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บทคัดย�อ 

 การวิจัยเร่ือง การประเมินผลโครงการสHงเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของเทศบาลตําบลราชกรูด จังหวัดระนอง มีวัตถุประสงค�การวิจัย ดังน้ี (1) เพ่ือศึกษาผลของ
โครงการสHงเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตําบลราชกรูด จังหวัด
ระนอง ในดRานการนําความรูRไปปฏิบัติของผูRรHวมโครงการ (2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกตHาง
และความสัมพันธ�ระหวHางคุณสมบัติท่ัวไปกับการนําความรูRไปปฏิบัติของผูRเขRารHวมโครงการ เปVนการ
วิจัยเชิงสํารวจ โดยมีการวัดผลหลังจากโครงการสิ้นสุด ประชากรในการวิจัยคือ ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลราชกรูด จังหวัดระนอง ท่ีเขRารHวมโครงการสHงเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของเทศบาลตําบลราชกรูด จังหวัดระนองจํานวน 229 ไดRกลุHมตัวอยHาง จํานวน 69 คน โดย
ขอบเขตดRานระยะเวลาคือ ประจําปY พ.ศ. 2560 แลRวจึงเก็บรวบรวมขRอมูลและวิเคราะห�ขRอมูล โดย
ผลการวิจัยพบวHา 

1) การนําความรูRเก่ียวกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของผูRเขRารHวมโครงการสHงเสริม
และพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตําบลราชกรูด จังหวัดระนองในภาพ
รวมอยูHในระดับมาก ซึ่งสHวนใหญHไดRนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในดRานการพัฒนาความรูRไปปฏิบัติ 
รองลงมานําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดRานการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลRอม และดRาน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตไปปฏิบัติและการนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัตินRอยท่ีสุดคือ การนํา
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในดRานการพัฒนาอาชีพไปปฏิบัติอยูHในระดับปานกลาง  

2) ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวHาเพศและรายไดRตHอเดือนท่ีแตกตHางกันมีการนําแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติไมHแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตHอายุและระดับ
การศึกษาท่ีแตกตHางกันมีการนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

ผูRวิจัยมีขRอเสนอแนะ ดังน้ี 
โครงการสHงเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตําบลราชกรูด 

จังหวัดระนอง ควรไดRรับการสHงเสริมและสนับสนุนใหRมีการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดRาน



2 
การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

การพัฒนาอาชีพเพ่ิมข้ึนดRวยการใหRความรูR แนะนําแนวทางในการพัฒนาอาชีพใหRแกHประชาชนโดยยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมHตามแนวพระราชดําริเปVนแนวทางในการพัฒนา เปVนการสHงเสริม
และสนับสนุนใหRประชาชนสามารถดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรใหRรูRจัก
การลดรายจHายครอบครัวและเปVนผลดีตHอสุขภาพและรูRจักเพ่ิมรายไดRโดยใชRทรัพยากรท่ีมีอยูHใน
ครัวเรือนใหRเกิดประโยชน�สูงสุด และขยายโอกาสโดยการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยการ
รHวมมือกันสรRางอาชีพไดRเหมาะสมกับทรัพยากรท่ีมีอยูHอยHางคุRมคHา มีความม่ันคงในอาชีพ และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นอยHางย่ังยืนตHอไป 
คําสําคัญ: พัฒนาอาชีพ, เศรษฐกิจพอเพียง, ตําบลราชกรูด, จังหวัดระนอง 
 

Abstract 
 The research evaluation of promotion and career development based on 
sufficiency economy project of the Municipality Ratkrut, Ranong Province. Research 
objectives are (1) to study the outcome of the promotion and career development 
based on sufficiency economy project of the Municipality Ratkrut, Ranong Province in 
aspect of implementation of project-related knowledge (2) to compare the 
differences and relationships between properties of participants and implementation 
of project-related knowledge. This is a survey research, with a measurement after the 
end of the project. The population is the people in the area of Ratkrut, Ranong 
Province, who participating in promotion and career development based on 
sufficiency economy project of the Municipality Ratkrut, Ranong Province, of 229 
people. The sample size is 69 samples. The duration of study is in A.D. 2017. Then 
collects data and analyzes the data. The results are concluded as follows: 

1) The participants’ implementation of promotion and career development based 
on sufficiency economy project of the Municipality Ratkrut, Ranong Province. The overall 
score is at high level. most of participants implementing sufficiency economy to 
development of their knowledge, following with implementing sufficiency economy to 
conservation of natural and environmental resources, and to improve the quality of life 
and the aspect with the least score is implementing sufficiency economy to improve their 
career development is at moderate level. 

2) The hypothesis Testing found that there was no different between gender and 
income per month to implementation of sufficiency economy statistical significance at .05 
level and .01, but there was different between age and educational levels to 
implementation of sufficiency economy statistical significance at .05 level and .01. 
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The researchers have the following suggestions: 
Promotion and career development based on sufficiency economy project of 

the Municipality Ratkrut, Ranong Province, should be promoted and encouraged to 
develop along with the sufficiency economic approach of career development with 
knowledge providing and guide people the way based on the sufficiency economy 
and new agricultural theory to development. This is the way to promote and 
encourage people to live with agriculture of sufficiency economy, to know how to 
reduce family expenditure and will be beneficial to their health, to know how to 
make more revenue using the household resources to get maximum benefit and 
with working together can expand opportunities, build up a career with the right 
worthwhile resources, develop theirselves, family and community to have a career 
security and better quality of life in the future. 
Keywords : Career development, sufficiency economy, Ratkrut, Ranong Province 
 
บทนํา 

แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 8 เปVนจุดเปลี่ยนสําคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศ โดยมุHงใหR “คน
เปVนศูนย�กลางการพัฒนา” และใชRเศรษฐกิจเปVนเคร่ืองมือชHวยพัฒนาใหRคนมีความสุขและมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนพรRอมท้ังปรับเปลี่ยนวิธี โดยใชRการพัฒนาแบบแยกสHวนมาเปVนบูรณการแบบองค�รวมเพ่ือใหR
เกิดความสมดุลระหวHางการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลRอม ถึงกระน้ันในปYแรกของแผนฯ 
ประเทศไทยตRองประสบวิกฤตเศรษฐกิจอยHางรุนแรงและสHงผลกระทบตHอคนและสังคมเปVนอยHางมาก 
จึงตRองเรHงฟwxนฟูเศรษฐกิจใหRมีเสถียรภาพม่ันคงและลดผลกระทบจากวิกฤตท่ีกHอใหRเกิดปyญหาการ
วHางงาน และความยากจนเพ่ิมข้ึนอยHางรวดเร็ว จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 ไดRนําหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเปVนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูHไปกับกระบวนทัศน�
การพัฒนาแบบบูรณการเปVนองค�รวมท่ีมี “คนเปVนศูนย�กลางการพัฒนา” ใหRความสําคัญกับการ
แกRปyญหาวิกฤตเศรษฐกิจใหRลุลHวงและสรRางฐานเศรษฐกิจภายในประเทศใหRเขRมแข็งและมีภูมิคุRมกันตHอ
กระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ขณะเดียวกันมุHงการพัฒนาท่ีสมดุลท้ังดRานตัวคน สังคม 
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลRอมเพ่ือนําไปสูHการพัฒนาท่ีย่ังยืนและความอยูHดีมีสุขของคนไทย ผลการพัฒนา
ประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 9 สรุปไดRวHาประสบผลสําเร็จท่ีนHาพอใจ เศรษฐกิจของประเทศ
ขยายตัวไดRอยHางตHอเน่ือง เสถียรภาพทางเศรษฐกิจม่ันคง ความยากจนลดลง คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีข้ึนมาก อันเน่ืองมาจากการดําเนินการเสริมสรRางสุขภาพอนามัย การมีหลักประกัน
สุขภาพท่ีมีการปรับปรุงท้ังดRานปริมาณและคุณภาพ โดยครอบคลุมคนสHวนใหญHของประเทศ และการ
ลดลงของปyญหายาเสพติด แตHเศรษฐกิจไทยน้ันก็ยังไมHเขRมแข็งและอHอนไหวตHอความผันผวนของปyจจัย
ภายนอก ขณะท่ียังมีปyญหาดRานคุณภาพการศึกษาความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางรายไดR ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินและความโปรHงใสในการบริหารจัดการของภาครัฐ ซึ่งตRองใหRความสําคัญ
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ในการแกRไขอยHางตHอเน่ืองปyจจุบันในระยะของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 ประเทศไทยยังคงตRองเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญในหลายบริบท ท้ังท่ีเปVนโอกาสและขRอจํากัดตHอการพัฒนาประเทศ จึงตRองมี
การเตรียมความพรRอมของคนและระบบใหRสามารถปรับตัวพรRอมรับการการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
และแสวงหาประโยชน�อยHางรูRเทHาทันโลกาภิวัตน�และสรRางภูมิคุRมกันใหRกับทุกภาคสHวนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เทศบาลตําบลราชกรูด จังหวัดระนอง มีหนRาท่ีในการสHงเสริมและแกRไชปyญหาการประกอบ
อาชีพตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค�การบริหารสHวนจังหวัด พ.ศ. 
2540 ไดRดําเนินการและพัฒนาและสHงเสริมอาชีพในหมูHบRานและตําบลโดยการใหRความรูRความเขRาใจใน
การประกอบอาชีพและการพัฒนาความคิดใหRมีความสามารถในการตัดสินใจการแกRปyญหาของชุมชน
รวมท้ังการมีสHวนรHวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและสิ่งแวดลRอมเพ่ือใหR
บรรลุเป{าหมายคือประชาชนมีชีวิตท่ีดีข้ึนและมีความรูRความสามารถในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว 
และทRองถ่ินใหRเจริญกRาวหนRาย่ิงข้ึนไปในทุกระดับต้ังแตHระดับหมูHบRาน ตําบล อําเภอและสามารถนํา
แนวทางพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต�ใชRในชุมชน เทศบาลตําบลราชกรูดจึงไดRจัดทํา
โครงการสHงเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหRประชาชนไดRมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรูR ความคิดเห็นและประสบการณ�ในการประกอบอาชีพและการทํางานรHวมกัน เพ่ือ
เปVนการป{องกันและบรรเทาปyญหาความเดือดรRอนของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า 
 โครงการสHงเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เปVนโครงการท่ีสอดคลRองกับ
นโยบายสรRางอาชีพและรายไดRของประชาชนซึ่งเปVนหน่ึงในนโยบาย 4 สรRางของผูRบริหารเทศบาล ท่ี
ประกอบไปดRวย สรRางคน สรRางคุณภาพชีวิต สรRางอาชีพและรายไดR และสรRางความสุข ซึ่งเปVน
โครงการท่ีดําเนินเพ่ือใหRบริการประชาชนในดRานการฝ}กอบรม เพ่ือเสริมทักษะ ความรูRใหRแกHประชาชน 
เพ่ือนําไปปฏิบัติในชีวิต เพ่ือเปVนการสรRางภูมิคุRมกันใหRกับตนเองอยHางย่ังยืน โดยมีเป{าหมายสําคัญ คือ 
ตRองการใหRผูRเขRารHวมโครงการสHงเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนํา
ความรูRประสบการณ�ท่ีไดRรับไปปฏิบัติอยHางนRอยรRอยละ 40 และไดRรับการพัฒนาในกระบวนการเรียนรูR
ไปปฏิบัติและแกRไขปyญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิต อยHางย่ังยืนและมีความอยูHดีกินดี ภายใตR
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจากวัตถุประสงค�และเป{าหมายของโครงการท่ีผูRวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาผลของ
การดําเนินโครงการในประเด็นการนําความรูRไปปฏิบัติของผูRเขRารHวมโครงการไดRผลระดับใดมีปyญหา
และขRอเสนอแนะในการดําเนินงานอยHางไรบRาง เพ่ือพัฒนาใหRกRาวหนRาย่ิงข้ึน โดยทําการศึกษาวิจัย 
ผูRเขRารHวมโครงการในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลราชกรูด จังหวัดระนองซึ่งเปVนประชากรท่ีเขRารHวม
โครงการสHงเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตําบลราชกรูด จังหวัด
ระนอง 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลของโครงการสHงเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ
เทศบาลตําบลราชกรูด จังหวัดระนอง ในดRานการนําความรูRไปปฏิบัติของผูRเขRารHวมโครงการ 
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ผลการดําเนินงานโครงการส�งเสริม
และพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงของเทศบาลตําบลราชกรูด 
จังหวัดระนอง 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกตHางและความสัมพันธ�ระหวHางคุณสมบัติท่ัวไปกับการนํา
ความรูRไปปฏิบัติของผูRเขRารHวมโครงการ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ตัวแปรตOน      ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัย การประเมินผลโครงการสHงเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของเทศบาลตําบลราชกรูด จังหวัดระนอง ผูRวิจัยใชRการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
แตHเปVนการวัดผลหลังจากโครงการสิ้นสุดเพ่ือตรวจสอบการนําความรูRเก่ียวกับ แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติของผูRเขRารHวมโครงการฯ ผูRวิจัยไดRกําหนดระเบียบวิธีวิจัย ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุHมตัวอยHาง 
2. ตัวแปรท่ีใชRในการศึกษาวิจัย 
3. เคร่ืองมือท่ีใชRในการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมขRอมูล 
5. การวิเคราะห�ขRอมูล 
 

ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ีไดRแกH ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลราชกรูด จังหวัด
ระนอง ท่ีเขRารHวมโครงการสHงเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตําบล
ราชกรูด จังหวัดระนอง จํานวน 229 คน 

คุณสมบัติทั่วไป 
1. เพศ   
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา  
4. รายไดR 
 

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ดRานการพัฒนาความรูR 
2. ดRานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. ดRานการพัฒนาอาชีพ 
4. ดRานการอนุรักษ�ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลRอม 
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 กลุ�มตัวอย�าง 
 กลุHมตัวอยHางไดRจากการสุHมตัวอยHาง (ประชากรมีจํานวนเปVนหลักรRอย ใชRกลุHมตัวอยHาง 15 –  

30 %) ไดRกลุHมตัวอยHางในการศึกษา จํานวน 69 คน  
 

เคร่ืองมือท่ีใชOในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชRในการเก็บรวบรวมขRอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามการประเมินผล

โครงการสHงเสริม และพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตําบลราชกรูด จังหวัด
ระนอง ซึ่งแบHงออกเปVน 4 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 คุณสมบัติทั่วไปของผูRตอบแบบสอบถาม จําแนกออกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และ รายไดRตHอเดือน 

 ตอนท่ี 2 นําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของผูRเขRารHวมโครงการสHงเสริมและพัฒนา
อาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แบบมาตราสHวนประมาณคHา (Rating Scale) ๕ ระดับ ไดRแกH 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นRอย นRอยท่ีสุด 

 
การวิเคราะห�ขOอมูล 

ผูRวิจัยไดRทําการวิเคราะห�ขRอมูลโดยใชRคอมพิวเตอร�ดRวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences) และใชRสถิติในการวิเคราะห�ขRอมูล ดังน้ี จํานวน (N) และ รRอยละ 
(Percentage) คHาเฉลี่ย ( x ) คHาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.), T-test, F- test และคHาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ�  
 
ผลการวิจัย 

1. การนําความรูRเก่ียวกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของผูRเขRารHวมโครงการสHงเสริมและ
พัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตําบลราชกรูด จังหวัดระนอง ในภาพรวมอยูHใน
ระดับมาก ซึ่งสHวนใหญHไดRนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในดRานการพัฒนาความรูRไปปฏิบัติ รองลงมานํา
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดRานการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลRอม และดRานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตไปปฏิบัติและการนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัตินRอยท่ีสุดคือ การนําแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงในดRานการพัฒนาอาชีพไปปฏิบัติอยูHระดับปานกลาง ตามตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 คHาเฉลี่ยและคHาเบ่ียงเบนมาตรฐานการนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 
 โดยรวมท้ัง 4 ดRาน 

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง x S.D. 
ระดับการนําไป

ปฏิบัติ 
ดRานการพัฒนาความรูR 3.75 0.77 มาก 
ดRานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.52 0.76 มาก 
ดRานการพัฒนาอาชีพ 3.39 0.69 ปานกลาง 
ดRานการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลRอม 3.53 0.80 มาก 
ภาพรวมค�าเฉลี่ยการนําความแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติ 

3.58 0.60 มาก 

  
2. ผลการทดสอบความแตกตHางระหวHางคHาเฉลี่ยคุณสมบัติท่ัวไปของผูRเขRารHวมโครงการ กับ

การนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติพบวHาคุณสมบัติทั่วไปของผูRเขRารHวมโครงการท่ีแตกตHางกันมี
การนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในกรณีท่ี
มีอายุแตกตHางกัน (Sig.= .04) และกรณีท่ีมีระดับการศึกษาแตกตHางกัน (Sig.= .02) สHวนเพศท่ี
แตกตHางกัน (Sig.=18) กับรายไดRท่ีแตกตHางกัน (Sig.= .00) ไมHพบการนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติที่แตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. การทดสอบความสัมพันธ�ระหวHางคHาเฉลี่ยคุณสมบัติทั่วไปกับการนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปฏิบัติ พบวHา คHาเฉลี่ยของเพศกับการนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในภาพรวมไมHมี
ความสัมพันธ�กับการนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คHาเฉลี่ย
ของอายุการนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในภาพรวมมีความสัมพันธ�กันกับการนําแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คHาเฉลี่ยของระดับการศึกษากับการนํา
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของผูRเขRารHวมโครงการ ฯ ในภาพรวมไมHมีความสัมพันธ�กันอยHางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และคHาเฉลี่ยของรายไดRตHอเดือนกับการนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติในภาพรวมไมHมีความสัมพันธ�กัน  
 
อภิปรายผล 

การนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของผูRเขRารHวมโครงการสHงเสริมและพัฒนาอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตําบลราชกรูด จังหวัดระนอง พบวHาผูRเขRารHวมโครงการไดRนํา
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ดRานการพัฒนาความรูR ดRานการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดRานการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลRอมไปปฏิบัติอยูHในระดับมาก สHวนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดRานการ
พัฒนาอาชีพมีการนําไปปฏิบัติอยูHในระดับปานกลาง แตHเม่ือพิจารณาในภาพรวมพบวHาผูRเขRารHวมโครงการ
ไดRนําความรูRไปปฏิบัติอยูHในระดับมาก ดังน้ัน ผลของโครงการสHงเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตําบลราชกรูด จังหวัดระนอง เปVนไปตามผลท่ีคาดวHาจะไดRรับของโครงการ 
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ท่ีคาดหวังไวRวHาผูRเขRารHวมโครงการจะสามารถนําความรูR และประสบการณ�ท่ีไดRรับไปปฏิบัติอยHางนRอยรRอย
ละ 40 และไดRรับการพัฒนาในดRานกระบวนการเรียนรูRแลRวนําไปปฏิบัติและแกRไขปyญหาความยากจน 
ยกระดับคุณภาพชีวิต เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนและมีความอยูHดีกินดี ภายใตRแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ภายใตRผลงานวิจัยท่ีเก่ียวขRองของการศึกษาการประเมินผลโครงการสHงเสริมและพัฒนาอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตําบลราชกรูด จังหวัดระนอง 

 
ขOอเสนอแนะ 
 ขOอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 
 โครงการสHงเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตําบลราชกรูด 
จังหวัดระนอง ควรไดRรับการสHงเสริมและสนับสนุนใหRมีการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดRาน
การพัฒนาอาชีพเพ่ิมข้ึนดRวยการใหRความรูR แนะนําแนวทางในการพัฒนาอาชีพใหRแกHประชาชนโดยยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมHตามแนวพระราชดําริเปVนแนวทางในการพัฒนา เปVนการสHงเสริม
และสนับสนุนใหRประชาชนสามารถดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรใหRรูRจัก
การลดรายจHายครอบครัวและเปVนผลดีตHอสุขภาพและรูRจักเพ่ิมรายไดRโดยใชRทรัพยากรท่ีมีอยูHใน
ครัวเรือนใหRเกิดประโยชน�สูงสุด และขยายโอกาสโดยการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยการ
รHวมมือกันสรRางอาชีพไดRเหมาะสมกับทรัพยากรท่ีมีอยูHอยHางคุRมคHา มีความม่ันคงในอาชีพ และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นอยHางย่ังยืนตHอไป 
 ขOอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 

1. ควรมีการศึกษาปyจจัยตHางๆ เพ่ิมเติมท่ีมีสHงผลตHอผลของโครงการสHงเสริมและพัฒนาอาชีพ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตําบลราชกรูด จังหวัดระนอง ในดRานการนําความรูRไป
ปฏิบัติของผูRเขRารHวมโครงการ 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวHางผลของโครงการสHงเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตําบลราชกรูด จังหวัดระนอง ในดRานการนําความรูRไปปฏิบัติของ
ผูRเขRารHวมโครงการในปYถัดไป 
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การมีส�วนร�วมในการจัดทําประชาคมหมู�บOานชุมชนบOานตดิต�อ 
ในเขตเทศบาลตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย 

Participation in Establishment of Village Civil Society of Na-An Subdistrict 
Municipality With Villagers of Ban Tidtor, Muang District, Loei Province. 

 
สุรพร สมิะกุลธร, อดุลย� เลาหพล และรุHงภพ คงฤทธ์ิระจัน 

Suraporn Simakulthorn, Adul Laohapol and Rungpop Kongritrachun 
คณะรัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

 การวิจัยเร่ือง การมีสHวนรHวมในการจัดทําประชาคมหมูHบRานชุมชนบRานติดตHอ ในเขตเทศบาล
ตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย มีวัตถุประสงค�ท่ีสําคัญ คือ 1. เพ่ือศึกษาใหRทราบถึงการมีสHวน
รHวมในการจัดทําประชาคมหมูHบRานชุมชนบRานติดตHอ ในเขตเทศบาลตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัด
เลย 2.เพ่ือศึกษาใหRทราบถึงขRอเสนอแนะในการปรับปรุงการมีสHวนรHวมในการจัดทําประชาคมหมูHบRาน
ชุมชนบRานติดตHอ ในเขตเทศบาลตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งผูR วิจัยไดRศึกษา การมีสHวน
รHวมในการจัดทําประชาคมหมูHบRานชุมชนบRานติดตHอ ในเขตเทศบาลตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัด
เลย โดยมีเน้ือหาครอบคลุมท้ังหมด 3 ดRาน ดังน้ี ดRานหลักการมีสHวนรHวม ดRานระดับข้ันและเคร่ืองมือ
การมีสHวนรHวม ดRานแนวทางการเรียนและสนับสนุนการมีสHวนรHวม โดยทําการศึกษาจากประชาชน ใน
เขตเทศบาลตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย จํานวน 262 ราย ใชRการสุHมตัวอยHางแบบงHาย 
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย เคร่ืองมือท่ีใชRในการเก็บรวบรวม
ขRอมูล คือแบบสอบถามท่ีผูRวิจัยสรRางข้ึน สถิติท่ีใชRในการวิเคราะห�ขRอมูล ไดRแกH คHารRอยละ คHาเฉลี่ย 
และสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชRคHาสถิติ T-test และ F-test ผลการศึกษา  
มีขRอคRนพบดังตHอไปน้ี 
 ขRอคRนพบขRอท่ี 1) ตามวัตถุประสงค�ขRอท่ี 1 ผลการสํารวจการมีสHวนรHวมของประชาชนในการ
จัดทําประชาคมหมูHบRานของเทศบาลตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย ดRานหลักการมีสHวนรHวม 
พบวHา ประชาชนมีสHวนรHวมในการจัดทําประชาคมหมูHบRาน อยูHในระดับปานกลาง ( X = 2.38) ดRาน
ระดับข้ันและเคร่ืองมือการมีสHวนรHวม พบวHา ประชาชนมีสHวนรHวมในการจัดทําประชาคมหมูHบRาน อยูH
ในระดับปานกลาง ( X = 2.46) และดRานแนวทางการเรียน และสนับสนุนการมีสHวนรHวม พบวHา 
ประชาชนมีสHวนรHวมในการจัดทําประชาคมหมูHบRาน อยูHในระดับปานกลาง ( X = 2.59) 

ขRอคRนพบขRอท่ี 2) ตามวัตถุประสงค�ขRอท่ี 2 ประชาชนตRองการใหRมีการปรับปรุงดRานหลักการ
มีสHวนรHวม ในประเด็นเร่ือง การจัดทําประชาคมหมูHบRานของเทศบาลตําบลนาอาน อําเภอเมือง 
จังหวัดเลย มีปyญหาท่ีตRองปรับปรุงแกRไข มากท่ีสุด รองลงมาคือดRานระดับข้ันและเคร่ืองมือการมีสHวน
รHวม ในประเด็นเร่ือง ขRอเสนอแนะในการแกRไขปyญหาการจัดทําประชาคมหมูHบRานของเทศบาลตําบล
นาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย และดRานแนวทางการเรียนรูRและสนับสนุนการมีสHวนรHวมในประเด็น
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เร่ือง แนวทางการมีสHวนรHวมในการจัดทําประชาคมหมูHบRานของเทศบาลตําบลนาอาน อําเภอเมือง 
จังหวัดเลย ท่ีทHานสามารถดําเนินการไดR ตามลําดับ 

ขRอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังน้ี ไดRแกH 
1) ควรเป�ดโอกาสใหRประชาชนไดRมีสHวนรHวมในการเสนอรวบรวมขRอมูลความตRองการของชุมชน 

2) ควรเสนอขRอมูลและแผนงานการประชาสัมพันธ�ในการจัดทําประชาคมหมูHบRานใหRแกHประชาชนใน
ชุมชนไดRทราบขRอมูลชัดเจน และ 3) ควรจัดโครงการในการพัฒนาความรับผิดชอบของชุมชนกับเทศบาล 
เพ่ือสรRางความเปVนมิตรกับชุมชน และสามารถเขRากับชุมชนไดR นําไปสูHการมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
คําสําคัญ : การมีสHวนรHวมในการจัดทําประชาคมหมูHบRาน, เทศบาลตําบลนาอาน, บRานติดตHอ 
 

Abstract 
 The objectives of this research were; to understand participation in 
establishment of village civil society of Na-An Subdistrict Municipality With Villagers 
of Ban Tidtor, Muang District, Loei Province and to suggested of improvement 
villagers of Ban Tidtor with participation in establishment of village civil society.  
 There were three types of participation in establishment of village civil society 
of Na-An Subdistrict Municipality With Villagers of Ban Tidtor, Muang District, Loei 
Province; that were participation, level of rank and participation’s instrument, 
guideline of education and participation’s supporting. The sample group consisted of 
300 people which using simple random sampling. Instrument for collecting data was 
a questionnaire which made by researcher. Statistics in the research included 
percentage, mean, standard deviation (SD), T-test and F-test. The result indicated;  
 The first finding; result of participation in establishment of village civil society 
of Na-An Subdistrict Municipality of participation found in moderate ( X = 2.38); level 
of rank and participation’s instrument found in moderate ( X = 2.46) and guideline of 
education and participation’s supporting found in moderate ( X = 2.59) 
 The second finding; people need to improve of participation in topic of 
participation in establishment of village civil society of Na-An Subdistrict Municipality 
which has problems must be improved, following by level of rank and participation’s 
instrument in topic of suggestion improvement problems of participation in establishment 
of village civil society of Na-An Subdistrict Municipality and guideline of education and 
participation’s supporting in topic of the way participation in establishment of village 
civil society of Na-An Subdistrict Municipality which can be operated, respectively. 
 The recommendation of this research: 1) should allow people to participate 
to raise their needs 2) should offer public relation plans and information about 
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participation in establishment of village community for the people in the community 
with clear information and 3) should arrange the project to develop the responsibility 
of the community with the municipality to build community-friendly community and 
people cloud be able to join the community and leads to greater morale. 
Keywords :  Participation in Establishment of Village Civil Society, Na-An Subdistrict 
Municipality, Ban Tidtor 
 
บทนํา 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหHงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2525-2529) ท่ีมีการสนับสนุนใหR
ประชาชนมีสิทธิในการมีสHวนรHวมปกครองของตนเอง โดยประชาชนในทRองถ่ินน้ันๆ มีสิทธิในการเลือก
ผูRนําเพ่ือเขRามาเปVนผูRนําการบริหารทRองถ่ิน ซึ่งเปVนรูปแบบการปกครองท่ีเรียกไดRวHาเปVนประชาธิปไตย
ภายใตRการมีสิทธิในการปกครองของคนในทRองถ่ินท่ีมีใกลRชิดสนิทสนมกับประชาชนมาก ทําใหR
สามารถพัฒนาทRองถ่ินไดRมีการรับรูRและรูRปyญหาอยHางแทRจริงไมHวHาจะเปVนอาชีพ ฐานะ รายไดR ความ
เปVนอยูH สภาพแตกตHางกันดังกลHาว จึงมีผลกระทบทางดRานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งปyญหา
เหลHาน้ีตRองไดRรับการแกRไขเปVนอยHางมาก ดังน้ันการบริหารทRองถ่ินของผูRนําชุมชนตRองไดRรับความ
รHวมมือจากประชาชน การพัฒนาทRองถ่ินจะตRองมีการกําหนดนโยบาย และมีการวางแผนท่ีดี ซึ่งใน
การบริหารงานทRองถ่ินใหRประสบความสําเร็จไดR ตRองไดRรับความรHวมมือจากภาคประชาชน ซึ่งเปVนผูR
ไดRรับผลกระทบในดRานบวกและลบจากการบริหารงานและการดําเนินงานขององค�กรทRองถ่ิน เทศบาล 
วHาการดําเนินงานจะบรรลุสําเร็จไดR โดยท่ีเทศบาลเปVนผูRดําเนินงานฝ�ายเดียวยHอมเปVนไปไมHไดR ดังน้ัน
จําเปVนตRองไดRรับการประสานงานและความรHวมมือจากประชาชนท่ีจะชHวยแบHงเบาภาระขององค�กร
ทRองถ่ิน เทศบาลใหRเบาบางลง โดยการสรRางความรHวมมือในการพัฒนาชุมชน ระหวHางประชาชนกับ
องค�กรทRองถ่ิน เทศบาลบนพ้ืนฐานของการมีสHวนรHวมของประชาชนและการพ่ึงพาตนเอง  

การกHอต้ังคณะกรรมการชุมชน เพ่ือจะทําหนRาท่ีเปVนผูRประสานงานระหวHางภาครัฐกับ
ประชาชนแลRว ยังทําหนRาท่ีในการเปVนผูRนําและการพัฒนาทางสังคมดRานอ่ืนๆ ของชุมชน เทศบาล 
เปVนการปกครองทRองถ่ินอีกรูปแบบหน่ึงท่ีใหRประชาชนมีสิทธิ มีสHวนรHวมในการปกครองทRองถ่ินเปVน
รูปแบบการปกครองท่ีเรียกวHาเปVนประชาธิปไตยและใกลRชิดประชาชนมากในการพัฒนาทRองถ่ินจะตRอง
มีการกําหนดนโยบายและมีการวางแผนท่ีดี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยไดRเรHงวางแผน
พัฒนา และแกRไขปyญหาชุมชนในเขตเมือง ตHอมากรมการปกครองไดRกําหนดใหRสํานักปลัดเทศบาล 
เปVนสHวนราชการหนHวยงานหน่ึงซึ่งรับผิดชอบงานชุมชน (ตามหนังสือสั่งท่ี มท 0413/ว1553 ลงวันท่ี 
29 ธันวาคม 2530 การกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 
 เทศบาลตําบลนาอาน แตHเดิมเปVนองค�การบริหารสHวนตําบลขนาดเล็กไดRรับการยกฐานะเปVน
องค�การบริหารสHวนตําบล เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2538 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การ
บริหารสHวนตําบล พ.ศ. 2537 และตHอมาไดRรับการยกฐานะเปVนเทศบาลตําบลนาอาน เม่ือวันท่ี 24 
สิงหาคม 2550 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย มีจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท้ังหมด 12 คน คณะ
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การมีส�วนร�วมในการจัดทําประชาคมหมู�บOานชุมชนบOาน
ติดต�อ ในเขตเทศบาลตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย 
1. ดRานหลักการมีสHวนรHวม    
2. ดRานระดับขั้นและเครื่องมือการมีสHวนรHวม   
3. ดRานแนวทางการเรียนและสนับสนุนการมีสHวนรHวม 

ผูRบริหาร 5 คน พนักงานเทศบาลปฏิบัติหนRาท่ีเลขานุการสภา 1 คน หHางจากท่ีวHาการอําเภอเมือง 
ประมาณ 9 กิโลเมตร หHางจากจังหวัดชลบุรี ประมาณ 9 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีท้ังหมด 57.85 ตาราง
กิโลเมตร จํานวน 36,156 ไรH จํานวนประชากรท้ังหมด รวมท้ังสิ้น 19,216 คน จํานวนครัวเรือน 
ท้ังสิ้น 8,851 ครัวเรือนและไดRจัดต้ังชุมชนในเขตเทศบาลตําบลนาอาน ข้ึนเปVนคร้ังแรก จํานวน 5 
ชุมชน (สํานักงานทะเบียนทRองถ่ินเทศบาลตําบลนาอาน)  
  ผูRวิจัยทําการวิจัยเร่ือง การมีสHวนรHวมในการจัดทําประชาคมหมูHบRานชุมชนบRานติดตHอ ในเขต
เทศบาลตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย เพราะปyญหาท่ีมักพบในเทศบาล มีดังน้ี เทศบาลไมH
สามารถตอบสนองความตRองการของชุมชนไดR ทําใหRประชาชนเห็นวHาการจัดทําประชาคมไมHสามารถ
ชHวยเหลือชุมชนไดR ประชาชนคิดวHาผลจากการจัดทําประชาคมของชุมชน ประชาชนจะไมHไดRรับ
ประโยชน�อยHางเต็มท่ี และการจัดทําประชาคมหมูHบRานแตHละคร้ัง ประชาชนในพ้ืนท่ีไมHเขRารHวม
ประชาคม ดังน้ันการวิจัยในคร้ังน้ีจึงเปVนการศึกษาวHาชุมชนมีสHวนรHวมมากนRอยเพียงใด และประชาชน
มีขRอเสนอแนะในการทําประชาคมหมูHบRานอยHางไร ซึ่งจะไดRใหRเทศบาลตําบลนาอาน ไดRเขRาไปรHวมกัน
แกRปyญหาในพ้ืนท่ีของชุมชนบRานติดตHอ รวมท้ังยังเปVนประโยชน�แกHประชาชนของชุมชนบRานติดตHอท่ี
อาศัยอยูHในเขตพ้ืนท่ี ผูRวิจัยจึงใครHทําการศึกษาวิจัยของเทศบาล เพ่ือใชRเปVนแนวทางในการปรับปรุง
แกRไขและพัฒนาใหRชุมชนของบRานติดตHอใหRมีสHวนรHวมกับ การจัดทําประชาคมหมูHบRานของเทศบาล
ตําบลนาอาน ไดRอยHางย่ังยืน และเพ่ือใหRชุมชนบRานติดตHอเปVนตัวอยHางแกHชุมชนอ่ืนๆ ในเขตของ
เทศบาลตําบลนาอานตHอไป 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาใหRทราบถึงการมีสHวนรHวมในการจัดทําประชาคมหมูHบRานชุมชนบRานติดตHอ ในเขต
เทศบาลตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย 

2. เพ่ือศึกษาใหRทราบถึงขRอเสนอแนะในการปรับปรุงการมีสHวนรHวมในการจัดทําประชาคม
หมูHบRานชุมชนบRานติดตHอ ในเขตเทศบาลตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

     ตัวแปรตOน       ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดRตHอเดอืน 
7. การไดRรับขRอมูลขHาวสาร 
8. การเขRารHวมประชุม 
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การดําเนินการวิจัย 
 วิธีดําเนินการวิจัย เร่ือง การมีสHวนรHวมในการจัดทําประชาคมหมูHบRานชุมชนบRานติดตHอในเขต
เทศบาลตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลยเปVนการศึกษาเชิงปริมาณ มีลําดับดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุHมตัวอยHาง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชRในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขRอมูล 
 4. การวิเคราะห�ขRอมูล 

 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ีไดRแกH อยูHอาศัยในชุมชนบRานติดตHอ จํานวน 753 คน  
  กลุHมตัวอยHาง โดยวิธีการคํานวณขนาดกลุHมตัวอยHางของทาโรH ยามาเนH จากประชากร 753 คน 
เม่ือคํานวณแลRวไดRขนาดกลุHมตัวอยHางสําหรับการศึกษาเปVนจํานวน 262 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชOในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชRในการวิจัยคร้ังน้ีเปVนแบบสอบถาม (questionnaires) ท่ีผูRศึกษาสรRางข้ึนจาก

แนวคิดจากทฤษฎี เอกสารตHางๆ ตลอดจนงานวิจัยท่ีเก่ียวขRอง แบบสอบถามแบHงออกเปVน 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ขRอมูลท่ัวไปของผูRตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 การมีสHวนรHวมในการจัดทําประชาคมหมูHบRานชุมชนบRานติดตHอ ในเขตเทศบาลตําบล

นาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย 
ตอนท่ี 3 ขRอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
การเก็บรวบรวมขOอมูล 
การเก็บรวบรวมขRอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ผูRวิจัยเก็บรวบรวมขRอมูลโดยใชRแบบสอบถามเพ่ือใชR

ในการเก็บขRอมูลภาคสนาม (field research)  
การวิเคราะห�ขOอมูล 
สถิติพรรณนาถูกใชRในการวิเคราะห�เพ่ือศึกษาการมีสHวนรHวมในการจัดทําประชาคมหมูHบRาน

ชุมชนบRานติดตHอ ในเขตเทศบาลตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย ประกอบดRวยคHารRอยละ 
คHาเฉลี่ย และสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห�เปรียบเทียบการปฏิบัติงานของการมีสHวนรHวมในการ
จัดทําประชาคมหมูHบRานชุมชนบRานติดตHอ ในเขตเทศบาลตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย 
จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดRตHอเดือน การไดRรับขRอมูลขHาวสาร 
และการเขRารHวมประชุม โดยใชRการวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว F-test ทดสอบความแตกตHาง
ระหวHางคHาเฉลี่ยของกลุHมตัวอยHางมากกวHา 2 กลุHม 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองการมีสHวนรHวมในการจัดทําประชาคมหมูHบRานชุมชนบRานติดตHอ ในเขตเทศบาลตําบล
นาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย มีวัตถุประสงค�ในการศึกษา คือ 1) เพ่ือศึกษาใหRทราบถึงการมีสHวนรHวมใน
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การจัดทําประชาคมหมูHบRานชุมชนบRานติดตHอ ในเขตเทศบาลตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย และ  
2) เพ่ือศึกษาใหRทราบถึงขRอเสนอแนะในการปรับปรุงการมีสHวนรHวมในการจัดทําประชาคมหมูHบRานชุมชน
บRานติดตHอ ในเขตเทศบาลตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย  

จากการวิจัยพบวHา 
 ขRอคRนพบขRอท่ี 1) ตามวัตถุประสงค�ขRอท่ี 1 ผลการสํารวจการมีสHวนรHวมของประชาชนในการ
จัดทําประชาคมหมูHบRานของเทศบาลตําบลนาอาน ดRานหลักการมีสHวนรHวม พบวHา ประชาชนมีสHวนรHวมใน
การจัดทําประชาคมหมูHบRาน อยูHในระดับปานกลาง ( X = 2.38) ดRานระดับข้ันและเคร่ืองมือการมีสHวนรHวม 
พบวHา ประชาชนมีสHวนรHวมในการจัดทําประชาคมหมูHบRาน อยูHในระดับปานกลาง ( X = 2.46) และดRาน
แนวทางการเรียน และสนับสนุนการมีสHวนรHวม พบวHา ประชาชนมีสHวนรHวมในการจัดทําประชาคมหมูHบRาน 
อยูHในระดับปานกลาง ( X = 2.59) 
 ขRอคRนพบขRอท่ี 2) ตามวัตถุประสงค�ขRอท่ี 2 ประชาชนตRองการใหRมีการปรับปรุงดRานหลักการ มี
สHวนรHวม ในประเด็นเร่ือง การจัดทําประชาคมหมูHบRานของเทศบาลตําบลนาอาน มีปyญหาท่ีตRองปรับปรุง
แกRไข มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดRานระดับข้ันและเคร่ืองมือการมีสHวนรHวม ในประเด็นเร่ือง ขRอเสนอแนะใน
การแกRไขปyญหาการจัดทําประชาคมหมูHบRานของเทศบาลตําบลนาอาน และดRานแนวทางการเรียนรูRและ
สนับสนุนการมีสHวนรHวมในประเด็นเร่ือง แนวทางการมีสHวนรHวมในการจัดทําประชาคมหมูHบRานของเทศบาล
ตําบลนาอาน ท่ีทHานสามารถดําเนินการไดRตามลําดับ 
 
อภิปรายผล 

ในการวิเคราะห�ถึงองค�ความรูRใหมHท่ีไดRจาการวิจัย ผูRวิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหวHางขRอ
คRนพบท่ีไดRจากการศึกษาและองค�ความรูRเดิม ดังน้ี 

1) ดRานหลักการมีสHวนรHวม พบวHา ประชาชนมีสHวนรHวมในการจัดทําประชาคมหมูHบRานของ
เทศบาลตําบลนาอาน อยูHในระดับปานกลาง สอดคลRองกับการวิจัยของทานตะวัน อินทร�จันทร� (2546) 
ไดRศึกษาวิจัยเร่ืองการมีสHวนรHวมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนยHอยในเขตเทศบาลเมือง
ลําพูนไดRศึกษาระดับการมีสHวนรHวมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนยHอยในเขตเทศบาลเมือง
ลําพูนใน 4 ลักษณะไดRแกHการมีสHวนรHวมตัดสินใจการมีสHวนรHวมปฏิบัติงานการมีสHวนรHวมรับผลประโยชน�
และการมีสHวนรHวมประเมินผลการพัฒนาชุมชนยHอยผลการศึกษาพบวHาคณะกรรมการมีสHวนรHวมในระดับ
ปานกลางโดยมีสHวนรHวมในการตัดสินใจเก่ียวกับการประชุมท่ีเก่ียวขRองกับการพัฒนาชุมชนการคิดหาและ
สรRางรูปแบบและวิธีการเพ่ือแกRไขและลดปyญหาชุมชนการคิดคRนวิธีการแกRไขปyญหาของชุมชน 

2) ดRานระดับข้ันและเคร่ืองมือการมีสHวนรHวมพบวHา ประชาชนมีสHวนรHวมในการจัดทําประชาคม
หมูHบRานของเทศบาลตําบลนาอาน อยูHในระดับปานกลาง สอดคลRองกับการวิจัยของทานตะวัน อินทร�
จันทร� (2547) โดยมีสHวนรHวมตัดสินใจเก่ียวกับการประชุมท่ีเก่ียวขRองกับการพัฒนาชุมชน การคิดหาและ
สรRางรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพ่ือแกRไขและลดปyญหาของชุมชน การคิดคRนวิธีการแกRปyญหาของชุมชน 
คRนหาความตRองการของชุมชนและเสนอตHอเทศบาล การตัดสินใจในการใชRทรัพยากรของทRองถ่ินท่ีมีอยูH
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จํากัด ใหRเกิดประโยชน�ตHอสHวนรวม และการศึกษาและวิเคราะห�ปyญหาและสาเหตุที่เกิดข้ึนในชุมชนอยูHใน
ระดับปานกลาง  

3) ดRานแนวทางการเรียนรูRและสนับสนุนการมีสHวนรHวมพบวHา ประชาชนมีสHวนรHวมในการจัดทํา
ประชาคมหมูHบRานของเทศบาลตําบลนาอาน อยูHในระดับปานกลางสอดคลRองกับการวิจัยของทานตะวัน 
อินทร�จันทร� (2547) การมีสHวนรHวมปฏิบัติงานเก่ียวกับการสHงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและสรRาง
ความสามัคคีในชุมชน การสรRางสรรค�สิ่งใหมHท่ีเปVนประโยชน�ตHอชุมชนและสนองความตRองการของชุมชน 
การดูแลสาธารณสมบัติของชุมชน การบริหารกิจกรรมและประสานงานขอความรHวมมือระหวHางชุมชนกับ
เทศบาล การจัดหรือปรับปรุงการบริหารงานพัฒนาชุมชนใหRมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การวาง
นโยบายแผนงานหรือโครงการตHาง ๆ ของชุมชน การกําหนดกฎระเบียบตHาง ๆ ของชุมชน และการแสดง
ความคิดเห็นหรือรRองทุกข�เก่ียวกับปyญหาท่ีประสบไดRโดยตรง การจัดทําประชาพิจารณ�หรือจัดประชุม 
เพ่ือรับฟyงความคิดเห็นโครงการพัฒนาเทศบาลท่ีสําคัญ การประเมินผลโครงการตHาง ๆ ของชุมชน การ
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล ในการรHวมเปVนคณะกรรมการประเมินผลแผนงานหรือ
โครงการพัฒนาชุมชนของเทศบาลซึ่งอยูHในระดับปานกลาง 

 
ขOอเสนอแนะ 
 ขOอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 

1. เทศบาลตําบลนาอาน ควรเป�ดโอกาสใหRประชาชนไดRมีสHวนรHวมในการเสนอรวบรวมขRอมูล
ความตRองการของชุมชน เพ่ือใหRไดRรับขRอมูลหรือความตRองการจากชุมชนตามความเปVนจริงผูRบริหาร
ความรับฟyงความคิดเห็นของผูRใตRบังคับบัญชา  

2. เทศบาลตําบลนาอาน ควรท่ีจะเสนอขRอมูลและแผนงานการประชาสัมพันธ�ในการจัดทํา
ประชาคมหมูHบRานใหRแกHประชาชนในชุมชนไดRทราบขRอมูลชัดเจน เพ่ือใหRประชาชนในชุมชนไดRมีสHวน
รHวมในการรับรูRขRอมูลหรือเสนอขRอมูลในการจัดทําประชาคมหมูHบRานในแตHละคร้ัง  

3. เทศบาลตําบลนาอาน ควรจัดโครงการในการพัฒนาความรูRสึกรับผิดชอบของชุมชนกับ
เทศบาล เพ่ือใหRชุมชนเขRามามองวHาเทศบาลตําบลนาอาน เปVนมิตรกับชุมชน และสามารถเขRากับชุมชน
ไดR จึงจะเกิดความรูRสึกรับผิดชอบของชุมชนผูRบริหารควรสรRางขวัญและกําลังใจใหRผูRใตRบังคับบัญชา 
เพ่ือมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน  

ขOอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 
1. ควรมีการศึกษาการมีสHวนรHวมของประชาชนในการจัดทําประชาคมหมูHบRานของเทศบาล

อ่ืน เชHน นครแหลมฉบัง เปVนตRน เพ่ือเปรียบเทียบผลการศึกษา 
2. ควรศึกษาเร่ืองแนวทางการพัฒนาการมีสHวนรHวมของประชาชนในการจัดทําประชาคม

หมูHบRานเทศบาล เพราะประชาชนยังมีความคิดเห็นวHาการจัดทําประชาคมไมHสามารถชHวยเหลือชุมชนไดR 
ประชาชนจะไมHไดRรับประโยชน�อยHางเต็มท่ี 

3. ควรศึกษาเร่ืองแนวทางหรือปyจจัยท่ีสHงผลตHอการเพ่ิมการมีสHวนรHวมการจัดทําประชาคม
หมูHบRานของประชาชน เพราะประชาชนในพ้ืนท่ีมักไมHเขRารHวมประชาคมของชุมชน 
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยเชิงปริมาณเร่ือง “ความพึงพอใจตHอการบริการสาธารณะขององค�การบริหารสHวน
ตําบลโคกวHานอําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย�” มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจใน
การใหRบริการสาธารณะโดยใชRแบบสอบถามเปVนเคร่ืองมือในการเก็บขRอมูลภาคสนามโดยใชRตัวอยHาง
วิจัย 200 คน โดยการสุHมแบบบังเอิญ การวิเคราะห�ขRอมูลใชRโปรแกรมสําเร็จรูป แสดงโดยคHารRอยละ 
คHาเฉลี่ย และคHาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวHา : 
 ในภาพรวม ผูRรับบริการมีความพึงพอใจในระดับ “สูง” ตHอการใหRบริการสาธารณะของ
องค�การบริหารสHวนตําบลโคกวHานอําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย� โดยเรียงลําดับดังน้ี ดRาน
กระบวนการ/ข้ันตอนการใหRบริการ ดRานสิ่งอํานวยความสะดวก ดRานความเช่ือม่ันในการใหRบริการ 
และดRานบุคลากรผูRใหRบริการ 
 ขRอเสนอแนะในการวิจัย ไดRแกH ควรมีการจัดโครงการตHางๆ ท่ีเปVนประโยชน�ตHอการพัฒนา
บุคลากร ควรจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร และ ประชาสัมพันธ�ขอความรHวมมือจากประชาชนและ
หนHวยงานท่ีเก่ียวขRอง ใหRมีสHวนรHวม และควรเป�ดโอกาสใหRผูRรับบริการไดR มีสHวนรHวมในการประเมิน
เจRาหนRาท่ีผูRใหRบริการ ในการใหRบริการ ทุก 3 เดือน ซึ่งจะนําไปสูHความเขRาใจ และความผูกพันท่ีดีตHอ
กันระหวHางประชาชนผูRรับบริการและเจRาหนRาท่ี เพ่ือจะเปVนสิ่งท่ีจะนําสถาบันไปสูHความสําเร็จและเพ่ือ
ตอบสนองความตRองการของผูRรับบริการใหRดีย่ิงข้ึนตHอไป 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, การใหRบริการสาธารณะ, องค�การบริหารสHวนตําบล 
 

Abstract  
This quantitative research on “Public Services of Khok-wan Sub-District 

Administrative Organization, Lahansai District, Buriram.” aims at studying for the 
satisfraction level of publicness to Khok-wan Sub-District Administrative Organization. 
The structured questionnaires were implemented to collect the field data from 200 
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samples. The statistic programs were used for field data analysis on percentage, 
mean and standard deviation. 

The research results are as follows :  
 In general view, the publicness of Khok-wan Sub-District Administrative 
Organization, Lahansai District, Buriram, are appreciated to the whole organized 
public services at a high level degree, orderly from each dimension : process, 
accommodation, quality, confidence, and personnels.  

