ส าคัญวัดจะต้องกลับมาเป็นศูนย์กลางพัฒนาชนบทเหมือนกับอดีตที่ผ่าน
มา 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  2.1 ด้านการปกครองพระสังฆาธิการควรให้ความส าคัญต่อการก ากับดูแลปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของวัดให้เหมาะสมไม่เคร่งครัดเกินไปหรือหย่อนยานเกินไปการปกครองเป็นหน้าที่ของเจ้า
อาวาสและภิกษุสามเณรถ้าสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสังคมในปัจจุบันเป็นบรรทัดฐานเพ่ือให้
เกิดความสมดุลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของสมณะการให้ความเคารพกันตามล าดับความอาวุโส 
  2.2 ด้านการศาสนศึกษาคณะสงฆ์ควรด าเนินงานอบรมความรู้ให้แก่พุทธศาสนิกชน
คณะสงฆ์ควรจะจัดให้มีครูพระเข้าไปช่วยสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้ได้อย่างต่อเนื่องสาหรับอบรม
เยาวชนจะได้ซึมซับรับธรรมเป็นหลักการใช้ชีวิตควรจัดสถานที่ของวัดเพ่ือเป็นที่สาหรับเป็นค่ายพุทธ
บุตรอบรมเยาวชนและสามารถนาหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าได้ 
  2.3 ด้านการศึกษาสงเคราะห์คณะสงฆ์ควรให้การสนับสนุนการเป็นครูพระช่วยสอน
วิชาพระพุทธศาสนาในสถานที่ศึกษานั้นๆทางคณะสงฆ์ควรจัดหาและส่งไปฝึกอบรมเสริมความรู้
เพ่ือที่จะได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการสอนให้พระภิกษุสามเณรได้มีโอกาสในการแสดง
ความสามารถตามสติปัญญาในด้านต่างๆเช่นอบรมเยาวชนฯ 
  2.4 ด้านการเผยแผ่คณะสงฆ์ควรสั่งให้แต่ละวัดหมั่นทากิจวัตรของสงฆ์ให้ครบถ้วนเช่น
การสวดมนต์เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้พบเห็นส่งเสริมให้มีการออกไปเผยแผ่ธรรมตามสถานที่ต่างๆ
สถานศึกษาหรือในสถานที่ ราชการเพ่ืออบรมความรู้คุณแก่ทุกคนที่ สนใจเป็นการเ ผยแผ่
พระพุทธศาสนาไปในตัวสาหรับการใช้ชีวิตประจาวัน 
  2.5 ด้านการสาธารณูปการผู้ปกครองทุกวัดควรมีการวางแผนในการซ่อมแซมและ
ปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุและการก่อสร้างเสนาสนะโดยการจัดหากองทุนบ ารุงวัดการจัดการทอดกฐินการ
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ทอดผ้าป่าเพ่ือการบ ารุงวัดคณะสงฆ์ควรมีการประชุมวางแผนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารจัดการจัดสรรงบประมาณของตนเองที่มีอยู่ให้เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุดในเรื่องการดูแล
และการบ ารุงรักษาอาคารเสนาสนะของวัดรวมทั้งการก่อสร้างเพ่ือเติมเพ่ือให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์น่า
อยู่อาศัย 
  2.6 ด้านการสาธารณสงเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ควรมีบทบาทในการส่งเสริมด้วยการปลูก
จิตส านึกให้เข้าถึงชุมชนสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันการสื่อธรรมเข้าสู่ชุมชนการส่งเสริมศีลธรรมซึ่ง
ควรจะตั้งเป้าหมายไว้ให้ชุมชนชนปลอดอบายมุขด้วยอุบายด าเนินการในการป้องกันยาเสพย์ติดให้
โทษเพ่ือเป็นการป้องกันภัยจากอบายมุขทุกอย่างสู่ลูกหลานและคณะสงฆ์เป็นการป้องกันการเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงของหมู่คณะด้วย 
 3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  3.1 การพัฒนาสังคม โดยเฉพาะสังคมในพระพุทธศาสนา ประกอบกับกิจของคณะสงฆ์
ทั้ง 6 ด้าน ชี้ให้เห็นว่าควรจะมีการวิจัยและพัฒนาบทบาทของคณะสงฆ์กับการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้
เกิดการประสานความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนซึ่งเป็นที่สงฆ์พึงปฏิบัติ 
  3.2 ศิลปะและวัฒนธรรมของสมบัติของชาติที่ฝังลึกในวิถีปฏิบัติ คณะสงฆ์พึงให้ความ
สนใจและรักษา ส่งเสริมให้อยู่คู่กับสังคมไทย ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยถึงรูปแบบที่เหมาะสมของคณะ
สงฆ์ในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  3.3 ควรวิจัยและพัฒนาเปรียบเทียบการจัดการสิ่งแวดล้อมและศาสนสถานในวัดของ
พระสังฆาธิการในระดับต่างๆ  
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ปัญหาและความต้องการของประชาชนในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วน 
ต าบลคลองสาม  อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 
PROBLEMS AND NEEDS OF THE PEOPLE IN KHLONG SAM SUB DISTRICT 

ADMINISTRATIVE ORGANIZATION MANAGEMENT (SAO) KLAONGLUANG ISTRICT, 
PATHUMTHANI PROVINCE 

  
วัชรินทร์  อินทพรหม, วณิฎา แช่มล าเจียก, พัลยมน สินหนัง และคณะ 

Watcharin Intaprom, Wanida Chaemlamjiek, Panlayamon Sinnang and other 
 

อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร  

 
 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา (1) สภาพปัญหาของชุมชนในองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (2) ความต้องการของประชาชนในการพัฒนา
ต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี และ (3) แนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รูปแบบของการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยการวิเคราะห์เอกสาร สัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่บริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม ผู้บริหารและพนักงานท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม และองค์กรภาครัฐที่เก่ียวข้อง เช่น ท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอ าเภอ 
พัฒนาชุมชน น ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการตีความตามประเด็นและวัตถุประสงค์หลักของการวิจัย 
ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
 1. สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม ข้อมูลที่ได้โดยจัดอันดับจากที่มี
ปัญหามากที่สุดไปจนมีปัญหาน้อยที่สุด คือ อันดับที่ 1 ยาเสพติด อันดับที่ 2 ขยะมูลฝอย อันดับที่ 3 
การจราจร อันดับที่ 4 น้ าเน่าเสียในคลอง อันดับที่ 5 ปัญหาเยาวชน อันดับที่ 6 อาชญากรรม อันดับ
ที่ 7 การว่างงาน 
 2. ความต้องการของประชาชนในการพัฒนาต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี  คือ ความ
ต้องการใน การแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด เนื่องจากปัญหายาเสพติดท าให้เกิด  ผลกระทบตามมา 
การแก้ไขปัญหาด้านขยะมูลฝอยโดยขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม ด าเนินการเก่ียวกับการ
บริหารจัดการเก็บขยะ เพ่ือให้มีปัญหาขยะตกค้างการแก้ไขปัญหาด้านการจราจร ขอให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสามส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปจัดการจราจรในพ้ืนที่ที่มีปัญหาเรื่องการจราจรติดขัด 
การแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสีย ขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสามบังคับใช้กฎหมายกับโรงงาน
อุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด การแก้ไขปัญหาปัญหาเยาวชน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ         
ร้านเกมส์ที่ เปิดเลยเวลาตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือไม่ให้เกิดการมั่วสุม และการแก้ไขปัญหา
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อาชญากรรม ขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสามจัดเวรยาม หรือประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจช่วย
สอดส่องเป็นจุดๆ เพ่ือลดปัญหาอาชญากรรม การแก้ไขปัญหาการว่างงาน ขอให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองสามช่วยส่งเสริมอาชีพเพ่ือให้ประชาชน ผู้ที่ว่างงานมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 3. แนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี คือ ควรที่จะมีการปรับทัศนคติของตัวเอง โดยการแก้ที่คนในชุมชน และ
ครอบครัวเป็นอันดับแรก เพราะหน่วยงานเป็นเพียงผู้ที่สนับสนุนได้ในบางเรื่อง ตราบใดที่ประชาชนไม่
สร้างวินัยในตัวเองแล้ว การแก้ไขปัญหาในภาพรวมก็ไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้ หน่วยงานควรมี การ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ไม่มีการผ่อนผันให้กับผู้ที่ฝ่าฝืนข้อบังคับต่างๆ ส าหรับในเรื่องที่จะต้อง
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือเร่งแก้ไขปัญหาอย่างรีบด่วนเพ่ือให้เกิดความปรองดองของ
ประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชน หน่วยงานในจังหวัด อ าเภอ และองค์กรเอกชนต่างๆ 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research  were to study 1) problems of 

community in Klongsam Subdistrict Administrative Organization, Klaongluang Distr ict, 
Pathumthani  Province 2) the need of people in developing Klongsam 
Subdistrict and 3) In the way of  developing the community in the area of 
Klongsam Subdistr ict  Administrat ive Organization, Klaongluang District and so 
on. The format of quantitative research  was analyze in using deep-interview 
documents, discussion, the group of data providers including people in the area 
of Klongsam Subdistrict Administrative Organization. The administrator and local 
officials of Subdistrict Administrative Organization and related state Organization 
like: provincial and district locals, the office of community development were 
analyze according to the data by depending on an interpretation on an issues 
and main purpose of research 

The result of research can be summarized as follows 
 1. The problem of Klongsam Subdistrict Administrative Organization 
depends on an arranged in order from the most problems to the fewest namely 
1 narcotic 2 garbage 3 traffics 4 Polluted water  5 Youth’s problem 6 Crime and 7 
Joblessness. 
 2. The need of people in developing Klongsam Subdistr ict ,  
Pathumthani Province was to need the solving narcotic problem since the narcotic 
problem caused the effect, the solving of garbage problem depends on Klongsam 
Subdistrict Administrative Organization in the proceeding a garbage 
management so that the garbage problem did not remain. the solving of 
traff ic problem asked Klongsam Subdistrict Administrative Organization for managing 
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traffic in the problem area, the solving of polluted water requested Klongsam 
Subdistrict Administrat ive Organization to have str ictly law enforcement to 
industry factory, the solving of youth's problem informed related offices to 
investigate games shop opening illegally over t ime so that no gathering for 
unlawful purpose and the solving of crime requested Klongsam Subdistrict 
Administrative Organization for guarding or participating the police for investigating 
some places so that the problem of cr ime was reduced, the solving of 
Joblessness problem invited Klongsam Subdistrict Administrative Organization to 
encourage a career promotion so that the jobless people would have the profit 
more.  
 3. The way of developing the community in the area of Klongsam 
Subdistr ict  Administrative Organization Klongsam Subdistrict, Pathumthani 
Province was to properly adjust self-attitudes by developing and family at f irst 
because the offices supporter in some matter. Whenever people did not have self-
disciplines, the solving total problem could not obtain a success. the office 
should have very str ictly law enforcement without  accommodating people 
violat ing various  regulation.  For the matter cooperation with outside office for 
accelerately solving so that compromise occurred in the area related office 
should come to participate in the problem solving and a development of 
community and another offices.  
 
ค าส าคัญ  
           การปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหลักการสากลที่อารยประเทศให้ความส าคัญเป็นประเด็น
หลักในการพัฒนาประเทศซึ่งในสังคมไทยก็ยึดถือเป็นประเด็นหลักในการบริหารจัดการและพัฒนา
ประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และการศึกษาให้เป็นสังคมที่เข้มแข็ง
และยั่งยืน มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนในการรับรู้ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ และร่วมแก้ปัญหาในสังคมของตนย่อมเป็นเรื่องที่
ประชาชนต้องเรียนรู้ และได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในการด าเนินชีวิตและเป็นที่ยอมรับด้วยกันทุกๆ ฝ่าย
ในสังคม ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 87 ได้ระบุแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้  5 ข้อดังนี้ 1) 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทาง
การเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดท าบริการสาธารณะ 3) ส่งเสริม
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และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับในรูปแบบ
องค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอ่ืน 4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความ
เข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดตั้งองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือช่วยเหลือ
การด าเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัว
กันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนใน
พ้ืนที่ 5) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2550) จากข้อความในรัฐธรรมนูญ แสดงถึง
ความส าคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่มีความจ าเป็นต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาทุกขั้นตอน อย่างต่อเนื่องและโปร่งใสในทุกระดับของสังคมประเทศไทย เริ่มใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฉบับแรกตั้งแต่  ปี พ.ศ. 2504 และใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่อมา
จนถึงปัจจุบันคือฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2559) ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 8 ได้มีการเน้นการพัฒนา“คน” เป็นศูนย์-กลางในการพัฒนา และต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 -2559) ซึ่งหมายถึง การเรียนรู้ของ
ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยปัจจุบันทุกองค์กรและทุกระดับของสังคมไทยต่างตระหนักในการส่งเสริมการ
พัฒนาคน และพัฒนาสังคมให้อยู่ดีมีสุขมีชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมที่มีคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติองค์การปกครองในระดับท้องถิ่น ซึ่งมีความใกล้ชิด
กับประชาชนได้ให้ความส าคัญและมีความพยายามส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือการบริหารจัดการของท้องถิ่นมีความสมบูรณ์เข้มแข็งและยั่งยืนโดยประชาชนร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจร่วมปฏิบัติและร่วมแก้ปัญหา หากแต่ประชาชนในบางส่วนและบางท้องที่ยังขาดทักษะและ
ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะทักษะในการคิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์   
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นองค์กรหนึ่ง ที่ตะหนักในการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนเพ่ือให้มี
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนและท้องถิ่นของตนเองอย่างมี
คุณภาพคนในชุมชนมีความสามารถในการศึกษา คิดวิเคราะห์ อย่างเป็นเหตุเป็นผล รู้จักการจัดการ
อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และมีกระบวนการวางแผนงานพัฒนาด าเนินงานพัฒนาชุมชนของตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ประกอบกับชุมชนในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม เป็น
ชุมชนที่มีประชากรที่มีความพร้อมในการเรียนรู้ และขนาดของประชากรแต่ละชุมชนมีจ านวน
เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้และมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จึงควรสร้าง
บทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ดังนั้น การวิจัยเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากข้อมูลจากการวิจัยดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการด าเนินการเพ่ือ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. สภาพปัญหาของชุมชนในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม  อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานีเป็นอย่างไร  
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2. ความต้องการของประชาชนในการพัฒนาต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานีเป็น
อย่างไร 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของชุมชนในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม     
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 2. เพ่ือศึกษาความต้องการของประชาชนในการพัฒนาต าบลคลองสาม       
จังหวัดปทุมธานี 
 3. เพ่ือศึกษาหาแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็ น ก าร วิ จั ย เชิ งคุ ณ ภ าพ  (Qualitative Research) ด้ ว ย ก า รวิ เค ร าะห์ เอ ก ส า ร 
(Documentary Analysis) สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ที่เกี่ยวข้อง คือ (1) ประชาชนใน เขตพ้ืนที่บริหารจัดการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม ผู้แทนของชุมชน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านหรือประธาน
คณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้งหมด 16 หมู่บ้าน จ านวนทั้งหมด 16 คน (2) ผู้บริหารและพนักงานท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนทั้งหมด 3 คน ส่วนการบริหารงานพนักงานท้องถิ่น ส านักปลัด ส่วน
การคลัง ส่วนโยธา ส่วนสาธารณสุข ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และส่วนสวัสดิการ จ านวน
ทั้งหมด 12 คน (3) องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพต าบลคลอง
สาม โรงเรียนเพ็ญแขแพทย์แผนไทย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองสามคลองสาม จ านวนทั้งหมด 20 คน โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยคุณภาพครั้งนี้ มี 3 แบบ 
ประกอบด้วย (1) การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (2) การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (3) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนคือ การ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็น
การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ ด้วยวิธีการตรวจสอบ คือการสอบแหล่งของข้อมูล 
แหล่งที่มาที่จะพิจารณาในการตรวจสอบได้แก่ แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคล การใช้วิธี
เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้วิธีการสังเกตควบคู่กับการซักถาม
พร้อมกัน นั้นก็ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วย นอกจากนี้เพ่ือการทดสอบให้แน่ใจว่า การ
วิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นถูกต้องหรือไม่  อาจจะใช้วิธีการถกเถียงและซักถามผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ กับสิ่งที่ผู้วิจัยสังเกตเห็นและตีความหมาย เมื่อเขียนรายงานจบ ก็จะให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเหล่านั้น
อ่านทบทวนว่าข้อมูลและการตีความหมายของเรานั้นเที่ยงตรงตามที่คนกลุ่มนี้ยึดถือเป็นแบบหรือเป็น
ข้อเท็จจริงหรือไม่  

บัณ
ฑิต

วิท
ยา
ลัย

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

วไล
ยอ
ลง
กร
ณ์ ใน

พร
ะบ
รม
ราช

ูปถ
ัมภ

์



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558 

  
 

101 

 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือให้
สามารถน าไปวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น เช่น การจ าแนกหมวดหมู่ของข้อมูลให้เป็นระบบการตรวจสอบ
ข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ คือจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลปฐมภูมิ
คือจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยใช้ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
ข้อมูลทุติยภูมิ และการแจงนับ “แนวคิด” ของข้อมูลปฐมภูมิ ด้วยการตีความ (Interpretive) ข้อมูล 
ที่เป็นประเด็นของการศึกษา ตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์แล้วใช้ และใช้การพรรณนาความในการ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ผลการวิจัย 
 สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
 จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
สามารถจัดอันดับจากท่ีมีปัญหามากที่สุดไปจนมีปัญหาน้อยที่สุด ได้ดังนี้ 
 อันดับที่ 1 ยาเสพติด (สาเหตุมาจากครอบครัวเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด) การระบาดของยาเสพติด
ที่แพร่หลายอยู่ในประเทศไทยเราขณะนี้เป็นปัญหาที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีทางแก้ไขได้ส าเร็จ การ
ปราบปรามอย่างรุนแรงทั้งด้วยปืนของต ารวจและด้วยปากของนักการเมือง ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดยั้งการ
แพร่กระจายของยาเสพติดที่แทรกแซง เข้าไปยัง ประชากรทุกหมู่เหล่า ทุกเพศทุกวัยได้เลย ปริมาณ
ยาเสพติดที่ยึดได้หากน ามารวมกันทั้งหมดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน น่าจะน าไปใช้ ถมที่ดินเพ่ือก่อสร้าง
สนามบินแห่งที่สองเป็นการประหยัดทรายได้มิใช่น้อย ปัญหายาเสพติดมิใช่ปัญหาของบ้านเราเท่านั้น 
แต่เป็นปัญหาของทุกประเทศในโลกต่างกันแต่เพียงระดับความรุนแรงและประเภทของยาเสพติด
เท่านั้นการแก้ปัญหายาเสพติด จ าเป็นต้องเข้าใจสาเหตุ และกลไกการเกิดปัญหา เพ่ือที่จะได้หา
ทางแก้ไขได้ครบวงจร มิใช่ไปเน้นที่จุดใดจุดหนึ่งเท่านั้น 
 อันดับที่ 2 ขยะมูลฝอย (ควรมีการคัดแยกขยะ จัดให้มีกองทุนขยะ) สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา
ขยะมูลฝอย ความมักง่ายและขาดความส านึกถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น เป็นสาเหตุที่พบบ่อยมาก ซึ่งจะ
เห็นได้จากการทิ้งขยะลงตาพ้ืน หรือแหล่งน้ า โดยไม่ทิ้งลงในถังรองรับที่จัดไว้ให้ และโรงงาน
อุตสาหกรรมบางแห่งลักลอบน าสิ่งปฏิกูลไปทิ้งตามที่ว่างเปล่าการผลิตหรือใช้สิ่งของมากเกินความ
จ าเป็น เช่น การผลิตสินค้าที่มีกระดาษหรือพลาสติกหุ้มหลายชั้น และการซื้อสินค้าโดยห่อแยกหรือใส่
ถุงพลาสติกหลายถุง ท าให้มีขยะปริมาณมาก และการเก็บและท าลาย หรือน าขยะไปใช้ประโยชน์ไม่มี
ประสิทธิภาพ จึงมีขยะตกค้าง กองหมักหมม และส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณจนก่อปัญหามลพิษให้กับ
สิ่งแวดล้อม 
 อันดับที่ 3 การจราจร สาเหตุส าคัญที่สุดของปัญหาการจราจรติดขัดคือ มีการใช้รถส่วนตัว
กันมากกว่าการขนส่งสาธารณะ ซึ่งไม่มีเมืองใหญ่ๆที่ไหนในโลกเขาท ากัน แม้แต่เมืองที่ประชาชนเขา
จะรวยกว่า ซื้อรถยนต์ได้มากกว่าคนไทย แต่เขาก็ใช้การขนส่งสาธารณะเป็นหลัก ใช้รถส่วนตัวเฉพาะ
บางกรณีเท่านั้น การใช้รถส่วนตัวมาก ท าให้เปลืองพ้ืนที่ถนนมาก เมื่อเทียบกับการขนส่งสาธารณะ  
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวเมืองที่มีประชากรอยู่กันอย่างหนาแน่น และมีการใช้รถ ใช้ถนน กันอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งสาเหตุเกิดจากการขยายจ านวนประชากรและที่อยู่อาศัยขึ้นอยู่อย่างรวดเร็ว และทุกคน
ได้ใช้รถเป็นยานพาหนะในการเดินทาง และการขนส่ง เพ่ือความสะดวกสบายและความคล่องตัว       
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ในปัจจุบันมีรถยนต์เพิ่มขึ้นบนท้องถนนจ านวนมาก ท าให้ไม่สมดุลกับถนนที่มีอยู่อย่างจ ากัดและนับวัน
ดูเหมือนจะคับแคบลง เพราะทุกคนเริ่มใช้ถนนเป็นที่ด าเนินกิจกรรมท ามาหาเลี้ยงชีพกันมากขึ้น  
 อันดับที่ 4 น้ าเน่าเสียในคลอง รณรงค์ให้มีจิตส านึก สิ่งปฏิกูลจากบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยของ
ชนที่อยู่รวมกันเป็นชุมชนเป็นย่านที่อยู่อาศัย และย่านการค้าขาย ในอาณาบริเวณดังกล่าวนี้ ย่อมจะมี
น้ าทิ้งจากการอุปโภคและบริโภค เช่น น้ าจากการซักล้างและการท าครัว น้ าจากส้วมที่ไม่ได้ผ่านการ
บ าบัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ าล าคลอง น้ าทิ้งเช่นนี้จะท าให้เกิดน้ าเน่าน้ า
เสียได้ สิ่งปฏิกูลจากการเกษตรกรรม ในการเพาะปลูกปัจจุบันนี้ เกษตรกรใช้สารเคมีมากข้ึน เช่น ปุ๋ย 
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ซึ่งบางชนิดสลายตัวยาก สารอาจจะตกค้างอยู่ตามพืชผักผลไม้ ก่อให้เกิด
อันตรายแก่ผู้บริโภค และบางส่วนอาจจะกระจายอยู่ตามพ้ืนดิน เมื่อฝนตกน้ าฝนจะชะล้างสิ่งเหล่านี้
ลง แม่น้ าล าคลอง เป็นเหตุให้กุ้ง ปลา หอย ปู และสัตว์น้ าอ่ืน ๆ เป็นอันตรายถึงตายได้ ถ้าสัตว์น้ า
ได้รับสารเคมีบางชนิดในปริมาณไม่มาก ก็อาจสะสมอยู่ในตัวสัตว์ เมื่อคนจับสัตว์น้ าเหล่านี้มา
ท าอาหาร สารเคมีนั้นก็จะเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายของคน บริเวณเพาะปลูกอาจมีมูลสัตว์ปนอยู่ เมื่อ
ฝนตกหรือเมื่อใช้น้ ารดพืชผักผลไม้ น้ าก็จะชะล้างสิ่งปฏิกูล คือมูลสัตว์นี้ลงสู่แม่น้ าล าคลอง ในมูลสัตว์
อาจมีเชื้อโรคและพยาธิปนอยู่ เป็นเหตุให้ผู้ใช้แม่น้ าล าคลองได้รับเชื้อโรคจากสิ่งปฏิกูลนั้นได้ สิ่งปฏิกูล
จากการอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปใช้น้ าในปริมาณมากน้อยแตกต่างกัน น้ าที่ใช้ท าความ
สะอาดเครื่องมือและพ้ืนที่ในโรงงาน และน้ าทิ้งจากโรงงาน จะเป็นน้ าเสียไหลลงสู่แม่น้ าล าคลอง บาง
โรงงานอาจมีวัสดุเหลือจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบางประเภทปนไปกับน้ าทิ้งทั้งหมดนี้ เป็นเหตุให้น้ า
ในแม่น้ าล าคลองเน่า ส่งกลิ่นเหม็นมีสารพิษปะปนอยู่กลายเป็นมลภาวะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
บริเวณนั้น น้ ามันจากโรงงานอุตสาหกรรมก็มีส่วนท าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม หากใช้น้ ามันโดย
ขาดความระมัดระวัง เช่น การเทน้ ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้วลงน้ า ตลอดจนการท าความสะอาดโรงงาน น้ า
ทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยลงแม่น้ าล าคลองเช่นนี้ จะมีคราบน้ ามันลอยเป็นฝา ท าให้ก๊าซ
ออกซิเจนในอากาศไม่สามารถจะละลายลงไปในน้ า มีผลท าให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ าขาดก๊าซ
ออกซิเจน ยิ่งกว่านั้นถ้ามีคราบน้ ามันคลุมผิวพ้ืนน้ า แสงแดดส่องลอดลงไปใต้น้ าไม่ได้ ท าให้พืชในน้ า
บางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารและเจริญเติบโต แล้วยังมีผลเสียต่อเนื่องท าให้สัตว์ในน้ าตายด้วย 
เพราะพืชเล็กๆ ในน้ า ซึ่งเป็นอาหารของสัตว์ตายเพราะน้ าเสีย สิ่งปฏิกูลจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็น
เหตุให้น้ าเน่าเสีย 
 อันดับที่ 5 ปัญหาเยาวชน วัยรุ่นเป็นวัยที่ก าลังศึกษาเล่าเรียนเรื่องบางเรื่องจึงยังไม่ถึงวัยอัน
ควรที่จะรับรู้หรือปฏิบัติกันโดยเฉพาะในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์บางคนอาจคิดว่าตนเองทันสมัย
ยอมรับเอาค่านิยมที่ไม่เหมาะสมเข้ามาโดยไม่ค านึงถึงความส าคัญของการรักนวลสงวนตัวในสังคม
และวัฒนธรรมแบบไทยแต่มีบางคนที่รู้จักรักและหักห้ามใจตนเองและหลีกเลี่ยงจากพฤติกรรม
เหล่านั้น ส าหรับวัยรุ่นที่เป็นคู่รักกันจะต้องนึกถึงความรับผิดชอบต่อกันหากเผอเรอหรือปล่อยให้
ตนเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของคน 2 คนก็ตามแต่ก็มี
ผลกระทบไปถึงคนรอบข้างด้วย ปัจจุบันวัยรุ่นและเยาวชนส่วนใหญ่มีปัญหาหลายอย่างที่ตนไม่
สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยตนเองบางครั้งอาจจะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการผิดๆไม่มีการคิด
วิธีการแก้ไขปัญหากันอย่างถูกต้อง ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยเริ่มจากการให้ความส าคัญกับ
พวกเขาให้เขาได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาวัยรุ่นเด็กและ
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เยาวชนส่วนใหญ่ที่มักจะประสบปัญหาคือเขาไม่มีความรู้ในเรื่องของสิ่งที่ถูกหรือผิดไม่มีคนมาให้
ความรู้ให้ค าปรึกษาที่ถูกและชี้แนะแนวทางการแก้ไขหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยการคิดที่ขาดการยั้ง
คิดปัญหาส่วนใหญ่ เช่น ติดยาเสพติด ติดเกมส์ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาความรุนแรงของ
เด็กและสตรี ค่านิยมความทันสมัยตามโฆษนาตามสื่อต่างๆ เยาวชนเมื่อประสบพบเจอกับปัญหาต่างๆ 
ส่วนใหญ่มักปรึกษาเพ่ือนเชื่อเพ่ือนเพราะคิดว่าเพ่ือนเป็นที่พ่ึงให้แก่ตนได้ทั้งหมดเป็นความคิดที่ผิด
ความจริงแล้วเมื่อเกิดปัญหาคนที่ควรไปขอค าปรึกษาคือ พ่อ แม่ เพราะพ่อแม่เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับ
เรามากที่สุดและสามารถให้ค าปรึกษาได้ทุกเรื่อง  
 อันดับที่ 6 อาชญากรรม อาชญากรรมเป็นสิ่งที่มีคู่กันกับสังคมทุกสังคม เป็นปัญหาสังคมที่
ส าคัญคุกคามความสงบสุขของประชาชนและเป็นภัยต่อสังคม ท าลายชีวิตและทรัพย์สิน แสดงถึง
ความไม่สมบูรณ์และความบกพร่องของระเบียบสังคม  พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนของบุคคลต่อสังคม 
วิเคราะห์หาสาเหตุแห่งความขัดแย้ง ปัญหาอาชญากรรมยังไม่เกิดมีมากนัก เนื่องจากว่าสังคมแบบเดิม
เป็นสังคมที่มีจารีตประเพณี ก าหนดไว้แน่นอน   ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามแบบแผนการด าเนินชีวิต
วัฒนธรรมและสังคมของตนอย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนจะเป็นที่รังเกียจของสังคม พฤติกรรมของคนเรา
จะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม แต่จะมีความคิดเห็นสอดคล้องกันเกี่ยวกับการกระท าบางอย่างที่เห็น
ว่าดีและสมควรให้ปฏิบัติ ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามก็ไม่เสียหาย ในสังคมที่เจริญก้าวหน้ามติต่างๆ เกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่ไม่ต้องการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติจะออกมาในรูปบทบัญญัติทางกฎหมาย ผู้ใดฝ่าฝืน
ท าให้สังคมปราศจากความปกติสุขกระทบกระเทือนสวัสดิภาพและสิทธิของผู้อ่ืน ผู้นั้นก็จะต้องได้รับ
โทษ 
 อันดับที่ 7 การว่างงาน เกิดภาวะหวั่นวิตกโกลาหล และขาดสติกับมนุษย์โดยทั่วไป จึงขอ
ยกตัวอย่างกลุ่มบุคคลที่ประสบกับภาวะดังกล่าวที่เลวร้ายดังนี้คือ ผู้น า นักปกครอง และบุคคลใน
ระดับรัฐมนตรี, เจ้าของสถาบันการเงิน และผู้ที่ด าเนินกิจการในตลาดการเงิน, เจ้าของสถาบันการเงิน
ที่เป็นตัวแทน, เจ้าของเงินฝากในธนาคาร หรือสถาบันการเงินอ่ืนๆ , ลูกหนี้ของธนาคาร และผู้ที่มี
พันธะกิจการธนาคาร และเช่นเดียวกับเจ้าของเงินฝาก , ผู้บริโภคต้องประสบกับการเสี่ยงของภาวะ
สินค้าราคาสูง, เจ้าหน้าที่ และคนงานต่างก็เสี่ยงต่อภาวการณ์ตกงาน และบุคคลผู้ยากไร้ที่ใช้ชีวิตอยู่
กับการได้รับการสงเคราะห์ และเงินบริจาคทาน วิกฤติการณ์เหล่านี้ประดุจดังมะเร็งในเม็ดเลือดที่เริ่ม
ขยายตัวอยู่ในสายเลือด    ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของระบบเศรษฐกิจ 
 ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
 จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม
ความต้องการของประชาชนมี ดังนี้ การแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด เนื่องจากปัญหายาเสพติดท าให้
เกิดผลกระทบตามมา คือ เกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่ ดังนั้น ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง เพ่ือเป็นการป้อมปราม การแก้ไขปัญหาด้านขยะมูลฝอย ขอให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองสาม ด าเนินการเกี่ยวกับ    การบริหารจัดการเก็บขยะ ไม่ให้มีปัญหาขยะตกค้าง การ
แก้ไขปัญหาด้านการจราจร ขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสามส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปในพ้ืนที่ที่มี
ปัญหาเรื่องการจราจรติดขัด หนาแน่นเพ่ิมขึ้น การแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสีย ขอให้องค์การบริหารส่วน
ต าบล     คลองสามบังคับใช้กฎหมายกับโรงงานอุตสาหกรรม หรือหมู่บ้านที่ไม่ยอมให้ความร่วมมือ
กับการบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่คูคลอง และขอให้ตรวจสอบเครื่องบ าบัดน้ าเสียที่ช ารุดอย่างจริงจัง 
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การแก้ไขปัญหาปัญหาเยาวชน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบร้านเกมส์ที่เปิดเลยเวลาตามที่
กฎหมายก าหนด เพ่ือไม่ให้เกิดการมั่วสุม อย่างเคร่งครัด การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ขอให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสามจัดเวรยาม หรือประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจช่วยสอดส่องเป็นจุดๆ เพ่ือลด
ปัญหาอาชญากรรม การแก้ไขปัญหาการว่างงาน ขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสามช่วย
ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนที่รายได้น้อยหรือผู้ที่ว่างงาน เพ่ือเป็นการช่วยเหลือครอบครัวมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 
 แนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
 จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสามซึ่ง
ได้แนวทางการพัฒนามีดังนี้  
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม ควรจัดให้มีอาสาสมัครจราจรกระจายไปทุกเส้นทาง
ส าคัญๆ ที่มีปัญหาเรื่องการจราจรติดขัด เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 
05.30 น. ของทุกวัน จนกว่าการจราจรจะเข้าสู่สภาวะปกติ ไม่สามารถด าเนินการขยายท่อประปาได้ 
เนื่องจากต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก และจะท าให้กระทบต่อการใช้น้ าประปาของประชาชนใน
ภาพรวม เนื่องจากเป็นผลกระทบมาจากการขยายตัวของชุมชน ท าให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับเป็นบาง
ช่วงเวลา ดังนั้น จึงเห็นว่าประชาชนเองควรที่จะมีมาตรการภายในครอบครัวเพ่ือประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าด้วยตนเองด้วย เพราะนับวันพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยเริ่มมีปัญหา เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืน ควรที่จะช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างจริงจัง เนื่องจากเป็นผลกระทบมาจาก
การขยายตัวของชุมชน ดังนั้น ประชาชนในชุมชนเองควรช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะอย่างไม่
เป็นที่เป็นทาง ตราบใดที่ประชาชนเองไม่มีวินัยในตัวเองแล้ว ปัญหาเรื่องของขยะอุดตันในท่อก็ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการขยะมูลฝอย
ที่จะแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเป็นการมุ่งเน้นให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกันน าขยะมูลฝอยมาก าจัด
ร่วมกัน ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว และเพ่ือเป็นการลดภาระของรัฐบาลด้านการ
ลงทุนและการบริหารจัดการ อีกทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทร่วมลงทุนและด าเนินการ 
โดยรูปแบบการลงทุนและด าเนินการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยอาจท าได้หลายวิธี อาทิ เอกชนเป็นผู้
ลงทุนและด าเนินการเองทั้งหมด รัฐร่วมลงทุนกับภาคเอกชน รัฐลงทุนการก่อสร้างระบบและให้
เอกชนด าเนินการ เป็นต้น การด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่าง ๆ และคนในชุมชนเอง ดังนั้นจ าเป็นต้องก าหนดแนวทางและทิศทางในการด าเนินงาน
และการจัดสรรงบประมาณโดยใช้รูปแบบศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย ร่วมกันเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมในโอกาสต่อไป และเป็นการแก้ไขปัญหาผลกระทบอันเนื่องจากการจัดการขยะในระยะ
ยาวอย่างมีประสิทธิภาพ  

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจร ควรประกอบด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาระบบ
การจัดการขยะมูลฝอยครบวงจรตั้งแต่ระบบการเก็บรวบรวม การคัดแยก การน ากลับไปใช้ประโยชน์ 
และรูปแบบศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย แนวทางของการจัดการขยะมูลฝอยโดยรูปแบบศูนย์ก าจัดรวมนั้น 
ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรพิจารณารูปแบบของการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบ
วงจร เพ่ือด าเนินการจัดการในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบโดยเริ่มจากการส ารวจข้อมูลปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิดต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต ตลอดจนสัดส่วนหรือลักษณะ
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องค์ประกอบของขยะมูลฝอยทางด้านกายภาพ เคมีและอ่ืน ๆ โดยข้อมูลเหล่านี้ น าไปใช้ในการ
วางแผนและออกแบบระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่สามารถรับได้ในระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่ขั้นตอน
การคัดแยกการเก็บรวบรวม การขนส่ง การน าไปใช้ประโยชน์และการก าจัด โดยค านึงถึงเทคโนโลยีที่
มีความเหมาะสม รวมทั้งการคัดเลือกพ้ืนที่ รูปแบบของการบริหารจัดการ และการมาตรการลด
ปริมาณขยะมูลฝอย โดยจัดให้มีการรณรงค์และน าระบบการน าวัสดุกลับคืนมาใช้ให้มากข้ึน พร้อมทั้ง
พิจารณาค่าลงทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนตลอดอายุโครงการ 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา ควรที่จะมีการปรับทัศนคติของตัวเอง โดยการแก้ที่คน
ในชุมชน และครอบครัวเป็นอันดับแรก เพราะหน่วยงานเป็นเพียงผู้ที่สนับสนุนได้ในบางเรื่อง ตราบใด
ที่ประชาชนไม่สร้างวินัยในตัวเองแล้ว การแก้ไขปัญหาในภาพรวมก็ไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้ 
 หน่วยงานควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นไม่มีการผ่อนผันให้กับผู้ที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ
ต่างๆ ส าหรับในเรื่องที่จะต้องเร่งประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ควรด าเนินการแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่องโดยปัญหาที่ต้องขอความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการแก้ไข ได้แก่ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหา
อย่างรีบด่วนเพ่ือให้เกิดความปรองดองของประชาชนในพ้ืนที่ (1) พ่อแม่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อ
สมาชิกในครอบครัว โดยให้ความรักความอบอุ่นกับสมาชิกในครอบครัว และพร้อมทั้งส่งเสริมการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆของบุตรหลาน (2) โรงเรียนและชุมชนต้องส่งเสริมการจัดเวลา รวมทั้งพ้ืนที่ให้เด็ก
และเยาวชนไดแสดงศักยภาพความสามารถตามความสนใจและความต้องการตามวัย  (3) จัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปเร่งรัดการจัดบริการนันทนาการให้กับชุมชนเพื่อการเข้าถึงเด็กและเยาวชน 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชนในการบริหารจัดการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองสาม ผู้วิจัยขออภิปรายผล ดังนี้ 

1. สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม สามารถจัดอันดับจากที่มีปัญหามาก
ที่สุดไปจนมีปัญหาน้อยที่สุด พบว่า  อันดับที่ 1 ยาเสพติด (สาเหตุมาจากครอบครัวเป็นสิ่งที่ส าคัญ
ที่สุด) อันดับที่ 2 ขยะมูลฝอย (ควรมีการคัดแยกขยะ จัดให้มีกองทุนขยะ) อันดับที่ 3 การจราจร 
อันดับที่ 4 น้ าเน่าเสีย ในคลอง รณรงค์ให้มีจิตส านึก สิ่งปฏิกูลจากบ้านเรือนอันดับที่ 5 ปัญหาเยาวชน 
อันดับที่ 6 อาชญากรรม อันดับที่ 7 การว่างงาน  จากสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ท าให้เห็นได้ว่าการ
แก้ไขปัญหาเพ่ือเสริมสร้างบทบาทของภาคประชาชนนั้น สามารถด าเนินการได้โดยการเพ่ิมช่องทาง
หรือกลไกในการมีส่วนร่วม รวมถึงการทบทวนกฎหมายให้การมีส่วนร่วมกระท าได้ง่ายขึ้น และ
ประการส าคัญต้องเร่งสร้างส านึกความเป็นพลเมืองให้กับประชาชนซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
สามควรมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้อย่างมั่นคงชุมชนมีการเรียนรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง เป็นชุมชนที่น่าอยู่ มีความสุข และมีการเชื่อมต่อระหว่างชุมชน แต่ละภาคีการพัฒนา มี
บทบาท  คือ 1) ภาครัฐ ปรับวิธีคิดของเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้มีมุมมองในการแก้ไขปัญหาและการ
พัฒนาชุมชนแบบองค์รวม เป็นผู้หนุนเสริมศักยภาพ ชุมชน  อ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถ
ด าเนินการได้ด้วยตัวเอง ตลอดทั้งท าความเข้าใจกับแนวทางปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเพ่ิมบทบาทในการด าเนินการและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น  2) ท้องถิ่น  
จัดบริการทางเศรษฐกิจและสังคมขั้นพื้นฐานให้ชุมชนอย่างทั ่วถึงและ มีประสิทธิภาพ คนใน
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ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุน การศึกษา สาธารณสุข และการคุ้มครองทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน 
สอดคล้องกับ ปาริชาต วลัยเสถียร (2543) กล่าวว่า กระบวนการของการพัฒนาโดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ เช่น การร่วมกันค้นหาปัญหา การ
วางแผนการตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่น  การบริหารจัดการ การติดตาม
ประเมินผล รวมถึงการรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยที่โครงการพัฒนาดังกล่าวจะต้องมี
ความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน 

2. ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม พบว่า ประชาชนด้าน
ยาเสพติด เนื่องจากปัญหายาเสพติดท าให้เกิดผลกระทบตามมา คือ เกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่ ดังนั้น 
ประชาชนต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพ่ือเป็นการป้อมปราม 
ปัญหาด้านขยะมูลฝอย ประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม ด าเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการเก็บขยะ ไม่ให้มีปัญหาขยะตกค้าง ปัญหาด้านการจราจร ประชาชนต้องการให้
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสามส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปในพ้ืนที่ที่มีปัญหาเรื่องการจราจรติดขัด 
หนาแน่นเพ่ิมข้ึน ปัญหาน้ าเน่าเสีย ประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสามบังคับใช้
กฎหมายกับโรงงานอุตสาหกรรม หรือหมู่บ้านที่ไม่ยอมให้ความร่วมมือกับการบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อย
ลงสู่คูคลอง และขอให้ตรวจสอบเครื่องบ าบัดน้ าเสียที่ช ารุดอย่างจริงจัง  ปัญหาปัญหาเยาวชน 
ประชาชนต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบร้านเกมส์ที่เปิดเลยเวลาตามที่กฎหมาย
ก าหนด เพ่ือไม่ให้เกิดการมั่วสุม อย่างเคร่งครัด ปัญหาอาชญากรรม ประชาชนต้องการให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสามจัดเวรยาม หรือประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจช่วยสอดส่องเป็นจุดๆ เพ่ือลด
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการว่างงาน ประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสามช่วย
ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ให้กับผู้ที่ว่างงาน เพ่ือเป็นการช่วยเหลือครอบครัวมีรายได้เพ่ิมข้ึน ภายใต้
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2542 หมวด 2 ว่าด้วยการก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 
และมาตรา 17 และมาตรา 18 ได้ก าหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง
องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลเมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานครไว้ 
โดยก าหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองและก าหนดไว้โดยละเอียด ทั้งนี้อ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ จะมีผลอย่างสมบูรณ์ต่อเมื่อแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลบังคับใช้ และ
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมด้าน
การปกครอง การบริหาร การเงิน การตัดสินใจอย่างอิสระ และการก าหนดนโยบายของท้องถิ่นตนเอง
โดยปราศจากการแทรกแซงและอยู่ภายใต้การควบคุม ก ากับ ดูแลของรัฐบาลเท่าที่จ าเป็นภารกิจที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากราชการส่วนกลาง และราชการส่วน ภูมิภาค 
สอดคล้องกับ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์และคณะ (2547) กล่าวว่า การปกครองท้องถิ่นหมายถึงการ
ปกครองซึ่งราชการส่วนกลางได้มอบอ านาจในการปกครองและบริหารกิจการงานให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในขอบเขตอ านาจหน้าที่และพ้ืนที่ของตนที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายโดยมีความ
เป็นอิสระตามสมควรไม่ต้องอยู่ในบังคับบัญชาของส่วนราชการส่วนกลางราชการส่วนกลางเป็นเพียง
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หน่วยคอยก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการไปด้วยความเรียบร้อยหรืออีกนัย
หนึ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นคือการกระจายอ านาจของราชการส่วนกลางเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น
นั้นๆ ได้ปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นอิสระต่างหากจากการปกครองของส่วนกลาง
ที่ให้อ านาจแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้ปกครองตนเอง 

3. แนวทางการพัฒนา ควรที่จะมีการปรับทัศนคติของตัวเอง โดยการแก้ที่คนในชุมชน และ
ครอบครัวเป็นอันดับแรก เพราะหน่วยงานเป็นเพียงผู้ที่สนับสนุนได้ในบางเรื่อง ตราบใดที่ประชาชนไม่
สร้างวินัยในตัวเองแล้ว การแก้ไขปัญหาในภาพรวมก็ไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้ หน่วยงานควรมีการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ไม่มีการผ่อนผันให้กับผู้ที่ฝ่าฝืนข้อบังคับต่างๆ ส าหรับในเรื่องที่จะต้อง
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือเร่งแก้ไขปัญหาอย่างรีบด่วนเพ่ือให้เกิดความปรองดองของ
ประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานด้วย (1) พ่อแม่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสมาชิกในครอบครัว โดย
ให้ความรักความอบอุ่นกับสมาชิกในครอบครัว และพร้อมทั้งส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  ของ
บุตรหลาน (2) โรงเรียนและชุมชนต้องส่งเสริมการจัดเวลา รวมทั้งพ้ืนที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดง
ศักยภาพความสามารถตามความสนใจและความต้องการตามวัย  (3) หน่วยงานต้องมีการเร่งรัดการ
จัดบริการนันทนาการให้เข้าถึงเด็กและเยาวชน สอดคล้องกับ ประพันธ์ วรรณบวร (2543) ได้รวบรวม
แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ดังนี้การมีส่วนร่วมคือ กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล
และการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกันทุกฝ่ายเกี่ยวข้องใน
กระบวนการนี้ตั้งแต่แรกจนกระทั้งถึงการติดตาม และประเมินผล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเรียนรู้
การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย โดยมีรูปแบบของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนสามารถสรุปได้ 5 รูปแบบ คือ (1) การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) การมีส่วนร่วม
ในรูปแบบนี้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการแจ้งให้
ทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่จะด าเนินการรวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้การได้รับ
แจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้องเป็นการแจ้งก่อนที่จะมีการตัดสินใจด าเนินโครงการ (2) การปรึกษาหารือ 
(Public Consultation) การปรึกษาหารือเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมที่มีการจัดการหารือระหว่างผู้
ด าเนินโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้อง และได้รับผลกระทบ  (3) การประชุมรับฟังความคิดเห็น 
(Public Meeting) การประชุมรับฟังความคิดเห็น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการหรือกิจกรรม และผู้มีอ านาจตัดสินใจได้ใช้เวทีสาธารณะในการท าความเข้าใจและค้นหา
เหตุผลที่จะด าเนินโครงการหรือกิจกรรมในพ้ืนที่นั้นหรือไม่ การประชุมรับฟังความคิดเห็นมีหลาย
รูปแบบ รูปแบบที่พบเห็นได้บ่อย ได้แก ่การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting) เป็นการ
ประชุมที่จัดขึ้น ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยเจ้าของโครงการต้องส่งตัวแทน เพ่ือ
อธิบายและตอบข้อซักถาม การประชุมรับฟังความคิดเห็นใน   เชิงวิชาการ (Technical Hearing) 
ส าหรับโครงการที่มีข้อโต้แย้งในเชิงวิชาการ จ าเป็นต้องจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ 
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาอธิบายข้อซักถาม และให้ความเห็นต่อโครงการ ผล
ของการประชุมต้องน าเสนอต่อที่สาธารณะ และผู้เข้าร่วมประชุมต้องรับทราบผล  และการประชา
พิจารณ์ (Public Hearing) เป็นการประชุมที่มีข้ันตอนชัดเจน เป็นเวทีในการเสนอข้อมูลอย่างเปิดเผย 
ไม่มีการปิดบังทั้งฝ่ายเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการ จะต้องมีองค์ประกอบของ
ผู้เข้าร่วมการประชุมที่เป็นที่ยอมรับ มีหลักเกณฑ์และประเด็นในการพิจารณาที่ชัดเจน (4) การร่วมใน
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การตัดสินใจ (Decision Making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการให้
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจประเด็นปัญหานั้นๆ โดยการแต่งตั้งประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากปัญหา
เป็นคณะกรรมการ มีอ านาจในการตัดสินใจ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.1 ในการจัดโครงการต่างๆ หรือการพัฒนาท้องถิ่นควรมีการประสานความคิดระหว่าง

ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตรงกับความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

1.2 เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นควรรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นที่ตนรับผิดชอบ เพื่อ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในระดับสูงจะท าให้เกิดการพัฒนาที่สร้างความ
พึงพอใจให้ประชาชนมากที่สุด เพราะถ้าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมาก การปรับปรุงแก้ไขปัญหาหรือ
การพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนก็ตรงเป้าหมายมากท่ีสุด 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการวิจัยแบบ PAR ที่สามารถตอบสนองความต้องการมีส่วนรวมของประชาชน

ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
2.2 ควรมีศึกษาการตอบสนองต่อการส ารวจความต้องการของประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลส าหรับใช้ในการพิจาณา
ด าเนินงานในด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
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การมีส่วนร่วม ความพึงพอใจ และความคาดหวังของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อ
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเกี่ยวกับงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทย 

 
PARTICIPATION, SATISFACTION, AND EXPECTATION OF THE PEOPLE IN THE 

BANGKOK METROPOLITAN TOWARD THE OFFICE OF CONTEMPORARY ART AND 
CULTURE ON THE WORK OF ART AND CONTEMPORARY CULTURE IN THAILAND 

 
ชวัลลักษณ์ คณุาธิกรกิจ 

Shawanluck Kunathikornkit 
 

อาจารย์ประจ าภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
__________________________________________ 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วม ความพึงพอใจ และความคาดหวังของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครต่อส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเกี่ยวกับงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ในประเทศไทย โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณในรูปแบบของการส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 805 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร ประมวลผลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การค านวณหาค่าการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยสืบค้นงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
ส าหรับผู้ที่ เคยสืบค้นงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสืบค้นจาก Website คือ Google มากที่สุด 
รองลงมา คือ ห้องสมุดในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย โดยเคยสืบค้นงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาก
ที่สุดเกี่ยวกับข้อมูลผลงาน/ชิ้นงาน รองลงมา คือ ข้อมูลศิลปิน มากกว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ นอกเหนือจาก
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ส าหรับกิจกรรมของหน่วยงานทั้งภาครัฐ/เอกชน/ชมรม/ 
เครือข่าย/ชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีโอกาสเข้าร่วมในหนึ่ง
ปีที่ผ่านมามากที่สุด คือ การเข้าชมหรือร่วมกิจกรรมของ Gallery รองลงมา คือ กิจกรรมของภาครัฐ/
เอกชน ส าหรับเหตุผลที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเนื่องมาจากความชอบส่วนตัวมาก
ที่สุด รองลงมา คือ เพ่ือนชวนไป ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เคยเข้าร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจต่อ
ประโยชน์ด้านความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมากสูงสุด รองลงมา คือ รูปแบบ
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุด คือ การให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่อยู่ใน
ระดับมาก นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามประมาณร้อยละ 40 ไม่เคยได้ยิน/ฟัง/อ่านเรื่องราว
เกี่ยวกับส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ขณะที่กว่าร้อยละ 30 เคยได้ยิน/ฟัง/อ่านเรื่องราว
เกี่ยวกับ สศร. และประมาณร้อยละ 20 ไม่แน่ใจว่าเคยได้ยิน/ฟัง/อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ สศร. โดยผู้ที่
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รู้จัก สศร. รู้จักจากรายการโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมา คือ การรู้จัก สศร. จากครู/ อาจารย์ และ
น้อยที่สุด คือ การรู้จัก สศร. จากจดหมายข่าว ทั้งนี้ มากกว่าร้อยละ 80 ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของส
ศร. ส าหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของ สศร. เคยเข้าร่วมนิทรรศการแสดงผลงานต่างๆ มากที่สุด 
รองลงมา คือ ตลาดนัดศิลปะ (Art Street) และน้อยที่สุด คือ Ruamsmai Big Band (ร่วมสมัย บิ๊ก
แบนด์) ทั้งนี้ ในส่วนของความพึงพอใจต่อคุณภาพการด าเนินงานหรือการให้บริการของ สศร. ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความความพึงพอใจต่อการมีความชัดเจนของการให้บริการงานด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอยู่ในระดับมากสูงสุด ส าหรับ          ความคาดหวังต่อ 
สศร. ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความคาดหวังต่อ สศร.     ในการเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมให้
ศิลปินผนึกก าลังทางปัญญาเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานอยู่ในระดับมากสูงสุด 
 

ABSTRACT 
This research aimed to study the participation, satisfaction and expectation of 

the people in the Bangkok Metropolitan toward the Office of Contemporary Art and 
Culture on the work of art and contemporary culture in Thailand. The quantitative 
research was applied with using the survey methodology. Questionnaire was used to 
collect the data from 805 samples in the Bangkok Metropolitan. The data processing 
was done by the computer program.  The statistics approach used for the data analysis 
was the descriptive statistics including frequency, percentage, mean ( X ) and standard 
deviation (S.D.). 