Suggestions for research included: projects that are beneficial to the 
development of personnel should develop a personnel development program and 
promote cooperation from the public and relevant authorities, and should provide 
opportunities for the service recipients to participate in the evaluation of Service 
officers in service every 3 months, which leads to a better understanding and 
commitment between the people, the service and the authorities, to be a place to 
bring the institution to success and to better meet the needs of the service 
recipients. 
Keywords : Satisfaction, Public Service, Sub District Administration Organization 
 
บทนํา 

รัฐตRองดําเนินการตามแนวนโยบายดRานการบริหารราชการแผHนดิน โดยการกระจายอํานาจ
ใหRองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของทRองถ่ินไดRเอง สHงเสริมใหRองค�กร
ปกครองสHวนทRองถ่ินมีสHวนรHวมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหHงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจ
ทRองถ่ินและระบบสาธารณูปการ โดยองค�การบริหารสHวนทRองถ่ิน ถือเปVนองค�กรทางการเมืองสําคัญ
องค�กรหน่ึงท่ีเช่ือกันวHามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและการพัฒนาชุมชนทRองถ่ิน การ
พัฒนาของทRองถ่ินท่ีเขRมแข็งจึงเปVนรากฐานการสรRางความเขRมแข็งในระดับชาติอยHางปฏิเสธไมHไดR  

พระราชบัญญัติสภาตําบล องค�การบริหารสHวนตําบล พ.ศ. 2538 (และแกRไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
5 พ.ศ. 2546) กําหนดใหRองค�การปกครองสHวนทRองถ่ินปฏิบัติงานตามอํานาจหนRาท่ีขององค�การบริหาร
สHวนตําบล ซึ่งตRองเปVนไปเพ่ือประโยชน�สุขของประชาชน ดRวยวิธีการบริหารกิจการบRานเมืองท่ีดี ดังน้ัน 
องค�การบริหารสHวนตําบลจึงตRองเรHงพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการอันจะนําไปสูHระบบการบริหาร
จัดการท่ีดี โดยไดRดําเนินการดRานการวางแผนการบริหาร การประเมินผล และสํารวจความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีรับบริการ เพ่ือนํามาปรับปรุงแกRไขและพัฒนาองค�กร 

องค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินเปVนรูปแบบหน่ึงของการปกครองแบบกระจายอํานาจ
(Decentralization) คือ องค�กรกําหนดใหRมีการกระจายอํานาจหนRาท่ีไปสูHหนHวยงานตHางๆ โดย
สอดคลRองกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผHนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 สHงผลใหRมีการ
จัดต้ังกรมสHงเสริมการปกครองทRองถ่ินข้ึน โดยมีภารกิจหนRาท่ีสําคัญในการสHงเสริมสนับสนุนใหRองค�กร
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ปกครองทRองถ่ินมีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล สรRางความเขRมแข็งใหRแกHองค�กรปกครอง
สHวนทRองถ่ิน มีการบริหารจัดการท่ีดีเพ่ือตอบสนองความตRองการของประชาชนในทRองถ่ินและมีการบูร
ณาการการแกRไขปyญหาและพัฒนาทRองถ่ินไดRอยHางมีประสิทธิภาพ  

องค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินจึงมีแนวคิดท่ีจะนํางานทางดRานการบริการหลักๆ ท่ีเก่ียวขRอง
โดยตรงกับประชาชน เชHน งานบริหาร งานจัดการศึกษา งานกฎหมาย งานสวัสดิการและสังคม งาน
จัดเก็บรายไดR งานการเงินและบัญชี งานบริหารท่ัวไป งานพัฒนาโครงสรRางพ้ืนฐาน งานขออนุญาต
ตHางๆ งานสHงเสริมการเกษตร งานป{องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอ่ืนๆ โดยมีอํานาจหนRาท่ีท่ี
กระทําในเขตพ้ืนท่ีของตน คือ  

1) จัดใหRมีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก  
2) รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 
3) ป{องกันโรคและระงับโรคติดตHอ  
4) ป{องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
5) สHงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
6) สHงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูRสูงอายุ และผูRพิการ  
7) คุRมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลRอม  
8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปyญญาทRองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทRองถ่ิน  
9) ปฏิบัติหนRาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหRตาม

ความจําเปVนและสมควร  
การศึกษาลักษณะการใหRบริการสาธารณะขององค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินจึงมีความสําคัญ

หลายประการ กลHาวคือ ประการแรกเปVนการวัดประสิทธิภาพของการใหRบริการ ประการท่ีสอง เปVน
การศึกษาลักษณะการใหRบริการ และประการท่ีสาม ระดับการใหRบริการขององค�กรเปVนรูปธรรม
ประการหน่ึงซึ่งสะทRอนใหRเห็นความสัมพันธ�ระหวHางการใหRบริการขององค�กร/หนHวยงานกับ
ผูRรับบริการ (ประชาชนในทRองถ่ิน) 

ดังน้ันผูRวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเก่ียวกับลักษณะการใหRบริการสาธารณะขององค�การบริหาร
สHวนตําบลโคกวHาน อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย� เพ่ือนําขRอคRนพบท่ีไดRจากการศึกษาคร้ังน้ีไป
เปVนขRอมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุงและพัฒนาการใหRบริการสาธารณะขององค�การบริหารสHวนตําบล
โคกวHาน อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย� หรือหนHวยงานท่ีเก่ียวขRองตHอไป 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการการใหRบริการสาธารณะขององค�การบริหารสHวนตําบล
โคกวHาน อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย� 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีผูRวิจัยไดRนําหลักการ/แนวคิด/ทฤษฎีเก่ียวกับ ความพึงพอใจในการ

ใหRบริการ มากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดําเนินการวิจัย 
 วิธีการดําเนินการวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจตHอบริการสาธารณะขององค�การบริหารสHวน
ตําบลโคกวHาน อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย�”ผูRวิจัยไดRดําเนินการวิจัยโดยมีการดําเนินการตาม
ข้ันตอนสําคัญดังน้ี  
 1. ประชากรและกลุHมตัวอยHาง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชRในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขRอมูล 
 4. การวิเคราะห�ขRอมูล 

ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูRวิจัยไดRกําหนดประชากรเปVน ประชาชนหรือผูRมารับบริการท่ีขอรับหรือใชR
บริการขององค�การบริหารสHวนตําบลโคกวHาน อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย�ปY พ.ศ. 2561
จํานวน 8,168 คน และกลุHมตัวอยHางกลุHมตัวอยHางท่ีใชRในการวิจัยคร้ังน้ีคือตัวแทนประชาชนหรือ ผูRมา
รับบริการท่ีมาขอรับหรือใชRบริการขององค�การบริหารสHวนตําบลโคกวHาน อําเภอละหานทราย จังหวัด
บุรีรัมย� ปYพ.ศ. 2561 ท่ีไดRมาโดยการสุHมแบบบังเอิญจํานวน 200 คนแยกตาม อายุ ของผูRตอบ
แบบสอบถาม 

เคร่ืองมือท่ีใชOในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชRในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปVนแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูRศึกษาไดRสรRางข้ึน

เอง ซึ่งแบบสอบถามแบHงออกเปVน 3 ตอนดังน้ี  
ตอนท่ี 1 เปVนแบบสอบถามชนิดตรวจเช็ครายการ (Check list) ใชRเก็บขRอมูลเก่ียวกับ เพศ อายุ 

การศึกษา สถานะภาพ อาชีพ ของผูRตอบแบบสอบถาม 

บริการสาธารณะขององค�การบริหารส�วน
ตําบลโคกว�าน อําเภอละหานทราย 

จังหวัดบุรีรัมย� 
1. ดRานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหRบริการ 
2. ดRานบุคลากรผูRใหRบริการ 
3. ดRานสิ่งอํานวยความสะดวก 
4. ดRานคุณภาพของการใหRบริการ 
5. ดRานความเช่ือม่ันในการใหRบริการ 

ระดับความพงึพอใจในการใหOบริการ
สาธารณะของขององค�การบริหารส�วน

ตําบลโคกว�าน อําเภอละหานทราย 
จังหวัดบุรีรัมย� 
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ตอนท่ี 2 เปVนแบบสอบถามชนิดมาตราสHวนประเมินคHา (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตาม
วิธีการของเรนซิส-ลิเคอร�ท (Rensis Likert) คือ อยูHในระดับ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นRอย และนRอย
ท่ีสุด ใชRเก็บขRอมูลเก่ียวกับ ความพึงพอใจตHอการใหRบริการสาธารณะขององค�การบริหารสHวนตําบลโคก
วHานอําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย� 

ตอนท่ี 3 เปVนแบบสอบถามปลายเป�ด เพ่ือใหRผูRตอบแบบสอบถามไดRเสนอขRอคิดเห็นอ่ืนๆ 
การเก็บรวบรวมขOอมูล 
ผูRวิจัยไดRดําเนินการเก็บรวบรวมขRอมูล โดยการสุHม จํานวน 200 คน ซึ่งมีข้ันตอนในการ

ดําเนินงานดังน้ี 
1. ดําเนินการเก็บรวบรวมขRอมูลโดยวิธี แบบกระจายสุHมตามพ้ืนท่ี ดRวยผูRศึกษาเอง  
2. ขอความรHวมมือกลุHมตัวอยHางวิจัยใหRตอบแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมขRอมูลกลับดRวย

ผูRวิจัยเอง  
การวิเคราะห�ขOอมูล 
ผูRวิจัยดําเนินการวิเคราะห�ขRอมูลดังน้ี 

 1. วิเคราะห� เพศ อายุ การศึกษา สถานะภาพ อาชีพ ของผูRตอบแบบสอบถาม จํานวน 200 
คน โดยใชRความถ่ีและคHารRอยละ  

2. วิเคราะห�ระดับความพึงพอใจการใหRบริการสาธารณะขององค�การบริหารสHวนตําบลโคก
วHาน อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย�ปY พ.ศ. 2561 ในดRานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหRบริการดRาน
บุคลากรผูRใหRบริการดRานสิ่งอํานวยความสะดวกดRานคุณภาพของการใหRบริการและดRานความเช่ือม่ันใน
การใหRบริการโดยการหาคHาเฉลี่ย คHาเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายดRาน 

3. นําผลท่ีไดRจากการวิเคราะห�ทางสถิติมาแปลผลตามแนวทางของเบสต� (BEST. อRางอิงใน 
สวิด ดวงจันทร� 2546 หนRา 58) ซึ่งแบHงคะแนนเปVนชHวงๆ มีความหมายดังน้ี 

คHาเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมายวHา มีประสิทธิภาพอยูHในระดับ มากท่ีสุด 
คHาเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความหมายวHา มีประสิทธิภาพอยูHในระดับ มาก 
คHาเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมายวHา มีประสิทธิภาพอยูHในระดับ ปานกลาง 
คHาเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความหมายวHา มีประสิทธิภาพอยูHในระดับ นRอย 
คHาเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความหมายวHา มีประสิทธิภาพอยูHในระดับ นRอยท่ีสุด 
 

ผลการวิจัย 
ความพึงพอใจตHอบริการสาธารณะขององค�การบริหารสHวนตําบลโคกวHาน อําเภอละหาน

ทราย จังหวัดบุรีรัมย� พบวHา 
1. สภาพท่ัวไปของกลุHมตัวอยHางท่ีใชRศึกษา  
สภาพท่ัวไปของกลุHมตัวอยHางท่ีใชRศึกษา อายุ 18 - 25 ปYจํานวน 42 คน คิดเปVนรRอยละ 21.00 

อายุ 26 - 40 ปYจํานวน 92 คน คิดเปVนรRอยละ46.00 อายุ 41 - 60 ปYจํานวน 50 คน คิดเปVนรRอยละ25.00 
อายุมากกวHา 60 ปY จํานวน 16 คนคิดเปVน รRอยละ 8.00 
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2. ระดับความพึงพอใจในบริการสาธารณะขององค�การบริหารสHวนตําบลโคกวHาน อําเภอละหาน
ทราย จังหวัดบุรีรัมย�โดยภาพรวม อยูHในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายดRานพบวHา ดRานกระบวนการ/
ข้ันตอนการใหRบริการเปVนลําดับ 1ดRานสิ่งอํานวยความสะดวก เปVนลําดับท่ี 2 ดRานคุณภาพของการ
ใหRบริการเปVนลําดับท่ี 3 ดRานความเช่ือม่ันในการใหRบริการเปVนลําดับท่ี 4 และลําดับสุดทRาย คือ ดRาน
บุคลากรผูRใหRบริการ 

3. ความพึงพอใจของผูRรับบริการตHอบริการสาธารณะขององค�การบริหารสHวนตําบลโคกวHาน 
อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย�รายดRาน  

(1) ระดับความพึงพอใจในบริการสาธารณะขององค�การบริหารสHวนตําบลโคกวHาน อําเภอ 
ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย�ดRานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหRบริการอยูHในระดับมาก คHาเฉลี่ย 3.87 

(2) ระดับความพึงพอใจในบริการสาธารณะขององค�การบริหารสHวนตําบลโคกวHาน อําเภอละหาน
ทราย จังหวัดบุรีรัมย�ดRานบุคลากรผูRใหRบริการอยูHในระดับมาก คHาเฉลี่ย 3.66 

(3) ระดับความพึงพอใจในบริการสาธารณะขององค�การบริหารสHวนตําบลโคกวHาน อําเภอละหาน
ทราย จังหวัดบุรีรัมย�ดRานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูHในระดับมาก คHาเฉลี่ย 3.76 

(4) ระดับความพึงพอใจในบริการสาธารณะขององค�การบริหารสHวนตําบลโคกวHาน อําเภอละหาน
ทราย จังหวัดบุรีรัมย� ดRานคุณภาพของการใหRบริการ อยูHในระดับมาก คHาเฉลี่ย 3.72 

(5) ระดับความพึงพอใจในบริการสาธารณะขององค�การบริหารสHวนตําบลโคกวHาน อําเภอละหาน
ทราย จังหวัดบุรีรัมย� ดRานความเช่ือม่ันในการใหRบริการ อยูHในระดับมาก คHาเฉลี่ย 3.70 
 
อภิปรายผล 

1. ระดับความพึงพอใจในบริการสาธารณะขององค�การบริหารสHวนตําบลโคกวHาน อําเภอละหาน
ทราย จังหวัดบุรีรัมย� โดยภาพรวม อยูHในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปVนเพราะ การใหRบริการขององค�การ
บริหารสHวนตําบลโคกวHาน อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย� เนRนการใหRบริการท่ีมีคูณภาพ เปVนธรรม
ท่ัวถึง ตรงตามความตRองการของผูRรับบริการ ซึ่งสอดคลRองกับงานวิจัยของ พงษ�ไพบูลย� ศิลาวราเวทย�
และทิฆัมพร คุRมวงศ� (2551) ไดRวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผูRมารับบริการจากเทศบาลตําบลทHาลRอ 
อําเภอทHามHวง จังหวัดกาญจนบุรี 

 
ขOอเสนอแนะ 
 ขOอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 
 ความพึงพอใจตHอการบริการสาธารณะขององค�การบริหารสHวนตําบลโคกวHาน อําเภอละหานทราย 
จังหวัดบุรีรัมย� ในภาพรวมอยูHในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายดRาน พบวHามีระดับคุณภาพดRานบุคลากร 
ผูRใหRบริการ เปVนอันดับสุดทRาย ดังน้ัน ผูRบริหารตRองยึดเอา งานดRานบุคลากรผูRใหRบริการ เปVนหลักในการ
ปรับปรุงพัฒนา และควรมีการดําเนินการ ดังน้ี 
 1. การจัดโครงการตHางๆ ท่ีเปVนประโยชน�ตHอการพัฒนาบุคลากร  
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 2. ควรจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร และ ประชาสัมพันธ�ขอความรHวมมือจากประชาชนและ
หนHวยงานท่ีเก่ียวขRอง ใหRมีสHวนรHวม 
 3. ควรเป�ดโอกาสใหRผูR รับบริการไดR มีสHวนรHวมในการประเมินเจRาหนRาท่ีผูRใหRบริการ ในการ
ใหRบริการ ทุก 3 เดือน ซึ่งจะนําไปสูHความเขRาใจ และความผูกพันท่ีดีตHอกันระหวHางประชาชนผูRรับบริการ
และเจRาหนRาท่ี เพ่ือจะเปVนสิ่งท่ีจะนําสถาบันไปสูHความสําเร็จและเพ่ือตอบสนองความตRองการของ
ผูRรับบริการใหRดีย่ิงข้ึนตHอไป 

ขOอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 
1. ศึกษาลักษณะการใหRบริการสาธารณะ กรณีหนHวยงานอ่ืนๆ 
2. ควรมีการศึกษาปyจจัยท่ีสHงผลตHอประสิทธิภาพในการใหRบริการสาธารณะ 
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษา บทบาทหนRาท่ีดRานการปกครองของผูRใหญHบRาน ตําบล
ดอนตาล อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ศึกษาถึงบทบาทหนRาท่ีดRานการปกครองของผูRใหญHบRาน 
เปรียบเทียบบทบาทหนRาท่ีดRานการปกครองของผูRใหญHบRาน และปyญหาอุปสรรค และขRอเสนอแนะท่ีมี
ตHอบทบาทหนRาท่ีดRานการปกครองของผูRใหญHบRาน ตําบลบางพลีใหญH  อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ โดยการใหRประชากรตอบแบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทหนRาท่ีดRานการปกครองของ
ผูRใหญHบRาน และปyญหา อุปสรรคและขRอเสนอแนะ เก่ียวกับบทบาทหนRาท่ีดRานการปกครองของ
ผูRใหญHบRานดอนตาล ตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
  ระเบียบวิจัยใชRการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งผูRวิจัยใชRแบบสอบถามจากประชาชนในตําบลดอนตาล 
อําเภอ ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 397 ไดRมาโดยการสุHมอยHางงHาย (Simple random 
sampling) ผูRวิจัยใชRแบบสอบถามท่ีจัดทําข้ึน เปVนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขRอมูล ลักษณะของ
แบบสอบถามเปVนท้ังปลายป�ดและปลายเป�ด สถิติท่ีใชRในการวิจัย คือ คHาความถ่ี (Frequency), คHา
รRอยละ (Percentage), และคHาเฉลี่ย (Mean) และคHาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ผลการวิจัยพบวHา 1) บทบาทหนRาท่ีดRานการปกครองของผูRใหญHบRานดอนตาล ตําบลดอนตาล
อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยภาพรวม อยูHในระดับมาก ( × = 3.68) เม่ือพิจารณาเปVน 
รายดRาน เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานRอย ไดRแกH อันดับหน่ึง ดRานการประสานงาน  
(×  = 3.93) อันดับสอง ดRานการวางแผน ( × = 3.80) อันดับสาม ดRานการจัดการองค�กร ( × = 3.61) 
อันดับสี่ ดRานการควบคุมประเมินผล ( ×  = 3.55) อันดับหRา ดRานการวางแผนกําลังคน ( ×  = 3.50)  
2) บทบาทหนRาท่ีดRานการปกครองของผูRใหญHบRานดอนตาล ตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล จังหวัด
มุกดาหาร ดRานการวางแผน โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก ( × = 3.80) เม่ือพิจารณาเปVนรายขRอ 
พบวHา ดRานการจัดการองค�กร โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก ( × = 3.61) ดRานการวางแผนกําลังคน 
โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก (×  = 3.50) ดRานการประสานงาน โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก ( × = 3.93) 
ดRานการควบคุมประเมินผล โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก (×  = 3.55) เม่ือพิจารณาเปVนรายขRอ พบวHา 
ประชาชนมีความคิดเห็นตHอบทบาทดRานการปกครองของผูRใหญHบRาน อยูHในระดับมากทุกขRอ 3) ปyญหา 
อุปสรรค และขRอเสนอแนะบทบาทหนRาท่ีดRานการปกครองหมูHบRานของผูRใหญHบRานดอนตาล ตําบลดอน
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ตาล อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ผูRใหญHบRานมีการเรียกประชุมคณะกรรมการหมูHบRาน และ
ลูกบRาน แตHไมHสามารถมาประชุมไดRทุกคร้ัง ทําใหRเกิดปyญหาในการวางแผนตHาง ๆ ตามท่ีต้ังเป{าหมายไวR 
และเกิดการทะเลาะวิวาทไมHสามัคคีกัน มีการแบHงแยกเปVนพรรคแบHงฝ�ายกันไมHคํานึงถึงผลประโยชน�
ของหมูHบRานเปVนหลัก ไมHไดRเป�ดโอกาสใหRประชาชนเขRามามีสHวนรHวมในการคิด การวางแผน และการ
ตัดสินใจในงานตHาง ๆ การกําหนดทิศทางของหมูHบRานบางเร่ืองไมHเปVนรูปธรรมตามทิศทางการพัฒนา
หมูHบRาน อันเน่ืองมาจากปyญหาดRานระยะเวลา และงบประมาณท่ีลงมาในพ้ืนท่ีไมHเพียงพอ การแบHงงาน
ไมHไดRผลเทHาท่ีควร อันเน่ืองมาจากบุคลากรไมHทําหนRาท่ีของแตHละหนHวยงานอยHางเต็มท่ี ทําใหRบาง
หนHวยงานไมHเปVนระบบตามท่ีต้ังเป{าหมายไวR และในหมูHบRานจัดคนเกHงตามหนHวยงานตHางๆ ไดRไมHพอ
เพียงพอ ดRานประชาสัมพันธ� บุคลากรไมHมีความสามารถเพ่ือชHวยประชาสัมพันธ� ใหRกRาวทันตHอยุค
สมัยใหมHไดR เชHนการสรRางเว็บไซต� เพราะคนเกHงๆไปทํางานในสHวนขององค�การบริหารสHวนตําบลอยูH
แลRว ตลอดจนการสั่งงานตามสายบังคับบัญชา ไมHรวดเร็วเทHากับผูRใหญHบRานสHงโดยตรง คนท่ีวางแผนไวR
ไมHมีความสามารถหรือมีภาวะความเปVนผูRนําดRานน้ันๆ ดี อันเน่ืองมาจากการศึกษาท่ีจํากัดไมHเกิน
ปริญญาตรีประสบการณ�การทํางานนRอย อายุมากไมHมีไฟในการทํางาน ไมHมีสิ่งจูงใจ ไมHมีผลตอบแทน
ท่ีดี ขาดงบประมาณคHาใชRจHายในการประสานงานกับหนHวยงานภายนอก การปฏิบัติงานจริงงานอยHาง
สมํ่าเสมอ บางเร่ือง ไมHเปVนไปตามแผนท่ีต้ังไวRดRวยปyจจัยหลายอยHาง เน่ืองมากปyจจัยสHวนตHาง ๆ ไดRแกH 
งบประมาณ ระยะเวลา และตัวบุคคล ไมHมีการตรวจสอบใหRผลการปฏิบัติงานเปVนไปตามมาตรฐานท่ี
กําหนดไวR  
คําสําคัญ : บทบาทหนRาท่ีการปกครอง, ผูRใหญHบRาน 
 

Abstract  
 The objectives of this study were; The Village Governing Role of Headman in 
Don Tan Sub-District, Don Tan District, Mukdahan Province. to study the role of the 
village headman of Don Tan Sub-District, Don Tan District, Mukdahan Province, to 
compare the role of the village headman administration of Don Tan Sub-District, Don 
Tan District, Mukdahan Province and to study the problems and recommendations 
for the governing role of village headman of Don Tan Sub-District, Don Tan District, 
Mukdahan Province. used and data were collected by Questionnaires role of the 
village headman and problems and recommendations for the governing role of 
village headman of Don Tan Sub-District, Don Tan District, Mukdahan Province.  
 Quantitative research methodology was used and data were collected by 
Questionnaires from 397 samples living in Don Tan Sub-District, Don Tan District, 
Mukdahan Province. The statistics used to analyze data in this study were the 
frequency, percentage, mean and standard deviation 
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 Findings : 1) The governing role of village headman at Don Tan Sub-District, 
Don Tan District, Mukdahan Province as a whole were at a high leve with the average 
at 3.68 . As for each aspect of the role, the coordination was t a high level at 3.93, 
planning was at high level with the average at 3.80 , organizing was at high level with 
the average at 3.61, control and evaluation were at high level at 3.55, and manpower 
planning was at a high level, 3.50. 2) The governing role of village headman at Don 
Tan Sub-District, Don Tan District, Mukdahan Province. Planning as a whole were at a 
high leve with the average at 3.80. As for each aspect of the role, organizing was at 
high level with the average at 3.61, planning was at high level with the average at 
3.50, the coordination was t a high level with the average at 3.93, control and 
evaluation were at high level with the average at 3.55.  3) As for Problems and 
recommendations for the governing role of village headmen at Don Tan Sub-District, 
Don Tan District, Don Tan Province were s follows; The village headman was called 
to the village committee and his family but could not attend the meeting at all. It 
causes problems in planning as planned. And there is no quarrel. There is a split 
between the parties, regardless of the interests of the village. It does not allow 
people to be involved in planning and decision-making in various jobs. The direction 
of some villages is not concrete in the direction of village development. Due to time 
issues. And the budget that comes down in space is not enough. Division of work 
does not work as it should. Due to Personal not Fully functioning of each unit. Some 
agencies are not systematically targeted. And in the Village Organized by Talented 
people in various Departments. Not enough Public relations Staff have no ability to 
help PR. Keep pace with the modern era. Like creating a website Because the good 
people to work in the sub-district administration organizations already. As well as the 
command line command. Not as fast as the headman sent directly. People who plan 
to have no ability or have a good leadership position due to limited education, 
undergraduate, little work experience. Very old, no fire in work No incentives No 
good return. Insufficient budget to coordinate with outside agencies. Some regular 
work practices do not follow the set plan, with many factors. Due to various factors 
such as budget, time and person, there is no monitoring of the performance of the 
standard. 
Keywords : Governing Role, Headman 
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บทนํา 
ผูRใหญHบRานถือเปVนสHวนหน่ึงของสถาบันการเมืองการปกครอง ท่ีไดRถือกําเนิดและมีพัฒนาการ

อยHางตHอเน่ืองมายาวนานต้ังแตHในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลRาเจRาอยูHหัวรัชกาลท่ี 5 โดย
ผูRใหญHบRานมีบทบาทและอํานาจหนRาท่ีในเขตหมูHบRาน ท่ีเรียกวHา “การปกครองทRองท่ี” จึงมีฐานะเปVน
ผูRแทนของรัฐท่ีปฏิบัติงานใกลRชิดกับประชาชนในทRองท่ี และสวมบทบาทสองดRานพรRอมกันคือ ก่ึง
ขRาราชการประจําและก่ึงขRาราชการการเมืองในระดับทRองถ่ิน ผูRใหญHบRานเปรียบเสมือนกลไกท่ีสําคัญ
ของปกครองในสHวนทRองถ่ินและเปVนตัวแทนของกระทรวงมหาดไทยในการเปVนผูRนําหมูHบRานท่ีมีบทบาท
สําคัญในการเปVนผูRชHวยเหลือทางราชการในการบําบัดทุกข�บํารุงสุขแกH ประชาชน ความสําคัญของ
ผูRใหญHบRานน้ัน มิใชHอยูHที่เปVนตําแหนHงท่ีไดRต้ังกันมาเปVนเวลานานเทHาน้ัน แตHผูRใหญHบRานน้ันเปVนบุคคลท่ีมี
ความสําคัญตHอชุมชน ตําบล หมูHบRาน ซึ่งจําเปVนจะตRองมีผูRนํา ซึ่งเปVนผูRนําโดยทางการ เปVนผูRท่ีสามารถ
ทราบขRอมูลตHางๆ ของหมูHบRานไดRเปVนอยHางดี และประชาชนใหRความศรัทธาเคารพนับถือและใหRความ
รHวมมือในการดําเนินกิจกรรมตHางๆ ของชุมชน ดังน้ันผูRใหญHบRาน จึงเปVนบุคคลสําคัญและจําเปVนตRองมี
อยูHคูHสังคมไทย เน่ืองจากประชาชนของประเทศกวHารRอยละ 80 อาศัยอยูHในตําบล/หมูHบRาน ดังน้ัน 
ผูRใหญHบRานจึงเปVนผูRมีความผูกพันกับวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนมากท่ีสุด จนถึงปyจจุบันตําแหนHง
ผูRใหญHบRานถูกลดความสําคัญลง เน่ืองจากการจัดระเบียบการปกครองประเทศไดRใหRความสําคัญกับ
การกระจายอํานาจลงสูHการปกครองสHวนทRองถ่ินมากข้ึน ทําใหRความสําคัญตHอบทบาทของผูRใหญHบRาน
เกิดความขัดแยRงในเร่ืองของอํานาจในการปกครองทRองท่ีระหวHางผูRใหญHบRานท่ีเปVนตัวแทนของราชการ
สHวนภูมิภาคและหนHวยงานขององค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินซึ่งมีหนRาท่ีบางอยHางทับซRอนกันกับ
ผูRใหญHบRาน ดังน้ันผูRใหญHบRานในตําบล/หมูHบRาน จึงมีบทบาทสําคัญในการประสานความรHวมมือกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีใหR เกิดความรัก ความสามัคคีสรRางความเปVนเอกภาพและสHงเสริมวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยใหRเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีหมูHบRาน/ตําบล เพ่ือทําใหRประชาชนในตําบล/หมูHบRาน มีความสงบสุข 
อยูHดีกินดีอยHางเปVนรูปธรรม 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “บทบาทหนRาท่ีดRานการปกครองของผูRใหญHบRานดอนตาล ตําบลดอนตาล 
อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร” ในคร้ังน้ี ผูRวิจัยไดRกําหนดวัตถุประสงค�ของการวิจัยไดRดังน้ี  

1. เพ่ือศึกษาถึงบทบาทหนRาท่ีดRานการปกครองของผูRใหญHบRานดอนตาล ตําบลดอนตาล 
อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทหนRาท่ีดRานการปกครองของผูRใหญHบRานดอนตาล ตําบลดอนตาล 
อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 

3. เพ่ือศึกษาปyญหาอุปสรรค และขRอเสนอแนะท่ีมีตHอบทบาทหนRาท่ีดRานการปกครองของ
ผูRใหญHบRานดอนตาล ตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีไดRศึกษาแนวคิดในการศึกษาวิเคราะห� บทบาทหนRาท่ีดRานการปกครองของ

ผูRใหญHบRานดอนตาล ตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งสามารถเขียนเปVนแผนภาพ 
ประกอบดRวยตัวแปรตRนและตัวแปรตามไดRดังตHอไปน้ี 

 
        ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขOอง 

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “บทบาทหนRาท่ีดRานการปกครองของผูRใหญHบRานดอนตาล ตําบลดอน
ตาลอําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร”โดยผูRวิจัยไดRนําเสนอแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขRอง ตามลําดับข้ันตอนไดRดังตHอไปน้ี  

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับบทบาท 
Levinson (1964, อRางถึงใน ประสิทธ์ิ อินทโชติ, 2554, หนRา 9) ไดRสรุปความหมายของ

บทบาท 3 ประการ คือ 
บทบาท หมายถึง ปทัสถาน (Norms) ความมุHงหวัง ขRอหRาม ความรับผิดชอบและอ่ืน ๆ ท่ีมี

ลักษณะในทํานองเดียวกัน ซึ่งผูกพันอยูHกับตําแหนHงทางสังคมท่ีกําหนดซึ่งหมายถึงหนRาท่ีอันควร
กระทํา 

บทบาท หมายถึง ความเปVนไปของบุคคลผูRดํารงตําแหนHงท่ีคิดและกระทําเม่ือดํารงตําแหนHง
น้ันๆ 

บทบาท หมายถึง การกระทําของบุคคลแตHละคนท่ีกระทําโดยใหRสัมพันธ�กับโครงสรRางทาง
สังคม หรือกลHาวอีกนัยหน่ึง บทบาท คือ แนวทางบุคคลพึงกระทําเม่ือตนดํารงตําแหนHงน้ัน ๆ 

ภิญโญ สาธร (อRางถึงใน ชัชชัย จันทร�สวHาง, 2545, หนRา 23) บทบาท หมายถึง ความมุHงหวัง
ท่ีคาดวHาบุคคลในตําแหนHงใดตําแหนHงหน่ึง ควรกระทําหรือแสดงพฤติกรรมอยHางใดอยHางหน่ึงออกมา
ในสถานการณ�ใดอยHางหน่ึง และบทบาทจะอยูHควบคูHกับตําแหนHงท่ีแตHละบุคคลดํารงอยูHเสมอ 

 

ขOอมูลประชากร 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. ตําแหนHง 
6. รายไดRตHอเดือน 

ความคิดเห็นของประชาชนตHอบทบาทหนRาท่ีดRานการ
ปกครองของผูRใหญHบRานดอนตาล ตําบลดอนตาล อําเภอ
ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ตาม POCCC MODEL 
P = Planning บทบาทดRานการวางแผน 
O = Organizing บทบาทดRานการจัดการองค�กร 
C = Command บทบาทดRานการวางแผนกาลังคน 
C = Co-ordinate บทบาทดRานการประสานงาน 
C = Controlling บทบาทดRานการควบคุมประเมินผล 



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
31 

 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
สุธี สุทธิสมบูรณ� และ สมาน รังสิโยกฤษฎ� (อRางถึงใน ไพบูลย� ต้ังใจ, 2554, หนRา 30) ไดR

กลHาวถึง การบริหารงานเปVนการดําเนินงานใหRบรรลุเป{าหมายหรือวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไวR โดยอาศัย
ปyจจัยตHางๆ อันไดRแกHคน (Man) เงิน (Money) วัตถุสิ่งของ (Material) และวิธีการปฏิบัติ (Method) 
เปVนอุปกรณ�ในการดําเนินงาน  

ติณ ปรัชญพฤทธ์ิ (อRางถึงใน ไพบูลย� ต้ังใจ, 2554, หนRา 36) ไดRเสนอทฤษฏีสําคัญในการ
บริหารไวR 7 ประการ คือ  

1. การวางแผน หมายถึง การกําหนด โครงการอยHางกวRาง ๆ วHามีอะไรบRางท่ีจะตRองลงมือ
ปฏิบัติตามลําดับ วางแนววิธีปฏิบัติพรRอมดRวยวัตถุประสงค�ของการปฏิบัติงานน้ัน กHอนลงมือ
ปฏิบัติการ  

2. การจัดองค�การ หมายถึง การจัดรูปโครงสรRางหรือเคRาโครงของการบริหาร โดยกําหนด
อํานาจหนRาท่ีของหนHวยงานยHอยหรือตําแหนHงตHาง ๆ ของหนHวยงานใหRชัดเจน พรRอมดRวยกําหนด
ลักษณะ และวิธีการติดตHอสัมพันธ�ตามลําดับช้ันแหHงอํานาจหนRาท่ีสูงตํ่าลดหลั่นลงไป  

3. การจัดคนเขRาทํางาน หมายถึง การบริหารงานเก่ียวกับตัวบุคคลของหนHวยงานการบริหาร
บุคคลดังกลHาว รวมต้ังแตHการแสวงหาคนทํางานมาบรรจุ การแตHงต้ัง การฝ}กอบรม และการพัฒนา
บุคคล การบํารุงขวัญ การเลื่อนข้ัน ลดข้ัน ตลอดจนการพิจารณาใหRพRนจากงาน และการบํารุงรักษา
สภาพของการทํางานใหRดี และมีประสิทธิภาพใหRคงอยูHตHอไป  

4. การสั่งการ หมายถึง การอํานวยการหรือการวินิจฉัยสั่งการ หลังจากการไดRวิเคราะห�และ
พิจารณาโดยรอบคอบ รวมท้ังการติดตามดูแลใหRมีการปฏิบัติตามคําสั่งน้ัน ๆ  

5. การประสานงาน หมายถึง การประสานงานหรือติดตHอ สัมพันธ�กับหนHวยงานยHอยหรือ
ตําแหนHงตHาง ๆ ในองค�การ เพ่ือกHอใหRเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ ไมHมีการทํางานท่ีซ้ําซRอนหรือ
ขัดแยRงกัน สามารทํางานประสานความกลมกลืนกัน เพ่ือวัตถุประสงค�หลักขององค�การ  

6. การรายงาน หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผูRบังคับบัญชาหรือยังหนHวยงานท่ีเก่ียวขRองท้ัง
บนและลHาง เพ่ือทราบความกRาวหนRาของงานทุกระยะสะดวกแกHการประสานงานอ่ืนจะเปVนการสรRาง
ความเขRาใจอันดีรHวมกัน ตลอดจนเปVนการบํารุงขวัญไปในตัวดRวย 

7. การงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร หรือการทํางบประมาณการเงิน วางแผน
หรือโครงการในการจHายเงิน การบัญชีและการควบคุมดูแลการใชRจHายเงินโดยรอบคอบและรัดกุม  

แนวคิดเก่ียวกับบทบาทและอํานาจหนOาท่ีของผูOใหญ�บOาน 
ประสิทธิ อินทโชติ (2554, หนRา 11-12) ผูRใหญHบRาน มีอํานาจหนRาท่ีตาม พระราชบัญญัติ

ลักษณะปกครองทRองท่ี พ.ศ. 2457 แกRไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทRองท่ี (ฉบับท่ี 
11) พ.ศ. 2551 โดยอธิบายไดRดังน้ี 

ผูRใหญHบRานทําหนRาท่ีชHวยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติหนRาท่ีและเปVนหัวหนRาราษฎรใน
หมูHบRานของตนเปVนผูRปกครองในหมูHบRานและรับผิดชอบในการดูแลทุกข�สุขของประชาชน โดยมี
ประชาชนในหมูHบRานเปVนผูRเลือกผูRใหญHบRานในหมูHบRานท่ีมีถ่ินท่ีอยูHน้ัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
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วHาดRวยการเลือกผูRใหญHบRาน พ.ศ. 2551 ผูRใหญHบRานไดRรับเงินคHาตอบแทนเปVนรายเดือน ผูRใหญHบRาน
จะตRองออกจากตําแหนHงเม่ือลาออก หมูHบRานท่ีปกครองถูกยุบ ราษฎรในหมูHบRานจํานวนไมHนRอยกวHาก่ึง
หน่ึงของราษฎร ผูRมีคุณสมบัติเลือกผูRใหญHบRานเขRาช่ือกันขอใหRออกจากตําแหนHง ถูกปลดหรือถูกไลHออก
ผูRวHาราชการจังหวัดสั่งใหRออกจากตําแหนHง เพราะพิจารณาเห็นวHามีความบกพรHองในหนRาท่ี หรือ
ประพฤติตนไมHเหมาะสมกับตําแหนHง  

แนวคิดเก่ียวกับการปกครองทOองถ่ิน 
เดเนียล วิท (Daniel Wit) (อRางถึงใน สํานักงานเลขาธิการสภาผูRแทนราษฎร, 2555, หนRา 9) 

นิยามวHา การปกครองทRองถ่ิน หมายถึง การปกครองท่ีรัฐบาลกลางใหRอํานาจ หรือกระจายอํานาจไป
ใหRหนHวยการปกครองทRองถ่ิน เป�ดโอกาสใหRประชาชนในทRองถ่ินไดRมีอํานาจในการปกครองรHวมกัน
ท้ังหมด หรือเปVนบางสHวนในการบริหารทRองถ่ินตามหลักการท่ีวHา ถRาอํานาจการปกครองมาจาก
ประชาชนในทRองถ่ินแลRว รัฐบาลของทRองถ่ิน ก็ยHอมเปVนรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือ
ประชาชน ดังน้ัน การบริหารการปกครองทRองถ่ินจึงจําเปVนตRองมีองค�กรของตนเองอันเกิดจากการ
กระจายอํานาจของรัฐบาลกลาง โดยใหRองค�กรอันมิไดRเปVนสHวนหน่ึงของรัฐบาล มีอํานาจในการ
ตัดสินใจและบริหารงานภายในทRองถ่ินในเขตอํานาจของตน 

มอนตากู (Montagu) (อRางถึงใน เจริญ รุHงแสงจันทร�, 2555, หนRา 45) นิยามวHา การปกครอง
ทRองถ่ิน หมายถึง การปกครองซึ่งหนHวยการปกครองทRองถ่ินไดRมีการเลือกต้ังโดยอิสระเพ่ือเลือกผูRท่ีมี
หนRาท่ีบริหาร มีอํานาจอิสระพรRอมความรับผิดชอบท่ีตนสามารถท่ีจะใชRไดRโดยปราศจากการควบคุม
ของการบริหารราชการสHวนกลาง หรือภูมิภาค แตHยังตRองอยูHภายใตRบทบังคับวHาดRวยอํานาจสูงสุดของ
ประเทศ 

ชูวงศ� ฉายะบุตร (อRางถึงใน สํานักงานเลขาธิการสภาผูRแทนราษฎร, 2555, หนRา 14 - 15) ไดR
จําแนกวัตถุประสงค�ของการปกครองสHวนทRองถ่ินไวRดังน้ี  

1. ชHวยแบHงเบาภาระของรัฐบาล เปVนสิ่งท่ีเห็นไดRชัดวHาในการบริหารประเทศ จะตRองอาศัยเงิน
งบประมาณเปVนหลักหากเงินงบประมาณจํากัด ภารกิจท่ีจะตRองบริการใหRกับชุมชนตHางๆ อาจไมH
เพียงพอ ดังน้ันหากจัดใหRมีการปกครองสHวนทRองถ่ิน หนHวยการปกครองสHวนทRองถ่ินน้ันๆ ก็สามารถมี
รายไดRมีเงินงบประมาณของตนเองเพียงพอท่ีจะดําเนินการสรRางสรรค�ความเจริญใหRกับทRองถ่ินไดR จึง
เปVนการแบHงเบาภาระของรัฐบาลไดRเปVนอยHางมาก การแบHงเบาน้ีเปVนการแบHงเบาท้ังในดRานการเงินตัว
บุคคล ตลอดจนเวลาท่ีใชRในการดําเนินการ 

2. เพ่ือตอบสนองตHอความตRองการของประชาชนในทRองถ่ินอยHางแทRจริง เน่ืองจากประเทศมี
ขนาดกวRางใหญHความตRองการของประชาชนในแตHละทRองท่ี ยHอมมีความแตกตHางกัน การรอรับการ
บริการจากรัฐบาลแตHอยHางเดียว อาจไมHตรงตามความตRองการท่ีแทRจริงและลHาชRา หนHวยการปกครอง
สHวนทRองถ่ินท่ีมีประชาชนในทRองถ่ินเปVนผูRบริหารเทHาน้ัน จึงจะสามารถตอบสนองความตRองการน้ันไดR 

3. เพ่ือความประหยัด โดยท่ีทRองถ่ินแตHละแหHงมีความแตกตHางกัน สภาพความเปVนอยูHของ
ประชาชนก็ตHางไปดRวยการจัดต้ังหนHวยปกครองสHวนทRองถ่ินข้ึนจึงมีความจําเปVน โดยใหRอํานาจหนHวย
การปกครองสHวนทRองถ่ินจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเปVนวิธีการหารายไดRใหRกับทRองถ่ินเพ่ือนําไปใชRในการ
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บริหารกิจการของทRองถ่ิน ทําใหRประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาล ท่ีจะตRองจHายใหRกับทRองถ่ินท่ัว
ประเทศเปVนอันมาก และแมRจะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปใหRบRางแตHก็มีเง่ือนไขท่ี
กําหนดไวRอยHางรอบคอบ 

4. เพ่ือใหRหนHวยการปกครองสHวนทRองถ่ินเปVนสถาบันท่ีใหRการศึกษาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแกHประชาชน จากการท่ีการปกครองสHวนทRองถ่ิน เป�ดโอกาสใหRประชาชนมีสHวนรHวม 

ในการปกครองตนเอง ไมHวHาจะโดยการสมัครรับเลือกต้ังเพ่ือใหRประชาชนในทRองถ่ินเลือกเขRา
ไปทําหนRาท่ีฝ�ายบริหาร หรือฝ�ายนิติบัญญัติของหนHวยการปกครองสHวนทRองถ่ินก็ตาม การปฏิบัติหนRาท่ี
ท่ีแตกตHางกันน้ีมีสHวนในการสHงเสริมการเรียนรูRถึงกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน
ระดับชาติไดRเปVนอยHางดี  

แนวคิดเก่ียวกับ POCCC 
อองรี ฟาโยล� (Henri, Fayol) (อRางถึงใน เจริญ รุHงแสงจันทร�, 2555, หนRา 32 - 33) เปVน

บุคคลแรกท่ีวิเคราะห�ถึงองค�ประกอบมูลฐานของการจัดการปyจจุบันเรียกวHากระบวนการบริหาร
จัดการ มี 5 ประการ (POCCC) ดังน้ี  

1. การวางแผน (Planning) คือ การศึกษาขRอมูลในปyจจุบันและคาดการณ�ในอนาคต แลRว
วางเป{าหมายและแนวทางปฏิบัติไวR  

2. การจัดองค�การ (Organizing) คือ การจัดโครงสรRางของหนHวยงานหรือองค�การออกเปVน
หนHวยงานยHอยๆ กําหนดหนRาท่ีความรับผิดชอบของหนHวยงาน การจัดสรรคนเขRาทํางานในตําแหนHง
งานตHางๆ  

3. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) คือ การสั่งใหRคนทํางานตามท่ีมอบหมายงานใหR
ทํา บังคับบัญชาใหRพนักงานทํางานตามภารกิจของหนHวยงาน  

4. การประสานงาน (Coordination) คือ การดูแลควบคุมและอํานวยความสะดวกใหRผูR
ทํางานสามารถไดRโดยสะดวกเต็มความสามารถ 

5. การควบคุม (Controlling) คือ การควบคุมใหRงานดําเนินไปตามแผนท่ีวางเอาไวRตรวจสอบ
ใหRผลการปฏิบัติงานเปVนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวR ฟาโยล มีความคิดเห็นวHา หลักการในการบริหาร
หรือการจัดการน้ัน ควรมีความยืดหยุHนและสามารถประยุกต�ใชRไดRกับนักบริหารทุกระดับในองค�การ 
เรียกวHา หลักการจัดการสากล 14 ขRอ (Fayol‘s 14 principle of management) 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูR วิจัยไดRใชRรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งเปVนการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ซึ่งใชRประชากรในตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
จํานวน 69,349 คน จึงดําเนินการกําหนดขนาดของกลุHมตัวอยHางไดRจากสูตรของทาโร ยามาเนH (Taro 
Yamane) ไดRกลุHมตัวอยHางจํานวน 397 คน โดยผูRวิจัยไดRทําการสุHมตัวอยHางแบบอยHางงHาย (Simple 
Random Sampling) การเก็บรวบรวมขRอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ผูRวิจัยใชRการเก็บรวบรวมขRอมูลโดยใชR
แบบสอบถามท่ีสรRางไวR โดยทําการช้ีแจงกับกลุHมตัวอยHาง และดําเนินการใหRกลุHมตัวอยHางตอบ
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แบบสอบถาม และใหRระยะเวลากับกลุHมตัวอยHางในการตอบแบบสอบถามพอสมควร วิเคราะห�ขRอมูล
โดยใชRโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร� ประกอบดRวย คHารRอยละ (Percentage) 
คHาเฉลี่ย (Mean) และสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) วิเคราะห�ขRอมูลปyญหา 
อุปสรรคและขRอเสนอแนะ เก่ียวกับบทบาทหนRาท่ีดRานการปกครองของผูRใหญHบRานดอนตาล ตําบล
ดอนตาล อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ท่ีไดRจากแบบสอบถามวิเคราะห�โดยการเขียนความเรียง
เปVนรายดRาน 

 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขOอเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห�ขRอมูลเก่ียวกับบทบาทหนRาท่ีดRานการปกครองของผูRใหญHบRานดอนตาล ตําบล
ดอนตาล อําเภอดอนตาล จังหวัดดอนตาล โดยผูRวิจัยสามารถสรุปไดRดังตHอไปน้ี 

1. สถานภาพของผูRตอบแบบสอบถาม พบวHาจากการวิเคราะห�ขRอมูล พบวHา กลุHมตัวอยHางสHวน
ใหญHเปVนเพศหญิง (รRอยละ 53.4) รองลงมาเปVนเพศชาย (รRอยละ 46.5) ดRานอายุ พบวHา กลุHมตัวอยHาง
สHวนใหญHมีอายุ 30 - 39 ปY (รRอยละ 34.7) รองลงมาคืออายุ 20 - 29 ปY (รRอยละ 28.7) อายุ 40 - 59 
ปY (รRอยละ 20.7) และอายุ ตํ่ากวHา 20 ปY (รRอยละ 14.5) ดRานระดับการศึกษา พบวHา กลุHมตัวอยHางสHวน
ใหญHอยูHในระดับช้ันประถมศึกษา (รRอยละ 37.3) รองลงมาคือช้ันมัธยมศึกษาตอนตRน หรือเทียบเทHา 
(รRอยละ 18.6) และช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทHา (รRอยละ 15.9) ปริญญาตรี (รRอยละ 
14.4) ปวส.หรืออนุปริญญา (รRอยละ 12.1) ปริญญาโท (รRอยละ 1.7) ดRานอาชีพ พบวHา กลุHมตัวอยHาง
สHวนใหญHมีอาชีพ อาชีพ อ่ืนๆ (รRอยละ 31.7) รองลงมาคือ เกษตรกร (รRอยละ 19.4) และอาชีพ 
คRาขาย (รRอยละ 14.9) ธุรกิจสHวนตัว (รRอยละ 14.1) รัฐวิสาหกิจ (รRอยละ 11.8) ขRาราชการ (รRอยละ 
8.1) กลุHมตัวอยHางสHวนใหญHอยูHใน ตําแหนHงอ่ืนๆ (รRอยละ 62.2) รองลงมาคือตําแหนHง พนักงาน/
ลูกจRาง (รRอยละ 29.7) และผูRบริหาร (รRอยละ 8.1) กลุHมตัวอยHางสHวนใหญHมีรายไดRตHอเดือน คือ ตํ่ากวHา 
10,000 บาท (รRอยละ 45.8) รองลงมาคือ 20,001 - 30,000 บาท (รRอยละ 23.2) และ 10,000 - 
20,000 บาท (รRอยละ 18.7) 30,001 บาทข้ึนไป (รRอยละ 12.3)  

2. บทบาทหนRาท่ีดRานการปกครองของผูRใหญHบRานดอนตาล ตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล 
จังหวัดมุกดาหาร ดRานการวางแผน โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก ( × = 3.80) เม่ือพิจารณาเปVนราย
ขRอ พบวHา ดRานการจัดการองค�กร โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก ( × = 3.61) ดRานการวางแผนกําลังคน 
โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก ( ×  = 3.50) ดRานการประสานงาน โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก ( × = 
3.93) ดRานการควบคุมประเมินผล โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก (×  = 3.55) เม่ือพิจารณาเปVนรายขRอ 
พบวHา ประชาชนมีความคิดเห็นตHอบทบาทดRานการปกครองของผูRใหญHบRาน อยูHในระดับมากทุกขRอ  

3. ปyญหา อุปสรรค และขRอเสนอแนะบทบาทหนRาท่ีดRานการปกครองหมูHบRานของผูRใหญHบRาน
ดอนตาล ตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ผูR ใหญHบRานมีการเรียกประชุม
คณะกรรมการหมูHบRาน และลูกบRาน แตHไมHสามารถมาประชุมไดRทุกคร้ัง ทําใหRเกิดปyญหาในการวางแผน
ตHาง ๆ ตามท่ีต้ังเป{าหมายไวR และเกิดการทะเลาะวิวาทไมHสามัคคีกัน มีการแบHงแยกเปVนพรรคแบHงฝ�าย
กันไมHคํานึงถึงผลประโยชน�ของหมูHบRานเปVนหลัก ไมHไดRเป�ดโอกาสใหRประชาชนเขRามามีสHวนรHวมในการ
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คิด การวางแผน และการตัดสินใจในงานตHาง ๆ การกําหนดทิศทางของหมูHบRานบางเร่ืองไมHเปVน
รูปธรรมตามทิศทางการพัฒนาหมูHบRาน อันเน่ืองมาจากปyญหาดRานระยะเวลา และงบประมาณท่ีลงมา
ในพ้ืนท่ีไมHเพียงพอ การแบHงงานไมHไดRผลเทHาท่ีควร อันเน่ืองมาจากบุคลากรไมHทําหนRาท่ีของแตHละ
หนHวยงานอยHางเต็มท่ี ทําใหRบางหนHวยงานไมHเปVนระบบตามท่ีต้ังเป{าหมายไวR และในหมูHบRานจัดคนเกHง
ตามหนHวยงานตHางๆ ไดRไมHพอเพียงพอ ดRานประชาสัมพันธ� บุคลากรไมHมีความสามารถเพ่ือชHวย
ประชาสัมพันธ� ใหRกRาวทันตHอยุคสมัยใหมHไดR เชHนการสรRางเว็บไซต� เพราะคนเกHงๆไปทํางานในสHวนของ
องค�การบริหารสHวนตําบลอยูHแลRว ตลอดจนการสั่งงานตามสายบังคับบัญชา ไมHรวดเร็วเทHากับ
ผูRใหญHบRานสHงโดยตรง คนท่ีวางแผนไวRไมHมีความสามารถหรือมีภาวะความเปVนผูRนําดRานน้ันๆ ดี อัน
เน่ืองมาจากการศึกษาท่ีจํากัดไมHเกินปริญญาตรีประสบการณ�การทํางานนRอย อายุมากไมHมีไฟในการ
ทํางาน ไมHมีสิ่งจูงใจ ไมHมีผลตอบแทนท่ีดี ขาดงบประมาณคHาใชRจHายในการประสานงานกับหนHวยงาน
ภายนอก การปฏิบัติงานจริงงานอยHางสมํ่าเสมอ บางเร่ือง ไมHเปVนไปตามแผนท่ีต้ังไวRดRวยปyจจัยหลาย
อยHาง เน่ืองมากปyจจัยสHวนตHาง ๆ ไดRแกH งบประมาณ ระยะเวลา และตัวบุคคล ไมHมีการตรวจสอบ
ใหRผลการปฏิบัติงานเปVนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวR 

ขOอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
 1. ควรมีนโยบายสHงเสริมใหRมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับความรูRและงานอาชีพตHางๆ 

ใหRเกิดข้ึนในชุมชนหรือหมูHบRานท่ีตนเองปกครองดูแลอยูH 
 2. ควรสรRางความนHาเช่ือถือและไวRวางใจใหRกับลูกบRาน ใหRเกิดความเปVนกันเองและสามารถ

พ่ึงพาอาศัยไดRในยามเกิดเร่ืองหรือเหตุการณ�ตHางๆ 
 3. ควรจัดสรรเวลาการทํางานของตัวเองใหRเหมาะสม มีเวลาในการดูแลความเรียบรRอยและ

ความเปVนอยูHของลูกบRานใหRมาก ลงพ้ืนท่ีในหมูHบRานชุมชนเพ่ือตรวจหาสิ่งผิดปกติตHางๆ ท่ีเกิดข้ึน 
 4. ควรใหRการสนับสนุนหนHวยงานของรัฐ ตRองทําหนRาท่ีชHวยเหลือและสนับสนุนหนHวยงานทาง

ราชการในการเขRาไปปฏิบัติงานภายในชุมชน ทRองท่ีของผูRใหญHบRาน 
 ขOอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต�อไป 
1. ควรศึกษาปyจจัยท่ีเปVนปyญหาตHอการปกครองของผูRใหญHบRาน ในมิติตHางๆ  
2. ควรศึกษาความมีจริยธรรมของผูRใหญHบRาน ในพ้ืนท่ี ท่ีมีความแตกตHางของบริบทของสังคม 
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บทคัดย�อ 

 การศึกษาวิจัย ปyจจัยท่ีสHงผลตHอความสําเร็จของการบริหารจัดการขององค�การบริหารสHวน
ตําบลแดงใหญH การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค� ไดRแกH เพ่ือศึกษาปyจจัยท่ีสHงผลตHอความสําเร็จของการ
บริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลแดงใหญH จังหวัดบุรีรัมย� โดยกําหนดขนาดกลุHมตัวอยHางของ
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี จํานวน 500 คน โดยผูRวิจัยไดRเลือกการเก็บรวบรวมขRอมูลจากประชาชนท่ีมาใชR
บริการในองค�การบริหารสHวนตําบลแดงใหญH จํานวน 500 คน การวิจัยคร้ังน้ีเปVนการวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยใชRแบบสอบถามเปVนเคร่ืองมือในการรวบรวมขRอมูล สถิติท่ีใชRไดRแกH คHาความถ่ี รRอยละ คHาเฉลี่ย 
และสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบวHา 
1) ดRานการวางแผนพบวHามีความสําเร็จอยูHในระดับมากแตHพบวHาขRอท่ีมีระดับการปฏิบัตินRอย

ท่ีสุดคือการนําแผนงานไปปฏิบัติ  
2) ดRานการจัดองค�การ พบวHาทุกขRอมีความสําเร็จอยูHในระดับมากแตHพบวHาขRอท่ีมีระดับการ

ปฏิบัตินRอยท่ีสุดคือรูปแบบโครงสรRางการบริหารตอบสนองตHอการดําเนินงานขององค�การบริหารซึ่ง
องค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินแตHละแหHงมีศักยภาพแตกตHางกัน 

3) ดRานการจัดคนเขRาทํางานพบวHามีความสําเร็จอยูHในระดับมากแตHพบวHาขRอท่ีมีระดับการ
ปฏิบัตินRอยท่ีสุดคือการสรRางขวัญและกําลังใจในการซึ่งถRาบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
จะสHงผลดีตHอกระบวนการบริหารจัดการ 

4) ดRานการอํานวยการพบวHามีการปฏิบัติอยูHในระดับมากแตHพบวHาขRอท่ีมีระดับการปฏิบัตินRอย
ท่ีสุดคือไดRรับคําปรึกษาเพ่ือแกRไขปyญหาในการดําเนินงานอยHางถูกตRองและเหมาะสม 

5) ดRานการประสานงานพบวHามีการปฏิบัติอยูHในระดับมากแตHพบวHาท่ีมีระดับการปฏิบัตินRอย
ท่ีสุดคือจัดใหRมีเจRาหนRาท่ีประสานงานดRานการจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลแดงใหญH จังหวัด 
  6) ดRานการรายงานพบวHามีการปฏิบัติอยูHในระดับมากแตHพบวHาท่ีมีระดับการปฏิบัตินRอยท่ีสุด
คือการประเมินผลงานจากหนHวยงานภายนอก 

7) ดRานการงบประมาณพบวHามีการปฏิบัติอยูHในระดับมากแตHขRอท่ีมีระดับการปฏิบัตินRอยท่ีสุด
คือความเพียงพอของงบประมาณในการพัฒนา 



38 
การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

และพบวHาปyจจัยดRานอาชีพซึ่งเปVนปyจจัยลักษณะสHวนบุคคล มีความสัมพันธ�กับความสําเร็จ
ของการบริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลแดงใหญH จังหวัดบุรีรัมย� เพียงปyจจัยเดียว (p = 0.01) 
แตHมีความสัมพันธ�กันตํ่ามาก 
คําสําคัญ : ความสําเร็จของการบริหารจัดการ, องค�การบริหารสHวนตําบลแดงใหญH  
 

Abstract  

 This study aims to study factors affecting the success of Daeng Yai Sub-district 
Administration Organization, Buriram Province. The samples of the study were totally 
400 samples. And selected by the simple random sampling technique. The 
instrument used for the data collection was the created questionnaire. The statistics 
used for the data analysis included the percentage, mean and standard deviation. 
 The results showed that  
 1) Planning dimension has found success at a very high level, but the least 
common level of practice is to take action plans.  
 2) The organization dimension finds that all of the success is very successful, 
but it finds that the least practical level of practice is the structure of the management 
organization, in which each of the local governments have different potential. 
 3) In the field of work dimension. It was found to be very successful, but I 
found that the least degree of practice was to create a gift and a strong heart in 
which, if the people were gifted and satisfied in the work, would be good for the 
management process.  
 4) Directing dimension showed that there was a very high level of practice, 
but found that the least degree of practice was consulted in order to resolve the 
issue in the proper and appropriate operation.  
 5) Coordination dimension has been observed to have a very high level of 
practice, but found that at least the level of practice is to provide a coordinator for 
managing the District administration organization.  
 6) Reporting dimension has found that there is a very high level of practice, 
but the least degree of practice is assessed by the external authorities.  
 7) The budget dimension has been observed to be a very high level of 
practice, but the minimum practice level is sufficient of the development budget. 
 And found that a career factor is a personal trait. There is a relationship with 
the success of Sub-district Administration organization, Buriram Province, only one 
factor (P = 0.01), but with very low correlation. 
Keywords : administration’s success, Daeng Yai Sub-district Administration Organization 
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บทนํา 
องค�การบริหารสHวนตําบล เปVนองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีไดRรับการจัด ต้ังข้ึน

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารสHวนตําบล พ.ศ. 2537 (แกRไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 
พ.ศ. 2552) โดยมีวัตถุประสงค�ของการจัดต้ังเพ่ือกระจายอํานาจการปกครองใหRประชาชนในทRองถ่ิน
ไดRมีโอกาสเรียนรูR การแกRไขปyญหาและการตอบสนองความตRองการของตนเอง โดยการเขRาไปมี
บทบาทหรือมีสHวนรHวมทางการเมือง โดยมีผูRบริหารทRองถ่ิน สมาชิกสภาองค�การบริหารสHวนตําบลมา
จากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนในทRองถ่ิน เปVนตัวแทนของประชาชนในตําบล เปVนผูRกําหนด
ทิศทางในการพัฒนาตําบล เพ่ือใหRประชาชนในทRองถ่ินมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีพนักงานสHวนตําบล  
ซึ่งเปVนเจRาหนRาท่ีประจําขององค�การบริหารสHวนตําบลเปVนผูRนํานโยบาย ไปปฏิบัติใหRเปVนรูปธรรมมาก
ย่ิงข้ึน องค�การบริหารสHวนตําบลมีฐานะเปVนนิติบุคคลและเปVนหนHวยงานท่ีอยูHใกลRชิดกับประชาชนมาก
ท่ีสุด มีสภาองค�การบริหารสHวนตําบล ทําหนRาท่ีกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา ตามแผนงาน 
โครงการและงบประมาณภายใตRขRอบัญญัติของกฎหมาย และอํานาจหนRาท่ี ในการจัดการศึกษา ซึ่งถือ
เปVนหนRาท่ีหน่ึงจากหลาย ๆ หนRาท่ีท่ีองค�การบริหารสHวนตําบลตRองดําเนินการ การบริหารจัดการตาม
ศักยภาพและความตRองการของชุมชนในแตHละทRองถ่ิน ซึ่งแตกตHางกันไป  

ผูRศึกษาคRนควRามีความสนใจองค�การบริหารสHวนตําบลแดงใหญH จังหวัดบุรีรัมย� และมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับ “ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลแดงใหญH 
จังหวัดบุรีรัมย�” วHามีปyจจัยใดบRางท่ีมีผลตHอความสําเร็จของการบริหารจัดการ และกระบวนการ
บริหารตามทฤษฎีของลูเธอร� กูลิค และ ลินดอล เออร�วิค (Gulick Luther and Urwick Lyndall) 
(อRางถึงใน สมพงษ� เกษมสิน, 2526) ท่ีเรียกวHา “POSDCORB” ไดRแกH การวางแผน (Planning) การ
จัดองค�การ (Organization) การจัดคนเขRาทํางาน (Staffing) การอํานวยการ (Directing) การ
ประสานงาน (Co-ordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting)จะมีผล
ตHอความสําเร็จของการบริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลแดงใหญH จังหวัดบุรีรัมย� หรือไมH 

 

วัตถุประสงค�การวิจัย 
เพ่ือศึกษาปyจจัยท่ีสHงผลตHอความสําเร็จของการบริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบล 

แดงใหญH จังหวัดบุรีรัมย� 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีผูRวิจัยไดRนําหลักการ/แนวคิด/ทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพในการบริหารและ 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการใหRบริการมาใชRเปVนกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยศึกษาไดRนําปyจจัยลักษณะ
สHวนบุคคล คือ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และปyจจัย ดRานกระบวนการบริหารตามแนวคิดของลู
เธอร� กูลิค และลินดอลล� เออร�วิค (Gulick Luther and Urwick Lyndall) ไดRแกH การวางแผน  
การจัดองค�การ การจัดคนเขRาทํางาน การอํานวยการ การประสานงาน การรายงาน และ
การงบประมาณ เปVนตัวแปรตRน สHวนตัวแปรตาม คือ ความสําเร็จของการบริหารจัดการองค�การ
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บริหารสHวนตําบลแดงใหญH จังหวัดบุรีรัมย� 4 ดRาน ไดRแกHดRานบุคลากร ดRานความปลอดภัย ดRาน
วิชาการ และดRานการมีสHวนรHวม ดังน้ี 

 

 
 

 
 

การดําเนินการวิจัย 
 วิธีดําเนินการวิจัย เร่ือง ปyจจัยท่ีสHงผลตHอความสําเร็จของการบริหารจัดการขององค�การ
บริหารสHวนตําบลแดงใหญH จังหวัดบุรีรัมย� เปVนการศึกษาเชิงปริมาณ มีลําดับดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุHมตัวอยHาง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชRในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขRอมูล 
 4. การวิเคราะห�ขRอมูล 

ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากร ไดRแกH ประชาชนท่ีอาศัยอยูHในเขตบริการขององค�การบริหารสHวนตําบลแดงใหญH 
จังหวัดบุรีรัมย� จํานวนท้ังสิ้น 5,187 คน และกลุHมตัวอยHาง ไดRจากการสุHมแบบแบHงเปVนช้ันภูมิ 
(Stratified random sampling) โดยการเก็บขRอมูลจากกลุHมตัวอยHางแบบงHาย (Simple random) 
(วรัญญา ภัทรสุข, 2546 : 132-134) ขนาดของกลุHมตัวอยHาง คํานวณโดยสูตรของทาโร ยามาเนH (Taro 
Yamane อRางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ�, 2545 : 107-109) ไดRขนาดกลุHมตัวอยHาง จํานวน 400 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชOในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชRในการเก็บขRอมูลในการศึกษาคร้ังน้ี เปVนแบบสอบถามท่ีผูRศึกษาสรRางข้ึน ตาม
กรอบแนวคิด โดยแบHงออกเปVน 3 ตอน ดังน้ี  

ตอนท่ี 1 เปVนขRอมูลเก่ียวกับปyจจัยลักษณะสHวนบุคคลของผูRตอบแบบสอบถาม  

ความสําเร็จของการบริหารจัดการ 
องค�การบริหารส�วนตําบลแดงใหญ� 
จังหวัดบุรีรัมย� ใน 4 ดOาน คือ  
1. ดRานบุคลากร  
2. ดRานความปลอดภัย  
3. ดRานวิชาการ  
4. ดRานการมีสHวนรHวม 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความสําเร็จของการบริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลแดง
ใหญH จังหวัดบุรีรัมย� 4 ดRาน ไดRแกH ดRานบุคลากร ดRานความปลอดภัย ดRานวิชาการ และดRานการมีสHวน
รHวม โดยมีลักษณะเปVน มาตราสHวนประมาณคHา (Rating Scale) จํานวน 5 ระดับ คือ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545 : 102-103)  