The results showed that most respondents had never searched for the works 
of art and contemporary culture.  The ever respondents had searched mostly from 
the website which was Google.  The following was the school or university’s library.  
They had searched mostly for art and contemporary culture artworks and the artists’ 
information. Moreover, more than 80 percent of respondents had never participated 
in art and contemporary culture activities organized by the other agencies besides 
OCAC.  For activities of agencies (public/private/community/ network/community) 
related to art and contemporary culture the respondents had the opportunity to 
participate in the last one year mostly was the visit or participation in the art gallery 
activities, followed by the public/ private agencies activities. The reason of 
participating in the art and contemporary culture activities was mostly the personal 
preferences, followed by friends’ persuasion. The respondents who participated were 
satisfied with their participated art and contemporary cultural activities in the overall 
at the high level. The most satisfaction was the knowledge gained from participating 
at the high level, followed by the activity patterns of art and contemporary culture 
which also was at the high level. And the least satisfaction was the staff providing 
information at a high level. Approximately 40 percent of respondents had never 
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heard/listened/read about the Office of Contemporary Art and Culture (OCAC). More 
than 30 percent of respondents had ever heard/listened/read about OCAC while 
approximately 20 percent of respondents were not sure either had never or ever 
heard/ listened/ read about OCAC. For those who knew OCAC had known mostly from 
the television program, followed by teacher/ instructor.  The least of knowing OCAC 
was form the newsletters.  More than 80 percent of respondents had never 
participated in the OCAC activities.  Respondents who had ever participated had 
attended mostly the art exhibitions, followed by the Art Street. The least was the 
participation on the Ruamsmai Big Band. The result also showed the overall 
satisfaction with OCAC performances or quality of services was at the high level. The 
highest level of the satisfaction was the OCAC’s clear preference for the services in 
several aspects related to art and contemporary culture. The overall expectation 
toward OCAC was also at the high level. The highest level of the expectations was 
OCAC acting as the agency encouraging artists to cooperate their Intellectuals for 
creating their artworks.   
 
ค าส าคัญ 
 การมีส่วนร่วม ความพึงพอใจ ความคาดหวัง ส านักงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 
ความส าคัญของปัญหา 

การก้าวเข้าสู่ความร่วมมือเพ่ือเป็นประชาคมเดียวกันของ 10 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไนฯ เวียดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งจะ
รวมกันเป็นหนึ่งเดียว ในปี พ.ศ. 2558 ก่อให้เกิดความร่วมมือในหลากหลายด้านทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมาย โดยหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทใน         
การขับเคลื่อนสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยเพ่ือเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน (Asean Socio-Cultural Community: ASCC) เป็นอย่างมาก คือ ส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ซ่ึง
รับผิดชอบงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของประชาชนไทย การ
ด าเนินงานกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้มีการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยผ่านการจัดกิจกรรมระดมสมอง การสัมมนา การให้ทุนเพ่ือการวิจัยด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างต่อเนื่อง มีผลงานการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์
งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ิมพูนปัญญา และประยุกต์ใช้ในสังคมมาอย่าง
สม่ าเสมอ อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนบทบาทหน้าที่ด้านต่างๆ ของ ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยจะสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ด้วยดีต้องได้รับความร่วมมือจากหลากหลายฝ่าย โดยเฉพาะภาค
ประชาชนผู้ใช้บริการอันเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญในฐานะผู้ใช้บริการงาน ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
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ที่มีการรู้จักและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ทั้งหลายของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นอย่างดี 
สามารถใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะความพึงพอใจและความ
คาดหวังในการใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญยิ่งส าหรับส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในการพัฒนาการด าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ ปัญหาการวิจัย 

1. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีส่วนร่วมเกี่ยวกับงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยใน
ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร 

2. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีส่วนร่วมเกี่ยวกับงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยใน
ประเทศไทยจัดโดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหรือไม่ อย่างไร 

3. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจต่อส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เกี่ยวกับงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทยมากน้อยเพียงใด 

4. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความคาดหวังต่อส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เกี่ยวกับงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทยอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทยจัดโดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

3. เ พ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุง เทพมหานครต่อส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเกี่ยวกับงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทย 

4. เ พ่ือศึกษาความคาดหวังของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเกี่ยวกับงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษากลุ่มประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มิใช่ศิลปิน นักวิชาการ และ
นักวิชาชีพเป็นหลัก เป็นกลุ่มผู้ใช้บริการงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมิใช่ผู้ผลิตงาน ส าหรับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะใน   เขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มี
การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างต่อเนื่อง และมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ค่อนข้างครอบคลุม และการมีส่วนร่วมในการวิจัยนี้เน้นการมีส่วนร่วมใน
ฐานะการใช้บริการเท่านั้น 
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กรอบการวิจัย 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยใน
ประเทศไทย ตลอดจนการมีส่วนร่วมในงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทยที่จัดโดย
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นตัวบ่งชี้ประการหนึ่งถึงความสนใจและความต้องการเสพงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทย รวมทั้ง ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังต่อส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเกี่ยวกับงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทยของประชาชนที่เคย
มีส่วนร่วมในงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทยที่จัดโดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยเป็นสาระส าคัญยิ่งต่อการก าหนดนโยบายและแผนงานของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร 
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 5,670,089 คน (มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม, 2555) 
กลุ่มตัวอย่าง 
การค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างขนาดที่เหมาะสม โดยใช้สูตรการค านวณของทาโร่ ยามา

เน่ (Taro Yamane) (Yamane, 1973: 887 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2552) ที่ระดับค่าความเชื่อม่ัน
ที่ร้อยละ 95.0 ค่าความผิดพลาดคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ ± 4 เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่สามารถ
อ้างอิงความเป็นประชากรสมบูรณ์ขึ้น โดยค านวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 625 คน และเพ่ือให้
ครอบคลุมหลากหลายอาชีพมากขึ้นจึงเพ่ิมขนาดกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 30 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 810 คน แต่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่ตอบไม่ครบถ้วน 5 คน จึงคัดแบบสอบถามดังกล่าวออก 
เหลือกลุ่มตัวอย่างท่ีแท้จริง 805 คน 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
การสุ่มตัวอย่างเลือกวิธีไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) ด้วยวิธีการแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) และแบบโควตา (Quota sampling) โดยการก าหนดบริเวณในการ
เก็บข้อมูลให้ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณท่ีมี 1) การจัดกิจกรรมเก่ียวกับงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยใน
ระยะเวลาของการเก็บข้อมูล 2) กลุ่มผู้ชื่นชอบศิลปะ 3) หอศิลป์ และ 4) สถานศึกษาที่มีการเรียนการ

การมีส่วนร่วม ความพึงพอใจ ความคาดหวัง 

งานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยในประเทศไทย 

งานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยในประเทศไทยจัดโดย สศร. 

การมีส่วนร่วม 
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สอนด้านศิลปะจึงได้สถานที่และจ านวนการเก็บข้อมูล คือ ราชด าเนินและอโศก แห่งละ 202 ตัวอย่าง 
ขณะที่สยามสแควร์และจตุจักรแห่งละ 203 ตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่ประกอบด้วยค าถามเก่ียวกับ 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
2. ความพึงพอใจต่อส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
3. ความคาดหวังต่อส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
4. การมีส่วนร่วมเก่ียวกับงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
1) การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) 
ผู้วิจัยท าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) 2 ท่านพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของแบบสอบถามเป็น รายข้อโดยใช้ดัชนีแสดงค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index: IOC) มีการน าเสนอ
นิยามเชิงปฏิบัติการให้ผู้เชี่ยวชาญทราบที่มาของข้อค าถามแต่ละข้อว่ามาจากประเด็นใด ครอบคลุม
เนื้อหาในเรื่องนั้นหรือไม่ ควบคู่กับแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้อง      ผลการ
พิจารณาโดยรวมมีความสอดคล้อง ซึ่งข้อค าถามทั้งหมด 51 ข้อ แต่ละข้อมีค่ามากกว่า 0.5 ถือว่ามี
ความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ได้ และมีการปรับแก้ภาษาเล็กน้อย ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

2) การตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
การตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) เป็นการหาความสอดคล้อง

ภายในโดยพยายามอธิบายว่าข้อก าหนดแต่ละข้อในข้อค าถามชุดหนึ่งนั้นเป็นเรื่องเดียวกันหรือทิศทาง
เดียวกัน ในกรณีที่ข้อค าถามเป็นมาตรส่วนประมาณค่านิยมใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) 
เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ โดย
เบื้องต้นได้มีการน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 2 ท่านตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ หลังจากนั้นจึงได้มี
การน าไปทดลองใช้ก่อนการเก็บข้อมูลจริง (Pre-test) กับประชาชนที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างจริงในการ
เก็บข้อมูลจ านวน 20 คน ซึ่ง Hertzog (2008) กล่าวว่า จ านวนตัวอย่างระหว่าง 10 -40 ตัวอย่าง มี
ความเพียงพอแล้วส าหรับการทดลองใช้เครื่องมือ ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
พบว่า มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 และเมื่อน าวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นจากซึ่งอยู่ในระดับสูง เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป คือ หากค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 0.7 ขึ้นไปถือว่าอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ เหมาะสมที่จะน าไปใช้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยได้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 805 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ผู้ช่วยเก็บข้อมูลที่มีความรู้ในเรื่องระเบียบวิธี
วิจัยจ านวน 4 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี้ มีขั้นตอนการด าเนินงาน
โดยสังเขป คือ 

บัณ
ฑิต

วิท
ยา
ลัย

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

วไล
ยอ
ลง
กร
ณ์ ใน

พร
ะบ
รม
ราช

ูปถ
ัมภ

์



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558 

  
 

115 

1. ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยซักซ้อมท าความเข้าใจให้ตรงกันก่อนลงภาคสนาม  
2. ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยแนะน ารายละเอียดและขอความร่วมมือตามความสมัครใจใน

การตอบแบบสอบถาม 
3. ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถา ม แต่ละชุด

ภายหลังที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่งคืน 
การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 
ข้อมูลที่ ได้จากแบบสอบถามน ามาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์  แล้วจึงลงรหัส 

ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่    การค านวณหาค่าการ
แจกแจงความถี่ ค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ทั้งหมดน าเสนอ
แบ่งแยกตามประเด็นต่างๆ เพ่ือสะท้อนการมีส่วนร่วม ความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครต่อส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเกี่ยวกับงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยใน
ประเทศไทย 

การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง 
ในการรวบรวบข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ไม่มีการระบุชื่อหรือสถาบันในแบบสอบถาม รวมทั้งการ

น าเสนอผลการวิจัยเป็นไปในลักษณะภาพรวมไม่ระบุเป็นรายบุคคลหรือสถาบัน ที่ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของบุคคลและสถาบัน การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือการ
สัมภาษณ์เฉพาะกลุ่มจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 
ผลการวิจัย 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.1 มีอายุระหว่าง 15-20 ปี คิด
เป็นร้อยละ 34.9 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 69.6 และประกอบอาชีพ
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 63.1 และมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 53.2 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยสืบค้นงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คิดเป็นร้อยละ 76.5 
ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยสืบค้นงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสืบค้นจาก Website คือ Google 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.8 รองลงมา คือ ห้องสมุดในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 
55.3 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเคยสืบค้นงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเกี่ยวกับข้อมูลผลงาน/ชิ้นงาน 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.7 รองลงมา คือ ข้อมูลศิลปิน คิดเป็นร้อยละ 26.3 และน้อยที่สุด คือ 
อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.2 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่จัดโดย
หน่วยงานต่างๆ นอกเหนือจากส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คิดเป็นร้อยละ 88.0 ส าหรับ
กิจกรรมของหน่วยงานทั้งภาครัฐ/เอกชน/ชมรม/เครือข่าย/ชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีโอกาสเข้าร่วมในหนึ่งปีที่ผ่านมามากที่สุด คือ การเข้าชมหรือร่วม
กิจกรรมของ Gallery คิดเป็นร้อยละ 57.3 รองลงมา คือ กิจกรรมของภาครัฐ/เอกชน คิดเป็นร้อยละ 
17.0 และน้อยที่สุด คือ หอศิลป์ คิดเป็นร้อยละ 12.0 
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ส าหรับเหตุผลที่ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเนื่องมาจาก
ความชอบส่วนตัวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.1 รองลงมา คือ เพ่ือนชวนไป คิดเป็นร้อยละ 18.7 
และน้อยที่สุด คือ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 7.3 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เคยเข้าร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.0) มีความพึงพอใจต่อ
ประโยชน์ด้านความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมากสูงสุด ( X = 4.09) รองลงมา 
คือ รูปแบบกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.07) และน้อยที่สุด คือ การให้
ข้อมูลของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับมาก ( X = 3.76) 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ เคยได้ยิน/ฟัง/อ่าน เ รื่องราวเกี่ยวกับส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คิดเป็นร้อยละ 40.7 ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามเคยได้ยิน/ฟัง/อ่าน เรื่องราว
เกี่ยวกับส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คิดเป็นร้อยละ 36.6 และผู้ตอบแบบสอบถามไม่แน่ใจว่า
เคยได้ยิน/ฟัง/อ่าน เรื่องราวเกี่ยวกับส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คิดเป็นร้อยละ 22.7 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่รู้จักส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รู้จักจากรายการโทรทัศน์มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 15.8 รองลงมา คือ การรู้จัก สศร. จากครู/อาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 13.3 และ
น้อยที่สุด คือ การรู้จัก สศร. จากจดหมายข่าว คิดเป็นร้อยละ 0.7 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของ สศร. คิดเป็นร้อยละ 84.6 ส าหรับ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เคยเข้าร่วม
นิทรรศการแสดงผลงานต่างๆ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.1 รองลงมา คือ ตลาดนัดศิลปะ (Art 
Street) คิดเป็นร้อยละ 12.7 และน้อยที่สุด คือ Ruamsmai Big Band (ร่วมสมัย บิ๊กแบนด์) คิดเป็น
ร้อยละ 0.9 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีความพึง
พอใจต่อคุณภาพการด าเนินงานหรือการให้บริการของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.65) โดยมีความพึงพอใจต่อการมีความชัดเจนของการให้บริการงานด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสูงสุดอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.85) รองลงมา คือ การ
เป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์  ทันสมัยอยู่ในระดับมาก          
( X = 3.79) และน้อยที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ ให้บริการด้วยความรวดเร็วอยู่ในระดับมาก ( X = 3.44) 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่อส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.10) โดยมีความคาดหวังต่อส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในการเป็นหน่วยงาน
ที่ส่งเสริมให้ศิลปินผนึกก าลังทางปัญญาเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานสูงสุดอยู่ในระดับมาก ( X = 4.17) 
รองลงมา คือ การเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนแหล่งแสดงผลงานต่างๆ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.14) 
และน้อยที่สุด คือ การเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการน าเสนอองค์ความรู้  และผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยทั้งในระดับชาติและนานาชาติอยู่ในระดับมาก ( X = 3.98) 
 
อภิปรายผล 

1. การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทย  
ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยสืบค้นงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

และมีส่วนน้อยมากที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ 
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นอกเหนือจากส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอาจเป็นได้ว่างานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ประเทศไทยด ารงอยู่ท่ามกลางความสับสนของผู้เสพว่าคืออะไร การขาดความชัดเจนของนิยาม 
ความหมายการอธิบายความศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามอาจเคยได้เข้าร่วม
กิจกรรมแต่ไม่ทราบว่ากิจกรรมที่เคยเข้าร่วม คือ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยก็เป็นได้ 

ส าหรับเหตุผลที่ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเนื่องมาจาก
ความชอบส่วนตัวมากท่ีสุด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่
เคยเข้าร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ด้านความรู้ที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมากสูงสุด เป็นการแสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งโดยส่วนใหญ่
เป็นวัยรุ่น ตอนปลายซึ่งมีพลังในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มีความชัดเจนในความชอบของตน แสวงหา
สิ่งเติมเต็มสิ่งที่ตนชอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอารีย์ พันธ์มณี (2546) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจ 
คือ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความรู้สึก  พึงพอใจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลได้รับในสิ่งที่
ตนเองต้องการ หรือเป็นไปตามที่ตนเองต้องการ 

2. การมีส่วนร่วมเก่ียวกับงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจัดโดยส านักงาน  
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของ สศร. ถึงร้อยละ 
84.6 อาจเป็นผลมาจากการไม่รู้จัก สศร. หรืองานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทยยังไม่
เป็นที่รู้จักดี หรือการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ยังไม่ทั่วถึงซึ่งสอดคล้องกับ วรรณา วงษ์วานิช 
(2549) ที่กล่าวว่า “กระบวนการมีส่วนร่วมไม่อาจสามารถกระท าได้ในทุกประเด็น แต่การมีส่วนร่วม
ของบุคคลจะมีอยู่ในเกือบทุกกิจกรรมของสังคม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจและประเด็นการพิจารณาที่
อยู่ภายใต้เงื่อนไขพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมว่าจะต้องมีอิสรภาพ มีความเสมอภาค และมีความสามารถใน
การเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือให้การมีส่วนร่วมด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ดังนั้น การที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามไม่รู้จัก สศร. หรือการที่งานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทยยังไม่เป็นที่รู้จัก
ดี ตลอดจนการที่การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ยังไม่ทั่วถึงย่อมส่งผลให้บุคคลไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวได้ 

3. ความพึงพอใจต่อส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) เกี่ยวกับงาน 
ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทย 

ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของส านักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการด าเนินงานหรือการให้บริการของ สศร. ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวงเดือน เจริญ, (2553) ที่พบว่า ความพึงพอใจและความ
คาดหวังของผู้ใช้บริการต่อบริการสารสนเทศ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาโดยรวม มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเป็นผลมาจากการที่ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่ไม่คงที่ ความรู้สึก
พอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลไดรับการตอบสนอง หรือลดลงหากความต้องการนั้นไม
ไดรับการตอบสนอง (ชริณี เดชจินดา, 2535) ดังนั้น ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเน้น
สาระความรู้ควบคู่กับความเพลิดเพลินจึงอาจมีมากกว่าความพึงพอใจในการใช้บริการที่ต้องการได้รับ
การบริการตามหวัง 
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ในส่วนของความความพึงพอใจต่อคุณภาพการด าเนินงานหรือการให้บริการของ สศร. สูงสุด 
คือ การมีความชัดเจนของการให้บริการงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ น้ าลิน   เทียมแก้ว (2556) ที่พบว่า ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามด้านการบริการและขั้นตอนกระบวนการ
ให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นได้ว่า ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็น
หน่วยงานหลักแห่งหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การ
ให้บริการต่างๆ จึงมีความชัดเจนจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสัมผัสและเกิด ความพึงพอใจได้ และ
สอดคล้องกับอเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548) ที่กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการจะแสดงออกในทางบวกหรือลบต่อสิ่งที่ได้รับ
จากการบริการ และ การน าเสนอการบริการโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไดคาดหวังไว ซึ่งสามารถ
เปลี่ยนแปลงไปได้ตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการบริการ ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์บริการ กระบวนการบริการ ราคาค่าบริการ และอ่ืนๆ นอกจากนี้การให้บริการเก่ียวกับงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยโดย สศร. นับเป็นการบริการสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ
การบริการสาธารณะของนันทวัฒน บรมานันท์ (2547) ที่ว่า บริการสาธารณะเป็นกิจการที่มีความ
จ าเป็นส าหรับประชาชน เป็นการให้บริการโดยหน่วยงานของรัฐ จ าเป็นต้องมีความต่อเนื่องในการ
จัดท าซึ่งเป็นหลักการที่ส าคัญ โดยความหมายของความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ คือ นิติบุคคลผู้
มีหน้าที่จัดท าบริการสาธารณะจะต้องด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง
ตลอดเวลา เพ่ือรักษาผลประโยชนและสวัสดิภาพของประชาชน ดังนั้น สศร. ในฐานะหน่วยงานของ
รัฐที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจึงต้องสร้างความชัดเจน
ของการบริการด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ส าหรับความพึงพอใจต่อคุณภาพการด าเนินงานหรือการให้บริการของ สศร. ด้านที่น้อยที่สุด 
คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ น้ าลิน เทียมแก้ว (2556) 
ที่พบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยภาพรวม
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ อาจเนื่องมาจากการที่
ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ในการวิจัยนี้เป็นคนรุ่นใหม่ ซึ่งไม่ชอบการรอคอย คุ้นเคยกับความ
รวดเร็ว ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ สศร. จึงอาจไม่ทันต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

4. ความคาดหวังต่อส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเกี่ยวกับงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยในประเทศไทย 

ผลการศึกษาพบว่าความความคาดหวังต่อส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ผกามาศ จุดรัมย์ (2552)   ที่พบว่า ความคาดหวังของ
ผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอ าเภอ ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก อาจเป็นได้ว่า ความคาดหวังต่อการกระท าหรือสถานการณ์
ต่างๆ ของมนุษย์เป็น การคิดล่วงหน้าไว้ก่อน ซึ่งอาจจะเป็นหรือไม่เป็นไปตามที่คิดไว้ โดยที่ความ
คาดหวังส่วนมากเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงอนาคตที่ดี เป็นความมุ่งหวังที่ดีงาม เป็นระดับหรือค่า
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ความน่าจะเป็นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่หวังไว้ ซึ่งโดยธรรมชาติของมนุษย์ มักคาดหวังในทางที่ดี เพ่ือเกิด
ความสุข ก าลังใจ แรงบันดาลใจในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่อส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในการเป็น
หน่วยงานที่ส่งเสริมให้ศิลปินผนึกก าลังทางปัญญาเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานสูงสุดอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยปี 2555-2558 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในการพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  (ส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, 2557) แสดงให้เห็นว่า สศร. ถูกคาดหวังให้รับบทบาทของการเป็นคนกลาง
ในการเชื่อมโยงการท างานระหว่างศิลปิน ให้เกิดการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้โดยไม่หยุดยั้ง  ทั้งนี้ บทบาทดังกล่าวเป็น
พันธกิจหลักของ สศร. อยู่แล้ว 

ส าหรับความคาดหวังต่อส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยด้านที่น้อยที่สุด คือ การเป็น
หน่วยงานที่สนับสนุนการน าเสนอองค์ความรู้ และผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากวิสัยทัศน์และพันธกิจของ สศร. ที่ระบุในรายงาน
ประจ าปี 2555 ไม่พบการสะท้อน บทบาทของ สศร. ในการผลักดันผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ในเวทีนานาชาติอย่างชัดเจน ประกอบกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยไทยทั้งในระดับชาติและนานาชาติอาจยังมีไม่มากนัก จึงส่งผลให้ความคาดหวังต่อส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในด้านการเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการน าเสนอองค์ความรู้ และผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยทั้งในระดับชาติและนานาชาติมีน้อยที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยที่พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศ
ไทยยังอยู่ในระดับน้อยนั้น หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ควรพัฒนาแผนการประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมต่างๆ ทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งที่จัด
โดย สศร. เอง หรือหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ ให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นเป็นการเร่งด่วน ตลอดจน
การเร่งด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยปี 2555-2558 โดยเฉพาะ
การส่งเสริมให้ศิลปินผนึกก าลังทางปัญญาเพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนผลักดันให้งานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศมีบทบาทในเวทีระดับชาติ นานาชาติ และระดับโลกได้มากยิ่งขึ้น
ต่อไป 

ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยควรกระตุ้นให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องต่างๆ อาทิ 
กระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษา เป็นต้น ส่งเสริมให้ประชาชนสนใจงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยในประเทศไทยมากขึ้น ตลอดจนร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอซีที) ในการพัฒนา
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้สามารถเข้าถึงและสืบค้นได้โดยสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ การวิจัยต่อเนื่องเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในสายตา
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย ซึ่งมีหลากหลายกลุ่มจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ สศร. ในการทราบว่า
กลุ่มคนทั้งหลายเห็นหรือรับรู้ภาพ สศร. อย่างที่ สศร. ปรารถนาให้เป็นหรือไม่ อันเป็นประเด็นส าคัญ
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ในการวางจุดยืนด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยขององค์กรและประเทศเพ่ือขับเคลื่อนให้ก้าวสู่ความเป็น
ผู้น าด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่ก าลังจะเกิดขึ้นในเวลา
อันใกล้นี้ได้อย่างแท้จริง 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 บทความวิจัยนี้เป็นผลงานจากการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากทางส านักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย ผู้วิจัยขอกราบพระคุณอย่างสูงไว้ในที่นี้ และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานวิจัยทุกข้ันตอนจนบทความวิจัยฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการ 
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ภัฏอุบลราชธานี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2555 ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นอย่างมีสัดส่วน 
(Proportional Stratified Random Sampling) แล้ วท าการสุ่ ม อย่ า งง่ าย  (Simple Random 
Sampling) เครื่องมือการวิจัยคือแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด มีความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99 ระดับ
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อัลฟาครอนบัค เท่ากับ 0.952 น าข้อมูลมา
วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และสร้างสมการณ์พยากรณ์โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ  แบบ
ขั้นตอน  

ผลการวิจัย พบว่า  
1. จิตสาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสัมพันธ์กับปัจจัยด้าน การเรียนรู้ด้วยตนเอง

และเรียนรู้กับผู้ อ่ืน (X2, r = 0.893) ปัจจัยด้านอาจารย์และเพ่ือน (X4, r = 0.886) ปัจจัยด้าน
ครอบครัว (X3, r = 0.823) ปัจจัยด้านอัตมโนทัศน์ (X1, r = 0.793) และปัจจัยด้านการขัดเกลาทาง
สังคม (X5, r = 0.709) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

2. ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์จิตสาธารณะของนิสิตระดับปริญญาตรี  คือ ปัจจัยด้านการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้กับผู้อ่ืน (X2) ปัจจัยด้านอาจารย์และเพ่ือน (X4) ปัจจัยด้านครอบครัว (X3) 
ปัจจัยด้านอัตมโนทัศน์ (X1) ปัจจัยด้านการขัดเกลาทางสังคม (X5) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.998 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 
0.996 คิดเป็นร้อยละ 99.6 เขียนเป็นสมการพยากรณ์จิตสาธารณะของนิสิต   ระดับปริญญาตรีในรูป
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 
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สมการในรูปคะแนนดิบ 
Y = -0.150 + 0.248(X2) + 0.258(X4) + 0.188(X3) + 0.181(X1) + 0.167(X5) 
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Zy = 0.280(X2) + 0.307(X4) + 0.222(X3) + 0.223(X1) + 0.161(X5) 

 
ABSTRACT 

The purpose of this research were to 1) examine the factors affected public 
mind of Rajabhat university students and 2) to construct a predictive equation of 
public mind of Rajabhat university students. The sample consisted of 400 
undergraduate students at Rajabhat university, which enrolled in the semester of the 
academic year 2012. The sample was randomized by using proportional stratified 
random sampling method, and then selected the sample by using the simple 
random sampling method. Therefore, data was collected by 400 questionnaires. The 
questionnaire reliability was .952 at 99 percent level of confident and at 1 percent of 
error. The statistics were use in this research were frequency, percentage, mean, 
standard deviation (S.D.), Pearson product-moment correlation coefficient (rxy) and 
stepwise multiple regression. Finally, the predictive equation was constructed by the 
significance variable from stepwise multiple regression analysis.   

Finding are as follows: 
1.The students’ public mind and the factor self-learning and learning with 

each other (X2, r = 0.893)  factors, teachers and friends (X4, r = 0.886), family factors 
(X3,  r = 0.823), the factor of self-concept (X1, r = 0.793) and socialization factors (X5, r 
= 0.709) which were positively related at the  .01 level of significance. 

2. The factors could predict the students’ public mind, included : the factor 
self-learning and learning with each other ( X2)  factors, teachers and friends ( X4) , 
family factors ( X3) ,  the factor of self-concept (X1) ,  and socialization factors ( X5)  
respectively. These factors had a correlation coefficient of 0.998 at the .01 level of 
significance with a predictive power at 99.8 percent. The predictive equation of 
students’ public mind was able to be constructed in the raw score form and 
standard form as below : 
 Formulated in the raw score 

   Y = - 0.150 + 0.248 (X2) + 0.258 (X4) + 0.188 (X3) + 0.181 (X1) + 0.167 (X5). 
Formulated in the standard  
Zy = 0.280 (X2) + 0.307 (X4) + 0.222 (X3) + 0.223 (X1) + 0.161  
(X5). 
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ค าส าคัญ 
            จิตสาธารณะ 
 
ความส าคัญของปัญหา 

สภาพเศรษฐกิจและสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ การปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ที่เหมาะสมเป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ในแง่ของการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่ต้องขึ้นอยู่กับหลายตัวแปร และตัวแปรที่ส าคัญที่สุด คือ ทรัพยากร
มนุษย์ ที่ต้องมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม จะกลายเป็นชาติที่ได้เปรียบและมีพลัง
ทางการเมือง แต่หากสังคมใดประชาชนขาดจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม จิตส านึกที่จะช่วย
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม จิตส านึกในการต่อสู่ความไม่ถูกต้อง และจิตส านึกที่มีความรักชาติรัก
แผ่นดิน จะกลายเป็นสังคมที่อันตราย (ลิขิต ธีรเวคิน, 2548) การขาดจิตสาธารณะในการช่วยเหลือ 
ดูแลรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งผลกระทบหลายๆ ส่วน ได้แก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน 
ประเทศ และระดับโลก ฉะนั้นการมีจิตส านึก หรือ จิตสาธารณะ จึงมีความส าคัญ (ไพบูลย์ วัฒนศิริ
ธรรม และสังคม สัญจร, 2543) และหนี้ไม่พ้น เพราะนอกจากจะเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งของคนดีแล้ว 
ยังเป็นธรรมาภิบาลของสังคมและเป็นหลักข้อหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยด้วย สมเด็จพระบรมราช
ชนกทรงตรัสไว้กว่า 80 ปีมาแล้วว่าประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์ต้องถือเป็นกิจที่หนึ่ง (วิษณุ เครืองาม, 
2555) ดังนั้น จิตสาธารณะเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนในชาติ และทวีความส าคัญมากข้ึนใน
ปัจจุบัน การพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้มีจิตสาธารณะมีความส าคัญยิ่งต่อประเทศชาติ จึงควรเป็น
ความร่วมมือของทุก   ภาคส่วน (ดวงกมล ทองอยู่, 2555) ในการปลูกฝัง ส่งเสริม และพัฒนาให้เด็ก
และเยาวชนมีจิตสาธารณะ (Public Mind) หรือจิตส านึกสาธารณะ (Public Consciousness) ซึ่ง
เป็นคุณธรรมของพลเมืองดีและเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาสังคม  ด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มี
จิตส านึกต่อบุคคล องค์กร หรือสังคม จิตสาธารณะ ท าให้เกิดพลังในการสร้างสรรค์ ท าให้เกิดประชา
สังคม เกิดความเข้มแข็งของขุมชน องค์กร สังคม และประเทศชาติ (ประเวศ วะสี และคณะ, 2542)  

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ท าการส ารวจสุขภาพเด็กไทยด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม และจริยธรรม 
ครั้งที่ 4 ระหว่าง ปี 2551-2552 พบว่า กลุ่มเด็กเล็กอายุ 1-5 ปี มีคะแนนต่ า ในด้านการท าตาม
ระเบียบกติกา กลุ่มเด็กอายุ 6-9 ปี ได้คะแนนต่ า คือ ความมีวินัย ความมีสติ-สมาธิ ความอดทนและ
ความประหยัด ขณะที่กลุ่มเด็กอายุ 10-14 ปี ภาพรวมเด็กมีคะแนนดีขึ้น เมื่อแยกย่อยในส่วนของด้าน
จริยธรรม พบว่าเด็กกลุ่มนี้ เห็นว่า “การเล่นขี้โกงเมื่อมีโอกาส” และ “การลอกข้อสอบถ้าจ าเป็น” 
เป็นพฤติกรรมที่เด็กยอมรับได้มากขึ้น นั้นหมายถึงว่าในอนาคตหากมิได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้าน
อารมณ์ จิตใจ สังคม และจริยธรรม เด็กและเยาวชนไทยจะขาดระเบียบวินัย อารมณ์ก้าวร้าว รวมทั้ง
การคิดวิเคราะห์วิจารณ์อย่างถูกต้อง (ข่าวสดออนไลน์,  21 กันยายน พ.ศ. 2554) ซึ่งสอดคล้องกับผล
วิจัยของสมหมาย วิเศษชู (2554) และวรภัทร์ ภู่เจริญ (2549) พบว่า พฤติกรรมของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาท่ีต้องปรับปรุงและพัฒนา คือ การแบ่งปัน การช่วยเหลือหรือการสร้างความสุขให้กับผู้อื่น 
และเด็กไทยบางส่วนยังใช้ชีวิตอย่างไร้สาระ อ่อนแอ ควบคุมตนเองไม่ได้ เป็นทาสโฆษณา  
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ผลกระทบการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทย ท าให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมากขึ้น ขาดจิตส านึกสาธารณะ ให้
ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ท าให้คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง  
น าไปสู่ปัญหาทางสังคมต่างๆ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2549) น ามาซึ่งพฤติกรรมที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองมากกว่าส่วนรวมขาดคุณธรรม
จริยธรรม ขาดสมดุลทั้งทางจิตใจและวัตถุ โดยมีความโน้มเอียงไปนิยมวัตถุมากกว่าจิตใจมากขึ้นทุก
ขณะ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2553) ประกอบกับระบบทุนนิยมที่มุ่งผลประโยชน์เป็นหลัก ท าให้มนุษย์ซึม
ซับเอาความเห็นแก่ตัวมาไว้ในตัวเอง สังคมจึงมีแต่การแก่งแย่ง เอารัดเอาเปรียบ คิดแต่จะหา
ผลประโยชน์ใส่ตนเอง น ามาซึ่งพฤติกรรมของคนในสังคมที่มีความส านึกต่อส่วนรวมลดน้อยลง   ทุก
วัน (ธนิดา ทองมีเหลือ, 2550)  

จากข้อมูลข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักศึกษา 
ผู้ที่จะไปเป็นทรัพยากรส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ท าการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มุ่นเน้น
การพัฒนาท้องถิ่นเป็นส าคัญ เกื้อหนุนและเสริมสร้างดุลยภาพของการพัฒนาสังคมไทย  ตาม 
“อุดมการณ์แห่งการรักท้องถิ่น” (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ , 2541) คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีระบบการเรียนการสอน
มายาวนานกว่า 72 ปี จัดการศึกษาและให้การบริการแก่ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร 
อ านาจเจริญ (บางส่วน) และบุคลากรในเขตจังหวัดและประเทศใกล้เคียง  ได้แก่ ลาว กัมพูชา และ
เวียดนามเป็นต้น  โดยจัดการศึกษาในระดับอนุปริญญา ปริญญาบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิตและ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต นับได้ว่าเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษาของการเป็นประตูสู่ อาเซียน
ในระดับท้องถิ่นท่ีมีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2555) 

การศึกษาเกี่ยวกับจิตสาธารณะ จะท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อจิต
สาธารณะและการสร้างสมการพยากรณ์จิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา ปลูกฝั่ง การจัดกิจกรรมและการควบคุมการจัดกิจกรรมในการส่งเสริม
และเสริมสร้างจิตสาธารณะให้กับนักศึกษา และยังใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
เสนอและกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ เพ่ือน าไปประกอบอาชีพการด ารงชีวิต สร้างประโยชน์
ต่อประเทศ พัฒนาสังคม ในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและ
ของประเทศชาติ และเป็นกรณีศึกษาส าหรับสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่สนใจต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นอย่างไร 

 
วัตถุประสงค์วิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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2. เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์จิตสาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ก าลังศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานีที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 15,722 คน (ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน, 2556) 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี   ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-4 
ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกอบด้วย 1) คณะเกษตรศาสตร์ 2) คณะครุ
ศาสตร์  3) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 4) คณะวิทยาศาสตร์ 5) คณะพยาบาลศาสตร์ 6) คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 8) คณะนิติศาสตร์ 9) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 10) คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์เลือก 11) โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 15,722 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างกรณีที่ทราบจ านวนประชากรของ Yamane 
ก าหนดระดับความเชื่อม่ัน 95% และค่าความคลาดเคลื่อน 5% (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552)  

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 390 ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้ท าการส ารองไว้ 10 ตัวอย่าง รวม
ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ท าการสุ่มตัวอย่างอาศัยความน่าจะเป็น (Probability 
Sampling) ใช้ เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชั้นอย่างมีสัดส่วน  (Proportional Stratified Random 
Sampling) ของแต่ละคณะ แล้วท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน และสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน เพ่ือพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 
แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ได้แก่ เพศ ชั้นปี และคณะ   ตอนที่ 2 แบบส ารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อจิต
สาธารณะ ประกอบด้วย ด้านอัตมโนทัศน์ ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน ด้าน
ครอบครัว ด้านอาจารย์และเพ่ือน ด้านการขัดเกลาทางสังคม และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

สมมติฐานการวิจัย ปัจจัยด้านอัตมโนทัศน์ ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น  
ด้านครอบครัว ด้านอาจารย์และเพ่ือน และด้านการขัดเกลาทางสังคม มีความสัมพันธ์กับจิตสาธารณะ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ตัวแปรต้น คือ ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ประกอบด้วย เพศ ชั้นปี และคณะ  
ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ ประกอบด้วยด้านอัตมโนทัศน์  ด้านการ

เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน ด้านครอบครัว ด้านอาจารย์และเพ่ือนด้านการขัดเกลาทาง
สังคม 

 
 

บัณ
ฑิต

วิท
ยา
ลัย

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

วไล
ยอ
ลง
กร
ณ์ ใน

พร
ะบ
รม
ราช

ูปถ
ัมภ

์



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558 

  

127 

ขั้นตอนการวิจัย 
1. การสร้างเครื่องมือในการวิจัยจากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร  หนังสือต ารา บทความ 

เอกสารสิ่งตีพิมพ์ ข้อมูลการสืบค้นต่างๆ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ  เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดขอบเขตและข้อมูลพื้นฐานของเนื้อหาในแบบสอบถามการวิจัย 

2. รวบรวมจิตสาธารณะจากแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวกับจิตสาธารณะและจากการสนทนากลุ่ม  
(Focus Group) จากตัวแทนกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาราชภัฏอุบราชธานี มาพัฒนาสร้างข้อค าถามและ
ปรับปรุงให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

3. สร้างเครื่องมือให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี น าไปหาคุณภาพเครื่องมือด้วยการส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ 
เพ่ือแก้ไข ตรวจสอบ ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับประเด็นหลักของจิตสาธารณะ (Item Objective Congruence Index : IOC) 
เท่ากับ 0.78 

4. น าข้อค าถามที่ได้ผ่านการแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่ไม่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 ชุด ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient 
of Alpha) ของครอนบัค มีค่าเท่ากับ 0.976 ประกอบด้วยกลุ่มปัจจัยด้านอัตมโนทัศน์ มีค่าความ
เชื่อมั่นของแบบวัดทั้งกลุ่มเท่ากับ 0.858 กลุ่มปัจจัยด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้กับผู้อื่น มีค่า
ความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งกลุ่มเท่ากับ 0.811 กลุ่มปัจจัยด้านครอบครัว มีค่าความเชื่อม่ันของแบบวัด
ทั้งกลุ่มเท่ากับ 0.949 กลุ่มปัจจัยด้านอาจารย์และเพ่ือน มีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งกลุ่มเท่ากับ 
0.847 กลุ่มปัจจัยด้านการขัดเกลาทางสังคม มีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งกลุ่มเท่ากับ 0.88  

5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วมาตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 
เพ่ือให้ได้ความสมบูรณ์มากที่สุด แล้วน าไปด าเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

6. เก็บแบบสอบถามกลับมา น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์และน ามาให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
  
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาหญิงคิดเป็นร้อยละ 63.2 และนักศึกษาชาย
คิดเป็นร้อยละ 36.8 ส่วนใหญ่เป็นชั้นปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 27.8 รองลงมาชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 
27.0 ชั้นปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 23.2 ชั้นปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 19.8 และชั้นปีที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 2.2 
ตามล าดับและคณะที่ก าลังศึกษาเป็นนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
24.0 รองลงมาคณะครุศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 17.8 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ คิดเป็นร้อยละ 
14.5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 12.0 คณะวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 8.0 
โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 7.7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
5.5 คณะนิติศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 5.0 คณะเกษตรศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 3.0 คณะแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก คิดเป็นร้อยละ 2.0 และคณะพยาบาลศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดับ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างจิตสาธารณะกับตัวแปรอ่ืนๆ พบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวมี
ความสัมพันธ์กับจิตสาธารณะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
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ระหว่าง 0.709 - 0.893 สามารถเรียงล าดับความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย คือ ปัจจัยด้านการเรียนรู้
ด้วยตนเองและเรียนรู้กับผู้ อ่ืน (r = 0.893) ปัจจัยด้านอาจารย์และเพ่ือน (r = 0.886) ปัจจัยด้าน 
อัตมโนทัศน์ (r = 0.823) ปัจจัยด้านครอบครัว (r = 0.793) และปัจจัยด้านการขัดเกลาทางสังคม (r = 
0.709) ตามล าดับ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคุณมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ  แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) พบว่า ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์จิตสาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ปัจจัยด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
เรียนรู้กับผู้อื่น(X2) ปัจจัยด้านอาจารย์และเพ่ือน(X4) ปัจจัยด้านครอบครัว(X3) ปัจจัยด้านอัตมโนทัศน์ 
(X1) ปัจจัยด้านการขัดเกลาทางสังคม(X5) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.998 ค่า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.996 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ปรับปรุง ( R2

adj ) เท่ากับ 
0.996 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SEest) เท่ากับ 0.033 ตัวแปรทั้ง 5 ตัว สามารถท านายได้ร้อย
ละ 99.6 
 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
 

ตัวแปร 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. b Std. Error β 
(X2) 0.248 .005 0.280 53.243 .000 
(X4) 0.258 .004 0.307 62.559 .000 
(X3) 0.188 .004 0.222 52.543 .000 
(X1) 0.181 .004 0.223 48.243 .000 
(X5) 0.167 .004 0.161 41.371 .000 

Constan
t 

-0.150 .014 
 

-10.724 .000 

            R = 0.998            SEest  = 0.033                 F = 21727.347 
            R2 =  0.996          R2

adj  = 0.996                 a = -0.150 
 
จากตารางที่1 พบว่า ตัวพยากรณ์พยากรณ์จิตสาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปัจจัยด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้กับผู้อื่น (X2) ปัจจัยด้าน
อาจารย์และเพ่ือน (X4) ปัจจัยด้านครอบครัว (X3) ปัจจัยด้านอัตมโนทัศน์ (X1) และปัจจัยด้านการขัด
เกลาทางสังคม(X5) มีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากับ 0.248, 0.258, 
0.188, 0.181 และ 0.167 ตามล าดับ มีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) 
เท่ากับ 0.280, 0.307, 0.222, 0.223 และ 0.161 ตามล าดับ และค่าคงที่ของสมการในรูปคะแนนดิบ 
(a) เท่ากับ -0.150 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 
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สมการในรูปคะแนนดิบ 
Y = -0.150 + 0.248(X2) + 0.258(X4) + 0.188(X3) + 0.181(X1) + 0.167(X5) 

 

สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Zy = 0.280(X2) + 0.307(X4) + 0.222(X3) + 0.223(X1) + 0.161(X5) 

 
อภิปรายผล 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 ประกอบด้วย  

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้กับผู้อ่ืน(X2) มีความสัมพันธ์กับจิตสาธารณะ อัน
เนื่องจากการที่นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ การวางแผนการประเมิน มีความคิดสร้างสรรค์ ความ
รับผิดชอบ คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมีความเชื่อมั่น รับรู้และตั้งวัตถุประสงค์ตามความต้องการเรียนรู้ 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมจะสร้างจิตสาธารณะให้เกิดแก่ตนเองได้ สอดคล้อง
กับการศึกษาของเรียม นมรักษ์ (2552) อ้อมใจ วงษ์มณฑา (2553) และวิทยพัฒนท สีหา (2551ก) ที่
เห็นสอดคล้องว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกับผู้ อ่ืน การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็น
สิ่งแวดล้อมท่ีดีที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักศึกษา 

ปัจจัยด้านอาจารย์และเพ่ือน(X4) มีความสัมพันธ์กับจิตสาธารณะของนักศึกษา อันเนื่องจาก
ความรู้สึกของนักศึกษาที่ได้รับการยอมรับ การแบ่งปันการท าประโยชน์ร่วมกันอย่างมี ส่วนรวมใน
ระยะเวลาที่ก าหนด การแสดงออกในค่านิยม การดูแลเอาใจใส่จากอาจารย์และเพ่ือน  จะสร้างจิต
สาธารณะให้เกิดแก่ตนเองได้ เช่นเดียวกับการศึกษาของอัญชลิกา ผิวเพชร (2554) และShotwell, 
Kristin D. (2010) กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะของนักศึกษา คือ ลักษณะพฤติกรรมหรือ
บุคลิกภาพ วิธีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการสอนของครูดูแล ป้องกัน และแนะน าแนวทางการพัฒนา
ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ร่วมถึงการศึกษาของ สมศรี 
ฐานะวุฒิ กุล  และคณะ (2556) และชลัญธร  ชินบุตร (2553) เห็นสอดคล้องกันในเรื่องของ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีครูมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
การวางกลยุทธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรมสั่งสอนชี้แนะด้วยวาจา  กิจกรรมที่เป็นต้นแบบ
เพ่ือสร้างแบบอย่างของการเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ การนิเทศติดตาม ในการ
ปลูกฝังความเป็นผู้มีจิตสาธารณะของนักเรียนเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะ 

ปัจจัยด้านครอบครัว(X3) มีความสัมพันธ์กับจิตสาธารณะของนักศึกษา  อันเนื่องจาก
ความรู้สึกของนักศึกษาที่แสดงออกและการกระท าที่ปฏิบัติต่อความมีระเบียบวินัยที่เป็นข้อปฏิบัติของ
ครอบครัว การเชื่อฟังค าสอนของพ่อแม่และญาติพ่ีน้อง การแสดงความช่วยเหลืองานของครอบครัว 
การท ากิจกรรมร่วมในครอบครัว การแบ่งปันสิ่งของ ความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ที่ตนเอง
ได้ยึดถือปฏิบัติตามวิถีชีวิตของครอบครัว สอดคล้องกับการศึกษาของวิทยพัฒนท  สีหา (2551ข) และ 
ขณิดา นันทะวัน (2554ก) ที่กล่าวถึงค่านิยมบุคคลทางครอบครัวมีสัมพันธ์กับจิตสาธารณะของ
นักศึกษา ด้วยการแสดงออกถึงความพอใจและมีคุณค่าในฐานะที่เป็นสมาชิกในครอบครัวและมี
ความรู้สึกว่าตัวเองมีความสัมพันธ์กับครอบครัวที่ได้รับการปลูกฝัง การอบรมสั่งสอน การช่วยเหลือ
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จากครอบครัว เป็นสิ่งที่ถูกถ่ายทอดจากภายนอกที่เป็นพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว และ
มาจากการปลูกฝังของครอบครัวผ่านการเลียนแบบ  

ปัจจัยด้านอัตมโนทัศน์ (X1) มีความสัมพันธ์กับจิตสาธารณะของนักศึกษา อันเนื่องจากการที่
นักศึกษามีความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อตนเองในด้านความสามารถของตนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นคนมี
เหตุผล ใช้ความคิดได้ดี ท างานร่วมกับเพ่ือนๆ และคนอื่นๆ เป็นไปด้วยดี มีความรู้สึกยินดีกับผู้ประสบ
ผลส าเร็จ มุ่งม่ันกับงานตนเองและมีความเสียสละพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นเมื่องานตนส าเร็จ สอดคล้องกับ
ทฤษฏีต้นไม้จริยธรรม ของดวงเดือน พันธุมนาวิน (2539) ที่ศึกษาจริยธรรมบุคคล ว่าเกิดจากสาเหตุ
ทางจิตใจของบุคคลต้องประกอบด้วยสติปัญญา ประสบการณ์ทางสังคม และสุขภาพจิต และ
การศึกษาของ ขณิดา นันทะวัน (2554ข) ที่กล่าวถึง อัตมโนทัศน์ของนักศึกษาปริญญาตรี ว่าเป็น
ลักษณะของการมองตัวเองซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้และประสบการณ์ที่บุคคลปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม    เป็นพื้นฐานที่เกิดขึ้นในตนเอง หรือเรียกปัจจัยภายใน อันได้แก่สุขภาพจิต ความเฉลียว
ฉลาดและประสบการณ์สังคม แสดงให้เห็นพฤติกรรมของนักศึกษาที่มีความคิดเห็นที่มีต่อตนเอง
เกี่ยวกับความมั่นใจ เชื่อมั่นที่จะสร้างสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  

ปัจจัยด้านการขัดเกลาทางสังคม(X5) มีความสัมพันธ์กับจิตสาธารณะของนักศึกษา อัน
เนื่องจากการที่นักศึกษาแสดงความรู้สึกและการกระท าที่มีต่อกฎระเบียบ การพัฒนาตนเอง การ
ยึดถือแบบอย่างที่ดี การอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว การยึดถือแบบอย่างของระเบียบและคุณธรรม
จริยธรรมจากมหาวิทยาลัย การจัดระเบียบทางสังคม และการยึดถือกฎหมายเป็นแนวปฏิบัติ  อันดี มี
ความสัมพันธ์ทางบวกไปกับรูปแบบการด าเนินชีวิต (อริยา คูหา, 2554) และบุรเกียรติ์ วิริยะสุบรรณ 
(2553) กล่าวไว้เช่นกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางบวกที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะกับคุณภาพชีวิตการ
ท างานที่ดี เช่นเดียวกับการศึกษาของ Brett Lunceford and Shane Lunceford (2008) ที่ใช้การ
ยอมรับทางสังคม เพ่ือก่อให้เกิดจิตส านึกในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์  และ 
Peter Jones (2009) เห็นสอดคล้องว่าความสัมพันธ์ของจิตสาธารณะกับสังคมการท างาน ส่งต่อ
พฤติกรรมของคนในสังคมนั้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีความสัมพันธ์ทางบวก ดังนั้น

เพ่ือก่อให้เกิดจิตสาธารณะในระดับต่างๆ ควรจัดกิจกรรมที่มีแนวทางในการพัฒนา ปลูกฝัง และการ
ควบคุมที่อยู่รอบตัวนักศึกษาไปพร้อมกัน เช่น ในระดับครอบครัว ที่ควรมีกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดจิต
สาธารณะ เช่น การช่วยเหลืองานบ้าน การแบ่งปัน เป็นต้น ในระดับสถาบันการศึกษาควรส่งเสริม
กิจกรรมที่มุ่งนักศึกษาเป็นศูนย์กลางโดยใส่ไว้ในการเรียนการสอน การพัฒนาอาจารย์ และควบคุม
ด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา และระดับสังคมที่ควรมีแนวประพฤติปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างหรือ
ต้นแบบของผู้สร้างประโยชน์ต่อสาธารณะ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ     
อันเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการด ารงชีวิต การอยู่ในสังคม การประกอบอาชีพ และสร้าง
ประโยชน์ต่อประเทศต่อไป แยกประเด็นพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะได้ดังนี้ 
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ปัจจัยด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้กับผู้อ่ืน ควรส่งเสริมกิจกรรมที่มีนักศึกษาเป็น
ศูนย์กลางตั้งแต่การเสนอกิจกรรมหรือโครงการ การวางแผนการด าเนินกิจกรรม และสรุปผลทั้งใน
และนอกชั้นเรียน โดยอยู่บนพ้ืนฐานของ   ตกลงรวมกัน  

ปัจจัยด้านอาจารย์และเพ่ือน ควรส่งเสริมกิจกรรมที่มุ่งเน้นประโยชน์ต่อสาธารณะ สนับสนุน
กิจกรรมอันเป็นแบบอย่างหรือต้นแบบของพฤติกรรมที่ต้องการ เช่น บอร์ดค าชมเชย ป้ายประกาศ 
พฤติกรรมที่ดีงานให้เป็นแบบอย่าง ทั้งในระดับอาจารย์ และนักศึกษาด้วยกัน  

ปัจจัยด้านอัตมโนทัศน์ ควรส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการพัฒนาทางสุขภาพจิต 
ความเฉลียวฉลาดและประสบการณ์สังคม ในการสร้างความเชื่อมั่นและการสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้อ่ืน ในการสร้างจิตสาธารณะทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

ปัจจัยด้านครอบครัว ควรส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว แทรกกิจกรรมของการ
แบ่งปัน การช่วยเหลืองานครอบครอบครัว ค าสอนของพ่อแม่และญาติพ่ีน้องที่ดีและเหมาะสม ผ่าน
การปลูกฝั่งแบบการเป็นแบบอย่างของผู้ใหญ่ 

ปัจจัยด้านการขัดเกลาทางสังคม ควรมีกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ในการเป็นจิตอาสา ทั้งในระดับครอบครัว สถาบันการศึกษา หน่วยงานและสังคม ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันหรือการท างาน 

ตามล าดับเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียน การพัฒนาอาจารย์ และการประกันคุณภาพ
การศึกษา ส าหรับคณะครู อาจารย์ ผู้บริหารการศึกษา อีกท้ังยังเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษา ครอบครัวและชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ในการพัฒนานักศึกษาใช้เป็นเป็นผู้มี          
จิตสาธารณะอันเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการด ารงชีวิต การอยู่ในสังคม การประกอบอาชีพ 
และสร้างประโยชน์ต่อประเทศต่อไป 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เท่านั้น 

ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสถาบัน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ต่อสังคม และประเทศชาติไป และเป็นกรณีศึกษาส าหรับสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่
สนใจต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาในเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ควบคู่กับการศึกษาในเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และตัวแปรอ่ืนๆ ที่มีความสัมพันธ์กับจิตสาธารณะของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีซึ่งอาจส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เช่น สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา ด้านค่านิยมระเบียบประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมองค์กร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชาว์
อารมณ์ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน 2) ความส าเร็จในการ

ปฏิบัติงานและ 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศใน
ห้องสมุดเฉพาะ/ศูนย์สารสนเทศสังกัดหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจโดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 152 คนได้รับกลับคืนมา 145 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 95.39 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    t-test แบบเป็นอิสระต่อกัน (Independent) สถิติ 
F-test โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ทดสอบความ
แตกต่างรายคู่โดยใช้ Scheffe’s test และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) ด้วยวิธี 
Stepwise 

ผลการศึกษาพบว่า 
1. ปัจจัยในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมบรรณารักษ์/นักสารสนเทศมีความเป็นจริงอยู่ใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความเป็นจริงในระ ดับมาก1ด้านคือ ด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง โดยล าดับแรกคือ ความอิสระใน
การปฏิบัติงาน ล าดับต่อมาคือความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานล าดับสุดท้ายคือ ด้าน
รายได้และสวัสดิการ 
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2. ความส าเร็จในการปฏิบัติงานในภาพรวมมีความเป็นจริงอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมีความเป็นจริงในระดับมากส่วนด้านการประกอบวิชาชีพ
มีความเป็นจริงอยู่ในระดับปานกลาง 

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศในการปฏิบัติห้องสมุด
เฉพาะ/ศูนย์สารสนเทศ สังกัดหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมี 3 ด้านคือ ด้านรายได้และสวัสดิการ ด้านความอิสระในการ
ปฏิบัติงาน และด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน โดยมีค่าความเชื่อมั่นในการพยากรณ์ร้อยละ 
47.0 แสดงเป็นสมการได้ ดังนี้ 

ความส าเร็จของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศในการปฏิบัติงานห้องสมุดเฉพาะศูนย์
สารสนเทศ = 1.431 + 0.250 (รายได้และสวัสดิการ ) + 0.222 (ความอิสระในการปฏิบัติงาน ) 
+0.250 (สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน) 
 

ABSTRACT 
 This Research, Factors Affecting the Success of Work Performance of 
Librarians/Information Professionals for Special Libraries/Information Center of 
Government Sectors, State Enterprises and Public Organizations in Bangkok Metropolis 
and Boundary, aims to study 1) work performance factors 2) work performance success; 
and 3) factors affecting work performance success of librarians/information 
professionals for special libraries/information center of government sectors, state 
enterprises and public organizations in Bangkok Metropolis and boundary. A survey 
research method was the research technique used to collect data in this study. 
Questionnaires were distributed to random sample of 152 librarians who worked in 
government sectors, state enterprises and public organizations in Bangkok Metropolis 
and boundary. The high proportion of 145 librarians (95.39%) responded to the 
questionnaires. The statistical techniques used in analyzing the data included 
descriptive statistics, t-test (independent) one-way analysis of variance, Scheffe’s 
method of pair-wise comparison, and stepwise regression analysis. 
 The research results show that: 

1. Librarians/Information professionals in the sample had opinioned toward 
work performance factors, as a whole at the moderate level, and by aspect, the top 
rate work performance was the working environment at the high level, followed by 
the others were rate at moderate level, work freedom, rapport with the administrator 
and the colleagues; while the factors of income and welfare were rated at the last.   

2. Work performance success, the overall success was perceived to be true 
at the high level. When considered by aspect, it was found that the professional code 

บัณ
ฑิต

วิท
ยา
ลัย

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

วไล
ยอ
ลง
กร
ณ์ ใน

พร
ะบ
รม
ราช

ูปถ
ัมภ

์



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558 

  
 

136 

of ethics was aspect at the high level, while the professional practice was aspect at 
the moderate level. 

3. Factors affecting work performance success were income and welfare, 
work freedom, and environment at work. The predicting power was 47.0 percent. The 
regression equation was as follows:  
 Work performance success = 1.431 + 0.250 (income and welfare) + 0.222 
(work freedom) +0.250 (environment at work 
 
ค าส าคัญ 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จบรรณารักษ์ นักสารสนเทศห้องสมุดเฉพาะศูนย์สารสนเทศ 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ห้องสมุดที่ท าหน้าที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง  
จัดหา จัดเก็บรวบรวมหนังสือ วารสาร จุลสาร รายงาน สื่อโสตทัศน์ ตลอดจนสื่อสารสนเทศใน
รูปแบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรนั้นๆ อย่างครบถ้วนจัดเป็นห้องสมุด
เฉพาะ มักเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยราชการ องค์การ บริษัทเอกชนหรือธนาคาร ซึ่งจะเน้นการช่วยค้น
เรื่องราวตอบค าถาม  แปลบทความทางวิชาการ จัดท าส าเนาเอกสาร ค้นหาเอกสาร  จัดท า
บรรณานุกรมและดัชนีค้นเรื่องให้ตามต้องการจัดพิมพ์ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์เฉพาะเรื่องส่งให้ถึงผู้ใช้
จัดส่งเอกสารและเรื่องย่อของเอกสารเฉพาะเรื่องให้ถึงผู้ใช้ตามความสนใจเป็นรายบุคคล เนื่องจากใน
ปัจจุบันการผลิตหนังสือและสิ่งพิมพ์อ่ืนๆโดยเฉพาะวารสารทางวิชาการรายงานการวิจัย และรายงาน
การประชุมทางวิชาการมีปริมาณเพ่ิมขึ้นมากมายแต่ละสาขาวิชาก็มี   สาขาแยกย่อยเป็นรายละเอียด
ลึกซึ้ง จึงยากที่ห้องสมุดแห่งใดแห่งหนึ่งจะรวบรวมเอกสารเหล่านี้ได้หมดทุกอย่างและให้บริการได้ทุก
อย่างครบถ้วนจึงเกิดมีหน่วยงานด าเนินการเฉพาะเรื่องเช่นรวบรวมหนังสือและสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ           
เฉพาะสาขาวิชาย่อยวิเคราะห์เนื้อหาจัดท าเรื่องย่อ และดัชนีค้นเรื่องนั้นๆแล้วพิมพ์ออกเผยแพร่ให้ถึง
ตัวผู้ต้องการเรื่องราวข่าวสารและข้อมูลตลอดจนเอกสารในเรื่องนั้นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประเภทนี้จะ
มีชื่อเรียกว่า ศูนย์เอกสาร ศูนย์สารสนเทศศูนย์ข่าวสารหรือศูนย์สารนิเทศ เช่น ศูนย์เอกสารการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ศูนย์ข่าวสารการประมง เป็นต้นศูนย์เหล่านี้บางศูนย์เป็นเอกเทศบางศูนย์ก็เป็นส่วน
หนึ่งของห้องสมุดบางศูนย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานเช่นเดียวกับห้องสมุดเฉพาะ (แม้นมาส ชวลิต, 
2550) ซึ่งสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (2551) ได้ก าหนดว่าห้องสมุดเฉพาะ หมายถึง ห้องสมุด ศูนย์เอกสาร ศูนย์บรรณสาร หรือ
เรียกชื่ออ่ืน ในที่นี้จะรวมเรียกว่า ห้องสมุดเฉพาะ/ศูนย์สารสนเทศ  

องค์ประกอบส าคัญของการด าเนินงานห้องสมุดเฉพาะ/ศูนย์สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
และประสบความส าเร็จได้นอกจากอาคารสถานที่ งบประมาณ ทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่าและ
เพียงพอแล้วยังมีบุคลากร เรียกว่า “บรรณารักษ์/นักสารสนเทศ” ผู้มีบทบาทส าคัญในการท าหน้าที่
บริหารและ การให้บริการ บรรณารักษ์/นักสารสนเทศจะต้องเข้าใจนโยบายและโครงสร้างขององค์กร
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวัตถุประสงค์ของห้องสมุดได้อย่างชัดเจน เหมาะสมและเป็นที่

บัณ
ฑิต

วิท
ยา
ลัย

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

วไล
ยอ
ลง
กร
ณ์ ใน

พร
ะบ
รม
ราช

ูปถ
ัมภ

์



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558 

  
 

137 

ยอมรับขององค์กรต้นสังกัด ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและการบริการที่ตอบสนอง
ความต้องการขององค์กร (Eddison, 1990)  

Marshall and others (1996) ได้สรุปความสามารถของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศ
จ าแนกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) ความสามารถด้านวิชาชีพ (Professional Competencies) หมายถึง
ความสามารถในการใช้ความรู้ทางวิชาชีพเป็นพ้ืนฐานในการให้บริการสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ เทคโนโลยี 
การจัดการ และการวิจัย 2) ความสามารถเฉพาะบุคคล (Personal Competencies) หมายถึง ทักษะ 
ทัศนคติและคุณค่าที่แต่ละบุคคลมีเพ่ือเสริมให้การท างานในวิชาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
การเป็นผู้มีการสื่อสารที่ดี มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง มีจิตใจที่ชอบ
ช่วยเหลือและบริการผู้อ่ืน รวมทั้งสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของการท างานที่มีการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เกิดข้ึนตลอดเวลา 
 ในปัจจุบัน สังคมอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างมากมาย 
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และ
สารสนเทศ อันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการท างานในทางวิชาชีพต่างๆ ได้แก่วงการธุรกิจ การเงิน 
การธนาคาร การศึกษา และการวิจัย รวมทั้งวงการห้องสมุดก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาท  การ
ด าเนินงานและการให้บริการ โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้
สอดคล้องกับสังคมสารสนเทศ ดังนั้น ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ความสามารถของบรรณารักษ์/นัก
สารสนเทศได้รับการท้าทายที่สูงมากข้ึน อาทิ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมที่มีพัฒนาการ
ของ ความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง รวมถึงการแข่งขันในด้านต่างๆ ตลอดจนความรู้สึกของ
ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการพัฒนางานให้ดีขึ้น (วิจารณ์ พานิช, 2557) 

จากประเด็นต่างๆ ดังกล่าว เห็นได้ว่าห้องสมุดเฉพาะ/ศูนย์สารสนเทศเป็นหน่วยงานหนึ่งที่
มีบทบาทส าคัญในการช่วยสนับสนุนองค์กรต้นสังกัด ให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานให้ประสบ
ผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ได้อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวมโดยมีจักรกลส าคัญ
ในการปฏิบัติงานห้องสมุด คือ บรรณารักษ์/นักสารสนเทศ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส าเร็จของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศในการปฏิบัติงานห้องสมุดเฉพาะ/ศูนย์
สารสนเทศสังกัดหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เพื่อน าผลการวิจัยเสนอต่อทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานห้องสมุดเฉพาะ/ศูนย์สารสนเทศ อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาองค์กรที่ห้องสมุด
เฉพาะ/ศูนย์สารสนเทศนั้นๆ สังกัดอยู่ อีกท้ังยังส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติโดยรวม 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศในห้องสมุดเฉพาะ/ศูนย์
สารสนเทศสังกัดหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเป็นอย่างไร 
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2. ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศในห้องสมุดเฉพาะ/ศูนย์
สารสนเทศสังกัดหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเป็นอย่างไร 
 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศใน
ห้องสมุดเฉพาะ/ศูนย์สารสนเทศสังกัดหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศในห้องสมุดเฉพาะ/
ศูนย์สารสนเทศสังกัดหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

2. เพ่ือศึกษาความส าเร็จในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศในห้องสมุด
เฉพาะ/ศูนย์สารสนเทศสังกัดหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์/นัก
สารสนเทศในห้องสมุดเฉพาะ/ศูนย์สารสนเทศสังกัดหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การ
มหาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. บรรณารักษ์/นักสารสนเทศท่ีมีเพศต่างกันมีความส าเร็จในการปฏิบัติงานต่างกัน 

2. บรรณารักษ์/นักสารสนเทศท่ีมีอายุต่างกันมีความส าเร็จในการปฏิบัติงานต่างกัน 
3. บรรณารักษ์/นักสารสนเทศที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความส าเร็จในการปฏิบัติงาน

ต่างกัน 
4. บรรณารักษ์/นักสารสนเทศท่ีมีสถานภาพต่างกันมีความส าเร็จในการปฏิบัติงานต่างกัน 
5.  บรรณารักษ์/นักสารสนเทศที่มีระดับต าแหน่งต่างกันมีความส าเร็จในการปฏิบัติงาน

ต่างกัน 
6. บรรณารักษ์/นักสารสนเทศที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพต่างกันมี

ความส าเร็จในการปฏิบัติงานต่างกัน 
7. บรรณารักษ์/นักสารสนเทศที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความส าเร็จในการปฏิบัติงาน

ต่างกัน 
8. บรรณารักษ์/นักสารสนเทศที่มีประเภทหน่วยงานที่สังกัดต่างกันมีความส าเร็จในการ

ปฏิบัติงานต่างกัน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยประชากรเป็นบรรณารักษ์/นัก
สารสนเทศในห้องสมุดเฉพาะ/ศูนย์สารสนเทศ สังกัดหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การ
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มหาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 252 คน (ชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะ, 
2555) สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 152คนใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) ส าหรับตอนที่ 2 ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานและตอนที่ 3 ความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.94 ซึ่งผ่าน
เกณฑ์การยอมรับอยู่ที่  0.7ขึ้นไปได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 145 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 95.39 
แบ่งเป็น บรรณารักษ์/นักสารสนเทศสังกัดหน่วยงานราชการ 101 คน คิดเป็นร้อยละ 69.66 สังกัด
รัฐวิสาหกิจ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 24.14 และสังกัดองค์การมหาชน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.21 สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที t-test,
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวโดยใช้ F-test จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพ 
ระดับต าแหน่งประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รายได้ และหน่วยงานที่สังกัดทดสอบความแตกต่างราย
คู่โดยใช้ Scheffe’s test และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศใน
การปฏิบัติงาน โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธี Stepwise 
 
ผลการวิจัย 
 1. กลุ่มตัวอย่างบรรณารักษ์/นักสารสนเทศ จ านวน 145 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 70.34 อายุ 31-40 ปี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 37.24วุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่าจ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 69.66 มีสถานภาพโสด จ านวน 
91 คน คิดเป็นร้อยละ 62.76 มีต าแหน่งเป็นบรรณารักษ์/นักสารสนเทศ จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อย
ละ 85.52 มีประสบการณ์ในการท างาน 5-10 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ33.10 ได้รับเงินเดือน
ประจ า 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 51.72 และสังกัดหน่วยงานราชการ 
จ านวน 101 คน คิดเป็น ร้อยละ 69.66 
 2. ปัจจัยในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมบรรณารักษ์/นักสารสนเทศมีความเป็นจริงอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความเป็นจริงในระดับมาก  1 ด้านคือ ด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง โดยล าดับแรกคือ ความอิสระใน
การปฏิบัติงาน ล าดับต่อมาคือความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานล าดับสุดท้ายคือ ด้าน
รายได้และสวัสดิการรายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยในการปฏิบัติ งาน  

 
 

ปัจจัยในการปฏิบัติงาน 
ความเป็นจริง 

X  S.D. ระดับ ล าดับ
ที ่

1. ด้านรายได้และสวัสดิการ 
2. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
   และผู้ร่วมงาน 
3. ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
4. ด้านความอิสระในการปฏิบัติงาน 

3.14 
3.37 
3.44 
3.39 

0.60 
0.60 
0.56 
0.67 

ปานกลาง 
ปานกลาง

มาก 
ปานกลาง 

4 
3 
1 
2 

รวม 3.34 0.54 ปานกลาง  

  
 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านของปัจจัยในการปฏิบัติงาน พบว่า 1) ด้านรายได้และสวัสดิการ 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า    มีความเป็นจริงอยู่ในระดับมาก 1 ข้อคือ 
องค์กรมีการส่งเสริมการศึกษาต่อฝึกอบรมและดูงานส่วนอีก  6 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง เรียง
ตามล าดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อยคือสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากองค์กรเป็นแรงจูงใจที่ดีในการปฏิบัติงาน
รองลงมาคือ โครงสร้างสวัสดิการขององค์กรมีความเพียงพอและเป็นธรรมต่อมาคือสวัสดิการที่ได้รับ
จากองค์กรมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน สุดท้ายคือรายได้ที่ได้รับในปัจจุบันมีความ
เหมาะสมกับค่าตอบแทนส าหรับวิชาชีพ 2) ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน โดยรวม
มีความเป็นจริงอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความเป็นจริงในระดับมาก  5 ข้อ 
ระดับปานกลาง 4 ข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ได้รับการส่งเสริมให้ริเริ่มงานใหม่
อย่างเต็มที่รองลงมา คือ ผู้บริหารให้ความเป็นกันเองกับท่านทั้งภายในและภายนอกเวลาปฏิบัติงาน
ล าดับต่อมาคือ มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ที่ผู้บริหารได้ก าหนดไว้ล าดับสุดท้าย 
คือ มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาต่อผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ   3) 
ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานโดยรวมมีความเป็นจริงอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า มีความเป็นจริงในระดับมาก 4 ข้อ ปานกลาง 2 ข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
คือ เพ่ือนร่วมงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีรองลงมาคือ ภายในองค์กรมีระบบ
รักษาความปลอดภัยที่ดีล าดับสุดท้ายคือ ภายในองค์กรมีบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 4) 
ด้านความอิสระในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความเป็น
จริงในระดับมาก 4 ข้อ ปานกลาง 3 ข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ได้รับความร่วมมือ
ในการให้ข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรองลงมาคือ สามารถใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเสรีล าดับสุดท้ายคือ มีส่วนร่วมในการเสนอความเป็นจริงต่างๆ ต่อผู้บริหารอยู่เสมอ 

3. ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน พบว่า บรรณารักษ์/นักสารสนเทศมีความเป็นจริงต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านจรรยาบรรณใน
วิชาชีพมีความเป็นจริงอยู่ใน ระดับมาก ส่วนด้านการประกอบวิชาชีพมีความเป็นจริงอยู่ในระดับปาน
กลางรายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

 
 

ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
ความเป็นจริง 

X  S.D. ระดับ ล าดับที่ 
1. ด้านการประกอบวิชาชีพ 
2. ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

3.35 
4.05 

0.63 
0.52 

ปานกลาง 
มาก 

2 
1 

รวม 3.70 0.49 มาก  
 
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านของความส าเร็จในการปฏิบัติงาน พบว่า     1) บรรณารักษ์/นัก

สารสนเทศมีความเป็นจริงต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน    ด้านการประกอบวิชาชีพโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีความเป็นจริงอยู่ในระดับมาก  3 ข้อ ปานกลาง 3 ข้อ 
เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือมีความภูมิใจในผลงานที่บรรลุตามเป้าหมายของวิชาชีพที่
ได้ก าหนดไว้รองลงมาคือมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพล าดับสุดท้ายคือ มีรายได้จาก
การประกอบวิชาชีพเพียงพอต่อการด ารงชีพ 2) บรรณารักษ์/    นักสารสนเทศมีความเป็นจริงต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า มีความเป็นจริงอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยล าดับแรกมี 2 ข้อ คือ ปฏิบัติงานด้วยความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นส าคัญ รองลงมาคือ ได้ปฏิบัติงานให้กับผู้ใช้บริการด้วยความเสมอภาคล าดับสุดท้ายคือได้
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพบรรณารักษ์/นักสารสนเทศอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) บรรณารักษ์/นักสารสนเทศที่มีเพศต่างกันมี
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ข้อที่1 2) บรรณารักษ์/นักสารสนเทศที่มีอายุต่างกันมีความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม และ
ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพไม่มีความแตกต่างกันซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนด้านการ
ประกอบวิชาชีพ มีความแตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 3) บรรณารักษ์/นักสารสนเทศ
ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 3  4) บรรณารักษ์/นักสารสนเทศที่มีสถานภาพต่างกันมีความส าเร็จใน      
การปฏิบัติงาน ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่  4  5) 
บรรณารักษ์/นักสารสนเทศที่มีระดับต าแหน่งต่างกันมีความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 5 6) บรรณารักษ์/นักสารสนเทศที่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความส าเร็จในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวม
และรายด้าน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 6 7) บรรณารักษ์/นักสารสนเทศที่มีรายได้ต่อเดือน
ต่างกัน มีความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม และด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ ไม่แตกต่างกันซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 7 แต่ด้านการประกอบวิชาชีพมีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานข้อที่ 7 8) บรรณารักษ์/นักสารสนเทศที่สังกัดหน่วยงานต่างกันมีความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน ในภาพรวม และด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 8 
ส่วนด้านการประกอบวิชาชีพไม่มีความแตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 8 
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4. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศ พบว่า ปัจจัย
ทั้ง 4 ด้านที่น ามาศึกษาในการวิจัยนี้มี 3 ด้านที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติในวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยล าดับแรกคือ ด้านรายได้และสวัสดิการ รองลงมาคือ 
ด้านความอิสระใน การปฏิบัติงาน และล าดับสุดท้ายคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน โดยมี
ค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 47.0  

สมการ คือ  
ความส าเร็จของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศในการปฏิบัติงานห้องสมุดเฉพาะศูนย์

สารสนเทศ = 1.431+0.250 (รายได้และสวัสดิการ) (X1)+0.222(ความอิสระในการปฏิบัติงาน) 
(X4) +0.250 (สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน) (X3) 

  
อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยได้น าผลการวิจัยมาอภิปรายผลดังนี้ 
 1. การศึกษาปัจจัยในการปฏิบัติงานพบว่า บรรณารักษ์/นักสารสนเทศท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง
มีความเป็นจริงเกี่ยวกับปัจจัยในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพรเทพ ข าสุภาพ (2547) พบว่า พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี มีความเป็นจริงต่อปัจจัยด้านการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ใน ระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความเป็นจริงในระดับมาก 1 ด้านคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานส่วนด้านอ่ืนๆ อยู่ในระดับปานกลาง ล าดับแรกคือ ความอิสระในการปฏิบัติงาน สอดคล้อง
กับทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์สเบิร์กมัสเนอร์และสไนเดอแมน (Herzberg, Mausner & Snyderman, 
1993) ทีก่ล่าวว่า ปัจจัยอนามัยส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมของงาน หากขาดปัจจัยนี้ไปจะ
มีอิทธิพลต่อการสร้างความไม่พึงพอใจในการท างานและสอดคล้องกับทฤษฎี ERG. ของแอลเดอร์
เฟอร์ (สมยศ นาวีการ, 2546) อันเป็นทฤษฎีที่เป็นความต้องการอยู่รอด เป็นความต้องการทางกาย               
และความปลอดภัย รวมถึงความปรารถนาวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น อาหาร น้ า ที่อยู่อาศัย 
เงินเดือน ผลประโยชน์เกื้อกูล และสภาพการท างานที่ดี เพราะประสิทธิภาพในการท างานย่อมขึ้นอยู่
กับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดีและเหมาะสม เป็นการเสริมสร้างขวัญที่ผู้บริหารไม่ควรละเลย 
ส าหรับความอิสระในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่าผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัดบาง
แห่งยังมีนโยบายให้ห้องสมุดท ากิจกรรมที่เป็นการบริการเฉพาะหน่วยงานภายในเท่านั้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของอังคณา นุตยกุล (2548 ) พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของผู้ท าบัญชีในการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีไทยส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานคร ล าดับแรกคือ    ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านของ
ปัจจัยใน การปฏิบัติงาน พบว่า 1) ด้านรายได้และสวัสดิการ พบว่า บรรณารักษ์/นักสารสนเทศมี
ความเป็นจริงต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อังคณา นุตยกุล (2548) ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ท าบัญชีมีความเป็นจริงในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลางเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความเป็นจริงในระดับมาก 1 ข้อ คือ องค์กรมีการส่งเสริม
การศึกษาต่อฝึกอบรมและดูงานซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการปฏิบัติในห้องสมุดยุคใหม่ที่มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานห้องสมุดเพ่ิมมากขึ้น จึงจ าเป็นที่

บัณ
ฑิต

วิท
ยา
ลัย

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

วไล
ยอ
ลง
กร
ณ์ ใน

พร
ะบ
รม
ราช

ูปถ
ัมภ

์



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558 

  
 

143 

บรรณารักษ์/นักสารสนเทศจะต้องแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมให้สูงขึ้น ข้อรองลงมามีความเป็นจริงใน
ระดับปานกลาง คือ โครงสร้างสวัสดิการขององค์กรมีความเพียงพอและเป็นธรรมแสดงว่า หน่วยงาน/
องค์กรต้นสังกัดของห้องสมุดเฉพาะส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการจัดโครงสร้างสวัสดิการให้แก่
พนักงานขององค์กรอย่างถูกต้องและเป็นธรรม ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจที่ดีต่อการท างานของพนักงาน 
สอดคล้องกับสมยศ นาวีการ (2546) ที่ว่า แรงจูงใจคือพลังที่ริเริ่มก ากับและค้ าจุนพฤติกรรมและการ
กระท าส่วนบุคคล อีกทั้งสอดคล้องกับแนวคิดของสตีร์ (Steers, 1991) ที่ได้เสนอแบบจ าลองผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าได้รับอิทธิพลมาจากทั้งปัจจัยบุคคลและองค์กร คือ ปัจจัยองค์กร 
ได้แก่ โครงสร้างการปฏิบัติงาน บรรยากาศและรูปแบบ การบริหาร ล าดับสุดท้ายคือ รายได้ที่ได้รับใน
ปัจจุบันมีความเหมาะสมกับค่าตอบแทนส าหรับวิชาชีพ ทั้งนี้เป็นเพราะในปัจจุบันกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลมีค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นมาก อีกทั้งบรรณารักษ์/นักสารสนเทศส่วนใหญ่
อาจเป็นคนต่างพ้ืนที่ที่เข้ามาท างานในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจึงท าให้มีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่พัก ค่า
เดินทาง และค่าอาหารที่เพ่ิมขึ้น แต่หน่วยงาน/องค์กรยังไม่มีการปรับขึ้นเงินเดือนใหม่ ซึ่งสอดคล้อง
กับทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) ล าดับที่ 1 
เป็นความต้องการทางกาย (Physiological Needs) อันเป็นความต้องการพื้นฐานที่จะเป็นแรงผลักดัน
ชีววิทยาขั้นพ้ืนฐาน เช่น ในองค์กรต่างๆ นายจ้างต้องให้เงินเดือนแก่พนักงานหรือลูกจ้างอย่างเพียงพอ 
เพ่ือให้เขาด ารงชีวิตอยู่ได้ตามความเหมาะสม ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริเพ็ญ อรัญคีรี (2550) ที่
พบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุดสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนา
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกมีความพึงพอใจด้านรายได้และสวัสดิการอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะ
บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ และบางส่วนมาจากต่างพ้ืนที่ แต่เมื่อมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
แล้วได้ตั้งถิ่นฐานของตนเองในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจ สามารถประกอบอาชีพเสริมได้ ท าให้ส่วน
ใหญ่มีฐานะความเป็นอยู่ค่อนข้างดี 2) ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน พบว่า 
บรรณารักษ์/นักสารสนเทศมีความเป็นจริงโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อังคณา นุตยกุล (2548) ที่พบว่า ผู้ท าบัญชีมีความเป็นจริงในภาพรวมเกี่ยวกับด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บริหารอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความเป็นจริงในระดับมาก 5 ข้อ ล าดับ
แรกคือ ได้รับการส่งเสริมให้ริเริ่มงานใหม่อย่างเต็มที่ แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารและผู้ร่วมงานให้
ความส าคัญกับการริเริ่มงานใหม่ๆ อย่างเต็มที่ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและองค์กรโดยรวม 
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg’ s Two Factor Theory) คือ ปัจจัยจูงใจ 
(Motivation Factors) ที่เกี่ยวพันกับเนื้อหาของงาน เช่น ความส าเร็จ การยกย่อง ความรับผิดชอบ 
ถือเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในการท างาน เพราะลักษณะงานของห้องสมุดเป็นงานบริการความรู้ที่ช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่ายในองค์กรนั้นๆ ดังนั้น
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบรรณารักษ์/นักสารสนเทศจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ดังงานวิจัยของ
มิค, ลินด์เซย์ และคัลลาฮัน (Mick, Lindsey & Callahan, 1980) ที่ว่า การรับรู้ถึงบทบาทและการให้
ความส าคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรภายในองค์กรเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง อยู่ใน
ระดับปานกลาง 4 ข้อ ล าดับสุดท้ายคือมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ปัญหาต่อผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ แสดงว่า บรรณารักษ์/นักสารสนเทศมีโอกาสน้อยในการแสดง
ความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาต่อผู้บริหาร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารไม่เห็นถึง
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ความส าคัญของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศเท่าที่ควร จึงไม่เปิดโอกาสให้บรรณารักษ์/นักสารสนเทศ
ได้แสดงความคิดเห็น 3) ด้านสภาพแวดล้อมใน การปฏิบัติงานพบว่า บรรณารักษ์/นักสารสนเทศมี
ความเป็นจริงโดยรวมอยู่ในระดับมากแสดงว่า หน่วยงาน/องค์กรได้ให้ความส าคัญกับการจัดสภาพ
แวดล้อมของสถานที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและเหมาะสม เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความเป็น
จริงในระดับมาก 4 ข้อล าดับแรกคือ เพ่ือนร่วมงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีอาจ
เป็นเพราะห้องสมุดเฉพาะเป็นหน่วยงานที่มี ขนาดเล็กมีจ านวนบุคลากรไม่มาก จึงมีความใกล้ชิดสนิท
สนมกัน อีกทั้งลักษณะของงานห้องสมุดเป็นการบริการความรู้ บุคลากรในห้องสมุดจึงมุ่งท างาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายมากกว่าการท างานเพ่ือการแข่งขันแบบธุรกิจที่ทุกคนต้องต่อสู้แย่งชิงกัน 
รองลงมาคือ ภายในองค์กรมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีสอดคล้องกับทฤษฎี ERG ของแอลเดอร์
เฟอร์ (Alderfer & ERG Theory) ที่กล่าวว่า มนุษย์มีความต้องการการอยู่รอด (E - Existence 
Needs) เป็นความต้องการทางร่างกายและความปลอดภัยสอดคล้องกับงานวิจัยของพรเทพ ข าสุภาพ 
(2547)     ที่พบว่า พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี มี
ความเป็นจริงเกี่ยวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี
ท าให้เกิดความสุขกายสบายใจใน การปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ ล าดับสุดท้ายคือ ภายใน
องค์กรมีบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม อาจเป็นเพราะอาคารห้องสมุดเฉพาะในหน่วยงาน/
องค์กรต่างๆ ส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็ก พ้ืนที่จึงคับแคบ เนื่องจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กรต้นสังกัด
มองว่าเป็นงานที่ให้บริการความรู้เฉพาะด้านเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่ให้บริการที่
กว้างขวางมาก 4) ด้านความอิสระในการปฏิบัติงานพบว่า บรรณารักษ์/นักสารสนเทศมีความเป็นจริง
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความเป็นจริงในระดับมาก 4 ข้อล าดับแรก
คือ ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับงานวิจัยของพรเทพ ข า
สุภาพ (2547) พบว่า พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี  
สามารถประสานงานขอความร่วมมือจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รองลงมาคือ สามารถใช้
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเสรีเนื่องจากลักษณะงานห้องสมุดเป็นการบริการสืบค้น
ข้อมูล ความรู้เพ่ือบริการบุคลากรทุกฝ่ายในหน่วยงาน/องค์กร ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถและ
ทักษะเฉพาะสาขาวิชาชีพในการปฏิบัติงาน ทางผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กรต้นสังกัดจึงให้อิสระแก่
บรรณารักษ์/นักสารสนเทศในการปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างเสรี ส่วนความเป็นจริงที่อยู่ในระดับ
ปานกลาง 3 ข้อ ล าดับสุดท้ายคือ มีส่วนร่วมในการเสนอความเป็นจริงต่างๆ ต่อผู้บริหารอยู่เสมอ 
แสดงว่าผู้บริหารภายในหน่วยงาน/องค์กรส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยให้ความส าคัญกับบรรณารักษ์/นัก
สารสนเทศเท่าที่ควร สอดคล้องกับงานวิจัยของอังคณา นุตยกุล (2548) ที่พบว่า ผู้บริหารไม่ค่อยให้
ความส าคัญกับผู้ท าบัญชีเท่าที่ควร ซึ่งความจริงแล้วบรรณารักษ์/นักสารสนเทศจะเป็นผู้ที่รู้ว่าข้อมูลที่
เป็นจริงและถูกต้องเป็นอย่างไร ผู้บริหารควรให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นๆ ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความเป็น
จริงทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องจึงจะเกิดผลดีต่อองค์กรใน
ที่สุด  

2. ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน พบว่า บรรณารักษ์/นักสารสนเทศมีความเป็นจริง 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมีความเป็นจริงอยู่ใน
ระดับมากสอดคล้องกับแนวคิดของ   พรนพ พุกกะพันธ์ (2546) ที่กล่าวว่า ผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
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จะต้องเป็นผู้ที่มีอุดมคติและมีหลักปฏิบัติแห่งวิชาชีพ โดยต้องถือว่าความรับผิดชอบในวิชาชีพมี
ความส าคัญมากกว่าและต้องมาก่อนประโยชน์ส่วนตน และสอดคล้องกับงานวิจัยของอังคณา นุตยกุล 
(2548) ที่พบว่า ความส าเร็จของผู้ท าบัญชีใน ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ อยู่ในระดับมากอาจ
เนื่องจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กรต้นสังกัดยังให้ความส าคัญต่องานในหน้าที่ของบรรณารักษ์/นัก
สารสนเทศไม่มากเท่าที่ควร แต่จากผลการวิจัยพบว่าบรรณารักษ์/นักสารสนเทศส่วนใหญ่ประสบ
ความส าเร็จในการประกอบอาชีพของตนเองในห้องสมุดเฉพาะ สังกัดหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ 
และองค์กรมหาชน เนื่องจากได้รับการตอบสนองตามสิ่งที่ตนต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความ
ต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs Theories) ได้จัดล าดับความต้องการของ
มนุษย์ไว้ 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ความต้องการทางกาย ขั้นที่ 2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย ขั้นที่ 3 
ความต้องการทางสังคม ขั้นที่ 4 ความต้องการด้านการยอมรับนับถือ ขั้นที่ 5 ความต้องการที่จะเข้าใจ
ตนเอง ซึ่งขั้นที่ 1-3 เป็นความต้องการขั้นต่ า ส่วนขั้นที่ 4-5 เป็นความต้องการขั้นสูง เมื่อพิจารณาใน
แต่ละด้านของความส าเร็จในการปฏิบัติงาน พบว่า1)ด้านการประกอบวิชาชีพ บรรณารักษ์/นัก
สารสนเทศมีความเป็นจริงต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า มีความเป็นจริงอยู่ในระดับมาก ล าดับแรกคือ มีความภูมิใจในผลงานที่บรรลุตามเป้าหมาย
ของวิชาชีพที่ได้ก าหนดไว้ รองลงมาคือมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพแสดงว่า
บรรณารักษ์/นักสารสนเทศส่วนใหญ่มีความรักในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์           
และมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเองสอดคล้องกับงานวิจัยของพรเทพ ข าสุภาพ (2547) พบว่า 
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี มีความรู้สึกภูมิใจใน
ผลงานที่ท าได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อยู่ในระดับมากเป็นล าดับแรก เช่นเดียวกับศิริเพ็ญ 
อรัญคีรี (2550)    วิจัยพบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน        
ด้านความส าเร็จในงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ เป็นเพราะคุณภาพของงานสามารถน าไปสู่
ความก้าวหน้าในอาชีพได้ 2) ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพบรรณารักษ์/นักสารสนเทศมีความเป็นจริง
ต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความเป็นจริงอยู่
ในระดับมาก ทุกข้อ โดยล าดับแรกมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ ได้ปฏิบัติงานด้วย ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ส าคัญ รองลงมาคือ ได้ปฏิบัติงานให้กับผู้ใช้บริการด้วยความเสมอภาค ล าดับสุดท้ายคือได้ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์อย่างถูกต้องและครบถ้วน ซึ่ง
สอดคล้องกับจรรยาบรรณบรรณารักษ์พุทธศักราช 2552 หมวด 1 จรรยาบรรณต่อผู้ใช้ที่ก าหนดว่า
ต้องค านึงถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้ก่อนอื่นใด และต้องใช้วิชาชีพให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้อย่างเต็ม
ความสามารถสอดคล้องกับพรนพ พุกกะพันธุ์ (2546) ที่กล่าวว่า ผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพจะต้อง
เป็นผู้ที่มีอุดมคติและมีหลักปฏิบัติแห่งวิชาชีพ โดยต้องค านึงถึงความรับผิดชอบในวิชาชีพ อันมี
ความส าคัญมากกว่าและต้องมาก่อนประโยชน์ส่วนตน และสอดคล้องกับนีนา สวัสดิสันต์ (Neena 
Swasdison, 1990) พบว่า หน้าที่การงานที่รับผิดชอบเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่มีอิทธิพลมากที่สุด
ต่อการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ 

จากสมมติฐานการวิจัยพบว่าบรรณารักษ์/นักสารสนเทศที่มีเพศต่างกัน มีวุฒิการศึกษา
ต่างกันมีสถานภาพต่างกันมีระดับต าแหน่งต่างกัน และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มี
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ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันแสดงว่า บรรณารักษ์/นัก
สารสนเทศที่ปฏิบัติงานในห้องสมุดเฉพาะสังกัดหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์มหาชนมี
ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานที่ ก.พ. ก าหนด และได้ใช้ความรู้ความสามารถ พร้อมยึดมั่นในการ
ปฏิบัติงานตรงตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพที่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยได้บัญญัติไว้ ฉะนั้นไม่ ว่า
บรรณารักษ์/ นักสารสนเทศที่มีเพศ วุฒิการศึกษา สถานภาพ ระดับต าแหน่ง และประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานต่างกัน จึงมีความส าเร็จในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อังคณา นุตยกุล (2548) พบว่า ผู้ท าบัญชีที่มีเพศ และประสบการณ์ในการท างานในวิชาชีพต่างกัน มี
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ส าหรับปัจจัยส่วนบุคคลของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศที่
เป็น กลุ่มตัวอย่างในด้านอายุ รายได้ต่อเดือน และประเภทหน่วยงานที่สังกัดต่างกัน มีความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานแตกต่างกัน เนื่องจากการมีอายุมากขึ้นของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศย่อมมีความคิด 
ความละเอียดรอบคอบ และมีความลึกซึ้งในการท างานมากกว่าคนอายุน้อย ส่วนรายได้ต่อเดือน เมื่อ
บรรณารักษ์/นักสารสนเทศมีอายุมากขึ้นย่อมมีความสามารถมากขึ้นจึงท าให้มีรายได้สูงขึ้น ส าหรับ
ประเด็นที่บรรณารักษ์/นักสารสนเทศสังกัดหน่วยงานราชการมีความส าเร็จในการปฏิบัติงานแตกต่าง
จากผู้ที่สังกัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน ทั้งในภาพรวมและรายด้านในด้าน
จรรยาบรรณในวิชาชีพ อาจเป็นเพราะห้องสมุดเฉพาะในสังกัดหน่วยงานของรัฐบาลมีมากกว่า
ห้องสมุดในสังกัดรัฐวิสาหกิจ กับองค์การมหาชนรวมกัน และบรรณารักษ์/นักสารสนเทศในหน่วยงาน
ราชการส่วนใหญ่จะท างานมานานแล้ว จึงมักเป็นผู้ที่มีอายุสูงกว่าผู้ที่ท างานในรัฐวิสาหกิจและองค์การ
มหาชนซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีมาภายหลัง นอกจากนั้นห้องสมุดเฉพาะในสังกัดหน่วยงานต่างๆ จะมี
ลักษณะงานไม่เหมือนกัน เช่น สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการท างาน นโยบายของหน่วยงาน เป็นต้น อีก
ทั้งในปัจจุบันมีผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาการจัดการสารสนเทศ ซึ่งเป็นสาขาวิชาเน้นความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทมากกว่าด้านบรรณารักษศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่จะท างานอยู่ในห้องสมุดสังกัด
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน จึงท าให้บรรณารักษ์/นักสารสนเทศมีมุมมองในการท างานที่แตกต่าง
กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิยดา แสงศรี (2540) ที่พบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะที่สังกัดใน
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ มีความส าเร็จในการแสวงหาสารสนเทศแตกต่างกัน 
 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศในการปฏิบัติงานห้องสมุด
เฉพาะ/ศูนย์สารสนเทศ พบว่า มี 3 ปัจจัย ล าดับแรกคือ ด้านรายได้และสวัสดิการ อันเป็นความ
ต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์คือ  ความต้องการทางร่างกาย ตามทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ 
(Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) ซึ่งความต้องการเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันทางชีววิทยา
พ้ืนฐาน ดังนั้น ถ้าในหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ได้มีการปรับเงินเดือน ค่าจ้างให้แก่พนักงานอย่าง
เพียงพอ ก็จะเป็นการตอบสนองความต้องการนี้ได้ อีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันให้พนักงานเกิดแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) (สมยศ นาวี
การ, 2546) โดยบุคคลจะถูกจูงใจให้แสวงหาความเสมอภาคในรางวัลที่คาดหวังจากผลการปฏิบัติงาน
ของตน ดังนั้นเมื่อบรรณารักษ์/นักสารสนเทศได้รับสิ่งจูงใจหรือสิ่งกระตุ้นคือ รายได้หรือผลตอบแทน
ที่ดี ย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของเขาให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้
สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ที่หน่วยงาน/องค์กร  ต้นสังกัดได้วางไว้ ก็จะท าให้งานในหน้าที่ที่
บรรณารักษ์/นักสารสนเทศรับผิดชอบประสบความส าเร็จสูงขึ้น เช่นเดียวกับบรรจบ เนียมมณี (2532) 

บัณ
ฑิต

วิท
ยา
ลัย

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

วไล
ยอ
ลง
กร
ณ์ ใน

พร
ะบ
รม
ราช

ูปถ
ัมภ

์



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558 

  
 

147 

ได้กล่าวว่า ปัจจัยสิ่งตอบแทนหรือบ าเน็จรางวัลจัดเป็นปัจจัยค้ าจุนที่ป้องกันมิให้บุคคลเกิดความ
ท้อถอย ความเบื่อหน่ายในการปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัยรองลงมาคือ ด้านความอิสระในการปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้เพราะลักษณะงานห้องสมุดเป็นงานที่ต้องการความสงบ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
จัดหา จัดเก็บ และให้บริการสืบค้นข้อมูลเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างหลากหลายเพราะ
ไม่มีการชี้น า หรือแทรกแซงจากฝ่ายบริหารและฝ่ายอ่ืนๆสอดคล้องกับงานวิจัยของวิยดา แสงศรี  
(2540) พบว่า ความมีอิสระในการท างาน มีความสัมพันธ์กับการแสวงหาสารสนเทศของบรรณารักษ์
ห้องสมุดเฉพาะส าหรับล าดับสุดท้ายคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เนื่องจากห้องสมุด
เป็นสถานที่ให้บริการความรู้แก่ผู้ใช้ โดยเฉพาะสังคมในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคของฐานความรู้ 
(Knowledge Base) ห้องสมุดจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ทันสมัยเพ่ือใช้ในการจัดเก็บ
และสืบค้นข้อมูลเพ่ือให้บริการที่ถูกต้องและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น
ห้องสมุดยังต้องการสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นเอกเทศ และมีความสงบเงียบ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้มี
สมาธิในการค้นหาความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิยดา แสงศรี (2540) ที่พบว่า ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม ได้แก่ ห้องสมุดมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ในการแสวงหาสารสนเทศ เช่น
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายข้อมูลในรูปอินเทอร์เน็ต บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด มีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกต่อการแสวงหาสารสนเทศของบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะสังกัดหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจส าหรับปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานไม่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศ เนื่องจากงาน   ด้านห้องสมุดเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้
เฉพาะทาง ได้แก่ การวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการหนังสือ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ 
เทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการบริการที่
สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด ซึ่งงานเหล่านี้จ าเป็นต้องใช้ทักษะเฉพาะบุคคล 
ดังนั้น ถึงแม้ว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานให้ค าชี้แนะใน การปฏิบัติงานดังกล่าว แต่ถ้าบรรณารักษ์/
นักสารสนเทศแต่ละคนไม่มีทักษะเฉพาะบุคคลในด้านดังกล่าวก็ยากแก่การประสบความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2554) ก าหนดว่า บรรณารักษ์
ต้องมีความรู้และทักษะเฉพาะด้านงานจัดหา จัดเก็บ ค้นคืน และงานบริการผู้ใช้  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กรต้นสังกัดควรให้ความส าคัญกับงานห้องสมุด ซึ่งมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาหน่วยงาน/องค์กรนั้นๆ เพราะห้องสมุดเป็นฝ่ายสนับสนุนด้านข้อมูลความรู้
ให้ทุกฝ่ายในองค์กรได้น าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายงานให้
เจริญก้าวหน้าและทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก อันส่งผลต่อการพัฒนาหน่วยงาน/
องค์กรโดยรวม ซึ่งบุคลากรส าคัญในการด าเนินงานห้องสมุดคือ บรรณารักษ์/นักสารสนเทศ จึงควรให้
ได้รับรายได้และสวัสดิการที่เพียงพอต่อความรู้ความสามารถ ขณะเดียวกันก็ควรส่งเสริมความมีอิสระ
ในการปฏิบัติงาน และจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะด้านอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
ที่มีความทันสมัย เพ่ือประสิทธิผลของการบริการ อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานห้องสมุดให้บรรลุ    
ผลส าเร็จได้มากยิ่งข้ึน 
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 1.2 ผู้บริหารทุกฝ่ายควรให้โอกาสบรรณารักษ์/นักสารสนเทศได้แสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ อีกทั้งควรพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน และสวัสดิการให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และสอดคล้องสภาพ
เศรษฐกิจ 
 1.3 ส าหรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ อาจารย์ผู้สอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญ พร้อมปลูกฝังให้มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ อันเป็นรากฐานของการท างานวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในอนาคต 

 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์/นัก
สารสนเทศในห้องสมุดเฉพาะสังกัดหน่วยงานเอกชน 
    2.2 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์/นัก
สารสนเทศ 
    2.3 ศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติงานของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศด้วยวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ 
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เการวิเคราะห์องค์ประกอบตัวบ่งชี้รวมองค์กรแห่งการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

A FACTOR ANALYSIS OF COMPOSITE INDICATORS OF EFFECTIVE PARTICIPATORY 
ORGANIZATION IN SECONDARY SCHOOL UNDER THE OFFICE OF THE BASIC 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

__________________________________________ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบตัวบ่งชี้รวมการเป็นองค์กรแห่ง
การมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลตัวบ่งชี้รวมการเป็นองค์กรแห่งการมี
ส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ทีเ่ป็นผู้อ านวยการโรงเรียนโดยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน ได้จ านวน 480 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ค่า  KMO และ
Bartlett’s test ค่าไค-สแควร์/องศาอิสระ ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืน ค่าดัชนีความสอดคล้อง
กลมกลืนปรับแก้แล้ว ค่าดัชนีความสอดคล้องในรูปความคลาดเคลื่อน และค่าความคลาดเคลื่อนใน
การประมาณค่าพารามิเตอร์ 

 ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบหลักที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการมีส่วนร่วมที่มี
ประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ การ
บริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป โดยที่ทั้ง 4 
องค์ประกอบหลักประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 20 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้รวมองค์กรแห่งการมี
ส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา 110 ตัวบ่งชี้ ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
โมเดลโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้ค่าไค-สแควร์/องศาอิสระ มีค่าเท่ากับ 1.25 ค่าดัชนี
ความสอดคล้องกลมกลืน มีค่าเท่ากับ 0.97 และค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว มีค่า
เท่ากับ 0.95 ค่าดัชนีความสอดคล้องในรูปความคลาดเคลื่อน มีค่าเท่ากับ 0.007 และค่าความ
คลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ มีค่าเท่ากับ 0.02 ท าให้พบว่า โมเดลมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to factor analysis composite indicators of 
effective participatory organization in secondary schools under the office of the basic 
education commission and to validate the fitness of the effectiveness composite 
indicators with the empirical data. 480 administrators from secondary school were 
selected to participate in this study by a multi-stage sampling technique. The data of 
the research were collected using in-depth interview and rating scale questionnaire, 
were analyzed by mean, standard deviation, Pearson product moment correlation, 
KMO and Bartlett’s test, chi-square/degree of freedom, goodness of fit index-(GFI), 
adjusted goodness of fit index-(AGFI), root mean square residual-(RMR) and root mean 
square error of approximation-(RMSEA). 
 The results the research revealed that there are four main factors that 
influence effective participatory organization in secondary schools under the office of 
the basic education commission, they consist of academic management, budget 
management, personnel management and general management. The four factors 
comprise of 20 sub-factors and 110 indicators. The result of structural validity test of 
the model with the empirical data by using Chi-square/degree of freedom ( df/2 ) = 
1.25, Goodness of Fit Index (GFI) = 0.97, Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.95, 
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.007 and Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA) = 0.02, was found that the model was consistent with empirical 
data. 
 