ตอนท่ี 3 เปVนแบบสอบถามเก่ียวกับปyจจัยดRานกระบวนการบริหาร ไดRแกH ดRานการวางแผน ดRาน
การจัดองค�การ ดRานการจัดคนเขRาทํางาน ดRานการอํานวยการ ดRานการประสานงาน ดRานการรายงาน 
และดRานการงบประมาณ โดยมีลักษณะเปVนมาตราสHวนประมาณคHา (Rating Scale) จํานวน 5 ระดับ คือ 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 102-103 

 การเก็บรวบรวมขOอมูล 
ผูRวิจัยไดRดําเนินการเก็บรวบรวมขRอมูล โดยการสุHม จํานวน 400 คน ซึ่งมีข้ันตอนในการ

ดําเนินงานดังน้ี 
1. ดําเนินการเก็บรวบรวมขRอมูลโดยวิธี แบบกระจายสุHมตามพ้ืนท่ี ดRวยผูRศึกษาเอง  
2. ขอความรHวมมือกลุHมตัวอยHางวิจัยใหRตอบแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมขRอมูลกลับดRวย

ผูRวิจัยเอง  
การวิเคราะห�ขOอมูล 
ผูRวิจัยดําเนินการวิเคราะห�ขRอมูลดังน้ี 

 1. สถานภาพของผูRตอบแบบสอบถาม วิเคราะห�โดยใชRความถ่ี รRอยละ และนําเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย 

2. ความสําเร็จของการบริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลแดงใหญH จังหวัดบุรีรัมย� 
วิเคราะห�โดยใชRคHาเฉลี่ย และคHาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3. นําผลท่ีไดRจากการวิเคราะห�ทางสถิติมาแปลผลตามแนวทางของเบสต� (BEST. อRางอิงใน 
สวิด ดวงจันทร� 2546 หนRา 58) ซึ่งแบHงคะแนนเปVนชHวงๆ มีความหมายดังน้ี 

คHาเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมายวHา อยูHในระดับ มากท่ีสุด 
คHาเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความหมายวHา อยูHในระดับ มาก 
คHาเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมายวHา อยูHในระดับ ปานกลาง 
คHาเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความหมายวHา อยูHในระดับ นRอย 
คHาเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความหมายวHา อยูHในระดับ นRอยท่ีสุด 
 

ผลการวิจัย 
ปyจจัยลักษณะสHวนบุคคลของกลุHมตัวอยHาง  
จากการวิเคราะห�ขRอมูลในการศึกษา เร่ือง ปyจจัยท่ีสHงผลตHอความสําเร็จของการบริหารจัดการ

ขององค�การบริหารสHวนตําบลแดงใหญH จังหวัดบุรีรัมย� พบวHา ผูRตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน สHวน
ใหญH เปVนเพศหญิง คิดเปVนรRอยละ 60 รองลงมา คือ เพศชาย คิดเปVนรRอยละ 40 อายุ สHวนใหญHอยูHใน
ระหวHาง 20-30 ปY คิดเปVนรRอยละ 60.58 รองลงมา คือ 31-40 ปY คิดเปVนรRอยละ 13.92 สHวนอายุต้ังแตH 51 
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– 60 ปYพบนRอยท่ีสุด คิดเปVนรRอยละ 4.90 วุฒิการศึกษาสHวนใหญHจบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปVน
รRอยละ 70 รองลงมา คือ ปริญญาตรี คิดเปVนรRอยละ 10 สําหรับอาชีพสHวนใหญHประกอบอาชีพ เกษตรกร 
คิดเปVนรRอยละ 60 รองลงมา คือ อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเปVนรRอยละ 20  

ความสําเร็จของการบริหารจัดการขององค�การบริหารสHวนตําบลแดงใหญH จังหวัดบุรีรัมย� จาก
การวิเคราะห�ขRอมูลความสําเร็จของการบริหารจัดการขององค�การบริหารสHวนตําบลแดงใหญH จังหวัด
บุรีรัมย� ประชาชนในขององค�การบริหารสHวนตําบลแดงใหญH จังหวัดบุรีรัมย� มีความคิดเห็นในระดับ
ผลสําเร็จของการบริหารจัดการขององค�การบริหารสHวนตําบลแดงใหญH จังหวัดบุรีรัมย� โดยภาพรวม พบวHา 
อยูHในระดับมาก เม่ือแยกเปVนรายดRาน พบวHา ดRานบุคลากร อยูHในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดRาน
วิชาการ สHวนดRานการมีสHวนรHวมอยูHในระดับตํ่าสุด  

ปyจจัยดRานกระบวนการบริหารจัดการขององค�การบริหารสHวนตําบลแดงใหญH จังหวัดบุรีรัมย�จาก
การวิเคราะห�ขRอมูลดRานกระบวนการบริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลแดงใหญH จังหวัดบุรีรัมย� มี
ความคิดเห็นในกระบวนการบริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลแดงใหญH จังหวัดบุรีรัมย� โดยภาพรวม
พบวHา อยูHในระดับมาก เม่ือแยกเปVนราย สHวนดRานการรายงานอยูHในระดับตํ่าสุด  
 
อภิปรายผล 

1) ดRานการวางแผนพบวHามีความสําเร็จอยูHในระดับมากแตHพบวHาขRอท่ีมีระดับการปฏิบัตินRอย
ท่ีสุดคือการนําแผนงานไปปฏิบัติ  

2) ดRานการจัดองค�การ พบวHาทุกขRอมีความสําเร็จอยูHในระดับมากแตHพบวHาขRอท่ีมีระดับการ
ปฏิบัตินRอยท่ีสุดคือรูปแบบโครงสรRางการบริหารตอบสนองตHอการดําเนินงานขององค�การบริหารซึ่ง
องค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินแตHละแหHงมีศักยภาพแตกตHางกัน 

3) ดRานการจัดคนเขRาทํางานพบวHามีความสําเร็จอยูHในระดับมากแตHพบวHาขRอท่ีมีระดับการปฏิบัติ
นRอยท่ีสุดคือการสรRางขวัญและกําลังใจในการซึ่งถRาบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานจะสHงผล
ดีตHอกระบวนการบริหารจัดการ 

4) ดRานการอํานวยการพบวHามีการปฏิบัติอยูHในระดับมากแตHพบวHาขRอท่ีมีระดับการปฏิบัตินRอย
ท่ีสุดคือไดRรับคําปรึกษาเพ่ือแกRไขปyญหาในการดําเนินงานอยHางถูกตRองและเหมาะสม 

5) ดRานการประสานงานพบวHามีการปฏิบัติอยูHในระดับมากแตHพบวHาท่ีมีระดับการปฏิบัตินRอย
ท่ีสุดคือจัดใหRมีเจRาหนRาท่ีประสานงานดRานการจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลแดงใหญH จังหวัด 

 6) ดRานการรายงานพบวHามีการปฏิบัติอยูHในระดับมากแตHพบวHาท่ีมีระดับการปฏิบัตินRอยท่ีสุดคือ
การประเมินผลงานจากหนHวยงานภายนอก 

7) ดRานการงบประมาณพบวHามีการปฏิบัติอยูHในระดับมากแตHขRอท่ีมีระดับการปฏิบัตินRอยท่ีสุด
คือความเพียงพอของงบประมาณในการพัฒนา 

และพบวHาปyจจัยดRานอาชีพซึ่งเปVนปyจจัยลักษณะสHวนบุคคล มีความสัมพันธ�กับความสําเร็จของ
การบริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลแดงใหญH จังหวัดบุรีรัมย� เพียงปyจจัยเดียว (p = 0.01) แตHมี
ความสัมพันธ�กันตํ่ามาก 
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ขOอเสนอแนะ 
 ขOอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 
 1) ควรมีการสHงเสริม ใหRผูRดูแลเด็ก ไดRรับการฝ}กอบรมหรือศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน เพ่ือพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ หากบุคลากรมีความรูRความสามารถและมีความเช่ียวชาญเฉพาะดRาน  
 2) ควรมีการฝ}กเตรียมพรRอมรับสถานการณ�ฉุกเฉิน ดังน้ัน ควรมีการจัดเวรยามหรือเจRาหนRาท่ี
รักษาความปลอดภัย 
 3) ควรเชิญผูRเช่ียวชาญจากภายนอกมาใหRความรูRดRานวิชาการแกHบุคคลากร ตลอดจนผูRมีสHวน
เก่ียวขRองกับการจัดการขององค�การบริหารสHวนตําบลแดงใหญH 
 4) สนับสนุนใหRชุมชนมีสHวนรHวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเขRามามีสHวนรHวมในการ
จัดกิจกรรมขององค�การบริหารสHวนตําบลแดงใหญH จังหวัดบุรีรัมย�  
 5) ควรกําหนดแผนงานประจําปYท่ีมีความจําเปVนเรHงดHวนเปVนอันดับแรก และแผนงานท่ีระบุไวR
สามารถนําไปปฏิบัติไดRจริง  
 7) ควรจัดบุคลากรใหRเปVนไปตามกรอบโครงสรRาง การบริหาร ตลอดจนจัดใหRมีเจRาหนRาท่ีท่ีมี
ความรูRดRานการจัดการศึกษาโดยตรง เพ่ือตอบสนอง ตHอการดําเนินงาน  
 8) ควรมีการสรRางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหRกับพนักงาน  
 9) ควรกําหนดใหRมีเจRาหนRาท่ีผูRรับผิดชอบท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดRาน โดยเฉพาะดRานการจัด
การศึกษา รวมถึงการมอบหมายหรือมอบอํานาจในการสั่งการตHาง ๆ ท่ีไมHขัดตHอระเบียบ กฎหมาย  
 10) ควรจัดใหRมีเจRาหนRาท่ีประสานงานดRานการจัดการ เพ่ือประสานงานกับหนHวยงานตHาง ๆ 
ตลอดจนการจัดกิจกรรมรHวมกันระหวHางผูRบริหาร บุคลากร และประชาชน  
 11) ควรจัดใหRมีการประเมินผลงานจากหนHวยงานภายนอก และมีการตรวจนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลอยHางตHอเน่ือง ตลอดจนรายงานผลการดําเนินงานเปVนประจําทุกปY  
 12) ควรจัดสรรงบประมาณใหRมีความเพียงพอกับความตRองการ ในการพัฒนา ตลอดจนการ
แตHงต้ังคณะกรรมการ เพ่ือควบคุม และติดตามการใชRจHายงบประมาณ เพ่ือความโปรHงใส  

ขOอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 
1. องค�การบริหารสHวนตําบลแตHละแหHงควรมีการศึกษาถึงปyจจัยท่ีสHงผลตHอความสําเร็จของ

การบริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลแดงใหญH จังหวัดบุรีรัมย� เพ่ือท่ีจะนําผลการศึกษาไป
ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลแดงใหญH จังหวัดบุรีรัมย� ไดRอยHาง
ตHอเน่ือง  

2. ควรมีการศึกษาท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค�การบริหารสHวน
ตําบลแดงใหญH จังหวัดบุรีรัมย� ควบคูHกันไป เพ่ือใหRไดRขRอเท็จจริงในการบริหารจัดการองค�การบริหาร
สHวนตําบลแดงใหญH จังหวัดบุรีรัมย�  

3. ใชRรูปแบบอ่ืนในการศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลแดงใหญH 
จังหวัดบุรีรัมย� เชHน การศึกษาเฉพาะกรณี การวิจัยก่ึงทดลอง ศึกษาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลแดงใหญH เปVนตRน 
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ผลสัมฤทธ์ิจากการบริหารโครงการภาครัฐขององค�การบริหารส�วนตําบลโคกว�าน 
อําเภอละหานทราย จังหวัดบรุีรัมย� 

Achievement from Project Management of Kok Wan Sub-district 
Administration Organization, Lahan Sai District, Buriram Province.  

 
วัฒนา เรืองแกRว, วิเชียร รุจิธํารงกุล และวิวัฒน� เอ่ียมไพรวัน 

Wattana reungkaew, wichian rujithamkul and wiwat iampriwan 
คณะรัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

 การวิจัยเชิงปริมาณเร่ือง “ผลสัมฤทธ์ิจากการบริหารโครงการภาครัฐขององค�การบริหารสHวน
ตําบลโคกวHาน อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย�” มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาระดับความมี
ประสิทธิภาพ (ความพึงพอใจ) ของสาธารณะท่ีมีตHอการบริหารโครงการภาครัฐ ผูRวิจัยใชRแบบสอบถาม
เปVนเคร่ืองมือท่ีใชRในการเก็บขRอมูลภาคสนามจากกลุHมตัวอยHางวิจัย 200 คน และวิเคราะห�ขRอมูลใชR
โปรแกรมทางสถิติ ในการหาคHารRอยละ คHาเฉลี่ย และสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวHา: 
 ประสิทธิภาพการบริหารโครงการภาครัฐ กรณีศึกษา องค�การบริหารสHวนตําบลโคกวHาน 

อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย� โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยูHในระดับมาก(  = 3.84) เม่ือ
พิจารณาในรายดRานพบวHา ดRานการกHอสรRางปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เปVนลําดับท่ี 1 ดRานการ
พัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ{าแสง เปVนลําดับท่ี 2 ดRานการพัฒนาการคมนาคมขนสHง เปVนลําดับท่ี 3 
 โดยมีขRอเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. การจัดโครงการตHางๆ ท่ีเปVนประโยชน�ตHอการพัฒนาการคมนาคมขนสHง  
 2. ควรเป�ดโอกาสใหRผูRรับบริการไดR มีสHวนรHวมในการประเมินเจRาหนRาท่ีผูRใหRบริการ ในการ
ใหRบริการ ทุก 3 เดือน ซึ่งจะนําไปสูHความสําเร็จและการพัฒนาอยHางตรงจุด เพ่ือตอบสนองความ
ตRองการของผูRรับบริการใหRดีย่ิงข้ึนตHอไป 
คําสําคัญ : การบริหารโครงการภาครัฐ, องค�การบริหารสHวนตําบลโคกวHาน 
 

Abstract  
 This quantitative research on “Achievement from Project Management of 
Kok Wan Sub-district Administration Organization, Lahan Sai District, Buriram 
Province.” aims at studying for the level of efficiency (Satisfaction) of the publicness 
to the organized public projects. The questionnaires were used for collecting the 
field research data of 200 samples. The method of analysis was done by statistical 
programs on percentage, mean and standard deviation. 
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  The research results are as follows :  
  The level of efficiency (Satisfaction) of Khok-Wan Sub-District Administrative 
Organization, in general view is at the high level. Considering on each aspect, it 
reveals that the most efficient aspect is at construction the infrastructure, orderly 
then electricity aspect and lastly transportation aspect. 
Keywords : Project Management, Kok Wan Sub-district Administration Organization 
 
บทนํา 

องค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินมีบทบาทและอํานาจหนRาท่ีและมีอิสระในการบริหารจัดการ
บริการทRองถ่ินของตนเองสHงผลใหRองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินมีบทบาทและอํานาจหนRาท่ีตHางๆ เพ่ิม
มากข้ึนท้ังในดRานโครงสรRางพ้ืนฐานดRานงานสHงเสริมคุณภาพชีวิตดRานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบรRอยดRานการวางแผนการสHงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทHองเท่ียว
ดRานการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลRอมและดRานศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปyญญาทRองถ่ิน  

การเพ่ิมของพ้ืนท่ีและการมีประชากรท่ีคHอนขRางหนาแนHนยHอมมีผลกระทบตHอการดําเนิน
กิจการขององค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินโดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการใหRบริการประชาชนท้ังในแงH
คุณภาพและปริมาณไมHวHาจะเปVนในดRานกระบวนการข้ันตอนในการใหRบริการดRานสิ่งอํานวยความ
สะดวกสิ่งเหลHาน้ีจึงสHงผลกระทบตHอประสิทธิภาพในการใหRบริการ 

องค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินจึงมีแนวคิดท่ีจะนําเอางานทางดRานการบริการหลักๆ ท่ีเก่ียวขRอง
โดยตรงกับประชาชนเชHนงานบริหารจัดการศึกษางานกฎหมายงานสวัสดิการและสังคมงานจัดเก็บ
รายไดRงานการเงินและบัญชีงานบริหารท่ัวไปงานขออนุญาตตHางๆ งานสHงเสริมการเกษตรงานป{องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอินเตอร�เน็ตตําบลและงานอ่ืนๆ ขยายลงไปสูHประชาชนท่ีอยูHในพ้ืนท่ีใหRใกลRชิด
และดึงประชาชนใหRเขRามามีสHวนรHวมมากท่ีสุด  

องค�การบริหารสHวนตําบลโคกวHานอําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย� อยูHในเขตชนบท 
ประชาชนในเขตขาดความรูRความเขRาใจและความสนใจเขRารHวมปกครองทRองถ่ินของตนเอง ทําใหRการ
บริหารงานดRานสาธารณูปโภค โครงการภาครัฐ ในชHวงระยะท่ีผHานมา ยังขาดประสิทธิภาพ การ
กระจายโครงสรRางพ้ืนฐานยังไมHทั่วถึงเทHาท่ีควร  

องค�การบริหารสHวนตําบลโคกวHานอําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย� ตระหนักถึง
ความสําคัญในหนRาท่ีดูแลประชาชนในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะเพ่ือท่ีจะไดRรับทราบความตRองการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดRอยHางใกลRชิด 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

เพ่ือศึกษาระดับความมีประสิทธิภาพการบริหารโครงการภาครัฐขององค�การบริหารสHวน
ตําบลโคกวHานอําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย� 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีผูRวิจัยไดRนําหลักการ/แนวคิด/ทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพในการบริหารและ 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการใหRบริการมาใชRเปVนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

 
การดําเนินการวิจัย 
 วิธีดําเนินการวิจัย เร่ือง ผลสัมฤทธ์ิจากการบริหารโครงการภาครัฐขององค�การบริหารสHวน
ตําบลโคกวHาน อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย� เปVนการศึกษาเชิงปริมาณ มีลําดับดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุHมตัวอยHาง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชRในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขRอมูล 
 4. การวิเคราะห�ขRอมูล 

ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดRกําหนดประชากรเปVนประชาชนท่ีอาศัยประชาชนในเขต ตําบลโคกวHาน 
อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย� ปY พ.ศ. 2561 จํานวน 8,168 คน และกลุHมตัวอยHางท่ีใชRใน
การศึกษาคร้ังน้ี คือ ตัวแทนประชาชนในเขตตําบลโคกวHาน อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย� ปYพ.ศ. 
2561 ท่ีไดRมาโดยการสุHม จํานวน 200 คน จําแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา สถานะภาพ อาชีพ ของ
ผูRตอบแบบสอบถาม 
 เคร่ืองมือท่ีใชOในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชRในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปVนแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูRศึกษาไดRสรRางข้ึน
เอง ซึ่งแบบสอบถามแบHงออกเปVน 3 ตอนดังน้ี  

ตอนท่ี 1 เปVนแบบสอบถามชนิดตรวจเช็ครายการ (Check list) ใชRเก็บขRอมูลเก่ียวกับ เพศ อายุ 
การศึกษา สถานะภาพ อาชีพ ของผูRตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 เปVนแบบสอบถามชนิดมาตราสHวนประเมินคHา (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตาม
วิธีการของเรนซิส-ลิเคอร�ท (Rensis Likert) คือ อยูHในระดับ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นRอย และนRอย
ท่ีสุด ใชRเก็บขRอมูลเก่ียวกับ ประสิทธิภาพ การบริหารงานดRานสาธารณูปโภค โครงการภาครัฐ กรณีศึกษา
องค�การบริหารสHวนตําบลโคกวHาน อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย� 

ตอนท่ี 3 เปVนแบบสอบถามปลายเป�ด เพ่ือใหRผูRตอบแบบสอบถามไดRเสนอขRอคิดเห็นอ่ืนๆ 

การบริหารโครงการภาครัฐ 
-ดRานการกHอสรRางปรับปรุงระบบ 
 สาธารณูปโภค 
-ดRานการพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ{า 
 แสงสวHาง 
-ดRานการพัฒนาการคมนาคมขนสHง 

 

ระดับความมีประสิทธิภาพ 
การบริหารโครงการภาครัฐ 

 



48 
การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

การเก็บรวบรวมขOอมูล 
ผูRวิจัยไดRดําเนินการเก็บรวบรวมขRอมูล โดยการสุHม จํานวน 200 คน ซึ่งมีข้ันตอนในการ

ดําเนินงานดังน้ี 
1. ดําเนินการเก็บรวบรวมขRอมูลโดยวิธี แบบกระจายสุHมตามพ้ืนท่ี ดRวยผูRศึกษาเอง  
2. ขอความรHวมมือกลุHมตัวอยHางวิจัยใหRตอบแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมขRอมูลกลับดRวย

ผูRวิจัยเอง  
การวิเคราะห�ขOอมูล 
ผูRวิจัยดําเนินการวิเคราะห�ขRอมูลดังน้ี 

 1. วิเคราะห� เพศ อายุ การศึกษา สถานะภาพ อาชีพ ของผูRตอบแบบสอบถาม จํานวน 200 
คน โดยใชRความถ่ีและคHารRอยละ  

2. วิเคราะห�ประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธ์ิจากการบริหารโครงการภาครัฐขององค�การบริหารสHวน
ตําบลโคกวHาน อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย� ปY 2561 ในดRานการกHอสรRางปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค ดRานการพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ{าแสงสวHาง ดRานการพัฒนาการคมนาคมขนสHง โดย
การหาคHาเฉลี่ย คHาเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายดRาน 

3. นําผลท่ีไดRจากการวิเคราะห�ทางสถิติมาแปลผลตามแนวทางของเบสต� (BEST. อRางอิงใน 
สวิด ดวงจันทร� 2546 หนRา 58) ซึ่งแบHงคะแนนเปVนชHวงๆ มีความหมายดังน้ี 

คHาเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมายวHา มีประสิทธิภาพอยูHในระดับ มากท่ีสุด 
คHาเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความหมายวHา มีประสิทธิภาพอยูHในระดับ มาก 
คHาเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมายวHา มีประสิทธิภาพอยูHในระดับ ปานกลาง 
คHาเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความหมายวHา มีประสิทธิภาพอยูHในระดับ นRอย 
คHาเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความหมายวHา มีประสิทธิภาพอยูHในระดับ นRอยท่ีสุด 
 

ผลการวิจัย 
1. สภาพท่ัวไปของกลุHมตัวอยHาง เปVนเพศชายจํานวน 142 คน คิดเปVนรRอยละ 71.00 เปVนเพศ

หญิง จํานวน 58 คน คิดเปVนรRอยละ 29.00 อายุ 18 - 25 ปYจํานวน 28 คน คิดเปVนรRอยละ14.00 อายุ 26 - 
40 ปYจํานวน 120 คน คิดเปVนรRอยละ60 .00 อายุ 41 - 60 ปYจํานวน 28 คน คิดเปVนรRอยละ14.00 อายุ
มากกวHา 60 ปYจํานวน 10 คน คิดเปVน รRอยละ 5.00การศึกษาระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากวHา จํานวน 56 
คน คิดเปVนรRอยละ 28.00 ระดับมัธยมศึกษาตอนตRนหรือเทียบเทHา จํานวน 46 คน คิดเปVนรRอยละ 23.00 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทHาจํานวน 38 คน คิดเปVนรRอยละ 19.00 ระดับอนุปริญญา จํานวน 
24 คน คิดเปVนรRอยละ 12.00 ระดับปริญญาตรีจํานวน 32 คน คิดเปVนรRอยละ 16.00 ระดับปริญญาโท
จํานวน 4 คน คิดเปVนรRอยละ 2.00โสด จํานวน 12 คน คิดเปVนรRอยละ 6.00 สมรส จํานวน 122 คน คิด
เปVนรRอยละ 61.00 หยHารRางจํานวน 36 คน คิดเปVนรRอยละ 18.00 หมRายจํานวน 30 คน คิดเปVนรRอยละ 
15.00เปVนพHอบRาน/แมHบRาน จํานวน 16 คน คิดเปVนรRอยละ 8.00 คRาขาย/ธุรกิจสHวนตัว จํานวน 24 คน คิด
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เปVนรRอยละ 12.00เกษตรกรจํานวน 68 คน คิดเปVนรRอยละ 34.00รับจRาง จํานวน 76 คน คิดเปVนรRอยละ 
38.00ขRาราชการ/รัฐวิสาหกิจจํานวน 16 คน คิดเปVนรRอยละ 8.00 

2. ระดับความมีประสิทธิภาพการบริหารโครงการภาครัฐขององค�การบริหารสHวนตําบลโคกวHาน
อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย� โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยูHในระดับมากเม่ือพิจารณาในรายดRาน
พบวHา ดRานการกHอสรRางปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคเปVนลําดับท่ี 1 ดRานการพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ{า
แสงเปVนลําดับท่ี 2 ดRานการพัฒนาการคมนาคมขนสHง เปVนลําดับท่ี 3  

3. ระดับความมีประสิทธิภาพการบริหารโครงการภาครัฐขององค�การบริหารสHวนตําบลโคกวHาน
อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย�รายดRาน  

(1) ระดับความมีประสิทธิภาพการบริหารโครงการภาครัฐขององค�การบริหารสHวนตําบลโคกวHาน
อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย� ดRานการกHอสรRางปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคโดยรวมมีประสิทธิภาพ

อยูHในระดับมาก (  = 3.84) 
(2) ระดับความมีประสิทธิภาพการบริหารโครงการภาครัฐขององค�การบริหารสHวนตําบลโคกวHาน

อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย�ดRานการพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ{าแสงสวHางโดยรวมมีประสิทธิภาพ

อยูHในระดับมาก (  = 3.85)  
(3) ระดับความมีประสิทธิภาพการบริหารโครงการภาครัฐขององค�การบริหารสHวนตําบลโคกวHาน

อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย�ดRานการพัฒนาการคมนาคมขนสHง โดยรวมมีประสิทธิภาพอยูHในระดับ

มาก (  = 3.85)  
 
อภิปรายผล 

ระดับความมีประสิทธิภาพการบริหารโครงการภาครัฐขององค�การบริหารสHวนตําบลโคกวHาน 
อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย� โดยภาพรวม มีประสิทธิภาพ อยูHในระดับมากท้ังน้ีอาจเปVนเพราะ
องค�การบริหารสHวนตําบลโคกวHาน อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย� ปฏิบัติงานดRวย ความมีมนุษย
สัมพันธ�ท่ีดี มีความเขRาใจในบทบาท หนRาท่ีของตน ไดRรับการฝ}กอบรมมีการประสานงานภายใน
หนHวยงานไดRรับการสนับสนุนจากผูRบังคับบัญชาและมีกิจกรรมรHวมในตําบลประจําซึ่งสอดคลRอง กับ
งานวิจัยของ อดาพร สันติธนานนท� ไดRวิจัยเร่ืองปyจจัยท่ีมีอิทธิพลตHอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ 
คณะทํางานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตําบล 

 

ขOอเสนอแนะ 
 ขOอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 
 ระดับความมีประสิทธิภาพการบริหารโครงการภาครัฐขององค�การบริหารสHวนตําบล โคก
วHาน อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย� ในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยูHในระดับมาก และเม่ือพิจารณาราย
ดRาน พบวHามีประสิทธิภาพในดRานการพัฒนาการคมนาคมขนสHง เปVนอันดับสุดทRาย ดังน้ัน ผูRบริหารตRองยึด
เอา งานดRานการพัฒนาการคมนาคมขนสHง เปVนหลักในการปรับปรุงพัฒนา และควรมีการดําเนินการ ดังน้ี 
 1. การจัดโครงการตHางๆ ท่ีเปVนประโยชน�ตHอการพัฒนาการคมนาคมขนสHง  
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 2. ควรเป�ดโอกาสใหRผูRรับบริการไดR มีสHวนรHวมในการประเมินเจRาหนRาท่ีผูRใหRบริการ ในการ
ใหRบริการ ทุก 3 เดือน ซึ่งจะนําไปสูHความสําเร็จและการพัฒนาอยHางตรงจุด เพ่ือตอบสนองความตRองการ
ของผูRรับบริการใหRดีย่ิงข้ึนตHอไป 

ขOอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 
1. ควรศึกษาประสิทธิภาพการบริหารโครงการภาครัฐขององค�การบริหารสHวนตําบลอ่ืนๆ 
2. ควรมีการวิจัยปyจจัยการบริหารท่ีสHงผลตHอการใหRบริการท่ีมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยเร่ืองผลสัมฤทธ์ิจากการบริหารงานแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิมาใชR กรณีศึกษา กรม
ป{องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานของกรมป{องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ปyจจัยท่ีมีผลตHอประสิทธิภาพการบริหารงานแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิ ในกรม
ป{องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความคิดเห็น ปyญหาและอุปสรรคในการนําแนวทางการ
บริหารงานแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิมาปรับใชRในกรมป{องกันและบรรเทาสาธารณภัยผลการวิจัยพบวHา  

1. ผลสัมฤทธ์ิจากการบริหารงานแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิในกรมป{องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยสHงผลใหRการดําเนินงานของหนHวยงานเปVนไปอยHางประหยัด  

2. ผลสัมฤทธ์ิจากการบริหารงานแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิในกรมป{องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยสHงผลใหRการดําเนินงานของหนHวยงานเกิดความคุRมคHาของเงินงบประมาณ  

3. ผลสัมฤทธ์ิจากการบริหารงานแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิในกรมป{องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยสHงผลใหRการดําเนินงานของหนHวยงานมีประสิทธิภาพ  

4. ผลสัมฤทธ์ิจากบริหารงานแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิในกรมป{องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สHงผลใหRการดําเนินงานของหนHวยงานมีประสิทธิผล  

5. ผลสัมฤทธ์ิจากการบริหารงานแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิในกรมป{องกันและบรรเทา สาธารณ
ภัยสHงผลใหRการดําเนินงานของหนHวยงานสามารถตอบสนองความตRองการของประชาชนไดRเปVนอยHางดี 
คําสําคัญ : การบริหารงานแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิ, กรมป{องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

Abstract  
 Studying about Achievement from Results Based Management: A Case Study 
of the Department of Disaster Prevention and Mitigation, having the objective for 
Studying the management condition of the Department of Disaster Prevention and 
Mitigation & the factor that effect on Achievement from Results Based Management: 
A Case Study of the Department of Disaster Prevention and Mitigation, and comments, 
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troubleshoot & the obstacles for leading the way for Achievement from Results 
Based Management: A Case Study of the Department of Disaster Prevention and 
Mitigation, the result can be found that : 

1. The Achievement from Results Based Management: A Case Study of the 
Department of Disaster Prevention and Mitigation, makes the procedure of the bureau to 
be economy.  

2. The Achievement from Results Based Management: A Case Study of the 
Department of Disaster Prevention and Mitigation, making the procedure of the bureau 
to gain the Value of Money. 

3. The Achievement from Results Based Management: A Case Study of the 
Department of Disaster Prevention and Mitigation, makes the procedure of the bureau 
to be efficiency. 

4. The Achievement from Results Based Management: A Case Study of the 
Department of Disaster Prevention and Mitigation, makes the procedure of the bureau 
to be effectiveness. 

5. The Achievement from Results Based Management: A Case Study of the 
Department of Disaster Prevention and Mitigation, makes the procedure of the bureau 
to respond the needs of the people very well. 
Keywords: Results Based Management, The Department of Disaster Prevention and Mitigation 
 
บทนํา 

ในปyจจุบันประชาชนของประเทศท่ัวโลกไดRรับขRอมูลขาวสารอยHางกวRางขวางและรวดเร็ว  
มีความสัมพันธ�เช่ือมโยงกับประเทศตHางๆ อยHางใกลRชิด แตHในการบริการของภาครัฐ กลับยังไมHไดRรับ
การตอบสนองความตRองการของประชาชนอยHางทันทHวงที ซับซRอน ลHาชRา และไมHมีประสิทธิภาพ เม่ือ
เทียบกับภาคธุรกิจของเอกชน มีกฎระเบียบมากมายไมHยืดหยุHน ระบบอุปถัมภ� รวมท้ังการทํางานท่ีไมH
โปรHงใส ไมHสามารถเขRาใจปyญหา เศรษฐกิจ สังคม ไดRทันตHอการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วของโลกาภิวัฒน�
ท่ีมีการแขHงขันสูง 

ประเทศท่ีพัฒนาแลRวไดRเรHงปฏิรูประบบราชการอยHางตHอเน่ืองมาจนถึง และปyจจุบันกลับประสบ
กับปyญหาทางดRานเศรษฐกิจอยHางมาก ไมHวHาจะเปVนดRานการคRาระหวHางประเทศ การใชRจHายของภาครัฐ ท่ี
มีสัดสHวนสูงเม่ือเทียบกับรายจHายรวมของประเทศ และปyญหาความลHาชRาในการบริการประชาชน รวมถึง
กระแสโลกาภิวัตน�ท่ีผลักดันใหRรัฐตRองหันมาสนใจในการปฏิรูประบบราชการ เพ่ือเรียกความเช่ือม่ัน และ
ศรัทธาจากประชาชนกลับคืนมา การนําเทคนิคการบริหารมาใชRถือวHาเปVนสHวนหน่ึงของการปฏิรูประบบ
ราชการ ไดRแกH การบริหารงานแบบมุHงผลสัมฤทธ์ิ ดังน้ันองค�กรภาครัฐของไทย จึงจําเปVนตRองมีการปฏิรูป
เชHนเดียวกัน การศึกษาเก่ียวกับแนวทางและวิธีการบริหารงานแบบมุHงผลสัมฤทธ์ิ เปVนแนวทางหน่ึงใน
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หลายแนวทางท่ีระบบราชการไทยไดRนํามาใชRในการวิธีการบริหารภาครัฐและปรับเปลี่ยนบทบาทของรัฐ 
ซึ่งปyจจุบันมุHงเนRนการทํางานโดยยึดผลลัพธ� มีการวัดการดําเนินงานเปVนรูปธรรม โปรHงใส มีการ
บริหารงานท่ีรวดเร็ว คลHองตัว มีความชัดเจน มีเป{าหมาย บรรลุวัตถุประสงค�และเปVนไปในทางเดียวกัน 

การบริหารแบบมุHงผลสัมฤทธ์ิ (Results Based Management : RBM) เปVนนวัตกรรมทางการ
บริหารท่ีประเทศพัฒนาแลRว นํามาใชRในการปฏิรูประบบราชการใหRเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
โปรHงใส สามารถตรวจสอบไดR โดยสํานักงานคณะกรรมการขRาราชการพลเรือนไดRใชRวิธีการบริหารรูปแบบ
ใหมHน้ีผสานกับเปลี่ยนแปลงระบบงบประมาณเปVนแบบมุHงเนRนผลงาน ใหRสามารถจัดบริการสาธารณะใหR
เปVนท่ีพึงพอใจของประชาชนมากข้ึน หัวใจสําคัญของความสําเร็จในการใชRวิธีการบริหารแบบมุHง
ผลสัมฤทธ์ิน้ันอยูHท่ีการสรRางตัวบHงช้ีผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators) ท่ีสะดวกและ
แมHนตรงตHอการนําไปใชRเพ่ือใหRไดRมาซึ่งสารสนเทศสําหรับการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการ
ดําเนินงานขององค�การ โดยถRาเจRาหนRาท่ีมีความรูRความเขRาใจเปVนอยHางดีแลRว ยHอมจะเกิดความรูRสึกนึกคิด 
การปฏิบัติท่ีดี รวมท้ังนําเอาความรูRไปประยุกต�ใชRใหRเกิดประโยชน�ตHอการปฏิบัติงาน อันจะทําใหRผลการ
ดําเนินการเปVนตามวัตถุประสงค�และทRายท่ีสุดประโยชน�ท่ีจะเกิดข้ึนกับผูRรับบริการคือ การบริการท่ีมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลจากเจRาหนRาท่ีของรัฐ เกิดประโยชน�หรือความคุRมคHาตHอประชาชนและยังเป�ด
โอกาสใหRประชาชนผูRมาใชRบริการมีสิทธิในการประเมินผลการดําเนินงานของเจRาหนRาท่ีของรัฐดRวย ใน
สHวนของการบริหารงานแบบมุHงผลสัมฤทธ์ิ ยังเปVนระบบท่ีใหRคุณและโทษตHอองค�กรและเจRาหนRาท่ีของรัฐ
ในเวลาเดียวกัน  

ผูRวิจัยจึงไดRมีการนําเอาหลักเกณฑ� ดังกลHาวมาทําการพิจารณาอีกคร้ังและไดRจัดทําเปVนหัวขRอ
ในการวิเคราะห� และประเมินผลการดําเนินงาน โดยผูRวิจัยไดRนําหลักของการบริหารงานแบบมุHงเนRน
ผลสัมฤทธ์ิมาทําการศึกษาและวิเคราะห� เพ่ือนํามาสรRางเปVนแนวทางในการบริหารกรมป{องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยซึ่งในการบริหารงานภายในหนHวยงานยังมีสHวนท่ีเปVนจุดสําคัญท่ีตRองเรHงทําการ
ปรับเปลี่ยนใหRการบริหารงานเปVนไปอยHางราบร่ืนในเร่ืองของนโยบายและความชัดเจน ความ
สอดคลRองของเป{าหมายและวัตถุประสงค� ความสอดคลRองดRานการบริหารคนใหRเหมาะสมกับงาน การ
ประสานงานภายในหนHวยงานและสHวนท่ีเก่ียวขRอง การใชRเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังน้ี การศึกษาก็เพ่ือ
เปVนแนวทางใหRองค�กรไดR นํามาปรับใชR เพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนไปสูH วัตถุประสงค�  นํามาซึ่ง
ความกRาวหนRาในองค�การและหนHวยงาน 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 
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 1. ประชากรและกลุHมตัวอยHาง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชRในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขRอมูล 
 4. การประมวลผลขRอมูล 
 5. สถิติทีใ่ชRในการวิเคราะห�ขRอมูล 
 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ีไดRแกH ขRาราชการท่ีปฏิบัติหนRาท่ี ณ กรมป{องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย จํานวน 255 คน 
 กลุ�มตัวอย�าง 

 กลุHมตัวอยHางไดRจากการสุHมแบบจับฉลากแบบสุHมของขRาราชการท่ีปฏิบัติหนRาท่ี ณ กรม
ป{องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 255 คน และมีการกําหนดขอบเขตกลุHมตัวอยHาง เพ่ือ
ประมวลผลหาคHาเฉลี่ยของประชากรโดยใชRสูตร Taro Yamane ไดRกลุHมตัวอยHาง จํานวน 157 คน 

ป}จจัยส�วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา  
4. สถานภาพสมรส  
5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  

ป}จจัยที่มีผลต�อการบริหารงานแบบมุ�งเนOน
ผลสัมฤทธิ ์

1. ดRานความชัดเจนของนโยบาย 
2. ดRานการประสานงาน 
3. ดRานหนRาที่และความรับผิดชอบ 
4. ดRานการนําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใชR 
5. ดRานการบริการ 
6. ดRานความสําเร็จในการบริหารและการปกครอง 
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เคร่ืองมือท่ีใชOในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชRในการเก็บรวบรวมขRอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามการบริหารงาน

แบบมุHงผลสัมฤทธ์ิในกรมป{องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งแบHงออกเปVน 4 ตอน ดังน้ี 
ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของกลุHมตัวอยHาง 
 ตอนท่ี 2 การนําเอาบริหารงานแบบมุHงผลสัมฤทธ์ิมาใชRในกรมป{องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย โดยมีลักษณะเปVนแบบมาตรประเมินคHา (rating scale)  
ตอนท่ี 3 ปyจจัยเก่ียวกับการนําเอาการบริหารงานแบบมุHงผลสัมฤทธ์ิมาใชRในกรมป{องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย โดยมีลักษณะเปVนแบบมาตรประเมินคHา (rating scale)  
ตอนท่ี 4 ปyญหา อุปสรรค ขRอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห�ขRอมูล คHาเฉลี่ย และคHาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับปyจจัย
ความสําเร็จท่ีมีผลตHอการบริหารงานแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิในกรมป{องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบวHา 
ปyจจัยดRานความชัดเจนของนโยบายการบริหารงานแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิ มีระดับความชัดเจนของนโยบาย

การบริหารงานแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิในระดับมากมีคHาเฉลี่ย ( ) เทHากับ 3.60 ปyจจัยดRานการประสานงาน
ในการดําเนินการบริหารแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิ มีระดับการประสานงานในการดําเนินการบริหารงานแบบ

มุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิในระดับมากท่ีคHาเฉลี่ย ( ) เทHากับ 3.55 ปyจจัยดRานหนRาท่ีและความรับผิดชอบการ
บริหารแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิ ระดับหนRาท่ีและความรับผิดชอบการบริหารงานแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิใน

ระดับมากมีคHาเฉลี่ย ( ) เทHากับ 3.59 ปyจจัยดRานการนําเทคโนโลยี และสารสนเทศมาปรับใชRการบริหาร
แบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิ มีระดับการประสานงานในการดําเนินการบริหารงานแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิใน

ระดับมากมีคHาเฉลี่ย ( ) เทHากับ 3.48 ปyจจัยดRานการบริการมาปรับใชRการบริหารแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิ มี

ระดับความชัดเจนของการบริการแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิในระดับมากมีคHาเฉลี่ย ( ) เทHากับ 3.48 ปyจจัย
ดRานการบริหารและการปกครองบังคับบัญชามาปรับใชRการบริหารแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิ มีระดับความ

ชัดเจนของการบริหารและการปกครองบังคับบัญชาแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิในระดับมากมีคHาเฉลี่ย ( ) 
เทHากับ 3.60 สรุป คือ กลุHมตัวอยHางมีความคิดเห็นตHอปyจจัยความสําเร็จในการบริหารงานผลแบบมุHงเนRน
ผลสัมฤทธ์ิในภาพรวมวHามีผลตHอความสําเร็จในการบริหารงานแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิของกรมป{องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในระดับมาก มีคHาเฉลี่ย ( ) เทHากับ 3.56 เม่ือพิจารณาเปVนรายดRานพบวHา ความ
ชัดเจนของนโยบายการบริหารแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิ และหนRาท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารแบบ
มุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิ มีคHาเทHากันท่ี 3.60 และดRานการประสานงานในการดําเนินการบริหารงาน ดRานการ
บริหารและการปกครอง ดRานการบริการ ดRานการนําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใชRในการบริหาร

แบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิ มีคHาเฉลี่ย ( ) เทHากับ 3.59, 3.56, 3.55, 3.48 ตามลําดับ 
 2. ผลการวิเคราะห�ขRอมูล คHาเฉลี่ย และคHาเบ่ียงเบนมาตรฐานของขRอมูลความคิดเห็น ดRาน

ความสําเร็จการดําเนินงานแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิกรมป{องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบวHา กลุHมตัวอยHาง
มีความคิดเห็นตHอความสําเร็จในการบริหารงานของกรมป{องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในภาพรวมอยูHใน
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ระดับปานกลาง ( =2.20) เม่ือพิจารณาเปVนรายดRานพบวHาการบริหารแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิในกรม
ป{องกันและบรรเทาสาธารณภัย สHงผลใหRการดําเนินงานของหนHวยงานเกิดความคุRมคHาของเงินงบประมาณ 
การดําเนินงานของหนHวยงานมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตRองการของประชาชนไดRเปVนอยHางดี 
การดําเนินงานของหนHวยงานมีประสิทธิผลและการดําเนินงานของหนHวยงานประหยัดงบประมาณ มี

ผลสัมฤทธ์ิอยูHในระดับปานกลาง โดยมีคHาเฉลี่ย( ) เทHากับ 2.29, 2.26, 2.13 และ 2.12 ตามลําดับ 
 3. ผลการวิเคราะห�ขRอมูล ปyญหาและขRอเสนอแนะในการบริหารงานแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิในกรม
ป{องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบวHา 1) ปyญหาความชัดเจนของนโยบาย คือ บุคลากรไมHมีความรูRความ
เขRาใจเก่ียวกับการบริหารงานแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิ และขาดความชัดเจนดRานนโยบาย 2) ปyญหาการ
ประสานงาน คือ ผูRบริหารขาดการประสานงาน เกิดความแตกแยก ขาดความสามัคคี ไมHเขRาใจปyญหาท่ี
เกิดข้ึน การสั่งการท่ีซ้ําซRอน ขาดเอกภาพ ทํางานแบบเรHงดHวนไมHมีแผนงานพรRอมท้ัง มีการเมืองเขRา
แทรกแซง 3) ปyญหาดRานหนRาท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิ คือ 
ผูRใตRบังคับบัญชาขาดความรับผิดชอบในงาน ขาดความเอาใจในการทํางาน การทํางานลHาชRา และ
ผูRบังคับบัญชาไมHเอาใจใสH 4) ปyญหาดRานเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ อุปกรณ� IT ไมHทันสมัย ไมHเพียงพอ ไมHมี
ประสิทธิภาพเทHาท่ีควร บุคลากรขาดความรูR ความสามารถดRาน IT และสํานักงานดูไมHทันสมัย 5) ปyญหา
ดRานการบริการแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิ คือ ขาดการใหRบริการท่ีเปVนมิตรแกHผูRมาติดตHอ และการใหRขRอมูลท่ี
ถูกตRองชัดเจน อีกท้ังยังขาดการประสานงานภายในหนHวยงานดRวยกันและหนHวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขRอง 6) 
ปyญหาดRานความสําเร็จในการบริหารและการปกครองแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิ คือ ขาดกําลังคนท่ีเพียงพอ 
ขาดขวัญกําลังใจ งบประมาณไมHเพียงพอ ข้ันตอนการทํางาน และผลงานไมHคุRมคHากับงบประมาณท่ีลงทุน
ไป 7) ปyญหาและขRอเสนอแนะในการบริหารงานแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิใน กรมป{องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ปyญหาและขRอเสนอแนะอันดับแรกเปVนเร่ืองความสําเร็จของการบริหารงานแบบ มุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิ 
พบวHา ขาดกําลังคน ขาดงบประมาณ ขาดขวัญกําลังใจ เปVนอันดับแรก รRอยละ 31.14 รองลงมา คือ 
ปyญหาดRานการประสานงาน พบวHา ผูRบังคับบัญชาขาดการประสานงาน ขาดความรHวมมือกัน สั่งงาน
ซ้ําซRอน และขาดความเปVนเอกภาพ รRอยละ 22.49 และปyญหาดRานเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวHา ขาด
อุปกรณ�ที่ทันสมัย ดRอยประสิทธิภาพ และไมHเพียงพอแกHความตRองการ รRอยละ 17.30 ตามลําดับ 
 
อภิปรายผล 

ผลความคิดเห็นเก่ียวกับปyจจัยและความสําเร็จในการดําเนินการดRานการบริหารแบบมุHงเนRน
ผลสัมฤทธ์ิในกรมป{องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยูHในระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดRาน ท้ัง 6 ดRาน 
ไดRแกH ดRานความชัดเจนของนโยบาย ดRานการประสานงาน ดRานหนRาท่ีและความรับผิดชอบ ดRานการนํา
เทคโนโลยีและสารสนเทศ ดRานการบริการ และดRานการบริหารและการปกครองบังคับบัญชา และอยูHใน
ระดับปานกลาง ท้ังในภาพรวมและรายดRาน ท้ัง 5 ดRาน ไดRแกH การบริหารงานแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิใน
กรมป{องกันและบรรเทาสาธารณภัย สHงผลใหRการดําเนินงานของหนHวยงานเปVนไปอยHางประหยัด การ
ดําเนินงานของหนHวยงานเกิดความคุRมคHาของเงินงบประมาณ การดําเนินงานของหนHวยงานมี
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ประสิทธิภาพ การดําเนินงานของหนHวยงานมีประสิทธิผล การดําเนินงานของหนHวยงานตอบสนองความ
ตRองการของประชาชนไดRเปVนอยHางดี  

ผลการทดสอบความสัมพันธ�ระหวHางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามท้ังดRานปyจจัยและ
ความสําเร็จ พบวHา ตัวแปรอิสระจํานวน 2 ตัว ไดRแกH การประสานงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถอธิบายความผันแปรตHอการบริหารงานแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิในกรมป{องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยไดR โดยภาพรวมแลRวสามารถอธิบายตัวแปรตามไดRรRอยละ 44.30 ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
ซึ่งสอดคลRองกับวัตถุประสงค�ขRอท่ี 2 

ป}ญหาและแนวทางแกOไข 
ความชัดเจนของนโยบายแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิ พบวHาบุคลากรไมHมีความรูRความเขRาใจเก่ียวกับ

การบริหารงานแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิ และขาดความชัดเจนดRานนโยบาย แนวทางแกRไข คือ ควรกําหนด
แนวทางการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร� พัฒนากําลังพลใหRมีประสิทธิภาพและประสิทธิพล 
ปรับปรุงหนHวยงานระดับลHางใหRมีแผนงานและกําหนดความชัดเจน มีตัวช้ีวัดความสําเร็จของงาน 
สามารถตรวจสอบและวัดระดับไดR ผูRบริหารควรใชRหลักธรรมาภิบาล ยอมรับฟyงความคิดเห็นของ
ผูRใตRบังคับบัญชา  
 การประสานงานในการดําเนินการบริหารงานแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิ พบวHาผูRบริหารขาดการ
ประสานงาน เกิดความแตกแยก ขาดความสามัคคี ไมHเขRาใจปyญหาท่ีเกิดข้ึน การสั่งการท่ีซ้ําซRอน ขาด
เอกภาพ ทํางานแบบเรHงดHวนไมHมีแผนงานพรRอมท้ังการเมืองเขRาแทรกแซง แนวทางแกRไข คือ สรRาง
ความสามัคคี สรRางเอกภาพ เขRารHวมประชมยอมรับความคิดเห็นของทุกฝ�ายประสานงานในระดับ
ขRางเคียง ระดับเหนือ และระดับลHาง พูดคุย 
 หนRาท่ีและความรับผิดชอบในการดําเนินการบริหารงานแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิ พบวHาผูRบริหาร
ขาดการประสานงาน เกิดความแตกตHาง ขาดความสามัคคี ไมHเขRาใจปyญหาท่ีเกิดข้ึน การสั่งการท่ีซ้ําซRอน 
ขาดเอกภาพ ทํางานแบบเรHงดHวนไมHมีแผนงาน พรRอมท้ังการเมืองเขRาแทรกแซง แนวทางแกRไข คือ ทุก
หนHวยงานตRองใหRมีความรับผิดชอบรHวมกัน โดยเฉพาะอยHางย่ิงผูRบริหารระดับสูงตRองมีความรับผิดชอบ
มากกวHาผูRใตRบังคับบัญชา ตามหนRาท่ีที่ไดRรับมอบหมาย และภาระหนRาท่ีหลักในการทํางาน  

เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการบริหารงานแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิ พบวHา อุปกรณ� IT 
ไมHทันสมัย ไมHเพียงพอ ไมHมีประสิทธิภาพเทHาท่ีควร บุคลากรขาดความรูR ความสามารถดRาน IT และ
สํานักงานดูไมHทันสมัย แนวทางแกRไข คือ เจRาหนRาท่ีทุกฝ�ายตRองเรียนรูR และใหRความสําคัญเปVนอันดับ
ตRนๆ จะเห็นไดRวHาระบบสารสนเทศในปyจจุบันน้ีมีขRอมูลสารสนเทศท่ีนHาสนใจ และทําใหRการปฏิบัติงาน
เปVนไปอยHางรวดเร็ว ถูกตRอง และแมHนยําเพ่ิมมากข้ึน และผูRใตRบังคับบัญชาก็ควรจัดใหRมีการอบรม หรือ
ความรูRเพ่ิมเติมมากย่ิงข้ึน  

การบริการแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินการบริหารงานแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิ พบวHา 
เน่ืองจากบุคลากรไมHเพียงพอจึงทําใหRการใหRบริการเปVนไปอยHางไมHท่ัวถึง มีปริมาณงานท่ีมากจึงทําใหR
ขาดการใหRบริการท่ีเปVนมิตรกับผูRมาติดตHอ และการใหRขRอมูลท่ีถูกตRองชัดเจน อีกท้ังยังขาดการ
ประสานงานภายในหนHวยงานดRวยกันและหนHวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขRอง แนวทางแกRไข คือ เพ่ิมกําลังพล 
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สรรหาผูRท่ีมีความรูR ความสามารถเฉพาะดRานมากข้ึน ใหRผลตอบแทนท่ีเปVนธรรมและพอใจ ลดข้ันตอนการ
ทํางาน ใหRงบประมาณใหRสอดคลRองกับความเปVนจริง  

การบริหารและการปกครองแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินการบริหารงานแบบมุHงเนRน
ผลสัมฤทธ์ิ พบวHา ขาดกําลังคนท่ีเพียงพอ ขาดขวัญกําลังใจ งบประมาณไมHเพียงพอ ข้ันตอนการ
ทํางาน และผลงานไมHคุRมคHากับงบประมาณท่ีลงทุนไป แนวทางแกRไข คือ ตRองไดRรับการสนับสนุนจาก
ผูRบริหารระดับสูงในการจัดจRางกําลังพลใหRเพียงพอแกHความตRองการ พัฒนาศักยภาพเพ่ิมเติม ทํางาน
ไดRหลายตําแหนHง จัดงบประมาณท่ีเพียงพอแกHความตRองการ พัฒนางบประมาณดRานสวัสดิการ เพ่ือ
สรRางขวัญและกําลังใจแกHบุคลากร จัดข้ันตอนการเบิกจHายรวดเร็ว และเหมาะสม พรRอมท้ังจัดทํา
รายงานการใชRจHายจริงอยHางละเอียด รัดกุม และรอบคอบ  

 
ขOอเสนอแนะ 
 ขOอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 

1. ผูRบริหารควรเปVนแบบประชาธิปไตย 
2. ผูRบริหารความรับฟyงความคิดเห็นของผูRใตRบังคับบัญชา 
3. ผูRบริหารระดับสูงควรมอบอํานาจใหRผูRบริหารระดับลHางตัดสินใจในการแกRไขปyญหา 
4. ใหRเจRาหนRาท่ีทุกฝ�ายรHวมกันตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการทํางาน 
5. ผูRบริหารควรสรRางขวัญและกําลังใจใหRผูRใตRบังคับบัญชา เพ่ือมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
ขOอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 
1. ควรมีการศึกษาปyจจัยตHางๆ ท่ีมีความสัมพันธ�กับการบริหารงานแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิใน

หนHวยงานเพ่ิมเติม 
2. ควรมีการศึกษาปyจจัยตHางๆ ท่ีสHงผลตHอการบริหารงานแบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิในหนHวยงาน

เพ่ิมเติม 
3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับระบบการประเมินผลท่ีเปVนรูปธรรมท่ีเก่ียวขRองกับการบริหารงาน

แบบมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิอยHางแทRจริง 
4. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนผูR ใชRบริการเพ่ือประเมินผล

ความสําเร็จในใหRบริการแบบการบริหารงานมุHงเนRนผลสัมฤทธ์ิ 
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การกํากับดแูลงานดOานทรัพยากรมนุษย�ในองค�กรปกครองส�วนทOองถ่ิน 
Supervision of Human resources in Local Government 

 
ศิริ ทิวะพันธ�, ทัศนีย� ลักขณาภิชนชัช และฉัตรชัย วณิชธนานันต� 

คณะรัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

การกํากับดูแลงานดRานทรัพยากรมนุษย�ในองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินเปVนประเด็นสําคัญ
สําหรับการปกครองภายใตRแนวคิดการกระจายอํานาจ มีสHวนชHวยในการตอบสนองความตRองการของ
ประชาชนในทRองถ่ินโดยมีพนักงานทRองถ่ินเปVนสHวนสําคัญในการนํานโยบายไปปฏิบัติ เม่ือการกํากับ
ดูแลงานดRานทรัพยากรมนุษย�ในองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินไมHมีความเช่ือมโยงกับประชาชนใน
ทRองถ่ิน การดําเนินกิจการของทRองถ่ิน การจัดทําบริการสาธารณะก็ไมHสามารถตอบสนองความ
ตRองการของประชาชนไดR  

การศึกษาคร้ังน้ี เปVนการศึกษาเพ่ือสะทRอนปyญหาจากการกํากับดูแลงานดRานทรัพยากรมนุษย�
ในองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินจากสHวนกลาง ท่ีมีการกํากับดูแลอยHางไมHเหมาะสม เพ่ือใชRสําหรับศึกษา
หาวิธีปฏิรูปในลําดับตHอไป 
คําสําคัญ : การกํากับดูแล การบริหารทรัพยากรมนุษย� องค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน  
 

Abstract  
Supervision of Human resources in Local Government is an important issue 

for governance under the concept of Decentralization. Helping to meet the needs of 
local people, with local employees being an important part of implementing policies 
When Supervision of Human resources in Local Government, There is no connection 
with local people. Local operations Public service is not able to meet the needs of 
the people. 