ค าส าคัญ 
 การมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การจัดการศึกษาในอดีตที่ผ่านมานั้น สถานศึกษายังไม่เปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือ หรือ
เปิดโอกาสน้อยมากในการให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เนื่องจากยึดถือหลักการแบ่ง
หน้าที่ เมื่อได้มอบหน้าที่การจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาแล้ว จึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาจะต้อง
รับผิดชอบการศึกษาไม่ใช่เป็นการศึกษาที่เป็นของประชาชน แต่เป็นการศึกษาของรัฐเป็นผู้จัดให้แก่
ประชาชน มีความเป็นระบบราชการที่เข้มแข็ง ยังมีผู้คนอีกไม่น้อยที่มีความเข้าใจกันอยู่ว่าการศึกษา
เป็นบริการของรัฐอย่างหนึ่ง ซึ่งผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาท าให้เกิดปัญหามากในสังคมไทย (อุทัย 
บุญประเสริฐ, 2552) จนมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 
และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ตามล าดับ ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกิดมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 ได้ก าหนดให้มีการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและกระจายอ านาจในหลาย
หมวดและหลายมาตราด้วยกันและเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการ
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บ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 ซึ่งให้ความส าคัญกับการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานของระบบ
ราชการ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้
เพ่ือให้ระบบราชการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน จึงอาจกล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นความจ าเป็นของการบริหารราชการยุคใหม่ (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา, 2551) 
 องค์กรการมีส่วนร่วมที่เป็นสถานศึกษาสามารถวัดระดับความส าเร็จประสิทธิภาพของ
องค์กรได้จากโมเดลประสิทธิผลของสถานศึกษา (Model of School Effectiveness) ซึ่งแต่ละแห่งมี
การก าหนดบทบาทหน้าที่ มีสภาพบริบทและความต้องการของผู้เกี่ยวข้องแตกต่างกัน (Owen & 
Roger, 1999) การประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาจึงต้องศึกษาโมเดลเชิงทฤษฎี เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการแปลความหมาย ประกอบด้วย 1) โมเดลเป้าหมาย (Goal Model) ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการ
ประเมินตามโมเดลนี้ คือ จุดประสงค์หรือเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 2) โมเดลน าเข้าทรัพยากร 
(Resources Input Model)ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมิน คือทรัพยากรต่างๆที่จัดหาได้ 3) โมเดล
กระบวนการ (Process Model) ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมิน คือ สภาวะความเป็นผู้น า วิธีการ
ติดต่อสื่อสารที่ใช้การมีส่วนร่วมในการท างานของทุกฝ่าย 4) โมเดลความพึงพอใจ (Satisfaction 
Model) ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ความพึงพอใจของหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องของทุกฝ่าย  5) 
โมเดลการด าเนินงานตามหลักการ (Legistimate Model) ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมิน คือ ภาพลักษณ์
ของสถานศึกษา 6) โมเดลเน้นการด าเนินงานที่ยังไม่บรรลุผล (Ineffectiveness Model) ตัวบ่งชี้ที่ใช้
ในการประเมิน คือ สภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ปัญหาและจุดอ่อนในสถานศึกษา 7) โมเดลองค์กร
การเรียนรู้ (Organizational Learning Model) ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมิน คือ ความตระหนักถึง
ความต้องการจ าเป็นภายนอก การก ากับติดตามการท างาน การวางแผนพัฒนา และประเมินการ
ท างานต่างๆ 8) โมเดลการบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management Model) ตัวบ่งชี้
ที่ใช้ในการประเมิน คือ ภาวะผู้น า การบริหารจัดการ กระบวนการท างานและผลงาน (Cheng, 1993) 
 ตัวบ่งชี้จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานหรือองค์กร เข้าใจการบริหาร และพัฒนา
คุณภาพให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์กรนั้น ๆ นอกจากนี้ในปัจจุบัน รัฐบาลได้ให้
ความส าคัญในเรื่องตัวบ่งชี้ และมีความเชื่อว่า การจัดท าตัวบ่งชี้จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติ เพราะ
ตัวบ่งชี้จะบอกสภาพแต่ละเรื่องในงานที่ปฏิบัติ สามารถน าไปวางแผน และน าไปก าหนดนโยบายการ
บริหารได้ การน าตัวบ่งชี้ไปใช้จะช่วยในการสร้างกรอบให้ทราบถึงสิ่งที่ต้องการให้บรรลุ ผลชัดเจนมาก
ขึ้น นอกจากนี้ตัวบ่งชี้ยังใช้เป็นเครื่องมือจัดล าดับความส าคัญของทรัพยากรทางการศึกษาที่ขาดแคลน
ของสถาบันต่าง ๆ เนื่องจากตัวบ่งชี้สามารถเปรียบเทียบระหว่างสถาบันในแต่ ละพ้ืนที่ ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งท าให้ทราบว่าสถาบันใด ยังมีสภาพที่ต่ ากว่าเกณฑ์ และบ่งบอกล าดับความส าคัญของ
การจัดสรรทรัพยากรอีกด้วย (กมลวรรณ อนันต์, 2555) การพัฒนาตัวบ่งชี้จึงมีความส าคัญในระดับ
นโยบาย โดยเฉพาะการบริหารแบบมีส่วนร่วมในองค์กรที่ส่งเสริมบรรยากาศแบบประชาธิปไตยที่เปิด
โอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในกระบวนการการบริหารภายใต้ธรรมชาติที่มนุษย์
ทุกคนมีข้อจ ากัดทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความสามารถ เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ จึงต้องมีการร่วม
แรงร่วมใจกันแก้ปัญหา นอกจากนี้การท างานจะส าเร็จมีประสิทธิภาพภายใต้บรรยากาศที่เกิดความ
ผูกพันทั้งด้านจิตใจอารมณ์ และสังคม ที่มีต่อกิจกรรมนั้น ๆ อีกด้วย  (เมตต์เมตต์การุณ์จิต, 2553) 
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การสร้างตัวบ่งชี้จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้วิจัยมุ่งที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบโดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์
วิเคราะห์ข้อมูลแยกแยะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพ่ือให้ได้ตัวบ่งชี้ต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ตัวบ่งชี้รวมการเป็นองค์กรแห่งการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษามี
องค์ประกอบอย่างไร 
 2. โมเดลตัวบ่งชี้รวมการเป็นองค์กรแห่งการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือไม่อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบตัวบ่งชี้รวมการเป็นองค์กรแห่งการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 2. เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลตัวบ่งชี้รวมการเป็นองค์กรแห่งการมี
ส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดองค์ประกอบตัวบ่งชี้สร้างตัวแบบเชิงทฤษฎี 
 1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์องค์ประกอบตัวบ่งชี้ทางการศึกษาจากต าราเอกสาร
ทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเพ่ือน าแนวคิดที่ได้มาสังเคราะห์สรุปเป็น
แนวทางส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมการ
จัดการศึกษา 
 2. ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา    เพ่ือน ามาเป็นกรอบ
แนวคิดที่แสดงให้เห็นถึงความส าคัญและจ าเป็นของสถานศึกษาในปัจจุบันที่จะต้องมีการน าการมีส่วน
ร่วมมาใช้เพื่อพัฒนาองค์กร และตามข้อก าหนดของกฎหมาย 
 3. น าผลจากการศึกษามาวิ เคราะห์และสังเคราะห์มาก าหนดเป็น กรอบแนวคิด
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยโดยยึดแนวคิดของโคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen & Uphoff, 
1977) เดล (Dale, 1973) ไวท์ (White, 1982) ยาแดฟ (Yadav, 1980) จารุพงศ์ พลเดช (2546) สุดา 
เนตรสว่าง (2549) สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (2542) สายสมร ศักดิ์ค าดวง (2551) และกฎกระทรวง
วิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พุทธศักราช 2550 (2550) 
 4. ร่ า ง ตั วบ่ ง ชี้ เ ชิ งทฤษฎี จ าก เกณฑ์ ก า รป ระ เ มิ น โ ร ง เ รี ยนพระราชทาน ของ
กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน การประเมินคุณภาพภายนอก โดยส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตัวบ่งชี้การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน ของ บุญมี เณรยอด (ม.ป.ป. อ้างใน ธีระ รุญเจริญ, 2548) เกณฑ์มาตรฐานการบริหารฐาน
โรงเรียน ของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2546 อ้างใน ธีระ รุญเจริญ, 2548) ตัวชี้วัดการ
บริหารจัดการที่ดีส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สายสมร ศักดิ์ค าดวง (2551) และดัชนีชี้วัด
โรงเรียนสมบูรณ์แบบ (อ ารุง จันทวานิช, 2545) 
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 5. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) ผู้บริหารโรงเรียน ครู กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือผู้น าชุมชนของโรงเรียนที่เป็นต้นแบบ  การมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา
ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจ าปีการศึกษา 2555 ที่มีขนาดของโรงเรียน
ต่างกัน จ านวน 2 โรงเรียน และโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนในฝัน จ านวน 2 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียน
แรกของประเทศ จ านวน 1 โรงเรียน และโรงเรียนที่ได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบทั่วไป 
จ านวน 1 โรงเรียน  
 6. น าสรุปผลที่ได้จากการศึกษาทั้งหมดมาสังเคราะห์เพ่ือก าหนดเป็นองค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้รวมองค์กรแห่งการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นทดสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์องค์กรแห่งการมี
ส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 1. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
  1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด 
ความหมายและองค์ประกอบต่าง ๆ ของการมีส่วนร่วมบริหารจัดการในองค์กร 
  1.2 ก าหนดองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และร่างตัวบ่งชี้ขององค์กรแห่งการมี
ส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษามาใช้เป็น ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
  1.3 สร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามองค์กรแห่งการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 ด้านบริหารวิชาการ ตอนที่ 2 ด้านบริหาร
งบประมาณ ตอนที่ 3 ด้านบริหารงานบุคคล และตอนที่ 4 ด้านบริหารทั่วไป เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับองค์กรแห่งการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ  
  1.4 น าแบบสอบถามองค์กรแห่งการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบการใช้ภาษา และความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามกับนิยามเชิงพฤติกรรมแต่ละด้านเป็นรายข้อและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ของแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน 
  1.5 ผู้วิจัยน าคะแนนที่ได้จากการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) ระหว่างข้อค าถามกับนิยามเชิงพฤติกรรม ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.60-1.00 จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุงข้อค าถามตาม
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
  1.6 น าแบบสอบถามองค์กรแห่งการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จากผู้บริหารโรงเรียน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน 30 คน  
  1.7 น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้มาวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ของข้อค าถามเป็น
รายข้อโดยการวิเคราะห์ค่าระหว่างข้อกับคะแนนรวม ( Item-Total Correlation) และค่าความ
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เชื่อมั่นความสอดคล้องภายในโดยหา ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.98 
  1.8 หาค่าความสัมพันธ์รายข้อโดยใช้สูตรสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Peason Product 
Moment Correlation) ผู้วิจัยเลือกข้อค าถามเฉพาะข้อที่มีค่าความสัมพันธ์รายข้อ ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป 
ซึ่งได้ข้อค าถาม 110 ข้อ โดยข้อค าถามมีค่าความสัมพันธ์รายข้ออยู่ระหว่าง 0.21-0.82  
  1.9 วิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น โดยการพิจารณา เมทริกซ์สหสัมพันธ์ 
(Correlation Matrix) ค่าสถิติทดสอบเพ่ือพิจารณาว่าข้อมูลว่ามีความเหมาะสมที่จะน ามาวิเคราะห์
องค์ประกอบหรือไม่ คือค่า KMO and Bartlett’s Test 
  1.10 น าแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบข้อตกลง
เบื้องต้น และวิเคราะห์ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลตัวบ่งชี้รวมด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน อันดับ 2 (Second Order Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
 2. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
  2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2556 จ านวน 2,361 คน 
  2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2556 จ านวน 480 คน เนื่องจากในการศึกษา
วิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม ที่ใช้ใน การวิเคราะห์ตัวแปรแฝง ในแบบจ าลองสมการโครงสร้างเชิงเส้น 
จ าเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่พอควรในการวิเคราะห์ข้อมูล ตั้งข้อก าหนดว่า การประมาณ
ค่าขนาดกลุ่มตัวอย่าง ควรก าหนดกลุ่มตัวอย่างประมาณ 20 หน่วย ของจ านวนพารามิเตอร์อิสระ 
หรือจ านวน 20 เท่า ของตัวแปรในโมเดลนั่นเอง (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) ในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปร
สังเกตได้ 24 ตัวแปรการประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ค านวณได้ผลลัพธ์ เท่ากับ 
480 กลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างนี้ได้มาจากใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) 
ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้1) ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขตพ้ืนที่ แล้วสุ่มเขตพ้ืนที่
การศึกษาโดยเทคนิคการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 2) สุ่มโรงเรียนในแต่ละขนาด
ของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียน
ขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) ได้
จ านวน 480 โรงเรียน และเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้ข้อมูล คือผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 480 คน 
 3. ขั้นตอนในการวิจัย 
  3.1 น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 480 ฉบับ ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 
2556 โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ 
  3.2 น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามการเป็นองค์กรแห่งการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพไป
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) โดยใช้โปรแกรม AMOS 
เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดล และโมเดลการวัดความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ซึ่งพิจารณาความตรงของโมเดลเป็นภาพรวมทั้งโมเดล จากค่าสถิติวัดระดับ  ความ
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สอดคล้อง (Goodness of Fit Measures) (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542; Joreskog & Sorbom, 1989; 
Long, 1983)  
 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง ท าการวิเคราะห์โดยใช้ ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝑆𝐷)  
  4.2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) 
  4.3 ค่าความเชื่อมั่นอัลฟา (Alpha Reliability) เป็นการวัดค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
โดยการตรวจสอบความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ โดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha)   
  4.4 วิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น โดยการพิจารณา   เมทริกซ์สหสัมพันธ์ 
(Correlation Matrix) คือค่า KMO and Bartlett’s Test จะได้ค่าสถิติทดสอบ 2 ค่า ดังนี้ 1) ค่า 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (MSA) มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้ามีค่าเข้า
ใกล้ 1 เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบดีมาก (Hair et al., 1998, 99)2) ค่า Bartlett’s Test of 
Sphericityใช้ทดสอบว่าตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ถ้าหากมีนัยส าคัญ แสดงว่า ตัวแปร
ต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กันน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 
  4.5 ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Squares Statistics: 2 ) หรือ ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ 
(Relative Chi-Square: 2 /df) ควรมีค่าน้อยกว่า 2.00 (Diamantopoulos &Siguaw, 2000) 
  4.6 ดัชนีบ่งชี้ความสอดคล้องกลมกลืน ได้แก่ดัชนี GFI ดัชนี และ ดัชนี AGFI หรือ ดัชนี 
NFI และ CFI มาช่วยสนับสนุนกรณีมีบางค่าไม่ถึงเกณฑ์ควรสูงกว่า .90 (Arbuckle, 1995, 529) 
  4.7ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อน (Root Mean Squared 
Residual: RMR) ควรมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ (Diamantopoulos & Siguaw, 2000) 
  4.8 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square of 
Error Approximation: RMSEA) ควรต่ ากว่า .05 (Arbuckle, 1995, 523) 
  4.9 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Errors) ควรมีขนาดเล็กพิจารณาจาก
ค่าพารามิเตอร์มีนัยส าคัญหรือไม่ หากมีนัยส าคัญแสดงว่าค่าความคลาดเคลื่อนมีขนาดเล็ก 
  4.10 ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณก าลังสอง (Square Multiple Correlations: R2) เป็นค่า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ตัวแปรสังเกตได้หรือวัดค่าเที่ยงตรงในแต่ละองค์ประกอบของตัวแปร 
  4.11 ค่าความเที่ยงตรงขององค์ประกอบ (Construct Reliability: PC) เป็นค่าที่แสดง
ระดับความเป็นตัวแทนของตัวแปรแฝง ควรมากกว่า 0.60 (Fornell & Larcker, 1981) 
  4.12 ค่าความแปรปรวนเฉลี่ยของตัวแปรแฝงที่ถูกสกัดได้  (Average Variance 
Extracted: PV) เป็นค่าที่อธิบายเหตุการณ์ได้ด้วยตัวแปรแฝงควรมากกว่า 0.50 (Fornell & Larcker, 
1981) 
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ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบตัวบ่งชี้รวมองค์กรแห่งการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า 
 1. จากการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) มีค่าตั้ งแต่ 0.60-1.00 
คุณภาพแบบสอบถาม (Try Out) ค่าความสัมพันธ์รายข้อจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
มีค่าตั้งแต่ 0.21-0.82 ค่าความเชื่อมั่นโดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา มีค่าเท่ากับ 0.98 และการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ท าให้ได้ 4 องค์ประกอบหลัก 20 องค์ประกอบย่อย 110 ตัวบ่งชี้ 
ประกอบด้วย 

  1.1 องค์ประกอบหลักการมีส่วนร่วมบริหารวิชาการ มี 5 องค์ประกอบย่อย 29 ตัวบ่งชี้ 
  1.2 องค์ประกอบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณ มี 5 องค์ประกอบย่อย 17 ตัวบ่งชี้ 
  1.3 องค์ประกอบการมีส่วนร่วมบริหารงานบุคคล มี 5 องค์ประกอบย่อย 26 ตัวบ่งชี้ 
  1.4 องค์ประกอบหลักการมีส่วนร่วมบริหารทั่วไป มี 5 องค์ประกอบย่อย 38 ตัวบ่งชี้ 
 2. ผลการวิเคราะห์ระดับความเหมาะสมของแต่ละตัวบ่งชี้ของโมเดลเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า 1) การมีส่วนร่วมบริหารวิชาการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวบ่งชี้ในโมเดล อยู่
ในระดับมากและมากที่สุด 2) การมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ตัวบ่งชี้อยู่ในระดับมากและมากที่สุด3) การมีส่วนร่วมบริหารงานบุคคล ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของตัวบ่งชี้อยู่ในระดับมากและมากที่สุด 4) การมีส่วนร่วมบริหารทั่วไป ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนเบนมาตรฐานของตัวบ่งชี้อยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด 
 3. ผลการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น โดยการพิจารณาเมทริกซ์สหสัมพันธ์ 
พบว่า ตัวแปรดัชนีทุกตัวมีความสัมพันธ์กันสูง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่า Kaiser-
Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) มีค่าเท่ากับ 0.965 ค่า Bartlett’s Test 
of Sphericity น้อยกว่า .001 มีความแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) เหมาะสมที่
จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ 
 4. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second Order Confirmatory 
Factor Analysis) เพ่ือประเมินความเหมาะสมหรือสอดคล้องกลมกลืน (Assessment of Model 
Fit) ของข้อมูลเชิงประจักษ์กับโมเดล โดยที่โมเดลตัวบ่งชี้รวมองค์กรแห่งการมีส่วนร่วมที่มี
ประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ค่า

df/2 =1.25 GFI=0.97 CFI=0.997 AGFI=0.95 NFI =0.98RMSEA=0.02RMR =0.007 เ ป็ น ก า ร
แสดงให้เห็นว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 5. ผลการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงขององค์ประกอบ (Construct Reliability: PC) มี
เท่ากับ0.83 ซึ่งมากกว่า 0.60 ความแปรปรวนเฉลี่ยของตัวแปรแฝง (Average Variance Extracted: 
PV) มีค่าเท่ากับ 0.50แสดงว่าโมเดลมีความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง และค่าสหสัมพันธ์พหุคูณก าลัง
สอง (Square Multiple Correlations: R2) มีค่าตั้งแต่ 0.57-0.99 
 สรุปได้ว่า โมเดลตัวบ่งชี้รวมองค์กรแห่งการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีความเที่ยงตรงตามโครงสร้างแสดงโมเดลในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แสดงโมเดลตัวบ่งชี้รวมการเป็นองค์กรแห่งการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท าให้ทราบว่า โมเดลตัวบ่งชี้ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 
การมีส่วนร่วมบริหารวิชาการ การมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณ การมีส่วนร่วมบริหารงานบุคคล และ
การมีส่วนร่วมบริหารทั่วไป โดยแต่ละองค์ประกอบหลัก ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ การมีส่วนร่วมวางแผน (f1, f6, f11, f16) การมีส่วนร่วมตัดสินใจ (f2, f7, f12, 
f17) การมีส่วนร่วมด าเนินการ (f3, f8, f13, f18) การมีส่วนร่วมรับประโยชน์ (f4,f9,f14,f19) และการ
มีส่วนร่วมประเมินผล (f5, f10, f15, f20) เมื่อน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง แล้ว
พบว่ามีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยน้ าหนักองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ 
สามารถอภิปรายผลที่สะท้อนถึงการเป็นองค์กรแห่งการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพได้ ดังนี้ 
 1. ตัวบ่งชี้องค์ประกอบการมีส่วนร่วมบริหารวิชาการ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย 
(f1-f5) 29 ตัวบ่งชี้ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด คือ การมี
ส่วนร่วมด าเนินการบริหารวิชาการ (f3) มีค่าเท่ากับ 0.93 เนื่องจากการการบริหารงานวิชาการเป็น
หัวใจส าคัญของการจัดการศึกษา ผู้บริหารต้องมีความเป็นมืออาชีพและในการบริหารวิชาการที่เกิด
ประสิทธิผลนั้น ต้องมีการบริหารจัดการตนเอง มีความอิสระคล่องตัว มีอ านาจ การตัดสินใจด้วย
ตนเองภายใต้หลักการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปให้สถานศึกษา 
(กมลวรรณ อนันต์, 2555) 
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 2. ตัวบ่งชี้องค์ประกอบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
ย่อย (f6-f10) 17 ตัวบ่งชี้ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด คือ 
การมีส่วนร่วมด าเนินการบริหารงบประมาณ (f8) มีค่าเท่ากับ 0.88 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบริหาร
งบประมาณจากการได้รับจัดสรรตามรายหัวของนักเรียน จะต้องมีการด าเนินการร่วมกันในการ
บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งเน้นให้สังคมมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณอย่าง
โปร่งใสรับผิดชอบ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 58 (2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
สถาบันสังคม ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาโดยเป็นผู้จัด และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาค
ทรัพย์สิน และทรัพยากรอ่ืนให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตาม
ความเหมาะสม และความจ าเป็น 
 3. ตัวบ่งชี้องค์ประกอบการมีส่วนร่วมบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย   5 องค์ประกอบ
ย่อย(f11-f15) 26 ตัวบ่งชี้ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด คือ 
การมีส่วนร่วมตัดสินใจการบริหารงานบุคคล (f12) มีค่าเท่ากับ 0.86 สอดคล้องกับ วีระวัฒน์ งอย
ผาลา (2543 อ้างใน กมลวรรณ อนันต์, 2555) ได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วมตัดสินใจให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจเป็นสิ่งที่ผู้บริหารควรพิจารณา ผู้บริหารที่ชาญฉลาดจะรู้ว่าเมื่อใดตนเองควรตัดสินใจ 
เมื่อใดเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในสังคมประชาธิปไตยต้องส่งเสริมบรรยากาศการ
ท างานเป็นหมู่คณะ ผู้บริหารไม่ได้ท างานคนเดียว ผู้ร่วมงานจะเอาตัวไปผูกพันกับหน่วยงานก็ต่อเมื่อ
เขารู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของหน่วยงาน 
 4. ตัวบ่งชี้องค์ประกอบการมีส่วนร่วมบริหารทั่วไป ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย (f16-
f20) 38 ตัวบ่งชี้ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด คือ การมีส่วน
ร่วมรับประโยชน์ในงานบริหารทั่วไป (f19) มีค่าเท่ากับ 0.94 เนื่องจากสถานศึกษามีหน้าที่ในการ
ให้บริการ โดยมีเป้าหมายที่นักเรียน ชุมชน และสังคม สถานศึกษาต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงใน
สภาพแวดล้อม การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ ๆ โครงสร้างทางสังคมใหม่ ๆ ต้องมีการจัดเตรียม 
ปรับปรุงองค์กรเพ่ือให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (Razik & Swanson, 2001)เทคโนโลยี
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับการบริหารจัดการขององค์กร ความเข้าใจเทคโนโลยีเป็นศาสตร์และ
ศิลป์ของการเรียนรู้ การสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยที่ส าคัญ 
ส าหรับปัจจุบันองค์กรใดที่มีอ านาจทางเทคโนโลยีสูง จะท าให้ก้าวล้ าหน้ากว่าองค์กรอ่ืน (Marquardt, 
1996) การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้จะท าองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจน
ความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมจากการได้รับประโยชน์ของชุมชน สังคม หรือหน่วยงาน
ภายนอก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอเชิงนโยบายได้แก่ 1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด
นโยบายให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคัญการมีส่วน
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ร่วมการบริหารวิชาการให้มากที่สุด 2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานน าตัวบ่งชี้ไป
ก าหนดนโยบายพัฒนาเกณฑ์ปกติ เพ่ือหาระดับการเป็นองค์กรแห่งการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา  
3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดนโยบายให้กับเขตพ้ืนที่การศึกษาในการ
ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาของสถานศึกษาเพ่ือไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการมีส่วนร่วมที่มี
ประสิทธิภาพ 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ได้แก่ 1) สถานศึกษาที่ต้องการพัฒนาให้มีส่วนร่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพควรปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา  2) ผู้บริหารสถานศึกษา
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ จากการมีส่วนร่วม
บริหารวิชาการ การมีส่วนร่วมกบริหารงานบุคคล การมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณ และการมีส่วน
ร่วมบริหารทั่วไป 3) หน่วยงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุนและก ากับติดตามการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ จากการมีส่วนร่วมบริหารวิชาการ การมีส่วนร่วมบริหารบุคคล 
การมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณ และ การมีส่วนร่วมบริหารทั่วไป  
 3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ได้แก่ 1) ควรมีการพัฒนาตัวบ่งชี้รวมองค์กรแห่ง
การมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนประถมศึกษา เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าบริบท และ
ต าแหน่งที่ตั้งของสถานศึกษามีส่วนเข้าถึงชุมชนในระดับที่แตกต่างกันโดยอาจรวมตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพเข้าด้วยกัน 2) ควรมีการพัฒนาตัวบ่งชี้ โดยแยกตามขนาดของโรงเรียนมัธยมศึกษา
หรือต าแหน่งที่ตั้งของสถานศึกษา เพ่ือจะได้ตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมกับบริบทมากขึ้น ตัวอย่างเช่น สังคม
เมือง สังคมชนบท เป็นต้น 3) ควรมีการวิเคราะห์ยืนยันความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลตัวประกอบการ
มีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีอยู่ในสังกัดต่างกัน 
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การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตาม
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้กับรูปแบบการเรียนรู้ โดยสร้างเรื่องท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความภูมิใจในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

A COMPARISON OF LEARNING MANAGEMENT RESULTS  
OF SOCIAL STUDIES, RELIGIONS AND CULTURES BETWEEN 4 MAT AND STORYLINE 

APPROACH AFFECTING LEARNING ACHIEVEMENT AND SELF-ESTEEM OF 
MATTAYOMSUKSA 3 STUDENT. 

 
วสันต์ ผ่องปัญญา,  สุภัทรา  คงเรอืง,  และแสน  สมนึก 

Wason Pongpanya  Supatthara  Kongruang,  and Saen Somnuk. 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
__________________________________________ 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้กับรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้าง
เรื่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) เพ่ือเปรียบเทียบความภูมิใจในตนเองกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้กับรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างเรื่อง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2556 โดยการสุ่ม 2 ห้องเรียนจากทั้งหมด 10 ห้องเรียนแล้วน ามาสุ่มแยกเป็นกลุ่มทดลอง 1 จ านวน 
45 คน จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ และกลุ่มทดลอง 2 จ านวน 45 คน จัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างเรื่อง ใช้เวลาในการทดลอง 20 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างเรื่อง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามวัดความ
ภูมิใจในตนเอง ตรวจสอบสมมติฐานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนพหุคูณ และทดสอบความเหมือนของเมทริกซ์ค่าแปรปรวนร่วม ด้วยวิธีของ Box’s M Test 
 ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้กับรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างเรื่องแตกต่างกันอย่าง  มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างเรื่อง  

2. ความภูมิใจในตนเองในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้กับรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างเรื่อง แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการ
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เรียนรู้ มีความภูมิใจในตนเองสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้          
โดยสร้างเรื่อง 

 
ABSTRACT 

The purposes of research were a comparison of learning results, social 
studies, religion and culture department between 4 MAT learning cycle model and 
story line model affect to learning achievement and self - esteem of students in 
Mattayom Suksa 3. Sampling groups were students in Mattayom Suksa 3 at 
Suankularbwittayalai Nonthaburi School in the first semester of 2013 academic year 
by random sampling two classes from ten classes. The first experimental group with 
45 students was taught by 4 MAT learning cycle model and the second experimental 
group with 45 students was taught by story line model. They took 20 hours.       The 
instruments of research were 4 MAT learning cycle model plan and story line model 
plan. The learning achievement test and questionnaire measure of self-esteem with 
computer program were processed analysis of MANOVA and tested the similarities of 
the covariance matrix by Box’s M test methods. 
  The results of this research were as follows: 

1. The learning achievement of history of Matthayomsuksa 3 students taught 
by 4 MAT and Storyline approach was different statistically significant at .01 level.  
The learning achievement of students taught by 4 MAT was higher than students 
taught by Storyline approach. 
 2. The self-esteem in learning history of Mattayomsuksa 3 students taught by 
4 MAT and Storyline was different statistically significant at .01 level. The self-esteem 
of students taught by 4 MAT was higher than students taught by Storyline approach. 
 
ค าส าคัญ  

รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้  และรูปแบบการเรียนรู้ โดยสร้างเรื่อง  
 
ความส าคัญของปัญหา 

สภาพการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ผ่านมามีนักเรียนส่วนมากมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมต่ ากว่าเกณฑ์ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐานจากผลการทดสอบของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีในปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 ตามล าดับ 
ปีการศึกษา 2555 คะแนนระดับโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 59.59 คะแนนระดับจังหวัดมีคะแนนเฉลี่ย 
51.49 คะแนนระดับสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 47.15 คะแนน
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ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ย 47.12 สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ, 2555) ปีการศึกษา 
2556 คะแนนระดับโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 49.85 คะแนนระดับจังหวัด มีคะแนนเฉลี่ย 42.53 
คะแนนระดับสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 39.48 คะแนน
ระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ย 39.37 สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  (สทศ, 2556) เมื่อ
เปรียบเทียบผลคะแนนการสอบโอเน็ทของปีการศึกษา 2555 และ 2556 พบว่าคะแนนระดับโรงเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยต่ าลงถึง 9.74 คะแนนระดับจังหวัดมีคะแนนเฉลี่ยต่ าลงถึง 8.96 คะแนนระดับสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยต่ าลงถึง 7.67 และคะแนนระดับประเทศมี
คะแนนเฉลี่ยต่ าลงถึง 7.75 การจัดการเรียนรู้มีหลายวิธีจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยผู้วิจัยจึงได้
น าการจัดการเรียนรู้ 2 วิธีได้แก่ รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ของทิศนา แขมณี (2556) ซึ่งพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนนี้ขึ้นจากแนวคิดของโคล์ป ซึ่งอธิบายว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของ 2 
มิติ คือการรับรู้ และกระบวนการจัดกระท าข้อมูล การรับรู้ของบุคคลมี 2 ช่องทาง คือ ผ่านทาง
ประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม และผ่านทางความคิดรวบยอดที่เป็นนามธรรม ส่วนกระบวนการจัด
กระท ากับข้อมูลที่รับรู้นั้น มี 2 ลักษณะเช่นเดียวกัน คือ การลงมือทดลองปฏิบัติ และการสังเกตโดย
ใช้ความคิดอย่างไตร่ตรอง เมื่อลากเส้นตรงของช่องทางการรับรู้ 2 ช่องทาง และเส้นตรงของ
กระบวนการจัดกระท าข้อมูลเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้มาตัดกัน แล้วเขียนเป็นวงกลมจะเกิดพ้ืนที่เป็น 4 
ส่วน ของวงกลม ซึ่งสามารถแทนลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน 4 แบบ คือ แบบที่ 1 เป็นผู้เรียนที่
ถนัดจินตนาการ  เพราะมีการรับรู้ผ่านทางประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม และใช้กระบวนการจัดกระท า
ข้อมูลด้วยการสังเกตอย่างไตร่ตรอง แบบที่ 2 เป็นผู้เรียนที่ถนัดการวิเคราะห์  เพราะมีการรับรู้ผ่าน
ทางความคิดรวบยอดที่เป็นนามธรรม และชอบใช้กระบวนการสังเกตอย่างไตร่ตรอง แบบที่ 3 เป็นผู้ที่
เรียนที่ถนัดใช้สามัญส านึก เพราะมีการรับรู้ผ่านทางความคิดรวบยอดที่เป็นนามธรรม และชอบใช้
กระบวนการลงมือท า แบบที่ 4 เป็นผู้เรียนที่ถนัดในการปรับเปลี่ยน  เพราะมีการรับรู้ผ่านทาง
ประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม และชอบใช้กระบวนการลงมือปฏิบัติ ท าให้เกิดเป็นแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ค าถามหลัก 4 ค าถาม คือ ท าไม อะไร อย่างไร และถ้า ซึ่งสามารถพัฒนา
ผู้เรียนที่มีลักษณะการเรียนรู้แตกต่างกันทั้ง 4 แบบ ให้สามารถใช้สมองทุกส่วนของตนในการพัฒนา
ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่จึงส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นสุข และเห็นคุณค่าของเรื่องที่เรียน
ด้วยตนเองเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและอนาคต สามารถฝึกทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ที่ได้จากการลงมือ
ปฏิบัติจริง  

รูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างเรื่อง ทิศนา แขมมณี (ทิศนา แขมมณี , 2556 ; อ้างถึง วลัย  
พานิช, 2543) เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสร้างเรื่องพัฒนาขึ้นโดย ดร.สตีฟ เบ็ล และแซลลี่ 
ฮาร์คเนส จากสก็อตแลนด์ เขามีความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนรู้ว่า การเรียนรู้ที่ดีควรมีลักษณะบูรณา
การหรือเป็นสหวิทยาการคือเป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสานศาสตร์หลายๆ อย่างเข้าด้วยกัน เพ่ือประโยชน์
สูงสุดในการประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ที่ดีเป็นการเรียนรู้ที่
เกิดขึ้นผ่านทางประสบการณ์ตรงหรือการกระท าหรือการมีส่วนร่วมของผู้เรียนเอง ความคงทนของผล
การเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเรียนรู้หรือวิธีการที่ได้ความรู้มาผู้เรียนสามารถเรียนรู้คุณค่าและสร้าง
ผลงานที่ดีได้ หากมีโอกาสได้ลงมือกระท า นอกจากความเชื่อดังกล่าวแล้ว รูปแบบการเรียนรู้โดยสร้าง
เรื่องนี้ยังใช้หลักการเรียนรู้อีกหลายประการ เช่น การเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวไปสู่วิถีชีวิตจริง การสร้าง
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องค์ความรู้ด้วยตนเอง รูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างเรื่องเป็นการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางโดยให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์เรื่องขึ้นมาด้วยตนเองโดยผู้สอนท าหน้าที่วางเส้นทางเดินเรื่อง
เป็นตอนๆ แต่ละตอนประกอบด้วยกิจกรรมย่อยที่เชื่อมโยงกันด้วยค าถามหลัก เรื่องราวให้ด าเนินไป
อย่างต่อเนื่องมี 4 ค าถามได้แก่ ที่ไหน ใคร ท าอะไร อย่างไร และมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ผู้สอนจะใช้
ค าถามหลักเหล่านี้เปิดประเด็นให้ผู้เรียนคิดร้อยเรียงเรื่องราวด้วยตนเอง รวมทั้งสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ประกอบกันไป การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการดังกล่าวจึงช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้ประสบการณ์และ
ความคิดของตนเองอย่างเต็มที่ และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกัน อภิปรายร่วมกัน และ
เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางเพ่ือเป้าหมายพัฒนาศักยภาพของผู้ เรียนอย่างรอบด้าน (ทิศนา แขมณี, 
2556) ผู้วิจัยจึงได้น ารูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้กับรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างเรื่องมาใช้เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้และท าให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นรวมไปถึงความภูมิใจในตนเองของผู้เรียน 
แนวโน้มที่จะมีความสามารถทางการเรียนสูงกว่าผู้ที่มีความภูมิใจในตนเองต่ าจึงกล่าวได้ว่า  ความ
ภูมิใจในตนเองมีความส าคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ถ้าผู้เรียนเกิดความภูมิใจในตนเองก็จะส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและอาจจะท าให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดีขึ้น อีกด้วย 
จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีในการที่จะเรียน ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็
ย่อมจะเกิดขึ้นซึ่งก็น่าจะช่วยท าให้มี ความภูมิใจในตนเองเกิดขึ้นอันเป็นผลต่อเนื่องมาจากการประสบ
ความส าเร็จในการเรียนนั่นเอง ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยเห็นว่าในการที่นักเรียนมี
ความสามารถในการเรียน จะช่วยท าให้มีความภูมิใจในตนเองเกิดขึ้นอันเป็นผลจากการประสบ
ความส าเร็จในการเรียนนั่นเอง และเมื่อมีความส าเร็จในการเรียน ผลที่จะเกิดตามมาเป็นอันดับต่อไป
ก็คือนักเรียนจะมีความสนใจในการเรียนเพ่ิมมากขึ้น  และความภูมิใจในตนเองเป็นการที่บุคคล
ประเมินคุณค่าของตนเองว่าตนเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของคนอ่ืนมีความสามารถมีศักดิ์ ศรีมี
คุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคมที่คนนั้นอยู่ร่วมด้วยสิ่งนี้จะเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยให้บุคคลนั้นๆ
สามารถหาทางออกให้กับตัวเองเมื่อเผชิญปัญหาปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีมีความ
ภูมิใจในตนเองสามารถท าให้ผู้อ่ืนรัก  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาว่าการจัดการเรียนรู้
รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้กับรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยสร้างเรื่องจะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          
วิชาประวัติศาสตร์ ความภูมิใจในตนเองแตกต่างกันหรือไม่ 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

ผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามรูปแบบวัฏ
จักรการเรียนรู้กับรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างเรื่องที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความภูมิใจใน
ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้กับรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างเรื่องของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
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2.  เพ่ือเปรียบเทียบความภูมิใจในตนเองกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้กับรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างเรื่องของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
   ตัวแปรต้น 1) รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 2) รปูแบบการเรียนรู้โดยสร้างเรื่อง 
   ตัวแปรตาม 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) ความภูมิใจในตนเอง 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย นนทบุรี จ านวน 10 ห้องเรียน 
   กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย นนทบุรี ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายจ านวน 2 ห้องเรียนจากทั้งหมด 10 ห้องเรียน โดย
วิธีการจับฉลากเป็นกลุ่มทดลอง 1 จ านวน 45 คนและกลุ่มทดลอง 2 จ านวน 45 คน 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยคือ 1)แผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้กับ

แผนการจัดการเรียนรู้โดยสร้างเรื่อง 2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบสอบถาม
วัดความภูมิใจในตนเอง การเก็บรวบรวมข้อมูล 1) เลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากร 2) แนะน าขั้นตอน
การท ากิจกรรมและบทบาทของนักเรียนในการเรียน  3) ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคุณภาพ 4) ด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยผู้วิจัยเป็นผู้จัดการเรียนรู้เองทั้ง 2 
กลุ่มในเนื้อหาเดียวกันใช้เวลาจัดการเรียนรู้กลุ่มละ 20 ชั่วโมงเท่ากัน 5) เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้
ตามก าหนดแล้วจึงท าการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนทั้ง 2 กลุ่มโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนฉบับเดิมและแบบสอบถามวัดความภูมิใจในตนเอง 

4. การหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 
โดยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบสอบถามวัดความภูมิใจในตนเองน าไปให้

ผู้เชี่ยวชาญทางการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและ
ทางการวัดผล จ านวน 5 ท่าน ตรวจดูความตรงเชิงเนื้อหา ลักษณะการใช้ค าถาม ตัวเลือกความถูก
ต้อง  ด้านภาษาและน ามาปรับปรุงแก้ไขแล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีความตรงเชิงเนื้อหาโดยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับหรือมากกว่า 0.5 ขึ้นไปจึงจะถือว่า
ใช้ได้ ในงานวิจัยนี้มีค่าเท่ากับ 1.0 และแบบสอบถามวัดความภูมิใจในตนเองมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) เท่ากับหรือมากกว่า 0.5 ขึ้นไปจึงจะถือว่าใช้ได้ ในงานวิจัยนี้มีค่าเท่ากับ 0.8 - 1.0 

น าแบบทดสอบที่สร้างไปทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดสอบหาค่าความยากง่ายเพ่ือ
วิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อโดย ใช้เทคนิค 27% ของ จุงเตห์ฟาน (เพ่ือหาค่าความยากง่าย (p) 0.20 - 
0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (r) 0.21- 0.75 ได้ข้อที่เหมาะสมจ านวน 40 ข้อ และเลือกข้อสอบที่มีค่าความยาก
ง่ายอยู่ระหว่าง 0.25 - 0.77  และมีค่าอ านาจจ าแนก 0.21 - 0.75 เพ่ือให้ได้ข้อสอบที่เหมาะสมโดยมี
เนื้อหาและพฤติกรรมเป็นไปตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร ได้ข้อสอบที่เหมาะสมจ านวน  40 ข้อ  
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น าแบบสอบถามวัดความภูมิใจในตนเองไปสอบถามเพ่ือวัดความภูมิใจในตนเองส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 1 ชุด มีจ านวนทั้งสิ้น 30 ข้อน าแบบสอบถามความภูมิใจใน
ตนเองที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จ านวน 90 คน ที่เป็นนักเรียน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ปีการศึกษา 2556 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก

ประชากร โดยท าการเก็บข้อมูลจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่มีคุณภาพ และด าเนิน การจัดการเรียนรู้โดยผู้วิจัยเป็นผู้จัดการเรียนรู้เองทั้ง 2 กลุ่มใน
เนื้อหาเดียวกันใช้เวลาจัดการเรียนรู้กลุ่มละ 20 ชั่วโมงเท่ากัน และหลังจากนั้นผู้วิจัยด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยท าการเก็บข้อมูลจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่มีคุณภาพ และใช้แบบทดสอบวัด  ความภูมิใจในตนเองเพ่ือวัดความภูมิใจในตนเอง
ของผู้เรียนทั้ง 2 กลุ่ม 

6.การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ตามก าหนดแล้วจึงท าการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม

โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดิมและแบบสอบถามวัดความภูมิใจในตนเอง น า
คะแนนที่ได้จากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามวัดความภูมิใจใน
ตนเองมาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือทดสอบสมมติฐานต่อไป 

7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
สถิติที่ใช้ตรวจสอบเครื่องมือ ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ค่า

ความอยาก (p) ของจุงเตห์ฟาน (ยุทธ ไกรวรรณ์, 2545 อ้างถึง ; Chung – the Fan, n.d.) หาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้ KR20 ของคูเดอร์และริชาร์ดสัน (ยุทธ ไกรวรรณ์, 2545 อ้างถึง ; 
Kuder – Richardson, n.d.) และหาค่าเชื่อมั่นของแบบวัดความภูมิใจในตนเองโดยใช้สัมประสิทธิ์
แอลฟา (α -coefficient ) ของครอนบราค (ยุทธ ไกรวรรณ์, 2545 อ้างถึง ; Cronbach 1974) 

สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน ได้แก่ วิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ (MANOVA) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับความภูมิใจในตนเองหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม และทดสอบความเหมือนของเมทริกซ์ค่าแปรปรวนร่วม ด้วยวิธีของ Box’s M Test 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้กับรูปแบบการ
เรียนรู้โดยสร้างเรื่องแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างเรื่อง  

2. ความภูมิใจในตนเองในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้กับ 
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รูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างเรื่องแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้มีความภูมิใจในตนเองสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างเรื่อง 
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้กับรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างเรื่องที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความภูมิใจในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แตกต่างกัน โดยมี
ประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีที่จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้กับรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้าง
เรื่อง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างเรื่อง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้เรียนได้มีเวลาคิดกล้า
แสดงความคิด มีส่วนร่วมในกิจกรรมแต่ละขั้นตอนมี ความมั่นใจในการลงมือปฏิบัติงาน กล้าน าเสนอ
ชิ้นงานของตนเองท าให้การจัดการเรียนรู้เกิดประสิทธิผลและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้มีผลท าให้นักเรียนมี
ความภูมิใจในผลงานของตนเองซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริวรรณ ตะรุสานนท์ (2542) ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
เรียนวิชาสังคมศึกษา โดยรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้กับ การจัดกิจกรรมการสอนแบบวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้กับนักเรียนที่เรียน
โดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 เออร์ซิน (Ursin, 1995) ได้ศึกษาผลจากการใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและเจตคติของนักเรียนเกรด 9 ใน วิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกกลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาในรัฐคอนเนตทิคัต จ านวน 48 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบวัฏจักร  
การเรียนรู้และกลุ่มที่สอนตามหนังสือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ เป็นรูปแบบกิจกรรมที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี กล่าวคือนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนร่วมกันในระบบกลุ่มมีการ
ปรึกษาวางแผนร่วมกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ไขปัญหา ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และปฏิบัติกิจกรรมการเรียนเป็นรายบุคคลตามความสนใจและความถนัดของตนเอง
หรือตามกิจกรรมที่ก าหนด ทุกคนได้เรียนรู้จากกิจกรรม การเรียนอย่างต่อเนื่อง 8 ขั้นตอน โดยครูเป็น
ผู้อ านวยความสะดวกให้ค าแนะน าสนับสนุนให้กิจกรรมการเรียนรู้ด าเนินไปด้วยความราบรื่นนักเรียน
ได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนที่หลากหลายได้ค้นคว้าเรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัดและประสบการณ์
ของตนซึ่งนักเรียนแต่ละคนได้แสดงความสามารถของตนเองใน   ด้านการใช้ภาษา พร้อมจัดแสดง
ผลงาน ซึ่งท าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานและความสามารถของตนเอง เกิดความมั่นใจ
และกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นซึ่งตรงกับแนวคิดของ แมคคาร์ธี (McCarthy, 1990) ที่กล่าวว่าการ
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จัด การเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตส านึกให้เกียรติซึ่งกันและกัน ยอมรับ
ความแตกต่างของผู้อ่ืน เป็นการจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยค านึงถึงผู้เรียน 4 แบบ ท าให้ผู้เรียน
เข้าใจบทเรียนได้เร็วขึ้นและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
 2. ความภูมิใจในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
นนทบุรีที่เรียนวิชาประวัติศาสตร์โดยรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้กับรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างเรื่อง 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้มีความภูมิใจในตนเองสู งกว่านักเรียนที่ได้รับการจัด   
การเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างเรื่องทั้งนี้เพราะการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ฝึกให้ผู้เรียนพยายามค้นพบใน  สิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเองดังนั้นนักเรียนจึง
ประสบผลส าเร็จในสิ่งที่ได้จากบทเรียนซึ่งเป็นสาเหตุให้มีความภูมิใจในตนเองสูงกว่ากลุ่มนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างเรื่องซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลี เวน เบอร์ 
(พุทธิพร บัวเพ็ชร, 2550 ; อ้างถึง Levenberg, 1976) ศึกษาเรื่องการประเมินตน ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความภูมิใจในตนเองของนักเรียนเกรด 3-6 จ านวน 400 คน จากครอบครัวชนชั้นต่ า และ
ชั้นกลางโดยแบ่งตามเพศและระดับชั้นเรียนพบว่าการประเมินตน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
ภูมิใจในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกและถ้าอายุมากข้ึน จะมีความแม่นย าในการประเมินตนเองมาก
ขึ้น และมีความภูมิใจในตนเองมากขึ้นด้วย มารูยาม่า, รูบินและคิงส์เบอรี่ (Maruyama , Rubin & 
Kingsbery,1981)ได้ศึกษาความภูมิใจในตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่าความสามารถทาง
สติปัญญาและระดับชั้นทางสังคมมีสหสัมพันธ์กันอย่างสูงและมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และ    ความภูมิใจในตนเอง สุขสันต์ หัตถสาร (2550) ได้ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนแบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
นักเรียนจะเห็นคุณค่าในตนเองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ เป็นการพัฒนาและบูรณาการ การ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนจะต้องใช้สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งอาจจะเกิดการ
เรียนรู้จากครูกระตุ้นความสนใจหรือตัวเองมีความสนใจอยู่แล้ว  จากนั้นก็ค้นความจริงจากเอกสารครู 
และการได้รับความร่วมมือจากเพ่ือนที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งมีรูปแบบการเรียน 4 แบบ คือ ผู้เรียนมี
การเรียนรู้โดยจินตนาการ ผู้เรียนมีการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์ผู้เรียนมีการเรียนรู้โดยประสาทสัมผัส 
และผู้เรียนมีการเรียนรู้โดยการค้นพบด้วยตนเองท าให้ผู้เรียนมีความสุขที่สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้ได้จริงซึ่งจะส่งเสริมทักษะทางสังคมอันดีงามในตัวผู้เรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักร การเรียนรู้ 
    1.1 จากผลการศึกษาพบว่าการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ส่งผลดีต่อ
นักเรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้นครูผู้สอน ผู้บริหารและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาควรสนับสนุน ส่งเสริม ให้มีการน าวิธีการจัดการเรียนรู้นี้ไปใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

บัณ
ฑิต

วิท
ยา
ลัย

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

วไล
ยอ
ลง
กร
ณ์ ใน

พร
ะบ
รม
ราช

ูปถ
ัมภ

์



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558 

  
 

170 

    1.2 การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้เป็นการจัดการเรียนรู้โดยยึดนักเรียน
เป็นส าคัญให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมอย่างหลากหลายด้วยตนเอง ซึ่งครูควรค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลทั้งสภาพความพร้อม ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และพ้ืนฐานความรู้
เดิม ของนักเรียนแต่ละคน 
    1.3 ในการจัดการเรียนตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ครูผู้สอนควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้า 
เช่นท าการทดลองแผนการจัดการเรียนรู้ และใบงาน ก่อนน าไปใช้สอนในชั้นเรียน เพ่ือดูผลหรือปัญหา
ที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร ตลอดจนวางแผนการใช้ค าถามน าอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือจะท าให้นักเรียน
สามารถ แก้ปัญหา และหาค าตอบได้ โดยใช้เวลาไม่นานเกินไป และได้ข้อสรุป แนวคิด หรือหลักการที่
ส าคัญด้วยตัวของนักเรียนเอง 
   1.4 การจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้โดยสร้างเรื่อง
ให้มีประสิทธิภาพนั้นผู้เรียนต้องเห็นความสัมพันธ์ของเรื่องที่เรียนกับชีวิตจริงและสามารถเชื่อมโยงสิ่ง
ที่เรียนเข้ากับชีวิตจริงได้ซึ่งท้าทายความคิด สติปัญญาของผู้เรียนและต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความคิด
ได้อย่างเต็มที่ ผู้เรียนจึงจะได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้านไป 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
    2.1 ควรท าการวิจัยในลักษณะนี้กับเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในเรื่องอ่ืนๆ 
    2.2 ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักร

การเรียนรู้กับตัวแปรอิสระอ่ืนๆ เช่น การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา ฯลฯ 
     2.3 ควรมีการศึกษาความภูมิใจในตนเองระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้กับตัวแปรอิสระอ่ืนๆ เช่น การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา ฯลฯ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสังเคราะห์หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพสารสนเทศในประเทศไทยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์เอกสาร (Content Analysis) จากหลักสูตร เว็บไซต์ และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ซึ่ง
ผลการวิจัยมี 3 ข้อดังนี้ 1) หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในประเทศไทย มีทั้งหมด 34 
หลักสูตร ใช้ชื่อที่แตกต่างกัน 9 สาขาวิชา แบ่งเป็นกลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ จ านวน 9 หลักสูตร  กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จ านวน 19 หลักสูตร และกลุ่มสาขาวิชา
การจัดการสารสนเทศ  จ านวน 6 หลักสูตร ส่วนมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนจ าแนกเป็น  มหาวิทยาลัย
ของรัฐที่เปิดสอนมี 8 แห่ง  มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่เปิดสอนมี 7 แห่ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏที่
เปิดสอนมี 16 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชนที่เปิดสอนมี 3 แห่ง  2) โครงสร้างหลักสูตรของหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศ ส่วนใหญ่ก าหนดจ านวนหน่วยกิตวิชาบังคับตั้งแต่ 31-46 หน่วยกิต 
(ร้อยละ 52.94)  และก าหนดจ านวนหน่วยกิตวิชาเลือกตั้งแต่ 22-32 หน่วยกิต (ร้อยละ 29.41)        
3) รายวิชาในหลักสูตรที่เกิดจากการสังเคราะห์ทั้ง 3 กลุ่มสาขาวิชา พบว่ามีรายวิชาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนเหมือนกันอยู่ 9 รายวิชา ได้แก่ (1) วิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  (2) วิชาการท า
รายการทรัพยากรสารสนเทศ (3) วิชาการบริการสารสนเทศ (4) วิชาการจัดระบบทรัพยากร
สารสนเทศ (5) วิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ (6) วิชาการจัดการฐานข้อมูล) (7) วิชาการ
วิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ (8) วิชาการจัดการองค์กรสารสนเทศ และ (9) วิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
วิชาชีพสารสนเทศ   

 
ABSTRACT 

This research was aimed at reviewing bachelor’s degree curriculum in 
information sciences in Thailand. This qualitative research was based on content 
analysis. Data were obtained from curriculum, websites, and related research papers. 
The research findings are three folds: 1) There are 34 curriculums offering bachelor’s 
degree in the area of information sciences in Thailand. These degrees are under 
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different titles based on 3 subject areas namely: 9 degrees of Bachelor of Arts Program 
in Library and Information Sciences, 19 degrees of Bachelor of Arts in Information 
Sciences, and six degrees of Information Management. With regard to types of the 
universities, it was observed that there are eight government universities, 7 autonomy 
universities, 16 Rajabhat universities, and three private universities offering the courses. 
2) In most universities, their curriculum structures regulate that the students have to 
earn about 31-46 credits for compulsory subjects (52.94%), and it is 22-32 credits for 
the selective subjects (29.41%). 3) Across the three subjects areas, there are nine 
subjects that all the universities have in common, namely; (1) Information Resource 
Development, (2) Cataloging Information Resources, (3) Information Services,                 
(4) Organization of Information Resources, (5) Information Storage and Retrieval,            
(6) Data Base Management, (7) Researches in Information Sciences, (8) Management of 
Information Organizations, and (9) English for Information Profession.  
 
ค าส าคัญ 

บรรณารักษศาสตร์  สารสนเทศศาสตร์  การจัดการสารสนเทศ  การจัดการเรียนการสอน 
 
ความส าคัญของปัญหา 

การจัดการศึกษาวิชาสารสนเทศศาสตร์หรือวิชาชีพสารสนเทศ มีพัฒนาการตามพัฒนาการ
ของศาสตร์ คือ จากบรรณารักษศาสตร์สู่บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร์  จึงท าให้ชื่อหลักสูตรในปัจจุบันได้ใช้ค าว่า สารสนเทศศาสตร์  หรือ 
Information science โดยตรงหรืออาจใช้ร่วมกับค าอ่ืนๆ ท าให้เกิดชื่อหลักสูตรที่หลากหลาย
แตกต่างกันไปตามจุดเน้นของแต่ละหลักสูตร เช่น Library and Information science, Information 
and Library science, Computer and Information science, Communications and 
Information science, Information science and Telecommunications หรือใช้ชื่อหลักสูตร
ตามที่นักสารสนเทศศาสตร์ได้ตั้ งขึ้นเช่น Information Studies, Information Management, 
Information Resource Management, Information systems, Knowledge Management  รวม
ไปถึ งชื่อหลักสูตรที่ ระบุความเฉพาะด้าน เช่น Health Informatics, Health Librarianship, 
Medical Librarianship, Business Information Management, Digital Librarianship, Law 
Librarianship, Information Assurance เป็นต้น (ชุติมา  สัจจานันท์, 2553) 

การศึกษาทางด้านสารสนเทศศาสตร์ในไทย เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2494 ที่คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งในตอนนั้นได้เปิดสอนวิชาจัดห้องสมุดขึ้น เป็นการศึกษาในภาคพิเศษ   
โดยมีมูลนิธิฟุลไบรท์สนับสนุนจัดหาอาจารย์ผู้สอนชาวอเมริกามาสอนปีละ 1 คน เป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2494-2497 (สุทธิลักษณ์ อ าพันวงศ์, 2520) ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 ศาสตราจารย์ รอง           
ศยามานนท์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ในสมัยนั้น ได้ก่อตั้งแผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ในคณะอักษร
ศาสตร์ขึ้น เพ่ือเปิดสอนวิชาจัดห้องสมุดในภาคปกติและได้ขอประทานชื่อวิชาใหม่คือ“วิชา
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บรรณารักษศาสตร์” จาก พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (พิมพ์ร าไพ   
เปรมสมิทธ์, 2552) หลังจากนั้นต่อมาการศึกษาบรรณารักษศาสตร์ จึงได้มีการแพร่หลายและเปิด
สอนในมหาวิทยาลัยต่างๆมากขึ้น  จนมีพัฒนาการมาเป็นวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่ง
แรกที่เปิดสอนคือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยใช้ชื่อหลักสูตรในครั้งแรกว่า สารนิเทศศาสตร์ 
ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับสารสนเทศศาสตร์ อันมาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Information Science  
ในช่วงนั้นสถาบันการศึกษาหลายแห่งที่เปิดสอนส่วนใหญ่ใช้ชื่อหลักสูตรว่า บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์, บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์, บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศึกษา แต่เมื่อภายหลังเมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตร จึงเปลี่ยนมาใช้เป็น สารสนเทศศาสตร์ หรือ 
สารสนเทศศึกษา หรือ การจัดการสารสนเทศ มากขึ้น (ชุติมา สัจจานันท์, 2553)    

ในปัจจุบันมีภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม
ทางสารสนเทศ(Information Ecology) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (Technology 
and Communication) ด้านรูปแบบของสารสนเทศ (Packages of Information) ด้านการบริหาร
จัดการศูนย์สารสนเทศ  (Management) ด้านการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information 
Organization) ด้านการบริการสารสนเทศ ( Information Service) และด้านพฤติกรรมผู้ ใช้
สารสนเทศ (Information Behavior of Users) จึงส่งผลกระทบต่อบทบาทหน้าที่ของนักวิชาชีพ
สารสนเทศ ประกอบกับประเทศไทยได้มีนโยบายการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษา  เพ่ือพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนให้ทัดเทียม
มาตรฐานสากล จึงได้ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ           
ปริญญาตรีสาขาวิชาต่าง ๆ ขึ้น โดยยึดหลักแนวทางตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  เพ่ือสร้าง
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ทุกๆสาขาวิชา และสร้างความเชื่อมั่นใน
คุณภาพบัณฑิต (ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2552) ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นต้องศึกษาสภาพการ
จัดการเรียนการสอนวิชาสารสนเทศศาสตร์ในปัจจุบัน เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิของประเทศไทย ส าหรับวิชาชีพสารสนเทศในระดับปริญญาตรี บทความฉบับนี้จึงมี
จุดประสงค์ที่จะน าเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาสารสนเทศศาสตร์ ระดับ
ปริญญาตรี  ในประเด็นหัวข้อต่อไปนี้คือ ชื่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน  โครงสร้างหลักสูตร   
และรายวิชาในหลักสูตร 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือสังเคราะห์หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศในประเทศไทยและ
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสาร (Content Analysis) 
จากหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศในประเทศไทย จ านวน 34 หลักสูตร  และวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วยสมรรถนะของนักวิชาชีพสารสนเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
สารสนเทศ และมาตรฐานหลักสูตรหรือโมเดลที่เก่ียวข้อง  
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ผลการวิจัย 

 จากการวิจัย สามารถสรุปผลการสังเคราะห์หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
สารสนเทศในประเทศไทย ได้ดังนี้ 

1. ชื่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัยท่ีเปิดสอน 

 จากการรวบรวมข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศท่ีเปิด
สอนในช่วงปีพ.ศ. 2549-2556 จากมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย  พบว่ามีหลักสูตรที่เปิดสอน
ทั้งหมด 34 แห่ง เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐจ านวน 8 แห่ง  มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จ านวน 7 แห่ง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจ านวน 16 แห่ง  และมหาวิทยาลัยเอกชนจ านวน 3 แห่ง โดยใช้ชื่อสาขาวิชา
แตกต่างกัน 9 สาขาวิชา ซึ่งผู้วิจัยได้จัดแบ่งกลุ่มหลักสูตรสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศ 
ออกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 โดยพิจารณาจากชื่อและเนื้อหาภายใน
หลักสูตรและได้แสดงรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 1 แสดงรายชื่อสาขาวิชาที่ถูกจัดกลุ่มในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชา 
1. กลุ่มสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์  

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์,              
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์  

2. กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์    

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์, สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ส าหรับ
การสื่อสาร,สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา, สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา  

3. กลุ่มสาขาวิชาการจัดการ
สารสนเทศ 

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ, สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
ดิจิทัล, สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี  

 
จากตารางที่1 สรุปได้ว่าหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีในประเทศไทย ที่จัดเป็นกลุ่ม

สาขาวิชาได้ 3 กลุ่มสาขาวิชา พบว่า กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีชื่อสาขาวิชามากที่สุดถึง 4 
สาขาวิชา รองลงมาคือกลุ่มสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ  มีชื่อสาขาวิชา 3 สาขาวิชา และรองลงมา
คือ กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ ทีมี่ชื่อสาขาวิชาเพียง 2 สาขาวิชา   
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ตารางที่ 2 แสดงรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศ 
สาขาวิชา มหาวิทยาลยัที่เปิดสอน 

1. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ (Library and 
Information Science)   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา,มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ , มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี,มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารกัษ์ (Information and Library 
Science)   

มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

3. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์(Information 
Science) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร,ี มหาวิทยาลยัขอนแกน่,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช,มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ฯ , มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวทิยาลยัราช
ภัฏอุดรธาน,ีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

4. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ส าหรับการ
สื่อสาร(Information Science for 
Communication) 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

5. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (Information 
Studies) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวทิยาลัยบูรพา, มหาวทิยาลัยทักษิณ, 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

6. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (Information 
Studies) 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
 

7. สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศ 
(Information Management) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตาน,ี มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, มหาวิทยาลัยรังสิต 

8. สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดจิิทัล 
(Digital Information Management) 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
 

9. สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและ
เทคโนโลยี (Information Management 
and Technology) 

มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย 

 
จากตารางที่ 2  สรุปได้ว่าหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศแต่ละชื่อสาขาวิชามี

จ านวนมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเรียงตามล าดับดังนี้  (1) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จ านวน 11 แห่ง 
(2) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จ านวน 7 แห่ง (3) สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 
จ านวน 7 แห่ง  (4) สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ จ านวน 4 แห่ง  (5) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
และบรรณารักษ์ จ านวน 2 แห่ง (6) สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา จ านวน 1 แห่ง (7) สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ส าหรับการสื่อสาร  จ านวน 1 แห่ง (8) สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล จ านวน 1 แห่ง 
และ (9) สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี จ านวน 1 แห่ง ตามล าดับ 

โครงสร้างหลักสูตร 
 จากการวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรทั้ง 34 หลักสูตร ผลการวิจัยพบว่าหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
วิชาชีพสารสนเทศที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยของรัฐ มี 8 หลักสูตร  เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ มี 7 หลักสูตร  เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฎ มี 16 หลักสูตร และเปิดสอนในมหาวิทยาลัย
เอกชน มี 3 หลักสูตร มหาวิทยาลัยของรัฐส่วนใหญ่มีหน่วยกิตตลอดหลักสูตรอยู่ในช่วง 121-130 
หน่วยกิต จ านวน 3 หลักสูตร (ร้อยละ 37.50) มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐส่วนใหญ่มีหน่วยกิตตลอด
หลักสูตร 131-140 หน่วยกิต จ านวน 3 หลักสูตร (ร้อยละ 42.86) มหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนใหญ่มี
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 131-140 หน่วยกิต จ านวน 9 หลักสูตร (ร้อยละ 56.25) และมหาวิทยาลัย
เอกชนมีหน่วยกิตตลอดหลักสูตร เท่ากัน 3 ช่วงคือ ช่วง 121-130 หน่วยกิต ช่วง 131-140 หน่วยกิต 
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และช่วงมากกว่า  140 หน่วยกิต จ านวน 1 หลักสูตร (ร้อยละ 33.33) และเมื่อน าผลที่ได้มาวิเคราะห์
ข้อมูลจ าแนกเป็นกลุ่มสาขาวิชาจะพบว่าแต่ละกลุ่มสาขาวิชามีช่วงหน่วยกิต  ตลอดหลักสูตรแตกต่าง
กัน ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ตารางสรุปโครงสร้างหลักสูตรของหลักสูตร จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

ประเภทมหาวทิยาลัย 

หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 

รวม ต่ ากว่า 121 121-130 131-140 มากกว่า 140 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. กลุ่มสาขาวิชาบรรณรกัษศาสตร ์ 1 11.11 3 33.33 5 55.56 0 0.00 9 

2. กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์ 1 5.26 7 36.84 8 42.11 3 15.79 19 
3. กลุ่มสาขาวิชาการจัดการ
สารสนเทศ 0 0.00 3 50.00 2 33.33 1 16.67 6 

รวม 2 5.88 13 38.24 15 44.12 4 11.76 34 

 จากตารางที่ 3 สรุปได้ว่า กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์มีโครงสร้างหน่วยกิต    
ตลอดหลักสูตรส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 131-140 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 55.56 กลุ่มสาขาวิชาที่สองคือ            
กลุ่ มสาขาวิ ชาสารสนเทศศาสตร์  มี โครงสร้ า งหน่ วยกิตต ลอดหลักสู ตรส่ วนใหญ่อยู่ ใน                         
ช่วง 131-140 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 42.11 และกลุ่มสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ มีโครงสร้าง   
หน่วยกิตตลอดหลักสูตรส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 121-130 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 50.00 
 โครงสร้างภายในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างๆ มีการจัดแบ่งหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ออกเป็นส่วน ๆ ตามประเภทของหมวดวิชา  ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่ละประเภทอาจก าหนดชื่อหมวดวิชา
คล้ายคลึงกันบ้างและแตกต่างกันบ้าง  แต่อย่างไรก็ตามโครงสร้างของหลักสูตรทุกมหาวิทยาลัยในไทย
จะต้องประกอบไปด้วย  

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป        
2. หมวดวิชาเฉพาะ ที่แบ่งออกเป็นหมวดย่อยๆ ดังนี้  

2.1  วิชาแกนหรือพ้ืนฐานเฉพาะด้าน   
2.2  วิชาเฉพาะด้านหรือวิชาบังคับ   
2.3  วิชาเลือก  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                              
                                                    

  จากการสังเคราะห์วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรของไทยตามโครงสร้างดังกล่าว ผู้วิจัยได้เลือก
สังเคราะห์วิเคราะห์เฉพาะหมวดวิชาเฉพาะ และในบทความนี้จะขอน าเสนอเฉพาะวิชาบังคับ 
เนื่องจากวิชาแกนและวิชาเลือกเป็นวิชาที่แต่ละมหาวิทยาลัยมักก าหนดแตกต่างกันขึ้นกับ
วัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตร ส่วนหมวดวิชาอ่ืน ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้มี
การก าหนดเกณฑ์หน่วยกิตขั้นต่ าไว้แล้ว ดังนั้นโครงสร้างหลักสูตรของวิชาบังคับ ในแต่ละกลุ่ม
สาขาวิชาจึงมีรายละเอียดดังตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 ตารางสรุปจ านวนหน่วยกิตวิชาบังคับ ของหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศ  

หลักสูตร 
วิชาบงัคับ (หน่วยกติ) 

รวม 15-30 31-46 47-62 63-78 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.กลุ่มสาขาวิชาบรรณารกัษศาสตร ์ 0 0.00 6 66.67 3 33.33 0 0.00 9 

2.กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์ 3 15.79 8 42.11 7 36.84 1 5.26 19 
3.กลุ่มสาขาวิชาการจดัการ
สารสนเทศ 1 16.67 4 66.67 0 0.00 1 16.67 6 

รวม 4 11.76 18 52.94 10 29.41 2 5.88 34 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า โครงสร้างวิชาบังคับของหลักสูตรในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา มีช่วง            

หน่วยกิตตั้งแต่ 31-46 หน่วยกิตมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.94 รองลงมาคือ ช่วงหน่วยกิต 47-62        
หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 29.41 และรองลงมาคือ ช่วงหน่วยกิต 15-30 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 
11.76 ตามล าดับ 

3. รายวิชาในหลักสูตร 
จากสภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอนวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้ท าการศึกษา

รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศ  โดยการน ารายวิชาใน               
หมวดวิชาเฉพาะ คือวิชาบังคับและวิชาเลือกของทุกหลักสูตรใน 3 กลุ่มสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพสารสนเทศมาสังเคราะห์วิเคราะห์ จนท าให้ได้รายวิชาบังคับของหลักสูตรในแต่ละกลุ่ม
สาขาวิชาจ านวน 15 วิชา เรียงตามข้อมูลร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนจากมากไปน้อย         
ดังรายละเอียดในตารางที่ 5 

 
ตารางท่ี 5 ตารางแสดงรายวิชาบังคับในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศทั้ง 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาการจดัการสารสนเทศ 

1. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
(Information Resource 
Development) (รอ้ยละ 100) 

1. การวเิคราะห์ทรพัยากรสารสนเทศ 
(Classification of Information 
Resources) (ร้อยละ 100) 

1.  การวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ 
(Information Content Analysis)  
(ร้อยละ 100) 

2. การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
(Cataloging Information Resources) 
(ร้อยละ 100) 

2. การบรกิารสารสนเทศ (Information  
Service) (ร้อยละ 100) 

2. การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
(Cataloging Information 
Resources)        (ร้อยละ 100)   

3. การบรกิารสารสนเทศ (Information 
Services) (ร้อยละ 100) 

3. การจดัการฐานขอ้มูล (Database 
Management) (ร้อยละ 94.74) 

3. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
(Information Resources 
Development) (รอ้ยละ 100) 

4. การจดัระบบทรัพยากรสารสนเทศ 
(Organization of Information 
Resources) (ร้อยละ 88.89) 

4. สารสนเทศศาสตร์เบ้ืองต้น (Introduction to 
Information Science) (ร้อยละ 94.74) 

4. การบรกิารสารสนเทศ (Information  
Service) (ร้อยละ 100) 

5. การจดัเก็บและการคน้คืนสารสนเทศ 
(Information Storage and Retrieval) 
 (ร้อยละ 77.78) 

5. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
(Development of Information 
Resources) (ร้อยละ 89.47) 

5. ระเบียบวิธีวจิัยทางการจัดการ
สารสนเทศ (Research 
Methodology in Information 
Management)  (ร้อยละ 100) 

6. การจดัการฐานขอ้มูล (Database 
Management) (ร้อยละ 77.78) 

6. การวจิัยทางสารสนเทศศาสตร ์            
(Information Science Research) (ร้อยละ 
89.47) 

6. ภาษาอังกฤษส าหรับนกัสารสนเทศ  
(English for Information 
Professionals) (ร้อยละ 83.33) 
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ตารางท่ี 5 ตารางแสดงรายวิชาบังคับในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศ (ต่อ) 
กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 

7. การวจิัยทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์Research in Library 
and Information Science (ร้อยละ 
77.78) 

7. การจดัการองคก์ารสารสนเทศ (Management 
of Information Organizations) (ร้อยละ 
84.21) 

7. การวเิคราะห์และการออกแบบระบบ
สารสนเทศ (Information System 
Analysis and Design) (ร้อยละ 
83.33) 

8. การจดัการสถาบันบริการสารสนเทศ 
(Management of Information 
Organizations) (ร้อยละ 66.67) 

8. การจดัเก็บและการคน้คืนสารสนเทศ  
(Information Storage and Retrieval) (ร้อย
ละ 78.95) 

8. การจดัการฐานขอ้มูล (Database 
Management) (ร้อยละ 83.33) 

9. ความรู้เบ้ืองต้นทางบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร ์( Introduction 
to Library and Information 
Science)   (ร้อยละ 66.67) 

9. การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศและ
ความรู ้ (Cataloging of Information 
Resource and Knowledge ) (ร้อยละ 
68.42) 

9. การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
(Web Design and Development) 
(ร้อยละ 83.33) 

10. เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 
(Introduction to Information 
Technology)   
(ร้อยละ 55.56) 

10. ความรู้เบ้ืองต้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Introduction to Information 
Technology)  
(ร้อยละ 68.42) 

10. การศกึษาผู้ใช้ (User Studies)    
 (ร้อยละ 83.33) 

11. ระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ(Automated 
Library Systems) (ร้อยละ 44.44) 

11. เทคโนโลยีเพือ่การจัดการสารสนเทศ 
(Technology in Information 
Management) (ร้อยละ 68.42) 

11. ระบบอัตโนมัตเิพื่องานสารสนเทศ 
(Automation System for 
Information Works) (ร้อยละ 
66.67) 

12. สัมมนาทางบรรณารกัษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์ (Seminar in 
Library and Information Science) 
(ร้อยละ 44.44) 

12. ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพสารสนเทศ  
(English for Information Profession) (ร้อย
ละ 63.16) 

12. การจดัการความรู้เบ้ืองต้น 
(Introduction to Knowledge 
Management)  (ร้อยละ 66.67) 

13. ภาษาอังกฤษส าหรับบรรณารกัษ์และ
นักสารสนเทศ (English for Librarians 
and Information Professionals)                
(ร้อยละ 44.44) 

13. บรรณานกุรม ดรรชนีและสาระสังเขป 
(Bibliographic Indexing and Abstracting)  
(ร้อยละ 57.89) 

13. การจดัการองคก์รสารสนเทศ  
(Information Organization 
Management)  (ร้อยละ 66.67) 

14. การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน 
(Reading and Reading Promotion) 
(ร้อยละ 44.44) 

14. สารสนเทศทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร ์
และวทิยาศาสตร ์(Information Resource in 
Humanities, Social and Natural Science)               
(ร้อยละ 57.89) 

14. สัมมนาส าหรับนกัสารสนเทศ 
(Seminar in Information 
Professionals)  (ร้อยละ 66.67) 

15. การจดัการสารสนเทศ ( Information 
Management) (ร้อยละ 33.33) 

15. สารสนเทศกับสังคม (Information and 
Society) (ร้อยละ 52.63) 

15. การคน้คืนสารสนเทศ 
(Information Retrieval) (ร้อยละ 
50.00) 

  
จากตารางที่ 5  สรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
สารสนเทศ พบว่า  รายวิชาบังคับที่มีเหมือนกันของหลักสูตรทั้งสามกลุ่มสาขาวิชา มีอยู่ทั้งหมด 9 
รายวิชาได้แก่ (1) วิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  (2) วิชาการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
(3) วิชาการบริการสารสนเทศ (4) วิชาการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ (5) วิชาการจัดเก็บและการ
ค้นคืนสารสนเทศ (6) วิชาการจัดการฐานข้อมูล)   (7) วิชาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ (8) วิชาการ
จัดการองค์กรสารสนเทศ และ (9) วิชาภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพสารสนเทศ         ซึ่งจาก
ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า หลักสูตรทั้งสามกลุ่มสาขาวิชามีรายวิชาบังคับที่เป็นวิชาแกนร่วมกันมาก
ถึงร้อยละ 60  
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แผนที่ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์ 
 Chaim Zins ได้ศึกษาเกี่ยวกับแผนที่ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์ โดยใช้วิธี 
Critical Delphi ในช่วงปี 2003-2005 จนได้แผนที่ความรู้ ซึ่งมีจุดประสงค์การศึกษาคือ เพ่ือแสดง
ความรู้พ้ืนฐานของสารสนเทศศาสตร์ทีแ่ยกเป็นหมวดหมู่ งานวิจัยนี้ได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการ
ชั้นน าทั้งหมด 57 คน จาก 16 ประเทศ และเป็นตัวแทนเกือบทุกส่วนที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับเนื้อหา
ในแผนที่ความรู้   การจัดหมวดหมู่เนื้อหาในแผนที่ความรู้แบ่งออก 10 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้คือ  
 1. กลุ่มพ้ืนฐาน (Foundations) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มย่อย ๆ คือ ทฤษฎี  การวิจัย 
การศึกษา และประวัติสารสนเทศศาสตร์ 
  1.1 กลุ่มทฤษฎี (Theory) ประกอบด้วย แนวคิดทางสารสนเทศศาสตร์  รายวิชาใน
ศาสตร์อ่ืนที่ก าหนดเป็นเป็นทฤษฎีพ้ืนฐานของสารสนเทศศาสตร์ ยกตัวอย่าง มานุษยวิทยา ศิลปะ 
การสื่อสาร  วิทยาการคอมพิวเตอร์  เศรษฐศาสตร์ การศึกษา วิศวกรรม ประวัติศาสตร์ กฎหมาย 
ภาษาศาสตร์ ปรัชญา จริยธรรม จิตวิทยา ระเบียบวิธีวิจัย สัญศาสตร์ สังคมวิทยา และทฤษฎีที่สร้าง
ขึ้นเฉพาะส าหรับสารสนเทศศาสตร์  
  1.2 กลุ่มการวิจัย (Research) รวมถึงแนวความคิดและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับ   
การวิจัยด้านสารสนเทศศาสตร์  การประเมินผลและการประเมินของนโยบาย  เทคนิคและระบบ        
การวิจัยที่เกี่ยวกับทฤษฎีทางสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งในทางปฏิบัติประกอบด้วยสองประเภท คือ         
การวิจัยเชิงทฤษฎี และการวิจัยเชิงประจักษ์ ซึ่งการวิจัยเชิงประจักษ์ได้แบ่งย่อยออกเป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ  
  1.3 กลุ่มการศึกษา (Education) หมายถึงการศึกษาทางวิชาการสารสนเทศศาสตร์
และการฝึกอบรมระดับวิชาชีพของแรงงานที่ใช้ความรู้ การคาดการณ์การศึกษาด้านสารสนเทศศาสตร์ 
ความรู้ทางทฤษฎีและความรู้ในทางปฏิบัติ  
  1.4 กลุ่มประวัติศาสตร์  (History) หมายถึงการประวัติศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับ
สารสนเทศศาสตร์ 

2. กลุ่มวิชาทรัพยากร (Resources)  เกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรที่หลากหลายและ
ชนิดของทรัพยากรความรู้   ซึ่งแหล่งทรัพยากรความรู้แบ่งออกเป็นปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ   
แหล่งทรัพยากรปฐมภูมิคือความรู้ที่มนุษย์คิดค้นขึ้น ส่วนแหล่งทรัพยากรทุติยภูมิและตติยภูมิ คือ 
ทรัพยากรที่มีทั้งมนุษย์ (เช่นครู) ที่รายงานสิ่งที่พวกเขารู้ว่ามาจากทรัพยากรปฐมภูมิหรือระบบ
สารสนเทศ และทรัพยากรอ่ืนๆ ที่แสดง หรือรวมไปถึงเอกสารเนื้อหาความรู้ 

3. กลุ่ มผู้ ปฏิบัติ งานบนพ้ืนฐานความรู้  (Knowledge Workers)  เกี่ ยวข้องกับ               
3 ประเด็น คือ คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้และการปรับแนวคิดคุณค่าของ
ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้, ความรู้ทางทฤษฎีและการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน และสุดท้ายคือ
ประสบการณ์การท างาน   นอกจากนี้ในประเด็นความรู้ทางทฤษฎียังแบ่งย่อยออกเป็น ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับมนุษย์  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศศาสตร์ และความรู้ทางวิชาชีพในสาขาที่มีความ
เชี่ยวชาญ (เช่นการศึกษาสารสนเทศ, สารสนเทศทางการแพทย์) 
 4. กลุ่มวิชาเนื้อหา (Contents)  เกี่ยวข้องกับประเภทเนื้อหาความรู้ผ่านสื่อกลาง        
ซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเภทต่างๆของโครงสร้างความรู้ (เช่น แผนที่ความรู้, การจ าแนก
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ชื่อเรื่อง ,รูปแบบ) ระบบการจัดหมวดหมู่ (เช่น LCC, DDC, UDC, CC, BC) และสาขาวิชา (เช่น 
โบราณคดี  ชีววิทยา  วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
 5. กลุ่มวิชาการประยุกต์ (Applications)  เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ การพัฒนาระบบ
ตามความต้องการและความสนใจของมนุษย์ ซึ่งสามารถใช้ส่งเสริมการจัดหาองค์ความรู้ 
  6. กลุ่มวิชาการด าเนินการและกระบวนการ (Operations & Processes) เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินการและกระบวนการที่สื่อกลางความรู้ของมนุษย์ และเอกสารของพวกเขา โดยครอบคลุม 
การจัดระบบ การประมวลผล การเผยแพร่ การตีพิมพ์ การจัดเก็บ การควบคุม การประเมินผลวัดผล 
การค้นหาและการเรียกใช้ความรู้ 
 7. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี (Technologies) เกี่ยวข้องกับประเด็นประเภทของเทคโนโลยี
สารสนเทศและความรู้ โดยเทคโนโลยีเหล่านี้ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกเป็นสื่อกลางความรู้ ส่งผ่าน
เอกสาร แสดง จัดระบบ ประมวลผล เผยแพร่  จัดเก็บ จัดการการประเมินผลวัดผล  ค้นหาและการ
เรียกใช้ความรู้  ซึ่งในสาขาสารสนเทศศาสตร์แตกต่างจากสาขาอ่ืนที่ใช้เทคโนโลยี เช่น วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ตรงที่มุ่งเน้นสนับสนุนเทคโนโลยีเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น เน้นการเผยแพร่ความรู้ รวมถึงการ
ออกแบบส่วนประสานงานกับมนุษย์  
 8. กลุ่มวิชาสภาพแวดล้อม (Environments) หมายถึงประเด็นทางสังคม (เช่น นโยบาย
สารสนเทศ, เข้าถึงสารสนเทศ) รวมถึงชาติพันธุ์และประเด็นทางวัฒนธรรม ประเด็นวิชาชีพที่เก่ียวข้อง
กับกฎหมาย (เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา, ความเป็นส่วนตัว) และประเด็นด้านจริยธรรม ( เช่น ความ
เป็นส่วนตัวกับประโยชน์สาธารณะ)   
 9. กลุ่มวิชาองค์กร (Organizations) เกี่ยวข้องกับลักษณะการให้สารสนเทศขององค์กร  
ซึ่งจากมุมมองขององค์กรถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทย่อยคือ ประเภทขององค์กร และการท างาน
ขององค์กร ประเภทขององค์กรแบ่งออกเป็นสามหมวดหมู่ย่อยคือ หน่วยงานภาครัฐ , หน่วยงานที่อยู่
ในความดูแลภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน  ส่วนการท างานขององค์กร  ได้แบ่งออกเป็น               
สองประเภทย่อยคือ องค์กรที่ท าหน้าที่บันทึกความทรงจ า เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และสิ่งอ่ืนที่
คล้ายกัน และองก์กรที่บริการสารสนเทศ  
 10. กลุ่มวิชาผู้ใช้ (Users) เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้ใช้ปลายทางให้สามารถเชื่อมโยง
กับแหล่งสารสนเทศ โดยแบ่งผู้ใช้ออกเป็นสองประเภทหลักๆ คือ บุคคล และกลุ่มชุมชน  ซึ่งกลุ่ม
ชุมชนได้แบ่งออกเป็นสี่หมวดหมู่ย่อย ได้แก่ 1) แบ่งตามเพศ 2) แบ่งตามอายุ 3) แบ่งตามวัฒนธรรม
และเชื้อชาติ  และ 4) แบ่งตามความต้องการและความสนใจ (เช่น แบ่งตามวิชาชีพ) (Chaim Zins, 
2007)   
องค์ความรู้ ในมาตรฐานหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  MARA   
ประเทศมาเลเซีย 

 องค์ความรู้ของวิชาแกนร่วมกันที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี MARA ประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วยองค์ความรู้ในประเด็น
ต่างๆ  13 เรื่อง ดังนี้ 

1. ทฤษฎีความรู้ของสารสนเทศศาสตร์ (Epistemology of Information Science)  
2. ทรัพยากรสารสนเทศ (Information/ Knowledge Resources) 
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3. การจัดระบบการจัดการสารสนเทศ (Information Management Organisation) 
4. การจัดระบบสารสนเทศ (Information/ Knowledge Organisation) 
5. การค้นคืนสารสนเทศ  (Information/Knowledge Retrieval) 
6. การบริการสารสนเทศ(Information Services) 
7. การจัดระบบการจัดการสารสนเทศ (Information Management Organisation) 
8. การเก็บรักษาและดูแลสารสนเทศ(Information Preservation and Conservation) 
9. เทคโนโลยีข้อมูลและสารสนเทศ(Information/Knowledge Technologies) 
10. การรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security) 
11. กฏหมาย (Legal aspect) 
12. จริยธรรมและความเป็นมืออาชีพ(Ethics and Professionalism) 
13. ผู้ประกอบการสารสนเทศ(Information Entrepreneurship) 
 (Malaysian Qualification Agency, 2013) 

 
อภิปรายผล 
  สภาพการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศใน
ประเทศไทย พบว่าวิชาบังคับของทั้งสามกลุ่มสาขาวิชามีวิชาแกนร่วมกันถึง 9 วิชา จาก 15 วิชา         
คิดเป็นร้อยละ 60 และพบว่า 8 วิชา คือ 1) การวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ(Information Content 
Analysis)/การจั ดระบบสารสน เทศ ( Information Organization) 2) ความรู้ เ บื้ อ งต้ นทา ง
บรรณารักษศาสตร์/ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์/ความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ ( Introduction to Information Management) 3)การบริการ
สารสนเทศ ( Information Services) 4) การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ  ( Information 
Storage and Retrieval) 5) การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์ (Research in Library Science)/           
การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์  (Research in Library and Information Science)/ การวิจัย
ทางการจัดการสารสนเทศ(Research in Information  Management) 6)การจัดการเทคโนโลยี
ส า รสน เทศ ในงานห้ องสมุ ด  ( Information Technology Management for Library Work)/
เทคโนโลยี ในงานสารสนเทศ (Technology Information Work) /เทคโนโลยีในการจัดการ
สารสนเทศ ( Information Management Technology) 7) กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
สารสนเทศ (Laws and Ethics in Information Profession 8) การจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) สอดคล้องกับการวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ของ Chu Heting ทีพ่บว่า วิชาแกนของหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย  1) วิชาการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ  2) วิชา
แหล่งทรัพยากรและการบริการ 3) วิชาความรู้เบื้องต้นทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 4) วิชาการจัดการ 5) วิชาการวิจัยทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 6) วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 7) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8) วิชาที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ เช่น 
สารสนเทศกับสังคม วัฏจักรของสารสนเทศ  9) วิชาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและนโยบายสารสนเทศ 
10) วิชาอ่ืน ๆ เช่น ทางเลือกของการเรียนรู้  แนวคิดเกี่ยวกับการประมวลความรู้  ระบบสารสนเทศ 

บัณ
ฑิต

วิท
ยา
ลัย

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

วไล
ยอ
ลง
กร
ณ์ ใน

พร
ะบ
รม
ราช

ูปถ
ัมภ

์



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558 

  
 

183 

โครงสร้างและการค้นคืน  ห้องสมุดในสังคมอเมริกัน ระบบสังคมและการเก็บรวบรวม (Chu Heting, 
2006)    
 นอกจากนี้ หากพิจารณารายวิชาตามกลุ่มสาขาวิชา จะพบว่ารายวิชาบังคับทั้งสามกลุ่ม
สาขาวิชามีความสอดคล้องกับแผนที่ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์ของ Chaim Zins ที่ก าหนด
ความรู้พื้นฐานของสารสนเทศศาสตร์ออกเป็น 10 หมวดหมู่ (Chaim Zins, 2007) มีรายละเอียดดังนี้  

1) กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์  เมื่อน ารายวิชาบังคับที่เป็นผลการวิจัยไปจ าแนกตาม
หมวดหมู่เนื้อหาในแผนที่ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์พบว่า อยู่ในกลุ่มวิชาความรู้พ้ืนฐาน             
5 วิชาคือวิชาความรู้ เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  วิชาสัมมนาทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ  
วิชาการอ่านและการส่งเสริมการอ่าน  และวิชาการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
กลุ่มวิชาทรัพยากร 1 วิชา คือวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  กลุ่มวิชาเนื้อหา 2 วิชาคือ 
วิชาการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศและวิชาการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มวิชาการ
ประยุกต์ 1 วิชา คือวิชาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  กลุ่มวิชาการด าเนินการและกระบวนการ 2 วิชา คือ 
วิชาการจัดการสารสนเทศ และวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยี           
2 วิชา คือวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น และวิชาการจัดการฐานข้อมูล กลุ่มวิชาองค์กร 2 วิชา 
คือ วิชาการบริการสารสนเทศ และวิชาการจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ  ส่วนกลุ่มวิชาที่ไม่
ปรากฏรายวิชาใดๆ เลย ได้แก่ กลุ่มวิชาผู้ปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานความรู้ กลุ่มวิชาสภาพแวดล้อม และ
กลุ่มวิชาผู้ใช้  ส่วนภาพรวมของหลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์นี้ พบว่ารายวิชาส่วนใหญ่
เน้นไปทางด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

2) กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ เมื่อน ารายวิชาบังคับที่เป็นผลการวิจัยไปจ าแนกตาม
หมวดหมู่เนื้อหาในแผนที่ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์พบว่า อยู่ในกลุ่มวิชาความรู้พ้ืนฐาน          
4 วิชา คือ วิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น วิชาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ
ส าหรับวิชาชีพสารสนเทศ  และวิชาสารสนเทศทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  
กลุ่มวิชาทรัพยากร 1 วิชา คือ วิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  กลุ่มวิชาเนื้อหา 3 วิชา คือ 
วิชาการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ วิชาการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศและความรู้  และวิชา
บรรณานุกรม ดรรชนีและสาระสังเขป กลุ่มวิชาการด าเนินการและกระบวนการ 1 วิชา คือ วิชาการ
จัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 3 วิชา คือ วิชาการจัดการฐานข้อมูล    วิชา
ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศ  กลุ่มวิชา
สภาพแวดล้อม 1 วิชา คือ วิชาสารสนเทศกับสังคม กลุ่มวิชาองค์กร 2 วิชา คือวิชาการจัดการองค์การ
สารสนเทศ และวิชาการบริการสารสนเทศ  ส่วนกลุ่มวิชาที่ไม่ปรากฏรายวิชาใดๆเลย ได้แก่ กลุ่ม
วิชาการประยุกต์ กลุ่มวิชาผู้ปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานความรู้  และกลุ่มวิชาผู้ใช้ ส่วนภาพรวมของ
หลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์นี้ พบว่ารายวิชาส่วนใหญ่เน้นไปทางด้านการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศและมีวิชาทางด้านเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

3) กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ เมื่อน ารายวิชาบังคับที่เป็นผลการวิจัยไปจ าแนก
ตามหมวดหมู่เนื้อหาในแผนที่ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์พบว่า อยู่ในกลุ่มวิชาความรู้พ้ืนฐาน          
3 วิชา คือวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักสารสนเทศ  วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการสารสนเทศ  
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และวิชาสัมมนาส าหรับนักสารสนเทศ กลุ่มวิชาทรัพยากร 1 วิชา คือ วิชาการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ กลุ่มวิชาเนื้อหา 2 วิชา คือวิชาการวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ และวิชาการท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มวิชาผู้ปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานความรู้ 1 วิชา คือ วิชาการจัดการความรู้
เบื้องต้น กลุ่มวิชาการประยุกต์ 1 วิชา คือ วิชาระบบอัตโนมัติเพ่ืองานสารสนเทศ                         กลุ่ม
วิชาการด าเนินการและกระบวนการ 1 วิชา คือ การค้นคืนสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  3 วิชา คือ
วิชาการจัดการฐานข้อมูล วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ และวิชาการวิเคราะห์และการ
ออกแบบระบบสารสนเทศ  กลุ่มวิชาองค์กร 2 วิชา คือ วิชาการจัดการองค์กรสารสนเทศ และวิชา 
การบริการสารสนเทศ กลุ่มวิชาผู้ใช้ 1 วิชา คือ วิชาการศึกษาผู้ใช้ ส่วนกลุ่มวิชาที่ไม่ปรากฏรายวิชา
ใดๆ เลย ได้แก่ กลุ่มวิชาสภาพแวดล้อม ส่วนภาพรวมของหลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาการจัดการ
สารสนเทศนี้ พบว่ารายวิชาส่วนใหญ่เน้นไปทางด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ แต่มีความ
แตกต่างจากสองกลุ่มสาขาวิชาตรงที่มีรายวิชาการจัดการความรู้และการศึกษาผู้ใช้เพ่ิมขึ้น 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นท าให้เห็นความแตกต่างที่ไม่ค่อยชัดเจนของเนื้อหาในหลักสูตร
กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และกลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  ที่บางหลักสูตรอาจมีเพียงชื่อ
สาขาวิชา ที่ต่างกันแต่เนื้อหาหลักสูตรใกล้เคียงกันมาก  ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงพัฒนาเนื้อหา
หลักสูตรในมีความเด่นชัดแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ส่วนในกลุ่มสาขาวิชาการจัดการ
สารสนเทศนั้นมีความแตกต่างที่ชัดเจนตรงที่มีรายวิชาทางด้านการจัดการความรู้และผู้ใช้เพ่ิมเติมจาก
สองกลุ่มสาขาวิชา แต่ก็ควรจะมีวิชาที่เก่ียวข้องกับการจัดการองค์กรเพ่ิมมากข้ึน 

และหากน ารายวิชาบังคับทั้งสามกลุ่มสาขาวิชาไปเปรียบเทียบกับองค์ความรู้ในวิชา         
แกนร่วมกันของมาตรฐานหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
MARA ประเทศมาเลเซีย (Malaysian Qualification Agency, 2013) จะพบว่า รายวิชาบังคับใน
กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สอดคล้องกับองค์ความรู้ในมาตรฐานหลักสูตร 8 เรื่องจาก 12 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 66.67 องค์ความรู้ที่สอดคล้องได้แก่ 1) ทฤษฎีความรู้ของสารสนเทศศาสตร์ รายวิชาที่
สอดคล้องคือวิชาความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   2) ทรัพยากร
สารสนเทศ รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 3) การจัดระบบการจัดการ
สารสนเทศ รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชาการจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ  4) การจัดระบบ
สารสนเทศ รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชาการจัดการสารสนเทศ 5) การค้นคืนข้อมูลสารสนเทศ  
รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ 6) การบริการสารสนเทศ รายวิชาที่
สอดคล้องคือวิชาการบริการสารสนเทศ 7) เทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น และวิชาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 8) การรักษาความปลอดภัยของ
สารสนเทศ รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชาการจัดการฐานข้อมูล 

รายวิชาบังคับในกลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สอดคล้องกับองค์ความรู้ ในมาตรฐาน
หลักสูตร 8 เรื่องจาก 12 เรื่องเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 66.67 องค์ความรู้ที่สอดคล้องได้แก่ 1) ทฤษฎี
ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศศาสตร์ รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น                2) 
ทรัพยากรสารสนเทศ รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 3) การจัดระบบ
การจัดการสารสนเทศ รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชาการจัดการองค์การสารสนเทศ 4) การจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชา  การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  และวิชา

บัณ
ฑิต

วิท
ยา
ลัย

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

วไล
ยอ
ลง
กร
ณ์ ใน

พร
ะบ
รม
ราช

ูปถ
ัมภ

์



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558 

  
 

185 

บรรณานุกรม ดรรชนีและสาระสังเขป  5) การค้นคืนสารสนเทศ รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชาวิชาการ
จัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ 6) การบริการสารสนเทศ รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชาการบริการ
สารสนเทศ 7) เทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชา ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสารสนเทศ 8) การรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ 
รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชาการจัดการฐานข้อมูล   

รายวิชาบังคับในกลุ่มสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ สอดคล้องกับองค์ความรู้ในมาตรฐาน
หลักสูตร 7 เรื่องจาก 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 58.33 67 องค์ความรู้ที่สอดคล้องได้แก่ 1)  ทรัพยากร
สารสนเทศ รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 2) การจัดระบบการจัดการ
สารสนเทศ รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชาการจัดการองค์กรสารสนเทศ 3) การจัดระบบสารสนเทศ 
รายวิชาที่สอดคล้องคือการวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ และวิชาการท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ  
4) การค้นคืนสารสนเทศ  รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชาการค้นคืนสารสนเทศ  5) การบริการสารสนเทศ 
รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชาการบริการสารสนเทศ และวิชาการศึกษาผู้ใช้  6) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ และวิชาระบบอัตโนมัติเพ่ืองาน
สารสนเทศ 7) การรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ รายวิชาที่สอดคล้องคือวิชาการจัดการ
ฐานข้อมูล 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. สามารถน าผลการวิจัยไปไช้จัดท า มคอ.1, มคอ.2 และ มคอ.3 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
2. สามารถน ารายละเอียดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไปปรับปรุงให้เหมาะสมตามความ

ต้องการของแต่ละมหาวิทยาลัยในการใช้งานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
3. ควรมีการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิส าหรับวิชาชีพสารสนเทศในระดับอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

เช่น ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก เป็นต้น 
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รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง ทุนทางปัญญา การจัดการความรู้ 
และองค์การที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย 
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อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ 

___________________________ 
 

บทคัดย่อ 
เป้าหมายของการศึกษาวิจัย ครั้งนี้ เพ่ือ (1) อธิบายองค์ประกอบส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการทุนทางปัญญา การจัดการความรู้ และองค์การที่เป็นเลิศ และ (2) พัฒนารูปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุระหว่างการจัดการทุนทางปัญญาและการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเลิศใน
ประเทศไทย โดยท าการส ารวจด้วยแบบสอบถามจากการสุ่มตัวอย่างสถาบันการศึกษาจากกลุ่ม
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย จ านวนทั้งสิ้น 60 แห่ง จ านวน 896 ชุด  จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท าการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  

ผลการศึกษาองค์ประกอบที่ส าคัญของกรอบแนวคิด พบว่า การจัดการทุนทางปัญญา 
ประกอบด้วยทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง และ ทุนความสัมพันธ์ ส่วน กระบวนการจัดการความรู้ 
ประกอบด้วย การจัดหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การกลั่นกรองความรู้ 
การจัดเก็บความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ และ การน าความรู้ไปใช้ และ องค์การที่ เป็นเลิศ 
ประกอบด้วย ผู้น าองค์การ การวางแผนกลยุทธ์ การมุ่งเน้นกับผู้รับบริการ การจัดการงานวิชาการ  
การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการกระบวนการ 
การจัดการทางการเงิน และ การมุ่งเน้นชุมชนและสังคม โดยมีรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง
การจัดการทุนทางปัญญาและการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศในประเทศไทย 2 รูปแบบ 
กล่าวคือ 1) องค์ประกอบของทุนทางปัญญา มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ
โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 2) การจัดการความรู้มีอิทธพลทางอ้อมต่อมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ
โดยผ่านองค์ประกอบของทุนทางปัญญา  

 
ABSTRACT 

The purpose of this research is to investigate (1) elements of Intellectual 
Capital (IC), Knowledge Management Process (KMP), and Organization Excellence (OE), 
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and (2) causal relationship among IC, KM, and OE in Thai Higher Education. Sampling 
data were collected from 60 Higher Education in Thailand, including 896 instructors 
and academic management personnel. Confirmatory Factor Analysis (CFA) and 
Structure Equation Modeling (SEM) are the chosen methods for statistical data 
analysis. 