This study is a study to reflect the problems from the Supervision of Human 
resources in Local Government from the central with improper supervision To be 
used for further study of reform methods 
Keywords: Supervision, Human Resource Management (HRM), Local Government 
Organizations 
 
บทนํา 

 การปกครองทRองถ่ินไทยมีรูปแบบการปกครองแบบรวมอํานาจไวRท่ีสHวนกลางมาโดยตลอด 
ขาดการกระจายอํานาจเพ่ือสรRางชุมชนทRองถ่ินเขRมแข็งจากฐานรากท่ีเหมาะสมจริงจัง อันสHงผลใหR
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ชุมชนทRองถ่ินและประชาชนในทRองถ่ินไมHสามารถพ่ึงตนเองไดR ประเทศไมHมีทางเลือกในการพัฒนา 
กรอบวิสัยทัศน�แหHงรัฐซึ่งมุHงเนRน ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน มิสามารถเกิดข้ึนไดRอยHางเปVนรูปธรรม 

สาเหตุสําคัญประการหน่ึงมาจาก การจัดความสัมพันธ�ระหวHางรัฐบาลกลางและรัฐบาล
ทRองถ่ินตลอดชHวงเวลาท่ีผHานมาเปVนลักษณะการรวมศูนย�อํานาจ (Centralization) ไวRท่ีสHวนกลาง
อยHางเขRมแข็ง การบริการราชการเนRนระบบราชการแบบด้ังเดิม มีลักษณะนายกับลูกนRอง (superior - 
subordinate relationship) มากกวHาการยึดหลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) และ
ปกครองตนเอง (Self – Government) ของทRองถ่ิน ลักษณะน้ีเปVนการสรRางปyญหาและอุปสรรคแกH
การปกครองทRองถ่ินในมิติตHางๆ อยHางมาก อาทิ ปyญหาแนวคิดพ้ืนฐานทางการปกครอง ปyญหาการใชR
อํานาจรัฐ ปyญหาสถานะทางกฎหมาย ปyญหาการจัดระเบียบอํานาจหนRาท่ี ปyญหาการจัดระเบียบพ้ืนท่ี 
ปyญหารูปแบบการปกครองและการบริหารงานของทRองถ่ิน ปyญหาการคลังทRองถ่ิน ปyญหาการมีสHวน
รHวมของประชาชน ปyญหาแนวทางการปฏิรูปในอนาคต ตลอดจนปyญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย� 
ถึงแมRวHารัฐธรรมนูญฉบับท่ีผHานๆ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหRแกHองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน พ.ศ.2542 จะบัญญัติถึงการปกครองทRองถ่ินและแนวทางการปฏิบัติ
เอาไวR แตHยังไมHประสบความสําเร็จเปVนท่ีนHาพอใจ และยังไมHสามารถแกRไขปyญหาสําคัญซึ่งกระทบตHอ
การปกครองทRองถ่ินไดR  

การกํากับดูแลงานดRานทรัพยากรมนุษย�ในองค�การปกครองสHวนทRองถ่ินจึงเปVนประเด็นท่ี
สําคัญตHอการปกครองทRองถ่ินของประเทศไทย ซึ่งมีความสําคัญในการศึกษาคร้ังน้ี 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการกํากับดูแลงานดRานทรัพยากรมนุษย�ในองค�การปกครองสHวนทRองถ่ิน 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
1. การกํากับดูแล 

1.1 ความหมายของการกํากับดูแล 
การกํากับดูแล เปVนความสัมพันธ�ระหวHางหนHวยงานตามหลักการบริหารราชการ

แผHนดินแบบ โดยเฉพาะอยHางย่ิงในดRานการกระจายอํานาจ ท่ีหนHวยงานจากสHวนกลางมีมีอํานาจใน
การควบคุมอีกหนHวยงานหน่ึงท่ีอยูHในการกํากับดูแลใหRปฏิบัติราชการใหRถูกตRองตามอํานาจหนRาท่ีท่ี
กฎหมายบัญญัติไวR หรืออํานาจท่ีองค�กรท่ีมีหนRาท่ีในการกํากับดูแลองค�กรอ่ืนในการใหRองค�กรน้ันๆ
ทํางานภายใตRกฎหมาย 

การกํากับดูแลองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน จึงมีลักษณะเปVนการควบคุมกํากับดูแล
การดําเนินงานบริการสาธารณะขององค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน ซึ่งมีความสําคัญตHอการบริหาร
ทRองถ่ินใหRมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หลักการของการกํากับดูแลองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินมี 2 
ประการ คือ (1) การกํากับดูแลในระดับชาติ โดยกระทําไดRใน 3 ลักษณะ อาทิ การกํากับดูแลผHานฝ�าย
นิติบัญญัติ (Legislative Control) การกํากับดูแลผHานฝ�ายบริหาร (Administrative Control) และ
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การกํากับดูแลผHานกระบวนการยุติธรรม (Judicial Control) และ (2) การกํากับดูแลในระดับทRองถ่ิน 
เปVนการอยูHบนพ้ืนฐานของการบริหารจัดการบRานเมืองท่ีดี สามารถวHาหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ซึ่งมีอิทธิพลและเปVนสHวนสําคัญในการบริหารงานทRองถ่ินในปyจจุบันเปVนอยHางมาก อัน
ประกอบไปดRวย หลัก นิ ติธรรม (Rule of Law) หลัก คุณธรรม (Ethics) หลักความโปรHงใส 
(Transparency) หลักการมีสHวนรHวม (Participation) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) หลัก
ความคุRมคHา (Value for Money)  

1.2 รูปแบบการกํากับดูแลองค�กรปกครองส�วนทOองถ่ิน 
การกํากับดูแลระหวHางสHวนกลางกับสHวนทRองถ่ิน เปVนไปใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะ

แรก เปVนการควบคุมหรือตรวจสอบโดยหนHวยงานของรัฐดRวยกันเอง และลักษณะท่ีสอง เปVนการ
ตรวจสอบโดยประชาชนผูRมีสิทธิเลือกต้ัง (Electorates or citizens) เปVนการกํากับดูแลโดยสมาชิก
สภาทRองถ่ิน ซึ่งมาจากการเลือกต้ัง เปVนการกํากับดูแลฝ�ายบริหารใหRเปVนไปตามเจตนารมณ�ของ
ประชาชนในทRองถ่ิน 

2. การบริหารทรัพยากรมนุษย�ในองค�กรปกครองส�วนทOองถ่ิน 
2.1 การบริหารทรัพยากรมนุษย�กับการพัฒนาทOองถ่ิน 

ในการดําเนินกิจการสาธารณะและการพัฒนาใดๆ ในองค�ปกครองสHวนทRองถ่ิน กําลัง
สําคัญหลักท่ีจะชHวยขับเคลื่อนกิจการเหลHาน้ันใหRสามารถสําเร็จลุลHวงไปดRวยดีน้ัน ปฏิเสธไมHไดRวHา
ทรัพยากรมนุษย�เปVนสHวนสําคัญในการดําเนินการพัฒนา สามารถปฏิบัติงานอยHางท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถบรรลุเป{าหมายขององค�การ ในระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย�มีประสิทธิภาพและประสบ
ผลสําเร็จ (นราธิป ศรีราม,2550) ประกอบดRวย (1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย� เพ่ือใหRมีทรัพยากร
มนุษย�ท่ีมีคุณภาพเพียงพอและเหมาะสม (2) การสรรหาและการคัดเลือก เพ่ือใหRไดRคนท่ีดีมีความรูR
ความสามารถ (3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� โดยเร่ิมต้ังแตHบุคคลเขRามาทํางานในองค�การและพัฒนา
ตHอเน่ืองกันไปตลอดระยะเวลาท่ีบุคคลน้ันอยูHในองค�การ (4) การรักษาพนักงานเพ่ือใหRมีความพึงพอใจ
ในการทํางาน การสรRางขวัญกําลังใจการทํางาน ความกRาวหนRาในตําแหนHงหนRาท่ี การมีรายไดRพอเพียง
กับความเปVนอยูH  

นอกจากน้ีการบริหารทรัพยากรมนุษย�ท่ีมีประสิทธิภาพตRองสามารถตรวจสอบและ
ควบคุมไดR ตลอดจนใหRพนักงานเขRามามีสHวนรHวมในการตัดสินใจมากข้ึน  

2.2 สังเขปป}ญหาในการบริหารทรัพยากรมนุษย�ขององค�กรปกครองทOองถ่ินไทย 
การบริหารทรัพยากรมนุษย�ขององค�กรปกครองทRองถ่ินไทย สามารถต้ังขอสังเกตไดR

ดังตHอไปน้ี (1) ดRานความเปVนอิสระของทRองถ่ินในการบริหารกําลังคนยังไมHมีการกระจายอํานาจในดRาน
น้ี การบริหารงานบุคคลยังคงเปVนอํานาจของสHวนกลาง เชHน การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเปVน
การสอบจากสHวนกลาง (2) ลําดับความสําคัญตHอดRานทรัพยากรบุคคลภาครัฐ การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลทRองถ่ินและโอกาสความกRาวหนRาในสายวิชาชีพอยูHในระดับตํ่า (3) ดRานขนาดกําลังคนท่ี
เหมาะสม ทRองถ่ินมีขนาดเล็กแตHมีจํานวนมาก ในอนาคตคHาใชRจHายดRานกาลังคนของทRองถ่ินไทยอาจจะ
สูงหากไมHมีการควบคุมท่ีดีพอ (4) ดRานคHาตอบแทน รวมไปถึงคHาจRาง เงินเดือน และเงินชHวยเหลือใน
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ลักษณะอ่ืนๆ (5) ดRานการพัฒนาคุณภาพกําลังคน นโยบายคุณภาพกําลังคนยังไมHไดRรับความสําคัญ
เทHาท่ีควร (6) ดRานคณะบุคลากรในการบริหารกําลังคน สําหรับกรณีประเทศไทย การบริหารงาน
บุคคลยังไมHมีการกระจายอํานาจใหRแกHองค�กรปกครองทRองถ่ิน  

โดยหลักการบริหารสมัยใหมH ใหRความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย� ถือวHา “คนเป�น
ทรัพยากรอันสําคัญย่ิง” การลงทุนในคนหากกระทาไดRถูกตRองเหมาะสม อัตราผลตอบแทน (Rate of 
Return) จะสูงกวHาการลงทุนใด ๆ  

การพัฒนากําลังคนจึงจําเปVนตRองมีการวางแผนท่ีดี เปVนไปตามหลักการท่ีเรียกวHาการ
จัดการเพ่ือไปสูHความเปVนเลิศในความสามารถ (Talent Management) การกําหนดแผนการเอาไวR
ลHวงหนRา สําหรับประเทศไทย ระบบกําลังคนและการบริหารงานบุคคลยังคHอนขRางลRาหลัง และสมควร
ถูกปฏิรูปเสียใหมHใหRทันสมัยย่ิงข้ึน โดยการกระจายอํานาจใหRมากข้ึน  

3. การกํากับดูแลงานดOานทรัพยากรมนุษย�ในองค�กรปกครองส�วนทOองถ่ิน 
3.1 การกํากับดูแลงานดOานทรัพยากรมนุษย�ในป}จจุบัน 

ระบบการบ ริหารท รัพยากร (Integrated National and Local Government 
Personal system) พบในประเทศท่ีมีการรวมศูนย�อํานาจเอาไวRท่ีสHวนกลางอยHางเขRมแข็ง ไมHมีมุHงเนRน
การปลูกฝyงความเขRาใจในเร่ืองของการกระจายอํานาจเทHาท่ีควร ความเปVนอิสระของทRองถ่ินและ
ประชาชนอยูHในขRอจํากัดหลายดRาน ระบบน้ีเปVนท่ีนิยมในหลายประเทศ อาทิ จีน อินเดีย ซึ่งมีขRอดี
ขRอเสีย ดังตHอไปน้ี 

ขRอดีของระบบการบริหารทรัพยากร (1) ระบบน้ีจูงใจใหRบุคคลเขRาทํางานไดRมากกวHาท่ี
แยกระบบบริหารงานบุคคลขององค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินออกจากระบบขRาราชการพลเรือนของ
ประเทศ (2) การท่ีระบบบริหารงานบุคคลของทRองถ่ินและของประเทศอยูHในระบบเดียวกัน ยHอมเปVน
การสะดวกในการวางแผนและพัฒนาบุคลากรในภาครัฐ และทําใหRการบริหารงานบุคคลของภาครัฐ
เปVนเอกภาพ (3) สามารถโอนยRายตําแหนHงไดRในกรณีท่ีทRองถ่ินขาดเจRาหนRาท่ีท่ีมีความรูR ทักษะในเร่ือง
ตHางๆ(4) สามารถชHวยลดอิทธิพลของการเมืองทRองถ่ิน และระบบอุปถัมภ�ในการบริหารทรัพยากร
มนุษย� (5) ประหยัดกวHาการบริหารบุคคลในระบบอ่ืน และ (6) เหมาะสมกับประเทศท่ีองค�กรปกครอง
สHวนทRองถ่ินยังขาดความรูRเก่ียวกับงานบริหารงานบุคคลและยังตRองไดRรับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง 

ขRอเสียของระบบการบริหารทรัพยากร (1) การบริหารงานบุคคลทRองถ่ินท่ีรวมอยูHกับ
การบริหารบุคคลของระบบขRาราชการพลเรือนของประเทศ สHงผลใหRบุคคลทRองถ่ินขาดความ
รับผิดชอบตHอทRองถ่ิน เพราะข้ึนอยูHกับสHวนกลาง (2) การบรรจุแตHงต้ังไมHตรงกับความตRองการของ
ทRองถ่ิน (3) การบริหารงานบุคคลในระบบน้ี อาจทําใหRเกิดความขัดแยRงกันระหวHางองค�กรบริหารงาน
บุคคลระดับชาติกับองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินไดR หากประสานงานท่ีไมHดีพอ และ (4) ขัดตHอหลักการ
กระจายอํานาจ 

4. แนวทางการปฏิรูปการบริหารทรัพยากรมนุษย�ในองค�กรปกครองส�วนทOองถ่ิน 
4.1 ความจําเป�นในการปฏิรูปการบริหารทรัพยากรมนุษย�ใน อปท. 
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จากปyญหาในการบริหารทรัพยากรมนุษย�ใน อปท. ดังกลHาวขRางตRน สHงผลถึงการ
บริหารจัดการทRองถ่ินในมิติตHางๆ ท่ีจําเปVนตRองใชRทรัพยากรมนุษย�เปVนตัวขับเคลื่อนไมHสามารถเปVนไป
ไดRตามเจตนารมณ�ของประชาชนในทRองถ่ิน และเปVนการยากท่ีจะสามารถตอบสนองการพัฒนาใน
แนวทางท่ียุทธศาสตร�ชาติไดRวางไวR จึงจําเปVนจะตRองปฏิรูปท้ังในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
เพ่ือใหRมีศักยภาพท่ีเทHาทันกับการเปลี่ยนแปลงไป 

4.2 แนวทางการปฏิรูปการบริหารทรัพยากรมนุษย�ในองค�กรปกครองส�วนทOองถ่ิน 
การปฏิรูปการบริหารทรัพยากรมนุษย�จําเปVนตRองพัฒนาระบบขRาราชการทRองถ่ินใหRมี

ประสิทธิภาพ และคุณภาพสูง โดยตRองเปVนระบบท่ีมุHงรับใชRประชาชนท่ีทันสมัย และประชาชนไดRรับ
ความสะดวกในการรับบริการจากระบบราชการ ตัวแบบในการศึกษาคร้ังน้ี เทียบเคียงมาจากการ
ปฏิรูประบบราชการของประเทศญี่ปุ�น ซึ่งมีรากฐานทางวัฒนธรรมแผนน้ีไดRระบุรายละเอียดของการ
ปฏิรูปเอาไวR 4 ประเด็นสําคัญๆ ดังน้ี (Imanaka, 2010: 294 - 295) 

(1) จัดทําระบบบุคลากรข้ึนใหมH มีลักษณะสําคัญ อาทิ การสรRางระบบจําแนกงาน
ข้ึนใหมH โดยมีการกําหนดมาตรฐานในเร่ืองตHางๆ ต้ังการบรรจุแตHงต้ัง จนถึงการประเมินผลการทํางาน 
(2) การแสวงหาทรัพยากรมนุษย�แบบเป�ดกวRางมากย่ิงข้ึน มีลักษณะสําคัญ อาทิ การปรับปรุงระบบ
การสอบเพ่ือบรรจุคนใหRกวRางมากข้ึน การจัดใหRมีระบบการวัดความสามารถพิเศษ (talents 
measurement) ท่ีแมHนยํา เพ่ือใหRไดRคนท่ีมีความสามารถพิเศษดRานตHาง ๆ มาทํางาน  
(3) จัดระบบการขอเขRาทํางานใหมH (reemployment system) มีลักษณะสําคัญ อาทิ การกําหนด
กฎเกณฑ�และมาตรฐานการทดสอบและพิสูจน�สมรรถนะเพ่ือขอเขRาทํางานใหมHใหRชัดเจน และ (4) 
ปรับปรุงองค�กรใหRยึดหลักผลของงาน (Implement of organizational performance) เปVนหลัก 
อาทิ อนุญาตใหRกระทรวงตHาง ๆ กําหนดความตRองการตําแหนHงงานของตนเองไดR โดยยึดหลักหนRาท่ี
ความรับผิดชอบและดุลยพินิจของตนเอง  

ท้ังน้ี ยังไดRมีการกําหนดพ้ืนฐานสําคัญเปVนหลักการพ้ืนฐานของระบบกําลังคนภาครัฐ 
หลักการพ้ืนฐานของระบบกาลังคนภาครัฐ ตRองมีการพัฒนาอยHางตHอเน่ือง โดยมุHงเนRนในหลักการ
สําคัญ 9 ประการดังตHอไปน้ี 

(1) หลักการกําลังคนภายใตRระบบประชาธิปไตย (The Principle of Public 
Services Under Democracy System) กําหนดกําลังใหRสอดคลRองกับเจตนารมณ�แหHงประชาธิปไตย 
และเจตนารมณ�ของประชาชน (2) หลักประสิทธิภาพในระบบกําลังคน (The Principle of 
Efficiency in Public Management) หลักการยึดเอาผลลัพธ�ในการทางานท่ีมีผลผลิตท่ีมากกวHา 
ภายใตRตRนทุนทรัพยากรท่ีเทHากัน (3) หลักวินัยในบริการของระบบกําลังคน (The Principle of 
Employee’s Service disciplines) เกณฑ�การปฏิบัติท่ีพนักงานของรัฐตRองยึดถือในการทํางาน อาทิ 
หลักขRอหRามไมHใหRมีพฤติกรรมในทางเสื่อมเสีย หลักความรับผิดชอบในการปกป{องขRอมูลท่ีเปVนความลับ 
หลักขRอจํากัดการเขRารHวมกิจกรรมทางการเมือง (4) หลักการคุRมครองสิทธิพ้ืนฐานของกําลังคนภาครัฐ 
(The Principle of Employee’s Basic – Right Guarantee) (5) หลักสุจริตธรรมและจริยธรรม
ของกําลังคนภาครัฐ (The Principle of Anti - corrupted and Ethical System) เปVนหลักแหHง
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ความดีงามท่ีบุคคลและสังคมจําเปVนตRองมี (Akio, 2010: 252 - 253) (6) หลักคุณธรรมของกําลังคน
ภาครัฐ (The Principle of Merit System) เนRนความสามารถ การมีเหตุผล และยึดประโยชน�
สาธารณะเปVนท่ีต้ัง (7) หลักการกระจายอํานาจในดRานการบริหารงานบุคคลภาครัฐ (The Principle 
of Decentralization in Public personnel Management) องค�กรปกครองทRองถ่ินไดRรับอิสระใน
การบริหารงานบุคคลของทRองถ่ินดRวยตัวเอง (8) หลักคนในฐานะทรัพยากรทรงคุณคHาในการพัฒนา 
(The Principle of Human Resource as a Essential Capital of Development) (9) ห ลั ก
ป ริม าณ แ ล ะ คุ ณ ภ าพ กํ าลั งค น  (The Principle of Quantity and Quality of Manpower 
Management) เพ่ือใหRการบริหารราชการแผHนดินมีประสิทธิภาพสูง และ (10) หลักการจัดการบุคคล
ท่ีเนRนผลของงาน (The Principle of Performance – based Management)  

 
อภิปรายผล  

การกํากับดูแลงานดRานทรัพยากรมนุษย�ในองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินของไทยเปVนไปใน
ลักษณะระบบการบริหารทรัพยากร (Integrated National and Local Government Personal 
system) มุHงเนRนการรวมศูนย�อํานาจในการรับสมัครบุคคลเขRาปฏิบัติงานในทRองถ่ินไวRท่ีสHวนกลาง ไมHเป�ด
โอกาสใหRทRองถ่ินมีสHวนในการเป�ดรับบุคคลเขRาปฏิบัติงานในทRองถ่ินตามความตRองการของทRองถ่ินเอง ซึ่ง
ขัดตHอหลักการกระจายอํานาจอยHางชัดเจนอยHางย่ิง สHงผลเสียใหRเกิดข้ึนกับการปกครองทRองถ่ินไทย ดังน้ี 

(1) การบริหารงานบุคคลทRองถ่ินท่ีรวมอยูHกับการบริหารบุคคลของระบบขRาราชการพลเรือนของ
ประเทศ สHงผลใหRบุคคลทRองถ่ินขาดความรับผิดชอบตHอทRองถ่ิน เพราะข้ึนอยูHกับสHวนกลาง (2) การบรรจุ
แตHงต้ังไมHตรงกับความตRองการของทRองถ่ิน (3) การบริหารงานบุคคลในระบบน้ี อาจทําใหRเกิดความขัดแยRง
กันระหวHางองค�กรบริหารงานบุคคลระดับชาติกับองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินไดR หากประสานงานท่ีไมHดี
พอ และ (4) ขัดตHอหลักการกระจายอํานาจ สHงผลใหRการบริหารทรัพยากรบุคคลทRองถ่ินไมHเปVนไปตาม
เจตนารมณ�ของประชาชน ทRองถ่ินเองในฐานะผูRดําเนินภารกิจตHางๆ ไมHสามารถกําหนดคุณสมบัติตามท่ี
ตนเองตRองการไดR และยังสHงผลถึงประสิทธิภาพของการท่ีทRองถ่ินเปVนผูRรับผิดชอบโดยตรงอีกดRวย 

การกํากับดูแลงานดRานทรัพยากรมนุษย�ในองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินน้ัน จําเปVนตRองยึด
หลักการกระจายอํานาจใหRอิสระแกHองค�กรปกครองทRองถ่ินในการกําหนดคุณสมบัติพนักงานของตนเองไดR
ตามความตRองการ และตRองเปVนไปตามหลักธรรมาภิบาล อันประกอบไปดRวย หลักนิติธรรม (Rule of 
Law) หลักคุณธรรม (Ethics) หลักความโปรHงใส (Transparency) หลักการมีสHวนรHวม (Participation) 
หลักความรับผิดชอบ (Accountability) และหลักความคุRมคHา (Value for Money) เพ่ือใหRทRองถ่ิน
สามารถใชRงานพนักงานทRองถ่ินไดRอยHางเต็มประสิทธิภาพ และพนังงานเองไดRทํางานเพ่ือตRองถ่ินอยHาง
แทRจริง 

 
สรุป 

จากผลการวิจัยพบวHา การกํากับดูแลงานดRานทรัพยากรมนุษย�ในองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน
ของไทย ลักษณะระบบการบริหารทรัพยากร (Integrated National and Local Government 
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Personal system) มุHงเนRนการรวมศูนย�อํานาจในการรับสมัครบุคคลเขRาปฏิบัติงานในทRองถ่ินไวRท่ี
สHวนกลาง สHงผลเสียใหRเกิดข้ึนกับการปกครองทRองถ่ินไทย (1) การบริหารงานบุคคลทRองถ่ินท่ีรวมอยูHกับ
การบริหารบุคคลของระบบขRาราชการพลเรือนของประเทศ สHงผลใหRบุคคลทRองถ่ินขาดความรับผิดชอบตHอ
ทRองถ่ิน เพราะข้ึนอยูHกับสHวนกลาง (2) การบรรจุแตHงต้ังไมHตรงกับความตRองการของทRองถ่ิน (3) การ
บริหารงานบุคคลในระบบน้ี อาจทําใหRเกิดความขัดแยRงกันระหวHางองค�กรบริหารงานบุคคลระดับชาติกับ
องค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินไดR หากประสานงานท่ีไมHดีพอ และ (4) ขัดตHอหลักการกระจายอํานาจ สHงผลใหR
การบริหารทรัพยากรบุคคลทRองถ่ินไมHเปVนไปตามเจตนารมณ�ของประชาชน 

ท้ังน้ี การวิจัยคร้ังไดRตอบวัตถุประสงค�หลักในการวิจัยครบทุกประการ และสามารถนําไปเปVน
แนวทางการศึกษาเพ่ือกําหนดแนวทางท่ีเหมาะสมการกํากับดูแลงานดRานทรัพยากรมนุษย�ในองค�กร
ปกครองสHวนทRองถ่ินของไทยตHอไป 
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การบริหารชุมชนทOองถ่ินภายใตOแนวคิด Public Private Partnership (PPP) 
กรณีศึกษาชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

Public Private Partnership (PPP) in Local community Administration: 
The Case of Kadeejeen Community, Thonburi District, Bangkok, Thailand 

 
กมลพร กัลยาณมิตร, ธวัชชัย แสวงทรัพย� และณัฐวุฒ ิชีวพิทักษ�ผล 

คณะรัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

การบริหารชุมชนทRองถ่ินภายใตRแนวคิด Public Private Partnership (PPP) กรณีศึกษา
ชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เปVนการนําหลักการ PPP ปรับประยุกต�ใชRจริงในการพัฒนา
ชุมชนทRองถ่ิน โดยมีชุมชนเปVนแรงขับเคลื่อนท่ีสําคัญ ประสานความรHวมมือระหวHางชุมชน ประชาชน
ภาคเอกชน และภาครัฐ ในการประสานการพัฒนา โดยเนRนชุมชนเปVนหลักสําคัญ 

จากการดําเนินการดังกลHาว ชุมชนกุฎีจีนใชRรูปแบบภาครัฐรHวมมือกับเอกชนในลักษณะ
หุRนสHวนเพ่ือดําเนินกิจการ (Joint Venture) ภาครัฐรHวมมือกับเอกชนในลักษณะหุRนสHวนเพ่ือดําเนิน
กิจการ โดยรับความเสี่ยงจากการลงทุน และการดําเนินงานรHวมกัน 
คําสําคัญ : การบริหารชุมชนทRองถ่ิน Public Private Partnership (PPP) องค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน  
 

Abstract  
Local community management under the Public Private Partnership (PPP) 

philosophy: Public Private Partnership (PPP) in Local community Administration: The 
Case of Kadeejeen Community, Thonburi District, Bangkok, Thailand. Using PPP as a 
tool for local community development and the government sector in coordinating 
development by focusing on the community as the main focus. 

As a result of this operation, Kadeejeen Community uses the government 
model together with the private sector to conduct joint ventures. The government 
sector, together with the private sector, conduct business with cooperation from 
investment and operations.  
Keywords : Local community management, Public Private Partnership (PPP), Local 
Government Organizations 
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บทนํา 
การบริการชุมชนทRองถ่ินเปVนสิ่งสําคัญจําเปVนตHอการพัฒนาประเทศ สาเหตุประการหน่ึง คือ 

ชุมชนทRองถ่ินเปVนหนHวยยHอยของการพัฒนา เปVนท่ีซึ่งรวมเอาวิถีชีวิตความเปVนอยูHของภาคประชาชน
กับแนวทางการพัฒนาของภาครัฐประสานรHวมกันในการพัฒนาชุมชนทRองถ่ินใหRเกิดความเจริญรุHงเร่ือง 
ท้ังในดRานเศรษฐกิจ และสังคม 

ความสัมพันธ�ในการบริหารชุมชนทRองถ่ินจําเปVนตRองอาศัยแนวคิดทางการบริหารภาครัฐเขRา
มาเปVนตัวเช่ือมประสาน แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร�ท่ีสามารถนํามาใชRในการบริหารโดยเนRนท่ี
การประสานความรHวมมือกันระหวHางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (Public Private 
Partnership: PPP) เปVนแนวทางท่ีสามารถเป�ดโอกาสในแตHละภาคสHวนเขRามามีสHวนรHวมผนึกกําลังใน
การพัฒนาชุมชนทRองถ่ินใหRเกิดความเขRมแข็งในทุกๆ ดRาน เนRนการทํางานท่ีเร่ิมตRนมาจากภาค
ประชาชน รHวมมือกับภาคเอกชน และประสานภาครัฐในการขับเคลื่อน  

ชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เปVนชุมชนเกHาต้ังแตHสมัยธนบุรีมีความหลากหลาย
ทางเช้ือชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม มีความเช่ือทางศาสนา 3 ศาสนา ไดRแกH พุทธ คริสต� และอิสลาม 
อยูHอาศัยในพ้ืนท่ีเดียวกัน ปyจจุบันมีแนวทางในการพัฒนาชุมชนกุฎีจีนโดยการประสานความรHวมมือ 3 
ฝ�าย ไดRแกH ประชาชนในชุมชน ภาคเอกชน และการประสานงานภาครัฐ รHวมกันพัฒนาชุมชนท่ีมีความ
หลากหลายทางความเช่ือ และเปVนชุมชนท่ีมีประวัติศาสตร�ยาวนานใหRสามารถพัฒนาแขHงขันและ
เทHากันกับกระแสสังคมท่ีมีพลวัตอยูHตลอดเวลา จึงเปVนสาเหตุใหRเกิดการศึกษาการบริหารชุมชน
ทRองถ่ินภายใตRแนวคิด Public Private Partnership (PPP) กรณีศึกษาชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ี 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาการบริหารชุมชนทRองถ่ินภายใตRแนวคิด Public Private Partnership (PPP)  
2) เพ่ือศึกษาการประยุกต�แนวคิด Public Private Partnership (PPP) กับการบริหารชุมชน

กุฎีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคิด Public Private Partnership (PPP)  

1.1 ความหมาย 
การรHวมทุนระหวHางภาครัฐและเอกชน เปVนการใหRเอกชนรHวมลงทุนในกิจการของรัฐ 

(Public Private Partnership: PPP) เปVนการอนุญาต หรือใหRสัมปทาน หรือใหRสิทธิแกHเอกชนดําเนิน
กิจการของรัฐ ท้ังในกิจการเชิงพาณิชย�และสังคม ซึ่งกิจการของรัฐดังกลHาวตRองเปVนกิจการของสHวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หนHวยงานอ่ืนของรัฐหรือองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินมีอํานาจหนRาท่ีตามกฎหมาย 
หรือกิจการดังกลHาวจะตRองใหRทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพย�สินของสHวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หนHวยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน โดยมีผูRใหRความหมายไวRหลายองค�กร ดังน้ี 
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ประการแรก องค�การเพ่ือความรHวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization 
for Economic Cooperation and Development : OECD) ใหRความหมายไวRวHา เปVนขRอตกลง
ระหวHางรัฐบาลกับเอกชนผูRรHวมลงทุนหน่ึงราย หรือมากกวHาในการท่ีจะใหRเอกชนน้ันๆ สHงมอบบริการ
ในลักษณะตHางตอบแทนใหRแกHรัฐบาล โดยเอกชนจะไดRรับผลกําไรจากการใหRบริการ และรัฐบาลจะไดR
บรรลุเป{าประสงค�ของการสHงมอบบริการท่ีไดRต้ังไวR 

ประการท่ีสอง กองทุนการเงินระหวHางประเทศ (International Monetary Fund: 
IMF) เสนอวHา PPP เปVนเร่ืองของการตกลงใหRภาคเอกชนเปVนผูRจัดหาสินทรัพย�และสHงมอบบริการดRาน
โครงสรRางพ้ืนฐาน (Infrastructure) ซึ่งแตHเดิมรัฐบาลเคยเปVนผูRกระทํา นอกเหนือจากการท่ีใหRเอกชน
เปVนผูRดําเนินการและจัดหาเงินทุนแลRว PPP ยังมีลักษณะ ท่ีสําคัญอีก 2 ประการ อันไดRแกH การเนRนใหR
ภาคเอกชนเปVนท้ังผูRจัดหาและผูRลงทุนในบริการสาธารณะ และการโอนความเสี่ยงท่ีสําคัญจากภาครัฐ
ไปสูHภาคเอกชน 

ประการท่ีสาม คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission : EC) ไดRเสนอวHา 
โดยท่ัวไปแลRว PPP หมายรวมถึง รูปแบบของความรHวมมือระหวHางหนHวยงานในภาครัฐกับกลุHมธุรกิจ 
ซึ่งมุHงหมายใหRเกิดการจัดหาเงินทุน การกHอสรRาง การซHอมแซม บํารุงรักษา ตลอดจนการบริหารจัดการ
บริการดRานโครงสรRางพ้ืนฐาน 

ประการท่ีสี่ สถาบันจัดอันดับความนHาเช่ือถือ Standard and Poor’s (S&P) ไดR
อธิบายความหมายของ PPP ไวRวHาเปVนความสัมพันธ�ระหวHางภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในระยะกลาง
และระยะยาวใดๆ ก็ตาม ท่ีเก่ียวขRองกับการแบHงปyนความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการใชRทักษะท่ี
แตกตHางหลากหลายจากภาคสHวนตHางๆ ความเช่ียวชาญ และการเงินเพ่ือนําไปสูHผลของนโยบายท่ี
มุHงหวังใหRเกิดข้ึน 

ประการท่ีหRา ธนาคารเพ่ือการลงทุนของยุโรป (European Investment Bank : 
EIB) มองวHา PPP เปVนคําท่ีมีความหมายท่ัวไป (Generic term) ซึ่งหมายความถึง ความสัมพันธ�ท่ีกHอ
ตัวข้ึนระหวHางภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมักมีวัตถุประสงค�เพ่ือนําทรัพยากรและ/หรือความเช่ียวชาญ
จากภาคเอกชน เขRามาเพ่ือใชRในการจัดหาและสHงมอบสินทรัพย�และบริการภาคสาธารณะ 

1.2 ความสําคัญ 
การลงทุนภาครัฐ (Public Investment) มีความสําคัญตHอการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 

ซึ่งเปVนการลงทุนในโครงสรRางข้ันพ้ืนฐาน (Infrastructure) อันจะชHวยเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขHงขันของประเทศ กHอใหRเกิด การสรRางงาน เพ่ิมผลิตภาพและศักยภาพการผลิตในระยะยาว แตH
เน่ืองจากการลงทุนดังกลHาวตRองใชRเม็ดเงินจํานวนมหาศาลซึ่งหากเปVนการลงทุนจากภาครัฐเพียงฝ�าย
เดียวอาจไมHสามารถระดมเงินทุนไดRเพียงพอ เน่ืองจากขRอจํากัดในดRานการระดมทุนและการดําเนิน
นโยบายดRานการลงทุนท่ีตRองคํานึงถึงเสถียรภาพการคลังของประเทศดRวย ซึ่งมีแหลHงการระดมทุนของ
ภาครัฐ คือ (1) เงินกูRตHางประเทศ (2) เงินกูRภายในประเทศและ (3) การระดมทุนรูปแบบใหมHๆ เชHน 
การเป�ดใหRภาคเอกชนเขRารHวมลงทุนในรูปแบบ Public Private Partnership  
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โดยมีวัตถุประสงค� ไดRแกH วัตถุประสงค�ท่ี 1 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการลงทุนโครงการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ซึ่งมักเปVนโครงการขนาดใหญH ท่ีตRองใชRเงินลงทุนเปVนจํานวนมาก 
วัตถุประสงค�ท่ี 2 เพ่ือถHายโอนความเสี่ยงใหRภาคเอกชน การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคน้ันมีความ
เสี่ยง ท่ีเก่ียวขRองมากมายหลายชนิดหลายประเภท อีกท้ังความเสี่ยงแตHละชนิดก็มีความสําคัญและ
กHอใหRเกิดผลกระทบตHอสถานะของโครงการไดRอยHางมาก วัตถุประสงค�ท่ี 3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ เปVนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวHาการบริหารจัดการของภาคเอกชนน้ันมีประสิทธิภาพ
มากกวHาการบริหารจัดการของภาครัฐ การใหRเอกชนเขRามามีสHวนรHวมในการบริหารจัดการโครงการ
บางสHวนหรือท้ังหมด จึงเปVนการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน และวัตถุประสงค�ท่ี 4 อ่ืนๆ อาจจะเปVน
เหตุผลท่ีสนับสนุนการใชR PPP เชHน เพ่ือการสHงเสริมใหRเกิดนวัตกรรม และการโอนถHาย 

1.3 หลักการใชOแนวคิด Public Private Partnership (PPP)  
หลักการในแนวคิดในการนํา Public Private Partnership (PPP) อาทิ ภาคเอกชน

ทํางานมีประสิทธิภาพมากกวHารัฐ ฉะน้ันใหRภาคเอกชนดําเนินโครงการก็นHาจะทําใหRมีประสิทธิภาพ
มากกวHา คHาบริการท่ีเก็บจากประชาชนก็นHาจะตํ่ากวHาการท่ีรัฐจะดําเนินการเอง และรัฐขาด
งบประมาณลงทุน หรือมีงบประมาณแตHนHาจะนําไปใชRในการลงทุนดRานอ่ืนๆ ไมHสามารถ ใหR
ภาคเอกชนมาลงทุนไดR อาทิ ดRานการศึกษา ดRานความม่ันคง ฯลฯ การรHวมมือระหวHางภาครัฐและ
เอกชน เปVนสHวนหน่ึงของการแปรรูปกรรมสิทธ์ิของรัฐใหRเปVนเอกชน โดยการแปรรูปกรรมสิทธ์ิดังกลHาว
มีทั้งการโอนกรรมสิทธ์ิใหRทั้งหมด หรือการโอนกรรมสิทธ์ิบางสHวนใหRแกHเอกชนเปVนผูRดําเนินการ 

1.4 รูปแบบและวิธีการร�วมทุนระหว�างภาครัฐและภาคเอกชน 
รูปแบบและวิธีการรHวมทุนระหวHางภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบไปดRวย (1) การ

วHาจRางเอกชน (Management Contact) ภาครัฐวHาจRางเอกชนท่ีเปVนมืออาชีพเขRามาบริหารจัดการ
โครงการซึ่งรัฐเปVนเจRาของโครงการ (2) การใหRเอกชนเชHาทรัพย�สินของรัฐไปดาเนินการ (Lease 
Contract) ภาครัฐใหRเอกชนเชHาทรัพย�สินไปดําเนินงาน โดยเอกชนรับผิดชอบเงินทุนหมุนเวียน และ
ความเสี่ยงจากผลประกอบการ (3) Build-Operate-Own (BOO) เอกชนเปVนผูRลงทุนพัฒนาและ
ดําเนินโครงการรับความเสี่ยงจากผลประกอบการ และไมHตRองสHงมอบกรรมสิทธ์ิทรัพย�สินใหRแกHภาครัฐ 
(4) Build-Operate - Transfer (BOT) เอกชนเปVน ผูRลงทุนพัฒนาและดําเนินโครงการ รับความเสี่ยง
จากผลประกอบการ และตRองมีการสHงมอบกรรมสิทธ์ิทรัพย�สินของโครงการใหRแกHภาครัฐเม่ือพรRอมเร่ิม
เป�ดใหRบริการ และ (5) ภาครัฐรHวมมือกับเอกชนในลักษณะหุRนสHวนเพ่ือดาเนินกิจการ (Joint 
Venture)  

2. การบริหารชุมชนทOองถ่ิน 
2.1 การบริหาร การจัดการ ความหมายและความสําคัญ 
2.2 การปกครองทOองถ่ิน (Local Government) 

2.2.1 ความหมาย 
ความหมายของการปกครองทRองถ่ินไดRมีการนิยามจากนักวิชาการมากมาย

สามารถสรุปไดRดังน้ี (อุดม ทุมโฆสิต, 2551: 212-214) 
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การปกครองทRองถ่ิน หมายถึง การปกครองตนเองของประชาชนในทRองถ่ินซึ่ง
เปVนเจRาของอํานาจทางปกครองเลือกตัวแทนเขRาไปทําหนRาท่ีในการบริหาร กําหนดนโยบาย เพ่ือ
ตอบสนองความตRองการของประชาชน โดยการใชRอํานาจตRองไดRรับอิสระปราศจากการแทรกแซงจาก
สHวนกลาง 

โดยตRองมีลักษณะสําคัญของการปกครองทRองถ่ินดังน้ี (โกวิทย� พวงงาม, 
2559: 26 - 28) คือ (1) ทRองถ่ินตRองมีอํานาจอิสระ (Autonomy) (2) การปกครองมีความจําเปVนใน
แตHละทRองถ่ินตRองมีความเปVนอิสระในการปกครองตนเอง (3) การปกครองทRองถ่ินตRองคํานึงความ
แตกตHาง อาทิเชHน ดRานพ้ืนท่ี ดRานความเจริญ และจํานวนประชากร (4) การปกครองทRองถ่ินตRองมี
รัฐบาลทRองถ่ิน ในฐานะเปVนองค�กรขับเคลื่อนกระบวนการปกครองไปสูHเป{าหมาย และ (5) การ
ปกครองทRองถ่ินเปVนกระบวนการปกครองตนเองของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน  

2.2.2 ความเป�นอิสระในการปกครองตนเองของทOองถ่ิน 
Gordon L. Clark (1984: 195-208) ไดRนําหลักความเปVนอิสระตามแนวคิด

ของ Bentham มาพิจารณาความหมายในเร่ืองความเปVนอิสระไวRวHา หลักการความเปVนอิสระของ
ทRองถ่ินข้ึนอยูHกับลักษณะ 2 ประการท่ีสําคัญ คือ ประการแรก อํานาจในการคิดริเร่ิม สรRางสรรค� 
กิจกรรมโครงการตHางๆ ท่ีจะนําไปสูHการปฏิบัติหนRาท่ีใหRเกิดผลสําเร็จ สามารถตอบสนองความตRองการ
ของประชาชน และสามารถออกกฎระเบียบการใชRอํานาจในการควบคุมดRวยตนเองภายในทRองถ่ินไดR 
ประการท่ีสอง อํานาจในการปกป{องคุRมกันตนเอง จากการควบคุม และการแทรกแซงจากรัฐ โดยการ
ควบคุมดูแลดRวยความชอบธรรมการดําเนินการในทRองถ่ิน เจRาหนRาท่ีในทRองถ่ินทํางานไดRโดยข้ึนอยูHกับ
ดุลยพินิจท่ีสมบูรณ�ในการกระทํา ขRอจํากัดการดําเนินการไมHไดRถูกกําหนดโดยสHวนกลาง แตHข้ึนอยูHกับ
ประชากรในทRองถ่ิน  

ท้ังน้ี สามารถอธิบายตัวแบบมาตรฐานในการอธิบายความเปVนอิสระของ
ทRองถ่ิน ไดRดังตHอไปน้ี 

ประเภทท่ี 1 มีอํานาจในการคิดริเร่ิมและอํานาจในการปกป{องคุRมกันตนเอง 
ความเปVนอิสระของทRองถ่ินมีสูงเพราะทRองถ่ินมีอํานาจความคิดริเร่ิมและมีอํานาจในการปกป{องการ
ควบคุม แทรกแซงจากรัฐ ประเภทท่ี 2 ไมHมีอํานาจในการคิดริเร่ิมแตHมีอํานาจในการปกป{องคุRมกัน
ตนเอง การไมHมีความเปVนอิสระในการคิดริเร่ิมในทRองถ่ิน หมายความวHาสิ่งท่ีรัฐบาลทRองถ่ินกระทํา 
กฎระเบียบหรือแมRกระท่ังการปฏิบัติจะท่ีถูกกําหนดโดยรัฐบาลกลาง ซึ่งมีลักษณะเก่ียวขRองกับรูปแบบ
ของระบบราชการ ประเภทท่ี 3 มีอํานาจในการคิดริเร่ิมแตHไมHมีอํานาจในการปกป{องคุRมกันตนเอง
ความเปVนอิสระของรัฐบาลทRองถ่ินมีหนHวยงานควบคุมดูแลการออกกฎหมายและผลประโยชน�ของ
ทRองถ่ิน แตHการตัดสินใจของทRองถ่ินน้ันอาจจะถูกตรวจสอบหรืออาจจะถูกปฏิเสธไดR ประเภทท่ี 4 ไมHมี
อํานาจในการคิดริเร่ิมแตHไมHมีอํานาจในการปกป{องคุRมกันตนเอง หมายความวHาไมHมีความเปVนอิสระ 
โดยระเบียบวาระการประชุม การดําเนินการ และการตอบสนองท่ีกําหนดโดยรัฐ  



74 
การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

2.2.3 การจัดการภาครัฐสมัยใหม� (New Public Management)  
New Public Management นักรัฐประศาสนศาสตร�ไดRประชุมรHวมกันเสนอ

แนวทางและรHวมกันสรRางเจตนารมณ�ในการบริหารรัฐกิจข้ึน โดยมีหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ (1) 
ลดขนาดภาครัฐ (2) เพ่ิมประสิทธิภาพและความยืดหยุHน (3) เพ่ิมอํานาจภาคประชาชนโดยเป{าหมายท่ี
สังเกตไดRงHายท่ีสุดในการปฏิรูประบบราชการน้ัน อาทิ โครงสรRางขององค�การ ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ข้ันตอนกําหนดนโยบาย และ (3) เป{าหมายสHวนตัวของบุคคล อาทิ จริยธรรม (Bowornwathana, 
2011) 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงน้ัน เหตุผลคือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหRกับรัฐบาล” 
กระบวนการปฏิรูปมักกําหนดผลเพียงแคHการเกิดข้ึนของการปฏิรูป (Bowornwathana, 2011) และ
สาเหตุหลักใหญHอีกประการท่ีกHอใหRเกิดการปฏิรูปคือ “ผลกระทบอยHางรุนแรงจากสภาพแวดลRอมแบบ
โลกาภิวัฒน�ภายใตRบริบทประชาธิปไตย” ซึ่งผลกระทบดังกลHาวกระตุRนใหRภาครัฐท้ังหลาย พยายาม
ปรับปรุงและปฏิรูประบบการบริหารเพ่ือใหRสอดคลRองและตอบรับตHอความตRองการของสังคมน้ันๆ 

New Public Management เปVนกระบวนทัศน� ท่ี เนRนการปฏิรูปใหRการ
บริหารงานภาครัฐ มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยอาศัยเทคนิควิธีการจาก “สหวิชาการ” รวมท้ังการ
ประยุกต�เคร่ืองมือทางดRานธุรกิจมาปรับใชRกับภาครัฐ โดยจุดเร่ิมตRนของการนําเอาหลักการจัดการ
ภาครัฐสมัยใหมHมาใชRน้ัน องค�การช้ันนําของโลกไดRเร่ิมนําเอา “เคร่ืองมือทางการบริหารทางภาค
ธุรกิจ” มาใชRในองค�การเชHน UN หรือ OECD เปVนตRน จากน้ันบรรดาขRาราชการระดับสูงจึงนําเอา
เคร่ืองมือดังกลHาวเขRามาใชR เพ่ือหวัง “ปรับปรุงองค�การ” ของตนซึ่งตHอมาภายหลัง บรรดาสHวนยHอย
ของหนHวยงาน ก็รับเอาหลักการและเคร่ืองมือมาใชR “ท้ังองค�การ” การแพรHกระจายดังกลHาวเกิดข้ึน
อยHางรวดเร็ว (Bowornwathana, 2011)  

Rhodes พยายาม ช้ี ใหR เห็นการจัดการท่ี มิ ติ ท่ี ใหมH ข้ึน  ซึ่ งเปV นการใหR
ความสําคัญในเครือขHายท่ีไมHไดRขึ้นกับรัฐบาล ความเขRมแข็งของชุมชนซึ่งเช่ือวHาเปVนทางท่ีเหมาะสมกวHา
การใชRมุมมองแบบ NPM ซึ่งเนRนการใชRวิธีคิดแบบภาคธุรกิจ อีกท้ังเคร่ืองมือในภาคธุรกิจท่ีมีบริบท
แตกตHางกันกับภาครัฐอยHางมาก มาใชRอยHางไมHลืมหูลืมตา จนกHอใหRเกิดผลเสีย Rhodes พยายาม
สรุปวHา สังคมกําลัง “เพ่ิม Governance และลด Government” ซึ่งกลHาวโดยนัยคือ “เพ่ิมการ
สนับสนุนลดการควบคุม” เปลี่ยนบทบาทจากผูRควบคุมหรือ “ผูRจัดการ” ใหRเหลือเพียงบทบาท 
“สนับสนุน” เทHาน้ัน 

2.2.4 การจัดการปกครอง (Governance) 
การจัดการปกครอง (Governance) นับเปVนคําศัพท�รHวมสมัยซึ่งมีความหมาย

ใน 2 นัย (อุดม ทุมโฆสิต, 2551: 204 - 205) สามารถสรุปไดRดังน้ี 
นัยแรก หมายถึง การจัดระบบการปกครองประเทศ เพ่ือดูแลทุกข�สุขของ

ประชาชน โดยครอบคุลมถึงการจัดระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร และการพัฒนา
ประเทศดRวย นัยท่ีสอง การจัดการปกครอง เปVนแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร�ท่ีเนRนการบริหาร
ประเทศแนวใหมH เพ่ือกRาวขRามขRอจํากัดของการบริหารประเทศแบบด้ังเดิมซึ่งไรRประสิทธิภาพ ท้ังน้ี 



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
75 

 

ตามแนวคิดของธนาคารโลกไดRสรRางแนวคิดการบริหารประเทศแนวใหมHเพ่ิมเติมข้ึนมาหลายประการ 
และมีลักษณะสําคัญ (อุดม ทุมโฆสิต, 2551: 206 - 208) ดังน้ี (1) เปVนการจัดระเบียบการปกครอง
โดยเนRนประชาชนเปVนศูนย�กลาง (2) ศูนย�กลางอํานาจ คือประชาชน และทุกภาคสHวนรHวมกันเปVน
ศูนย�กลางในการจัดระเบียบการปกครอง ไมHเห็นดRวยกับการชีนําจากคนสHวนนRอย (3) ยึดถือประชา
สังคม วัฒนธรรม จารีตประเพณี และความถูกตRองทางสังคมเปVนหลัก (4) การมีสHวนรHวมของ
ประชาชน โดยประชาชนแสวงหาโอกาส วิธีการใหRตนเองสามารถเขRาไปมีสHวนรHวมในการปกครอง
ประเทศ (5) พยายามแสวงหารูปแบบการจัดการปกครองท่ีดี (Good Governance) (6) เนRน
ประโยชน�สาธารณะ โดยมุHงเนRนเศรษฐกิจและสังคมในการจัดสรรผลประโยชน�มากข้ึน (7) การ
ตรวจสอบควบคุม เนRนใหRประชาชน สังคม รHวมตรวจสอบ 

3. ชุมชนกุฎีจีน ภูมิหลัง และทิศทางในอนาคต 
3.1 ภูมิหลังชุมชนกุฎีจีน 

ชุมชนกุฎีจีนเปVนชุมชนของชาวไทยเช้ือสายโปรตุเกสท่ีอพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาเม่ือ
กรุงศรีอยุธยาแตกคร้ังท่ี 2 ในปY พ.ศ. 2310 ชุมชนแหHงน้ีมีโบสถ�ซางตาครูRส เปVนศูนย�กลางของชุมชน 
ต้ังอยูHริมแมHนํ้าเจRาพระยา ต้ังอยูHท่ีถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ� เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร 
ตรงขRามกับปากคลองตลาดในฝy�งพระนคร 

ชุมชนกุฎีจีนถือไดRวHาเปVนชุมชนทRองถ่ินท่ีมีประวัติศาสตร�ยาวนาน ในสHวนของ ‘ยHานกะดี
จีน’ น้ันประกอบไปดRวย 6 ชุมชน ไดRแกH ชุมชนวัดประยุรวงศ� ชุมชนบุปผาราม ชุมชนกุฎีขาว ชุมชน
วัดกัลยาณ� ชุมชนโรงคราม และชุมชนกุฎีจีนท่ีไดRพูดถึงขRางตRน ซึ่งประกอบไปดRวยชาวพุทธ คริสต� และ
อิสลามท่ีอาศัยอยูHรHวมกันมาอยHางยาวนาน ประชาชนในชุมชนมีความแตกตHางหลากหลายในศาสนา
และความเช่ือ ซึ่งประกอบดRวย 3 ศาสนา 4 ความเช่ือ ไดRแกH พุทธ คริสต� อิสลาม และความเช่ือแบบ
จีน ผสมผสานเขRาดRวยกันดRวยความสามัคคี สถานท่ีสําคัญ อาทิ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร (ชาวไทย
เช้ือสายจีนมักจะคุRนหูในนามหลวงพHอโต “ซําปอกง”) มัสยิดบางหลวง (มัสยิดกุฎีขาวทีเปVนอาคาร
และหลังคาทรงไทย) และวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ท่ีมีพระบรมธาตุมหาเจดีย�องค�ใหญHสีขาวทีไดRรับ
รางวัลยูเนสโกเม่ือปY 2556 เปVนจุดสังเกตเดHนชัด ประกอบกับสถานท่ีสําคัญท่ีต้ังอยูHกHอนอยHางศาลเจRา
เกียนอันเกงและโบสถ�ซางตาครูRส 

3.2 ทิศทางในอนาคต 
ในระยะเวลา 2 – 3 ปY ท่ีผHานมา ชุมชนกุฎีจีนไดRพยายามมุHงเนRนการพัฒนาชุมชนโดย

การมีสHวนรHวมของประชาชนในชุมชนทRองถ่ินรHวมมือกันประสานกิจกรรมในเชิงอนุรักษ�วัฒนธรรม 
ผHานการประสานระหวHางชุมชน มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และหนHวยงานภาครัฐ เพ่ือประสานการ
พัฒนาชุมชนทRองถ่ินใหRมีศักยภาพเพ่ิมข้ึนในการพัฒนาชุมชน โดยไดRนําแนวความคิด PPP ดังน้ี 

ประสานความรHวมมือระหวHางภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และชุมชน เพ่ือกําหนด
เง่ือนไขสูHความสําเร็จ โดยเนRนใหRชุมชนเปVนศูนย�กลางในการขับเคลื่อนและเปVนจุดเร่ิมตRนของการ
ประสานความรHวมมือระหวHางภาครัฐ ภาคเอกชน ท่ีพรRอมจะเขRามาเปVนภาคีเครือขHายในการขับเคลื่อน



76 
การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

ชุมชนไปสูHอนาคต โดยประยุกต�แนวคิด Public Private Partnership (PPP) ประสานภาคีเครือขHาย
การพัฒนาเพ่ือเสริมสรRางศักยภาพของชุมชนใหRมีเพ่ิมมากย่ิงข้ึน 

 
อภิปรายผล  

การลงทุนภาครัฐ (Public Investment) มีความสําคัญตHอการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของ
ชุมชนทRองถ่ิน อาทิ โครงสรRางข้ันพ้ืนฐาน (Infrastructure) อันจะชHวยเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขHงขันของประเทศ เกิดการสรRางงาน สHงผลใหRการพัฒนาชุมชนทRองถ่ิน 

ภายใตRหลักการ โดนมุHงหวังใหRภาคเอกชนทํางานมีประสิทธิภาพมากกวHารัฐ ฉะน้ันใหR
ภาคเอกชนดําเนินโครงการก็นHาจะทําใหRมีประสิทธิภาพมากกวHา คHาบริการท่ีเก็บจากประชาชนก็นHาจะ
ตํ่ากวHาการท่ีรัฐจะดําเนินการเอง ประกอบกับ เหตุผลสําคัญประกานหน่ึง คือ รัฐขาดงบประมาณ
ลงทุน หรือมีงบประมาณแตHนHาจะนําไปใชRในการลงทุนดRานอ่ืนๆ ไมHสามารถ ใหRภาคเอกชนมาลงทุนไดR 
อาทิ ดRานการศึกษา ดRานความม่ันคง ฯลฯ การรHวมมือระหวHางภาครัฐและเอกชน เปVนสHวนหน่ึงของ
การแปรรูปกรรมสิทธ์ิของรัฐใหRเปVนเอกชน โดยการแปรรูปกรรมสิทธ์ิดังกลHาวมีทั้งการโอนกรรมสิทธ์ิใหR
ท้ังหมด หรือการโอนกรรมสิทธ์ิบางสHวนใหRแกHเอกชนเปVนผูRดําเนินการ 

ท้ังน้ีรูปแบบท่ีชุมชนสามารถนําแนวทางของ PPP มาปรับใชRน้ัน มีหลายแนวทาง อาทิ การ
วHาจRางเอกชน (Management Contact) การใหRเอกชนเชHาทรัพย�สินของรัฐไปดาเนินการ (Lease 
Contract) เอกชนเปVนผูRลงทุนพัฒนาและดําเนินโครงการรับความเสี่ยงจากผลประกอบการ (Build-
Operate-Own: BOO) เอกชนเปVน ผูRลงทุนพัฒนาและดําเนินโครงการ รับความเสี่ยงจากผล
ประกอบการ (Build-Operate – Transfer: BOT) และ ภาครัฐรHวมมือกับเอกชนในลักษณะหุRนสHวน
เพ่ือดาเนินกิจการ (Joint Venture) 

ซึ่งชุมชนกุฎีจีนมีลักษณะในการรHวมกันดําเนินการภายใตRแนวความคิด PPP โดยใชRรูปแบบ
ภาครัฐรHวมมือกับเอกชนในลักษณะหุRนสHวนเพ่ือดําเนินกิจการ (Joint Venture) ภาครัฐรHวมมือกับ
เอกชนในลักษณะหุRนสHวนเพ่ือดําเนินกิจการ โดยรับความเสี่ยงจากการลงทุน และการดําเนินงาน
รHวมกัน 

 
สรุป 

การบริหารชุมชนทRองถ่ินภายใตRแนวคิด Public Private Partnership (PPP) กรณีศึกษาชุมชน
กุฎีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีลักษณะในการรHวมกันดําเนินการภายใตRแนวความคิด PPP โดยใชR
รูปแบบภาครัฐรHวมมือกับเอกชนในลักษณะหุRนสHวนเพ่ือดําเนินกิจการ (Joint Venture) ภาครัฐ
รHวมมือกับเอกชนในลักษณะหุRนสHวนเพ่ือดําเนินกิจการ โดยรับความเสี่ยงจากการลงทุน และการ
ดําเนินงานรHวมกัน โดนมุHงหวังใหRภาคเอกชนทํางานมีประสิทธิภาพในการพัฒนาชุมชนทRองถ่ินใหRมี
ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยังยืน โดยใชRชุมชนเปVนศูนย�กลางในการขับเคลื่อนรวมกับภาคีเครือขHาย อาทิ 
ภาคเอกชน ภาครัฐ และประชาชน กHอใหRเกิดการพัฒนาท่ีไดRรับทิศทางจากผูRมีสHวนไดRเสียโดยตรง  
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การวิจัยคร้ังสามารถสะทRอนการนําแนวความคิด Public Private Partnership (PPP) ไปปรับ
ใชRกรณีศึกษาชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร สามารถตอบวัตถุประสงค�การวิจัย และสามารถ
นําเปVนแนวทางตัวอยHางในการปรับใชRความคิดน้ีในโอกาสตHอไป 
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แนวทางการปฏิรปูการบริหารทรัพยากรมนุษย� ในองค�กรปกครองส�วนทOองถ่ิน 
เพื่อรองรับ ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป� 

Approach to Reforming Human Resource Management in the Local 
government Sector for Thailand’s 20-Year National Strategy 

 
สุทิน นพเกตุ, ทัศนีย� ลักขณาภิชนชัช, รุHงภพ คงฤทธ์ิระจัน และยุทธพงษ� ลีลากิจไพศาล 

คณะรัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

ปyญหาทางการการบริหารทรัพยากรมนุษย�ในองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน เปVนสHวนหน่ึงของ
ระบบบริหารราชการของไทยมาอยHางยาวนนาน ซึ่งสHงผลตHอการพัฒนาประเทศในมิติตHางๆ มาอยHาง
ตHอเน่ือง ดRวยความคิดหลักท่ีวHา “คนเปVนทรัพยากรสําคัญท่ีจะขับเคลื่อนการพัฒนาในแตHมิติใหRเกิด
ผลลัพธ�ที่นHาพอใจ” ในระยะเวลาท่ีผHานมา องค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินของไทยประสบปyญหาเร่ืองการ
บริหารทรัพยากรมนุษย�มาโดยตลอด อาทิ การสรรหาคัดเลือกไมHเปVนไปตามความตRองการของงานใน
ทRองถ่ิน อัตรากําลังไมHเพียงพอตHอภาระงานท่ีมี ทําใหRการพัฒนาไปสามารถเกิดข้ึนไดRอยHางมีประสิทธิภาพ  

การศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือแสวงหาแนวทางในการปฏิรูปการบริหารทรัพยากรมนุษย�ในองค�กร
ปกครองสHวนทRองถ่ินเพ่ือรองรับยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปY เพ่ือใหRคนทRองถ่ินสามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
ในทRองถ่ินของตนเองใหRตรงกับความตRองการและเปVนไปตามแนวทางยุทธศาสตร�ชาติตHอไป 
คําสําคัญ : การปฏิรูป การบริหารทรัพยากรมนุษย� องค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน ยุทธศาสตร�ชาติ  
 

Abstract  
Problems in Human Resource Management (HRM) in Local Government 

Organizations is part of the Thai Government Administration System for a long time. 
Which affects the development of the country in various dimensions come 
continuously with the main idea that "People are an important resource to drive 
development in a dimension to produce satisfactory results" in the past. The local 
government organization of Thailand has always faced problems in human resource 
management such as recruiting, not meeting the needs of local jobs. The rate is not 
enough for the workload. Making the development to be effective 

This study To seek ways to reform human resource management in the local 
government organization to support the 20-year national strategy to enable local people 
to drive their local development to meet the needs and to follow the national strategy 
Keywords : Reforming, Human Resource Management (HRM), Local Government 
Organizations, National Strategy 
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บทนํา 
 การปกครองทRองถ่ินไทยมีรูปแบบการปกครองแบบรวมอํานาจไวRท่ีสHวนกลางมาโดยตลอด 

ขาดการกระจายอํานาจเพ่ือสรRางชุมชนทRองถ่ินเขRมแข็งจากฐานรากท่ีเหมาะสมจริงจัง อันสHงผลใหR
ชุมชนทRองถ่ินและประชาชนในทRองถ่ินไมHสามารถพ่ึงตนเองไดR ประเทศไมHมีทางเลือกในการพัฒนา 
กรอบวิสัยทัศน�แหHงรัฐซึ่งมุHงเนRน ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน มิสามารถเกิดข้ึนไดRอยHางเปVนรูปธรรม 

สาเหตุสําคัญประการหน่ึงมาจาก การจัดความสัมพันธ�ระหวHางรัฐบาลกลางและรัฐบาล
ทRองถ่ินตลอดชHวงเวลาท่ีผHานมาเปVนลักษณะการรวมศูนย�อํานาจ (Centralization) ไวRท่ีสHวนกลาง
อยHางเขRมแข็ง การบริการราชการเนRนระบบราชการแบบด้ังเดิม มีลักษณะนายกับลูกนRอง (superior - 
subordinate relationship) มากกวHาการยึดหลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) และ
ปกครองตนเอง (Self – Government) ของทRองถ่ิน ลักษณะน้ีเปVนการสรRางปyญหาและอุปสรรคแกH
การปกครองทRองถ่ินในมิติตHางๆ อยHางมาก อาทิ ปyญหาแนวคิดพ้ืนฐานทางการปกครอง ปyญหาการใชR
อํานาจรัฐ ปyญหาสถานะทางกฎหมาย ปyญหาการจัดระเบียบอํานาจหนRาท่ี ปyญหาการจัดระเบียบพ้ืนท่ี 
ปyญหารูปแบบการปกครองและการบริหารงานของทRองถ่ิน ปyญหาการคลังทRองถ่ิน ปyญหาการมีสHวน
รHวมของประชาชน ปyญหาแนวทางการปฏิรูปในอนาคต ตลอดจนปyญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย� 
ถึงแมRวHารัฐธรรมนูญฉบับท่ีผHานๆ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหRแกHองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน พ.ศ.2542 จะบัญญัติถึงการปกครองทRองถ่ินและแนวทางการปฏิบัติ
เอาไวR แตHยังไมHประสบความสําเร็จเปVนท่ีนHาพอใจ และยังไมHสามารถแกRไขปyญหาสําคัญซึ่งกระทบตHอ
การปกครองทRองถ่ินไดR  

ประเด็นปyญหาดังกลHาวสามารถสรุปเบ้ืองตRนไดRวHา (1) โครงสรRางอํานาจในการบริหารราชการ
แผHนดิน รวมศูนย�อํานาจการปกครองไวRท่ีสHวนกลาง โดยแบHงสHวนราชการเปVนสHวนกลาง สHวนภูมิภาค 
และสHวนทRองถ่ิน การบริหารราชการมีความทับซRอนกันต้ังแตHระดับจังหวัดลงไปถึงระดับตําบล การ
แบHงอํานาจหนRาท่ีไมHชัดเจน (2) ความเปVนอิสระในการใชRอํานาจเพ่ือปกครองตนเองขององค�กร
ปกครองทRองถ่ินอยูHในระดับตํ่า ถูกครอบงําโดยกฎหมายจากสHวนกลาง การกระจายอํานาจทางการ
คลังยังไมHเกิดข้ึน ทRองถ่ินตกอยูHในอิทธิพลของสHวนกลาง (3) เอกภาพในการใชRอํานาจทางการบริหาร
ของทRองถ่ินอยูHในระดับตํ่า เน่ืองมาจากหนHวยราชการตHางๆ ข้ึนตรงตHอสHวนกลาง (4) การถHวงดุล
ตรวจสอบ ประเมินผล และการกํากับดูแลการใชRอํานาจใหRอยูHในกรอบธรรมมาภิบาล ยังขาดระบบ
การตรวจสอบและประเมินผลท่ีดี  

จากปyญหาดังกลHาว สHงผลใหRการบริหารทรัพยากรมนุษย�ในองค�การกครองสHวนทRองถ่ินไมH
สามารถตอบสนองทันตHอการพัฒนาทRองถ่ินไทยไดRอยHางเหมาะสม การบรรจุแตHงต้ังขRาราชการประจํา
องค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินยังมีการแตHงต้ังมาจากสHวนกลาง โดยระเบียบท่ีสHวนกลางเปVนผูRกําหนด ซึ่ง
ขัดตHอหลักการกระอํานาจ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมุHงศึกษาถึง แนวทางการปฏิรูปการบริหารทรัพยากรมนุษย�ในองค�กรก
ครองสHวนทRองถ่ินเพ่ือรองรับยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปY ในประเด็นสําคัญ ตHอไปน้ี  
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ความเปVนอิสระของทRองถ่ินในการบริหารกําลังคนและการพัฒนากําลังคนของตนเอง การใหR
ความสําคัญตHอทรัพยากรกําลังคนภาคองค�กรกครองสHวนทRองถ่ิน ขนาดกําลังคนท่ีเหมาะสม คHาจRาง
เงินเดือนและเงินชHวยเหลือในลักษณะอ่ืน การพัฒนากําลังคนในภาคองค�กรกครองสHวนทRองถ่ิน 
คณะกรรมาธิการบริหารงานบุคคลในภาคองค�กรกครองสHวนทRองถ่ิน 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. ศึกษาความเปVนอิสระของทRองถ่ินในการบริหารกําลังคนและการพัฒนากําลังคนของตนเอง  
2. ศึกษาการพัฒนากําลังคนในภาคองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน  

 
การทบทวนวรรณกรรม 

1. ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป� กับการพัฒนาประเทศ 
1.1 แนวคิดยุทธศาสตร�ชาติ 

ยุทธศาสตร�ชาติ หมายถึง กรอบวิสัยทัศน�และวิธีการเชิงยุทธศาสตร�ที่ชาติหน่ึงชาติใด 
ไดRกําหนดแนวทางข้ึนอยHางรอบคอบ เพ่ือเปVนแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศ ซึ่งจําเปVนตRองมี
องค�ประกอบสําคัญ อาทิ (1) มีเป{าหมายเชิงวิสัยทัศน�ท่ีชัดเจน ทRาทาย สอดคลRองกับปyญหาและความ
ตRองการในการพัฒนา และเปVนไปไดR ท้ังปyจจุบันและอนาคต (2) มีหลักวิธีการท่ีดี ซึ่งเรียกวHา
ยุทธศาสตร�และยุทธวิธีท่ีสามารถทําใหRสามารถบรรลุเป{าหมายไดRอยHางมีประสิทธิภาพสูง (3) 
เป{าหมายและวิธีการขRางตRนจะตRองมีความเปVนไปไดR และตRองสอดคลRองกับความเปVนจริง (reality) (4) 
สามารถตอบสนองตHอปyญหาและความตRองการของประชาชนในพ้ืนท่ีตHางๆ อยHางท่ัวถึง (5) สามารถ
เพ่ิมพลังความสามารถของชาติและประชาชนในการแขHงขันกับคูHแขHงในลักษณะตHางๆ อันหลากหลาย
ไดR (6) เปVนเคร่ืองมือในการบูรณาการพลังในภาคสHวนตHางๆ ใหRขับเคลื่อนไปสูHเป{าหมายรHวมกันไดRอยHาง
มีประสิทธิภาพ 

ประเทศท่ีประสบความสําเร็จในระดับสากลมักจะมีแนวทางยุทธศาสตร�ท่ีกําหนด
เอาไวRเพ่ือเปVนกรอบ สHงผลใหRประเทศดําเนินไปสูHความกRาวหนRาและสามารถแขHงขันไดR กรณีประเทศ
ไทยเอง ไดRมีการกําหนดแผนพัฒนาประเทศมายาวนานเปรียบเสมือนแนวทางยุทธศาสตร�เพ่ือเปVน
กรอบ และเคร่ืองมือหลักในการพัฒนาประเทศ และในปyจจุบันประเทศไทยไดRกําหนดยุทธศาสตร�
ข้ึนมาเพ่ือบังคับใชRในระยะยาว 

1.2 ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป� 
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 65 บัญญัติใหRรัฐพึงจัดใหRมียุทธศาสตร�ชาติเปVน

เป{าหมายการพัฒนาประเทศอยHางย่ังยืน และยึดแนวทางตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชRเปVนกรอบในการ
จัดทําแผนตHางๆ ซึ่งประกอบดRวยยุทธศาสตร�สําคัญๆ คือ (1) ยุทธศาสตร�ดRานความม่ันคง (2) 
ยุทธศาสตร�ดRานการสรRางความสามารถในการแขHงขัน (3) ยุทธศาสตร�การพัฒนาและเสริมสรRาง
ศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร�ดRานการสรRางโอกาสความเสมอภาคและเทHาเทียมกันทางสังคม (5) 
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ยุทธศาสตร�ดRานการสรRางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปVนมิตรกับสิ่งแวดลRอม (6) ยุทธศาสตร�ดRานการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร�ชาติ พ.ศ.2560 มีจุดมุHงเนRนใหRเพ่ือเปVนกรอบ
แนวทางในการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยภาคสHวนตHางๆ จะตRองเขRามามีสHวนรHวมในการพัฒนาน้ี
ดRวยกันท้ังสิ้น ไมHวHาจะเปVน (1) ภาครัฐ ประกอบดRวย สHวนกลางในฐานะเปVนเจRาภาพหลักสHวน สHวน
ภูมิภาค และสHวนทRองถ่ิน (2) ภาคเอกชน และ (3) ภาคประชาชน ท้ังสามสHวนน้ีจะตRองประสานความ
รHวมมือกันภายใตRยุทธศาสตร�ดังกลHาวเพ่ือกHอใหRเกิดการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับประเทศชาติตHอไปใน
อนาคต 

1.3 การพัฒนายุทธศาสตร�ในสังคมประชาธิปไตย 
โดยธรรมชาติของสังคมประชาธิปไตยจะมีลักษณะเปVนสังคมท่ีมีพลวัตทางการเมือง

การปกครองสูง ทิศทางนโยบายการพัฒนาประเทศมีลักษณะแปรผันไปตามกระแสแนวคิดและ
ผลประโยชน�ทางการเมืองของพรรคการเมืองท่ีไดRรับเลือกต้ังเขRามาเปVนรัฐบาล ดังน้ันการพัฒนา
ยุทธศาสตร�ชาติในระยะยาวจึงจําเปVนตRองยกระดับใหRเปVนวาระของชาติ ท่ีไดRรับการยอมรับและมี
ความยืดหยุHนสูง รวมท้ังหลักยึดท่ีดีประกอบกัน  

โดยท่ีสังคมประชาธิปไตยเปVนสังคมท่ีต้ังอยูHบนฐานความตRองการของประชาชน 
ทิศทางนโยบายทางการเมืองของพรรคการเมืองตHางๆ ลRวนแลRวแตHมุHงตอบสนองตHอปyญหาและความ
ตRองการของประชาชนเปVนหลัก ดังน้ัน “การจัดทํายุทธศาสตร�ชาติในสังคมประชาธิปไตย จึงตRองยึด
หลักความตRองการของประชาชนในแตHละพ้ืนท่ีเปVนเสาเอกของยุทธศาสตร�” ดังน้ันการจัดทํา
ยุทธศาสตร�ชาติจึงควรเป�ดกวRางใหRผูRรูRและผูRมีสHวนไดRเสียในระดับพ้ืนท่ีเขRามามีสHวนรHวมไดRอยHางเต็มท่ี 
และตRองสรRางจิตสํานึกหรือเพาะบHมเจตจํานงใหRเกิดแกHผูRมีสHวนไดRเสียวHาเปVนแนวทางในการพัฒนา
ประเทศไดR  

ยุทธศาสตร�ชาติเปVนเร่ืองของอนาคตท่ีเต็มไปดRวยความไมHแนHนอน ท้ังดRานโอกาสและ
ภัยคุกคาม ดังน้ันความจําเปVนตRองเขRาใจสถานการณ�ในอนาคตและหายุทธวิธีในการควบคุมอนาคตใหR
ไดR การจัดทํายุทธศาสตร�ชาติจึงจําเปVนตRองวิเคราะห�และพยากรณ�อนาคตใหRถูกตRอง ความรูRความ
เขRาใจในระเบียบวิธีในการพยากรณ�อนาคต จึงมีความสําคัญอยHางย่ิงในการจัดทํายุทธศาสตร�  

1.4 ยุทธศาสตร�ระดับทOองถ่ิน 
ยุทธศาสตร�ระดับทRองถ่ิน เปVนสHวนยHอยของยุทธศาสตร�ชาติ ซึ่งยึดพ้ืนท่ีเปVนตัวต้ังใน

การพัฒนา (area-based approach) จึงจําเปVนตRองไดRรับการจัดทําหรือพัฒนาข้ึนใหRสอดคลRองกับ
ยุทธศาสตร�ชาติและปyญหาความตRองการของประชาชนในแตHละยุทธศาสตร�ระดับทRองถ่ินดRวย การ
จัดทํายุทธศาสตร�จังหวัด เพ่ือใหRเกิดความเหมาะสมในการพัฒนาจําเปVนตRองวิเคราะห�และศึกษา
ขRอเท็จจริงในระดับทRองถ่ินใหRถูกตRอง เหมาะสม และชัดเจน 

องค�กรปกครองทRองถ่ินตRองมีความเขRาใจในการจัดทํายุทธศาสตร�ระดับทRองถ่ิน โดย
จะตRองมีความเขRาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับรูปแบบและวิธีการจัดทํายุทธศาสตร�ระดับทRองถ่ิน โครงสรRางของ
รูปแบบยุทธศาสตร�ระดับทRองถ่ินสอดคลRองกับรูปแบบยุทธศาสตร�ชาติ ตRองประกอบข้ึนดRวยอยHางนRอย 
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3 สHวน (1) วิสัยทัศน�ระยะยาว (2) ยุทธศาสตร�การพัฒนา และ (3) การดําเนินการตามข้ันตอนท่ีควร
จะเปVน ดังภาพท่ี1  

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบรูปแบบยุทธศาสตร�ทRองถ่ิน 
 
2. การบริหารทรัพยากรมนุษย�ในองค�กรปกครองส�วนทOองถ่ินเพื่อใหOรองรับยุทธศาสตร�ชาติ 

2.1 การบริหารทรัพยากรมนุษย�กับการพัฒนาทOองถ่ิน 
ในการดําเนินกิจการสาธารณะและการพัฒนาใดๆ ในองค�ปกครองสHวนทRองถ่ิน กําลัง

สําคัญหลักท่ีจะชHวยขับเคลื่อนกิจการเหลHาน้ันใหRสามารถสําเร็จลุลHวงไปดRวยดีน้ัน ปฏิเสธไมHไดRวHา
ทรัพยากรมนุษย�เปVนสHวนสําคัญในการดําเนินการพัฒนา 

การบริหารทรัพยากรมนุษย�อยHางมีประสิทธิภาพเปVนแนวคิดการบริหารทรัพยากร
มนุษย�เพ่ือสรRางบุคลากรขององค�กรปกครองทRองถ่ินท่ีสามารถตอบสนองความตRองการขงประชาชนใน
ทRองถ่ิน และตอบสนองตHอแนวทางยุทธศาสตร�ชาติ อยHางท่ีมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุเป{าหมายของ
องค�การ ในระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย�มีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ (นราธิป ศรีราม
,2550) มักจะประกอบดRวย (1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย� เพ่ือใหRมีทรัพยากรมนุษย�ท่ีมีคุณภาพ
เพียงพอและเหมาะสม (2) การสรรหาและการคัดเลือก เพ่ือใหRไดRคนท่ีดีมีความรูRความสามารถ 
สามารถปรับตนเองใหRกับเขRาวัฒนธรรมขององค�การ (3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� โดยเร่ิมต้ังแตH
บุคคลเขRามาทํางานในองค�การและพัฒนาตHอเน่ืองกันไปตลอดระยะเวลาท่ีบุคคลน้ันอยูHในองค�การ (4) 
การรักษาพนักงานเพ่ือใหR มีความพึงพอใจในการทํางาน การสรRางขวัญกําลังใจการทํางาน 
ความกRาวหนRาในตําแหนHงหนRาท่ี การมีรายไดRพอเพียงกับความเปVนอยูH  

นอกจากน้ีการบริหารทรัพยากรมนุษย�ท่ีมีประสิทธิภาพตRองสามารถตรวจสอบและ
ควบคุมไดR ตลอดจนใหRพนักงานเขRามามีสHวนรHวมในการตัดสินใจมากข้ึน แนวคิดเหลHาน้ีไดRถูกนํามาใชR
อยHางกวRางขวางในการบริหารจัดการองค�การสมัยใหมH ซึ่งรวมถึงการบริหารงานบุคคลในองค�กร
ปกครองสHวนทRองถ่ินดRวย  

2.2 สังเขปป}ญหาในการบริหารทรัพยากรมนุษย�ขององค�กรปกครองทOองถ่ินไทย 
การบริหารทรัพยากรมนุษย�ขององค�กรปกครองทRองถ่ินไทย สามารถต้ังขอสังเกตไดR 

ดังน้ี (1) ดRานความเปVนอิสระของทRองถ่ิน ยังขาดแนวทางในการบริหารกําลังคนและการพัฒนา

วิสัยทัศน� 
ทRองถ่ิน 

ยุทธศาสตร� 
ทRองถ่ิน 

แนวทางนํายุทธศาสตร�ไปสูHการ
ปฏิบัติขอทRองถ่ิน 

ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปY 
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ทรัพยากรบุคคลของตนเองท่ีชัดเจน (2) ลําดับความสําคัญตHอดRานทรัพยากรบุคคลภาครัฐ พบวHา 
ลําดับความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทRองถ่ินและโอกาสความกRาวหนRาในสายวิชาชีพ ยัง
อยูHในระดับตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกับขRาราชการอ่ืนๆ (3) ดRานขนาดกําลังคนท่ีเหมาะสม ทRองถ่ินมีขนาด
เล็กแตHมีจํานวนมาก ทําใหRในอนาคตคHาใชRจHายดRานกาลังคนของทRองถ่ินไทยอาจจะสูงหากไมHมีการ
ควบคุมท่ีดีพอ (4) ดRานคHาตอบแทน (5) ดRานการพัฒนาคุณภาพกําลังคน ขาดระบบพัฒนากําลังคนท่ี
ตอบสนองตHอความตRองการของประชาชนในทRองถ่ิน และ (6) ดRานคณะบุคลากรในการบริหาร
กําลังคน การบริหารงานบุคคลยังไมHมีการกระจายอํานาจใหRแกHองค�กรปกครองทRองถ่ิน  

โดยหลักการบริหารสมัยใหมH ใหRความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย� ถือวHา “คนเป�น
ทรัพยากรอันสําคัญย่ิง” การลงทุนในคนหากกระทาไดRถูกตRองเหมาะสม อัตราผลตอบแทน (Rate of 
Return) จะสูงกวHาการลงทุนใด ๆ แตHเน่ืองจากคนเปVนตัวแปรท่ีมีความซับซRอน ประสิทธิภาพในการ
ทางานของคนมิไดRขึ้นกับความสามารถเพียงอยHางเดียว  

สําหรับประเทศไทย ระบบกาลังคนท่ีดี เห็นวHาสามารถพบไดRในระบบกําลังพลของ
กองทัพ แตHในดRานการปกครองทRองถ่ินของไทย ระบบกําลังคนและการบริหารงานบุคคลยังคHอนขRาง
ลRาหลัง และสมควรถูกปฏิรูปเสียใหมHใหRทันสมัยย่ิงข้ึน โดยการกระจายอํานาจใหRมากข้ึน วางแผนกาลัง
คนและแผนการบริหารงานบุคคลใหRจัดเจนข้ึน  

3. แนวทางการปฏิรูปการบริหารทรัพยากรมนุษย�ในองค�กรปกครองส�วนทOองถ่ินเพื่อ
รองรับ ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป� 

3.1 ความจําเป�นในการปฏิรูปการบริหารทรัพยากรมนุษย�ใน อปท. 
จากปyญหาในการบริหารทรัพยากรมนุษย�ใน อปท. ดังกลHาวขRางตRน สHงผลถึงการ

บริหารจัดการทRองถ่ินในมิติตHางๆ ท่ีจําเปVนตRองใชRทรัพยากรมนุษย�เปVนตัวขับเคลื่อนไมHสามารถเปVนไป
ไดRตามเจตนารมณ�ของประชาชนในทRองถ่ิน และเปVนการยากท่ีจะสามารถตอบสนองการพัฒนาใน
แนวทางท่ียุทธศาสตร�ชาติไดRวางไวR จึงจําเปVนจะตRองปฏิรูปท้ังในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว เพ่ือ
ปฏิรูปการบริหารทรัพยากรมนุษย�ใน อปท. ใหRมีศักยภาพท่ีเทHาทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีกําลังจะมา
เยือนในอนาคตอันใกลRจากผลพวงของยุทธศาสตร�ชาติ และเพ่ือใหRเป{าหมายสําคัญของการปฏิรูปการ
บริหารทรัพยากรมนุษย�ใน อปท. ใหRมีสHวนรHวนสรRางความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืนของชาติ ไดRอีก
ประการหน่ึงดRวย 

3.2 แนวทางการปฏิรูปการบริหารทรัพยากรมนุษย�ในองค�กรปกครองส�วนทOองถ่ิน 
การปฏิรูปการบริหารทรัพยากรมนุษย�จําเปVนตRองพัฒนาระบบขRาราชการทRองถ่ินใหRมี

ประสิทธิภาพ และคุณภาพสูง โดยตRองเปVนระบบท่ีมุHงรับใชRประชาชนท่ีทันสมัย และประชาชนไดRรับ
ความสะดวกในการรับบริการจากระบบราชการ 

ตัวแบบในการศึกษาคร้ังน้ี เทียบเคียงมาจากการปฏิรูประบบราชการของประเทศ
ญี่ปุ�น ซึ่งมีรากฐานทางวัฒนธรรมแผนน้ีไดRระบุรายละเอียดของการปฏิรูปเอาไวR 4 ประเด็นสําคัญๆ 
คือ (1) จัดทําระบบบุคลากรข้ึนใหมH (2) การแสวงหาทรัพยากรมนุษย�แบบเป�ดกวRางมากย่ิงข้ึน (3) 
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จัดระบบการขอเขRาทํางานใหมH (reemployment system) (4) ปรับปรุงองค�กรใหRยึดหลักผลของงาน 
(Implement of organizational performance) (Imanaka, 2010: 294 - 295) 

ท้ังน้ี ยังไดRมีการกําหนดพ้ืนฐานสําคัญเปVนหลักการพ้ืนฐานของระบบกําลังคนภาครัฐ 
หลักการพ้ืนฐานของระบบกาลังคนภาครัฐ ตRองมีการพัฒนาอยHางตHอเน่ือง โดยมีเป{าหมายเพ่ือใหRระบบ
กาลังคนสอดคลRอกับหลักการปกครองของประเทศ สนับสนุนสHงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ตลอดจนมุHงเสริมสรRางคุณภาพชีวิตของประชาชนใหRอยูHในระดับสูง โดยมุHงเนRนใน
หลักการสําคัญ 9 ประการดังตHอไปน้ี 

(1) หลักการกําลังคนภายใตRระบบประชาธิปไตย (The Principle of Public 
Services Under Democracy System) (2) หลักประสิทธิภาพในระบบกําลังคน (The Principle 
of Efficiency in Public Management) (3) หลักวินัยในบริการของระบบกําลังคน (The Principle 
of Employee’s Service disciplines) (4) หลักการคุRมครองสิทธิพ้ืนฐานของกําลังคนภาครัฐ (The 
Principle of Employee’s Basic – Right Guarantee) (5) หลักสุจริตธรรมและจริยธรรมของ
กําลังคนภาครัฐ (The Principle of Anti - corrupted and Ethical System) (Akio, 2010: 252 - 
253) (6) หลักคุณธรรมของกําลังคนภาครัฐ (The Principle of Merit System) (7) หลักการกระจาย
อํานาจในดRานการบริหารงานบุคคลภาครัฐ (The Principle of Decentralization in Public 
personnel Management) (8) หลักคนในฐานะทรัพยากรทรงคุณคHาในการพัฒนา (The Principle 
of Human Resource as a Essential Capital of Development) (9) หลักปริมาณและคุณภาพ
กําลังคน (The Principle of Quantity and Quality of Manpower Management) และ (10) 
หลักการจัดการบุคคลท่ีเนRนผลของงาน The Principle of Performance – based Management)  
 
อภิปรายผล  

จากปyญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย�ขององค�กรปกครองทRองถ่ินไทย ท่ีเก่ียวขRองกับ (1) 
ปyญหาความเปVนอิสระของทRองถ่ินในการบริหารกาลังคนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของตนเอง 
(2) ปyญหาลําดับความสําคัญตHอดRานทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (3) ปyญหาดRานขนาดกําลังคนท่ีเหมาะสม 
ทRองถ่ินมีขนาดเล็กแตHมีจํานวนมาก (4) ปyญหาดRานคHาตอบแทน อันรวมไปถึงคHาจRาง เงินเดือน และเงิน
ชHวยเหลือในลักษณะอ่ืนๆ (5) ปyญหาดRานการพัฒนาคุณภาพกําลังคน นโยบายคุณภาพกําลังคนยัง
ไมHไดRรับความสําคัญเทHาท่ีควร ขาดระบบพัฒนากําลังคนท่ีตอบสนองตHอความตRองการของประชาชน
ในทRองถ่ิน และ (6) ปyญหาดRานคณะบุคลากรในการบริหารกําลังคน สHงผลตHอการปฏิบัติงานท้ังในแงH
ของการปฏิบัติงานประจําบุคลากรขององค�กรปกครองทRองถ่ินท่ีจะตRองจัดทําบริการสาธารณะใหRแกH
ประชาชน รวมท้ังการปฏิบัติหนRาท่ีท่ีจะตRองปรับตัวเพ่ือรองรับกับแนวทางยุ?ศาสตร�ชาติท่ีไดRกําหนด
แนวทางไวRเรียบรRอยแลRว  

การบริหารทรัพยากรมนุษย�จึงถึงเวลาท่ีจะตRองทํางานปรับปรุงแนวทางใหRสามารถบริหารเพ่ือ
ตอบสนองความตRองการของประชาชนท่ีเปลี่ยนแปลงไป และรองรับกับความตRองการในอนาคตดRวย 
ผูRวิจัยเห็นวHา ในการบริหารการจําเปVนตRองมุHงเนRนประสิทธิภาพและผลลัพธ�อันเกิดจากการปฏิบัติงาน
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ของทรัพยากรมนุษย� (พนังงาน) ในทRองถ่ิน โดยใชRแนวทางการปฏิรูปการบริหารทรัพยากรมนุษย�ใน
องค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินท่ีสามารถเป�ดใหRการบริหารดRานทรัพยากรมนุษย�มีอิสระ สามารถ
ดําเนินการไดRอยHางมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตHอความตRองการของประชาชนไดR 

ท้ังน้ี แนวทางท่ีเหมาะสมกับการปฏิรูป สามารถนํามาปรับใชRไดRตามความเหมาะสม  
ซึ่งประเทศญี่ ปุ�นมีลักษณะหลายประการท่ีมีความคลRายคลึงกับประเทศไทยสามารถนํามาเปVน
แบบอยHางในการปฏิรูปการบริหารทรัพยากรมนุษย�ในกรณีขององค�กรปกครองทRองถ่ินของไทยเพ่ือ
รองรับยุทธศาสตร�ชาติ  
 
สรุป 

จากผลการวิจัยพบวHา แนวทางการปฏิรูปการบริหารทรัพยากรมนุษย�ในองค�กรปกครองสHวน
ทRองถ่ินเพ่ือรองรับยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปY ท่ีสามารถเปVนแนวทางในคร้ังน้ี ประกอบไปดRวยแนวทางการ
ปฏิรูป ดังน้ี (1) จัดทําระบบบุคลากรข้ึนใหมH (2) การแสวงหาทรัพยากรมนุษย�แบบเป�ดกวRางมากย่ิงข้ึน 
มีลักษณะสําคัญ (3) จัดระบบการขอเขRาทํางานใหมH (reemployment system) มีลักษณะสําคัญ (4) 
ปรับปรุงองค�กรใหRยึดหลักผลของงาน (Implement of organizational performance) เปVนหลัก  

ประกอบกับมุHงเนRนในหลักการสําคัญ 10 ประการ ประกอบข้ึนดRวยหลักการ 10 หลักการ คือ 
(1) หลักประชาธิปไตย (2) หลักประสิทธิภาพ (3) หลักวินัยบริการประชาชน (4) หลักการคุRมครอง
สิทธิพ้ืนฐานของคน (5) หลักสุจริตธรรมและจริยธรรม (6) หลักคุณธรรมในการทํางาน (7) หลักการ
กระจายอํานาจในการบริหารงานบุคคล (8) หลักคนคือทรัพยากรทรงคุณคHา (9) หลักปริมาณและ
คุณภาพคนท่ีเหมาะสม และ (10) หลักยึดผลลัพธ�ของคนและองค�การ 

ท้ังน้ี การวิจัยคร้ังไดRตอบวัตถุประสงค�หลักในการวิจัยครบทุกประการ และสามารถนําไปเปVนแนว
ทางการปฏิรูปการบริหารทรัพยากรมนุษย�ในองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินเพ่ือรองรับยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปY 
ในอนาคตตHอไป 
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แนวทางการปฏิรปูความสัมพันธ�ระหว�างการปกครองส�วนกลาง 
กับองค�กรปกครองส�วนทOองถ่ิน 

Approach to Reforming Intergovernmental Relations between Central 
Government and Local Government 

 
ธิติยา คาํนนท� 

คณะรัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

แนวทางการปฏิรูปความสัมพันธ�ระหวHางการปกครองสHวนกลางกับองค�กรปกครองสHวน
ทRองถ่ิน ศึกษาปyญหาท่ีเกิดข้ึนกับการปกครองทRองถ่ินในตลอดระยะเวลาท่ีผHานมา ปyญหาหลักสําคัญ
เกิดข้ึนจากการจัดระเบียบความสัมพันธ�ระหวHางรัฐบาลกลางกับรัฐบาลทRองถ่ิน (Intergovernmental 
Relations) ไมHสอดคลRองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ในปyจจุบัน สHงผลใหRเกิดการสะสม
ของปyญหาสังคมตHางๆ อยHางท่ีปรากฏอยูHในปyจจุบัน 

การศึกษาในคร้ังน้ีมุHงศึกษาถึง รูปแบบความสัมพันธ�ระหวHางรัฐบาลกลางและรัฐบาลทRองถ่ิน
(Intergovernmental Relations) ของไทย เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ�ใหRเหมาะสมกับบริบท
ประเทศไทย และสามารถรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต 

เพ่ือใหRเกิดทางการปฏิรูปความสัมพันธ�ระหวHางการปกครองสHวนกลางกับองค�กรปกครองสHวน
ทRองถ่ินเสียใหมH จําเปVนหลักการทางรัฐประศาสนศาสตร� ในหลักการสําคัญ คือ แนวคิดการจัดการ
ภาครัฐแนวใหมH (New Public Management) การจัดการปกครอง (Governance) เปVนแนวทาง
สําคัญ 
คําสําคัญ : การปกครองสHวนกลาง องค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน การปฏิรูปความสัมพันธ� 
 

Abstract  
Approach to Reforming Intergovernmental Relations between Central 

Government and Local Government. Study the problems that occur with local 
government throughout the past period The main problem arises from organizing the 
relationship between the central government and the local government. 
Intergovernmental relations are not consistent with the current social, economic and 
political conditions resulting in the accumulation of various social problems. As it 
appears today 

This study aims to study The relationship between the central government 
and the local government (Intergovernmental Relations) of Thailand in order to 
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develop a relationship model that is suitable for the Thai context And able to 
support the development of the country in the future 

To create a new reform of the relationship between central government and 
local government organizations Necessary principles of public administration The 
main principle is the new public management concept. Governance is an important 
guideline. 
Keywords : Central Government Local Government Intergovernmental Relations 
 
บทนํา 

ตลอดระยะเวลา 120 ปY ของการปกครองทRองถ่ินไทย ต้ังแตHคร้ังริเร่ิมจัดต้ังสุขาภิบาลข้ึนคร้ัง
แรกในปY พ.ศ.2440 (ร.ศ.116) ผHานชHวงเวลาแตHละยุคแตHละสมัย อันไดRแกH ยุคท่ี 1 ยุคเร่ิมตRน (ระหวHาง 
พ.ศ. 2440 - 2475) ยุคท่ี 2 ยุคราชการ (ระหวHาง พ.ศ. 2475 - 2535) ยุคท่ี 3 ยุคปฏิรูป (ระหวHาง 
พ.ศ.2535 - 2540) และ ยุคท่ี 4 ยุคเปลี่ยนผHาน (ระหวHาง พ.ศ. 2540 - ปyจจุบัน) การปกครองทRองถ่ิน
ไทยมีรูปแบบการปกครองแบบรวมอํานาจไวRท่ีสHวนกลางตลอดมา ขาดการกระจายอํานาจเพ่ือสรRาง
ชุมชนทRองถ่ินเขRมแข็งจากฐานรากท่ีเหมาะสมจริงจัง อันสHงผลใหRชุมชนทRองถ่ินและประชาชนใน
ทRองถ่ินไมHสามารถพ่ึงตนเองไดR ประเทศไมHมีทางเลือกในการพัฒนา กรอบวิสัยทัศน�แหHงรัฐซึ่งมุHงเนRน 
ความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน มิสามารถเกิดข้ึนไดRอยHางเปVนรูปธรรม 

สาเหตุสําคัญประการหน่ึงมาจาก การจัดความสัมพันธ�ระหวHางรัฐบาลกลางและรัฐบาล
ทRองถ่ินตลอดชHวงเวลาท่ีผHานมาเปVนลักษณะการรวมศูนย�อํานาจ (Centralization) ไวRท่ีสHวนกลาง
อยHางเขRมแข็ง การบริการราชการเนRนระบบราชการแบบด้ังเดิม มีลักษณะนายกับลูกนRอง (superior - 
subordinate relationship) มากกวHาการยึดหลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) และ
ปกครองตนเอง (Self – Government) ของทRองถ่ิน ลักษณะน้ีเปVนการสรRางปyญหาและอุปสรรคแกH
การปกครองทRองถ่ินในมิติตHางๆ อยHางมาก อาทิ ปyญหาแนวคิดพ้ืนฐานทางการปกครอง ปyญหาการใชR
อํานาจรัฐ ปyญหาสถานะทางกฎหมาย ปyญหาการจัดระเบียบอํานาจหนRาท่ี ปyญหาการจัดระเบียบพ้ืนท่ี 
ปyญหารูปแบบการปกครองและการบริหารงานของทRองถ่ิน ปyญหาการคลังทRองถ่ิน ปyญหาการมีสHวน
รHวมของประชาชน และปyญหาแนวทางการปฏิรูปในอนาคต ถึงแมRวHารัฐธรรมนูญฉบับท่ีผHานๆ และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหRแกHองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน พ.ศ.
2542 จะบัญญัติถึงการปกครองทRองถ่ินและแนวทางการปฏิบัติเอาไวR แตHยังไมHประสบความสําเร็จเปVน
ท่ีนHาพอใจ และยังไมHสามารถแกRไขปyญหาสําคัญซึ่งกระทบตHอการปกครองทRองถ่ินไดR ประเด็นปyญหา
ดังกลHาวสามารถสรุปเบ้ืองตRนไดRวHา  

(1) โครงสรRางอํานาจในการบริหารราชการแผHนดิน รวมศูนย�อํานาจการปกครองไวRท่ี
สHวนกลาง โดยแบHงสHวนราชการเปVนสHวนกลาง สHวนภูมิภาค และสHวนทRองถ่ิน สHวนกลางและสHวน
ภูมิภาคแทรกแซงการทํางานของทRองถ่ินอยูHเสมอ การบริหารราชการมีความทับซRอนกันต้ังแตHระดับ
จังหวัดลงไปถึงระดับตําบล การแบHงอํานาจหนRาท่ีไมHชัดเจน 
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(2) ความเปVนอิสระในการใชRอํานาจเพ่ือปกครองตนเองขององค�กรปกครองทRองถ่ินอยูHใน
ระดับตํ่า ถูกครอบงําโดยกฎหมายจากสHวนกลาง การกระจายอํานาจทางการคลังยังไมHเกิดข้ึน ทRองถ่ิน
ตกอยูHในอิทธิพลของสHวนกลาง 

(3) เอกภาพในการใชRอํานาจทางการบริหารของทRองถ่ินอยูHในระดับตํ่า เน่ืองมาจากหนHวย
ราชการตHางๆ ข้ึนตรงตHอสHวนกลาง 

(4) การถHวงดุลตรวจสอบ ประเมินผล และการกํากับดูแลการใชRอํานาจใหRอยูHในกรอบธรรมมาภิ
บาล ยังขาดระบบการตรวจสอบและประเมินผลท่ีดี การกํากับดูแลในปyจจุบันเปVนไปตามมาตรฐานการ
ทํางานของสHวนกลางเอง ไมHสอดคลRองกับความตRองการของประชาชนในทRองถ่ิน ทําใหRหลักการสําคัญ
ของการปกครองทRองถ่ินคือการสนองตอบตHอประชาชนในทRองถ่ินไดRรับผลกระทบ รวมท้ังการตรวยสอบ
ถHวงดุลจากภาคประชาชน ประชาชนยังขาดความเขRาใจในการใชRอํานาจในการกํากับดูแลของตน 

จากปyญหาดังกลHาว สHงผลใหRการปกครองทRองถ่ินไทยไมHสามารถพัฒนาไปในทิศทางท่ี
เหมาะสมไดR อาทิ (1) การเมืองทRองถ่ินยังคงเปVนรูปแบบประชาธิปไตยตัวแทน (representative 
democracy) การมีสHวนรHวมเกิดข้ึนเฉพาะวันท่ีมีการเลือกต้ังเทHาน้ัน ประชาชนยังขาดความเขRาใจใน
ประชาธิปไตยอยูHมากพอสมควร  

(2) ความเปVนอิสระทางการบริหาร กฎหมายจัดต้ังองค�กรปกครองทRองถ่ินยังใหRความอิสระตํ่า 
โดยบัญญัติใหRกฎหมายอ่ืนมีอํานาจเหนือกฎหมายจัดต้ังทRองถ่ิน โดยเฉพาะมาตราท่ีวHาดRวยการจัดทํา
บริการ ทําใหRสHวนกลางสามารถใชRอํานาจแทรกแซงทRองถ่ินท้ังดRานบริหารและบริการ (3) การคลัง 
ระบบการคลังทRองถ่ินยังไมHดีเพียงพอ ภาษีสHวนใหญHท่ีจัดเก็บไดRในทRองถ่ินถูกนําไปใชRโดยสHวนกลาง ทํา
ใหRทRองถ่ินยังคงตRองพ่ึงพางบประมาณท่ีสHวนกลางจัดสรรใหR และระบบการคลังทRองถ่ินในปyจจุบันไมH
สามารถพัฒนาจิตสํานึกของประชาชนใหRสามารถมีจิตสํานึกรHวมในฐานะเจRาของทRองถ่ินไดR (4) สถานะ
ขRอบัญญัติ กฎหมายอันเก่ียวของกับการปกครองทRองถ่ินมีสถานะทางกฎหมายตํ่า ขาดกฎหมาย
ทRองถ่ินคุRมครองความเปVนอิสระในดRานน้ี รวมท้ังกฎหมายการจัดต้ังทRองถ่ินเองก็ไดRบัญญัติใหRการ
บริหารทRองถ่ินอยูHภายใตRบังคับของกฎหมายอ่ืน สHงผลใหRการบริหารงานของทRองถ่ินไรRประสิทธิภาพ 

เม่ือพิจารณาจากปyญหาท่ีเกิดข้ึนกับการปกครองทRองถ่ินในตลอดระยะเวลาท่ีผHานมา พบวHา 
ปyญหาหลักสําคัญเกิดข้ึนจากการจัดระเบียบความสัมพันธ�ระหวHางรัฐบาลกลางกับรัฐบาลทRองถ่ิน 
(Intergovernmental Relations) ไมHสอดคลRองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ในปyจจุบัน 
สHงผลใหRเกิดการสะสมของปyญหาสังคมตHางๆ อยHางท่ีปรากฏอยูHในปyจจุบัน 

การศึกษาในคร้ังน้ีมุHงศึกษาถึง รูปแบบความสัมพันธ�ระหวHางรัฐบาลกลางและรัฐบาลทRองถ่ิน
(Intergovernmental Relations) ของไทย เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ�ใหRเหมาะสมกับบริบท
ประเทศไทย และสามารถรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต 
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2. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการจัดการภาครัฐแนวใหมH การจัดการปกครอง และตัวแบบการจัด
ความสัมพันธ�ระหวHางรัฐบาลกลางและรัฐบาลทRองถ่ิน 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

1. การปกครองทOองถ่ิน (Local Government) 
ความหมายของการปกครองทRองถ่ินไดRมีการนิยามจากนักวิชาการมากมายสามารถสรุปไดR

ดังน้ี (อุดม ทุมโฆสิต, 2551: 212-214) 
เดเนียล วิท (Daniel Wit) ไดRใหRความหมายการปกครองทRองถ่ิน หมายถึงวHา การปกครอง

ท่ีรัฐบาลกลาง ใหRอํานาจหรือกระจายอํานาจไปใหRหนHวยการปกครองทRองถ่ิน เป�ดโอกาสใหRประชาชน 
ในทRองถ่ินไดRมีอํานาจในการปกครองรHวมกันท้ังหมด หรือเปVนบางสHวนในการบริหารทRองถ่ิน ตาม
หลักการท่ีวHา ถRาอํานาจการปกครองมาจากประชาชนในทRองถ่ินแลRว รัฐบาลของทRองถ่ิน ก็ยHอมเปVน
รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน 

วิลเลี่ยม วี. ฮอลโลเวย� (William V. Holloway) ไดRใหRความหมายการปกครองทRองถ่ิน 
หมายถึงวHา องค�การท่ีมีอาณาเขตแนHนอน มีประชากรตามหลักท่ีกําหนดไวR มีอํานาจการปกครอง
ตนเอง มีการบริหารการคลังของตนเอง และมีสภาทRองถ่ินท่ีสมาชิกไดRรับการเลือกต้ังจากประชาชน 

จอรห�น เจ. คลาร�ก (John J. Clarke) ไดRใหRความหมายการปกครองทRองถ่ิน หมายถึงวHา 
หนHวยการปกครองท่ีมีหนRาท่ีรับผิดชอบเก่ียวขRองกับการใหRบริการประชาชนในเขตพ้ืนท่ีหน่ึงพ้ืนท่ีใด
โดยเฉพาะ และหนHวยการปกครองดังกลHาวน้ีจัดต้ังและอยูHในความดูแลของรัฐบาลกลาง 

แฮรีส จี. มอนตากู (Haris G. Montagu) ไดRใหRความหมายการปกครองทRองถ่ิน หมายถึง
วHา การปกครองซึ่งหนHวยการปกครองทRองถ่ินไดRมีการเลือกต้ังโดยอิสระเพ่ือเลือกผูRท่ีมีหนRาท่ีบริหาร 
การปกครองทRองถ่ิน มีอํานาจอิสระพรRอมความรับผิดชอบซึ่งตนสามารถท่ีจะใชRไดRโดยปราศจากการ
ควบคุมของหนHวยการบริหารราชการสHวนกลางหรือภูมิภาค แตHท้ังน้ีหนHวยการปกครองทRองถ่ินยังตRอง
อยูHภายใตRบทบังคับวHาดRวยอํานาจสูงสุดของประเทศ ไมHไดRกลายเปVนรัฐอิสระใหมHแตHอยHางใด 

ไมเคิล พี บารเบอร� (Michael P. Barber) ไดRใหRความหมายการปกครองทRองถ่ิน หมายถึง
วHา “การปกครองท่ีมีการใชRอํานาจในการจัดบริการและบริหารกิจการตHางๆ ภายในขอบเขตพ้ืนท่ี
เฉพาะของทRองถ่ิน ซึ่งเปVนหนHวยยHอยลงไปท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดเล็กในการปกครองท้ังหมดของรัฐบาล”  

ดังน้ัน การปกครองทRองถ่ิน หมายถึง การปกครองตนเองของประชาชนในทRองถ่ินซึ่งเปVน
เจRาของอํานาจทางปกครองเลือกตัวแทนเขRาไปทําหนRาท่ีในการบริหาร กําหนดนโยบาย เพ่ือ
ตอบสนองความตRองการของประชาชน  

โดยการใชRอํานาจตRองไดRรับอิสระปราศจากการแทรกแซงจากสHวนกลางโดยตRองมีลักษณะ
สําคัญของการปกครองทRองถ่ินดังน้ี (โกวิทย� พวงงาม, 2559: 26 - 28) 

(1) ทRองถ่ินตRองมีอํานาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหนRาท่ีตามความเหมาะสม 
กลHาวคือ อํานาจของหนHวยการปกครองทRองถ่ินจะตRองมีขอบเขตพอควร เพ่ือใหRเกิดประโยชน�ตHอการ
ปฏิบัติหนRาท่ีของหนHวยการปกครองทRองถ่ินอยHางแทRจริง  
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(2) การปกครองมีความจําเปVนในแตHละทRองถ่ินตRองมีความเปVนอิสระในการปกครองตนเอง 
ภายใตRกฎหมายแหHงรัฐดังน้ันรัฐท่ีดีจึงจําเปVนตRองกระจายอํานาจใหRทRองถ่ินใหRปกครองตนเองตามสิทธิ
ทางกฎหมาย (Legal rights) ไดRแกH ประเภทแรกหนHวยการปกครองทRองถ่ินมีสิทธิท่ีจะตรากฎหมาย
หรือระเบียบ ขRอบังคับตHาง ๆ ขององค�กรปกครองทRองถ่ิน เพ่ือประโยชน�ในการบริหารตามภารกิจ 
หนRาท่ี และเพ่ือใชRบังคับประชาชนในทRองถ่ินน้ัน ๆ อาทิเชHน เทศบัญญัติ ขRอบังคับ เปVนตRน ประเภทท่ี
สอง หนHวยการปกครองทRองถ่ินมีสิทธิในการดําเนินการบริหารทRองถ่ิน อาทิเชHน อํานาจในการกําหนด
งบประมาณเพ่ือการบริการกิจการตามอํานาจหนRาท่ีของหนHวยการปกครองทRองถ่ินน้ัน ๆ และตRองมี
องค�กรท่ีจําเปVนในการบริหารและการปกครองตนเอง  

(3) การปกครองทRองถ่ินตRองคํานึงความแตกตHาง อาทิเชHน ดRานพ้ืนท่ี ดRานความเจริญ และ
จํานวนประชากร เพราะฉะน้ันการปกครองตRองเปVนไปเพ่ือประโยชน�และความตRองการของประชาชน
ในฐานะเจRาของอํานาจตามหลักประชาธิปไตยในแตHพ้ืนท่ีที่มีความแตกตHางกันออกไปดRวย 

(4) การปกครองทRองถ่ินตRองมีรัฐบาลทRองถ่ิน ในฐานะเปVนองค�กรขับเคลื่อนกระบวนการ
ปกครองไปสูHเป{าหมาย โดยการจัดองค�กรของรัฐและทRองถ่ินอยHางนRอยตRองประกอบดRวย 2 ฝ�าย คือ
ฝ�ายบริหารและฝ�ายนิติบัญญัติ ถือเปVนตัวแทนในการดําเนินกิจการสาธารณะเพ่ือสHงมอบใหRกับ
ประชาชนอยHางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(5) การปกครองทRองถ่ินเปVนกระบวนการปกครองตนเองของประชาชน โดยประชาชน 
และเพ่ือประชาชน ดังน้ันการมีสHวนรHวมของประชาชนถือวHาเปVนความจําเปVนอันขาดมิไดR ท้ังในดRาน
การบริหาร ดRานการคลัง และดRานนิติบัญญัติทางการปกครองทRองถ่ินของตน 

2. ความเป�นอิสระในการปกครองตนเองของทOองถ่ิน 
Gordon L. Clark (1984: 195-208) ไดR นํ าหลั กความ เปV น อิสระตามแนวคิดของ 

Bentham มาพิจารณาความหมายในเร่ืองความเปVนอิสระไวRวHา หลักการความเปVนอิสระของทRองถ่ิน
ข้ึนอยูHกับลักษณะ 2 ประการท่ีสําคัญ คือ  

ประการแรก อํานาจในการคิดริเร่ิม สรRางสรรค� กิจกรรมโครงการตHางๆ ท่ีจะนําไปสูHการ
ปฏิบัติหนRาท่ีใหRเกิดผลสําเร็จ สามารถตอบสนองความตRองการของประชาชน และสามารถออก
กฎระเบียบการใชRอํานาจในการควบคุมดRวยตนเองภายในทRองถ่ินไดR รวมท้ังเจRาหนRาท่ีทํางานไดRโดย
การตัดสินใจท่ีสมบูรณ�ในการกระทําดRวยตนเองไดRอยHางอิสระในทRองถ่ิน ซึ่งการกําหนดกฎเกณฑ�
ดังกลHาวในดําเนินการน้ันจะไมHถูกกําหนดโดยสHวนกลาง  

ประการท่ีสอง อํานาจในการปกป{องคุRมกันตนเอง จากการควบคุม และการแทรกแซงจาก
รัฐ โดยการควบคุมดูแลดRวยความชอบธรรมการดําเนินการในทRองถ่ิน เจRาหนRาท่ีในทRองถ่ินทํางานไดR
โดยข้ึนอยูHกับดุลยพินิจท่ีสมบูรณ�ในการกระทํา ขRอจํากัดการดําเนินการไมHไดRถูกกําหนดโดยสHวนกลาง 
แตHข้ึนอยูHกับประชากรในทRองถ่ิน ดังน้ันจึงมีความชอบธรรมทางกฎหมายทRองถ่ินใหRความสําคัญกับผูRท่ี
มีอํานาจเปVนหลัก โดยเปVนไปตามหลักประชาธิปไตยเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการปกครอง
ตนเอง การตอบสนองความตRองการของประชาชน พลเมือง ผูRมีสHวนไดRสHวนเสียดําเนินการรHวมกันใน
ทRองถ่ิน สามารถอธิบายตัวแบบมาตรฐานในการอธิบายความเปVนอิสระของทRองถ่ิน ไดRดังตHอไปน้ี 
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ประเภทท่ี 1 มีอํานาจในการคิดริเร่ิมและอํานาจในการปกป{องคุRมกันตนเอง ความเปVน
อิสระของทRองถ่ินมีสูงเพราะทRองถ่ินมีอํานาจความคิดริเร่ิมและมีอํานาจในการปกป{องการควบคุม 
แทรกแซงจากรัฐ สามารถอธิบายในฐานะท่ีเปVนเมืองหรือทRองถ่ินท่ีเปVนอิสระจากรัฐบาล มีการควบคุม
และมีการออกกฎหมายของทRองถ่ินดRวยตนเองซึ่งไมHเก่ียวขRองกับสถาบันของรัฐบาลกลาง เพราะเปVน
การกําหนดในพ้ืนท่ีของทRองถ่ิน และเปVนการควบคุมดูแลดRวยความชอบธรรมของการดําเนินการใน
ทRองถ่ิน เจRาหนRาท่ีในทRองถ่ินทํางานไดRโดยข้ึนอยูHกับดุลยพินิจท่ีสมบูรณ�ในการกระทํา ขRอจํากัดการ
ดําเนินการไมHไดRถูกกําหนดโดยสถาบันของรัฐบาลกลาง แตHข้ึนอยูHกับประชากรในทRองถ่ิน ดังน้ันจึงมี
ความชอบธรรมทางกฎหมายทRองถ่ินใหRความสําคัญกับผูRท่ีมีอํานาจเปVนหลัก ใหRเปVนไปตามหลัก
ประชาธิปไตยเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการปกครองตนเอง การตอบสนองความตRองการของ
ประชาชน พลเมือง ผูRมีสHวนไดRสHวนเสียดําเนินการรHวมกันในทRองถ่ิน 

ประเภทท่ี 2 ไมHมีอํานาจในการคิดริเร่ิมแตHมีอํานาจในการปกป{องคุRมกันตนเอง การไมHมี
ความเปVนอิสระในการคิดริเร่ิมในทRองถ่ิน หมายความวHาสิ่งท่ีรัฐบาลทRองถ่ินกระทํา กฎระเบียบหรือ
แมRกระท่ังการปฏิบัติจะท่ีถูกกําหนดโดยรัฐบาลกลาง ซึ่งมีลักษณะเก่ียวขRองกับรูปแบบของระบบ
ราชการ การไมHมีอํานาจความคิดริเร่ิมของประเภทน้ีทRองถ่ินของรัฐน้ันจะตRองตอบสนองตHอสHวนกลาง
โดยจะมีการกําหนดหนRาท่ีมีการสั่งการ การกําหนดนโยบายโดยผูRแทนระดับสูงของรัฐท่ีไดRรับเลือกต้ัง
ระดับประเทศ ความชอบธรรมทางกฎหมายในระบบดังกลHาวเปVนอํานาจเหนือกวHาเรียกรูปแบบน้ีวHา 
“การกําหนดนโยบายจากบนลงลHาง”กลHาวคือผูRแทนระดับช้ันท่ีสูงกวHาจะรับผิดชอบในการกระทําของ
รัฐบาลทRองถ่ิน ในกรณีท่ีรัฐบาลทRองถ่ินตอบสนองตHอผลประโยชน� และจะไดRรับความชอบธรรมและ
การคุRมครองโดยรัฐ แตHรูปแบบน้ีมีขRอจํากัดวHาคนในทRองถ่ินไมHสามารถกําหนดงานท่ีมีความเฉพาะใน
การดําเนินการของทRองถ่ินเอง แตHการมีอํานาจในการปกป{องการควบคุม แทรกแซงจากรัฐ ไมHตRอง
กังวลจากระดับช้ันท่ีสูงของรัฐในการตรวจสอบการดําเนินงานท่ีกําหนดไวRโดยสHวนกลาง แมRวHาทRองถ่ิน
จะไมHสามารถเลือกไดRวHาจะทําอยHางไรเพราะเปVนงานท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีจะสามารถใชRทRองถ่ินเปVน
เคร่ืองมือชHวยใหRดําเนินงานเพ่ือใหRสอดคลRองกับงานของรัฐ ดังน้ันในบางกรณีท่ีประชาชนในทRองถ่ินมี
อํานาจในการปกป{องแตHจะสHงผลกระทบตHอการปฏิบัติการดําเนินงานของรัฐบาลทRองถ่ินโดยอาจจะมี
ความแตกตHางอยHางมีนัยสําคัญในวิธีการดําเนินงานท่ีไดRรับมอบหมายจากคําสั่งจากรัฐบาลกลาง 

ประเภทท่ี 3 มีอํานาจในการคิดริเร่ิมแตHไมHมีอํานาจในการปกป{องคุRมกันตนเองความเปVน
อิสระของรัฐบาลทRองถ่ินมีหนHวยงานควบคุมดูแลการออกกฎหมายและผลประโยชน�ของทRองถ่ินแตH
สําหรับเร่ืองการตัดสินใจของทRองถ่ินน้ันอาจจะถูกตรวจสอบหรืออาจจะถูกปฏิเสธไดR และไมHเห็นดRวย
โดยเจRาหนRาท่ีของรัฐ การปกครองทRองถ่ินในรูปแบบน้ีตัดสินใจดRวยของตนเอง มีการประชุมเก่ียวกับ
หนRาท่ีและการกระทํา การดําเนินนโยบาย โดยมีการสันนิษฐานท่ีวHาเปVนประชาธิปไตยเพราะท้ังหมดน้ี
จะตRองมีความคิดริเร่ิมดRวยรัฐบาลทRองถ่ินไดRโดยข้ึนอยูHกับดุลยพินิจ แตHยังไมHมีความสมบูรณ�แบบ
เพราะขาดอํานาจในการปกป{อง หมายความวHาการดําเนินการในทRองถ่ินมีการพิจารณาอยHางรอบคอบ
และมีการกํากับดูแลมาตรฐานจากภายนอกตามกรอบของกฎหมายเรียกรูปแบบน้ีวHา “การกําหนด
นโยบายจากลHางข้ึนบน” 
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ประเภทท่ี 4 ไมHมีอํานาจในการคิดริเร่ิมแตHไมHมีอํานาจในการปกป{องคุRมกันตนเอง สําหรับ
ทRองถ่ินท่ีไมHมีความคิดริเร่ิมและไมHมีอํานาจการปกป{อง คุRมกันตนเอง หมายความวHาไมHมีความเปVน
อิสระ โดยระเบียบวาระการประชุม การดําเนินการ และการตอบสนองท่ีกําหนดโดยรัฐ มีการปฏิบัติ
ตามคําแนะนําจะถูกตรวจสอบอยHางตHอเน่ือง รัฐบาลทRองถ่ินดังกลHาวเปVนหลักในการบริหารหรือ
เคร่ืองมือของรัฐ รัฐบาลทRองถ่ินดังกลHาวเปรียบเสมือนระบบราชการ สังเกตเห็นวHาทRองถ่ินจะไมHมีดุจ
พินิจในการตัดสินใจ ไมHสามารถเร่ิมตRนการออกกฎหมาย จะปฏิบัติตามตัวบทกฎหมาย ตามคําแนะนํา
ท่ีไดRรับ ท้ังน้ีอํานาจหนRาท่ีและความรับผิดชอบสําหรับการดําเนินการในทRองถ่ินไดRรับการควบคุมจาก
สHวนกลาง ในแงHน้ีตRองถูกตRองตามกฎหมายมีการมอบอํานาจจากรัฐ ปฏิบัติตามคําสั่งของรัฐบาล 
ประชาชนในทRองถ่ินไมHสามารถมีสHวนรHวมในการแสดงความคิดเห็น เรียกรRองไดRโดยตรงตHอรัฐบาล
ทRองถ่ิน หมายความวHาไมHมีความเปVนประชาธิปไตย แตHอาจจะเปVนวาทกรรมทางการเมืองท่ีจะ
ดําเนินการในระดับสูง รัฐบาลทRองถ่ินในระบบดังกลHาวเปVนเพียงหนHวยงานในการขับเคร่ืองการ
ดําเนินการตามคําสั่งใหRบรรลุผลสําเร็จเทHาน้ัน 