 Findings reveal that: IC’s elements are Human Capital (HC), Structural 
Capital (SC), and Relation Capital (RC); KM’s elements are knowledge acquisition, 
knowledge creation, knowledge organization, knowledge refinement, knowledge 
storing, knowledge sharing, and knowledge utilization; lastly, OE’s elements are 
leadership, strategic planning, customer focus, academic management, information 
and knowledge management, human resource management, process management, 
financial management, and community and social focus.  As per the causal 
relationship between IC, KM and OE in Thailand Higher Education, it is found that (1) 
IC’s elements have both direct and indirect effect to OE with KMP as mediator and 
(2) KMP has both direct and indirect effect to OE with IC’s elements as mediators. 
 
ค าส าคัญ  

ทุนทางปัญญา การจัดการความรู้ องค์การที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ  
 

ความส าคัญของปัญหา 
กระแสความสนใจเกี่ยวกับแนวคิดทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) เริ่มต้นมาจาก

แนวคิดทั่วไปในการบริหารจัดการกับสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Assets) หรือ สินทรัพย์ที่
มองไม่เห็น (Invisible Assets) เพ่ือการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การ (Stewart, 
1991)  และเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ในปัจจุบันว่าทุนทางปัญญามีความส าคัญต่อการสร้างมูลค่า (Value 
Creation) ให้กับองค์การไม่น้อยไปกว่าทุนทางการเงินและสินทรัพย์อ่ืนๆ ในองค์การ ซึ่งทุนทาง
ปัญญาขององค์การนั้นหมายถึง การเป็นเจ้าของความรู้ซึ่งเป็นความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปสู่มูลค่าให้กับ
องค์การได้ หรือเป็นความรู้ที่ท าให้องค์การสามารถแข่งขันได้ในตลาด ได้แก่ ความเชี่ยวชาญใน
องค์การธุรกิจ  การมีระบบบริหารจัดการและเทคโนโลยีที่น าสมัย รวมถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
หรือผู้ มี ส่ วน ได้ เสี ยที่ ส าคัญ ขององค์ การ (Edvinsson and Malone,1997; Roos, Pike and 
Fernstrom, 2005; Ricceri, 2008)  โดยในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้นั้น เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของตลาด การแพร่กระจายของเทคโนโลยี การเพ่ิมจ านวนของคู่แข่ง หรือการที่ผลิตภัณฑ์ล้าสมัย
อย่างรวดเร็วนั้น ส่งผลให้องค์การต้องสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง และต้องกระจาย
ความรู้ดังกล่าวไปทั่วทั้งองค์การ รวมทั้งน าองค์ความรู้นั้นมาใช้กับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ของ
องค์การได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์การ (Nonaka,1991) 
ตลอดจนใช้ความรู้ในการพัฒนาการท างานและแก้ปัญหาให้กับองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้จึง
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เป็นทรัพย์สินที่ส าคัญยิ่งขององค์การที่ช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยองค์การ
อ่ืนไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ (Nonaka and Takeuchi, 2004) 

การจัดการทุนทางปัญญาจึงเป็นศิลปะของการสร้างคุณค่าจากความรู้หรือสินทรัพย์ทีจ่ับต้อง
ไม่ได้ขององค์การ (Seviby, 1997) โดยมีการจัดการทุนทางปัญญาผ่านกระบวนการจัดการความรู้ 
กล่าวคือ การได้มาซึ่งความรู้ การแปลงความรู้และใช้ความรู้ อย่างเหมาะสม เพ่ือน าไปสู่การสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันขององค์การ (Hsu, 2006,2011) ในขณะเดียวกันก็มีการจัดการความรู้
ผ่านการจัดการทุนทางปัญญา กล่าวคือผ่านทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง และทุนความสัมพันธ์ เพ่ือน าไปสู่
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การเช่นกัน เนื่องจากการจัดการทุนทางปัญญาและ
การจัดการความรู้นั้นมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน (Seleim and Khalil, 2011)  และสามารถน าไป
สร้างมูลค่าหรือส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์การได้ รวมถึงองค์การในบริบทของ
สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นองค์การที่ต้องจัดการศึกษาและด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ
เพ่ือให้สถาบันสามารถแข่งขันได้ในยุคของการเปิดเสรีทางการศึกษา การจัดการศึกษาจึงต้อง
ด าเนินการอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาหลักสูตร วิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ ตลอดจน
กระบวนการวัดและการประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานและ
กรอบนโยบายของประเทศ ตลอดจนมีบุคลากรทางการศึกษาที่มีขีดความสามารถ (Competency) 
สอดคล้องกับจุดเน้นและพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา และมีความสามารถในการบริหารจัดการ
อุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาสถาบันไปสู่องค์การที่เป็นเลิศได้ ซึ่งในเรื่องนี้ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้สนับสนุนและส่งเสริมเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาไทยก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ โดยค านึงถึง
ความมีเสรีภาพทางวิชาการ ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นการบริหารจัดการเพ่ือ
น าไปสู่องค์การที่เป็นเลิศ จึงเป็นกลยุทธ์ที่ท าให้องค์กรสามารถสร้างและธ ารงไว้ในความสามารถ
ทางการแข่งขันที่เหนือกว่า รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการและเป็นการสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันเพ่ือความอยู่รอดขององค์การ ให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สภาวะการ
แข่งขันท่ีรุนแรงและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพ่ือเชื่อมโยงการจัดการทุนทางปัญญาและการ
จัดการความรู้  ที่ส่งผลต่อองค์การที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่ง
ความสนใจที่จะศึกษากับผู้บริหารสายวิชาการและอาจารย์ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในประเทศไทยมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (ปรียนุช  ชัยก้องเกียรติ, 2551) ซึ่งพบความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างทุนทางปัญญา การ
จัดการความรู้และประสิทธิผลของวิทยาลัยพยาบาล โดยมีการจัดการความรู้เป็นตัวแปรคั่นกลางทุน
ทางปัญญาและประสิทธิผลดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ยังไม่ได้ศึกษาตัวแปรที่ส าคัญคือ
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการสร้างคุณค่าให้กับ
องค์การ ดังที่ Onge (1993 cited in Sullivan, 2000) น าเสนอเพ่ิมเติมในในตัวแบบของ Skandia 
ว่าเป็นสิ่งมีความส าคัญกับองค์การมากที่สุด (Sullivan, 2000) 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะอธิบายถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการจัดการทุนทางปัญญา 
การจัดการความรู้ และองค์การที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย  โดยทุนทางปัญญาผู้วิจัยใช้ตัว
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แบบทุนทางปัญญาของ Skandia (Edvinsson and Malone,1997; Roos, Roos, Edvinsson and 
Dragonitti, 1998) ประกอบด้วย ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง และทุนความสัมพันธ์ ซึ่งใช้เป็นตัวแบบ
ศึกษาทุนทางปัญญาที่สามารถน ามาศึกษาหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างการจัดการความรู้และการ
บริหารจัดการขององค์การ รวมทั้งบูรณาการและสังเคราะห์ตัวแปรการจัดการความรู้ และตัวแปร
องค์การที่เป็นเลิศของนักวิจัยและนักวิชาการต่างๆ เพ่ือน ามาหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างทุน
ท า ง ปั ญ ญ า  แ ล ะ อ ง ค์ ก า ร ที่ เป็ น เลิ ศ  (Hsu, 2006; Ricceri, 2008; Seleim and Khalil, 2011; 
Thanyasunthornsakun, 2011; Hsu and Sabherwal, 2012 ; Erickson and McCall, 2012; ปรียนุช  ชัยก้อง
เกียรติ, 2551; วิเชียร  ฤกษ์พัฒนกิจ, 2551) ซึ่งผู้วิจัยสนใจท าการศึกษาเพ่ือหาค าตอบว่า การจัดการ
ทุนทางปัญญา การจัดการความรู้ และองค์การที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย มีองค์ประกอบ
ใดบ้างที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในลักษณะใด เพ่ือยืนยันรูปแบบของ
องค์ประกอบและความสัมพันธ์เชื่อมโยงดังกล่าว โดยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. การจัดการทุ นทางปัญ ญ า การจัดการความรู้  และองค์การที่ เป็ น เลิ ศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย มีองค์ประกอบใดบ้างที่เก่ียวข้อง 

2. รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทุนทางปัญญา การจัดการความรู้ และ
องค์การที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย มีลักษณะใด 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการจัดการทุนทางปัญญา การจัดการความรู้ และองค์การ
ที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย 

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการจัดการทุนทางปัญญา การ
จัดการความรู้ และองค์การที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การศึกษาวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยด าเนินการวิจัย
เชิงปริมาณ จากเครื่องมือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างประเด็นค าถามจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่
เกี่ยวข้อง แล้วสรุปความตามประเด็นส าคัญแล้วจึงด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
โดยส่งแบบสอบถามไปยังผู้บริหารและอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยสุ่มแบบหลายขั้นตอน ได้แก่ การแบ่งกลุ่มภูมิภาคและกลุ่มมหาวิทยาลัย การสุ่มแบบมี
ระบบตามตัวอักษร และแบ่งชั้นเป็นสัดส่วนตามคณะวิชา ได้กลุ่มตัวอย่างมหาวิทยาลัยจ านวน 60 
แห่ง รวม 1,320 ชุด ได้ข้อมูลกลับคืนมาจ านวน 896 ชุด คิดเป็นร้อยละ 67.88  จากนั้นน าข้อมูลที่
ได้มาท าการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานและใช้เทคนิควิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis) ในการวิเคราะห์หาตัวแปรที่ ได้มาจากการสังเคราะห์แนวคิดและงานวิจัย 
ประกอบด้วยการจัดการทุนทางปัญญา การจัดการความรู้ และองค์การที่เป็นเลิศ และวิเคราะห์
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ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  (Causal Relationship) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ โครงสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Structural Equation Modeling: SEM)  
 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาวิจัยองค์ประกอบและรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการจัดการทุน
ทางปัญญา การจัดการความรู้ และองค์การที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย มีรายละเอียดดังนี้ 

1. องค์ประกอบของการจัดการทุนทางปัญญา (IC) การจัดการความรู้ (KM) และองค์การที่
เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย(HE) จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis) ของโมเดลการวัด เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร พบว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากสถิติวัดระดับความสอดคล้อง (Model fit 
Statistics) ได้แก่ ดัชนีวัดความสอดคล้องเชิงสัมบูรณ์ (Absolute Fit Index) ได้แก่ Chi-Square 
(2) , 2/df < 2, P-Value > 0.05, RMSEA < 0.05, RMR< 0.05, GFI< 0.90 , AGFI < 0.90   
ดัชนีเปรียบเทียบความสอดคล้อง  (Relative Fit Index) ได้แก่ CFI > 0.90, NFI > 0.90, IFI > 0.90, 
RFI > 0.90, TLI > 0.90  และ ดัชนีทดสอบความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม (Parsimony 
Fit Measures)   ไ ด้ แ ก่  PRATIO > 0.50, PNFI > 0.50, PCFI > 0.50 (Diamatopoulos and 
Siguaw, 2000 อ้างถึงใน สุภมาส  อังศุโชติ สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล  ภิญโญภานุวัฒน์ , 
2554 ; กัลยา วานิชย์บัญชา , 2554 ; กริช  แรงสูงเนิน , 2554; เสรี  ชัดแช้ม และสุขาดา  กร
เพชรปาณี, 2546) พบว่ามีองค์ประกอบดังนี้ 

องค์ประกอบของทุนทางปัญญา (IC) ประกอบด้วย ทุนมนุษย์ (HC) ทุนโครงสร้าง (SC) 
และ ทุนความสัมพันธ์ (RC) แสดงดังภาพที่ 1   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 โมเดลการวัดองค์ประกอบของทุนทางปัญญา 

2 = 413.829, df = 380, P-value = 0.112, GFI = 0.971, AGFI = 0.964, CFI = 0.997, RMR = 0.019, RMSEA = 
0.010 หมายเหต ุ: *ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05, ** ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.01 
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จากภาพที่ 1 พบว่าโมเดลการวัดของทุนทางปัญญามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยพิจารณาจาก 2/df = 1.089,P-value = 0.112 , GFI= 0.971 , 
AGFI = 0.964, CFI = 0.997 , RMR = 0.019 และ RMSEA = 0.010 โดยพบว่าองค์ประกอบของทุน
มนุษย์ (HC) ประกอบด้วย สมรรถนะของอาจารย์ (HC1) ได้แก่ สมรรถนะภาระกิจ (HC11) และ
สมรรถนะหลัก (HC12) และความผูกพันของอาจารย์ (HC2) ส่วนองค์ประกอบของทุนทางโครงสร้าง 
(SC) ประกอบด้วย กระบวนการบริหารจัดการ (SC1)  เทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐาน (SC2) ส่วน
องค์ประกอบด้านทุนความสัมพันธ์ (RC) ประกอบด้วย ความสัมพันธ์กับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสีย 
(RC1) ความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม (RC2) และความร่วมมือและเครือข่าย (RC3) 

องค์ประกอบของการจัดการความรู้ (KM) ประกอบด้วยการจัดหาความรู้ (KM1)  การ
สร้างความรู้ (KM2) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (KM3) การกลั่นกรองความรู้ (KM4)  การจัดเก็บ
ความรู้ (KM5) การแลกเปลี่ยนความรู้ (KM6)  และ การน าความรู้ไปใช้ (KM7) แสดงดังภาพที่ 2 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2 โมเดลการวัดองค์ประกอบของการจัดการความรู้ 

 
จากภาพที่ 2 พบว่าโมเดลการวัดของการจัดการความรู้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยพิจารณาจากค่า 2/df = 1.290, df = 56, P-value = 0.073, GFI = 
0.989, AGFI = 0.979, CFI = 0.997, RMR = 0.011, RMSEA = 0.018 

องค์ประกอบขององค์การที่เป็นเลิศ (HE) ประกอบด้วย ผู้น าองค์การ (HE1) การ
วางแผนกลยุทธ์ (HE2) การมุ่งเน้นกับผู้รับบริการ (HE3) การจัดการงานวิชาการ  (HE4) การจัดการ
สารสนเทศและการจัดการความรู้ (HE5) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HE6) การจัดการกระบวนการ 
(HE7) การจัดการทางการเงิน (HE8) และ การมุ่งเน้นชุมชนและสังคม (HE9) แสดงดังภาพที่ 3 

 
 
 

2 = 72.078, df = 56, P-value = 0.073, GFI = 0.989, AGFI = 0.979, CFI = 0.997, RMR = 0.011, RMSEA = 0.018 
หมายเหต ุ: *ระดบันยัส าคญัทางสถิติที ่0.05, ** ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.01 
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ภาพที ่3 โมเดลการวัดองค์ประกอบขององค์การที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย 
จากภาพที่ 3 พบว่า โมเดลการวัดขององค์การที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยหลัง

ปรับโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยพิจารณาจาก 2/df = 

1.174 , df = 154, P-value = 0.069, GFI = 0.982, AGFI = 0.970, CFI = 0.998, RMR = 0.012, 
RMSEA = 0.014 

2. ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการจัดการทุนทางปัญญา (IC) 
การจัดการความรู้ (KM) และองค์การที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย (HE) ในรูปแบบที่ 1 และ
รูปแบบที่ 2 ด้วยการวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) พบว่ามี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากสถิติวัดระดับความสอดคล้อง (Model fit 
Statistics) ได้แก่ ดัชนีวัดความสอดคล้องเชิงสัมบูรณ์ (Absolute Fit Index) ได้แก่ Chi-Square 
(2) , 2/df < 2, P-Value > 0.05 หรือ  P-Value < 0.05 กรณี กลุ่ มตั วอย่ างมากกว่ า  200 
(Barrett,2007), RMSEA < 0.05, RMR< 0.05, GFI< 0.90 , AGFI < 0.90   ดัชนีเปรียบเทียบความ
สอดคล้อง  (Relative Fit Index) ได้แก่ CFI > 0.90, NFI > 0.90, IFI > 0.90, RFI > 0.90, TLI > 
0.90  และ ดัชนีทดสอบความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม (Parsimony Fit Measures)  
ได้แก่ PRATIO > 0.50, PNFI >  0.50, PCFI > 0.50 (Diamatopoulos and Siguaw, 2000 อ้างถึง
ใน สุภมาส  อังศุโชติ สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล  ภิญโญภานุวัฒน์ , 2554 ; กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2554 ; กริช  แรงสูงเนิน, 2554; เสรี  ชัดแช้ม และสุขาดา  กรเพชรปาณี, 2546)  จากผล
การศึกษาวิจัยพบว่ามีรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรในรูปแบบที่ 1 พบว่ามีความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ โดยองค์ประกอบของทุนทางปัญญาได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง และทุนความสัมพันธ์ มี

2 = 180.801, df = 154, P-value = 0.069, GFI = 0.982, AGFI = 0.970, CFI = 0.998, RMR = 
0.012, RMSEA = 0.014 หมายเหต ุ: *ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05, ** ระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ที่ 0.01 
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อิทธิพลทางตรงต่อองค์การที่เป็นเลิศ และในขณะเดียวกันก็มีอิทธิพลทางอ้อมต่อองค์การที่เป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้เป็นตัวแปรคั่นกลาง ดังภาพที่ 4 

 
 
 

 
 

 
 
  

 
  

 
 

 
 

 

ภาพที ่4 โมลเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในรูปแบบที่ 1 
จากภาพที่ 4 พบว่าผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องหรือกลมกลืนของรูปแบบสมการ

โครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มีค่า  2/df =  1.160, P-Value = 0.000, 
GFI= 0.929, AGFI = 0.920, CFI = 0.990, RMR = 0.020 และ RMSEA = 0.013 โดยการจัดการ
ความรู้มีอิทธิพลรวมต่อองค์การที่เป็นเลิศ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีขนาดอิทธิพล
เท่ากับ 0.24 และองค์ประกอบของทุนทางปัญญา ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง และทุนความสัมพันธ์ 
มีอิทธิพลรวมต่อองค์การที่เป็นเลิศ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 
0.20, 0.27 และ 0.23 ตามล าดับ โดยองค์ประกอบของทุนทางปัญญา ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง 
และทุนความสัมพันธ์ มีอิทธิพลทางตรงต่อองค์การที่เป็นเลิศ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.15, 0.16 และ 0.18 ตามล าดับ และในขณะเดียวกันก็มีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อองค์การที่เป็นเลิศ โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้เป็นตัวแปรคั่นกลาง โดยมีขนาดอิทธิพล
เท่ากับ 0.05, 0.11 และ 0.06 ตามล าดับ และการจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อองค์การที่เป็น
เลิศ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.24 โดยสัดส่วนของความ
เชื่อถือได้ในองค์การที่เป็นเลิศ ที่อธิบายได้ด้วยการจัดการความรู้ และองค์ประกอบของทุนทางปัญญา 
ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง และทุนความสัมพันธ์ ในรูปแบบที่ 1 เป็นร้อยละ 41.00 (R2 = 0.41)  

2) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรในรูปแบบที่ 2 พบว่ามีความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ โดยการจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อองค์การที่เป็นเลิศ และในขณะเดียวกันก็มีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อองค์การที่เป็นเลิศ โดยผ่านองค์ประกอบของทุนทางปัญญาได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง
และทุนความสัมพันธ์ เป็นตัวแปรคั่นกลาง ดังภาพที่ 5 

2= 2260.797 ,df =  1949, P-Value = 0.000, GFI= 0.929, AGFI = 0.920, CFI = 0.990, RMR = 0.020 และ 
RMSEA = 0.013  
หมายเหต ุ: *ระดบันยัส าคญัทางสถิติที ่0.05, ** ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.01 
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ภาพที ่5 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในรูปแบบที่ 2 

จากภาพที่ 5 พบว่าผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องหรือกลมกลืนของรูปแบบสมการ
โครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มีค่า  2/df =  1.218, P-Value = 0.000, 
GFI= 0.925, AGFI = 0.915, CFI = 0.987, RMR = 0.026 และ RMSEA = 0.016 โดยการจัดการ
ความรู้มีอิทธิพลรวมต่อองค์การที่เป็นเลิศ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดยมีขนาดอิทธิพล
เท่ากับ 0.61 และองค์ประกอบของทุนทางปัญญา ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง และทุนความสัมพันธ์ 
มีอิทธิพลรวมต่อองค์การที่เป็นเลิศ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 
0.16, 0.18 และ 0.18 ตามล าดับ โดยการจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อองค์การที่เป็นเลิศ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.21 และในขณะเดียวกันก็มีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อองค์การที่เป็นเลิศ โดยผ่านองค์ประกอบของทุนทางปัญญาได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง 
และทุนความสัมพันธ์ เป็นตัวแปรคั่นกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีขนาดอิทธิพล
เท่ากับ 0.12, 0.15 และ 0.13 ตามล าดับ และองค์ประกอบของทุนทางปัญญา ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุน
โครงสร้าง และทุนความสัมพันธ์ มีอิทธิพลทางตรงต่อองค์การที่เป็นเลิศ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.16, 0.18 และ 0.18 ตามล าดับ โดยสัดส่วนของความเชื่อถือ
ได้ในองค์การที่เป็นเลิศ ที่อธิบายได้ด้วยการจัดการความรู้ และองค์ประกอบของทุนทางปัญญา ได้แก่ 
ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง และทุนความสัมพันธ์ ในรูปแบบที่ 2 เป็นร้อยละ 41.00 (R2 = 0.41)  
 
 

2 =  2375.541, df = 1951, P-Value = 0.000, GFI= 0.925, AGFI = 0.915, CFI = 0.987, RMR = 0.026 และ 
RMSEA = 0.016  
หมายเหตุ : *ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05, ** ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
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อภิปรายผล  
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการจัดการทุนทางปัญญา การ

จัดการความรู้ และองค์การที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย และพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุระหว่างการจัดการทุนทางปัญญา การจัดการความรู้  และองค์การที่ เป็น เลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. องค์ประกอบของการจัดการทุนทางปัญญา การจัดการความรู้ และองค์การที่เป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์
ของตัวแปร พบว่า 

องค์ประกอบของทุนทางปัญญาประกอบด้วย ทุนมนุษย์  ทุนโครงสร้าง และ ทุน
ความสัมพันธ์ โดยสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Córcoles, Peñalver and  Ponce (2011) ที่
ศึกษาพบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการทราบรายละเอียดของข้อมูลทางด้านทุนทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัย ทั้งในด้านทุนมนุษย์ ได้แก่ คุณวุฒิ  ความรู้ ความสามารถ และความเป็นเป็นมืออาชีพ
ของอาจารย์ทั้งด้านการเรียนการสอนและการท าวิจัยอย่างมีคุณภาพ ด้านทุนโครงสร้างได้แก่  ความ
พยายามในการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม  ทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดการคุณภาพ  ด้าน
ทุนความสัมพันธ์ได้แก่ ความสัมพันธ์กับผู้ใช้บัณฑิตและองค์การต่างๆ  ความสัมพันธ์กับผู้ใช้และ
เผยแพร่งานวิจัย ความพึงพอใจของนิสิตหรือนักศึกษา ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และ 
ความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของปรียนุช  ชัยก้องเกียรติ 
(2551) ที่ศึกษาพบว่ารูปแบบการจัดการทุนทางปัญญาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของวิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดกระทรวงสาธารรณสุข มีองค์ประกอบเพียง 2 ด้านคือทุนมนุษย์และทุนโครงสร้าง  

องค์ประกอบของการจัดการความรู้ ประกอบด้วยการจัดหาความรู้ การสร้างความรู้ 
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การกลั่นกรองความรู้  การจัดเก็บความรู้  การแลกเปลี่ยนความรู้  และ 
การน าความรู้ไปใช้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิราภรณ์  พงษ์ศรีทัศน์ (2553) และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ  บุญดี  บุญญากิจและคณะ (2547) อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบของ
กระบวนการจัดการความรู้ในองค์การมีรูปแบบค่อนข้างหลากหลาย แต่มีความสอดคล้องกันเชิง
เนื้อหา และองค์การมีการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของ
บุคลากรและองค์การ เพ่ือมุ่งไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้และประสิทธิผลขององค์การ  โดยองค์การ
ต้องมีการจัดรูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับองค์การ มีการจัดหาและสร้างความรู้ที่
จ าเป็นส าหรับองค์การ มีการจัดระบบข้อมูล และการน าไปจัดเก็บไว้สร้างคุณค่าของความรู้ให้ง่ายต่อ
การเข้าถึงของบุคลากรที่สามารถน าไปใช้ได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ โดยใช้ระบบการจัดเก็บความรู้ที่
ผ่านกระบวนการกลั่นกรองที่ม่ันใจว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้อง โดยบุคลากรในหน่วยงานมีการสืบค้นโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสืบค้นโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ บทความทางวิชาการ วารสาร และสามารถน า
รูปแบบการจัดการความรู้นี้ไปใช้ได้จริง โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ และการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม ่ๆ ให้กับองค์การ 

องค์ประกอบขององค์การที่เป็นเลิศ  ประกอบด้วย ผู้น าองค์การ การวางแผนกล
ยุทธ์   การมุ่งเน้นกับผู้รับบริการ  การจัดการงานวิชาการ  การจัดการสารสนเทศและการจัดการ
ความรู้ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการกระบวนการ การจัดการทางการเงิน และ การมุ่งเน้น
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ชุมชนและสังคม สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (NIST,2011; 
ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา, 2552) และองค์ประกอบคุณภาพด้านการผลิตบัณฑิต การ
บริหารจัดการ การเงินและงบประมาณ ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2553) แสดงให้เห็นว่าการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศต้องให้ความส าคัญกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศทั้งด้าน ผู้น าองค์การ การวางแผนกลยุทธ์   การมุ่งเน้นกับผู้รับบริการ  การ
จัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการกระบวนการ 
ตลอดจนการบริหารสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 

2. รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทุนทางปัญญา การจัดการความรู้และองค์การ
ที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ผลการศึกษาพบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปร 2 
รูปแบบ กล่าวคือ 1) องค์ประกอบของทุนทางปัญญาได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง และทุน
ความสัมพันธ์ มีอิทธิพลทางตรงต่อองค์การที่เป็นเลิศ และในขณะเดียวกันก็มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
องค์การที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้เป็นตัวแปรคั่นกลาง 
และ 2) การจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อองค์การที่เป็นเลิศ และในขณะเดียวกันก็มีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อองค์การที่เป็นเลิศ โดยผ่านองค์ประกอบของทุนทางปัญญาได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง
และทุนความสัมพันธ์ เป็นตัวแปรคั่นกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Seleim and Khalil 
(2011) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางปัญญากับการจัดการความรู้พบว่ามีลักษณะของ
ความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลทางบวกต่อกันทั้งสองทาง (Two-way influence) โดยสามารถอภิปรายได้
ดังนี้ 

1) รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรองคป์ระกอบของทุนทางปัญญาได้แก่ 
ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง และทุนความสัมพันธ์ มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อองค์การที่เป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย โดยส่งอิทธิพลผ่านกระบวนการจัดการความรู้ แสดงให้เห็นว่า การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาให้เป็นเลิศนั้น ควรให้ความส าคัญกับทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้างและทุนความสัมพันธ์ 
ซึ่งรูปแบบความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของปรียนุช  ชัยก้องเกียรติ (2551) ที่
ศึกษาพบว่าทุนมนุษย์มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิผลโดยส่งอิทธิพลผ่านกระบวนการ
จัดการความรู้ ในขณะที่ทุนโครงสร้างมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลโดยส่งอิทธิพลผ่านกระบวนการ
จัดการความรู้ ทั้งนี้จากผลการศึกษาวิจัยสามารถอภิปรายองค์ประกอบของทุนทางปัญญา ได้ดังนี้     

ทุนมนุษย์มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อองค์การที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
ไทย โดยส่งอิทธิพลผ่านกระบวนการจัดการความรู้ แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้เป็น
เลิศนั้น ควรให้ความส าคัญกับทุนมนุษย์ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ในองค์การ และเป็น
ผลก่อให้เกิด ความรู้ ทักษะความสามารถ และพฤติกรรมที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การและปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุพันธกิจและเป้าหมายขององค์การ 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Hsu (2006); Hsu and Sabherwal, 2012 และ  ปรียนุช  ชัยก้อง
เกียรติ, 2551 ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ทั้ง
สมรรถนะหลักขององค์การได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ความซื่อสัตย์ คุณธรรมและจริยธรรม ความร่วม
แรงร่วมใจและการท างานเป็นทีม การมุ่งเน้นการบริการ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และความคิด
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เริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะตามภารกิจของอุดมศึกษาซึ่งจะครอบคลุมภาระกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาคือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนานักศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้อาจารย์เกิดความผูกพันต่อ
องค์การ ทั้งนี้หากสถาบันอุดมศึกษามีแนวทางการด าเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้ที่ดีจะ
ช่วยเสริมประสิทธิภาพให้บุคลากรพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และน าความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์
ในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาให้กับองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุนมนุษย์จะมีผลให้การ
บริหารจัดการองค์การไปสู่ความเป็นเลิศได้ดีมากยิ่งขึ้น 

 ทุน โครงสร้ างมี อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่ อองค์ การที่ เป็ น เลิ ศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย โดยส่งอิทธิพลผ่านกระบวนการจัดการความรู้ แสดงให้เห็นว่าการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศนั้น ควรให้ความส าคัญกับกระบวนการบริหารจัดการ 
เทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การ โดยมีกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการท างานที่เป็นระบบและยืดหยุ่น เอ้ือต่อการคิดค้นรูปแบบ
ใหม่ในการท างาน มีรูปแบบการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการตรวสอบและปรับปรุง
คุณภาพการด าเนินงานที่ชัดเจน ส่วนทางด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การ ควรมีการ
พัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือทางอาร์ดแวดร์ ซอร์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาให้สนับสนุนการปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจในการด าเนินงานที่รวดเร็ว อย่างไรก็ตามผลการศึกษา
ครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Hsu (2006) และ  ปรียนุช  ชัยก้องเกียรติ (2551) ที่ศึกษา
พบว่า ทุนโครงสร้างมีอิทธพลทางอ้อมต่อองค์การโดยส่งอิทธิพลผ่านกระบวนการจัดการความรู้เท่านั้น 
ในขณะที่ (Bontis, 1998) ศึกษาพบว่าทุนโครงสร้างมีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถขององค์การ 
โดยทุนโครงสร้างจะเป็นความรู้ที่ฝังตัวอยู่ในงานประจ าขององค์การประกอบด้วย เทคโนโลยีในการ
ท างานและโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งนี้หากสถาบันอุดมศึกษามีแนวทางการด าเนินงานตามกระบวนการ
จัดการความรู้จะช่วยเสริมประสิทธิภาพให้เกิดพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และน าความรู้นั้นมาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนออกแบบกระบวนการ
ท างานและโครงสร้างพ้ืนฐานในการท างานที่เหมาะสม ซึ่งจะมีผลท าให้การบริหารจัดการองค์การไปสู่
ความเป็นเลิศได้ดีมากยิ่งขึ้น 

ทุนความสัมพันธ์มี อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อองค์การที่ เป็น เลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย โดยส่งอิทธิพลผ่านกระบวนการจัดการความรู้ แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาความ
เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยนั้น ควรให้ความส าคัญความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ 
ได้แก่ ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสียกับสถาบันการศึกษา ชุมชนและสังคม ตลอดจนความร่วมมือและ
เครือข่ายต่าง ๆ ของสถาบัน ซึ่ง Edvinsson (1997) อธิบายว่า ทุนความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในองค์การ รวมถึงระหว่างสมาชิกในองค์การกับภายนอกองค์การหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ สอดคล้องกับ Córcoles, Peñalver and Ponce  (2011) ที่ศึกษาพบว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับทุน
ความสัมพันธ์มีความส าคัญต่อการตัดสินใจในการบริหารสถาบันการศึกษา ไม่น้อยไปกว่าทุนมนุษย์
และทุนโครงสร้าง ทั้งนีห้ากสถาบันอุดมศึกษามีแนวทางการด าเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้
จะช่วยเสริมประสิทธิภาพให้เกิดการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และน าความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสียกับสถาบันการศึกษา สัมพันธ์ระหว่าง
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ชุมชนและสังคม ตลอดจนความร่วมมือและเครือข่ายต่าง ๆ ของสถาบัน  ซึ่งจะมีผลให้การบริหาร
จัดการองค์การไปสู่ความเป็นเลิศได้ดีมากยิ่งขึ้น 

2) รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรการจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรง
และทางอ้อมต่อองค์การที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยส่งอิทธิพลผ่านทุนทางปัญญาได้แก่ 
ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง และทุนความสัมพันธ์ แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาองค์การที่เป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย ควรให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดการความรู้ ได้แก่ การจัดหาความรู้  การ
สร้างความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การกลั่นกรองความรู้ การจัดเก็บความรู้ การแลกเปลี่ยน
ความรู้ และการน าความรู้ไปใช้ ซึ่งรูปแบบความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ Hsu (2006) ; Hsu 
and Sabherwal (2011,2012) และปรียนุช  ชัยก้องเกียรติ (2551) ที่พบว่ากระบวนการจัดการ
ความรู้เป็นตัวเพียงแปรส่งผ่านซึ่งเป็นปัจจัยเอ้ือต่อประสิทธิผลและความสามารถขององค์การ ทั้งนี้
จากผลการศึกษาวิจัยสามารถอภิปรายได้ดังนี้     

การจัดการความรู้มี อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อองค์การที่ เป็น เลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย โดยส่งอิทธิพลผ่านทุนมนุษย์ แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย ควรให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือจัดการให้บุคลากรได้รับ
ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิม และเกิดประสบการณ์และ
ความช านาญเพ่ิมขึ้น เกิดการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้โดยการสร้างนวัตกรรมและเกิดการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง (Nonaka and Takeuchi, 2004) บุคลากรสามารถน าความรู้ด้านสมรรถนะ
หลักของสถาบันและสมรรถนะภารกิจของอุดมศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหา
ให้กับองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความผูกพันหรือความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะใช้ความรู้
ความสามารถที่มีอยู่ในการปฏิบัติงานให้กับสถาบันการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนันท
วุฒิ พิมพ์แพง (2552) ที่พบว่ามีการน าความรู้ของคณาจารย์ไปสร้างรายได้ให้กับสถาบันอุดมศึกษา มี
ส่งผลให้ท าให้สถาบันอุดมศึกษาไปสู่องค์การที่เป็นเลิศได้  

การจั ดการความรู้ มี อิทธิพลทางตรงและ อ้อมต่ อองค์ การที่ เป็ น เลิ ศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย โดยส่งอิทธิพลผ่านทุนโครงสร้าง แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย ควรให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือการสร้างและพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยการสังเคราะห์หรือบูรณาการความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานประจ าและ
กระบวนการบริหารจัดการภายในองค์การ ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น 
คลังข้อมูล ฐานข้อมูล และโครงข่ายเทคโนโลยีในการท างาน (Bontis, 1998) ซึ่งส่งผลให้ท าให้
สถาบันอุดมศึกษาไปสู่องค์การที่เป็นเลิศได้  

การจั ดการความรู้ มี อิทธิพลทางตรงและ อ้อมต่ อองค์ การที่ เป็ น เลิ ศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย โดยส่งอธิพลผ่านทุนความสัมพันธ์ แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย ควรให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือการสร้างและพัฒนาองค์
ความรู้ด้านผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสียกับสถาบันการศึกษา ชุมชนและสังคม ตลอดจนความร่วมมือและ
เครือข่ ายต่ าง ๆ  ของสถาบัน  ซึ่ งสอดคล้องกับนันทวุฒิ  พิม พ์แพง (2552) ที่ ศึ กษาพบว่า 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีการสร้างองค์ความรู้จากความสัมพันธ์กับภายนอกเพื่อสร้างความภาคภูมิใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศท้ังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สถาบัน และ
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เสนอแนวทางการพัฒนาทุนความสัมพันธ์พบว่าควรมีการวิจัยทางการตลาดการศึกษาด้านความ
ต้องการหรือด้านอุปสงค์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการตลาดด้านการศึกษา เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของเครือข่ายต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน และควรส่งเสริมการจัดการข้อมูลด้านวิชาการและการ
วิจัยส าหรับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งส่งผลให้ท าให้สถาบันอุดมศึกษาไปสู่องค์การที่เป็นเลิศได้ 
 
ข้อเสนอแนะ  

จากผลการศึกษาที่ได้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการน าผลการวิจัยไปใช้
และส าหรับการท าวิจัยในครั้งต่อไปดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือส่งเสริม
การจัดการทุนทางปัญญาให้ครอบคลุมทั้งด้านทุนมนุษย์ คือสมรรถนะตามภาระกิจของอุดมศึกษาและ
สมรรถหลักของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนความผูกพันของอาจารย์ที่มีต่อสถาบันอุดมศึกษา รวมถึง
การจัดการทางด้านทุนโครงสร้างโดยเฉพาะกระบวนการบริหารจัดการอุดมศึกษาและเทคโนโลยีและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน และทุนทางความสัมพันธ์ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้
เสีย ชุมชนสังคม และการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายกับสถาบันหรือองค์การต่างๆ นอกจากนี้ใน
ด้านการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษาไทยควรมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดการ
ความรู้เพ่ือจัดหาและสร้างความรู้ที่จ าเป็นส าหรับสถาบัน มีการจัดความรู้อย่างเป็นระบบ มีการ
ตรวจสอบกลั่นกรองความรู้และจัดเก็บความรู้อย่างเหมาะสม เพ่ือน าความรู้ไปแลกเปลี่ยนและ
น าไปใช้ประโยชน์กับสถาบันอุดมศึกษา และพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไปสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ    

1.2. สถาบันอุดมศึกษา สามารถน าไปประยุกต์ใช้ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนา
องค์การ และการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย
และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการและการพัฒนาทุนทางปัญญาซึ่งได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง และ
ทุนความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องขององค์การ ตลอดจนการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบเพ่ือจัดหาและสร้างความรู้ภายในสถาบัน มีการจัดระบบความรู้ กลั่นกรองความรู้และ
จัดเก็บความรู้อย่างเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาการจัดการองค์การ รวมทั้งเพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผน
พัฒนาองค์การไปสู่องค์การเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพทางการบริหารจัดการองค์การไปสู่องค์การ
แห่งความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้น าองค์การ การวางแผนกลยุทธ์  การมุ่งเน้นกับผู้รับบริการ  การ
จัดการงานวิชาการ  การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การ
จัดการกระบวนการ  การจัดการทางการเงิน  และการมุ่งเน้นชุมชนและสังคม  

1.3. อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถเชิง
สมรรถนะตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนานักศึกษา ส่วนสมรรถนะ
หลักของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ความซื่อสัตย์ คุณธรรมและจริยธรรม ความร่วม
แรงร่วมใจและการท างานเป็นทีม การมุ่งเน้นการบริการ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และความคิด
เริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงสมรรถนะ
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ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการจัดการความรู้ของตนเองและหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ให้กับสถาบันอุดมศึกษา   

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางการบริหารและการพัฒนาองค์การ

เกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดการทุนทางปัญญาขององค์การ รวมถึงระบบการจัดการ
ความรู้และการบริหารจัดการองค์การเพ่ือไปสู่องค์การที่เป็นเลิศ และองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและความเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทุนทางปัญญาขององค์การ ระบบการ
จัดการความรู้ขององค์การ และองค์การที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงเป็นผล
การศึกษาในภาพกว้างของประเทศไทย หากมีการน าไปศึกษาโดยมุ่งเน้นบริบทเฉพาะของแต่ละ
สถาบัน และมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการทุนทาง
ปัญญา และการจัดการความรู้ รวมถึงตัวแปรผลที่ตามมาที่เชื่อมโยงไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันให้กับสถาบันอุดมศึกษา จะท าให้ทราบถึงปัจจัยที่จะส่งผลต่อความเป็นเลิศของ
องค์การและเชื่อมโยงไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การออกแบบโฮมเพจ 

ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
และกลุ่มที่ไม่ได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มที่
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่ม
ตัวอย่างสุ่มแบบกลุ่มจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ห้องเรียน แบ่งเป็นกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน       
เรื่อง การออกแบบโฮมเพจ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 1 ห้องเรียน และกลุ่มที่ไม่ได้เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การออกแบบโฮมเพจ 1 ห้องเรียน ก่อน
เรียนและหลังเรียนทดสอบด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การออกแบบโฮมเพจ ซึ่งมี
ความเชื่อมั่น 0.65 ทั้ง 2 กลุ่ม และหลังเรียนใช้แบบส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ E1/E2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบค่าท ีผลการวิจัยมีดังนี้ 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การออกแบบโฮมเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้าง
ขึ้น มีประสิทธิภาพ 82.72/83.48 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80   

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การออกแบบโฮมเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของนักเรียน
กลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

3. ความพึงพอใจของนัก เ รี ยนกลุ่ มที่ เ รี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิว เตอร์ ช่ ว ยสอน                  
เรื่อง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด  

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to develop the Computer Assisted 
Instruction (CAI) with the required efficiency of 80/80, to compare learning 
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accomplishment of the students who learned through CAI and of those did not learn 
through it, and to find out their satisfaction with CAI on homepage design. The samples 
were Grade 8 students randomly collected from two classes of Rittiyawannalai School 
in Saymai District, Bangkok. One class studied through CAI developed by the researcher, 
while another did not, but followed the lesson plan on homepage design. Before and 
after learning, they took the learning accomplishment tests with the reliability of 0.65. 
In addition, after learning their satisfaction with CAI was collected through E1/E2. The 
statistics employed in this study were mean, standard deviation, and t-test.  

The research results revealed that: 
1. The efficiency of CAI was 82.72/83.48. This met the required criteria of 80/80.  
2. The learning accomplishment of the students learning through CAI was 

significantly higher than those who did not learn through it at the level of 0.05. 
3. Their satisfaction with CAI was found at the highest level. 