3. การจัดการภาครัฐสมัยใหม� (New Public Management)  
การดําเนินกิจกรรมของรัฐเพ่ือใหRเกิดผลตามเป{าประสงค�แหHงรัฐน้ัน จําเปVนอยHางย่ิงท่ี

จะตRองมีการทบทวนและประเมิน ท้ังในแงHการปฏิบัติงานและในแงHคุณคHาของเป{าหมายแหHงรัฐ อัน
นํามาสูHการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหRเกิดคุณคHาท่ีมากข้ึน ซึ่งการปฏิรูปการจัดการภาครัฐน้ัน มี
ความหมายกวRางขวางและเปVนเร่ืองปกติท่ีเกิดข้ึนกับทุกรัฐบาลต้ังแตHในอดีตจนถึงปyจจุบัน มุมมองใน
การปฏิรูปน้ันถูกขับเคลื่อนอยHางตHอเน่ืองจนเกิดเปVนกระบวนทัศน�ท่ีมีความสําคัญและยังคงมีอิทธิพล
อยูHในปyจจุบันคือ New Public Management ซึ่งนักรัฐประศาสนศาสตร�ไดRประชุมรHวมกันเสนอ
แนวทางและรHวมกันสรRางเจตนารมณ�ในการบริหารรัฐกิจข้ึน โดยมีหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ (1) 
ลดขนาดภาครัฐ (2) เพ่ิมประสิทธิภาพและความยืดหยุHน (3) เพ่ิมอํานาจภาคประชาชนโดยเป{าหมายท่ี
สังเกตไดRงHายท่ีสุดในการปฏิรูประบบราชการน้ัน อาทิ โครงสรRางขององค�การ ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ข้ันตอนกําหนดนโยบาย และ (4) เป{าหมายสHวนตัวของบุคคล อาทิ จริยธรรม (Bowornwathana, 
2011) 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงน้ัน รัฐมักอRางเหตุผลเพ่ือความชอบธรรมในการปฏิรูป 
ยกตัวอยHางเชHน “เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหRกับรัฐบาล” แตHในขRอเท็จจริงน้ัน กระบวนการปฏิรูปมัก
กําหนดผลเพียงแคHการเกิดข้ึนของการปฏิรูปโดยขาดการประเมิน “ผลลัพธ�ระยะยาว” ซึ่งเปVน
เป{าประสงค�ท่ีแทRจริง ทําใหRผูRท่ีรับผิดชอบในการปฏิรูปสามารถผลักผลกระทบจากการปฏิรูปใหRหHาง
จากตนเองไดRอยHางชอบธรรม (Bowornwathana, 2011) และสาเหตุหลักใหญHอีกประการท่ีกHอใหRเกิด
การปฏิ รูปคือ “ผลกระทบอยHางรุนแรงจากสภาพแวดลRอมแบบโลกาภิ วัฒน�ภายใตRบ ริบท
ประชาธิปไตย” ซึ่งผลกระทบดังกลHาวกระตุRนใหRภาครัฐท้ังหลาย พยายามปรับปรุงและปฏิรูประบบ
การบริหารเพ่ือใหRสอดคลRองและตอบรับตHอความตRองการของสังคมน้ันๆ 

New Public Management เปVนกระบวนทัศน�ท่ีเนRนการปฏิรูปใหRการบริหารงานภาครัฐ 
มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยอาศัยเทคนิควิธีการจาก “สหวิชาการ” รวมท้ังการประยุกต�เคร่ืองมือ



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
95 

 

ทางดRานธุรกิจมาปรับใชRกับภาครัฐ โดยจุดเร่ิมตRนของการนําเอาหลักการจัดการภาครัฐสมัยใหมHมาใชR
น้ัน องค�การช้ันนําของโลกไดRเร่ิมนําเอา “เคร่ืองมือทางการบริหารทางภาคธุรกิจ” มาใชRในองค�การ
เชHน UN หรือ OECD เปVนตRน จากน้ันบรรดาขRาราชการระดับสูงจึงนําเอาเคร่ืองมือดังกลHาวเขRามาใชR 
เพ่ือหวัง “ปรับปรุงองค�การ” ของตนซึ่งตHอมาภายหลัง บรรดาสHวนยHอยของหนHวยงาน ก็รับเอา
หลักการและเคร่ืองมือมาใชR  “ท้ังองค�การ” การแพรHกระจายดังกลHาวเกิดข้ึนอยHางรวดเร็ว 
(Bowornwathana, 2011) ซึ่งในหลายประเทศอาจกHอใหRเกิดปyญหา “การละเลยในวิเคราะห�ความ
เหมาะสมขององค�ประกอบ” อยHางจริงจังโดยความเช่ือท่ีวHา เคร่ืองมือทางการบริหารดังกลHาวเปVน
เหมือน “ยาวิเศษ” ท่ีจะสามารถรักษาอาการไดRทุกอยHาง 

การขยายตัวของการปฏิรูปการบริหารภาครัฐโดยหลักการ NPM แมRวHาจะไดRรับการตอบ
รับและเปVนท่ีแพรHหลายในรัฐบาลท่ัวโลกก็ตาม แตHมีกระแสวิจารณ�ถึงหลักการดังกลHาว อาทิเชHน (1) 
NPM เปVนเพียงหนRากากท่ีมีไวRเพ่ือสวม วHาตนเองน้ันทันสมัยแตHหาสาระจริงไมHไดR (2) ไมHสามารถลด
คHาใชRจHายจากการลดขนาดภาครัฐไดRจริง (3) การแปรรูปกลับไมHไดRเปVนไปเพ่ือประโยชน�สาธารณะแตH
เปVนเพ่ือกลุHมบุคคลผูR มีอํานาจ (4) NPM อาจละเลย “ความเทHาเทียม” เน่ืองจากมุHงสนใจไปท่ี 
“ประสิทธิภาพ” (Hood, 1991) ขRอถกเถียงดังกลHาวน้ันจําเปVนตRองไดRรับการพิสูจน�ซึ่งในปyจจุบัน 
รัฐบาลหลายประเทศน้ันสามารถแกRขRอกังขาดังกลHาวและผHานพRนไปไดR แตHสําหรับประเทศไทยน้ันพบ
ปyญหาตามขRอคิดเห็นดังกลHาวจริง ในขณะท่ีขRอโตRแยRงอ่ืนๆ เชHน การปฏิรูปโดยหลัก NPM น้ัน
กHอใหRเกิดความเสียหายอันเน่ืองมาจาก “การขาดความรับผิดชอบและความโปรHงใสตรวจสอบไดR” 
“ความยุHงยากในการสรRางความรHวมมือ” ”ความเสื่อมของจริยธรรมการบริหารภาครัฐ” และท่ีสําคัญ
ท่ีสุดคือ “หาคนรับผิดชอบตHอผลงานท่ีกHอไมHไดR” (Rhodes ,1996)  

บ ท ค ว า ม  “The New Governance: Governing without Government” ข อ ง 
Rhodes (1996) ในหัวขRอ“Hollowing Out The State” หรือทําใหRรัฐกลวง ไดRอธิบายการทําใหRรัฐ
กลวง คือ มีการมอบงานใหRเอกชน และลดการควบคุมโดยรัฐ รวมถึงการโอนถHายกิจการใหRกับเอกชน 
(Privatization)การลดหนRาท่ีของรัฐบาลกลางและทRองถ่ินลงใหRหนHวยงานอ่ืนรับไปดําเนินการแทนและ
ลดอํานาจของเจRาหนRาท่ีรัฐโดยใชRการจัดการภาครัฐแนวใหมHท่ีเนRนการจัดการท่ีมีความรับผิดชอบ
ตรวจสอบไดR (managerial accountability) และมีการควบคุมจากฝ�ายการเมืองท่ีชัดเจนดังน้ัน
ภาครัฐจะมีขนาดท่ีเล็กลงและมีการกระจายตัวออกไป (smaller and fragmented) ก็อาจนําไปสูH
ปyญหาการควบคุมการนําไปปฏิบัติ การควบคุมคHาใชRจHายก็ยากข้ึน รวมถึงการตรวจสอบติดตามท่ีมี
ความซับซRอนข้ึน ซึ่ งแสดงใหR เห็นถึงจุดอHอนของการจัดการภาครัฐแนวใหมH  (new public 
management) อาทิ การมุHงเนRนความคุRมคHาของเงินทําใหRละเลยการประสานงานของหนHวยงานตHางๆ 
ไมHมีการสรRางเป{าหมายรHวมกัน ไมHมีการใหRความสําคัญกับการจัดการสรRางความสัมพันธ�ของเครือขHาย
การท่ีมุHงแตHผลลัพธ� และความรับผิดชอบเปVนรายบุคคลของการจัดการภาครัฐแนวใหมHไมHเหมาะกับ
การจัดการแบบท่ีใชRเครือขHายท่ีสัมพันธ�กันท่ีมีความรับผิดชอบในผลลัพธ�รHวมกัน รวมท้ังการแขHงขัน
ตHางๆ ท่ีเกิดข้ึนทําใหRลดความสําคัญในการสรRางการพ่ึงพาอาศัยกันของผูRมีสHวนไดRสHวนเสียท่ีอยูHใน
เครือขHายทําใหRขาดความไวRวางใจท่ีจะนําไปสูHความความพ่ึงตนเองไดRในภายหลัง 
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Rhodes พยายามช้ีใหRเห็นการจัดการท่ีมิติที่ใหมHขึ้น ซึ่งเปVนการใหRความสําคัญในเครือขHาย
ท่ีไมHไดRข้ึนกับรัฐบาล ความเขRมแข็งของชุมชนซึ่งเช่ือวHาเปVนทางท่ีเหมาะสมกวHาการใชRมุมมองแบบ 
NPM ซึ่งเนRนการใชRวิธีคิดแบบภาคธุรกิจ อีกท้ังเคร่ืองมือในภาคธุรกิจท่ีมีบริบทแตกตHางกันกับภาครัฐ
อยHางมาก มาใชRอยHางไมHลืมหูลืมตา จนกHอใหRเกิดผลเสีย Rhodes พยายามสรุปวHา สังคมกําลัง “เพ่ิม 
Governance และลด Government” ซึ่งกลHาวโดยนัยคือ “เพ่ิมการสนับสนุนลดการควบคุม” 
เปลี่ยนบทบาทจากผูRควบคุมหรือ “ผูRจัดการ” ใหRเหลือเพียงบทบาท “สนับสนุน” เทHาน้ัน 

นักวิชาการอีกหลายทHานไดRกลHาวในทํานองเดียวกันวHา NPM น้ัน ไมHสามารถกHอใหRเกิดการ
ปรับปรุงองค�การในประเทศตHางๆ เพ่ือใหRเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความโปรHงใส รวมท้ัง
ทางเลือกของสังคมท่ีแทRจริงไดR เน่ืองจากความสับสนในคํานิยามท่ีแทRจริง (Wegrich,2009) ซึ่งมี
ลักษณะท่ีเกิดจากการปรุงแตHงและผสานกันระหวHาแนวคิดภาคเอกชนใหRเกิดการปฏิบัติภาครัฐ 
(Christensen and Laegreid, 2002) อาทิ การจัดการนิยม (Pollitt 1990) การใชRคHานิยมทาง
การตลาดในการบริหารงานภาครัฐ และระบบราชการแบบใหมH (Barzelay 1992) และการเปVนระบบ
ราชการแบบองค�การธุรกิจ (Hughes 1998) เปVนกระแสความนิยมมากกวHาการมีคุณคHาท่ีแทRจริง 
(Lynn Jr 1998, Pollitt 1995), เปVนสูตรยาสําเร็จรูปท่ีไมHมีจริง (Christensen. 2008) หรือไมHก็เปVน
ตะกรRาใสHของเพ่ือไปจับจHายหลักการบริหารหรือเคร่ืองมืออ่ืน (Painter 2003) 

4. ทางเลือกสาธารณะ (Public Choice) 
การบริหารงานภาครัฐตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร�ด้ังเดิม อาทิเชHน งานของ Leonard 

D.White , Woodrow Wilson , Max Weber ตลอดจน Luther Gulick , LyndallUrwick น้ัน มี
ลักษณะท่ีพยายามรวมอํานาจตามสายการบังคับบัญชา แบHงงานกันทําตามสายบังคับบัญชา เนRน
ระบบราชการขนาดใหญH จนทRายท่ีสุดองค�การภาครัฐเกิดความลHาชRาไมHกHอใหRเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
สภาพภายในองค�การราชการกลายเปVนการทํางานท่ีมุHงไมHใหRละเมิดกฎระเบียบ จนไมHสามารถ
ตอบสนองความตRองการท่ีแทRจริงของประชาชนไดR อีกท้ังยังเปVนวิธีการท่ีไมHตอบสนองการใหRบริการ
สาธารณะแตHละรูปแบบไดRอยHางสอดคลRอง รวมถึงโดนโจมตีจากนักวิชาการทางดRานนโยบายสาธารณะ
วHาเปVน “การบริหารท่ีไมHกHอใหRเกิดประชาธิปไตย” (Orstorm V&E. 1971)  

Orstrom (1974) ไดRเสนอสมมติฐานหรือฐานคติท่ีสําคัญ 8 ประการ ในการศึกษา
ทางเลือกสาธารณะท่ีมีการนําเอาหลักการทางเศรษฐศาสตร�มาประยุกต� โดยเช่ือวHาจะสามารถอุด
ชHองวHางของศาสตร�ทางการเมืองและการบริหารตามแนวรัฐประศาสนศาตร�ไดR โดยมีเน้ือหาดังน้ี 

(1) เช่ือวHาหนHวยการวิเคราะห�ซึ่งหมายถึง ปyจเจกบุคคล ท้ังท่ีเปVนผูRมีและไมHมีอํานาจหนRาท่ี
มีความเปVนมนุษย�เศรษฐกิจ (Homo Economicus) กลHาวคือ เปVนผูRเห็นแกHตัว มีเหตุผล ตRองการ
ทางเลือกท่ีใหRประโยชน�แกHตนเองมากท่ีสุด แตHโดยจํากัดดRวยสถานการณ�และขRอมูล 

(2) เช่ือวHาปyจเจกบุคคลเหลHาน้ัน มักใชRอํานาจทางการเมืองแสวงหาผลประโยชน�ใหRกับ
ตัวเองโดยไมHไดRคํานึงถึงผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับบุคคลอ่ืนโดยเช่ือตามหลักเศรษฐศาสตร�วHา จะตRอง
กระตุRนใหRเกิดการแขHงขันและถHวงดุลกันและกันไดR (ความเสมอภาค) มาใชRแกRไขปyญหา 
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(3) โครงสรRางการกระจายอํานาจ ตามหลักประชาธิปไตยเกิดข้ึนเพ่ือการถHวงดุลซึ่งกันและ
กัน ความสามารถในการแขHงขันของแตHละบุคคลจึงเกิดจากความสามารถในการแขHงขันของหนHวยอ่ืน
ดRวยเชHนกัน ดังน้ันตามวิธีการทางเลือกสาธารณะจึงควรสHงเสริมใหRแตHละบุคคลและองค�การตัดสินใจ
ดRวยหลักของเหตุผลและตอบสนองความตRองการของประชาชนใหRไดRมากท่ีสุด 

(4) เช่ือวHา การจัดหาสินคRาและการบริการสาธารณะ ยHอมข้ึนอยูHกับการตัดสินใจของกลุHม
ท่ีหลากหลายตลอดจนความเปVนไปไดRทางการเมือง ดังน้ัน การบริหารงานภาครัฐจึงเปVนเร่ืองท่ี
เก่ียวขRองกับการเมืองโดยปริยาย 

(5) มองสินคRาและการบริการสาธารณะวHามีความหลากหลาย ซึ่งแตกตHางท้ังในแงHความ
ตRองการ วิธีการดําเนินการเพ่ือใหRไดRมา รวมถึงความจําเปVน ดังน้ันจึงตRองมีวิธีดําเนินการบริหารท่ี
แตกตHางกันไป (No One Best Way) 

(6) การรวมศูนย�อํานาจการตัดสินใจ ดังเชHนระบบราชการขนาดใหญHท่ีมีสายบังคับบัญชา
ซับซRอนท้ังในแนวราบและแนวด่ิง จะทําใหRไมHสามารถตอบสนองตHอความตRองการอันหลากหลายของ
ประชาชนและสภาพแวดลRอมท่ีผันแปรไดRอยHางเต็มท่ี 

(7) เช่ือวHาหากการบริการสาธารณะตามรูปแบบองค�การขRางตRน ทําใหRเกิด ความไมH
ประหยัด ลHาชRา และไมHมีประสิทธิภาพในการใชRทรัพยากรอีกดRวย 

(8) เช่ือวHา การปรับปรุงใหRระบบราชการมีการกระจายอํานาจและมีหลายศูนย�อํานาจ ซึ่ง
มีความคาบเก่ียวซับซRอนและแขHงขันซึ่งกันและกันในหลายระดับภายในเขตปกครองเดียวกัน จะเปVน
เง่ือนไขสําคัญท่ีทําใหRระบบน้ันสามารถตอบสนองตHอความตRองการของผูRบริโภค (ประชาชน) ท่ีเกิดข้ึน
ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลRอมท่ีเปVนไปอยHางรวดเร็วไดRเต็มท่ี 

ซึ่งขอบเขตและผลการศึกษาท่ีสําคัญของทฤษฎีทางเลือกสาธารณะในทางรัฐประศาสน
ศาสตร�ทางเลือกสาธารณะในทางรัฐประศาสนศาสตร�มีขอบเขตประกอบดRวย คือ (1) ศึกษาเพ่ือหา
คําตอบเก่ียวกับพฤติกรรมของกลุHมผลประโยชน�วHามีสาเหตุหรือแรงจูงใจท่ีทําใหRเกิดการเขRารHวมใน
กิจกรรมสาธารณะ (2) ศึกษาพฤติกรรมหนHวยงานท่ีใหRบริการสาธารณะและผลกระทบตHอประชาชน 
(3) แสวงหาวิธีการทางการบริหารหรือโครงสรRางท่ีเหมาะสมสําหรับการใหRบริการสาธารณะ ซึ่งแมRจะ
แยกเร่ืองกันศึกษาก็เพียงแตHตRองการแตกประเด็นใหRชัดเจน แตHยังคง “นําหลักการทางเศรษฐศาสตร�
มาประยุกต�ใชRกับศาสตร�ทางการบริหารภาครัฐและการเมือง” เปVนหลักการเบ้ืองตRนเชHนเดิม โดยในตัว
เน้ือหาเองมีบทความและงานวิจัยท่ีเปVนเหมือนตRนแบบในการตHอยอด ซึ่งมีความสําคัญดังน้ี 

(1) การศึกษาเพ่ือหาสาเหตุการเขRารHวมกลุHมผลประโยชน� ผลงานเร่ือง The Logic of 
Collective Action : Public Goods and the Theory of Groups ของ Mancur Olsen เปVนงาน
ช้ินสําคัญท่ีเปVนงานบุกเบิกการแสวงหาความรูR โดยเร่ิมตRนจากคําถามท่ีวHา ทําไมในการประชุมของ
กลุHมผลประโยชน�ตHางๆ เชHน กลุHมสหภาพนักศึกษา รวมไปถึงสหภาพการคRา จึงมีสมาชิกเขRามามีสHวน
รHวมนRอย ท้ังท่ีสหภาพดังกลHาวมีสมาชิกอยูHเปVนจํานวนมาก Olsen (1956) ไดRวิเคราะห�และสรุปผลวHา 
สาเหตุไมHไดRมาจากการตRองการตHอตRานหรือขาดความซื่อสัตย� หากแตHเปVนเพราะสมาชิกตัดสินใจวHา 
การเขRารHวมมีผลไมHคุRมคHากับเวลาหรือพลังงานท่ีเขาตRองเสียไป ซึ่ง สอดคลRองกับสมมติฐานประการ
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แรกของทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ ตHอมางานช้ินน้ีไดRเปVนงานท่ีมีอิทธิพลตHอการหาความรูRเร่ือง
พฤติกรรมของกลุHมผลประโยชน� สามารถใชRอธิบายปรากฏการณ�ไดRท้ังระดับปyจเจกบุคคลและระดับ
กลุHมผลประโยชน� 

ปyญหาการไมHยอมเขRามามีสHวนรHวม ถือเปVนปyญหาสําคัญของระบบราชการสมัยใหมH การ
แกRไขปyญหาดังกลHาวจึงเปVนความทRาทายอยHางย่ิงของผูRบริหาร วHาจะมีวิธีใดท่ีจะสามารถดึงปyจเจก
บุคคลรวมถึงองค�การตHางๆเขRามามีสHวนรHวมกับกิจกรรมสาธารณะและการใหRบริการสินคRาสาธารณะ 
น่ันหมายถึง “สิ่งจูงใจ” ท้ังในแงHเศรษฐกิจและสังคมท่ีจะเปVนประโยชน�ตHอปyจเจกเหลHาน้ัน (Jenkins, 
1978) วิธีการศึกษาดังกลHาวจึงมีคุณประโยชน�จาการเขRาใจพฤติกรรม ทําใหRสามารถต้ังขRอสังเกตใน
การสรRางโครงสรRางใหRเอ้ือตHอความสําเร็จ รวมท้ังวิธีการในการดึงเอาปyจเจกบุคคลใหRเขRามามีสHวน
รHวมกับกิจกรรมสาธารณะมากข้ึน 

(2) การศึกษาพฤติกรรมหนHวยงานท่ีใหRบริการสาธารณะและผลกระทบตHอประชาชน 
ผลงานเร่ือง Exit, Voice and Loyalty : Responses to Decline in Firms, Organization and 
States. ของAlbert O. Hirschman ไดRทําการศึกษาเก่ียวกับการใหRบริการรถไฟของประเทศไนจีเรีย 
Hirschman (1970) ไดRทําการสังเกตเชิงประจักษ�และพบวHา เม่ือประสิทธิผลในการใหRบริการจาก
หนHวยงานของภาครัฐตํ่าลง ประชากรผูRบริโภคจะมีปฏิกริยาเปVนทางเลือก คือ (1) เลือกท่ีจะทนใชR
ตHอไป (Stay) แตHมีขRอเรียกรRอง (Complain) ใหRมีการปรับปรุงการบริการโดยอาจเปVนกลุHมบุคคลหรือ
เปVนแคHบุคคลเดียวก็ไดR (2) เลือกท่ีจะเลิกใชRบริการน้ัน (Exit) แลRวหันไปใชRทางเลือกอ่ืน ท้ังน้ีท้ังสอง
ทางเลือกน้ันอาจแปรผันตามปyจจัยท่ีเรียกวHา ความจงรักภักดี (Royalty) ซึ่งสHงผลใหRผูRบริโภคท่ีตาม
หลักเหตุผลควรเลิกใชRบริการไปยังคงใชRบริการอยูHและเพียงเรียกรRองใหRบริการปรับปรุงคุณภาพข้ึน 

การศึกษาช้ินน้ีไดRบุกเบิกขอบขHายการศึกษาพฤติกรรมของผูRบริโภค วHาทําไมเลือก
ทางเลือกอ่ืนใดแทนบริการสาธารณะของรัฐบาล อาทิ การศึกษา โรงพยาบาล (Jenkins, 1978) ทําใหR
รัฐเขRาใจความตRองการของประชาชนไดRดีข้ึน อีกท้ังงานวิจัยตHอยอดยังทําใหRรัฐสามารถจัดรูปแบบการ
ใหRบริการสาธารณะซึ่งสามารถตอบสนองผูRบริโภคไดRดีขึ้นอีกดRวย 

(3) แสวงหาวิธีการทางการบริหารหรือโครงสรRางท่ีเหมาะสมสําหรับการใหRบริการ
สาธารณะ ซึ่งผูRนําในการศึกษาแนวทางน้ีคือ Vincent Ostrom และ Elinor Ostrom ซึ่งเน้ือหาไดR
กลHาวไวRในการเสนอฐานคติเบ้ืองตRนในการศึกษาทางเลือกสาธารณะในเชิงรัฐประศาสนศาสตร� และ
ถือเปVนแนวทางท่ี รัฐประศาสนศาสตร�สนใจศึกษามากท่ีสุด โดยงานท่ีมีความชัดเจนและนHาสนใจคือ 
The Intellectual Crisis in American Public Administration ท้ังน้ี  Ostrom (1974) พยายาม
ช้ีใหRเห็นขRอจํากัดในการรวมศูนย�อํานาจการตัดสินใจแบบระบบราชการสมัยเกHาวHาเปVนระบบท่ีขาด
ประสิทธิภาพ ไมHประหยัดและยากท่ีจะตอบสนองตHอความตRองการของประชาชนในสภาพการปyจจุบัน 
โดยเสนอวHาการมีโครงสรRางท่ีหลากหลาย เปVนทางเดียวท่ีจะสามารถจัดการการบริการสาธารณะใหRมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยเพ่ิมการกระจายศูนย�รวมอํานาจใหRมากข้ึนและซRอนทับกันเพ่ือการตอบสนอง
ท่ีดีที่สุด อีกท้ังลดคHาใชRจHายจากความไมHมีประสิทธิภาพของระบบราชการไดRอีกทางหน่ึง 
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5. การจัดการปกครอง (Governance) 
การจัดการปกครอง (Governance) นับเปVนคําศัพท�รHวมสมัยซึ่งมีความหมายใน 2 นัย 

(อุดม ทุมโฆสิต, 2551: 204 - 205) สามารถสรุปไดRดังน้ี 
นัยแรก หมายถึง การจัดระบบการปกครองประเทศ เพ่ือดูแลทุกข�สุขของประชาชน โดย

ครอบคุลมถึงการจัดระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร และการพัฒนาประเทศดRวย 
นัยท่ีสอง การจัดการปกครอง เปVนแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร�ท่ีเนRนการบริหาร

ประเทศแนวใหมH เพ่ือกRาวขRามขRอจํากัดของการบริหารประเทศแบบด้ังเดิมซึ่งไรRประสิทธิภาพ ท้ังน้ี 
ตามแนวคิดของธนาคารโลกไดRสรRางแนวคิดการบริหารประเทศแนวใหมHเพ่ิมเติมข้ึนมาหลายประการ 
อาทิ (1) การเป�ดโอกาสใหRประชาชนเขRามามีสHวนรHวม (2) ใหRความสําคัญตHอคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของการปกครอง (3) ธนาคารโลกยังเห็นวHา การจัดการปกครองเปVนระบบการใชRอํานาจเพ่ือใหRเกิดการ
บริหารจัดการท่ีดี  

ท้ังน้ี การจัดการปกครอง (Governance) ยังมีลักษณะสําคัญ (อุดม ทุมโฆสิต, 2551: 206 - 
208) ดังน้ี (1) เปVนการจัดระเบียบการปกครองโดยเนRนประชาชนเปVนศูนย�กลาง (2) ศูนย�กลางอํานาจ 
คือประชาชน และทุกภาคสHวนรHวมกันเปVนศูนย�กลางในการจัดระเบียบการปกครอง ไมHเห็นดRวยกับการ
ชีนําจากคนสHวนนRอย (3) ยึดถือประชาสังคม วัฒนธรรม จารีตประเพณี และความถูกตRองทางสังคม
เปVนหลัก (4) การมีสHวนรHวมของประชาชน โดยประชาชนแสวงหาโอกาส วิธีการใหRตนเองสามารถเขRา
ไปมีสHวนรHวมในการปกครองประเทศ (5) พยายามแสวงหารูปแบบการจัดการปกครองท่ีดี (Good 
Governance) (6) เนRนประโยชน�สาธารณะ โดยมุHงเนRนเศรษฐกิจและสังคมในการจัดสรรผลประโยชน�
มากข้ึน (7) การตรวจสอบควบคุม เนRนใหRประชาชน สังคม รHวมตรวจสอบ 

 
อภิปรายผล  

ตลอดระยะเวลา 120 ปY ของการปกครองทRองถ่ินไทย ต้ังแตHคร้ังริเร่ิมจัดต้ังสุขาภิบาลข้ึนคร้ัง
แรกในปY พ.ศ.2440 (ร.ศ.116) ผHานชHวงเวลาแตHละยุคแตHละสมัย อันไดRแกH ยุคท่ี 1 ยุคเร่ิมตRน (ระหวHาง 
พ.ศ. 2440 - 2475) ยุคท่ี 2 ยุคราชการ (ระหวHาง พ.ศ. 2475 - 2535) ยุคท่ี 3 ยุคปฏิรูป (ระหวHาง 
พ.ศ.2535 - 2540) และ ยุคท่ี 4 ยุคเปลี่ยนผHาน (ระหวHาง พ.ศ. 2540 - ปyจจุบัน) การปกครองทRองถ่ิน
ไทยมีรูปแบบการปกครองแบบรวมอํานาจไวRท่ีสHวนกลางตลอดมา ขาดการกระจายอํานาจเพ่ือสรRาง
ชุมชนทRองถ่ินเขRมแข็งจากฐานรากท่ีเหมาะสมจริงจัง 

การดําเนินความสัมพันธ�ระหวHางสHวนกลางกลับสHวนทRองถ่ินเปVนลักษณะแบบนายกับลูกนRอง 
ขาดความชัดเจนในการแบHงภารกิจคลRายกับการบังคับบัญชา งานของสHวนกลางและสHวนทRองถ่ินมีการ
ทับซRอนกันเกิดข้ึน ในหลายๆ ภารกิจ อาทิ ดRานสาธารณะสุข ดRานโครงสรRางพ้ืนฐาน สHงผลใหRการ
จัดทําบริการสาธารณะไมHสามารถดําเนินใหRเกิดประสิทธิภาพสูงสุดไดR 

แนวทางการปฏิรูปความสัมพันธ�ระหวHางการปกครองสHวนกลางกับองค�กรปกครองสHวน
ทRองถ่ินเสียใหมH มีความจําเปVนท่ีจะตRองประยุกต�ใชRหลักการสําคัญของการปกครองทRองถ่ิน ทRองถ่ิน
ตRองมีอํานาจอิสระ (Autonomy) การปกครองมีความจําเปVนในแตHละทRองถ่ินตRองมีความเปVนอิสระใน
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การปกครองตนเอง ภายใตRกฎหมายแหHงรัฐ การปกครองทRองถ่ินตRองคํานึงความแตกตHาง อาทิเชHน 
ดRานพ้ืนท่ี ดRานความเจริญ และจํานวนประชากร การปกครองทRองถ่ินตRองมีรัฐบาลทRองถ่ิน ในฐานะ
เปVนองค�กรขับเคลื่อนกระบวนการปกครองไปสูHเป{าหมาย การปกครองทRองถ่ินเปVนกระบวนการ
ปกครองตนเองของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน ตRองสรRางการมีสHวนรHวมในเกิดข้ึน  

ท้ังน้ียังสามารถ นําแนวความคิดทางรัฐประสาสนศาสตร�มาปรับใชRในการปฏิรูปความสัมพันธ�
ระหวHางการปกครองสHวนกลางกับองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน ดังน้ี 

แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมH (New Public Management) มุHงเนRนสาระสําคัญ อัน
ประกอบไปดRวย ลดขนาดภาครัฐ เพ่ิมประสิทธิภาพและความยืดหยุHน เพ่ิมอํานาจภาคประชาชน โดย
ใหRประชาชนมีบทบาทเก่ียวขRองกับการบริหารทRองถ่ินใหRมากข้ึน 

การจัดการปกครอง (Governance) เพ่ือจัดระบบการปกครองประเทศ เพ่ือดูแลทุกข�สุขของ
ประชาชน โดยครอบคุลมถึงการจัดระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร และการพัฒนา
ประเทศดRวย และเนRนเนRนการบริหารประเทศแนวใหมH เพ่ือกRาวขRามขRอจํากัดของการบริหารประเทศ
แบบด้ังเดิมซึ่งไรRประสิทธิภาพ ท้ังน้ี ตามแนวคิดของธนาคารโลกไดRสรRางแนวคิดการบริหารประเทศ
แนวใหมHเพ่ิมเติมข้ึนมาหลายประการ อาทิ (1) การเป�ดโอกาสใหRประชาชนเขRามามีสHวนรHวม (2) ใหR
ความสําคัญตHอคุณภาพและประสิทธิภาพของการปกครอง (3) ธนาคารโลกยังเห็นวHา การจัดการ
ปกครองเปVนระบบการใชRอํานาจเพ่ือใหRเกิดการบริหารจัดการท่ีดี 

 
สรุป 

แนวทางการปฏิรูปความสัมพันธ�ระหวHางการปกครองสHวนกลางกับองค�กรปกครองสHวน
ทRองถ่ินเสียใหมH จําเปVนตRองประยุกต�หลักการทางรัฐประศาสนศาสตร� ดังน้ี 

แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมH (New Public Management) ซึ่งมีหลักการสําคัญ 3 
ประการ คือ (1) ลดขนาดภาครัฐ (2) เพ่ิมประสิทธิภาพและความยืดหยุHน (3) เพ่ิมอํานาจภาค 

การจัดการปกครอง (Governance) เพ่ือจัดระบบการปกครองประเทศ เพ่ือดูแลทุกข�สุขของ
ประชาชน โดยครอบคุลมถึงการจัดระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร และการพัฒนา
ประเทศดRวย เนRนสาระสําคัญ (1) การเป�ดโอกาสใหRประชาชนเขRามามีสHวนรHวม (2) ใหRความสําคัญตHอ
คุณภาพและประสิทธิภาพของการปกครอง (3) มุHงเนRนการจัดการปกครองท่ีสHงเสริมใหRเกิดการบริหาร
จัดการท่ีดี 

การวิจัยคร้ัง เปVนการแสวงหาแนวทางการปฏิรูปความสัมพันธ�ระหวHางการปกครองสHวนกลาง
กับองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน สามารถตอบวัตถุประสงค�การวิจัย และสามารถนําเปVนแนวทาง
ตัวอยHางในการปรับใชRในโอกาสตHอไป 
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แนวทางสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานแห�งชาตขิองชุมชนทOองถ่ิน 
Approach to Supporting National park management  

from Local community 
 

ณัฐวุฒิ ชีวพิทักษ�ผล และคนัมพร กันทะกะ 
คณะรัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

การปกครองทRองถ่ิน เปVนการปกครองตนเองของประชาชนในทRองถ่ินซึ่งเปVนเจRาของอํานาจ
ทางปกครองเลือกตัวแทนเขRาไปทําหนRาท่ีในการบริหาร กําหนดนโยบาย เพ่ือตอบสนองความตRองการ
ของประชาชน ไมHวHาเร่ืองเหลHาน้ันจะเปVนเร่ืองท่ีเก่ียวขRองกับประชาชนในดRานใดก็ตาม ในสHวนของ
อุทยานแหHงชาติมีหนRาท่ีทั้งดRานสิ่งแวดลRอม ดRานสังคม  

การปฏิบัติหนRาท่ีของอุทยานแหHงชาติจะตRองมุHงเนRนกลไกการขับเคลื่อน ท่ีมีความเช่ือโยงกับ
ชุมชนทRองถ่ินและหลักการกระจายอํานาจ และตRองเพ่ิมการสนับสนุนลดการควบคุม เปลี่ยนบทบาท
จากผูRควบคุมหรือผูRจัดการ ใหRเหลือเพียงบทบาทสนับสนุน โดยมุHงเนRนประชาชนเปVนศูนย�กลาง ยึดถือ
ประชาสังคม วัฒนธรรม จารีตประเพณี และความถูกตRองทางสังคมเปVนหลัก ประชาชนสนับสนุนมี
สHวนรHวม พยายามแสวงหารูปแบบการจัดการปกครองท่ีดี (Good Governance) และเหมาะสม 
มุHงเนRนประโยชน�สาธารณะ และเนRนใหRประชาชน สังคม รHวมตรวจสอบ เพ่ือใหRการพัฒนาการจัดการ
อุทยานแหHงชาติเกิดจากประชาชนเจRาทรัพยากรท่ีแทRจริง 
คําสําคัญ : อุทยานแหHงชาติองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินชุมชนทRองถ่ิน 
 

Abstract 
Local Government is the self-governing of local people who are the owners 

of administrative power, choose agents to perform administrative duties, formulate 
policies to meet the needs of the people Regardless of those matters that are 
related to people in any way In the part of the national park, it is responsible for 
both environmental and social aspects. 

The duty of the national park must be focused on the driving mechanism. 
With beliefs linked to local communities and decentralization principles And need to 
increase support, reduce control Change roles from supervisors or managers To only 
support roles By focusing on people as the center Adhere to civil society, culture, 
tradition and social correctness Supporting people to participate Try to seek good 
governance and appropriate, focus on public benefits. And emphasizing the public to 
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join the society in order to monitor the development of the national park 
management caused by the people, the real resources. 
Keywords : National park Local GovernmentLocal community 
 
บทนํา 

ประเทศไทยถือเปVนประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณ�ของทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยเฉพาะ
อยHางย่ิงทรัพยากรธรรมชาติท่ีเก่ียวขRองกับการทHองเท่ียว ขRอมูล ณ ปY พ.ศ.2560 อุทยานแหHงชาติมี
จํานวนท้ังสิ้น 134 แหHง คิดเปVนพ้ืนท่ี 39,470,739.00 ไรH (กรมอุทยานแหHงชาติ สัตว�ป�าและพันธุ�พืช: 
2560) สามารถสรRางรายไดRใหRกับอุทยานแหHงชาติในปY พ.ศ. 2560 ถึง 2,693,807,921 บาท (กรม
อุทยานแหHงชาติ สัตว�ป�าและพันธุ�พืช: 2560) และยังคงมีแนวโนRมท่ีรายไดRของอุทยานแหHงจะเพ่ิม
สูงข้ึนตามจํานวนนักทHองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนในแตHละปY 

ปyจจุบันการบริหารอุทยานแหHงชาติเปVนอํานาจหนRาท่ีของกรมอุทยานแหHงชาติ สัตว�ป�าและ
พันธุ�พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลRอม ซึ่งมีแนวทางในการบริหารและการจัดการ
อุทยานแหHงชาติในประเทศไทยยุค 4.0 ในประเด็นสําคัญ ดังตHอไปน้ี (1) การเช่ือมโยงการพัฒนาใน
ดRานตHางๆ กับการจัดการพ้ืนท่ีและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการอนุรักษ�ใหRเกิดประโยชน�กับ
มิติการพัฒนาดRานอ่ืนๆ เชHน เร่ืองความม่ันคงทางอาหาร การลดความยากจน (2) การจัดการใหRเกิด
การใชRประโยชน�อยHางย่ังยืนตลอดไป (3) การปกปyกษ�รักษาระบบนิเวศและพันธุกรรมท่ีสําคัญ 
เน่ืองจากเปVนแหลHงผลิตวัตถุดิบธรรมชาติ ซึ่งเปVนทรัพยากรท่ีมีคุณคHาและมูลคHาในการทาธุรกิจ และ 
(4) การเขRาถึงและการแจกกระจายประโยชน�ท่ีเกิดจากทรัพยากรอยHางท่ัวถึงและเทHาเทียมกัน เพ่ือใหR
เกิดการพัฒนาประเทศอยHางย่ังยืน ท้ังในมิติสิ่งแวดลRอม สังคม และเศรษฐกิจ 

ในวาระประเทศไทย 4.0 มีเป{าหมายในการปรับเปลี่ยนโครงสรRางเศรษฐกิจไปสูH ยุคเศรษฐกิจ
ท่ีขับเคลื่อนดRวยนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเนRนภาคการผลิตสินคRาไปสูHการเนRนภาคบริการมากข้ึน 
ดังน้ัน อุทยานแหHงชาติจําเปVนตRองเปลี่ยนผHานท้ังระบบใน 4 องค�ประกอบสําคัญ ไดRแกH (1) เปลี่ยนจาก
การจัดการอุทยานแหHงชาติแบบด้ังเดิมไปสูHการจัดการอุทยานแหHงชาติสมัยใหมH ท่ีเนRนการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยี (Smart National Parks) ตRองเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ (2) เปลี่ยนจาก
หนHวยงานราชการแบบด้ังเดิมท่ีรัฐตRองใหRความชHวยเหลืออยูHตลอดเวลาไปสูHการเปVนหนHวยงานท่ี
ทันสมัย และชHวยเหลือตัวเองไดRในเร่ืองการสนับสนุนงบประมาณ (3) เปลี่ยนจากการบริการการ
ทHองเท่ียวแบบด้ังเดิม (Traditional Services) ซึ่งมีการสรRางมูลคHาคHอนขRางตํ่าไปสูHการบริการการ
ทHองเท่ียวเพ่ือเพ่ิมมูลคHา (High Value Services) และ (4) เปลี่ยนหนHวยงานท่ีมีเจRาหนRาท่ีอุทยาน
แหHงชาติท่ีมีทักษะตํ่าไปสูHเจRาหนRาท่ีที่มีความรูR ความเช่ียวชาญ และทักษะสูง 

โดยกรมอุทยานแหHงชาติฯ ไดRกําหนดกลไกขับเคลื่อนอุทยานแหHงชาติยุคใหมH ประกอบดRวย 
(1) กลไกขับเคลื่อนผลผลิตจากการทHองเท่ียวเชิงนิเวศ เป{าหมายสําคัญในการปรับเปลี่ยนประเทศไทย
สูHประเทศท่ีมีรายไดRสูง (High Income Country) ท่ีขับเคลื่อนดRวยนวัตกรรม ปyญญา เทคโนโลยี และ
ความคิดสรRางสรรค� (2) กลไกขับเคลื่อนแบบมีสHวนรHวมทุกภาคสHวน เพ่ือใหRประชาชนไดRรับประโยชน�
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และเปVนการกระจายรายไดR โอกาส และความม่ังค่ังท่ีเกิดข้ึน ผนึกกําลังของทุกภาคสHวนภายใตRแนวคิด 
ประชารัฐ ท่ีผนึกกําลังกับเครือขHายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรท้ังในประเทศและ
ระดับโลก 

จากแนวทางการขับเคลื่อนขRางตRน แสดงถึงความสําคัญของกลไกการขับเคลื่อนท่ีจําเปVนตRอง
อาศัยความรHวมมือจากชุมชนทRองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับอุทยานแหHงชาติ ประการสานพลังชุมชนทRองถ่ินใหR
สามารถเปVนแนวรHวมในการพัฒนาแนวทางสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานแหHงชาติ เพ่ือใหR
ประชาชนไดRรับประโยชน�และเปVนการกระจายรายไดR โอกาส และความม่ังค่ังท่ีเกิดข้ึน ผนึกกําลังของ
ทุกภาคสHวนภายใตRแนวคิด “ประชารัฐ” โดยใชRศักยภาพของชุมชนทRองถ่ินเปVนพลังสนับสนุน เพ่ือ
แกRไขขRอจํากัดในการรวมศูนย�อํานาจการตัดสินใจแบบระบบราชการแบบเดิม ซึ่งระบบขาด
ประสิทธิภาพ ไมHประหยัด และยากท่ีจะตอบสนองตHอความตRองการของประชาชนในการพัฒนา
ศักยภาพท้ังในมิติสิ่งแวดลRอม สังคม และเศรษฐกิจ 

ขRางตRน จึงเปVนท่ีมาของการศึกษาวิจัยเพ่ือหาแนวทางสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยาน
แหHงชาติของชุมชนทRองถ่ิน ในการตอบสนองกลไกขับเคลื่อนอุทยานแหHงชาติยุคใหมH และเปVนการ
ขับเคลื่อนแบบมีสHวนรHวมทุกภาคสHวน เพ่ือใหRประชาชนไดRรับประโยชน�และเปVนการกระจายรายไดR 
โอกาส และความม่ังค่ังท่ีเกิดข้ึน ผนึกกําลังของทุกภาคสHวนภายใตRแนวคิดประชารัฐอยHางเหมาะสมกับ
ชุมชนทRองถ่ิน และเปVนการพัฒนาการบริหารและการจัดการอุทยานแหHงชาติอยHางย่ังยืน 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. ศึกษาสถานภาพ ปyญหา และอุปสรรค ของการบริหารอุทยานแหHงชาติ 
2. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการจัดการภาครัฐแนวใหมH การบริการสาธารณะแนวใหมH และตัวแบบ 

ท่ีสอดคลRองกับการบริหารอุทยานแหHงชาติ 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
1. การปกครองทOองถ่ิน (Local Government) 

ความหมายของการปกครองทRองถ่ินไดRมีการนิยามจากนักวิชาการมากมายสามารถสรุปไดR
ดังน้ี (อุดม ทุมโฆสิต, 2551: 212-214) 

การปกครองทRองถ่ิน หมายถึง การปกครองตนเองของประชาชนในทRองถ่ินซึ่งเปVนเจRาของ
อํานาจทางปกครองเลือกตัวแทนเขRาไปทําหนRาท่ีในการบริหาร กําหนดนโยบาย เพ่ือตอบสนองความ
ตRองการของประชาชน โดยการใชRอํานาจตRองไดRรับอิสระปราศจากการแทรกแซงจากสHวนกลาง 

โดยตRองมีลักษณะสําคัญของการปกครองทRองถ่ินดังน้ี (โกวิทย� พวงงาม, 2559: 26 - 28)
คือ (1) ทRองถ่ินตRองมีอํานาจอิสระ (Autonomy) (2) การปกครองมีความจําเปVนในแตHละทRองถ่ินตRองมี
ความเปVนอิสระในการปกครองตนเอง (3) การปกครองทRองถ่ินตRองคํานึงความแตกตHาง อาทิเชHน ดRาน
พ้ืนท่ี ดRานความเจริญ และจํานวนประชากร (4) การปกครองทRองถ่ินตRองมีรัฐบาลทRองถ่ิน ในฐานะ
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เปVนองค�กรขับเคลื่อนกระบวนการปกครองไปสูH เป{าหมาย และ (5) การปกครองทRองถ่ินเปVน
กระบวนการปกครองตนเองของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน  

2. ความเป�นอิสระในการปกครองตนเองของทOองถ่ิน 
Gordon L. Clark (1984: 195-208) ไดR นํ าหลั กความ เปV น อิสระตามแนวคิดของ 

Bentham มาพิจารณาความหมายในเร่ืองความเปVนอิสระไวRวHา หลักการความเปVนอิสระของทRองถ่ิน
ข้ึนอยูHกับลักษณะ 2 ประการท่ีสําคัญ คือ  

ประการแรก อํานาจในการคิดริเร่ิม สรRางสรรค� กิจกรรมโครงการตHางๆ ท่ีจะนําไปสูHการ
ปฏิบัติหนRาท่ีใหRเกิดผลสําเร็จ สามารถตอบสนองความตRองการของประชาชน และสามารถออก
กฎระเบียบการใชRอํานาจในการควบคุมดRวยตนเองภายในทRองถ่ินไดR  

ประการท่ีสอง อํานาจในการปกป{องคุRมกันตนเอง จากการควบคุม และการแทรกแซงจาก
รัฐ โดยการควบคุมดูแลดRวยความชอบธรรมการดําเนินการในทRองถ่ินเจRาหนRาท่ีในทRองถ่ินทํางานไดR
โดยข้ึนอยูHกับดุลยพินิจท่ีสมบูรณ�  

การตอบสนองความตRองการของประชาชน พลเมือง ผูRมีสHวนไดRสHวนเสียดําเนินการรHวมกัน
ในทRองถ่ิน สามารถอธิบายตัวแบบมาตรฐานในการอธิบายความเปVนอิสระของทRองถ่ิน ไดRน้ีประเภทท่ี 
1 มีอํานาจในการคิดริเร่ิมและอํานาจในการปกป{องคุRมกันตนเอง ประเภทท่ี 2 ไมHมีอํานาจในการคิด
ริเร่ิมแตHมีอํานาจในการปกป{องคุRมกันตนเอง ประเภทท่ี 3 มีอํานาจในการคิดริเร่ิมแตHไมHมีอํานาจในการ
ปกป{องคุRมกันตนเองประเภทท่ี 4 ไมHมีอํานาจในการคิดริเร่ิมแตHไมHมีอํานาจในการปกป{องคุRมกันตนเอง  

3. การจัดการภาครัฐสมัยใหม� (New Public Management)  
New Public Management เปVนกระบวนทัศน�ท่ีเนRนการปฏิรูปใหRการบริหารงานภาครัฐ 

มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยอาศัยเทคนิควิธีการจาก “สหวิชาการ” รวมท้ังการประยุกต�เคร่ืองมือ
ทางดRานธุรกิจมาปรับใชRกับภาครัฐ โดยจุดเร่ิมตRนของการนําเอาหลักการจัดการภาครัฐสมัยใหมHมาใชR
น้ัน องค�การช้ันนําของโลกไดRเร่ิมนําเอา “เคร่ืองมือทางการบริหารทางภาคธุรกิจ” มาใชRในองค�การ
เชHน UN หรือ OECD เปVนตRน จากน้ันบรรดาขRาราชการระดับสูงจึงนําเอาเคร่ืองมือดังกลHาวเขRามาใชR 
เพ่ือหวัง “ปรับปรุงองค�การ” ของตนซึ่งตHอมาภายหลัง บรรดาสHวนยHอยของหนHวยงาน ก็รับเอา
หลักการและเคร่ืองมือมาใชR  “ท้ังองค�การ” การแพรHกระจายดังกลHาวเกิดข้ึนอยHางรวดเร็ว 
(Bowornwathana, 2011) ซึ่งในหลายประเทศอาจกHอใหRเกิดปyญหา “การละเลยในวิเคราะห�ความ
เหมาะสมขององค�ประกอบ” อยHางจริงจังโดยความเช่ือท่ีวHาสามารถชHวยสHงเสริมการพัฒนตาไดR 

Rhodes พยายามช้ีใหRเห็นการจัดการท่ีมิติที่ใหมHขึ้น ซึ่งเปVนการใหRความสําคัญในเครือขHาย
ท่ีไมHไดRข้ึนกับรัฐบาล ความเขRมแข็งของชุมชนซึ่งเช่ือวHาเปVนทางท่ีเหมาะสมกวHาการใชRมุมมองแบบ 
NPM ซึ่งเนRนการใชRวิธีคิดแบบภาคธุรกิจ อีกท้ังเคร่ืองมือในภาคธุรกิจท่ีมีบริบทแตกตHางกันกับภาครัฐ
อยHางมาก มาใชRอยHางไมHลืมหูลืมตา จนกHอใหRเกิดผลเสีย Rhodes พยายามสรุปวHา สังคมกําลัง “เพ่ิม 
Governance และลด Government” ซึ่งกลHาวโดยนัยคือ “เพ่ิมการสนับสนุนลดการควบคุม” 
เปลี่ยนบทบาทจากผูRควบคุมหรือ “ผูRจัดการ” ใหRเหลือเพียงบทบาท “สนับสนุน” เทHาน้ัน 
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นักวิชาการอีกหลายทHานไดRกลHาวในทํานองเดียวกันวHา NPM น้ัน ไมHสามารถกHอใหRเกิดการ
ปรับปรุงองค�การในประเทศตHางๆ เพ่ือใหRเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความโปรHงใส รวมท้ัง
ทางเลือกของสังคมท่ีแทRจริงไดR เน่ืองจากความสับสนในคํานิยามท่ีแทRจริง (Wegrich,2009) ซึ่งมี
ลักษณะท่ีเกิดจากการปรุงแตHงและผสานกันระหวHาแนวคิดภาคเอกชนใหRเกิดการปฏิบัติภาครัฐ 
(Christensen and Laegreid, 2002) อาทิ การจัดการนิยม (Pollitt 1990) การใชRคHานิยมทาง
การตลาดในการบริหารงานภาครัฐ และระบบราชการแบบใหมH (Barzelay 1992) และการเปVนระบบ
ราชการแบบองค�การธุรกิจ (Hughes 1998) เปVนกระแสความนิยมมากกวHาการมีคุณคHาท่ีแทRจริง 
(Lynn Jr 1998, Pollitt 1995), เปVนสูตรยาสําเร็จรูปท่ีไมHมีจริง (Christensen. 2008) หรือไมHก็เปVน
ตะกรRาใสHของเพ่ือไปจับจHายหลักการบริหารหรือเคร่ืองมืออ่ืน (Painter 2003) 

4. ทางเลือกสาธารณะ (Public Choice) 
ทางเลือกสาธารณะในทางรัฐประศาสนศาสตร�ทางเลือกสาธารณะในทางรัฐประศาสน

ศาสตร�มีขอบเขตประกอบดRวย คือ (1) ศึกษาเพ่ือหาคําตอบเก่ียวกับพฤติกรรมของกลุHมผลประโยชน�
วHามีสาเหตุหรือแรงจูงใจท่ีทําใหRเกิดการเขRารHวมในกิจกรรมสาธารณะ (2) ศึกษาพฤติกรรมหนHวยงานท่ี
ใหRบริการสาธารณะและผลกระทบตHอประชาชน (3) แสวงหาวิธีการทางการบริหารหรือโครงสรRางท่ี
เหมาะสมสําหรับการใหRบริการสาธารณะ ซึ่งแมRจะแยกเร่ืองกันศึกษาก็เพียงแตHตRองการแตกประเด็น
ใหRชัดเจน แตHยังคง “นําหลักการทางเศรษฐศาสตร�มาประยุกต�ใชRกับศาสตร�ทางการบริหารภาครัฐและ
การเมือง”  

5. การจัดการปกครอง (Governance) 
การจัดการปกครอง (Governance) นับเปVนคําศัพท�รHวมสมัยซึ่งมีความหมายใน 2 นัย 

(อุดม ทุมโฆสิต, 2551: 204 - 205) สามารถสรุปไดRดังน้ี 
นัยแรก หมายถึง การจัดระบบการปกครองประเทศ เพ่ือดูแลทุกข�สุขของประชาชน โดย

ครอบคุลมถึงการจัดระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร และการพัฒนาประเทศดRวย 
นัยท่ีสอง การจัดการปกครอง เปVนแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร�ท่ีเนRนการบริหาร

ประเทศแนวใหมH เพ่ือกRาวขRามขRอจํากัดของการบริหารประเทศแบบด้ังเดิมซึ่งไรRประสิทธิภาพ ท้ังน้ี 
ตามแนวคิดของธนาคารโลกไดRสรRางแนวคิดการบริหารประเทศแนวใหมHเพ่ิมเติมข้ึนมาหลายประการ 
อาทิ (1) การเป�ดโอกาสใหRประชาชนเขRามามีสHวนรHวม (2) ใหRความสําคัญตHอคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของการปกครอง (3) ธนาคารโลกยังเห็นวHา การจัดการปกครองเปVนระบบการใชRอํานาจเพ่ือใหRเกิดการ
บริหารจัดการท่ีดี  

ท้ังน้ี การจัดการปกครอง (Governance) ยังมีลักษณะสําคัญ (อุดม ทุมโฆสิต, 2551: 
206 - 208) ดังน้ี (1) เปVนการจัดระเบียบการปกครองโดยเนRนประชาชนเปVนศูนย�กลาง (2) ศูนย�กลาง
อํานาจ คือประชาชน และทุกภาคสHวนรHวมกันเปVนศูนย�กลางในการจัดระเบียบการปกครอง ไมHเห็น
ดRวยกับการชีนําจากคนสHวนนRอย (3) ยึดถือประชาสังคม วัฒนธรรม จารีตประเพณี และความถูกตRอง
ทางสังคมเปVนหลัก (4) การมีสHวนรHวมของประชาชน โดยประชาชนแสวงหาโอกาส วิธีการใหRตนเอง
สามารถเขRาไปมีสHวนรHวมในการปกครองประเทศ (5) พยายามแสวงหารูปแบบการจัดการปกครองท่ีดี 
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(Good Governance) (6) เนRนประโยชน�สาธารณะ โดยมุHงเนRนเศรษฐกิจและสังคมในการจัดสรร
ผลประโยชน�มากข้ึน (7) การตรวจสอบควบคุม เนRนใหRประชาชน สังคม รHวมตรวจสอบ 

6. การบริหารจัดการอุทยานแห�งชาติกับชุมชนทOองถ่ิน 
อุทยานแหHงชาติมีบทบาทสําคัญตHอการพัฒนาประเทศคือ ด านสิ่งแวดล อม อุทยาน

แหHงชาติเปVนแหลHงรวมของสรรพสิ่งท่ีมีชีวิตและไมHมีชีวิตซึ่งมีปฏิสัมพันธ�ตHอกันอยHางเปVนกระบวนการ
และมีระบบท่ีนาไปสูHการผลิตและควบคุมตนเองตามธรรมชาติ อันสHงผลตHอการดารงชีวิตของมนุษย�ทั้ง
ทางตรงและทางอRอมท่ีสําคัญด านสังคม จากบทบาทดRานสิ่งแวดลRอมดังกลHาว อุทยานแหHงชาติจึงมี
ความสําคัญตHอสังคมนานัปการ เปVนแหลHงกําเนิดของนRาใชRสอยในครัวเรือน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
และพลังงาน เปVนแหลHงอาหารและวัสดุใชRสอยของชุมชนทRองถ่ิน เปVนสถานท่ีทHองเท่ียวและ
นันทนาการ และเอ้ือตHอการคRนควRาวิจัยและการศึกษาหาความรูRในศาสตร�แขนงตHางๆและด าน
เศรษฐกิจ มีศักยภาพสูงสําหรับใชRเปVนฐานในการสHงเสริมและพัฒนาการทHองเท่ียวอยHางย่ังยืนและการ
บริการ ซึ่งจะเปVนท่ีมาของรายไดRของประชาชนในทRองถ่ิน 

โดยมีกลไกในการขับเคลื่อน คือ (1)กลไกขับเคลื่อนอุทยานแหHงชาติยุคใหมH ประกอบดRวย
กลไกขับเคลื่อนผลผลิตจากการทHองเท่ียวเชิงนิเวศ เป{าหมายสําคัญในการปรับเปลี่ยนประเทศไทยสูH
ประเทศท่ีมีรายไดRสูง (High Income Country)ท่ีขับเคลื่อนดRวยนวัตกรรม ปyญญา เทคโนโลยี และ
ความคิดสรRางสรรค�(2)กลไกขับเคลื่อนแบบมีสHวนรHวมทุกภาคสHวน เพ่ือใหRประชาชนไดRรับประโยชน�
และเปVนการกระจายรายไดR โอกาส และความม่ังค่ังท่ีเกิดข้ึน(3)การผนึกกาลังของทุกภาคสHวนภายใตR
แนวคิด ประชารัฐ ท่ีผนึกกาลังกับเครือขHายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรท้ังใน
ประเทศและระดับโลก และ(4)กลไกขับเคลื่อนอุทยานแหHงชาติสีเขียว การสรRางความม่ังค่ังของ
อุทยานแหHงชาติไทยในอนาคต จะตRองคํานึงถึงการพัฒนาและใชRเทคโนโลยีท่ีเปVนมิตรตHอสิ่งแวดลRอม 
เพ่ือตอบโจทย�การหลุดออกจากกับดักความไมHสมดุลของการพัฒนาระหวHางนักทHองเท่ียวกับ
สภาพแวดลRอม 

 
อภิปรายผล  

การปกครองทRองถ่ิน เปVนการปกครองตนเองของประชาชนในทRองถ่ินซึ่งเปVนเจRาของอํานาจ
ทางปกครองเลือกตัวแทนเขRาไปทําหนRาท่ีในการบริหาร กําหนดนโยบาย เพ่ือตอบสนองความตRองการ
ของประชาชน ไมHวHาเร่ืองเหลHาน้ันจะเปVนเร่ืองท่ีเก่ียวขRองกับประชาชนในดRานใดก็ตาม ในสHวนของ
อุทยานแหHงชาติเองน้ัน เปVนสถานท่ีธรรมชาติท่ีไดRรับความนิยมของประชาชนคนไทยท่ีไดRใชRเปVนท่ีพัก
ผHานหยHอนใจสามารถสรRางรายไดRใหRกับอุทยานแหHงชาติในปY พ.ศ. 2560 ถึง 2,693,807,921 บาท 
(กรมอุทยานแหHงชาติ สัตว�ป�าและพันธุ�พืช: 2560)ซึ่งถือวHาสามารถเปVนแหลHงรายไดRใหRกับองค�กร
ปกครองสHวนทRองถ่ินไดRอีกทางหน่ึง ดRวยเหตุผลท่ีวHา องค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินมีพ้ืนท่ีใกลRชิดติดกับ
อุทยานแหHงชาติ 

ปyจจุบัน อุทยานแหHงชาติมีบทบาทสําคัญตHอการพัฒนาประเทศ คือ ดRานสิ่งแวดลRอม ดRาน
สังคม โดยมุHงเนRนกลไกการขับเคลื่อน อาทิกลไกขับเคลื่อนอุทยานแหHงชาติยุคใหมH กลไกขับเคลื่อน
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ผลผลิตจากการทHองเท่ียวเชิงนิเวศ ขับเคลื่อนดRวยนวัตกรรม ปyญญา เทคโนโลยี และความคิด
สรRางสรรค�กลไกขับเคลื่อนแบบมีสHวนรHวมทุกภาคสHวน เพ่ือใหRประชาชนไดRรับประโยชน�และเปVนการ
กระจายรายไดR การผนึกกาลังของทุกภาคสHวนภายใตRแนวคิด ประชารัฐ ท่ี)กลไกขับเคลื่อนอุทยาน
แหHงชาติสีเขียว 

แนวทางดังกลHาวยังขาดความเช่ือโยงกับชุมชนทRองถ่ินและหลักการกระจายอํานาจ อันมุHงเนRน
การปกครองตนเองของประชาชนในทRองถ่ินซึ่งเปVนเจRาของอํานาจ และหลักความเปVนอิสระท่ีจะตRอง
เป�ดโอกาสใหRประชาชนรHวมคิดรHวมทํา และจะตRองจัดระบบการปกครองประเทศ เพ่ือดูแลทุกข�สุขของ
ประชาชน โดยครอบคุลมถึงการจัดระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร และการพัฒนา
ประเทศ 

กรมอุทยานจําเปVนตRองเพ่ิมการสนับสนุนลดการควบคุมเปลี่ยนบทบาทจากผูRควบคุมหรือ 
ผูRจัดการใหRเหลือเพียงบทบาท สนับสนุนโดยเนRนประชาชนเปVนศูนย�กลาง ยึดถือประชาสังคม 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และความถูกตRองทางสังคมเปVนหลัก ประชาชนสนับสนุนมีสHวนรHวม 
พยายามแสวงหารูปแบบการจัดการปกครองท่ีดี (Good Governance) และเหมาะสม มุHงเนRน
ประโยชน�สาธารณะ และเนRนใหRประชาชน สังคม รHวมตรวจสอบ 
 
สรุป 

การปกครองทRองถ่ิน เปVนการปกครองตนเองของประชาชนในทRองถ่ินซึ่งเปVนเจRาของอํานาจ
ปyจจุบัน จําเปVนตRองมีบทบาทรHวมกับอุทยานแหHงชาติมีมนการพัฒนาประเทศ ท้ังดRานสิ่งแวดลRอม ดRาน
สังคม โดยมุHงเนRนกลไกการขับเคลื่อน ท่ีมีความเช่ือโยงกับชุมชนทRองถ่ินและหลักการกระจายอํานาจ 
อันมุHงเนRนการปกครองตนเองของประชาชนในทRองถ่ินซึ่งเปVนเจRาของอํานาจ และหลักความเปVนอิสระ
ท่ีจะตRองเป�ดโอกาสใหRประชาชนรHวมคิดรHวมทํา และจะตRองจัดระบบการปกครองประเทศ เพ่ือดูแล
ทุกข�สุขของประชาชน โดยครอบคุลมถึงการจัดระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร และการ
พัฒนาประเทศ  

ทRายท่ีสุดกรมอุทยานจําเปVนตRองเพ่ิมการสนับสนุนลดการควบคุม เปลี่ยนบทบาทจากผูR
ควบคุมหรือ ผูRจัดการ ใหRเหลือเพียงบทบาท สนับสนุน โดยเนRนประชาชนเปVนศูนย�กลาง ยึดถือประชา
สังคม วัฒนธรรม จารีตประเพณี และความถูกตRองทางสังคมเปVนหลัก ประชาชนสนับสนุนมีสHวนรHวม 
พยายามแสวงหารูปแบบการจัดการปกครองท่ีดี (Good Governance) และเหมาะสม มุHงเนRน
ประโยชน�สาธารณะ และเนRนใหRประชาชน สังคม รHวมตรวจสอบ เพ่ือใหRการพัฒนาการจัดการอุทยาน
แหHงชาติเกิดจากประชาชนเจRาทรัพยากรท่ีแทRจริง 

การวิจัยคร้ังน้ี เปVนการแสวงหาแนวทางการปฏิรูปความสัมพันธ�ระหวHางการปกครอง
สHวนกลางกับองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน สามารถตอบวัตถุประสงค�การวิจัย และสามารถนําเปVน
แนวทางตัวอยHางในการปรับใชRในโอกาสตHอไป 
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แนวทางสนับสนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขันทางเศรษฐกิจของชุมชน
ทOองถ่ินเพื่อรองรับยุทธศาสตร�ชาต ิ20 ป� 

Approach to Supporting Competitive Advantage from Local community 
for Thailand’s 20-Year National Strategy 

 
ปรียาพร เหตระกูล, ชูศักด์ิ จึงพานิช และรุHงภพ คงฤทธ์ิระจัน 

คณะรัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

กรอบวิสัยทัศน�และวิธีการเชิงยุทธศาสตร�ท่ีชาติหน่ึงชาติใด ไดRกําหนดแนวทางข้ึนอยHาง
รอบคอบ เพ่ือเปVนแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศตHอยอดอดีต มองรากเหงRาท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ 
พัฒนาโครงสรRางพ้ืนฐานในมิติคมนาคม เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม รวมท้ังยังมีสHวนในการสรRาง
คุณคHาใหมHในอนาคต ดRวยการเพ่ิมศักยภาพผูRประกอบการ พัฒนาคนรุHนใหมHใหRกับประเทศชาติ  

การพัฒนาผูRมีความสามารถในการแขHงขันจําเปVนตRองพัฒนาแนวทางสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขHงขันทางเศรษฐกิจของชุมชนทRองถ่ินเพ่ือรองรับยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปY จึงเปVน
สิ่งท่ีจําเปVนท่ีชุมชนทRองถ่ินจะตRองมีแนวทางรองรับเพ่ือใหRสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขHงขันทางเศรษฐกิจของชุมชนทRองถ่ินเพ่ือเปVนการสรRางรายไดRใหRแกHทRองถ่ิน ตามวิสัยทัศน� “ม่ันคง 
ม่ังค่ัง ย่ังยืน” 

การวิจัยคร้ังน้ี จากการวิเคราะห�พบวHา การพัฒนาความสามารถในการแขHงขันของชุมชน
ทRองถ่ิน ควรทําใน 2 ระดับ คือ ท้ังใน ระดับมหภาค และตRองพัฒนาผูRประกอบการ กลHาวคือ (1) 
ระดับมหภาค โดยสรRางปyจจัยหลักในการรองรับการแขHงขันท้ัง 12 ปyจจัยใหRเขRมแข็ง (2) ตRองพัฒนา
ผูRประกอบการและผลิตภัณฑ�ท่ีตRองการความเปVนเลิศ ใหRมีความสามารถสูงข้ึน ท้ังสองปyจจัยควรเรHงรัด
พัฒนาโดยเร็ว มิฉะน้ันความเสียเปรียบคูHแขHงจะมีมากข้ึน 
คําสําคัญ : ชุมชนทRองถ่ิน ขีดความสามารถ ยุทธศาสตร�ชาติ  

 
Abstract 

A visionary framework and proactive approach in one country which has been 
introduced for continuous development approaches for national development in the 
near future. Economic roots are important. To create a new memorial in the future 
by adding members of the House of Representatives. 

Developing participants in the competition requires a development approach 
to promote economic competitiveness of the community. The economic 
competitiveness of the community Stable, prosperous, sustainable". 
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This research, from the analysis, found that the development of local 
community competitiveness should be done at two levels, all at the macro level 
and the need to develop entrepreneurs, namely (1) macro level by creating a core 
All 12 competitions are strong. (2) Must develop excellent entrepreneurs and 
products Otherwise, the disadvantage of competitors will be more.  
Keywords : Local community, Competitive Advantage, National Strategy  
 
บทนํา 

ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปY ไดRกําหนดยุทธศาสตร�ดRานการพัฒนาสรRางความสามารถในการแขHงขัน 
เพ่ือยกระดับรายไดRของประเทศใหRสูงข้ึน มุHงพัฒนาบนพ้ืนฐาน (1) ตHอยอดอดีต มองรากเหงRาท่ีสําคัญ
ทางเศรษฐกิจ (2) ปรับปyจจุบัน พัฒนาโครงสรRางพ้ืนฐานในมิติคมนาคม เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม 
(3) สรRางคุณคHาใหมHในอนาคต ดRวยการเพ่ิมศักยภาพผูRประกอบการ พัฒนาคนรุHนใหมH  

จากประเด็นพ้ืนฐานขRางตRน มีประเด็นยุทธศาสตร� อันประกอบไปดRวย (1) การสรRางเกษตร
มูลคHา (2) อุตสาหกรรมและการบริการแหHงอนาคต (3) สรRางความหลากหลายดRานการทHองเท่ียว (4) 
โครงสรRางพ้ืนฐาน และ (5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของผูRประกอบการยุคใหมH ซึ่งประเด็นดังกลHาว
นับเปVนพ้ืนฐานหรือรากเหงRาท่ีมีมาแตHเดิมในชุมชนทRองถ่ิน ชุมชนทRองถ่ินมีความสามารถท่ีจะพัฒนา
ศักยภาพดังกลHาวในเชิงเศรษฐกิจ โดยนําจุดเดHนท่ีมีในแตHละชุมชนทRองถ่ินมาเปVนแนวทางการพัฒนา
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขHงขัน 

ชุมชนทRองถ่ินมีฐานะเปVนหนHวยทางสังคมในการพัฒนาประเทศ และเปVนรากฐานของการ
พัฒนาดRานตHางๆ เปVนศูนย�รวมในการสรRางเครือขHายใหRชุมชนสามารถพัฒนาชุมชนไดRดRวยตนเอง และ
สามารถตHอรองกับภาครัฐในประเด็นท่ีเก่ียวขRองกับการพัฒนาไดRอีกดRวย  

ดRวยเหตุดังกลHาว จึงจําเปVนตRองพัฒนาแนวทางสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขHงขันทางเศรษฐกิจของชุมชนทRองถ่ินเพ่ือรองรับยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปY จึงเปVนสิ่งท่ีจําเปVนท่ีชุมชน
ทRองถ่ินจะตRองมีแนวทางรองรับเพ่ือใหRสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแขHงขันทางเศรษฐกิจ
ของชุมชนทRองถ่ินเพ่ือเปVนการสรRางรายไดRใหRแกHทRองถ่ิน ตามวิสัยทัศน� “ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน” 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. ศึกษายุทธศาสตร�ชาติ 20 ปY ในประเด็นเพ่ิมขีดความสามารถในการแขHงขันทางเศรษฐกิจ 
2. ศึกษาแนวทางสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขHงขันทางเศรษฐกิจของชุมชน

ทRองถ่ินท่ีเหมาะสม 
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การทบทวนวรรณกรรม 
1. ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป� กับการพัฒนาประเทศ 

1.1 แนวคิดยุทธศาสตร�ชาติ 
ยุทธศาสตร�ชาติ หมายถึง กรอบวิสัยทัศน�และวิธีการเชิงยุทธศาสตร�ที่ชาติหน่ึงชาติใด 

ไดRกําหนดแนวทางข้ึนอยHางรอบคอบ เพ่ือเปVนแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศ ซึ่งจําเปVนตRองมี
องค�ประกอบสําคัญ ดังตHอไปน้ี (1) มีเป{าหมายเชิงวิสัยทัศน�ท่ีชัดเจน ทRาทาย สอดคลRองกับปyญหาและ
ความตRองการในการพัฒนา (2) มีหลักวิธีการท่ีดี ซึ่งเรียกวHายุทธศาสตร�และยุทธวิธีท่ีสามารถทําใหR
สามารถบรรลุเป{าหมายไดRอยHางมีประสิทธิภาพสูง (3) เป{าหมายและวิธีการขRางตRนจะตRองมีความ
เปVนไปไดR และตRองสอดคลRองกับความเปVนจริง (reality) ท้ังภายในและภายนอกประเทศ (4) สามารถ
ตอบสนองตHอปyญหาและความตRองการของประชาชนในพ้ืนท่ีตHางๆ ไดRอยHางท่ัวถึงและเสมอภาค (5) 
สามารถเพ่ิมพลังความสามารถของชาติและประชาชนในการแขHงขันกับคูHแขHงในลักษณะตHางๆ อัน
หลากหลายไดR (6) เปVนเคร่ืองมือในการบูรณาการพลังในภาคสHวนตHางๆ ใหRขับเคลื่อนไปสูHเป{าหมาย
รHวมกันไดRอยHางมีประสิทธิภาพ 

ประเทศท่ีประสบความสําเร็จในระดับสากลมักจะมีแนวทางยุทธศาสตร�ท่ีกําหนด
เอาไวRเพ่ือเปVนกรอบ และเคร่ืองมือหลักในการพัฒนาประเทศ สHงผลใหRประเทศดําเนินไปสูH
ความกRาวหนRาและสามารถแขHงขันไดR กรณีประเทศไทยเอง ไดRมีการกําหนดแผนพัฒนาประเทศมา
ยาวนานเปรียบเสมือนแนวทางยุทธศาสตร�เพ่ือเปVนกรอบ และเคร่ืองมือหลักในการพัฒนาประเทศ 
และในปyจจุบันประเทศไทยไดRกําหนดยุทธศาสตร�ขึ้นมาเพ่ือบังคับใชRในระยะยาว 

1.2 ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป� 
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 65 บัญญัติใหRรัฐพึงจัดใหRมียุทธศาสตร�ชาติเปVน

เป{าหมายการพัฒนาประเทศอยHางย่ังยืน และยึดแนวทางตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชRเปVนกรอบในการ
จัดทําแผนตHางๆ ใหRสอดคลRองและบูรณาการกันเพ่ือใหRเกิดเปVนพลังผลักดันรHวมกันไปสูHเป{าหมาย
ดังกลHาว โดยมีการกําหนดระยะเวลาท่ีจะบรรลุเป{าหมาย และสาระท่ีพึงมีในยุทธศาสตร�ชาติใหRเปVนไป
ตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ สHงผลใหRเกิดการตรากฎหมาย "พระราชบัญญัติการจัดทํา
ยุทธศาสตร�ชาติ พ.ศ.2560" ซึ่งประกอบดRวยยุทธศาสตร�สําคัญๆ คือ (1) ยุทธศาสตร�ดRานความม่ันคง 
(2) ยุทธศาสตร�ดRานการสรRางความสามารถในการแขHงขัน (3) ยุทธศาสตร�การพัฒนาและเสริมสรRาง
ศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร�ดRานการสรRางโอกาสความเสมอภาคและเทHาเทียมกันทางสังคม (5) 
ยุทธศาสตร�ดRานการสรRางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปVนมิตรกับสิ่งแวดลRอม (6) ยุทธศาสตร�ดRานการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร�ชาติ พ.ศ.2560 มีจุดมุHงเนRนใหRเพ่ือเปVนกรอบ
แนวทางในการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยภาคสHวนตHางๆ จะตRองเขRามามีสHวนรHวมในการพัฒนาน้ี
ดRวยกันท้ังสิ้น ไมHวHาจะเปVน (1) ภาครัฐ ประกอบดRวย สHวนกลางในฐานะเปVนเจRาภาพหลักสHวน สHวน
ภูมิภาค และสHวนทRองถ่ิน (2) ภาคเอกชน และ (3) ภาคประชาชน ท้ังสามสHวนน้ีจะตRองประสานความ
รHวมมือกันภายใตRยุทธศาสตร�ดังกลHาวเพ่ือกHอใหRเกิดการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับประเทศชาติตHอไปในอนาคต 
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1.3 การพัฒนายุทธศาสตร�ในสังคมประชาธิปไตย 
โดยธรรมชาติของสังคมประชาธิปไตยจะมีลักษณะเปVนสังคมท่ีมีพลวัตทางการเมือง

การปกครองสูง ทิศทางนโยบายการพัฒนาประเทศมีลักษณะแปรผันไปตามกระแสแนวคิดและ
ผลประโยชน�ทางการเมืองของพรรคการเมืองท่ีไดRรับเลือกต้ังเขRามาเปVนรัฐบาล ดังน้ันการพัฒนา
ยุทธศาสตร�ชาติในระยะยาวจึงจําเปVนตRองยกระดับใหRเปVนวาระของชาติ ท่ีไดRรับการยอมรับและมี
ความยืดหยุHนสูง รวมท้ังหลักยึดท่ีดีประกอบกัน ลักษณะท่ีจําเปVนดังกลHาวจึงจะสามารถตอบโตRกระแส
พลวัตไดRอยHางมีประสิทธิภาพ และทําใหRการพัฒนาระยะยาวเปVนไปไดRอยHางมีเสถียรภาพอีกดRวย 

อยHางไรก็ตาม ยุทธศาสตร�ชาติตRองการความสามารถในการแขHงขันท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงกับคูHแขHงอันหลากหลาย และยากท่ีจะประมาณสถานการณ�การลHวงหนRาไดRอยHางครบถRวน วHาคูHแขHง
แตHละชาติจะพลิกแพลงไปในทิศทางใด ยุทธศาสตร�ชาติเปVนเร่ืองของอนาคตท่ีเต็มไปดRวยความไมH
แนHนอน ท้ังดRานโอกาสและภัยคุกคาม ดังน้ันความจําเปVนตRองเขRาใจสถานการณ�ในอนาคตและหา
ยุทธวิธีในการควบคุมอนาคตใหRไดR ดังน้ันการจัดทํายุทธศาสตร�ชาติจึงจําเปVนตRองวิเคราะห�และ
พยากรณ�อนาคตใหRถูกตRอง ความรูRความเขRาใจในระเบียบวิธีในการพยากรณ�อนาคต จึงมีความสําคัญ
อยHางย่ิง  

1.4 ยุทธศาสตร�ระดับทOองถ่ิน 
ยุทธศาสตร�ระดับทRองถ่ิน เปVนสHวนยHอยของยุทธศาสตร�ชาติ ซึ่งยึดพ้ืนท่ีเปVนตัวต้ังใน

การพัฒนา (area-based approach) จึงจําเปVนตRองไดRรับการจัดทําหรือพัฒนาข้ึนใหRสอดคลRองกับ
ยุทธศาสตร�ชาติและปyญหาความตRองการของประชาชนในแตHละยุทธศาสตร�ระดับทRองถ่ินดRวย การ
จัดทํายุทธศาสตร�จังหวัด เพ่ือใหRเกิดความเหมาะสมในการพัฒนาจําเปVนตRองวิเคราะห�และศึกษา
ขRอเท็จจริงในระดับทRองถ่ินใหRถ่ีถRวน และนําผลการศึกษาน้ันมาเปVนฐานในการกําหนดเปVนวิสัยทัศน�
และยุทธศาสตร�ระดับทRองถ่ินเพ่ือความถูกตRอง เหมาะสม และชัดเจน 

องค�กรปกครองทRองถ่ินเปVนสHวนราชการหน่ึงตามโครงสรRางการบริหารไทย 
จําเปVนตRองมีความเขRาใจในการจัดทํายุทธศาสตร�ระดับทRองถ่ิน โดยจะตRองมีความเขRาใจพ้ืนฐาน
เก่ียวกับรูปแบบและวิธีการจัดทํายุทธศาสตร�ระดับทRองถ่ิน โครงสรRางของรูปแบบยุทธศาสตร�ระดับ
ทRองถ่ินสอดคลRองกับรูปแบบยุทธศาสตร�ชาติ ตRองประกอบข้ึนดRวยอยHางนRอย 3 สHวน (1) วิสัยทัศน�
ระยะยาว (2) ยุทธศาสตร�การพัฒนา และ (3) การดําเนินการตามข้ันตอนท่ีควรจะเปVน ดังภาพท่ี1  

2. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขันทางเศรษฐกิจของชุมชนทOองถ่ินเพื่อรองรับ
ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป� 

2.1 ขีดความสามารถในการแข�งขันทางเศรษฐกิจของชุมชนทOองถ่ิน 
2.1.1 ความหมาย 

ความสามารถในการแขHงขันมีความหมายครอบคลุมถึง (1) ความสามารถในการ
ผลิตสินคRาและบริการคุณภาพดีและราคาถูกกวHาคูHแขHง (2) มีความสามารถในการเปVนผูRนําทางการตลาด 
(3) สามารถสรRางความพึงพอใจใหRผูRบริโภคสูงกวHาคูHแขHง (ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม) 
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2.1.2 ความสําคัญ 
โลกาภิวัตน�เปVนโลกแหHงการแขHงขัน ทRองถ่ินใดขาดความสามารถในการแขHงขัน 

สังคมน้ันจะตกอยูHในภาวะเสียเปรียบและลRาหลัง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจะตกอยูHภายใตRกับดักอัน
เน่ืองมาจากความดRอยในความสามารถ อันเปVนสาเหตุทําใหRเศรษฐกิจถดถอย และอาจมีผลตHอเน่ือง ทําใหR
ประชาชนท่ัวไปเดือดรRอน ยากจน และนําไปสูHการด้ินรนเพ่ือการอยูHรอดในการยังชีพ ปyญหาท้ังหลายก็จะ
ประทุขึ้นอยHางตHอเน่ืองไมHจบสิ้น 

สาเหตุท่ีไทยไมHสามารถกRาวขRามกับดักรายไดRปานกลางไดR เพราะประเทศไทยขาด
ความสามารถในการแขHงขันทางธุรกิจ สินคRาของไทยสHวนใหญHยังคงเปVนสินคRาข้ันปฐมภูมิ (Primary 
Products) คือ ขายไปในลักษณะวัตถุดิบท่ียังไมHไดRแปรรูปเพ่ือสรRางมูลคHาเพ่ิม เชHน ขRาว ยางพารา ปาล�ม 
ไกHแชHแข็ง กุRง สัตว�นํ้า ฯลฯ สินคRาเหลHาน้ีไมHไดRรับการพัฒนาเพ่ือสรRางมูลคHาเพ่ิมใหRสูงพอ เพราะเราไมHมี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสรRางมูลคHาเพ่ิม และสรRางตลาดผลิตภัณฑ�แปรรูปรองรับ ดังน้ัน ในอนาคตอัน
ใกลR หากประเทศไทยตRองการกRาวขRามกับดักประเทศรายไดRปานกลางใหRไดR จําเปVนตRองรีบเรHงแกRไขปyญหา
เร่ืองน้ีใหRสําเร็จ 

ชุมชนทRองถ่ิน ในประเทศไทยมีความหลากหลาย ท้ัง ดRานภูมิศาสตร� ดRานสังคม
วัฒนธรรม และรากเหงRาของทRองถ่ินท่ีมีมาอยHางยาวนาน ในอนาคตจะมีปyญหา ดังน้ัน จึงถึงเวลาท่ีตRองหัน
มาใครHครวญ ทบทวน และวางยุทธศาสตร�ระยะยาวใหRรัดกุม โดยพยายามเพ่ิมความสามารถในการแขHงขัน
ใหRสูงข้ึน 

2.1.3 แนวคิดเชิงยุทธศาสตร�ระดับมหภาค  
ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี เช่ือวHาการแขHงขันเสรีเปVนหลักการท่ีดีท่ีสุด และ

กHอใหRเกิดประสิทธิภาพในการผลิต การประหยัดในทรัพยากรท่ีใชR และสามารถสรRางความพึงพอใจสูงสุด
ใหRแกHผูRบริโภคไดR  

แนวคิดเร่ือง “ความสามารถในการแขHงขัน” อันเปVนท่ียอมรับกันท่ัวไปน้ัน
พัฒนาข้ึนโดย องค�กรระดับสากลเรียกวHา “เวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum (WEF))” ซึ่งไดR
เร่ิมทําการศึกษาวิจัย เร่ือง ความสามารถในการแขHงขันของประเทศตHาง ๆ ในระดับโลก พบวHา 
ความสามารถในการแขHงขันมีความสัมพันธ�อยHางใกลRชิดกับระดับของการพัฒนาประเทศ ดังน้ัน เพ่ือใหR
ประเทศตHาง ๆ สามารถยกระดับการพัฒนาตนเองไดRงHายย่ิงข้ึน จึงไดRจัดทําดัชนีวัดระดับความสามารถใน
การแขHงขันข้ึน 110 ดัชนี ถัดจากน้ันไดRนําดัชนีท่ีมีลักษณะพ้ืนฐานเดียวกันมาจัดกลุHมไดR 12 กลุHม เรียกแตH
ละกลุHมวHา “เสาหลัก (pillar)” แลRวนําเอา 12 เสาหลักน้ีมาพิจารณาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนใน
การพัฒนา (Driver Ability) ของประเทศตHาง ๆ พรRอมท้ังแยกแยะระดับการพัฒนาออกเปVน 3 ประเภท คือ 
(1) ประเทศหรือสังคมท่ีมีการพัฒนาตํ่า (Low Development Economy) ใชR สินคRาข้ันปฐมภูมิ (Primary 
Products) เปVนพลังในการพัฒนาเศรษฐกิจ b(2) ประเทศหรือสังคมท่ีมีการพัฒนาระดับปานกลาง 
(Middle Income Economy) ไดR รับการพัฒนาดRานประสิทธิภาพในการผลิตข้ึนมาเปVนสังคมท่ี มี
ประสิทธิภาพในการผลิตมากกวHาสังคมประเภทแรก (Efficiency Enhancement ) (3) ประเทศหรือสังคม
ประเภทสุดทRาย คือ สังคมพัฒนาสูง (High Income Economy) ผลิตสินคRาและบริการท่ีมูลคHาเพ่ิมสูง 
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(High Value Added Product) มีตลาดท่ีกวRาง มูลคHามาก สามารถทํารายไดRของสังคมสูง คHาจRางแรงงาน
สูง ความรูRและทักษะสูงมาก  

ปyจจัยสนับสนุนความสามารถในการแขHงขัน เพ่ือเปVนแนวทางสากลใหRประเทศตHาง ๆ 
สามารถพัฒนาตนเองใหRมีศักยภาพในการแขHงขันท่ีสูงข้ึน WEF จึงไดRพัฒนาดัชนีวัดความสามารถในการ
แขHงขันข้ึน 110 ดัชนี ดังกลHาวมาแลRว โดยดัชนีท้ัง 110 ตัวช้ีวัดน้ีถูกจัดไวRเปVนหมวดหมูHไดRออกเปVน 12 
กลุHม เรียกแตHละกลุHมน้ีวHา เสาหลัก (Pillar) ท้ัง 12 เสาหลักน้ียังจัดเสาหลักท่ีมีลักษณะใกลRเคียงเขRาไวR
ดRวยกัน อีกช้ันหน่ึง เรียกวHา ตัวขับเคลื่อน (Driver) ตัวขับเคลื่อนท้ัง 3 ตัวน้ี ไดRแกH 

ป�จจัยสนับสนุนท่ี 1 เปVนปyจจัยพ้ืนฐาน (Basic Requirements or Factor 
Driver) ซึ่งมี 4 เสาหลักหรือ 4 ปyจจัยพ้ืนฐานหลัก คือ ปyจจัยพ้ืนฐานหลัก 1 สภาพสถาบัน (Institutions) 
ปyจจัยพ้ืนฐานหลัก ท่ี 2 สภาพโครงสรRางพ้ืนฐาน (Infrastructure) ปyจจัยพ้ืนฐานหลักท่ี 3 สภาพแวดลRอม
ทางเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Environment) ปyจจัยพ้ืนฐานหลักท่ี 4 สุขภาวะและการศึกษา
พ้ืนฐาน (Health and primary Education)  

ป�จจัยสนับสนุนท่ี 2 ปyจจัยดRานประสิทธิภาพเศรษฐกิจ (Efficiency Driver) เปVน
การพิจารณาถึงเสาหลักท่ีกHอใหRเกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีเสาหลักในกลุHม
น้ี 6 ปyจจัยพ้ืนฐานหลัก คือ ปyจจัยพ้ืนฐานหลักท่ี 5 การศึกษาระดับอุดมศึกษาและการฝ}กอบรม (Higher 
Education and Training) ปy จจัยพ้ืนฐานหลักท่ี  6 ประสิทธิภาพทางการตลาด (Good Market 
Efficiency) ปy จ จั ย พ้ื นฐานหลั ก ท่ี  7 ประสิ ท ธิภาพตลาดแรงงาน  (Labor Market Efficiency) 
ปyจจัยพ้ืนฐานหลักท่ี 8 การพัฒนาตลาดการเงิน (Financial Market Development) ปyจจัยพ้ืนฐานหลัก
ท่ี 9 ความพรRอมทางดRานเทคโนโลยี (Technological readiness) ปyจจัยพ้ืนฐานหลักท่ี 10 ขนาดตลาด 
(Market Size)  

ป�จจัยสนับสนุน 3 ดRานนวัตกรรมและความลึกล้ําทางธุรกิจ (Innovation and 
Sophistication Driver) ตัวขับเคลื่อนน้ีประกอบดRวย ปyจจัยพ้ืนฐานหลักท่ี 11 ความลึกล้ําในกลไกทาง
ธุรกิจ (Business Sophistication) ปyจจัยพ้ืนฐานหลักท่ี 12 การพัฒนานวัตกรรม (Innovation)  

ท้ังน้ี ปyจจัยพ้ืนฐานหลักท้ัง 12 ปyจจัยสามารถสรุปไดRดังภาพตHอไปน้ี 
2.1.4 แนวคิดเชิงยุทธศาสตร�ระดับเชิงจุลภาค 

แนวคิดในการพัฒนาความสามารถในการแขHงขันในเชิงจุลภาค เปVนแนวคิดใน
การพัฒนาผูRประกอบการ และผลิตภัณฑ�ในการแขHงขันเปVนรายประเภท ซึ่งจําเปVนตRองพัฒนาใหRเกิด
คุณภาพเพียงพอท่ีจะแขHงขันไดR  

ท้ังน้ี ความเปVนเลิศในการแขHงขันของผลิตภัณฑ�ในแตHละชนิดน้ัน ตRองประกอบไป
ดRวยความเปVนเลิศเหนือคูHแขHงท้ัง 4 ดRาน คือ (1) ดRานการผลิต (2) ดRานการตลาด (3) ดRานการบริโภค (4) 
ดRานนวัตกรรม ซึ่งการพัฒนาไปสูHความเปVนเลิศท้ัง 4 ดRาน ดังกลHาว ตRองอาศัยความสามารถของ
ผูRประกอบการอยHางมีนัยสําคัญ 
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3. แนวทางเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขัน 
ชุมชนทRองถ่ินโดยท่ัวไปในประเทศไทย นอกจากประชาชนเจRาของชุมชนทRองถ่ินแลRว ชุมชน

ทRองถ่ินยังประกอบไปดRวยภาครัฐและเอกชนท่ีเปVนกําลังสําคัญในการพัฒนาดRวย อาทิ หอการคRา สภา
อุตสาหกรรม แนวทางในการสนับสนุนเพ่ือใหRสามารถเพ่ิมขีดความสามารถ จําเปVนจะตRองประสานความ
รHวมมือในการเพ่ิมขีดความสามารถของผูRมีสHวนไดRสHวนเสียในชุมชนทRองถ่ิน คือ 1) มีการจัดการเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการแขHงขันใหRจริงจัง โดยรัฐตRองรHวมมือสนับสนุนดRวย เพ่ือไมHใหRเสียเปรียบคูHแขHงของ
ประเทศเพ่ือนบRาน 2) ตRองมียุทธศาสตร�และแผนรHวมกันระหวHาง รัฐ มหาวิทยาลัย และผูRประกอบการ 
เพ่ือใหRการพัฒนาความสามารถในการแขHงขันอยHางเปVนระบบ และ 3) ตRองมีการลงทุนดRานวิจัยและพัฒนา
อยHางเปVนระบบและตรงกับเป{าหมาย 

4. เป|าหมายเชิงยุทธศาสตร�และยุทธวิธีพัฒนา 
ในการพัฒนาขีดความสามารถในระยะยาว ผลการศึกษาน้ี พบวHา (1) ตRองมียุทธศาสตร�พัฒนา

ความสามารถในการแขHงขันใหRชัดเจน โดยความสามารถของชุมชนทRองถ่ินนอกจากจะประกอบดRวย 3 
ปyจจัยในการแขHงขันของ WEF ดังกลHาวมาแลRว ยังจําเปVนตRองเพ่ิมปyจจัยท่ี 4 ข้ึนมาอีกอยHางนRอย 1 ปyจจัย 
คือ “ปyจจัยดRานความสามารถของผูRประกอบการและฝYมือแรงงาน” เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขHงขันใหR
สูงข้ึนไมHดRอยไปกวHาประเทศเพ่ือนบRาน 

1) ยุทธศาสตร�และยุทธวิธีพัฒนาผูRประกอบการและทักษะฝYมือแรงงาน ด านผู ประกอบการ 
ตRองทําการพัฒนาขีดความสามารถของผูRประกอบการทุกประเภท เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใหRเทียบเทHา
ระดับสากล ด านทักษะฝ,มือแรงงาน ใหRมีการจัดทําแผนความรHวมมือในการผลิตและใชRบุคลากรระหวHาง
ผูRประกอบการและมหาวิทยาลัยในชุมชนทRองถ่ินหรือใกลRเคียง เพ่ือใหRมีความชัดเจนในการผลิตและใชR
แรงงาน  

2) ยุทธศาสตร�และยุทธวิธีพัฒนาดRานปyจจัยพ้ืนฐาน ใหRมีการศึกษาถึงจุดอHอนจุดแข็งดRาน
ปyจจัยพ้ืนฐาน (โดยใชRเกณฑ�ของ WEF เปVนหลัก) อันไดRแกH ปyจจัยเชิงสถาบัน ปyจจัยโครงสรRางพ้ืนฐาน 
ปyจจัยเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และปyจจัยพ้ืนฐานทางการศึกษาและสาธารณสุข  

3) ยุทธศาสตร�และยุทธวิธีพัฒนาปyจจัยเสริมสHงประสิทธิภาพ ใหRคณะกรรมการยุทธศาสตร�
การพัฒนาความสามารถ จัดทําแผนงาน/โครงการ และจัดทําขับเคลื่อนใหRเปVนไปตามยุทธวิธีน้ี ด าน
ศักยภาพอุดมศึกษา รHวมกันจัดทําเกณฑ�ช้ีวัด มาตรฐาน ใหRเกิดความสอดคลRองระหวHางผูRผลิตและผูRใชR
บุคลากร เพ่ือใหRบุคลากรท่ีผลิตข้ึนมาเขRาสูHภาคแรงงานไดRอยHางมีประสิทธิภาพ ด านการฝ0กอบรมระหว2าง
ประจําการ ดําเนินการใหRเกิดการรHวมมือในการฝ}กอบรมระหวHางประจําการ ระหวHางผูRประกอบการและ
สถาบันการศึกษาภายในพ้ืนท่ี โดยมีเป{าหมายเพ่ือทักษะความสามารถในระดับสากล ด านประสิทธิภาพ
ทางการตลาด พัฒนาความสามารถผูRประกอบการใหRมีความสามารถในเชิงตลาดในระดับสากล และ
สHงเสริมทางการตลาดโดยวิธีการตHาง ๆ ด านประสิทธิภาพตลาดแรงงงาน จัดระบบตลาดแรงงานใหRมี
ประสิทธิภาพสูง ด านการพัฒนาตลาดเงิน จัดใหRมีสถาบันทางการเงินอยHางเพียงพอ เช่ือถือไดR รวมท้ังใหRมี
กองทุนหรือสถาบันการเงินท่ีรองรับผูRประกอบการรายยHอย และการประกอบการของชุมชน ด านความ
พร อมทางด านเทคโนโลยี การศึกษาเพ่ือกําหนดเทคโนโลยีที่ตRองการใชRลHวงหนRา  
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อภิปราย  
ภายใตRการแขHงขันของโลกสมัยใหมHชุมชนทRองถ่ินในประเทศท่ีประสบความสําเร็จในระดับ

สากลมักจะมีแนวทางยุทธศาสตร�ท่ีกําหนดเอาไวRเพ่ือเปVนกรอบ และเคร่ืองมือหลักในการพัฒนา
ประเทศ สHงผลใหRประเทศดําเนินไปสูHความกRาวหนRาและสามารถแขHงขันไดR  

กรณีประเทศไทยเอง ไดRมีการกําหนดแผนพัฒนาประเทศมายาวนานเปรียบเสมือนแนวทาง
ยุทธศาสตร�เพ่ือเปVนกรอบ และเคร่ืองมือหลักในการพัฒนาประเทศ และในปyจจุบันประเทศไทยไดR
กําหนดยุทธศาสตร�ข้ึนมาเพ่ือบังคับใชRในระยะยาว คือ "พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร�ชาติ 
พ.ศ.2560" ซึ่งประกอบดRวยยุทธศาสตร�สําคัญๆ คือ (1) ยุทธศาสตร�ดRานความม่ันคง (2) ยุทธศาสตร�
ดRานการสรRางความสามารถในการแขHงขัน (3) ยุทธศาสตร�การพัฒนาและเสริมสรRางศักยภาพคน (4) 
ยุทธศาสตร�ดRานการสรRางโอกาสความเสมอภาคและเทHาเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร�ดRานการ
สรRางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปVนมิตรกับสิ่งแวดลRอม (6) ยุทธศาสตร�ดRานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร�ดRานการสรRางความสามารถในการแขHงขัน เปVนยุทธศาสตร�ท่ีสําคัญอีกประการ
หน่ึงท่ีจะสHงผลตHอความสําเร็จของชุมชนทRองถ่ินและประเทศ โดยจําเปVนตRองสนับสนุนใหRเกิดการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขHงขันแกHชุมชนทRองถ่ิน ตามแนวทางหลักท้ังในระดับมหภาค และ
ระดับจุลภาค ตHอไปน้ี 

(1) ระดับมหภาค มีปyจจัยท่ีจําเปVนจะตRองพัฒนาเพ่ือใหRเกิดขีดความสามารถท่ีเหมาะสมของ
ชุมชนทRองถ่ิน ดังน้ี ป�จจัยสนับสนุนท่ี 1 เปVนปyจจัยพ้ืนฐาน (Basic Requirements or Factor Driver) 
ประกอบดRวย ปyจจัยพ้ืนฐานหลัก 1 สภาพสถาบัน (Institutions) ปyจจัยพ้ืนฐานหลัก ท่ี 2 สภาพโครงสรRาง
พ้ืนฐาน (Infrastructure) ปyจจัยพ้ืนฐานหลักท่ี 3 สภาพแวดลRอมทางเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic 
Environment) ปy จจัยพ้ืนฐานหลักท่ี  4 สุ ขภาวะและการศึกษาพ้ืนฐาน (Health and primary 
Education) โดยพิจารณาวHา คุณภาพและปริมาณการศึกษาพ้ืนฐาน และสาธารณะสุข วHามีความเขRมแข็ง
และท่ัวถึงเพียงใด ป�จจัยสนับสนุนท่ี 2 ปyจจัยดRานประสิทธิภาพเศรษฐกิจ (Efficiency Driver) มีเสาหลัก
ในกลุHมน้ี 6 ปyจจัยพ้ืนฐานหลัก ปyจจัยพ้ืนฐานหลักท่ี 5 การศึกษาระดับอุดมศึกษาและการฝ}กอบรม 
(Higher Education and Training) ปyจจัยพ้ืนฐานหลักท่ี 6 ประสิทธิภาพทางการตลาด (Good Market 
Efficiency) ปy จ จั ย พ้ื นฐานหลั ก ท่ี  7 ประสิ ท ธิภาพตลาดแรงงาน  (Labor Market Efficiency) 
ปyจจัยพ้ืนฐานหลักท่ี 8 การพัฒนาตลาดการเงิน (Financial Market Development) ปyจจัยพ้ืนฐานหลัก
ท่ี 9 ความพรRอมทางดRานเทคโนโลยี (Technological readiness) ปyจจัยพ้ืนฐานหลักท่ี 10 ขนาดตลาด 
(Market Size) เปVนการพิจารณาถึงขนาดตลาดวHามีขนาดใหญHหรือเล็กมากนRอยเพียงใด ท้ังปริมาณและ
มูลคHาของตลาด ป�จจัยสนับสนุน 3 ดRานนวัตกรรมและความลึกล้ําทางธุรกิจ (Innovation and 
Sophistication Driver) ประกอบดRวย ปyจจัยพ้ืนฐานหลักท่ี 11 ความลึกล้ําในกลไกทางธุรกิจ (Business 
Sophistication) ปyจจัยพ้ืนฐานหลักท่ี 12 การพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ปyจจัยเหลHาน้ีไดRอธิบาย
รายละเอียดเอาไวRแลRวขRางตRน 
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(2) ระดับจุลภาค แนวคิดในการพัฒนาความสามารถในการแขHงขันในเชิงจุลภาค เปVนแนวคิด
ในการพัฒนาผูRประกอบการ และผลิตภัณฑ�ในการแขHงขันเปVนรายประเภท ซึ่งจําเปVนตRองพัฒนาใหRเกิด
คุณภาพเพียงพอท่ีจะแขHงขันไดR สรRางความเปVนเลิศในการแขHงขันของผลิตภัณฑ�ใน (1) ดRานการผลิต 
(2) ดRานการตลาด (3) ดRานการบริโภค (4) ดRานนวัตกรรม ซึ่งการพัฒนาไปสูHความเปVนเลิศท้ัง 4 ดRาน 
ดังกลHาว ตRองอาศัยความสามารถของผูRประกอบการอยHางมีนัยสําคัญ 

ในการดําเนินยุทธศาสตร�ดRานการสรRางความสามารถในการแขHงขัน ทําเปVนจะตRองสรRาง
แนวทางท่ีชัดเจนเพ่ือใหRชุมชนทRองถ่ินไวRเปVนแนวทางในการดําเนินการ และประสานความรHวมมือระหวHาง
ภาคสHวนตHางๆ ท่ีเก่ียวขRอง ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชนในชุมชนทRองถ่ิน เพ่ือสรRางความม่ันคง ม่ังค่ัง 
ย่ังยืน แกHชุมชนทRองถ่ินของไทย 

 
สรุป 

ความสามารถในการแขHงขัน เปVนอีกปyจจัยหน่ึงท่ีมีอิทธิพลตHอความสําเร็จในอนาคต สําหรับชุมชน
ทRองถ่ินเปVนเร่ืองท่ีสําคัญ แมRความสามารถในการแขHงขันเปVนเร่ืองใหมHที่ไมHเคยทํามากHอน แตHในอนาคตจะมี
ความสําคัญมาก เพราะชุมชนทRองถ่ินจําเปVนตRองแขHงขันกับทRองถ่ินอ่ืน และประเทศตHางๆ ท่ีเปVนคูHแขHง  

การพัฒนาความสามารถในการแขHงขันของชุมชนทRองถ่ิน ควรทําใน 2 ระดับ คือ (1) ระดับมห
ภาค โดยสรRางปyจจัยหลักในการรองรับการแขHงขันท้ัง 12 ปyจจัยใหRเขRมแข็ง (2) ตRองพัฒนาผูRประกอบการ
และผลิตภัณฑ�ท่ีตRองการความเปVนเลิศ ใหRมีความสามารถสูงข้ึน ท้ังสองปyจจัยควรเรHงรัดพัฒนาโดยเร็ว 
มิฉะน้ันความเสียเปรียบคูHแขHงจะมีมากข้ึน 
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือคRนควRา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจคนเขRา
เมือง ดHานตรวจคนเขRาเมืองเชียงคาน ท้ังน้ี ผูRวิจัยไดRเก็บรวบรวมขRอมูลจากกลุHมตัวอยHางท่ีเปVนผูRใชRบริการ
และเคยใชRบริการ ท่ีดHานตรวจคนเขRาเมืองเชียงคาน จํานวน 384 คน แลRวนํามาวิเคราะห�ดRวยโปรแกรม
ทางสถิติ SPSS โดยใชRคอมพิวเตอร�โดยอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูป มีสถิติท่ีใชR ไดRแกH รRอยละ คHาเฉลี่ย และ
การวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA Analysis) ท้ังน้ี กําหนดระดับนัยสําคัญทาง
สถิติไวRที่ 0.05 
 ผลการวิจัยพบวHา ในภาพรวมผูRใชRบริการสHวนใหญHเปVน เพศหญิงมากกวHาเพศชาย อายุสHวน
ใหญHระหวHาง 31-40 ปY รายไดRสHวนใหญHอยูHระหวHาง 10,001-15,000 บาทอาชีพสHวนใหญH คือ 
เกษตรกรรม ระดับการศึกษาสHวนใหญH คือ ตํ่ากวHาปริญญาตรี สถานภาพสมรสเปVนสHวนมาก และมี
ความพึงพอใจตHอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขRาราชการตํารวจ ในภาพรวม อยูHในระดับมาก โดย
เม่ือพิจารณาในองค�ประกอบในแตHละดRาน โดยมีความพึงพอใจในดRานความเสมอภาค ดRานการ
ใหRบริการอยHางกRาวหนRา ดRานการใหRบริการอยHางพอเพียงพอ อยูHในระดับปานกลาง ผลการทดสอบ 
สมมติฐานท้ัง 5 ขRอ สรุปไดRวHา ตัวแปรอิสระไดRแกH ดRาน เพศ อายุ รายไดR อาชีพ ระดับการศึกษา มี
ความสัมพันธ�กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขRาราชการตํารวจ สHวนสถานภาพไมHมีความสัมพันธ�
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขRาราชการตํารวจ 
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, ดHานตรวจคนเขRาเมือง, เชียงคาน 
 

Abstract 
 This research aims to study the performance of police, the study collected data 
from clients have used the service at Departure Immigration Sub-Division, Immigation 
Office Chiangkhan 384 clients and were analyzed with a statistical program SPSS 
computer-based programs. The statistics used are the percentage, mean, one-way analysis 
of variance (One-way ANOVA Analysis) at the level of statistical significance set at 0.05. 
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The study found that the majority of clients is females, mostly between 31-40 
years of age, family’s income is between 10,001-15,000 THB, the career is mostly 
agricultural, educational level is lower than undergraduates and most are married. 
Performance satisfaction of police officers in the overall is very satisfied. By considering 
the elements on each side, the satisfaction in equality, the innovation in services and 
the service is adequate enough is average. The hypothesis testing concluded that the 
five independent variables, including gender, age, income, occupation, education 
correlated with the performance of the police at Departure Immigration Sub-Division, 
Immigation Office Chiangkhan. And the marriage status is not correlated with the 
performance of the police at Departure Immigration Sub-Division, Immigation Office 
Chiangkhan. 
Keywords : Operational efficiency, Immigration Office, Chiangkhan 
 
บทนํา 
 ระบบราชการของ Max Weber (ค.ศ. 1864-1920) ยังคงใชRกันอยูHในประเทศไทย และอีก
หลายๆ ประเทศท่ัวโลก โดยเห็นวHาระบบราชการ (bureaucracy) เปVนรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด นอกจากน้ี ระบบราชการยังเปVนทฤษฎีองค�การท่ีเนRนความสําคัญของโครงสรRางในอุดมคติท่ีมี
ประสิทธิภาพมากกวHารูปแบบองค�การอ่ืน เพราะมีการใชRหลักเหตุผลมากกวHาองค�การประเภทอ่ืน 
กฎเกณฑ�ตHางๆ ท่ีประกอบข้ึนมาเปVนองค�การระบบราชการเปVนเกณฑ�ที่สําคัญในการจัดองค�การเพ่ือใหR
บรรลุเป{าหมายอยHางมี ประสิทธิภาพ อยHางไรก็ตามก็มีนักวิชาการหลายทHานไดRแกH Chris Argyris, 
Victor A. Thompson และ Hummel, สุเทพ เชาวลิต เปVนตRน ไดRกลHาวโจมตีวHา ระบบราชการของ
วHาเปVนองค�การท่ีไมHมีประสิทธิภาพ โดยใหRความเห็นวHา ระบบราชการน้ันข้ันตอนยุHงยากซับซRอน การ
จัดรูปแบบขององค�การเปVนแบบพีระมิด ทําใหRการปฏิบัติงาน ลHาชRา ขาดความคลHองตัว เต็มไปดRวย
กฎระเบียบลRาสมัย ทําใหRขาดประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และขRาราชการสHวนหน่ึงเกิดความเฉื่อย
ชา ทํางานลHาชRา ปฏิบัติงานแบบไมHมีเป{าหมาย หรือ “เชRาชาม เย็นชาม” เพราะตRองยึดถือตHอระเบียบ 
กฎเกณฑ� และขRอบังคับมากมาย รวมท้ังตRองปฏิบัติใหRเปVนไปตามสายการบังคับบัญชา ไมHสHงเสริมใหR
ผูRปฏิบัติงานไดRมีความคิดริเร่ิมของตนเอง แตHตRองข้ึนอยูHกับหนHวยเหนือหรือผูRบังคับบัญชาซึ่งปyญหา
บางอยHางน้ันไมHสามารถแกRไขปyญหาไดRโดยระบบเปVนทางการ  

เม่ือพิจารณาถึงประสิทธิภาพของระบบราชการในการทํางานเพ่ือใหRการบริการแกHประชาชนใน
ระดับตHางๆ การทํางานท่ีไมHหวังผลกําไร ข้ึนอยูHกับความพึงพอใจของประชาชนผูRใชRบริการ แตHการปฏิบัติ
ราชการตRองเปVนไปตามกฎเกณฑ� ระเบียบ ขRอบังคับของทางราชการ ซึ่งขRาราชการมักมองขRาม
วัตถุประสงค�หลักวHา คือ อะไร แตHมักปฏิบัติหนRาท่ีไมHใหRผิดกฎระเบียบของทางราชการเทHาน้ัน เปVนเหตุใหR
ประชาชนผูRรับบริการไมHไดRรับการบริการท่ีสะดวกรวดเร็วเทHาท่ีควร ของประชาชนท่ีมีการติดตHอกับ
หนHวยงานหรือองค�การของรัฐบาล เชHน ท่ีวHาการจังหวัด ท่ีวHาการอําเภอ องค�การบริหารสHวนจังหวัด 
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องค�การบริหารสHวนตําบล เทศบาล โรงพยาบาล สถานีตํารวจฯลฯ โดยเรามักพบเสมอวHา พฤติกรรมของ
ขRาราชการหรือ เจRาหนRาท่ีท่ีเก่ียวขRองในการใหRบริการ มักมีกิริยาไมHสุภาพ ใชRอารมณ� วางอํานาจ ไมHเต็ม
ใจใหRบริการ บRางมีการนินทาตHอวHาผูRใชRบริการ และยังมีพฤติกรรม ท่ีไมHเหมาะสมตHอประชาชนอยูHเสมอ 
ท้ังน้ีอาจเปVนเพราะขาดความสํานึกในความเปVนขRาราชการวHา ประชาชนคือเป{าหมายในการทํางาน หรือ
ประชาชนเปVนหลักในการใหRบริการจึงมีพฤติกรรมเชHนน้ัน ซึ่งพฤติกรรมดังกลHาว มีผลตHอทัศนะคติของ
ประชาชนท่ีมีตHอองค�การและระบบราชการไปในทางท่ีไมHสูRดีนัก  

ดRวยผลการเปลี่ยนแปลงท้ังปyจจัยภายนอกและภายในประเทศ ไมHวHาดRานเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยีของกระแสโลกาภิวัตน� การใหRบริการประชาชนของขRาราชการ จึงตRอง
ไมHใหRเกิดความเหินหHางระหวHางเจRาหนRาท่ีของรัฐกับประชาชน ทําใหRเกิดชHองวHางหรือความไมHเขRาใจกัน 
ความไมHเปVนธรรมในการปฏิบัติหนRาท่ี การบริการไมHประทับใจ ซึ่งสํานักงานตํารวจแหHงชาติก็เปVน
องค�การหน่ึงท่ีอยูHในสHวนของราชการจึงหลีกหนีไมHพRนการเปลี่ยนแปลงดังกลHาว 

จากภารกิจดังกลHาวสํานักงานตํารวจแหHงชาติ ท่ีมีโครงสรRาง การบริหาร ระบบการจัดการ 
เพ่ือใหRเกิดความสงบสุขของสังคมทุกระดับ และตอบสนองความตRองการในการใหRบริการกับประชาชน 
ซึ่งหนHวยงานทุกหนHวยงานในสํานักงานตํารวจแหHงชาติ นับวHาเปVนกลไกสําคัญในการสนับสนุนในการ
ปฏิบัติภารกิจ เพ่ือประโยชน�ของประชาชน โดยภารกิจดRานการตรวจคนเขRาเมืองก็ถือวHาเปVนภารกิจ
หน่ึงของสํานักงานตํารวจแหHงชาติดRวยเชHนกัน 
  โดยพระราชกฤษฎีกาแบHงสHวนราชการสํานักงานตํารวจแหHงชาติ พ.ศ. 2552 สํานักงานตรวจ
คนเขRาเมือง ประกอบดRวย 8 กองบังคับการ และ 1 หนHวยงาน เพ่ือใหRการปฏิบัติงานของสํานักงาน
ตรวจคนเขRาเมืองเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนสามารถรองรับและปฏิบัติงานใน
ลักษณะท่ีสอดประสานกับแนวนโยบายแหHงรัฐไดRอยHางมีประสิทธิภาพ 

จากสภาพปyญหาในการดําเนินงานของดHานตรวจคนเขRาเมืองเชียงคาน ในการใหRบริการแกH
ประชาชนท่ีมาติดตHอราชการไมHวHาจะปyญหาประสิทธิภาพในการใหRบริการแกH ประชาชนผูRมาติดตHอขอรับ
การบริการท่ีดHานตรวจคนเขRาเมืองเชียงคาน เจRาหนRาท่ีไมHกระตือรือรRนในการใหRบริการ พูดจาไมHเพราะ
หรือเหมาะสม ทํางานลHาชRา และใหRบริการไมHเสมอภาค  
 อยHางไรก็ตามการบริการประชาชนนับไดRวHาสําคัญอยHางย่ิงท่ีดHานตรวจคนเขRาเมือง ดHานตรวจคน
เขRาเมืองเชียงคาน จะตRองดําเนินการใหRเกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพสูงสุด โดยประเมินจากความ
พึงพอใจของประชาชนตHอการใหRบริการดังกลHาว จึงทําใหRเกิดงานวิจัยน้ีขึ้นมาเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของขRาราชการตํารวจท่ีดHานตรวจคนเขRาเมืองเชียงคาน เปVนงานท่ีจะตRองติดตHอประสานงาน
และใหRบริการกับประชาชนโดยตรงและความพึงพอใจของประชาชนจะเปVนดัชนีตัวหน่ึงท่ีจะสามารถนํา
ผลวิจัยมาพัฒนาปรับปรุงงานดRานบริการประชาชนในเขตรับผิดชอบใหRมีประสิทธิผล และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตHองานบริการมากย่ิงข้ึนตHอไป 
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วัตถุประสงค�การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขRาราชการตํารวจท่ีฝ�ายตรวจคนเขRาเมือง ขา

ออก ดHานตรวจคนเขRาเมืองเชียงคาน 
2. เพ่ือศึกษาถึงปyจจัยตHางๆท่ีมีความสัมพันธ�กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขRาราชการ

ตํารวจท่ีฝ�ายตรวจคนเขRาเมืองขาออก ดHานตรวจคนเขRาเมืองเชียงคาน 
3. เพ่ือทราบถึงปyญหา ความเห็นขRอเสนอแนะท่ีประชาชนตRองการใหRขRาราชการตํารวจท่ีฝ�าย

ตรวจคนเขRาเมืองขาออก ดHานตรวจคนเขRาเมืองเชียงคาน ใชRเปVนแนวทางในการแกRไขปรับปรุงในการ
บริการ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
การดําเนินการวิจัย 
 วิธีดําเนินการวิจัย เร่ือง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝ�ายตรวจคนเขRาเมืองขาออก ดHาน
ตรวจคนเขRาเมืองเชียงคาน ผูRวิจัยไดRดําเนินการ โดยลําดับดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุHมตัวอยHาง 
 2. การสรRางเคร่ืองมือท่ีใชRในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขRอมูล 
 4. การวิเคราะห�ขRอมูลและสถิติใชR 
 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ีคือประชาชนท่ีมาใชRบริการ และประชาชนท่ัวไปท่ีเคยมาใชRบริการ
ท่ีฝ�ายตรวจคนเขRาเมืองขาออก ดHานตรวจคนเขRาเมืองเชียงคาน 