 
ค าส าคัญ 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การออกแบบโฮมเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันสถานศึกษาของไทยได้จัดการเรียนรู้ให้มีเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับความถนัดของ
นักเรียน  ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัด
การศึกษา มาตรา 24 บัญญัติว่า “การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้จัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความถนัดของนักเรียนมีการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน และแก้ไขปัญหา” (กรมสามัญศึกษา,  
2546) เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามสาระของหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้งด้าน
ความรู้ ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งต้องค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างนักเรียนด้วย ดังนั้นการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
พัฒนาตนเองได้ และถือว่านักเรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีความส าคัญ
กลุ่มหนึ่งในหลักสูตรการศึกษาของไทยที่มุ่งพัฒนานักเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพ
และเทคโนโลยี มีทักษะการท างาน ทักษะการจัดการ สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการท างานอย่างถูกต้องเหมาะสม คุ้มค่า และมีคุณธรรม สร้างและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการใหม่ สามารถท างานเป็นหมู่คณะ มีนิสัยรักการท างาน เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่
ดีต่อการท างาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เป็นพ้ืนฐาน  เพ่ือให้สอดคล้องกับคู่มือ
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ว่า “การ
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เรียนรู้ที่ยึดงานและการแก้ปัญหาเป็นส าคัญ บนพ้ืนฐานของการใช้หลักการ และทฤษฎีเป็นหลักใน
การท างานและแก้ปัญหา” (กรมสามัญศึกษา, 2551) เพ่ือต้องการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการท างาน การแสวงหาความรู้ เลือกใช้เทคโนโลยีในการท างาน 
สามารถท างานอย่างมีกลวิธีใหม่ๆ  

ผู้วิจัยเป็นครูสอนวิชา การออกแบบเว็บเพจเบื้องต้น ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 ซึ่งมาจากสภาพ
การเรียนการสอน เรื่อง การออกแบบโฮมเพจ ที่เป็นเนื้อหาย่อยในรายวิชา การออกแบบเว็บเพจเบื้องต้น 
เนื่องจากมีเนื้อหาเชิงปฏิบัติ และยากต่อการท าความเข้าใจในการเรียนรู้ และการน าไปปฏิบัติจริง ซึ่งการ
เรียนรู้โดยการถ่ายทอดจากครูในลักษณะบรรยาย และการสั่งงานเป็นกลุ่ม นักเรียนไม่สามารถเห็นสภาพ
ที่เป็นจริงในการใช้งาน และการสร้างงานโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปออกแบบโฮมเพจจากการเรียนรู้ที่
ถ่ายทอดในเชิงวิธีการทางทฤษฏีจากครูได้ครอบคลุมเนื้อหาและวิธีการทั้งหมดจึงเกิดปัญหาในขั้นตอน  
การน าความรู้ไปปฏิบัติด้วยตนเอง รวมทั้งการที่นักเรียนจะน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบโฮมเพจ อาจ
มาจากความแตกต่างในความสามารถของนักเรียนในแต่ละบุคคลที่ไม่เท่ากันในการเรียนรู้ หรือปัญหา
ทางด้านเวลา ด้านการถ่ายทอดความรู้ของครู และปัญหาการรับรู้ของนักเรียน ซึ่งเป็นอุปสรรคที่จะ
น าไปสู่กระบวนการเรียนรู้ ทักษะ และสามารถท่ีจะน าความรู้ที่เกิดจากทักษะของตนเองมาประยุกต์ใช้  
ซึ่งสอดคล้องกับวิทยากร เชียงกูล (2549) กล่าวไว้ว่า “ปัญหาครู งบประมาณ และเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษานั้น ขาดความตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังสอนแบบดั้งเดิม คือ ให้ครูบรรยาย ไม่ได้ปฏิรูปหลักสูตรและ
การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักการอ่าน การค้นคว้าด้วยตนเอง”    

ผู้วิจัยศึกษาหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียน
การสอนที่สามารถช่วยให้การเรียนการสอนเกิดความสมบูรณ์และช่วยแก้ปัญหาได้ อีกทางเลือกหนึ่ง 
เพราะการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีพ้ืนฐานมาจากการน าหลักการเบื้องต้น
ทางด้านจิตวิทยาการเรียนรู้มาใช้ในการออกแบบโดยอาศัยพฤติกรรมการเรียนรู้  (Learning  
Behavior) ทฤษฎีการวางเงื่อนไขเชิงปฏิบัติการ (Operant Conditioning Theory) และทฤษฎี   
การเสริมแรง (Reinforcement Theory) ซึ่งถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง และ
การเสริมแรงเป็นสิ่งส าคัญ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือน านักเรียนไปสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
อาศัยการสอนที่วางโปรแกรมไว้ล่วงหน้า เป็นการให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และได้รับ
ผลย้อนกลับทันที นอกจากนั้นนักเรียนได้เรียนรู้ไปทีละขั้นตอนอย่างเหมาะสมตามความต้องการ และ
ความสามารถของตน (กิดานันท์ มลิทอง, 2552) ซึ่งสอดคล้องกับเยาวลักษณ์ วงศ์พิมพ์ (2548) ได้
ศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียนช่วยการเรียนรู้ระบบมัลติมิเดีย วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีปีทาโกรัส 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กล่าวไว้ว่า  

“…การน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาช่วยสอนผู้เรียนที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
เพ่ือช่วยเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน ช่วยในการบันทึกคะแนนหรือพฤติกรรมของผู้ เรียนไว้ 
เพ่ือใช้ในการวางแผนบทเรียนขั้นต่อไป น ามาใช้ในลักษณะของการศึกษารายบุคคลได้เป็นอย่างดี ให้
ความเป็นส่วนตัวแก่ผู้เรียน เป็นการช่วยให้ผู้เรียนที่เรียนช้าสามารถเรียนไปได้ตามความสามารถของ
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ตนเองโดยสะดวกไม่รีบเร่ง และไม่อายผู้อ่ืนเมื่อตอบค าถามผิด อีกทั้งยังช่วยขยายขีดความสามารถ
ของผู้สอนในการควบคุมผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิด…”  

และพรเทพ เมืองแมน. (2553) ได้กล่าวไว้ว่า  
“…บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีเป้าหมายส าคัญ คือ เป็นบทเรียนที่ช่วยให้นักเรียนเกิด

การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนและกระตุ้นให้นักเรียนอยาก
เรียนรู้ ยังเป็นบทเรียนที่นักเรียนสามารถโต้ตอบหรือมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน พร้อมทั้งได้รับ         
ผลย้อนกลับอย่างทันทีทันใด รวมทั้งสามารถประเมินและตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนได้
ตลอดเวลา…”  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการออกแบบโฮมเพจ 
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพขึ้น เพ่ือปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การ ออกแบบโฮมเพจ ส าหรับ              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 มีข้ันตอนการพัฒนาอย่างไร 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและกลุ่มที่ไม่ได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    
กลุ่มใดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  

3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    
เรื่อง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับใด  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เ พ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับ                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและกลุ่มที่ไม่ได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    
เรื่อง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ที่ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2544 โรงเรียนจัดนักเรียนคละความสามารถกัน 
ทั้งนักเรียนทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ า นักเรียนแต่ละห้องจึงไม่มีความแตกต่างกัน   

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัย เป็นนักเรียนที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียน               
ฤทธิยะวรรณาลัย ด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่มโดยการจับสลากเลือกนักเรียน จ านวน 2 ห้อง เรียน จาก
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จ านวนห้องเรียนทั้งสิ้น 15 ห้องเรียน แล้วจับสลากให้ห้องหนึ่ง เป็นกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และอีกห้องหนึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เครื่องมือในการวิจัย มีดังนี้ 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการ

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง การออกแบบโฮมเพจ และแบบส ารวจความพึงพอใจ ดังนี้ 
2.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง           

การออกแบบโฮมเพจ เป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันในการวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน  
2.2 แบบส ารวจความพึงพอใจการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การออกแบบ

โฮมเพจ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้ออกแบบให้ครอบคลุมความพึงพอใจ 
ด้านความน่าสนใจ และด้านคุณประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิจัยแบบศึกษากลุ่มที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และกลุ่มที่ไม่ได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วัดความรู้ 
เรื่อง การออกแบบโฮมเพจก่อนและหลังการทดลอง (Pretest-Posttest Design with 
Nonequivalent Group) และได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ดังนี้ 

1. ทดสอบก่อนเรียนทั้งกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและกลุ่มที่ไม่ได้เรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การออกแบบ
โฮมเพจ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐานของทั้ง 2 กลุ่ม 

2. ด าเนินการเรียนการสอนเรื่อง การออกแบบโฮมเพจ แก่กลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และกลุ่มที่ไม่ได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งใช้เวลาเท่ากัน คือ
จ านวน 18 ชั่วโมง 

3. ทดสอบหลังเรียนทั้งกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และกลุ่มที่ไม่ได้เรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดิม  

4. ส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มที่ เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน        
เรื่อง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ดังนี้ 
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 

1.1 ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item-Objective Congruence: IOC) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2549) 

1.2 วิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อ เพ่ือหาค่าความยาก และค่าอ านาจจ าแนกโดยใช้
โปรแกรมระบบวิ เคราะห์ค าตอบแบบปรนัย  (Multiple Choice Test Analyzer หรือ  MCTA)        
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2549) 

1) ค่าอ านาจจ าแนก 
2) ค่าความยาก 
3) หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน 20     
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2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยค านวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  โดยมีสถิติที่ใช้ใน    

การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ (เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์, 2549) 
2.1 ทดสอบสมมติฐานขอ้ที ่1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
2.2 ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การออกแบบโฮมเพจ     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และกลุ่มที่ไม่ได้เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้สถิติ t – test Independent ก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05 
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2553)       

2.3 ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

1) ค่าเฉลี่ย (Mean) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2553)       
2) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ล้วน สายยศ และอังคณา 

สายยศ, 2553)       
 
ผลการวิจัย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 82.72/83.48 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80   

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ของนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

3. ความพึงพอใจของนัก เ รี ยนกลุ่ มที่ เ รี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิว เตอร์ ช่ ว ยสอน                  
เรื่อง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
 
อภิปรายผล 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้
ออกแบบบนพ้ืนฐานแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน และทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ จึงท าให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้มีประสิทธิภาพ และสามารถ
น าไปใช้ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ซึ่งเป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีต่อไป 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 เป็นแนวคิดในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ในการแก้ปัญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของ
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าในการเรียนการสอน เรื่อง การออกแบบ
โฮมเพจ ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
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ผลการวิจัยโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ใช้เป็นสื่อเสริมความเข้าใจในการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบประเด็นส าคัญที่ควร
น ามาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  

จากผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การออกแบบ
โฮมเพจ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 82.72/83.48 แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ โดยผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
ดี ดังนี้ 

1.1 มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหาสาระที่น าเสนอสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของบทเรียน การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา 

1.2 จัดแบ่งบทเรียนเป็นส่วนย่อยๆ อย่างเหมาะสม โดยเสนอเนื้อหามโนมติ แล้วมีค าถาม
เพ่ือทดสอบความเข้าใจของนักเรียน 

1.3 ล าดับความคิดของบทเรียน ต้องเริ่มจากง่ายไปหายาก จากสิ่งที่เป็นพ้ืนฐานไปสู่สิ่งที่
ซับซ้อน มีการผูกโยงสาระให้น่าสนใจชวนติดตาม 

1.4 ทันสมัย ทันเหตุการณ์ มีการกล่าวถึงสิ่งที่เป็นปัจจุบัน และใกล้ตัวนักเรียน  
1.5 ใช้เวลาที่เหมาะสมในการศึกษาบทเรียน ทั้งในกรณีของผู้ที่ เรียนดี ปานกลาง        

และอ่อน และให้นักเรียนสามารถควบคุมเวลาของการศึกษาบทเรียนในแต่ละช่วงได้ด้วยตนเอง 
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่

เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และกลุ่มที่ไม่ได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
จากผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน มีค่าเท่ากับ -13.09 และคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน มีค่าเท่ากับ -4.97 เมื่อน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติที  พบว่า ค่าทีที่ค านวณได้             
มีค่าเท่ากับ 1.012 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 การประเมินผลที่ได้จากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อเสริมความเข้าใจใน   
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นผลมาจากการใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น แสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง และการเสริมแรงเป็น
สิ่งส าคัญโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือน านักเรียนไปสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาศัยการสอนที่วาง
โปรแกรมไว้ล่วงหน้า เป็นการให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และได้รับทราบผลการเรียนรู้
ทันที นอกจากนั้นนักเรียนได้เรียนรู้ ไปทีละขั้นตอนอย่างเหมาะสม ตามความต้องการ และ
ความสามารถของตน (กิดานันท์ มลิทอง, 2552) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยหลายท่าน เช่น เพทอค 
(Petock, 1996) ได้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับนักเรียนไฮสคูล เรื่อง ทฤษฎีปิทาโกรัส        
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เควนเทอรอส (Quinteros, 1996) สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องพีชคณิต ริชาร์ดสัน 
(Richardson, 1997) ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับนักเรียนไฮสคูล เรื่องเศษส่วน เป็นต้น 

3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    
เรื่อง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

จากผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มี         
ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.58 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถถ่ายโยงความรู้ และเนื้อหาน่าสนใจ จึงท าให้
นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นจึงส่งผลให้นักเรียนมี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุดในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังปรากฏในแบบส ารวจ
ความพึงพอใจ ซึ่งตรงกับหลักทฤษฎีของธอร์นไดค์ (Thorndike) (วชิระ วิชชุวรนันท์, 2552) ข้อที่ 1 
กฎแห่งผล (Law of Effect) การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า และการตอบสนอง ถ้าเชื่อมโยงทั้งสองได้จะ
สร้างภาพความพึงพอใจแก่นักเรียนให้มีแรงจูงใจ  
 
ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ท าให้ผู้วิจัยทราบว่านักเรียนมีความสนใจและชอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
นักเรียนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการเรียนการสอนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้นักเรียน
กล้าตอบค าถามเองโดยไม่ต้องกลัวผิด และไม่ต้องรู้สึกอายเมื่อตอบผิด นักเรียนสามารถทบทวน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจนพอใจโดยไม่ต้องเกรงใจเพ่ือน เมื่อตอบค าถามก็จะรู้ผลทันที ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย ดังนี้ 

1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ เป็นสื่อที่ใช้ในการเสริมความเข้าใจให้แก่นักเรียนได้ 

และในกรณีที่ ในชั้นเรียนมีนักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันมากครูสามารถน าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้เพ่ือแก้ปัญหาของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 

1.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ สามารถช่วยครูสอนได้ในกรณีที่ครูไม่ได้เข้าสอน 
เนื่องจากนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อครูและนักเรียน  

1.3 ครูสามารถน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อเสริมเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาให้
นักเรียนที่เรียนอ่อน เรียนช้าให้สามารถเรียนทันเพ่ือนได้ 

1.4 ครูสามารถใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการให้นักเรียนทบทวนความรู้ที่เรียน
ผ่านไปแล้วเพ่ือให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น หรืออาจใช้ในการเรียนล่วงหน้าก่อนเข้าฟังการสอนของครู 
เพ่ือเป็นการเตรียมตัวก่อนการเรียนซึ่งจะช่วยให้เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 

1.5 ครูควรมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพราะในบางกรณีอาจต้องมีการแก้ไขสาระบาง
ประการในบทเรียนทุกปี เพ่ือมิให้บทเรียนล้าสมัย 

2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
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2.1 ควรน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดลองใช้กับกลุ่มอื่นๆ เพ่ือให้เกิด       ความ
หลากหลาย และเป็นการยืนยันว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถเสริมสร้างความรู้ได้จริง 

2.2 ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ทันต่อสื่อเ ทคโนโลยีที่มี            
การพัฒนาขึ้นมาใหม่ๆ  อยู่ตลอดเวลา 
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แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองกับการจัดการศึกษา 
 

CONCEPT OF SELF  DIRECTED LEARNING WITH EDUCATION MANAGEMENT 
 

อมรรักษ์  สวนชูผล 
Amonlux  shounchupon 

 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมชูปถัมภ์ 

   

 
บทคัดย่อ 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมในบริบทปัจจุบัน 
ส่งผลให้ผู้คนต้องมีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพ่ือการปรับตัวที่เหมาะสมกับความเป็นโลกาภิวัตน์ 
การจัดการศึกษาก็เช่นกัน ควรอยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะสามารถ
พัฒนาตนเองได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  โดยเนื้อหา  วิธีการเรียน และการประเมินผลควรมีความ
หลากหลายเพ่ือให้เหมาะกับความต้องการและธรรมชาติของผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนต้องเป็นหลักใน
การคิดริเริ่ม  วางแผน  ด าเนินการเรียนรู้  และประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอน 
มีบทบาทเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกที่คอยแนะน าช่วยเหลือ ส่งเสริม  และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
เป็นผู้ด าเนินการเรียนรู้ด้วยตัวเองเท่านั้น ซึ่งแนวคิดนี้ถือเป็นหลักคิดส าคัญของการจัดการศึกษาตาม
หลักการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองที่สามารถช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบันและอนาคต ด้วยการใช้สติปัญญาในการขบคิด แสวงหาความรู้และ
ด าเนินการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ อันจะน าไปสู่การพัฒนาคนและสังคมอย่างสร้างสรรค์
ตามหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 
ABSTRACT 

Under the social, economic, political and cultural changes in the current 
context. As a result, people need to seek self-knowledge for suitable with the 
globalization. Including education, Should be based on that belief that everyone has 
the potential to develop to their own continuous learning content,  methods and 
evaluation should be diversified to suit the needs and nature of the Learner is 
significant. Learners must be the main initiatives planned learning and evaluate their 
own learning process. The instructor's role is only to facilitate the recommendations 
will help encourage and motivate students to learn is operated by myself only. The 
main idea of this concept is the importance of education by learning principles of self 
that can help encourage the students to adapt to social change, current and future. 
Using intelligence to pondering, knowledge pursuit and implementation of self-
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learning system. This will lead to the social and creative development based on the 
principle of Lifelong Leaning and Knowledge-based Society sustainable. 

 
ค าส าคัญ 

การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  การจัดการศึกษา 
 

บทน า 
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-directed Learning) มาจากแนวคิดกลุ่มมนุษย์นิยม 

(Humanism) ที่เชื่อว่า “มนุษย์มีศักยภาพมากพอที่จะสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ด้วยตนเอง”โดยมี
การมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตั้งแต่ การวิเคราะห์และก าหนดความ
ต้องการ การก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียน การวางแผนการเรียน การเลือกหาแหล่งข้อมูล การ
เลือกวิธีการเรียนและกิจกรรมการเรียน รวมถึงการประเมินผลการเรียน โดยอาจจะได้รับหรือไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนก็ได้ ซึ่ง สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์ (2541) ได้อธิบายเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเองว่า “เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดของชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นการ
เรียนรู้ที ่ยอมรับสภาพความแตกต่างของแต่ละบุคคล เป็นการเรียนรู้ที ่เคารพในศักยภาพของ
ผู้เรียน ซึ ่งจะตอบสนองความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน โดยการยอมรับว่า ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ได้เพ่ือให้ตนเองสามารถด ารงอยู่ในสังคมที่ก าลัง
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข” นอกจากนี้  โบริช (Borich,1992) ยังได้กล่าวว่า“การเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเองนี้ สามารถน ามาใช้เพ่ือช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีเหตุผล สามารถแก้ปัญหาและ
วิเคราะห์เนื้อหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นการเพ่ิมทักษะความรับผิดชอบ การควบคุมตนเอง 
ความสามารถในการจัดการ และวางเป้าหมายทางการเรียนของตนเอง ส่งผลให้เรียนรู้ได้ดีขึ้นและเกิด
เป็นพฤติกรรมที่สังคมให้การยอมรับ”ดังนั้น การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาในปัจจุบันอย่างแยกไม่ออก ซึ่งผู้สอนควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง เพ่ือการปรับบทบาทจากผู้ถ่ายทอดเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือและกระตุ้นให้
ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก รวมถึงการแก้ไขและปรับแต่งพฤติกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้เป็นผู้คิดริเริม วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนให้ได้มากท่ีสุด อีกท้ังยังเป็นการ
แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ แบบธนาคารเงินฝาก (banking education system) ที่ ผู้ สอนเป็นผู้
ก าหนดการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งหมดโดยให้ผู้เรียนมีหน้าที่คล้อยตามและยอมรับเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้เขียน
ได้แบ่งมิตกิารอธิบายการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองกับการจัดการศึกษา ไว้ 3 ประเด็น ดังนี้  

 
1 การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองกับการจัดการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอน คือ กระบวนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคคลได้เกิดความเจริญ
งอกงามในทางที่ดี ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเป็นระบบบนพ้ืนฐานของ
หลักสูตร จุดประสงค์ เนื้อหาสาระการเรียนรู้ ธรรมชาติของผู้เรียน และการประเมินผลอย่าง เป็นขั้น
เป็นตอน  ซึ่งการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบและด าเนินการเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นจึงถือเป็นเรื่อง
ทั้งศาสตร์และศิลป์ (Science and Art) ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีความเข้าใจในมิติของทฤษฎีและการ
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ปฏิบัติไปพร้อมกัน โดย บรอคเคทท์ และฮีมสตรา (Brockett & Hiemstra, 1991) ได้สรุปสาระส าคัญ
ของการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ไว้ 7 ประการ คือ 
  1. การน าตนเองเป็นลักษณะที่มีอยู่ในตัวบุคคลทุกคนและในสถานการณ์การเรียนรู้
ทั้งหมดอาจจะมีระดับการชี้น าตนเองมากหรือน้อยต่างกัน 
  2. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบเป็นหลักและเป็นผู้ที่ตัดสินใจจัดประสบการณ์การเรียนรู้    
ด้วยตนเอง เกี่ยวกับการวางแผน เพ่ือการน าไปสู่การปฏิบัติและประเมินผล การเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองอาจเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองตามล าพังหรือในกลุ่มผู้เรียนกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กที่รับผิดชอบต่อการ
เรียนรู้ร่วมกัน 
  3. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจะเน้นถึงความรับผิดชอบของบุคคลและเชื่อว่า
ศักยภาพของมนุษย์ไม่มีวันหมดลงจะต้องมีอยู่และพัฒนาต่อไป 
  4. ผู้เรียนมีความเชื่อว่า ผลการเรียนที่ได้มาจากการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง เช่น การ
จดจ าได้เพ่ิมขึ้นสนใจ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความสนใจในวิชาการมากขึ้น มีทัศนคติที่ดีต่อผู้สอน 
เป็นต้น 
  5. กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองมีหลายรูปแบบ เช่น การอ่าน การอภิปราย 
การสืบสวน การสัมภาษณ์ การเข้าร่วมการศึกษาเป็นกลุ่มทัศนะศึกษา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้เชี่ยวชาญการใช้คอมพิวเตอร์ การเรียนด้วยตนเอง เป็นต้น 
  6. ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียน เป็นผู้มีบทบาทต่อการประสบความส าเร็จ         
ในการเรียนเพราะเป็นผู้มีบทบาทส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   
เป็นแหล่งความรู้ที่จ าเป็นและเชื่อถือได้  นอกจากนี้ ยังมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้เรียน มีส่วนร่วม          
ในการถ่ายโอนการเรียนรู้การสอนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความคิดแบบวิจารณ์ 
  7. ผู้เรียนมีความเชื่อว่าการชี้น าตนเองเป็นสิ่งที่มีคุณค่า เป็นวิธีที่ผู้ เรียนมีอิสระในการ
แก้ปัญหากลุ่มคนหลายรูปแบบสามารถชี้น าตนเองในการเรียนรู้ได้ หากผู้สอนให้ความไว้วางใจแก่ผู้เรียน
ส่วนใหญจ่ะท างานอย่างเต็มที่ และแสวงหาประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้วิธีการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองจึงสามารถแก้ปัญหาการเรียนได้ทั้งหมด 

และ เชาวลิต  ตนานนท์ชัย (2547) ที่ได้อธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ควรค านึงในการ
จัดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ไว้ 3 ประการ คือ 
  1. การเสนอเนื้อหาที่หลากหลายและตรงกับความต้องการของผู้เรียน ซึ่งจ าเป็นต้อง
อาศัยกระบวนการวิเคราะห์วิจัย เพ่ือการก าหนดโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาอย่างเหมาะสม         
โดยควรค านึงถึงประโยชน์และความสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงของกลุ่มเป้าหมาย 
  2. การเสนอวิธีเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง   
โดยค านึงถึงสภาพของกลุ่มเป้าหมายทั้งเพศ วัย หรือภูมิหลังอ่ืน ๆ ที่จะส่งผลต่อลักษณะของการ
เรียนรู้ เนื่องจากกลุ่มคนในวัยท างานนั้น จะมีข้อจ ากัด และความพร้อมต่อการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป 
  3. การก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสม และสามารถวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และสภาพของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งควรมุ่งที่จะเป็นการประเมิน
ความก้าวหน้า หรือประสิทธิภาพของการเรียนรู้มากกว่าการประเมินผลสัมฤทธิ์วิชาการเพียงอย่างเดียว 
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จึงเห็นได้ว่า การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองนั้น ผู้สอนและ
ผู้เรียนต้องมีความเชื่อที่ว่า มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาตนเองต่อไปได้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งอาจมีมากหรือน้อยต่างกัน โดยเนื้อหา  วิธีการเรียน และการประเมินผลการเรียนรู้จึงต้อง
มีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการและธรรมชาติของผู้เรียนเป็นส าคัญ เนื่องจาก 
ผู้เรียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบหลักในกระบวนการเรียนรู้ของตน โดยผู้สอนเป็นเพียงผู้ท าหน้าที่ในการ   
ผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) เท่านั้น ดังนั้น การเรียนรู้ตามแนวคิดนี้จึงมีความส าคัญยิ่งใน
บริบทปัจจุบันที่เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารได้มีบทบาทในการด าเนินชีวิตประจ าวันที่ ผู้เรียน
จ าเป็นต้องรู้จักการคิดริเริ่ม วางแผน รับผิดชอบ  และมีหลักคิดที่เป็นเหตุเป็นผลในการเรียนรู้ของตน  
อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการปรับตัวและเท่าทันกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันและ
อนาคต 

 
2 การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองกับผู้เรียน 
 การรับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน คือ หัวใจส าคัญของการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง เนื่องจากผู้เรียนต้องเป็นผู้คิดริเริ่ม  วางแผน  ด าเนินการเรียนรู้  และประเมินผลกระบวนการ
เรียนรู้ของตน โดย สมคิด  อิสระวัฒน์ (2541) ได้อธิบายบุคคลที่มีลักษณะของการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองว่า “จะต้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะเปิดโอกาสต่อการที่จะเรียนรู้ มีความสนใจในการเรียน ชอบ
ศึกษาค้นคว้า มีความพยายามท าความเข้าใจในเรื่องที่ยาก จัดเวลาที่จะใช้ในการเรียนรู้ได้ อย่าง
เหมาะสมกับตนเอง  รู้วิธีการเรียนและรู้แหล่งข้อมูลที่ต้องการ มีความคิดริเริ่ม และเรียนรู้ได้อิสระ  มี
ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง รักที่จะเรียน มีความสนุกในการค้นคว้า ปรารถนาที่จะ
เรียนรู้และมีความคิดสร้างสรรค์ มองอนาคตในแง่ดี มีความต้องการที่จะเรียนรู้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิต มองเห็นว่าปัญหาเป็นสิ่งท้าทายและรู้ตนเองว่าต้องการที่จะเรียนรู้อะไรเพ่ิมเติม สามารถใช้
ทักษะหาความรู้และทักษะการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง” ซึ่งอาจเป็นการเรียนรู้ด้วยการอ่าน การ
อภิปราย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเข้าร่วมการศึกษาเป็นกลุ่มทัศนะศึกษา การท ากิจกรรม
ร่วมกับชุมชน  การจัดท าโครงการ (Project)  และการฝึกสหกิจศึกษา ฯลฯ โดยขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมของตนเป็นหลัก  จากการศึกษาแนวคิดของ โนลส์ (Knowles, 1975) และ บล็อกเคทท์
และฮีมสตรา (Brockett & Hiemstra, 1991) สามารถสรุปบทบาทของผู้เรียนต่อการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเองได้ 11 บทบาท ดังนี้ 

1)  บทบาทการวินิจฉัยความต้องการในการเรียนของตนเอง 
2)  บทบาทการตั้งค าถามตามความอยากรู้ อยากเห็น ซึ่งจะน าไปสู่ความต้องการค้นหา

ค าตอบ 
  3)  บทบาทการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการเรียนของตนเอง 
  4)   บทบาทการยอมรับมุมมองสะท้อนกลับจากผู้ อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะที่ต้อง
ปรับปรุงของตนเอง 
  5)  บทบาทการวางแผนการเรียนรู้ของตนเองสามารถร่วมมือกับผู้อ่ืนเพ่ือวางแผนการ
เรียนร่วมกันกับผู้อื่นได้ 
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  6)  บทบาทการเลือกแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายของ
การเรียน 
  7)  บทบาทการเลือกใช้วิธีการเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง 
  8)  บทบาทการจัดการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบที่ถูกต้อง 
  9)  บทบาทการด าเนินการเรียนตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นระบบและเป็นล าดับขั้นตอน
  10) บทบาทการตรวจสอบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของการเรียน 
  11) บทบาทการประเมินผลการเรียนของตนเอง 
  ทั้งนี้ การที่บุคคลจะมีคุณลักษณะและบทบาทในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองที่ดีนั้น 
ต้องมาจากการปลูกฝังและบ่มเพาะของครอบครัวและสถานศึกษาเป็นส าคัญ ซึ่งในเรื่องนี้ สมคิด  
อิสระวัฒน์ (2542) ได้ท าการศึกษาวิจัยลักษณะการอบรมและเลี้ยงดูของเด็กไทยที่มีผลต่อการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเอง พบว่า “ลักษณะการเลี้ยงดูลูกท่ีมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยการน าตนเองนั้น บิดา 
มารดา ควรเลี้ยงดูลูกแบบความรัก ความอบอุ่น ความใกล้ชิด สอนให้เป็นคนมีเหตุผล ฝึกลูกให้รู้จักท า
อะไรด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ลูกได้ตัดสินใจด้วยตนเอง พ่อแม่ มีบทบาทเป็นผู้ให้ค าแนะน า ปรึกษา 
รับฟัง โดยไม่ตามใจหรือเข้มงวดกวดขันมากเกินไป  ยอมให้บุตรแสดงความคิดเห็นและโต้แย้งได้  
แบบอย่างที่ดีให้ลูก เมื่อลูกท าความผิดก็ใช้วิธีตักเตือน ในขณะเดียวกันเมื่อลูกท าถูกก็ชมเชย” 
ต่อจากนั้น จึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ควรส่งเสริมและสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยการสร้างวัฒนธรรมทางการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการ
แสดงออกทางความคิดเห็นอย่างเป็นเหตุเป็นผล การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้การเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง  มีการให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยการน าตนเองตามหลักการของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 
3 การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองกับผู้สอน 

การด าเนินการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองที ่ดีนั ้น ผู ้สอนมีหน้าที่เป็นเพียงผู้อ านวยความ
สะดวก (facilitator) ที่คอยแนะน าช่วยเหลือ ส่งเสริม  และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ด าเนินการเรียนรู้
ด้วยตัวเองเป็นส าคัญ  เมื่อพิจารณาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองและการ
จัดการเรียนการสอนโดยครูเป็นผู้สอน พบว่า มีความแตกต่างกันในหลายด้าน ซึ่ง สมบัติ  สุวรรณ
พิทักษ์ (2541)  ได้สรุปความแตกต่าง ไว้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1  ความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองกับการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้สอน 
 

การเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้สอน 
(Teacher Directed Learning) 

การเรียนรู้ดัวยการน าตนเอง 
(Self Directed Learning) 

1.ยอมรับว่าผู้เรียนมีบุคลิกภาพท่ียังต้องพึ่งพาผู้อื่น 1.ยอมรับว่าผู้เรียนมีบุคลิกภาพและมีความ สามารถที่จะ
พัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องอาศัยผู้อื่น
อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นความสามารถดังกล่าว ควรได้รับการ
พัฒนา 

2.มองเห็นว่าประสบการณ์ที่ผู้เรียนมีอยู่ไม่มีค่าที่จะ
น ามาใช้ในการเรียนการสอนและไม่เทียบเท่า
ประสบการณ์ของครูหรือของผู้เขียนต ารา ผู้ผลิต
อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ดังนั้นจึงเป็น
หน้ าที่ ของครูที่ จะเลือกเอาประสบการณ์ ไป
ถ่ายทอดให้กับผู้เรียน 

2.มองเห็นว่า ประสบการณ์ของผู้เรียนมีคุณค่าอย่างยิ่งใน
การเรียนการสอนเหมาะสมที่ จะน ามาใช้เป็นแหล่ง
วิทยาการและผู้เรียนมีความสามารถในเรื่องนั้น 

3.มองเห็นว่าผู้ เรียนมีระดับความพร้อมในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆที่แตกต่างกันสามารถจัดเป็นกลุ่มได้ 
ดังนั้น ในการเรียนการสอนผู้เรียนจะถูกจัดรวมเป็น
กลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนรู้สิ่งเดียวกัน โดยถือว่าผู้เรียนมี
ระดับความพร้อมเท่ากัน 

3.มองเห็นว่าแต่ละคนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่ างๆ
แตกต่างกันและแต่ละคนมีระดับความพร้อมไม่เหมือนกัน 
ดังนั้นการเรียนรู้จึงพิจารณาที่เอกัตบุคคล 

4.มองเห็นว่าผู้เรียนเข้ามาอยู่ในระบบการเรียนการ
สอนเพราะมุ่งหวังที่จะได้รับความรู้ที่เป็นเนื้อหา 
และเข้าใจว่าการเรียนรู้ก็คือ การสะสมเนื้อหาและ
สะสมความรู้ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจึง
แบ่งออกเป็นหน่วยๆตามลักษณะของเนื้อหา 

4.มองว่าผู้เรียนเข้ามาเรียนดว้ยความพอใจท่ีจะท ากิจกรรม 
ดั งนั้น การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้  จึ งมุ่ งที่ การ
แก้ปัญหาการท างานให้ส าเร็จ 

5.มองว่าผู้เรียนเข้ามาเรียนโดยมีแรงจูงใจภายนอก
ที่เป็นรางวัล เช่น คะแนนใบปริญญาบัตร รางวัล
ดีเด่นและการลงโทษ 

5.มองว่าผู้เรียนเข้ามาเรียนด้วยแรงจูงใจภายใน เช่น ความ
พอใจ ความต้องการที่จะประกอบกิจกรรมให้ส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดีและต้องการเรียนตามความสนใจ รวมทั้งความ
อยากรู้อยากเห็นของตนเอง 

  
 ดังนั้น ผู้สอนควรให้ผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบและด าเนินการเรียนรู้ให้ได้มากท่ีสุด  โดยเน้น
การใช้ประสบการณ์หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบการ
เรียนรู้ตามความพร้อม ความสนใจ ความอยากรู้ และการน าไปใช้ประโยชน์ของแต่ละคนเป็นหลัก 
ทั้งนี้ จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัย ของ สเคเจอร์ และเดฟ (Skager & Dave, 1977 ), โนลส์ 
(Knowles, 1980), คณาพร  คมสัน (2540), สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์ (2541) และพจนา ทรัพย์สมาน 
(2549) สามารถสรุปบทบาทผู้สอนตามแนวคิดแบบการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองได้ 4 บทบาท ดังนี้ 
คือ 
  1. บทบาทในการวิเคราะห์และก าหนดความต้องการของผู้เรียน พร้อมด้วยการศึกษา
พ้ืนฐาน ความรู้ของผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เมื่อพบว่าผู้เรียนมีพ้ืนความรู้ไม่พอ 
ผู้สอนจะท าการสอนพ้ืนความรู้เพ่ิมเติมให้ก่อนที่เข้าเรียนต่อไปเป็นการเตรียมตัวให้ผู้เรียนมีความ
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พร้อมที่จะเข้าเรียนมากขึ้น รวมทั้งสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนให้เห็นคุณค่า ประโยชน์ของการมาเข้า
การเรียน เพ่ือการเรียนรู้ของตนเองให้มากขึ้น 
  2. บทบาทในการวางแผนการเรียนรู้ โดยผู้สอนจัดเตรียมแบบบันทึกแผนการเรียนรู้
ของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนแต่ละรายบุคคลได้บันทึกแผนการเรียนของตนเองน ามาใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินการตามกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่ได้วางไว้ตามล าดับขั้นตอน เช่น เนื้อหา แหล่งวิทยาการ 
วิธีการเรียน กิจกรรมการเรียน และการประเมินผล เป็นต้น ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ผู้สอนและผู้เรียนต้อง
วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ ต้องมีความสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ตลอด
หลักสูตร 
  3. บทบาทในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนตามแผน การเรียนของตนเองที่ได้เขียนไว้ ผู้สอนมีหน้าที่อ านวยความสะดวกต่อผู้เรียน จัดเตรียม
สื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องหากผู้เรียนพบปัญหาอุปสรรคในขณะร่วมกิจกรรม ให้ผู้เรียนเขียนปัญหาเหล่านั้น
ลงในบันทึกส่วนท้ายของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ ผู้เรียนมีความสุข เพราะได้เรียนรู้ตามท่ีตนได้วางแผนไว้ นับว่าเป็นประสบการณ์ตรง 
เพราะผู้เรียน มีทักษะในการคิด แสวงหาความรู้ และมีโอกาสได้ปฏิบัติจริง 
  4. บทบาทในการประเมินผลการเรียนรู้ โดยผู้สอนมีหน้าที่ ในการก าหนดเกณฑ์
ตัดสินใจ และน าประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ไปสร้างเป็นความคิดรวบยอด
ให้แก่ผู้เรียน  

การที่ผู้สอนจะด าเนินจัดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองรูปแบบใดนั้น มิได้มีรูปแบบที่แน่นอน
ตายตัว หากแต่จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียนให้มากท่ีสุด ผู้สอนเป็นเพียง
ผู้ท าหน้าที่ในการผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) ในเรื่องของการสร้างบรรยากาศทางการเรียนที่
ดี มีการร่วมวางแผนการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน  มีการค่อยไต่ถามหรือให้ค าปรึกษาเมื่อผู้เรียนต้องการ 
มีการใช้กระบวนการทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ เช่น การก าหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตของ
เนื้อหาที่ค านึงถึงการใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย  การออกแบบวิธีการเรียนที่ค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ เรียน  และการก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ค านึงถึง
ความก้าวหน้าหรือประสิทธิภาพของการเรียนรู้ควบคู่กับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  รวมถึงมี
การน าเสนอหรือแนะน าเนื้อหา  วิธีเรียน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน  
เช่น การใช้เรียนเอกัตบุคคล การใช้สัญญาการเรียนรู้  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าเร็จรูป การใช้
โครงการเรียน และการใช้ชุดการเรียน  ทั้งนี้ การท าสัญญาการเรียนรู้ (Learning Contact) โดย
ก าหนดให้ผู้เรียนเป็นผู้ระบุการเรียนรู้ของตน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวน  ถือเป็นวิธีการหรือ
เทคนิคส าคัญประการหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง อันเปรียบได้กับเป็นเครื่องมือใน
การวางแผนและสร้างข้อตกลงระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนที่เป็นรูปธรรม  
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ตารางท่ี 2  ตัวอย่างสัญญาการเรียนรู้ (Learning Contact) 
 

จุดมุ่งหมาย เนื้อหาการเรียนรู้   แหล่งวิทยาการ / วิธีการ หลักฐาน การประเมินผล 
     

 
 

     
 
 

     
 
 

 
สรุป  

การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-directed Learning) เป็นกระบวนเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้
วิเคราะห์ ก าหนดความต้องการ ก าหนดจุดมุ่งหมาย วางแผนการเรียน เลือกหาแหล่งข้อมูล เลือก
วิธีการเรียนและกิจกรรมการเรียน รวมถึงประเมินผลการเรียนด้วยตนองโดยอาจจะได้รับหรือไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนก็ได้ การจัดการเรียนการสอนควรเป็นการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพ
ในการเรียนรู้ของตนให้ได้มากที่สุด มีเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ และวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย
ตรงกับความต้องการของผู้เรียนโดยในกรอบของวัตถุประสงค์รายวิชาและหลักสูตร  ผู้เรียนควรได้รับ
การส่งเสริมจากครอบครัวและสถานศึกษาให้มีลักษณะรักที่จะใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีเชื่อมั่นในศักยภาพการ
เรียนรู้ของตนเอง และมีเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยผู้สอนมีหน้าที่เป็น
เพียงผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) ในการช่วยให้ผู้เรียนได้ขบคิด ใช้วิจารณญาณ แก้ปัญหา 
และหาเหตุผลด้วยตนเอง ซึ่งถือเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ควรให้ความส าคัญอย่างจริงจังในบริบทปัจจุบันที่
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแหล่งการเรียนรู้ผ่านทางระบบเครือข่าย Internet  สามารถท าได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว  ดังนั้นการให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เข้าใจและสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้ เช่น การก าหนดจุดมุ่งหมาย ขอบเขตของเนื้อหา  วิธีการ
เรียน แหล่งเรียนรู้  รวมถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผลด้วยตัวเองอย่างเป็นระบบ ก็จะช่วยการเรียนรู้
นั้นเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตามหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based Society) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถด ารงอยู่ใน
สังคมท่ีก าลังเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน  
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หยุดวัฏจักรแห่งความชั่วร้ายของการเมืองไทย 
 

(STOP POLITICAL VICIOUS CIRCLE IN THAILAND) 
 

พรนภา  เตียสุธิกุล 
Pornnapa Tiasuthikul 

 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

__________________________________________ 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้ใช้ตัวแบบอ ามาตยาธิปไตยของ Riggs เป็นกรอบในการศึกษาพัฒนาการทาง
การเมืองของไทยตั้งแต่การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ถึงการท ารัฐประหารของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557  โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ 
คือ 1) ศึกษาปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างพลังระบบราชการและพลังนอกระบบราชการ ซึ่ งไม่ว่า
ฝ่ายใดมีอ านาจในการปกครองมักน าไปสู่วัฏจักรแห่งความชั่วร้าย 2)  วิเคราะห์จุดเหมือนและจุดต่าง
ระหว่างการท ารัฐประหาร โดยคณะนายทหารในอดีตกับการท ารัฐประหารของ คสช. ซึ่งน าโดย      
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และ 3)  อภิปรายโอกาสที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และ คสช. จะ
หยุดวัฏจักรแห่งความชั่วร้ายโดยตั้งข้อสังเกตจากการตั้งใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งการแสดง
เจตนารมณ์และนโยบายของ คสช. ที่จะปฏิรูปการเมืองการปกครองของไทยอย่างจริงจัง การศึกษานี้
แสดงให้เห็นว่า ตัวแบบอ ามาตยาธิปไตยของ Riggs สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์การมีปฏิสัมพันธ์
ทางการเมืองระหว่างระบบราชการกับพลังนอกระบบราชการ ซึ่งช่วยให้เข้าใจการเมืองไทยในปัจจุบัน
ได้อย่างชัดเจน 
 

ABSTRACT  
 This article studies Thai political development since the Revolution of 1932 until 

the coup d’état of the National Council for Peace and Order (NCPO) led by General 
Prayuth Chan-ocha on May 22, 2014.  By using Riggs’ Bureaucratic Polity Model, the 
study has three objectives: 1) Analyzes political interaction between bureaucratic force 
and extra-bureaucratic force which causes “political vicious circle” as a result 
regardless of which side assumes the power. 2)  Analyzes the similarities and 
differences between past coup d’état and the present one, and 3) By pointing to the 
opportunity in which General Prayuth Chan-ocha may succeed in stopping Thai 
political vicious circle, the study observes the General’s actions an intention to solve 
national problems including the leader’s will and policy to seriously carry out political 
reform. Lastly, the study shows that Riggs’ Bureaucratic Polity Model is still useful in 
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helping one to understand Thai politics by observing interactions between bureaucratic 
forces and extra-bureaucratic forces. 
 
ค าส าคัญ    

การเมืองการปกครอง  การรัฐประหาร 
 
บทน า 
 นับตั้งแต่การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองของคณะราษฎร์ในเดือนมิถุนายน   
พ.ศ.2475 เป็นต้นมา การเมืองการปกครองของไทยได้ตกอยู่ภายใต้การครอบง าของระบบราชการ 
โดยเฉพาะของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่คุมก าลังส าคัญของกองทัพ และกระทรวง ทบวง กรมในระบบ
ราชการ เช่น กระทรวง มหาดไทย กรมต ารวจหรือส านักงานต ารวจแห่งชาติในปัจจุบัน  การครอบง า
ของระบบราชการต่อระบบการเมืองไทยแม้ปรากฏเป็นข้อเท็จจริงหลังการปฏิวัติในปี พ.ศ. 2475 แต่ก็
ไม่มีนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศสร้างทฤษฎีหรือตัวแบบอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองการ
ปกครองนั้นได้อย่างชัดเจนเท่า Fred W. Riggs ดังปรากฏในหนังสือของท่านชื่อ Thailand: The 
Modernization of a Bureaucratic Polity (Riggs, 1967) 
 Riggs ไม่พอใจกับการบรรยาย (described) ลักษณะการเมืองไทยของนักวิชาการรุ่นก่อน ๆ 
ที่เน้นการบรรยายโครงสร้างองค์ประกอบของสถาบันการเมืองการปกครองของไทยในขณะนั้น  
เสมือนเป็นการน าเสนอผังรายชื่อสถาบันการเมือง (Political Catalog) โดยไม่ได้อธิบายให้เห็นอย่าง
ชัดเจนเป็นระบบว่า โครงสร้างองค์ประกอบของสถาบันทางการเมืองเหล่านั้น มีบทบาทในการใช้
อ านาจหน้าที่ขับเคลื่อนทางการเมืองอย่างไร และเพราะเหตุใด 
 ในตัวแบบ Bureaucratic Polity ของ Riggs ซึ่ งนักวิชาการไทยให้ชื่อว่า “ตัวแบบ  
อ ามาตยาธิปไตย” หรือตัวแบบทางการเมืองการปกครองที่มีระบบราชการเป็นผู้ใช้อ านาจหรือมี
อ านาจอย่างแท้จริง  แม้ในบางช่วงบ้านเมืองไทยในอดีตอาจมีการเลือกตั้ง แต่พลังทางการเมืองและ
การแสดงเจตจ านงของประชาชนผ่านการเลือกตั้งยังตกอยู่ภายใต้การครอบง าและชี้น าของข้าราชการ 
ขณะที่พรรคการเมือง นักการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ สื่อหนังสือพิมพ์ และประชาชนโดยทั่วไป ซึ่ง 
Riggs ถือเป็นส่วนที่อยู่นอกระบบราชการ (Extra-bureaucracy) ยังอ่อนแอไม่มีพลังเพียงพอที่จะเข้า
ไปก าหนดนโยบายและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะการก ากับควบคุมระบบราชการ  
ในทางตรงกันข้ามกลับถูกระบบราชการ และข้าราชการที่ทรงพลังเป็นฝ่ายก ากับควบคุมและครอบง า 
แม้พรรคการเมืองบางพรรคที่ได้เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาล และมีนักการเมืองบางคนได้เป็นรัฐมนตรีร่วมอยู่
ในรัฐบาลก็ตาม 
 อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ว่าตั้งแต่ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็น
ต้นมาการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา เทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมตลอดทั้งวิชาการด้าน
ต่าง ๆ ได้มีส่วนอย่างส าคัญที่ไปสร้างความเจริญเติบโต และเสริมพลังทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมให้แก่ภาคส่วนต่างๆ ที่อยู่นอกระบบราชการ  โดยเฉพาะเกิดชนชั้นกลางที่มีการศึกษาขึ้นใน
สังคมไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 เป็นต้นมา หรือประมาณ 4 ทศวรรษหลังจากการปฏิวัติเปลี่ยนแปลง
การปกครองในปี พ.ศ. 2475 พลังของประชาชนที่อยู่นอกระบบราชการในรูปแบบและกลุ่มต่างๆ       
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ก็เริ่มเข้ามาถ่วงดุลอ านาจกับระบบราชการมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่แล้วก าลังอ านาจของระบบราชการก็
เป็นต่ออยู่ดี ซึ่งดูได้จากการท ารัฐประหารเพ่ือชิงอ านาจให้อยู่กับระบบราชการตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา  
อาทิ พ.ศ. 2520 โดยพลเรือเอกสงัด ชะลออยู่ พ.ศ. 2534 โดยพลเอกสุนทร คงสมพงษ์  พ.ศ. 2549 
โดยพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน และล่าสุดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557  โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา รายละเอียดดังตารางที่ 1 สรุปการรัฐประหาร 
 
ตารางท่ี 1  สรุปการรัฐประหารในประเทศไทย 
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เนื้อหา 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ ประการแรก น าเสนอการอภิปรายประเด็นการ
พัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างพลัง
ระบบราชการกับพลังนอกระบบราชการ (Political interaction between bureaucratic force 
and extra bureaucratic force) โดยอาศัยกรอบแนวคิดของ Riggs  ผู้เขียนจะชี้ให้เห็นถึงผลที่
ตามมาคือ วัฏจักรแห่งความชั่วร้าย (Vicious Circle) ที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันระหว่างการเข้ามามี
อ านาจของพลังระบบราชการผ่านการท ารัฐประหารกับพลังนอกระบบราชการผ่านการเลือกตั้ง  
ประการที่สอง  วิเคราะห์ แยกแยะให้เห็นจุดเหมือนและจุดต่างระหว่างการท ารัฐประหารที่ผ่านมากับ
การท ารัฐประหารครั้งล่าสุด ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และประการที่สาม 
วิเคราะห์ให้เห็นโอกาสที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช .) จะ
หยุดวัฎจักรแห่งความชั่วร้ายในอดีตและเริ่มกระบวนการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองในระบอบ
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ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอีกครั้ง โดยผ่านการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และกฎหมายส าคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ประการแรก ผู้เขียนขอน าตัวแบบอ ามาตยาธิปไตยที่สร้างขึ้นโดย Riggs มาใช้เป็นกรอบ
แนวคิดในการวิเคราะห์แยกแยะการเมืองไทยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง Riggs ได้เสนอการ
วิเคราะห์การเมืองไทยโดยแบ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจทางการเมืองออกเป็นสองส่วนหรือ
สองฝ่าย ได้แก่ ส่วนที่เป็นระบบราชการและส่วนที่อยู่นอกระบบราชการ ซึ่ง Riggs ได้ให้ผู้สนใจศึกษา
การเมืองไทยเน้น (focus) ศึกษาวิเคราะห์  บทบาทและอ านาจหน้าที่ของระบบราชการ ซึ่ ง
ประกอบด้วย กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจที่ส าคัญ ๆ โดยเฉพาะ
กองทัพบก และหน่วยราชการที่ขึ้นตรงต่อกองทัพบก ซึ่งปรากฏหลักฐานชัดเจนเมื่อต้องแย่งชิงอ านาจ
กัน ทหารมักเป็นฝ่ายได้ชัยชนะ แม้เหตุการณ์เคลื่อนไหวทางการเมืองของพลังประชาชนอันมหาศาล
ซึ่งอยู่นอกระบบราชการที่เพ่ิงผ่านมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
ก็ไม่อาจโค่นล้มรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ 
 ส าหรับส่วนที่อยู่นอกราชการนั้น ประกอบด้วย พรรคการเมือง นักการเมือง                    กลุ่ม
ผลประโยชน์ สื่อหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ และประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งไม่มีพลังทางการเมืองอย่างแท้จริง 
แม้รัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับจะก าหนดให้อ านาจเป็นของประชาชนแต่การแสดงเจตจ านงทาง
การเมือง (Political will) ของประชาชนผ่านการเลือกตั้งแต่ละครั้งก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับของ
นักวิชาการและประชาชนโดยทั่วไป เพราะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและการใช้ เล่ห์กลการเลือกตั้งที่ไม่
สุจริตเที่ยงธรรมส่งผลให้อ านาจของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งขาดความชอบธรรม ถูกท้าทายทั้งจาก
พลังระบบราชการและพลังนอกระบบราชการด้วยกันเอง ด้วยเหตุนี้ Riggs จึงมองว่า พลังนอกระบบ
ราชการยังอ่อนแอ ขาดการพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงขาดการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนที่ทรงพลัง
พอที่จะเข้าไปถ่วงดุลหรือก ากับ ควบคุมระบบราชการ และ/หรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่คุมก าลังของ
เหล่าทัพภายใต้กรอบตัวแบบอ ามาตยาธิปไตย (Bureaucratic Polity Model) ที่อภิปรายข้างต้น 
Riggs จึงเห็นว่า หากใครต้องการเข้าใจระบบการเมืองไทยอย่างถูกต้อง ก็ต้องศึกษาวิเคราะห์การท า
บทบาทหน้าที่ของระบบราชการไทย ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจครอบง าระบบการเมืองไทยหาใช่ประชาชน 
กลุ่มผลประโยชน์ หรือพรรคการเมืองไทยที่อยู่นอกระบบราชการ  (อย่างไรก็ตามอาจชี้ให้เห็น
พัฒนาการช่วงหลัง ๆ ที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไทยร่วมมือกับนายทุนนักการเมืองของไทยในการครอบง า
และปกครองบ้านเมืองแทนที่จะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่ฝ่ายเดียวเหมือนในอดีต) 
 แต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจากอดีตถึงปัจจุบันก็มีส่วนท าให้การแสดง
บทบาทอ านาจทางการเมืองของระบบราชการและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของไทยเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง 
ไพศาล สุริยะมงคล ได้วิเคราะห์และตั้งข้อสังเกตให้เห็นในหนังสือ Modernization of Democratic 
Political Process in Thailand: A Three-Pronged Democratic Polity (Suriyamongkol, 2012) 
โดยชี้ให้เห็นว่า ตั้งแต่มีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และเทคโนโลยี ประมาณปี พ.ศ. 2500 
เป็นต้นมา พลังทางสังคมต่าง ๆ (Social Forces) ที่อยู่นอกระบบราชการโดยเฉพาะชนชั้นกลางที่มี
การศึกษา (Technocrats) ปัญญาชน นิสิตนักศึกษา นักการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เช่น กลุ่ม
พ่อค้า นักธุรกิจ และสหภาพแรงงาน สื่อมวลชน รวมทั้ งประชาชนที่ตื่นรู้ทางการเมืองและล่าสุด
บทบาทของสื่อสังคมอิเล็คทรอนิคในรูปแบบต่าง ๆ (Social Media) ล้วนมีส่วนพากันขนาบโอบล้อม 
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(beset) ระบบราชการ ซึ่ง Guyot และไพศาล มองว่า “ท าให้การปกครองของระบบราชการจนมุม
หรือติดอ่าว” (Bureaucratic Polity at Bay) (โปรดดูรายละเอียดจาก Guyot & Suriyamongkol, 1985) ส าหรับ
หลักฐานที่ท าให้ไพศาลเชื่อว่า พลังนอกระบบราชการได้ค่อย ๆ พัฒนาเติบโตและมีพลังทางการเมือง
มากพอ ถึงขั้นสามารถเข้าถ่วงดุลกับพลังของระบบราชการได้  ไพศาลได้วิเคราะห์การเติบโตของ
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (Cultural 
Change) ซึ่งคนไทยหันมาให้คุณค่าและความส าคัญกับการท างานในภาคเอกชนมากขึ้นแทนการเข้า
รับราชการ  หรือในอดีตพ่อค้านักธุรกิจของไทยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวที่มีเชื้อสายจีน จึงมักถูกมอง
เป็นพวก “นอกคอก” (Pariah) แต่ต่อมาลูกหลานของพ่อค้านักธุรกิจเหล่านี้ได้สัญชาติไทย และส่วน
ใหญ่เป็นชนชั้นกลางที่มีการศึกษา จึงไม่มีปัญหาที่จะเข้าสู่กระบวนการทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมของไทยอีกต่อไป ยิ่งไปกว่านั้นทางราชการก็ต้อนรับพ่อค้านักธุรกิจรุ่นลูกหลานเหล่านี้ในรูปของ
การร่วมเป็นกรรมการปรึกษาหารือ เพ่ือก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคม (Consultative 
Committee) และการที่สังคมไทยยอมรับในบทบาทของพ่อค้านักธุรกิจ ชนชั้นกลางมากขึ้น
ตามล าดับนั้น พิจารณาได้จากมีพ่อค้านักธุรกิจจ านวนมากผ่านการเลือกตั้งเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร 
การออกกฎหมายยินยอมให้แรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงานใน 
พ.ศ. 2515 ซึ่งมีส่วนส าคัญที่ท าให้แรงงานไทยเกิดการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานต่าง ๆ ซึ่งมีจ านวน
นับพันสหภาพ  ท าให้เกิดกลุ่มพลังนอกระบบราชการอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่พ่อค้านักธุรกิจ กลุ่ม
อาชีพและวิชาชีพต่าง ๆ ก็มีการรวมตัวจัดตั้งองค์กรที่เป็นกลุ่มผลประโยชน์ของตนขึ้น ส่งผลให้ภูมิ
รัฐศาสตร์ (Political Landscape) แบบง่าย ๆ เชิงสองชั้นคือ ชนชั้นปกครองกับชาวไร่ชาวนา
กลายเป็น“พหุสังคม” (Pluralist Society) มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด (ไพศาล สุริยะมงคล, 2012) การ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงข้างต้นเห็นได้ชัดว่า ระบบราชการเริ่มถูกท้าทายและถ่วงดุลแล้วโดยพลังต่าง ๆ ที่
อยู่นอกระบบราชการ 
 เป็นความจริงที่อ านาจทางการเมืองไทยมักเปลี่ยนแปลงไปมาระหว่างการยึดอ านาจโดยทหาร 
ซึ่งเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของระบบราชการกับการได้อ านาจ โดยพรรคการเมืองและนักการเมือง
ผ่านการเลือกตั้ง ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของพลังที่อยู่นอกระบบราชการ ดังนั้น  การวิเคราะห์การ
เมืองไทยโดยใช้ตัวแบบอ ามาตยาธิปไตยของ Riggs จึงต้องมองว่า การท ารัฐประหารของทหารเป็น
เนื้อหาส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของระบบการเมืองไทยด้วย ทั้งนี้ไม่ว่าเราจะชอบการท ารัฐประหารหรือไม่
ก็ตาม  ดังนั้นผู้เขียนเห็นว่า การศึกษาการเมืองไทยโดยเน้น (focus) เฉพาะการเลือกตั้งและศึกษาโดย
เน้นพฤติกรรมการเลือกตั้ง และละทิ้งบทบาทอ านาจซึ่งเคยมีตามประเพณีการเมืองการปกครองแต่
เดิมของระบบราชการออกไป จะเป็นการศึกษาวิเคราะห์ที่คลาดเคลื่อนไม่สอดคล้องกับเนื้อหาทางการ
เมืองไทยอย่างแท้จริง และไม่ช่วยให้เข้าใจการเมืองไทยอย่างถูกต้อง 
          ผลการต่อสู้ช่วงชิงอ านาจระหว่างนายทหารผู้ทรงพลังของระบบราชการ โดยผ่านการท ารัฐ - 
ประหารกับนายทุนนักการเมืองของพรรคการเมืองต่าง ๆ ที่อยู่นอกระบบราชการโดยผ่านการเลือกตั้ง 
คือ วัฏจักรแห่งความชั่วร้าย (Vicious Circle) ซึ่งหมุนเวียนเกิดขึ้นเป็นประจ าจากอดีตจนถึงการท า
รัฐประหารครั้งล่าสุดในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา เรียกว่า “วัฏจักรแห่งความชั่วร้าย” 
เพราะเมื่อทหารยึดอ านาจได้ก็มักจะจัดให้มีการร่างรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้ฝ่ายตนได้สืบทอดอ านาจ เกิด
การเล่นพวกเล่นพ้อง และคอรัปชั่น  ประชาชนอึดอัดเพราะขาดสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย       
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จึงมักน าไปสู่การเคลื่อนไหวเรียกร้อง “ประชาธิปไตย” และไปสู่การขับไล่โค่นล้มรัฐบาลที่ท าโดย
ทหารและข้าราชการ  แต่เมื่อประชาชนสามารถขับไล่รัฐบาลทหารแล้ว สิ่งที่ตามมาคือ การจัดร่าง
รัฐธรรมนูญที่ดูมีเนื้อหาความเป็นประชาธิปไตยกว่าฉบับที่ถูกยกเลิกไป  แล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้ง
ทั่วไป  ส่งผลให้พรรคการเมืองซึ่งมีนายทุนเป็นเจ้าของพรรคหรือแกนน ากลับเข้ามามีอ านาจ แต่
เนื่องจากการเลือกตั้งของไทยยังอยู่ห่างไกลจากสิ่งที่เรียกว่า “เลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม”  เพราะ
การเลือกตั้งในไทยมักถูกมองว่ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและมีการใช้กลยุทธ์ทุกรูปแบบ  ที่ส าคัญคือ  
นักการเมืองและพรรคการเมืองที่ลงแข่งขันในการเลือกตั้ง ส่วนใหญ่ต้องลงทุนใช้จ่ายเงินเป็นจ านวน
มาก  ดังนั้น เมื่อชนะการเลือกตั้งและได้เข้าครองอ านาจทางการเมืองแล้ว จึงมักต้อง “ถอนทุนคืน”  
การเล่นพวกเล่นพ้องและการคอรัปชั่นจึงเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  หรือ
หลีกเลี่ยงได้โดยยาก  ประกอบกับนักการเมืองไทยส่วนใหญ่มักขาดอุดมการณ์  การอาสามารับใช้
ทางการเมืองจึงมักถูกมองว่าเป็น “การท าธุรกิจการเมืองเพ่ืออ านาจและผลประโยชน์เป็นส าคัญ”  ซึ่ง
ในบางครั้งก็ถึงขึ้นเรียกร้องให้ทหารช่วยออกมาท ารัฐประหารด้วย เช่น กรณีที่มีประชาชนออกมา
เรียกร้องให้ทหารออกมาท ารัฐประหารในปี พ.ศ. 2549   ส าหรับกรณีที่ประชาชนจ านวนนับล้าน ๆ 
คน และ กปปส.  ซึ่งเรียกร้องให้รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ลาออกในช่วงปลายปี พ.ศ. 2556  
ถึงเดือนพฤษภาคม 2557  นั้น  โดยการเรียกร้องนั้น คือ เรียกร้องให้ข้าราชการโดยเฉพาะทหารให้
ช่วยออกมายืนฝั่งประชาชนเท่านั้น  ซึ่งดูเหมือนทหารจะออกตัวช้าแต่แรงจนถึงขั้นรัฐประหาร !        
จึงเป็นไปตามวัฎจักรแห่งความชั่วร้าย สับเปลี่ยนหมุนเวียนระหว่างการท ารัฐประหารและการเลือกตั้ง 
 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าเมื่อเกิดการท ารัฐประหารขึ้น แบบแผน (Pattern) ที่คณะนายทหาร   
ซึ่งร่วมกันท าการยึดอ านาจมักจะด าเนินการดังต่อไปนี้ คือ 1) ยกเลิกรฐัธรรมนูญที่ให้อ านาจแก่รัฐบาล
ที่ถูกยึดอ านาจ 2) เรียกร้องให้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายสูญเสียอ านาจให้อยู่ในความสงบหรืออาจจับกุม
คุมขังผู้ต่อต้านคัดค้านการยึดอ านาจ 3) ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว แล้วตั้งคณะบุคคลหรือ
สภานิติบัญญัติเพ่ือร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร 4) ตั้งพวกพ้องและผู้สนับสนุนฝ่ายตนเข้าสู่ต าแหน่ง
ส าคัญ ๆ ไม่ว่าในสภานิติบัญญัติ ในคณะกรรมการกลั่นกรองต่าง ๆ รวมตลอดถึงต าแหน่งส าคัญต่าง ๆ 
ทั้งในระบบราชการและต าแหน่งทางการเมือง  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระบบอุปถัมภ์ (Clientelism) ที่มี
อยู่ในระบบการเมืองการปกครองของไทยตลอดมาจากอดีตถึงปัจจุบัน และที่ส าคัญบางครั้งก็แต่งตั้ง
ฝ่ายตรงกันข้าม หรือฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมาครองต าแหน่งต่าง ๆ ด้วย ซึ่งถือเป็นเทคนิคที่เรียกว่า “ท า
ศัตรูให้เป็นมิตร” (Cooptation)  5) ร่วมกันแสวงหาผลประโยชน์ การคอรัปชั่นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เพิกเฉยต่อค ามั่นสัญญาที่ให้ไว้ตอนท ารัฐประหาร และมองข้ามการวิพากษ์วิจารณ์ของ
ประชาชน 6) หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรแล้ว ก็จัดให้มีการเลือกตั้งเพ่ือสืบทอดอ านาจของ
คณะผู้ยึดอ านาจแล้วด าเนินการเมืองแบบ Politics as usual ต่อไป (อาจยกเว้นการท ารัฐประหาร
ของ พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ในปี พ.ศ. 2549 หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 และจัด
ให้มีการเลือกตั้งทั่วไปนั้น พลเอกสนธิไม่ได้สืบทอดอ านาจเหมือนคณะรัฐประหารชุดอ่ืน) 7) เนื่องจาก
รัฐบาลที่จัดตั้งหลังการเลือกตั้งส่วนใหญ่มักไร้ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
และส่วนใหญ่มักมีการคอรัปชั่นเกิดขึ้นมากมายสร้างความไม่พอใจในหมู่ประชาชน กลุ่มการเมือง และ
กลุ่มผลประโยชน์ ในที่สุดก็จะมีการประท้วงเดินขบวนเรียกร้องต่าง ๆ จนอาจน าไปสู่การลาออกของ
รัฐบาล เพ่ือให้มีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งหลังการเลือกตั้งท าให้ได้รัฐบาลเดิมหรือพรรคการเมืองกลุ่มใหม่
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เข้ามาบริหารประเทศ เช่น ในสมัยหม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้จัดตั้งรัฐบาลหลังเกิด
วิกฤตการณ์ทางการเมืองเมื่อ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และได้มีการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2518 หรือมีการ
ท ารัฐประหารซ้ าหรือรัฐประหารซ้อนเกิดข้ึน เช่น กรณี จอมพลถนอม กิตติขจร ท ารัฐประหารจอมพล
ถนอม กิตตขิจร ในปี พ.ศ. 2514 (ดูภาคผนวก ก.) 
 ในกรณีที่ได้พรรคการเมืองกลุ่มใหม่เข้ามาบริหารประเทศ วัฏจักรแห่งความชั่วร้ายก็เกิดขึ้น
ท านองเดียวกับรัฐบาลที่จัดตั้งหลังการท ารัฐประหาร กล่าวคือ 1) เมื่อผ่านการเลือกตั้งแล้วพรรค
การเมืองกลุ่มที่รวมตัวกันจัดตั้งรัฐบาลได้ส าเร็จก็จะจัดสรรแบ่งโควต้าต าแหน่งรัฐมนตรีกันโดยระบบ
อุปถัมภ์พวกพ้องก็จะแสดงตนออกมาให้เห็นเช่นเดียวกับระบบอุปถัมภ์ที่มีในระบบราชการ 2) การ
ช่วงชิงผลประโยชน์และคอรัปชั่นในหมู่นักการเมือง ซึ่งอยู่นอกระบบราชการก็จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรง 
เพราะนักการเมืองและพรรคการเมืองเหล่านั้น ได้ใช้จ่ายเงินทองอย่างมหาศาลกับการเลือกตั้งที่ผ่าน
มา จึงต้องถอนทุนคืนและเพ่ือไว้ใช้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป 3) ล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพราะรัฐมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งให้บริหารราชการแผ่นดินส่วนใหญ่ไม่มีความรู้
ความสามารถในการแก้ไขทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับมีการปรับรัฐบาลบ่อยครั้ง รัฐมนตรี
ส่วนใหญ่จึงขาดโอกาสและเวลาอย่างเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนของประเทศ และนี่เอง
เป็นโอกาสให้ข้าราชการและระบบราชการกลับเข้าครอบง านักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง แม้
การเมืองไทยในช่วงหลัง ๆ นักการเมืองและพรรคการเมืองที่มีอ านาจจะแต่งตั้งข้าราชการที่ เป็น
บริวารพวกพ้องของตนเข้าสู่ต าแหน่งส าคัญในระบบราชการก็ตาม แต่ก็มีข้าราชการที่สูญเสียต าแหน่ง
และอ านาจในระบบราชการบางคนหันไปเป็นแนวร่วมกับนักการเมือง และหรือพรรคการเมืองฝ่าย
ค้าน เพ่ือคอยตรวจสอบฝ่ายรัฐบาล จนบางครั้งท าให้รัฐบาลที่ครองอ านาจนั้นต้องลาออกไปหรือยุบ
สภาผู้แทนราษฎรเพ่ือให้ประชาชนแสดงเจตจ านงใหม่โดยผ่านการเลือกตั้งก็มี 4) เนื่องจากการ
เลือกตั้งในช่วงหลัง ๆ พรรคการเมืองและนักการเมืองส่วนใหญ่มักน านโยบายประชานิยม (Populist 
Policy) มาใช้เป็นเครื่องมือการหาเสียงเลือกตั้งกับประชาชน ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่การเงินการ
คลังของประเทศอย่างยิ่ง และก่อให้เกิดปรากฏการณ์คอรัปชั่นชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนใน
ประวัติศาสตร์ของไทย เช่น นโยบายจ าน าข้าว นโยบายรถยนต์คันแรก 5) จากนโยบายประชานิยม
และพฤติกรรมทางการเมืองที่บรรยายในข้อ 1) - 4) ข้างต้น ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจของประชาชน
เป็นจ านวนมาก ประกอบกับการที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งบางคณะ ซึ่งส าคัญผิดคิดว่าประชาชน
ได้มอบอ านาจให้รัฐบาลแล้ว รัฐบาลจะท าอะไรก็ได้ถ้าไม่พอใจก็ไปพบกันในวันเลือกตั้งครั้งต่อไป 
ดังเช่นรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และพรรคเพ่ือไทยซึ่งได้เสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรม
ให้แก่พวกพ้องตนเองจนร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับฉายาว่า “ร่างกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับสุดซอย” 
เพราะคิดว่าฝ่ายรัฐบาลมีเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและในวุฒิสภา ไม่มีใครโดยเฉพาะพรรค
ประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นฝ่ายค้านจะหยุดกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับสุดซอยนี้ได้  
แต่โดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน พรรคเพ่ือไทยและรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ต้องเผชิญกับการประท้วงจาก
ประชาชน สื่อมวลชน นักวิชาการ และกลุ่มสังคมการเมืองต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทุกรูปแบบ จนน าไปสู่
วิกฤตการณ์ทางการเมืองที่มีประชาชนออกมาประท้วงหลายล้านคน บ้านเมืองเกิดความระส่ าระสาย 
เศรษฐกิจเสียหาย เกิดสถานการณ์ความรุนแรงทั้งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และพ้ืนที่
ต่างจังหวัด เป็นผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต และมีแนวโน้มขยายตัวจนเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง   ที่
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จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
โดยรวม (ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อย ฉบับที่ 1/2557)  จากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเงื่อนไข
และสาเหตุให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งน าโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ท า
รัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา 
 ดังนั้น เมื่อแบ่งตัวละครทางการเมือง (Political actors) ออกเป็นสองฝ่ายตามตัวแบบของ 
Riggs คือ ฝ่ายที่อยู่ในระบบราชการกับฝ่ายที่อยู่นอกระบบราชการแล้ว จะเห็นได้ชัดว่า ตัวละครทาง
การเมืองเหล่านี้ส่วนใหญ่ต่อสู้กันเพ่ือผลประโยชน์และอ านาจของฝ่ายตน ค าว่า “ประชาธิปไตย” 
“ประชาชน” และ “ประเทศชาติ” และค าศัพท์ที่สะท้อนการมองโลกสวย ส่วนอ่ืนมักถูกน ามากล่าว
อ้างเพ่ือสร้างความนิยมศรัทธาและการสนับสนุนทางการเมือง ทั้งสองฝ่ายมิได้น าไปสู่การปฏิบัติด้วย
ความจริงใจและจริงจังอย่างแท้จริง การสถาปนาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยจึงเดินหน้าถอยหลังอยู่กับที่ 82 ปีแล้วที่การเมืองไทยต้องวนเวียนกับการท ารัฐประหาร
และการเลือกตั้ง  ส่งผลให้เกิดวัฏจักรแห่งความชั่วร้ายตามมาเสมือนหนึ่งหนีเสือปะจระเข้อยู่เช่นนี้
เรื่อยไป 
 ประการที่สอง ซึ่งบทความนี้ต้องการวิเคราะห์แยกแยะคือ จุดเหมือนและจุดต่างของการท า
รัฐประหารที่น าโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบ
กับคณะผู้ก่อการรัฐประหารชุดก่อน ๆ ในอดีต ทั้งนี้โดยอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูล และการสังเกต
พฤติกรรมที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แสดงออกในรอบสามเดือนที่ผ่านมาคือ ระหว่าง
วันที่ 22 พฤษภาคม-22 สิงหาคม 2557 ดังนี้ 
 ในส่วนที่เหมือนกับคณะนายทหารที่ยึดอ านาจชุดก่อน ๆ ได้แก่ การรวบอ านาจการเมือง
การปกครองให้อยู่ในมืออย่างเหนี่ยวแน่นเด็ดขาด (Consolidation of power) ในรูปแบบของ 1) 
การปลดหรือโยกย้ายรัฐบาลหรือกลุ่มอ านาจเก่าออกจากต าแหน่งเดิม ไม่เพียงแต่รัฐบาลหรือผู้ครอง
ต าแหน่งทางการเมืองฝ่ายรัฐบาลจะถูกโค่นอ านาจลงเท่านั้น แม้ผู้ครองต าแหน่งข้าราชการประจ าที่
ส าคัญ ๆ ที่ คสช. ไม่ไว้ใจก็ถูกโยกย้ายสับเปลี่ยนด้วย และแต่งตั้งผู้ที่ คสช. ไว้ใจไปครองต าแหน่งแทน 
เช่น ต าแหน่งผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  ต าแหน่งปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และต าแหน่ง
ปลัดกระทรวงกลาโหม  2) การประกาศใช้กฎอัยการศึก ห้ามประชาชนเคลื่อนไหวทางการเมือง ห้าม
ประชาชนชุมนุมเกิน 5 คนขึ้นไป และห้ามออกนอกบ้านหลังเวลาที่ก าหนด (curfew) 3) แต่งตั้งพวก
พ้องและผู้ที่ตนไว้ใจขึ้นครองต าแหน่ง โดยเฉพาะทหารจากเหล่าทัพได้รับความไว้วางใจและมีบทบาท
โดดเด่นในภารกิจต่าง ๆ ทั้งด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม นายทหารและข้าราชการ
จ านวนมากได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จึงไม่น่าแปลกใจที่สมาชิก สนช. มี
มติลงคะแนนอย่างท่วมท้นเห็นชอบให้สภาฯ เสนอ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี 
คนที่ 29 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา 
 ส าหรับจุดต่างที่ คสช.ปฏิบัติต่างจากคณะรัฐประหารชุดก่อน ๆ ที่เห็นได้ชัด ได้แก่         
การแสดงเจตจ านงในลักษณะ “สัญญาประชาคม” โดยให้ค ามั่นสัญญาว่าจะคืนความสุขให้ประชาชน
ในเวลาไม่ช้า การเร่งรัดช าระเงินค่าจ าน าข้าวแก่ชาวนา การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง 
และเกษตรกรอ่ืน ๆ  การปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด การปราบปรามผู้บุกรุกตัดไม้ท าลายป่า และผู้มี
อิทธิพลในด้านต่าง ๆ ทั้งพวกเจ้าพ่อในเครื่องแบบและเจ้าพ่อนอกเครื่องแบบ เช่น  การเข้าไปจัด
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ระเบียบการจราจร การจัดระเบียบรถตู้ รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง รวมทั้งการจัดระเบียบและขึ้นทะเบียน
แรงงานต่างด้าว และที่ส าคัญคือ ให้ค ามั่นสัญญาว่าจะปฏิรูปการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สั งคม 
พลังงาน การศึกษา และอ่ืน ๆ โดยมีการตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ขึ้นเพ่ือด าเนินการในการปฏิรูป
ด้านต่าง ๆ จากการด าเนินการดังกล่าว สร้างความพอใจในหมู่ประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและ
ต่างจังหวัด ดังจะเห็นได้จากผลการส ารวจความคิดเห็นของสถาบันการศึกษาทุกแห่งที่ประชาชนพอใจ
กับการด าเนินการของ คสช. และสนับสนุนให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี   
 นับจากการรัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา คสช. ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ของบ้านเมือง โดยเฉพาะปัญหาวิกฤตทางการเมืองโดยยุติความขัดแย้งของคนในชาติ การสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์เชิงขอร้องหรือแบบ “ท่านขอมา” โดยมีทหารและข้าราชการเป็นแกนน าใน
การสร้างความปรองดองในหมู่ประชาชนที่แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายต่าง ๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความสงบ
เรียบร้อย เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้ ซึ่งถือเป็นการฟ้ืนฟูความเชื่อมั่นทั้งในและต่างประเทศ  
สิ่งที่เป็นจุดต่างส าคัญที่ คสช. สัญญาว่าจะท าและก าลังด าเนินการอยู่คือ “ปฏิรูปบ้านเมืองในด้าน 
ต่าง ๆ” และดูเหมือน คสช. ได้เริ่มหยิบยกการปฏิรูปบางประเด็นขึ้นพิจารณาแล้ว เช่น ร่างกฎหมาย
ภาษีมรดก การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปพลังงานจากประชาชน 
เป็นต้น (ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2557) 
 ประการที่สาม ซ่ึงเป็นประเด็นสุดท้ายที่บทความนี้ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการท า
รัฐประหารของ คสช. ก่อนอ่ืนผู้เขียนเห็นว่า การท ารัฐประหารในวันที่  22  พฤษภาคม 2557 ที่ผ่าน
มาเป็นเรื่องจ าเป็นที่ต้องเกิดขึ้น ยิ่งผู้น าการท ารัฐประหารไม่ฝักฝ่ายกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก่อนท า
รัฐประหารก็ยิ่งเป็นผลดี  เพราะจะท าให้คู่กรณีที่ขัดแย้งกันนั้นไม่อาจน ามาเป็นข้ออ้างเพ่ือคัดค้าน
กล่าวหาคณะผู้ท ารัฐประหาร  ซึ่งก็ดูเหมือน คสช. ได้วางตัวเป็นกลางอย่างระมัดระวัง โดยดูจากข้อมูล
ถึงเดือนสิงหาคม 2557 ความจ าเป็นที่ต้องมีการท ารัฐประหารดังกล่าว เห็นได้ชัดจากการที่ประชาชน
มีความแตกแยกขัดแย้งกันอย่างกว้างขวาง  นอกจากนี้ รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ขาด
ความชอบธรรมที่จะบริหารประเทศ และไม่อาจอยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้น าในการปกครองประเทศ
บ้านเมืองระส่ าระสาย ผู้คนทั้งจากในและต่างประเทศขาดความเชื่อมั่นศรัทธารัฐบาล ซึ่งถ้าปล่อยให้
วิกฤตการณ์ทางการเมืองดังกล่าวด าเนินต่อไปบ้านเมืองจะเกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้น และก็คงต้อง
ใช้เวลาและเงินทองอย่างมหาศาลในการฟ้ืนฟูบ้านเมือง ให้กลับคืนดีเหมือนเดิม เห็นได้ชัดว่า 
ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เข้าใจในความจ าเป็นที่ต้องมีการรัฐประหาร เพ่ือหยุดวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง
ในภาพรวมก็ดูเหมือนจะให้ความร่วมมือกับมาตรการทางนโยบาย และแนวทางการจัดการกับปัญหา
ทางสังคมของ คสช. ถึงแม้ว่ารัฐบาลหรือสื่อต่างประเทศในตะวันตกบางประเทศไม่เห็นด้วยกับการ
รัฐประหารดังกล่าวก็ตาม จึงมีท่าทีคัดค้านการท ารัฐประหารของ คสช. แม้ คสช. จะได้พยายามชี้แจง
เหตุผลและความจ าเป็นไปแล้วก็ตาม 
 
สรุป 
          จากวัตถุประสงค์ 3 ข้อที่ผู้เขียนได้ศึกษาวิเคราะห์ข้างต้นโดยอาศัยตัวแบบของ Riggs เป็น
กรอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต ารา และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ จนถึงเดือนสิงหาคม 2557 
พอสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ และข้อเสนอแนะดังนี้ 
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1.  ลักษณะการเมืองการปกครองของไทยนับตั้งแต่ปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 
พ.ศ. 2475  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ยังมีเนื้อหาสะท้อนบทบาทอ านาจของพลังระบบราชการที่
ครอบง าระบบการเมืองไทย  แม้พลังนอกระบบราชการในรูปแบบขยายตัวและกลุ่มก้อนต่าง ๆ 
โดยเฉพาะของนายทุนนักการเมืองจะเติบโตจนสามารถเข้าถ่วงดุลกับพลังของระบบราชการใน
บางครั้งบางคราว  แต่ก็ไม่อาจเป็นฝ่ายครอบครองอ านาจทางการเมืองอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
ทั้งนี้เพราะนักการเมืองและพรรคการเมืองที่ได้อ านาจทางการเมืองฝ่ายการเลือกตั้ง  ยังคงถูกท้าทาย
จากประชาชนและข้าราชการในด้านความโปร่งใส ความสุจริตและเที่ยงธรรม ประกอบกับ
นักการเมืองยังมีพฤติกรรมเล่นพวกเล่นพ้องและคอรัปชั่นอย่างกว้างขวาง  จึงเป็นเหตุให้การครอบง า
อ านาจขาดความชอบธรรม  ส่งผลให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถูกขับไล่ให้ลาออกหรือไม่ก็ถูกท า
รัฐประหาร 

ในท านองเดียวกันเมื่อทหารท ารัฐประหารแล้ว  ก็มักจะลงท้ายด้วยการใช้กฎเหล็กปกครอง
ประเทศ  กระนั้นอ านาจด้วยระบบอุปถัมภ์พวกพ้อง  การแสวงหาประโยชน์ด้วยการคอรัปชั่นและ
ความพยายามที่จะสืบทอดอ านาจ ในที่สุดคณะผู้ยึดอ านาจก็ต้องพบกับเหตุการณ์เช่นเดียวกันกับ
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง  นี่คือ วัฏจักรแห่งความชั่วร้ายของการเมืองไทย ซึ่งดูเหมือนผู้ครอง
อ านาจในการเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง หรือฝ่ายทหารที่มาจากการ
ท ารัฐประหารยังไม่อาจน าพาบ้านเมืองหรือประเทศให้พ้นจากวงจรความชั่วร้ายนี้ได้  ทั้งนี้เพราะทั้ง
สองฝ่ายยังขาดอุดมการณ์และเจตนารมณ์ที่แรงกล้าและความจริงใจที่จะน าพาประเทศชาติไปสู่
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง 

จากข้อสรุปข้างต้น  ผู้เขียนเห็นว่า ผู้ท ารัฐประหารต้องมีความตั้งใจจริง มุ่งมั่นในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง เพราะเป็นโอกาสดีในการ
แก้ไขปัญหาที่สะสมมานาน หรือแก้ไขปัญหาที่พรรคการเมือง นักการเมืองหรือฝ่ายข้าราชการประจ า
ไม่สามารถปฏิบัติได้ เพราะเกรงจะเสียคะแนนนิยม หรือเงื่อนไข และข้อจ ากัดต่าง ๆ ในการแก้ไข
ปัญหา  โดยเฉพาะส่วนส าคัญที่สุดคือ ประชาชนคนไทยต้องตื่นตัว เฝ้าระวังการท าหน้าที่ของ
ผู้ปกครอง ฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ าในทุกระดับ  ไม่ว่าผู้ปกครองประเทศเหล่านั้นจะมา
จากการเลือกตั้งหรือมาจากการท ารัฐประหารก็ตาม  เมื่อพบว่า ผู้ปกครองได้ท าในสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย 
ไม่โปร่งใสเป็นธรรม  ขัดต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย ต้องกล้าและร่วมกันคัดค้าน  ต่อต้าน
รวมถึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบลงโทษให้จงได้  หากประชาชนคนไทยมี
พฤตกิรรมและความมุ่งม่ันดังกล่าวนี้ บ้านเมืองก็อาจมีโอกาสพ้นวัฏจักรแห่งความชั่วร้ายนี้ได้ 

2.  ส าหรับประเด็นจุดเหมือนจุดต่างระหว่างการท ารัฐประหารในครั้งที่ผ่านมากับการท า
รัฐประหารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  เห็นได้ชัดว่าในด้านจุดต่างที่พลเอกประยุทธ์ฯ และ คสช.  
ดูเหมือนจะมุ่งมั่นขจัดสิ่งชั่วร้ายของบ้านเมือง  รวมทั้งต้องการปฏิรูปบ้านเมืองในหลายด้านหลาย
ประเด็น  แต่เนื่องจากบทความนี้ศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องถึงเดือนสิงหาคม  
2557  เท่านั้น จึงอาจเร็วเกินไปที่จะสรุปให้เห็นจุดต่างอย่างชัดเจน  ผู้เขียนเห็นว่าคงต้องรอเวลาอีก
ระยะหนึ่ง ก่อนที่จะสรุปประเด็นจุดต่างระหว่างการท ารัฐประหารของครั้ง ก่อน ๆ กับการท า
รัฐประหารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
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อย่างไรก็ตาม  ผู้เขียนชี้ให้ผู้สนใจการเมืองติดตามสังเกตการณ์กระท าและพฤติกรรมของ
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ฯ และ คสช. ต่อไป โดยเฉพาะในประเด็นการน าผู้กระท าผิดต่อบ้านเมืองมา
ลงโทษ  และประเด็นการปฏิรูปการเมืองการปกครองซึ่งก าลังด าเนินการอยู่ ว่าสุดท้ายมีการปฏิรูป
บ้านเมืองอย่างแท้จริงหรือไม่  โดยเฉพาะในประเด็นปฏิรูปที่ส าคัญ อาทิ  การปฏิรูปที่ดินของ
เกษตรกร  การปฏิรูปพลังงานปิโตรเลียมและพลังงานในรูปแบบอ่ืน  รวมทั้งการปฏิรูปการกระจาย
อ านาจการปกครอง  และการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาของข้อเรียกร้อง
ของประชาชน 

3.  ส าหรับประเด็นสุดท้าย  ผู้เขียนไม่คัดค้านหรือต่อต้านการท ารัฐประหารของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะผู้เขียนเห็นว่า สถานการณ์ของบ้านเมืองก่อนการยึดอ านาจในวันที่ 22 
พฤษภาคม 2557 นั้น มีสภาพวุ่นวายปั่นป่วนบ้านเมืองตกอยู่ในภาวะอันตรายอย่างยิ่ง สังคมไทย
ขณะนี้ได้เดินทางเข้าสู่ “ภาวะรัฐล้มเหลว” แต่เมื่อผู้เขียนเห็นว่า  ทหารจ าเป็นต้องออกมาท าการ
รัฐประหาร หรือกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง  เพ่ือให้ความมั่นคงกลับคืนสู่สังคมไทย  ผู้เขียนก็ไม่
ต้องการเห็นการท ารัฐประหารครั้งนี้ต้องล้มเหลวเช่นเดียวกับครั้งที่ผ่านมา  จึงได้ให้ก าลังใจผู้ท า
รัฐประหารและขอร้องให้ คสช . โดย เฉพาะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้หยุด “วัฎจักรแห่ง      
ความชั่วร้ายของการเมืองไทย”  ตามชื่อบทความนี้นั่นเอง 
 อย่างไรก็ตาม เอกลักษณ์ของคนไทยอย่างหนึ่งคือ “รักในความอิสระเสรี”  ถึงขนาดมีวลีว่า 
“ท าได้ตามใจคือไทยแท้” ประกอบกับคนไทยก็รัก “ความยุติธรรม” และมีความอดกลั้นเพียงในระดับ
หนึ่ง  ดังนั้น คสช. จึงพึงระมัดระวังในความรู้สึกและปฏิกิริยาของประชาชนคนไทย อย่าได้ประมาท
ส าคัญผิดคิดว่า “การนิ่งเฉย” คือ “การยอมรับ” เหมือนเช่นรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งผลที่ตามมาก็อาจจะ
เกิดเหตุการณ์ ประชาชนนับล้านออกมาเรียกร้องเหมือนเดิม  และที่ส าคัญอย่าลืมค ามั่นสัญญาที่จะ 
“ปฏิรูปบ้านเมือง” ขอให้แน่วแน่และท าจริง “อย่าแตะแล้วปล่อย” เหมือนการท ารัฐประหารชุดที่
ผ่านมา นี่คือโอกาสและเป็นสิ่งท้าทายส าหรับการบริหารงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ว่าจะสามารถท าตามสัญญาในการคืนความสุขรวมทั้งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายในเวลาได้หรือไม่  จึงขอ
สนับสนุน “การปฏิรูปที่แท้จริง” และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คสช. จะหยุด “วัฏจักรแห่งความชั่วร้าย” 
ของการเมืองไทยตามท่ีอภิปรายในบทความนี้  
 สุดท้ายนี้ผู้เขียนเห็นว่า ตัวแบบอ ามาตยาธิปไตยของ Riggs ยังสามารถน ามาเป็นกรอบ
การศึกษาการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน เพราะข้อเท็จจริงทางการเมืองไทย (Political 
facts) ในวันนี้โดยสาระส าคัญแล้ว “ระบบราชการ” และข้าราชการโดยเฉพาะข้าราชการทหารชั้น
ผู้ใหญ่ที่คุมก าลังของกองทัพยังคงมีอ านาจท่วมท้น ยากที่พลังนอกระบบราชการจะเข้าถ่วงดุล  ทั้งนี้
โดยไม่ต้องกล่าวถึงการเข้าควบคุมระบบราชการซึ่งยากมาก จนกว่าการสถาปนาสถาบันและ
กระบวนการประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมั่นคง และการใช้สิทธิแสดงเจตจ านงในการ
ปกครองประเทศของประชาชนเป็นไปโดยปราศจากอามิสสินจ้างหรือการถูกอิทธิพลข่มขู่ต่าง ๆ และ
จนกว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไทยเรียนรู้ที่จะต่อสู้ทางการเมืองภายใต้กฎกติกา และยึดการ
ปกครองภายใต้ตัวบทกฎหมาย (Rule of Law) รวมทั้งการพัฒนาเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต่อการเป็น
สังคมประชาธิปไตย เช่น การกระจายอ านาจ การกระจายรายได้ การปกป้องสิทธิพลเมือง และสิทธิ
ความเป็นมนุษย์ของทุกปัจเจกบุคคลในสังคม เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก. 
รายช่ือนายกรัฐมนตรีของไทย 
 

 
ล าดับ

ที่ 

 
นาม 

 
ครม.
คณะที่ 

 
วันที่ด ารงต าแหน่ง 

 
วันที่พ้นจาก 

ต าแหน่ง 
 

1 พระยามโนปกรณ ์นิติธาดา  1 28 มิถุนายน 2475  10  ธันวาคม 2475  
2 10 ธันวาคม 2475  30 มีนาคม 2476  
3 1 เมษายน 2476  20 มิถุนายน 2476  

2 พันเอก พระยาพหล พลพยุหเสนา 4 21 มิถุนายน 2476 15 ธันวาคม 2476  
5 16 ธันวาคม 2476  21 กันยายน 2477  
6 22 กันยายน 2477  8 สิงหาคม 2480  
7 9 สิงหาคม 2480  20 ธันวาคม 2480  
8 21 ธันวาคม 2480  15 ธันวาคม 2481  

3 จอมพล แปลก พิบลูสงคราม 9 16 ธันวาคม 2481  6  มีนาคม 2485  
10 7 มีนาคม 2485  31 กรกฎาคม 2487  
21 8 เมษายน 2491  24 มิถุนายน 2492  
22 25 มิถุนายน 2492  28 พฤศจิกายน 2494 
23 29 พฤศจิกายน 2494  5 ธันวาคม 2494  
24 6 ธันวาคม 2494  23 มีนาคม 2495  
25 24 มีนาคม 2495  20 มีนาคม 2500  
26 21 มีนาคม 2500  16 กันยายน 2500  

4 พันตรี ควง อภัยวงศ์  11 1 สิงหาคม 2487  30  สิงหาคม 2488  
14 31 มกราคม 2489  23 มีนาคม 2489  
19 10 พฤศจิกายน 2490  20 กุมภาพันธ์ 2491  
20 21 กุมภาพันธ์ 2491  7 เมษายน 2491  

5 นายทวี บุณยเกตุ  12 31 สิงหาคม 2488  16 กันยายน 2488  
6 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช  13 17 กันยายน 2488  30 มกราคม 2489  

35 15 กุมภาพันธ์ 2518  13 มีนาคม 2518  
37 20 เมษายน 2519  24 กันยายน 2519  
38 25 กันยายน 2519  6 ตุลาคม 2519  

7 นายปรีดี พนมยงค ์
 

15 24 มีนาคม 2489  10 มิถุนายน 2489  
16 11 มิถุนายน 2489  22 สิงหาคม 2489  

8 พลเรือตรี ถวัลย์ ธ ารงนาวาสวัสดิ์ 17 23 สิงหาคม 2489  29 พฤษภาคม 2490  
18 30 พฤษภาคม 2490  8 พฤศจิกายน 2490  

9 นายพจน์ สารสิน  27 21 กันยายน 2500  31 ธันวาคม 2500  
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ล าดับ

ที่ 
 

 
นาม 

 
ครม.
คณะที่ 

 
วันที่ด ารงต าแหน่ง 

 
วันที่พ้นจาก 

ต าแหน่ง 

10 จอมพล ถนอม กิตติขจร  28 1 มกราคม 2501  20 ตุลาคม 2501  
30 9 ธันวาคม 2506  6 มีนาคม 2512  
31 7 มีนาคม 2512  16 พฤศจิกายน 2514  
32 18 ธันวาคม 2515  13 ตุลาคม 2516  

11 จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต์  29 9 กุมภาพันธ์ 2502  8 ธันวาคม 2506  
12 นายสัญญา ธรรมศักดิ์  33 14 ตุลาคม 2516  26 พฤษภาคม 2517  

34 27 พฤษภาคม 2517  14 กุมภาพันธ์ 2518  
13 พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมช  36 14 มีนาคม 2518  19 เมษายน 2519  
14 นายธานินทร์ กรัยวิเชียร  39 22 ตุลาคม 2519  20 ตุลาคม 2520  
15 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์  40 11 พฤศจิกายน 2520  11 พฤษภาคม 2522  

41 12 พฤษภาคม 2522  2 มีนาคม 2523  
16 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  42 3 มีนาคม 2523  29 เมษายน 2526  

43 30 เมษายน 2526  4 สิงหาคม 2529  
44 5 สิงหาคม 2529  3 สิงหาคม 2531  

17 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ  45 4 สิงหาคม 2531  8 ธันวาคม 2533  
46 9 ธันวาคม 2533  23 กุมภาพันธ์ 2534  

18 นายอานันท์  ปันยารชุน  47 2 มีนาคม 2534  6 เมษายน 2535  
49 10 มิถุนายน 2535  22 กันยายน 2535  

19 พลเอก สุจินดา คราประยูร  48 7 เมษายน 2535  9 มิถุนายน 2535  
20 นายชวน หลีกภัย  50 23 กันยายน 2535  12 กรกฎาคม 2538  

53 9 พฤศจิกายน 2540  8 กุมภาพันธ์ 2544  
21 นายบรรหาร ศิลปอาชา  51 13 กรกฎาคม 2538  24 พฤศจิกายน 2539  
22 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ  52 25 พฤศจิกายน 2539  8 พฤศจิกายน 2540  
23 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร  54 17 กุมภาพันธ์ 2544  10 มีนาคม 2548  

55 11 มีนาคม 2548  19 กันยายน 2549  
24 พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์  56 1 ตุลาคม 2549  6 กุมภาพันธ์ 2551  
25 นายสมัคร  สุนทรเวช  57 6 กุมภาพันธ์ 2551  8 กันยายน 2551  
26 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์  58 24 กันยายน 2551  2 ธันวาคม 2551  
27 นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  59 20 ธันวาคม 2551  8 สิงหาคม 2554  
28 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  60 8 สิงหาคม 2554 7 พฤษภาคม 2557 
29 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 61 25 สิงหาคม 2557  

ที่มา:  ปรับจากส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
http://www.cabinet.thaigov.go.th/pm_his.htm 
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ผลการต่อสู้ช่วงชิงอ านาจระหว่างนายทหารผู้ทรงพลังของระบบราชการโดยผ่านการท ารัฐประหารกับ
นายทุนนักการเมืองของพรรคการเมืองต่าง ๆที่อยู่นอกระบบราชการโดยผ่านการเลือกตั้งคือ วัฎจักร
แห่งความชั่วร้าย (Vicious Circle)  ซึ่งหมนุเวียนเกิดขึ้นเป็นประจ าจากอดีตจนถึงการท ารัฐประหาร
ครั้งล่าสุดในวันที่  22 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา   
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ (Readers) ประจ าวารสาร 
 

1. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษ  เพิ่มทันจิตต์ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์  วัชรพุกก์ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์ 
4. ศาสตราจารย์ ดร.เดือน  ค าดี 
5. ศาสตราจารย์ ดร.พิชิต  พิทักษ์เทพสมบัติ 
6. ศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  วิวัฒน์วงศ์วนา 
7. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  สัตยธรรม 
8. ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์  ธรรมพงษา   
9. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม  ทุมโฆสิต 
10. Professor Dr. Brian  Sheehan 
11. Professor Dr.Sergey  Meleshko 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงษ์  เจริญพิทย์ 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์ 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.นวลพรรณ  จันทรศิริ 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  เกยุรานนท์ 
16. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์ 
17. รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  พุทธาพิทักษ์ผล   
18. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา  เลาหนันท์ 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์  เมรานนท์ 
20. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ไวย์ยางกูร 
21. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  บุญประเสริฐ 
22. รองศาสตราจารย์สมบัติ  พันธวิศิษฎ์ 
23. Associate Professor Dr. Jame R. Ketudat - Cairns 
24. Associate Professor Dr. Nikolay Moskin 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาสัก  เต๊ะขันหมาก 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  ตัณฑนุช 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล  เจนอักษร 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  เพ็งพัด 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แสง-ชูโต 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชา  ทรวงแสวง 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ  ศักดารัตน์ 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี  ยหะกร 

 33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุธ  ลวดทรง   
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย  เหมะธุลิน 

บัณ
ฑิต

วิท
ยา
ลัย

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

วไล
ยอ
ลง
กร
ณ์ ใน

พร
ะบ
รม
ราช

ูปถ
ัมภ

์



 
 

239 

35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  เลาห์บุตรี 
36. อาจารย์ ดร.กิติมา  ทามาลี 
37. อาจารย์ ดร.เจริญขวัญ  ไกรยา 
38. อาจารย์ ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง 
39. อาจารย์ ดร.ธเนส  เตชะเสน 
40. อาจารย์ ดร.นพวรรณ  วิเศษสินธุ์ 
41. อาจารย์ ดร.ผลาดร  สุวรรณโพธิ์ 
42. อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์  บุญรักษา 
43. อาจารย์ ดร.พลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง 
44. อาจารย์ ดร.พันธ์ญา  สุนินทบูรณ์ 
45. อาจารย์ ดร.ไพจิตร  สดวกการ 
46. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  รัชตะสาคร 
47. อาจารย์ ดร.ไพบูลย์  วิริยะวัฒนา 
48. อาจารย์ ดร.วรวิทย์  เกิดสวัสดิ์  
49. อาจารย์ ดร.ไวพจน์  จันทร์เสม  
50. อาจารย์ ดร.แสวง  วิทยพิทักษ์ 
51. อาจารย์ ดร.เอกพงศ์  กิตติสาร 
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ใบตอบรับการเป็นสมาชิก 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
ชื่อ (โปรดระบุค าน าหน้านาม)........................................นามสกุล...................................... . 
      ขอสมัครเป็นสมาชิกวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                 
ในพระบรมราชูปถัมภ์      
       เริ่มตั้งแต่ ปีที่....................ฉบับที่..............................ถึง ปีที่....................ฉบับที่... ........ 
      ขอต่ออายุวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์   ปีที่ .........ฉบับที่ ..........ที่อยู่  (โปรดระบุชื่อหรือหน่วยงา นผู้รับ)..........                
เลขท่ี.............................ถนน.................................................ต าบล……...............................
อ าเภอ……………………………….จังหวัด………………………………..รหัสไปรษณีย์..........................                         
โทรศัพท์........................E-mail.......................................................................................... 
พร้อมนี้ ได้โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย  สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏ              
วไลยอลงกรณ์ ชื่อบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย 2555  เลขที่ 980-8-07552-5   
จ านวนเงิน………………...........บาท 
 

ลงชื่อ.......................................ผู้สมัคร       
     (............................................) 

 
 
อัตราค่าสมาชิก 1 ปี (3 ฉบับ) เป็นเงิน 250 บาท (รวมค่าจัดส่ง) 
 โปรดกรอกข้อมูลในใบตอบรับการเป็นสมาชิกและส าเนาใบถอนเงินมาที่บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 13180 หรือ ซื้อด้วยตนเองที่  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร. 02-529-1638, 02-529-4046 ต่อ 403 Fax.02-529-1638, 02-529-4046  
ต่อ 406  E-mail: grad@vru.ac.th 
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วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็น
วารสารวิชาการที่จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา อาจารย์และนักวิชาการ และเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการแก่สมาชิก นักวิชาการ 
และผู้สนใจทั่วไป  ก าหนดออกปีละ 3 ฉบับ ต้นฉบับท่ีรับพิจารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพรใ่นวารสาร
ใดมาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น บทความที่เผยแพร่ผ่านการประเมิน
คุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer  Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 

การเตรียมต้นฉบับ 
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการพิจารณา ได้แก่ บทความวิจัย บทความทางวิชาการเกี่ยวกับ

การวิจัยบทความปริทัศน์และบทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การพิมพ์ต้นฉบับใช้
ตัวพิมพ์ (Font) ชนิด TH Sarabun PSK ขนาด 16 พอยต์ พิมพ์หน้าเดียวขนาด A4 ความยาว             
10-12 หน้า ต้นฉบับประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 

1. ช่ือเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2. ช่ือผู้เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมข้อมูลวุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งและ

สถานท่ีท างาน 
3. บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Abstract) ความยาวประมาณ 200 ค า 
4. ค าส าคัญ 
5. ความส าคัญของปัญหา 
6. โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
7. วัตถุประสงค์การวิจัย 
8. วิธีด าเนินการวิจัย 
9. ผลการวิจัย 
10. อภิปรายผล 
11. ข้อเสนอแนะ 
12. บรรณานุกรม 

การจัดส่งต้นฉบับ   จัดส่งต้นฉบับพร้อมแผ่นดิสก์เก็ต จ านวน 1 ชุด มายังฝ่าย วารสารบัณฑิตศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เลขท่ี 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 

 
 
 
 
 
 
รูปแบบการอ้างอิง Download Template บทความใน http://grad.vru.ac.th./about/from_Jts.html 

บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจความถูกต้องทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทรรศนะและ
ข้อคิดเห็นในบทความวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มิใช่เป็นทรรศนะและความคิดของผู้จัดท าจึงมิใช่ความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์                  
การคัดลอกแต่ให้อ้างอิงแหล่งที่มา 
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                             ชื่อเรื่อง  ภาษาไทย                           . 
เว้น 1 บรรทัด 

                  ชื่อเรื่อง  ภาษาอังกฤษ                   .         
เว้น 1 บรรทัด  
 

ชื่อ – สกุลนักศึกษาภาษาไทย1   ช่ือ-สกุลอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักภาษาไทย2 และชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมภาษาไทย3 
ชื่อ – สกุลนักศึกษาภาษาอังกฤษ1,  ช่ือ-สกุลอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักภาษาอังกฤษ2,  and ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมภาษาอังกฤษ3 

 
เว้น 1 บรรทัด 

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

เว้น 1 บรรทัด 
 
เว้น 1 บรรทัด 

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

ABSTRACT 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
ค าส าคัญ 
............................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................. . 
เว้น 1 บรรทัด 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK 
เข้ม) 

รูปแบบการเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา 

(ขนาด 16  TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 เข้ม TH Sarabun PSK) 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

ตัวอักษร ขนาด 14 (ก่ึงกลาง) 

0.6 นิ้ว 
0.6 น้ิว 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

ตัวอักษร ขนาด 14 (ก่ึงกลาง) 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
ผลการวิจัย 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
อภิปรายผล 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ .............................. 
เว้น 1 บรรทัด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........... 
เว้น 1 บรรทัด 

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

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

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

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16   TH Sarabun PSK 
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  
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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) 
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จัดรูปแบบและจดัส่งโรงพิมพ ์

รับเรื่อง 

ส่งกองบรรณาธิการตรวจเน้ือหาและพจิารณา
เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ หรือส่งคืนผู้เขียนปรับแก ้

กองบรรณาธิการสรุปรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
เพื่อส่งคืนผู้เขียน 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข (เป็นเวลา 7 วนั) 

ตรวจบทความที่ได้รบัการแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ส่งกองบรรณาธิการตรวจภาพรวมขั้นสุดท้าย 

เผยแพร่วารสาร 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ประกาศรับบทความ 

ขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น 

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
อ่านบทความ (ให้เวลา 15 วัน) 

 

แจ้งผู้เขียน 

ผ่านโดยมีการแก้ไข 

ไม่ผ่าน 

จบ 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข 

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความตีพิมพ์ให้
ผู้เขียนบทความทราบ 

ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข 
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