คุณลักษณะทางประชากร 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศกึษา 

- อาชีพ 

- รายได้ตอ่เดือน 

- สถานภาพ 

- ประสบการณ์การทํางาน 

 

- การให้บริการอยา่งเสมอภาค 

- การให้บริการอยา่งทนัเวลา  

- การให้บริการอยา่งเพียงพอ 

- การให้บริการอยา่งตอ่เนื*อง  

- การให้บริการอยา่งก้าวหน้า 

ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานของข้าราชการ
ตาํรวจที ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออก         

ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงคาน 
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 กลุHมตัวอยHาง (Sample size) คํานวณจากสูตรของยามาเนH (Taro Yamane) คือ ประชาชน
ผูRใชRบริการ ณ ฝ�ายตรวจคนเขRาเมืองขาออก ดHานตรวจคนเขRาเมืองเชียงคาน และผูRท่ีเคยใชRบริการระหวHาง
วันท่ี 1 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ� 2562 จํานวน 384 คน  
 
เคร่ืองมือท่ีใชOในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชRในการเก็บรวบรวมขRอมูลท่ีใชRในการวิจัยคร้ังน้ีเปVน แบบสอบถามท่ีสรRางข้ึน โดย
แบHงสอบถามออกเปVน 3 สHวน คือ 

สHวนท่ี 1 ขRอมูลท่ัวไปของผูRตอบแบบสอบถามเปVนคําถามท่ีเก่ียวกับลักษณะบุคคลของ
ผูRใชRบริการไดRแกH เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดR สถานภาพ เปVนแบบใหRเติมขRอความและ
เลือกตอบ 6 ขRอ 
 สHวนท่ี 2 เปVนแบบสอบถามวัดระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตHอการใหRบริการ เปVนคําถาม
แบบปลายป�ด (Close-ended Question) เพ่ือวัดความพึงพอใจตHอการใหRบริการ โดยใชRมาตราสHวน
ประมาณคHา (Rating Scale) ตามมาตราวัดแบบลิเคิร�ต (Likert’s Scale) แบHงออกเปVน 5 ระดับ 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห�ขRอมูล รRอยละของประชาชนท่ีเขRามาติดตHอขอรับบริการและประชาชน
ท่ัวไป ท่ีเคยมาใชRบริการท่ีฝ�ายตรวจคนเขRาเมืองขาออก ดHานตรวจคนเขRาเมืองเชียงคาน พบวHา กลุHม
ตัวอยHางสHวนใหญHเปVนเพศหญิงมากกวHาเพศชาย รRอยละ 64.10 และ 35.90 ตามลําดับ กลุHมตัวอยHาง
สHวนใหญHมีอายุต้ังแตH 31-40 ปY รRอยละ 51.60 รองลงมาไดRแกHกลุHมอายุ 20-30 ปY รRอยละ 29.70 อายุ 
41 ปYข้ึนไป รRอยละ 14.80 และอายุตํ่ากวHา 20 รRอยละ 3.90 ตามลําดับ กลุHมตัวอยHางสHวนใหญHมีระดับ
รายไดRระหวHาง 10,001-15,000 บาท รRอยละ 43.20 รองลงมาคือ รายไดR 5,000-10,000 บาท รRอยละ 
33.60 รายไดRตํ่ากวHา 5,000 บาท รRอยละ 13.80 และรายไดRมากกวHา 15,001 บาท รRอยละ 9.40 
ตามลําดับ กลุHมตัวอยHางสHวนใหญHมีอาชีพเกษตรกรรม รRอยละ 28.60 รองลงมาไดRแกHบริษัทเอกชน รRอย
ละ 22.90 อาชีพรับจRาง รRอยละ 17.70 อาชีพรับราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ รRอยละ 10.70 
อาชีพคRาขาย รRอยละ 5.50 และนักศึกษา รRอยละ 3.90 ตามลําดับ กลุHมตัวอยHางสHวนใหญH มีระดับ
การศึกษาในตํ่ากวHาระดับปริญญาตรี รRอยละ 72.70 รองลงมาไดRแกHระดับปริญญารRอยละ 26.60 และ
ระดับปริญญาตรีข้ึนไป รRอยละ 0.80 ตามลําดับ และกลุHมตัวอยHางสHวนใหญHมีสถานภาพสมรสแลRว รRอย
ละ 48.70 รองลงมาสถานภาพโสด รRอยละ 39.80 และอ่ืน ๆ (อยHารRาง หรือ คูHสมรสเสียชีวิต) รRอยละ 
11.50 ตามลําดับ 
 2. ผลการวิเคราะห�ขRอมูล คHาเฉลี่ย และคHาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของขRาราชการตํารวจ ฝ�ายตรวจคนเขRาเมืองขาออก ดHานตรวจคนเขRาเมืองเชียงคาน พบวHา กลุHม
ตัวอยHางมีความพึงพอใจตHอการใหRบริการในภาพรวมท้ัง 5 ดRาน โดยเรียงจากคHาเฉลี่ยมากท่ีสุดไปนRอย
ท่ีสุดดังน้ี 

1. ดRานการใหRบริการอยHางเสมอภาค มีความพึงพอใจอยูHในระดับมาก คHาเฉลี่ยเทHากับ 4.10  
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2. ดRานการใหRบริการอยHางกRาวหนRา มีความพึงพอใจอยูHในระดับมาก คHาเฉลี่ยเทHากับ 3.85 
3. ดRานการใหRบริการอยHางตHอเน่ือง มีความพึงพอใจอยูHในระดับมาก คHาเฉลี่ยเทHากับ 3.47  
4. ดRานการใหRบริการอยHางทันเวลา มีความพึงพอใจอยูHในระดับปานกลาง คHาเฉลี่ยเทHากับ 3.40 
5. ดRานการใหRบริการอยHางเพียงพอ มีความพึงพอใจอยูHในระดับปานกลาง คHาเฉลี่ยเทHากับ 3.15 
สรุป ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขRาราชการตํารวจ ดRานภาพรวม ท้ัง 5 ดRาน พบวHา 

ประชาชนมีความพึงพอใจ อยูHในระดับมาก คHาเฉลี่ยเทHากับ 3.59 
 3. การทดสอบสมมติฐาน พบวHา 1) ผลการศึกษาสมมติฐานท่ี 1 ไดRวHา ผูRใชRบริการท่ีมีเพศ
ตHางกัน มีความพึงพอใจตHอการใหRใหRบริการของฝ�ายตรวจคนเขRาเมืองขาออก ดHานตรวจคนเขRาเมือง
เชียงคาน แตกตHางกัน ซึ่งเปVนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวR 2) ผลการศึกษาสมมติฐานท่ี 2 ไดRวHา 
ผูRใชRบริการท่ีมีอายุตHางกันมีความพึงพอใจตHอการใหRใหRบริการของฝ�ายตรวจคนเขRาเมืองขาออก ดHาน
ตรวจคนเขRาเมืองเชียงคาน แตกตHางกันซึ่งเปVนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวR 3) ผลการศึกษาสมมติฐานท่ี 3 
ไดRวHา ผูRใชRบริการท่ีมีรายไดRตHางกันมีความพึงพอใจตHอการใหRใหRบริการของฝ�ายตรวจคนเขRาเมืองขาออก 
ดHานตรวจคนเขRาเมืองเชียงคาน แตกตHางกันซึ่ง เปVนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวR 4) ผลการศึกษา
สมมติฐานท่ี 4 ไดRวHา ผูRใชRบริการท่ีมีอาชีพตHางกันมีความพึงพอใจตHอการใหRใหRบริการของฝ�ายตรวจคน
เขRาเมืองขาออก ดHานตรวจคนเขRาเมืองเชียงคาน แตกตHางกันซึ่ง เปVนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวR 5) ผล
การศึกษาสมมติฐานท่ี 5 ไดRวHา ผูRใชRบริการท่ีมีการศึกษาตHางกันมีความพึงพอใจตHอการใหRใหRบริการของ
ฝ�ายตรวจคนเขRาเมืองขาออก ดHานตรวจคนเขRาเมืองเชียงคาน แตกตHางกันซึ่ง เปVนไปตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไวR 6) ผลการศึกษาสมมติฐานท่ี 6 ไดRวHา ผูRใชRบริการท่ีมีสถานภาพการสมรสตHางกันมีความพึง
พอใจตHอการใหRใหRบริการของฝ�ายตรวจคนเขRาเมืองขาออก ดHานตรวจคนเขRาเมืองเชียงคาน ไมHแตกตHาง
กันซึ่ง ไมHเปVนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวR 7) สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบวHา ปyจจัยท่ีมีผลตHอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตHอการใหRบริการของฝ�ายตรวจคนเขRาเมืองขาออก ดHานตรวจคนเขRาเมือง
เชียงคาน ไดRแกH เพศ อายุ รายไดR อาชีพ การศึกษา สHวนตัวแปร สถานภาพการสมรส ไมHมีผลตHอความ
พึงพอใจของผูRใชRบริการ 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขRาราชการตํารวจฝ�ายตรวจคนเขRาเมืองขา
ออก ดHานตรวจคนเขRาเมืองเชียงคาน โดยใชRแนวคิด ทฤษฎี ของ John D. Millett พบวHาระดับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตHอการใหRบริการของขRาราชการตํารวจ ท้ัง 5 ดRานในภาพรวม ประชาชนมี
ความ มีความพึงพอใจ ระดับคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด ในดRานการใหRบริการอยHางเสมอภาค รองลงมา คือ
ดRานการใหRบริการอยHางกRาวหนRา ดRานการใหRบริการอยHางตHอเน่ือง ดRานการใหRบริการอยHางทันเวลา 
และระดับคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจตํ่าสุดคือ ดRานการใหRบริการอยHางเพียงพอ โดยสามารถ
นํามาอภิปรายผล ตามวัตถุประสงค�ของการวิจัย ไดRดังน้ี 
  1. ผลการวิจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขRาราชการตํารวจ ใน 5 ดRานจากผลการศึกษา 
เก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขRาราชการตํารวจ พบวHา ดRานการใหRบริการอยHางเสมอภาค 



128 
การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

ดRานการใหRบริการอยHางกRาวหนRา ดRานการใหRบริการอยHางตHอเน่ือง มีความพึงพอใจอยูHในระดับมาก 
ดRานการใหRบริการอยHางทันเวลา ดRานการใหRบริการอยHางเพียงพอ มีความพึงพอใจอยูHในระดับ 
ปานกลาง  
 2. ผลการวิจัยพบวHา ผูRใชRบริการท่ีมีเพศตHางกันมีผลตHอความพึงพอใจในการใหRบริการของ
ขRาราชการตํารวจ แตกตHางกัน 
 ปyจจัยดRาน อายุ พบวHา ผูRใชRบริการท่ีมีอายุตHางกัน มีความพึงพอใจตHอการใหRบริการของ
ขRาราชการตํารวจ แตกตHางกัน ปyจจัยดRาน รายไดR พบวHา ผูRใชRบริการท่ีมีรายไดRตHางกันมีความพึงพอใจ
ตHอการใหRบริการของขRาราชการตํารวจ แตกตHางกัน สอดคลRองกับงานวิจัยของ อุทัย สายเงิน (2549, 
หนRา 51-52) ท่ีพบวHา รายไดR มีผลตHอ ความพึงพอใจของประชาชนตHอการใหRบริการของเทศบาลบาง
กะดี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งการศึกษาคร้ังน้ีปรากฏวHาประชาชนท่ีมาใชRบริการ ท่ีมีรายไดR
ตHางกันมีความพึงพอใจการ ใหRบริการท่ีแตกตHางกัน เพราะ จากการสํารวจขRอมูล พบวHา ประชาชน 
สHวนมาก จะมีรายไดRประมาณ 1,001-1,500 บาทมีความพึงพอใจนRอยกวHา พวกท่ีมีรายไดR 1,500 
บาท ข้ึนไป จะมีความพึงพอใจมากกวHา 
  ปyจจัยดRาน อาชีพ พบวHา ผูRใชRบริการท่ีมีอาชีพตHางกันมีความพึงพอใจตHอการใหRบริการของขRา
ราชตํารวจ แตกตHางกัน 
 ปyจจัยดRานการศึกษา พบวHา ผูRใชRบริการท่ีมีระดับการศึกษาตHางกัน มีความพึงพอใจตHอการ
ใหRบริการของขRาราชการตํารวจแตกตHางกัน 
 ปyจจัยดRาน สถานภาพการสมรส พบวHา ผูRใชRบริการท่ีมีสถานภาพการสมรสตHางกัน มีความพึง
พอใจตHอการใหRบริการของขRาราชการตํารวจ ไมHแตกตHางกัน ซึ่งสถานภาพการสมรสไมHมีผลตHอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตHอการใหRบริการของขRาราชการตํารวจ  
  สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค� 
   1. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขRาราชการตํารวจ อยูHในระดับมาก 
  2. ปyจจัยสHวนบุคคลดRาน เพศ อายุ รายไดR อาชีพ และ การศึกษา ท่ีมีความสัมพันธ�กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขRาราชการตํารวจ สHวนปyจจัยสHวนบุคคลดRาน สถานภาพ ไมHมี
ความสัมพันธ�กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขRาราชการตํารวจ 
 
ขOอเสนอแนะ 

ขOอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี ้
 เพ่ือใหRดHานตรวจคนเขRาเมืองเชียงคาน ตอบสนองตHอความตRองการของประชาชนไดRมาก
ย่ิงข้ึนกวHาเดิม เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจRาพนักงาน ผูRวิจัยขอเสนอแนะ
แนวทางในการดําเนินการ ดังน้ี 
  1. หนHวยงานควรเพ่ิมการบริการในลักษณะติดตามเร่ือง ซึ่งอาจเปVนการบริการติดตามทาง
โทรศัพท�หรือทางอินเตอร�เน็ต เพ่ือเปVนการอํานวยความสะดวกใหRกับประชาชนไมHตRองเสียเวลา
เดินทางมาท่ีทําการ  
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  2. ควรจัดเจRาหนRาท่ีไวRใหRบริการในการประชาสัมพันธ� ใหRคําแนะนําข้ันตอนในการดําเนินงาน 
รวมท้ังจัดใหRมีเจRาหนRาท่ีใหRรับบริการเพ่ิมข้ึน และหนHวยงานควรมีการฝ}กอบรม ใหRความรูR และความ
เขRาใจของหนRาท่ี ใหRมีความรับผิดชอบ ความอดทนและความเสียสละ รวมท้ังไมHนําเร่ืองสHวนตัว มาใชR
กับการทํางาน ท้ังลดข้ันตอนออกไปโดยการนําข้ันตอนปลีกยHอยมารวมไวRในข้ันตอนเดียวรวมท้ังมีการ
ปรับปรุง สถานท่ี ใหRมีที่พักรอขณะติดตHอท่ีเปVนสัดสHวน หรือไดRรับความสะดวกสบายพอควร เชHน หRอง
ปรับอากาศ หRองนํ้า หนังสือพิมพ� นํ้าด่ืม หรือ มีกาแฟ เปVนตRน  
  3. ควรดําเนินการโดยกําหนดเปVนนโยบายใหRผูRปฏิบัติเขRาใจ และมีหลักการปฏิบัติเก่ียวกับ
เร่ืองน้ีอยHางชัดเจนเพ่ือมิใหRเจRาหนRาท่ีนําเร่ืองสHวนตัวเขRามามีผลกระทบตHอการใหRบริการประชาชน เชHน 
การท่ีรูRจักเปVนการสHวนตัวกับเจRาหนRาท่ีจะทําใหRไดRรับบริการกHอนบุคคลอ่ืน เปVนตRน ประกอบกับ
ผูRบริหารระดับสูงตRองแสดงใหRเห็นเจตจํานงในอันท่ีจะปรับปรุง และใหRการสนับสนุนดRวย 
  4. จัดทําตูRแสดงความคิดเห็น ใหRผูRมารับบริการไดRแสดงความคิดเห็น เพ่ือจะไดRนําไปปรับปรุง
แกRไขใหRสอดคลRองกับความตRองการของประชาชน 

ขOอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 
 1. ผูRสนใจควรศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจตHอการใหRบริการของหนHวยงานของรัฐ หรือ
หนHวยงานท่ีมีลักษณะการบริการท่ีใกลRเคียงกัน เพ่ือนํามาวิเคราะห�เปรียบเทียบเปVนขRอมูล ในอันท่ีจะ
กําหนดแนวทางในการปรับปรุง การใหRบริการของขRาราชการตํารวจตHอไป 
 2. ผูRสนใจศึกษา ควรไดRศึกษาควบคูHกับความพึงพอใจของขRาราชกาตํารวจ วHาปyจจัยใดท่ีมีผล
ตHอการปฏิบัติงาน เพ่ือนํามาวิเคราะห�ใหRเห็นภาพรวม และกําหนดแนวทางในการปรับปรุง ในเร่ือง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตHอการปฏิบัติงานของขRาราชการตํารวจตHอไป 
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Chana Rattanapakdee, Khing Khaengwisetchaicharn and Bunjong Somanee 
คณะรัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

 ผูRนําหรือผูRบริหารองค�กรเปVนผูRมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค�กร ผูRนําตRองมี
วิสัยทัศน�กวRางไกลท่ีจะบริหารองค�กรของตน ใหRบรรลุวัตถุประสงค�ตามเป{าหมาย พฤติกรรมของผูRนํา
และการบริหารท่ีจูงใจใหRบุคลากรในองค�กรรHวมมือกันทํางานและทํางานอยHางมีความสุข เปVนสิ่งสําคัญ
ตHอความสําเร็จขององค�กร งานวิจัยน้ีจะศึกษาพฤติกรรมผูRนําของผูRบริหารเทศบาลในเขตจังหวัด
หนองบัวลําภู โดยรวบรวมแบบสอบถาม และวิเคราะห�ขRอมูลโดย ใชRโปรแกรมสําเร็จรูป การวิจัยคร้ังน้ี
มีการแบHงพฤติกรรมผูRนําเปVน 3 ดRาน คือ พฤติกรรมท่ีเนRนงาน พฤติกรรมท่ีเนRนความสัมพันธ� และ
พฤติกรรมท่ีเนRนการเปลี่ยนแปลง กลุHมเป{าหมายท่ีทําการวิจัย คือ ขRาราชการเทศบาลในจังหวัด
หนองบัวลําภู กลุHมตัวอยHาง จํานวน 136 คน 
 ผลการวิจัย พบวHา 
 ผูRตอบแบบสอบถามสHวนใหญHเปVนเพศชาย รRอยละ 54.4 อายุระหวHาง 31-40 ปY รRอยละ 52.2 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี รRอยละ 67.6 ประสบการณ�การทํางาน 6-10 ปY รRอยละ 58.8 ตําแหนHง
พนักงาน รRอยละ 96.3 อัตราเงินเดือน 20,001 ข้ึนไป รRอยละ 36.0 
 พฤติกรรมผูRนําของผูRบริหารเทศบาลในเขตเทศบาลหนองบัวลําภู ตามระดับความคิดเห็นของ
ขRาราชการของเทศบาลในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู โดยรวมอยูHในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปVนรายดRาน 
พบวHาทุกดRาน อยูHในระดับมาก โดยเรียงลําดับคHาเฉลี่ยจากมากไปนRอย ไดRแกH พฤติกรรมท่ีเนRนงาน 
เทHากับ 4.46 รองลงมา พฤติกรรมท่ีเนRนการเปลี่ยนแปลง เทHากับ 4.40 และพฤติกรรมท่ีเนRน
ความสัมพันธ�เทHากับ 4.29 เม่ือจําแนกเปVนรายขRอของแตHละดRาน พบวHาอยูHในระดับมาก 
คําสําคัญ : พฤติกรรมผูRนํา, ผูRบริหารเทศบาล, หนองบัวลําภู 
 

Abstract 
 Leader or organization’s administrator are the potential person to change and 
develop the organization. Leaders must have a wide vision to manage their 
organizations to achieve their goals. The behavior of the leader or organization’s 
administrator must motivate people in the organization to collaborate and work 
happily is important to the success of the organization. This research will study the 
leader’s behavior of municipality administratrators of Nong Bua Lamphu province by 
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gathering the query and analyzing the data using the statistical program, this research 
has been divided three leader’s behaviors: work-oriented behavior, relationship-
oriented behavior and transformational behavior. A research target group is 
municipality administratrators of Nong Bua Lamphu province, the sample size equal 
to 136 samples. 
 The result included: 

Most respondents are male 54.4 percent, the age between 31-40 52.2 
percent, bachelor's degree 67.6 percent, working experience 6-10 percent 58.8 
percent, employee position 96.3 percent and salary 20,001 or above 36.0 percent  
 The leader of municipality administratrators of Nong Bua Lamphu province, 
according to the level of opinion of the officers of municipality administratrators of 
Nong Bua Lamphu province. The overall score is at high level. When considering that 
all aspects are at high level, descending order of average score is work-oriented 
behavior equal to 4.46, transformational behavior equal to 4.40 and relationship-
oriented behavior equal to 4.29. When considering as a part of each aspects found 
that all aspects are at high level.  
Keywords : Leadership behavior, municipality administratrators, Nong Bua Lamphu 
 
บทนํา 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหRแกHองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน 
พ.ศ.2542 น้ัน เปรียบเสมือนกฎหมายแมHบทท่ีมีลักษณะเปVนการปฏิรูปการปกครองทRองถ่ินไทย และมี
การบัญญัติมาตราตHางๆ อยHางเปVนรูปธรรม รวมท้ังกําหนดอํานาจหนRาท่ีการใหRบริการสาธารณะแกH
สังคมและชุมชน ซึ่งในปyจจุบันองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินมีการทํางานประสานกับองค�กรอ่ืนๆ เปVน
จํานวนมาก ผูRปฏิบัติงานยHอมมีความผูกพันกับองค�กร โดยไมHสามารถหลีกเลี่ยงไดR ท้ังองค�กรภาครัฐ 
และเอกชน อีกท้ังในยุคกระแสโลกาภิวัฒน� ท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงอยูHในขณะน้ีไดRสHงผลใหRประเทศไทย
จําเปVนตRองมีการปฏิรูปการบริหารองค�กร เพ่ือพัฒนาใหRองค�กรไดRใชRทฤษฎีเชิงปฏิบัตินําความคิดไปสูH
ความสําเร็จและเป{าหมายขององค�กร การพัฒนาองค�กรจะสําเร็จหรือลRมเหลวข้ึนอยูHกับผูRเก่ียวขRองทุก
คนในองค�กรโดยรHวมมือกันในการพัฒนาองค�กรใหRประสบความสําเร็จ ดังน้ัน หนHวยงานหรือองค�กรท่ี
นําหลักการและนโยบายการพัฒนาองค�กรไปปฏิบัติภายในองค�กร จะตRองมีผูRนําในการพัฒนา ซึ่ง
ผูRบริหารองค�กรเปVนปyจจัยท่ีมีความสําคัญท่ีสุดท่ีจะชHวยใหRการดําเนินการของหนHวยงานสําเร็จตาม
เป{าหมาย 
 จากเหตุผลดังกลHาวขRางตRน ผูRบริหารจึงตRองมีความรูRความสามารถ และประสบการณ� 
นอกจากน้ียังตRองเปVนผูRมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง และสามารถแสดงพฤติกรรมผูRนําในการบริหาร 
มีวิสัยทัศน�กวRางไกลท่ีจะบริหารองค�กรของตน เพ่ือใหRบรรลุวัตถุประสงค�ตามเป{าหมาย ผูRบริหาร
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จะตRองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูRนําหรือแสดงพฤติกรรมในการบริหารดRวยการจูงใจใหRบุคลากรใน
องค�กรรHวมมือกันทํางานอยHางมีความสุข ประพฤติตนเปVน ตัวอยHางแกH เพ่ือนรHวมงานและ
ผูRใตRบังคับบัญชา มีความเปVนธรรมในการบริหารงาน อันจะสHงผลตHอขวัญและกําลังใจของบุคลากร ทํา
ใหRทุHมเทใหRแกHงาน ผูRนําตRองสรRางความผูกพันใหRแกHบุคลากรในองค�กรเพ่ือใหRเกิดความรัก และความ
ศรัทธาในตัวผูRนําพรRอมท่ีจะรHวมมือกันทํางานใหRหนHวยงานหรือองค�กรของตนประสบผลสําเร็จ การ
แสดงพฤติกรรมผูRนําดRานใดดRานหน่ึง ยHอมมีผลกระทบตHอการบริหารงานในหนHวยงาน และจะสHงผลถึง
บรรยากาศขององค�กรไดR และประสิทธิภาพในการทํางาน 
 ผูRนําหรือผูRบริหารองค�กรท่ีมีความสัมพันธ�และเก่ียวขRองกับบุคลากรในองค�กร สHงผลถึง
ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร ดังน้ันผูRนําจะตRองมีบทบาทจูงใจใหRบุคลากรทํางานรHวมกันอยHาง
มีความสุข มีเป{าหมายรHวมกัน เกิดความรักใครHผูกพันกัน เกิดบรรยากาศท่ีดี โดยท้ังฝ�ายบริหารและ
ฝ�ายปฏิบัติงานจะตRองรHวมมือกันในการสรRางบรรยากาศอันพึงประสงค�ในองค�กร ดังน้ัน ผูRบริหาร
จําเปVนตRองแสดงบทบาทสําคัญใหRเกิดความสัมพันธ�ของสมาชิกในองค�กร การแสดงบทบาทผูRนําท่ี
เหมาะสมและเปVนท่ียอมรับแกHสมาชิกในองค�กรจึงเปVนสิ่งสําคัญผูRบริหารจะมีภาวะผูRนําและแสดง
พฤติกรรมท่ีแตกตHางกันตามสภาพการบริหาร พฤติกรรมผูRนําท่ีแสดงออกจะสHงผลตHอการทํางานของ
บุคลากรในองค�กร ซึ่งมีผลตHอองค�กรอยHางหลีกเลี่ยงไมHไดR องค�กรบางแหHงบุคลากรมีความสุขและพอใจ
ท่ีจะทํางาน แตHบางแหHงบุคลากรไมHมีความสุขในการทํางาน การแสดงออกดRานพฤติกรรมจึงอาจจะ
สHงผลกระทบตHอขวัญและกําลังใจในการทํางานของบุคลากรในองค�กร ดังน้ันพฤติกรรมผูRนํายHอมมี
ความสัมพันธ�กับบุคลากรท่ีจะทําใหRเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางานใหRประสบความสําเร็จหรือมี
ความเฉื่อยชาทRอแทRในการทํางาน 
 จากขRอมูลเบ้ืองตRนสภาพปyญหาขององค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินเทศบาลในเขตจังหวัด
หนองบัวลําภู พบวHาผลการประเมินโบนัสประจําปY ผลการเลื่อนข้ันเงินเดือน และผลการแตHงต้ังของ
พนักงานใหRดํารงตําแหนHงในระดับท่ีสูงข้ึนไป ไมHเปVนไปตามผลงานท่ีไดRปฏิบัติจริง หากผูRบริหาร
ดําเนินการอยHางไมHมีกฎเกณฑ�ในการประเมิน ผลการประเมินไมHมีความยุติธรรม ไมHคํานึงถึงผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานก็จะสHงผลทําใหRพฤติกรรมผูRบริหารกับบรรยากาศองค�กรในการทํางานไมHดี ไมH
เปVนท่ีพึงปรารถนา ดRวยเหตุผลดังกลHาว งานวิจัยน้ีจะศึกษาพฤติกรรมผูRนําของผูRบริหารเทศบาลในเขต
จังหวัดหนองบัวลําภู เพ่ือท่ีจะไดRทราบถึงพฤติกรรมผูRนําของผูRบริหารและบรรยากาศการทํางานใน
องค�กร ซึ่งจะเปVนประโยชน�สําหรับผูRบริหารท่ีจะนําไปปรับปรุงพัฒนาหรือแกRไขพฤติกรรมผูRนําใหR
เหมาะสมเปVนท่ียอมรับแกHบุคลากรในองค�กรอีกตHอไป  
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูRนําของผูRบริหารองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน ไดRแกH ผูRบริหารของ
เทศบาลในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู 
 2. เพ่ือศึกษาปyจจัยสHวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตHอพฤติกรรมผูRนําของผูRบริหารเทศบาลในเขต
จังหวัดหนองบัวลําภู 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

           ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 
ป}จจัยส�วนบุคคล  พฤติกรรมผูOนาํ 

- เพศ 

- อายุ 

- วุฒิทางการศึกษา 

- ประสบการณ�ทํางาน 

- ตําแหนHง 

- อัตราเงินเดือน 

 - ดRานพฤติกรรมท่ีเนRนงาน 

- ดRานพฤติกรรมท่ีเนRน
ความสัมพันธ� 

- ดRานพฤติกรรมท่ีเนRนการ
เปลี่ยนแปลง 
 

 
การดําเนินการวิจัย 
 วิธีดําเนินการวิจัย เร่ือง พฤติกรรมผูRนําของผูRบริหารเทศบาลในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู 
ผูRวิจัยไดRดําเนินการวิจัย โดยลําดับดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุHมตัวอยHาง 
 2. เคร่ืองมือและวิธีการสรRางเคร่ืองมือ 
 3. การเก็บรวบรวมขRอมูล 
 4. การจัดกระทําขRอมูล 
 5. การวิเคราะห�ขRอมูล 
 6. สถิติทีใ่ชRในการวิเคราะห�ขRอมูล 
 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากร ท่ีใชRในการวิจัย ไดRแกH เทศบาลในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ประจําปYงบประมาณ 
2561 จํานวนประชากรท้ังหมด 210 คน 
 กลุHมตัวอยHาง ท่ีใชRในการวิจัย ไดRแกH ขRาราชการเทศบาลในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ประจําปY
งบประมาณ 2561 โดยทําการกําหนดขนาดกลุHมตัวอยHาง ตามตารางสําเร็จรูปของเคร็ชซีและมอร�แกน 
(Krejcie and Morgan) ไดRขนาดกลุHมตัวอยHาง จํานวน 136 คน 
ไดRแกH  1. เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู จํานวน 15 คน  
 2. เทศบาลตําบลนาคําไฮ จํานวน  6 คน 
 3. เทศบาลตําบลนามะเฟwอง จํานวน  6 คน 
 4. เทศบาลตําบลหัวนา จํานวน  6 คน 
 5. เทศบาลตําบลโนนสัง จํานวน  6 คน 
 6. เทศบาลตําบลหนองเรือ จํานวน  6 คน 
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 7. เทศบาลตําบลบRานคRอ จํานวน  6 คน 
 8. เทศบาลตําบลบRานโคก จํานวน  5 คน 
 9. เทศบาลตําบลสุวรรณคูหา จํานวน  5 คน 
 10.เทศบาลตําบลนาดี จํานวน  5 คน 
 11.เทศบาลตําบลนาดHาน จํานวน  5 คน 
 12.เทศบาลตําบลกุดดูH จํานวน  5 คน 
 13. เทศบาลตําบลบุญทัน จํานวน  5 คน 
 14. เทศบาลตําบลนากลาง จํานวน  5 คน 
 15. เทศบาลตําบลกุดดินจ่ี จํานวน  5 คน 
 16. เทศบาลตําบลฝy�งแดง จํานวน  5 คน 
 17. เทศบาลตําบลเกHากลอย จํานวน  5 คน 
 18.เทศบาลตําบลนาหนองทุHม จํานวน  5 คน 
 19.เทศบาลตําบลจอมทอง จํานวน  5 คน 
 20.เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย จํานวน  5 คน 
 21. เทศบาลตําบลโนนสะอาด จํานวน  5 คน 
 22. เทศบาลตําบลยางหลHอ จํานวน  5 คน 
 23. เทศบาลตําบลหนองแก จํานวน  5 คน 
 24. เทศบาลตําบลนาเหลHา จํานวน  5 คน 
 รวม  136 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใชOในการวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใชRในการวิจัย ไดRแกH แบบสอบถาม (questionnaire) เพ่ือใชRสอบถามเก่ียวกับ
พฤติกรรมผูRนําของผูRบริหารเทศบาลในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ซึ่งแบHงออกเปVน 2 ตอน ดังน้ี 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเปVนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) เพ่ือใชRสอบถามขRอมูลท่ัวไป 
เก่ียวกับสถานภาพผูRตอบแบบสอบถามประกอบดRวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ�ทํางาน 
ตําแหนHง อัตราเงินเดือน การปฏิบัติงานรHวมกับผูRบริหาร 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมผูR นําของผูRบริหาร ตามความคิดเห็นของ
ขRาราชการของเทศบาลในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ซึ่งประกอบดRวย พฤติกรรมท่ีเนRนงาน พฤติกรรมท่ี
เนRนความสัมพันธ� และพฤติกรรมท่ีเนRนการเปลี่ยนแปลงเปVนมาตราสHวนประมาณคHา 5 ระดับ 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห�ขRอมูล จํานวน และรRอยละ ของขRาราชการ เทศบาล เม่ือจําแนกตามเพศ 
พบวHา สHวนใหญHเปVนเพศหญิง จําแนกตามอายุ พบวHา สHวนใหญHมีอายุระหวHาง 31-40 ปY เม่ือจําแนก
ตามวุฒิการศึกษา พบวHาสHวนใหญHวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และจําแนกตามประสบการณ�ทํางาน 



136 
การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

พบวHา สHวนใหญHมีประสบการณ�ทํางาน อยูHระหวHาง 6-10 ปY จําแนกตามตําแหนHง พบวHา สHวนใหญHมี
ตําแหนHงพนักงาน และจําแนกตามอัตราเงินเดือน พบวHา สHวนใหญH มีอัตราเงินเดือน อยูHระหวHาง 
5,000-10,000 บาท 
 2. ผลการวิเคราะห�ขRอมูล คHาเฉลี่ย และคHาเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมผูRนําของเทศบาล
ตามระดับความคิดเห็นของขRาราชการเทศบาล เม่ือพิจารณาเปVนรายดRาน พบวHาทุกดRาน อยูHในระดับ
มาก โดยเรียงลําดับคHาเฉลี่ย ไดRแกH พฤติกรรมท่ีเนRนการเปลี่ยนแปลง รองลงมาพฤติกรรม ท่ีเนRนงาน 
และพฤติกรรมท่ีเนRนความสัมพันธ� ตามลําดับ 
 3. ผลการวิเคราะห�ขRอมูล คHาเฉลี่ย และคHาเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมผูRนําของเทศบาล
ตามระดับความคิดเห็นของขRาราชการของเทศบาล ไดRแกH พฤติกรรมท่ีเนRนงาน จําแนกเปVนรายขRอ อยูH
ในระดับมากทุกขRอ โดยขRอท่ีมีคHาเฉลี่ยสูงสุด คือ มอบหมายงานใหRผูRใตRบังคับบัญชาอยHางเปVนระบบ
และเหมาะสมกับลักษณะงาน สHวนขRอท่ีมีคHาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
สําหรับพฤติกรรมท่ีเนRนความสัมพันธ� จําแนกเปVนรายขRอ อยูHในระดับมากทุกขRอ โดยขRอท่ีมีคHาเฉลี่ย
สูงสุด อยูHในระดับมาก คือ กําหนดมาตรฐานการทํางานของแตHละสHวน/ฝ�ายและบริหารตามบทบาท
อยHางชัดเจนไมHคลุมเครือ ขRอท่ีมีคHาเฉลี่ยตํ่าสุดมาก คือ มีการแกRไขปyญหาขRอตHางๆ อยHางมีระบบ และ
พฤติกรรมท่ีเนRนการเปลี่ยนแปลง จําแนกเปVนรายขRอ อยูHในระดับมากทุกขRอโดยขRอท่ีมีคHาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ความสามารถในการประสานงานใหRเกิดประโยชน�สูงสุด สHวนขRอท่ีมีคHาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ใหR
ขRอเสนอแนะในการพัฒนางาน 
 4. ผลการวิเคราะห�ขRอมูล คHาเฉลี่ย และคHาเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมผูRนําของผูRบริหาร
เทศบาลในจังหวัดหนองบัวลําภู ตามระดับความคิดเห็นของขRาราชการเทศบาล โดยการจําแนกตามเพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ�ทํางาน ตําแหนHง และอัตราเงินเดือน จําแนกตามเพศ พบวHา สHวนใหญH
เปVน เพศชาย ดRานพฤติกรรมท่ีเนRนงาน พบวHาสHวนใหญHเปVนเพศชาย ดRานพฤติกรรมท่ีเนRนความสัมพันธ� 
สHวนใหญHเปVนเพศชาย และพฤติกรรมท่ีเนRนการเปลี่ยนแปลง สHวนใหญHเปVนเพศหญิง เม่ือจําแนกตามอายุ 
สHวนใหญHอายุตํ่ากวHา 30 ปYขึ้นไป ดRานพฤติกรรมท่ีเนRนงาน สHวนใหญH อายุ 31-40 ปYข้ึนไป ดRานพฤติกรรมท่ี
เนRนความสัมพันธ� สHวนใหญHอายุตํ่ากวHา 30 ปY และดRานพฤติกรรมท่ีเนRนการเปลี่ยนแปลง สHวนใหญHอายุ  
51 ปYข้ึนไป เม่ือจําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวHาพฤติกรรมท่ี เนRนงาน สHวนใหญH ตํ่ากวHาปริญญาตรี  
ดRานพฤติกรรมท่ีเนRนความสัมพันธ� สHวนใหญHตํ่ากวHาปริญญาตรี และดRานพฤติกรรมท่ีเนRนการเปลี่ยนแปลง 
สHวนใหญHระดับปริญญาตรี เม่ือจําแนกตามประสบการณ�ทํางาน สHวนใหญH มีประสบการณ� 1-5 ปY  
ดRานพฤติกรรมท่ีเนRนงาน สHวนใหญH มีประสบการณ� 6-10 ปYข้ึนไป ดRานพฤติกรรมท่ีเนRนความสัมพันธ� สHวน
ใหญHมีประสบการณ� 1-5 ปY และดRานพฤติกรรมท่ี เนRนการเปลี่ยนแปลง สHวนใหญHมีประสบการณ� 11-15 ปY
ข้ึนไป เม่ือจําแนกตามตําแหนHง พบวHา ดRานพฤติกรรมท่ีเนRนงานน้ันเทHากัน สHวนดRานพฤติกรรมท่ีเนRน
ความสัมพันธ� สHวนใหญHเปVนพนักงาน ดRานพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง สHวนใหญHเปVนหัวหนRา เม่ือจําแนก
ตามอัตราเงินเดือน สHวนใหญHอยูHระหวHาง 5,000-10,000 บาทข้ึนไป ดRานพฤติกรรมท่ีเนRนงาน สHวนใหญHอยูH
ระหวHาง 5,000-10,000 และ 10,001-15,000 บาทข้ึนไป ดRานพฤติกรรมท่ีเนRนความสัมพันธ� สHวนใหญHอยูH
ระหวHาง 5,000-10,000 บาท ดRานพฤติกรรมท่ีเนRนการเปลี่ยนแปลง สHวนใหญHอยูHที่ 20,001 บาทข้ึนไป 
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 5. พฤติกรรมผูRนําของผูRบริหารท่ีดีมาใชRในองค�กรจะทําใหRเกิดบรรยากาศการทํางานท่ีดี
พนักงานทํางานดRวยความรับผิดชอบในหนRาท่ีของตนเอง ผลการทํางานมีประสิทธิภาพตรงตาม
เป{าหมายหรือวัตถุประสงค�ขององค�กร การประเมินผลการบริการจัดการท่ีดีของเทศบาลก็จะทําใหR
ไดRรับโบนัสประจําปY และใชRเปVนขRอมูลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูRนําของผูRบริหารเทศบาลในเขต
จังหวัดหนองบัวลําภูใหRมีความเหมาะสมกับการทํางาน 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพฤติกรรมผูRนําของผูRบริหารเทศบาลในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู อภิปรายผลไดR
ดังน้ี 
 1. พฤติกรรมผูRนําของผูRบริหารเทศบาลในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ดRานพฤติกรรมท่ีเนRนงาน 
ตามระดับความคิดเห็น ของขRาราชการของเทศบาล โดยรวม อยูHในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปVนราย
ดRาน อภิปรายไดRวHา ทุกดRาน อยูHในระดับมาก โดยเรียงลําดับคHาเฉลี่ย ไดRแกH มอบหมายงานใหR
ผูRใตRบังคับบัญชาอยHางเปVนระบบและเหมาะสมกับลักษณะงาน รองลงมา มีการทํางานแผนและบริหาร
จัดการท่ีดีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และการมีกลยุทธ�ในการปฏิบัติงานใหRประสบ
ความสําเร็จผลท่ีปรากฏน้ีสามารถนําไปพัฒนากระบวนการทํางาน โดยการเพ่ิมความสัมพันธ�ระหวHาง
ผูRนํากับบุคลากร 
 2. พฤติกรรมผูR นําของผูRบริหารเทศบาลในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู พฤติกรรมท่ีเนRน
ความสัมพันธ�ตามระดับความคิดเห็นของขRาราชการเทศบาล จากผลการวิจัย พบวHา พฤติกรรมท่ีเนRนงาน 
จําแนกเปVนรายขRอ อยูHในระดับมากทุกขRอ อภิปรายไดRวHาขRอท่ีมีคHาเฉลี่ยสูงสุด คือ เปVนผูRประนีประนอมท่ี
ดี เม่ือเกิดปyญหาหรือความขัดแยRง การใหRขวัญและกําลังใจแกHผูRใตRบังคับบัญชาอยHางท่ัวถึง สHวนขRอท่ีมี
คHาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การมีโครงสรRางการทํางานเปVนแบบรHวมกันคิดรHวมกันทําท่ีชัดเจน สําหรับพฤติกรรมท่ี
เนRนความสัมพันธ� จําแนกเปVนรายขRอ อยูHในระดับมากและโดยขRอท่ีมีคHาเฉลี่ยสูงสุด อยูHในระดับมาก คือ 
เปVนผูRประนีประนอมท่ี ดี  เม่ือเกิดปyญหาหรือความขัดแยRง และการใหRขวัญและกําลั งใจแกH
ผูRใตRบังคับบัญชาอยHางท่ัวถึง ขRอท่ีมีคHาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การมีโครงสรRางการทํางานเปVนแบบรHวมคิดรHวมกัน
ทําท่ีชัดเจน และพฤติกรรมท่ีเนRนการเปลี่ยนแปลง จําแนกเปVนรายขRอ อยูHในระดับมากทุกขRอโดยขRอท่ีมี
คHาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการสรRางขวัญและกําลังใจในการทํางานใหRแกHผูRใตRบังคับบัญชา สHวนขRอท่ีมีคHาเฉลี่ย
ตํ่าสุด คือ มีการกําหนดวิสัยทัศน� เป{าหมาย กลยุทธ�ในการบริหารงาน เพ่ือใหRบรรลุวัตถุประสงค� ดังน้ัน
ผูRนําองค�กรควรเพ่ิมบทบาทในดRานคุณธรรมและจริยธรรมใหRมากข้ึน 
 3. พฤติกรรมผูR นําของผูRบริหารเทศบาลในจังหวัดหนองบัวลําภู พฤติกรรมท่ีเนRนการ
เปลี่ยนแปลงตามระดับความคิดเห็นของขRาราชการ อภิปรายไดRวHา จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายดRาน 
อยูHในระดับมาก เม่ือเรียงลําดับคHาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น จากผลการวิจัยพบวHา เพศชาย สูงกวHา 
เพศหญิง เม่ือจําแนกตามอายุ โดยรวมและรายดRาน อยูHในระดับมาก เรียงลําดับคHาเฉลี่ย ไดRแกH อายุตํ่า
กวHา 30 ปY อายุ 31-40 ปY อายุ 51 ปYขึ้นไป และ อายุ 41–50 ปY ตามลําดับ และจําแนกตามวุฒิการศึกษา 
โดยรวมและรายดRาน อยูHในระดับมาก เม่ือเรียงลําดับคHาเฉลี่ย ไดRแกH ระดับปริญญาตรี รองลงมา สูงกวHา
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ปริญญาตรี และตํ่ากวHาปริญญาตรี จําแนกตามประสบการณ�ทํางาน โดยรวมและรายดRาน อยูHในระดับ
มาก โดยเรียงลําดับคHาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ประสบการณ� 1-5 ปY รองลงมา 
ประสบการณ� 6-10 ปY ประสบการณ� 11-15 ปY และประสบการณ� 16 ปYข้ึนไป จําแนกตามตําแหนHง 
โดยรวมและรายดRาน อยูHในระดับมาก มีระดับเทHากัน จําแนกตามอัตราเงินเดือน โดยรวมและรายดRาน 
อยูHในระดับมาก เม่ือเรียงลําดับคHาเฉลี่ย ไดRแกH 5,000-10,000 บาท รองลงมา 10,000-15,000 บาท 
15,000-20,000 บาท และ 20,000 บาท ตามลําดับ 
 
ขOอเสนอแนะ 

ขOอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี ้
 จากผลการวิจัยพฤติกรรมผูRนําของผูRบริหารเทศบาลในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู พบวHา 
พฤติกรรมผูRนํา ตามระดับความคิดเห็นของขRาราชการของเทศบาล เม่ือพิจารณาเปVนรายดRาน พบวHา 
ทุกดRานอยูHในระดับมาก แตHมีบางปyจจัย ท่ีคHาเฉลี่ยอยูHในระดับตํ่ากวHาดRานอ่ืนๆ ควรใหRความสําคัญ ดังน้ี 
 1. พฤติกรรมท่ีเนRนความสัมพันธ� คือ ยินดีใหRคําปรึกษาแกHผูRใตRบังคับบัญชา 
 2. พฤติกรรมท่ี เนRนการเปลี่ยนแปลง คือ ผูRบ ริหารยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 
 3. พฤติกรรมท่ีเนRนงาน คือ กลยุทธ�ในการปฏิบัติงานใหRประสบความสําเร็จ 

 
ขOอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 

 1. ควรศึกษาพฤติกรรมผูRนําของผูRบริหารเทศบาลในจังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับ
การวิจัยคร้ังน้ี 
 2. ควรศึกษาสภาพ และความตRองการพฤติกรรมผูR นําของผูRบ ริหารเทศบาลท่ี มีตHอ
ประสิทธิภาพในการทํางานของขRาราชการของเทศบาล 
 3. ควรศึกษาพฤติกรรมผูRนําของผูRบริหารเทศบาล โดยวิธีการวิจัยแบบอ่ืน เชHน การศึกษาวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ� เพ่ือทราบถึงรายละเอียดเก่ียวกับปyจจัยตHางๆ ท่ีมีความสัมพันธ�กับ
พฤติกรรมผูRนําของผูRบริหารเทศบาล 
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บทคัดย�อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค� เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีสHวนรHวมของประชาชน
ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลคําชะอี อําเภอคําชะอี จังหัดมุกดาหาร กลุHมตัวอยHางท่ีใชRใน
การศึกษาคือ ประชาชนเทศบาลตําบลคําชะอี อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 196 คน สถิติ
ท่ีใชRในการวิเคราะห�ขRอมูลประกอบดRวย รRอยละ คHาเฉลี่ย สHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test 
 ผลการศึกษาพบวHา  
 1. ระดับการมีสHวนรHวมของประชาชนชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลคําชะอี 
อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร ในภาพรวม อยูHในระดับมาก 
 2.ประชาชนชนท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษาท่ีแตกตHางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลคําชะอี อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร ตHางกัน 
 ขRอเสนอแนะ  
 1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลในการเขRามามีสHวนรHวมของคณะกรรมการชุมชน 
 2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการประเมินประสิทธิผลของการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 
คําสําคัญ : การมีสHวนรHวมของประชาชน, การจัดทําแผนพัฒนา 
 

Abstract  
 This study aims To study and compare the level of involvement of the 
community in the development plan Kham Cha E. Samples used in the study. 
Committee of 196 Kham Cha E statistics used in this study consisted of an average 
standard deviation, t-test and F-test. 
 The results showed that 
  1. The involvement of the community in the development plan Kham Cha E 
in the overall level. 
 2. Community Board with sex, age, occupation and level of education are 
different. Opinions about the development plan Kham Cha E different. 
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 Suggestion 
  1. There should be a study on the influence of the participation of the 
community board. 
  2. There should be a study on the effectiveness of the plan development. 
Keywords : People’s Participation, Development Planning 
 
บทนํา 

ในการบริหารราชการแผHนดิน หรือการปกครองทRองถ่ินของไทยในปyจจุบันมีหลายรูปแบบ
แตกตHางกันออกไปตามความเหมาะ สมกับสภาพของแตHละทRองถ่ิน โดยในสภาวการณ�ท่ีเกิดการ
เปลี่ยนแปลงท้ังทางดRานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ไดRทําใหRประชาชนมีความต่ืนตัว และมีความรูR
ความเขRาใจในการปกครองตนเองมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะการรับรูRขHาวสารและการมีสHวนรHวมทางการ
เมืองในรูปแบบตHาง ๆ ประกอบกับการพัฒนาของประเทศไดRทําใหRทRองถ่ินมีความเจริญข้ึนเปVนลําดับ 
จึงจําเปVนอยHางย่ิงท่ีจะตRองปรับปรุงรูปแบบการปกครองทRองถ่ินไทยท่ีมีอยูHใน ปyจจุบันใหRเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหRหนHวยการปกครองทRองถ่ินสามารถ
ปฏิบัติหนRาท่ีของตนไดRอยHางเต็มท่ี และมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตRองการของ
ประชาชนในทRองถ่ินและเสริมสรRางการมีสHวนรHวม ของประชาชนในการปกครองตนเองใหRมากท่ีสุด 
อันเปVนเป{าหมายสําคัญของการกระจายอํานาจการปกครอง แตHท้ังน้ี การท่ีจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
โครงสรRาง อํานาจหนRาท่ีของหนHวยการปกครองทRองถ่ินรูปแบบใดก็ตาม จําเปVนจะตRองพิจารณาถึง
ความเหมาะสมท้ังทางดRานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนขีดความสามารถทางดRานการบริหาร
บุคคล การเงิน และการคลังของทRองถ่ินเหลHาน้ันประกอบกันดRวยจากท่ีกลHาวมาขRางตRน เทศบาลตําบล
คําชะอี อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร เปVนองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน โดยอาศัยความรHวมมือจาก
การมีสHวนรHวมของประชาชนในการพัฒนาทRองถ่ินเปVนสําคัญ และในการพัฒนาทRองถ่ินจําเปVนจะตRองมี
การพัฒนาท่ีมีเป{าหมายหรือเป{าประสงค�ท่ีแนHนอนและชัดเจน ดังน้ันจึงมีความจําเปVนจะตRองดําเนิน
นโยบายในการพัฒนาองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน โดยการจัดทําแผนพัฒนาเปVนแนวทางในการพัฒนา
ทRองถ่ิน 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการมีสHวนรHวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลคําชะอี 
อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีสHวนรHวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทRองถ่ินของเทศบาล
ตําบลคําชะอี จําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ และการศึกษา 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาคร้ังน้ี ทําการศึกษา การมีสHวนรHวมของคณะกรรมการชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนา

เทศบาลตําบลคําชะอี อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร ดังมีกรอบแนวคิดในการศึกษาคRนควRา ดังน้ี 
 

   ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม 
สถานภาพสHวนบุคคล ไดRแกH  

1. เพศ  
2. อายุ  
3. อาชีพ  
4. ระดับการศึกษา  

 ระดับการมีสHวนรHวมของคณะกรรมการชุมชน
ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ไดRแกH 

1. ดRานการมีสHวนรHวมในการตัดสินใจ 
2. ดRานการมีสHวนรHวมในการดําเนินการ 
3. ดRานการมีสHวนรHวมไดRรับผลประโยชน� 
4. ดRานการมีสHวนรHวมในการประเมินผล 

 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขOอง 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “เร่ือง การมีสHวนรHวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลคําชะอี อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร” โดยผูRวิจัยไดRศึกษาคRนควRาเอกสารตํารา คูHมือตHาง ๆ ท่ี
เก่ียวขRองกับงานวิจัย โดยกําหนดขอบเขตของการศึกษาไวRดังน้ี 

แนวคิดเก่ียวกับการมีส�วนร�วม 
การมีสHวนรHวม หมายถึง การเขRารHวมอยHางแข็งขันของกลุHมบุคคลในข้ันตอนตHางๆ ผูRท่ีเขRามามี

สHวนรHวมยHอมเกิดความภาคภูมิใจท่ีไดRเปVนสHวนหน่ึงของการบริหาร เปVนการรHวมมือ การมีสHวนรHวมใน
บางสิ่งบางอยHาง รวมถึงความรับผิดชอบดRวย 

มีนักวิชาการหลายคนท่ีใหRความหมายของการมีสHวนรHวมท้ังนักวิชาการภายในประเทศและ
ตHางประเทศ นักวิชาการภายในประเทศ ไดRใหRความหมายของการมีสHวนรHวม ดังน้ี 

นักวิชาการตHางประเทศไดRใหRความหมายของการมีสHวนรHวม ดังน้ี 
อาร�นสไตน� (Arnstein, 1969: 219) ใหRความหมายของการมีสHวนรHวมวHา การมีสHวนรHวมท่ีมี

คุณภาพน้ันผูRเขRาไปรHวมจะตRองมีอํานาจและการควบคุมอยHางแทRจริง ในอันท่ีจะกระทําการอยHางใด
อยHางหน่ึง ใหRบังเกิดผลข้ึนมามิใชHเพียงแตHเขRาไปมีสHวนรHวมเฉยๆ  

ดุจ�ลาห� (Douglah, 1970: 90) กลHาวถึงความหมายของการมีสHวนรHวม (participation) วHา
เปVนคําท่ีมีความหมายกวRางและใชRในบริบทท่ีแตกตHางกันนักการศึกษาใชRคําน้ีในการอRางอิงถึงการมี
สHวนรHวมในเหตุการณ� กิจกรรม หรือโครงการท่ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือการศึกษา นักรัฐศาสตร�ใชRคําน้ีใน
ความหมายของการเขRารHวมกับสถาบันทางการเมืองของชุมชน เชHน การออกเสียงเลือกต้ัง นักสังคม
วิทยาใชRในความหมายของการมีปฏิสัมพันธ�กับบุคคลอ่ืน สHวนกลุHมอ่ืนๆ ใชRคําน้ีในความหมายของการ
มีสHวนรHวมในกระบวนการตัดสินใจ  

รีดเดอร� (Reeder, 1973: 72) ไดRใหRความหมายการมีสHวนรHวมวHา เปVนการเขRาไปรHวมพบปะ
สังสรรค�ทางสังคม ซึ่งรวมท้ังการมีสHวนรHวมของปyจเจกบุคคลและของกลุHมดRวย 
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เบอร�คเลย� (Berkley, 1975: 200) ไดRใหRความหมายของการมีสHวนรHวมไวRวHา หมายถึง การท่ี
ผูRนําอนุญาตใหRผูRตาม เขRามามีสHวนรHวมในการตัดสินใจมากท่ีสุดเทHาท่ีจะมากไดR 

โคเฮน และ อัพฮอฟฟ¢ (Cohen & Uphoff, 1977: 6) ใหRความหมายของการมีสHวนรHวมใน
ทัศนะของการพัฒนาชนบทวHา การมีสHวนรHวมจะตRองประกอบดRวยการมีสHวนเก่ียวขRอง 

ประชาชน 4 ประการ ไดRแกH การมีสHวนในกระบวนการตัดสินใจวHา จะทําอะไร และทําดRวย
วิธีการอยHางไร มีสHวนในการดําเนินโครงการตัดสินใจในการใหRทรัพยากรสนับสนุนโครงการและการ
รHวมมือกับองค�กรหรือกลุHมกิจกรรมเปVนการเฉพาะ มีสHวนในการแบHงปyนผลประโยชน�อันเกิดจาก
โครงการพัฒนา และ มีสHวนในการประเมินโครงการ 

การมีสHวนรHวม (participation) คือ เปVนผลมาจากการเห็นพRองกันในเร่ืองของความ ตRองการ
และทิศทางของการเปลี่ยนแปลงและความเห็นพRองตRองกัน จะตRองมีมากจนเกิด ความคิดริเร่ิม
โครงการเพ่ือการปฏิบัติ เหตุผลเบ้ืองแรก ของการท่ีมีคนมารวมกันไดควร จะตRองมีการตระหนักวHา
ปฏิบัติการท้ิงหมดหรือการกระทําท้ังหมด ท่ีทําโดยกลุHมหรือใน นามกลุHมน้ัน กระทําฝานองค�การ 
(organization) ดังน้ันองค�การจะตRองเปVนเสมือนตัวนําใหRบรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงไดR (ยุพาพร  
รูปงาม, 2545: 5) 

แนวคิดในการพัฒนาชุมชน 
1. การพัฒนาแบบมีสHวนรHวม 

การมีสHวนรHวมของประชาชน (people’s participation) การมีสHวนรHวมของประชาชน
เปVนคําท่ีเร่ิมใชRกันเม่ือประมาณ 30 ปYท่ีผHานมา เพ่ือแสดงวHาโครงการพัฒนาตHางๆ ท่ีนําไปใหRชาวบRาน
ในชุมชนตHางๆน้ัน ประชาชนในพ้ืนท่ีมีสHวนรHวม บRาง ก็บอกวHามีสHวนรHวมในการดําเนินงาน โดยชุมชนมี
สHวนสมทบงบประมาณ 5-10% ถRาไมHมีเงินก็คิดจากมูลคHาแรงงาน วัสดุสิ่งของหรือวัสดุแรงงาน หรือ
อะไรก็ไดRท่ีมาจากชุมชนงบประมาณเกือบท้ังหมด รวมท้ังการคิดและวางแผนมาจากขRางบน (top 
down) คือมาจากหนHวยงานภายนอกท้ังหนHวยงานราชการหรือองค�กรเอกชนบRางก็บอกวHามีสHวนรHวม
ในทุกข้ันตอน คือ การเก็บขRอมูลวางแผนการปฏิบัติ และประเมินผล และอRางวHาน่ีคือกระบวนการท่ีมา
จากขRางลHาง (bottom up) รวมท้ังอRางวHาไดRมีการทําประชาพิจารณ� (public hearing) แลRวซึ่ง
หมายถึงวHาไดRรับการ รับรอง จากชุมชนมีสHวนรHวมในการตัดสินใจ ในการกําหนดนโยบาย การบริหาร
จัดการทรัพยากร การบริหารจักการชุมชน คน ทุนของชุมชน จึงตRองมีการแยกแยะเน้ือหาและ
รูปแบบของ “การมีสHวนรHวมของประชาชน” ใหRเหมาะสมกับในแตHละเร่ืองพรRอมกับวิธีการและ
กระบวนการท่ีเหมาะสมการมีสHวนรHวมของประชาชนจึงไมHใชHแตHเพียงรูปแบบ เชHนการเลือกต้ังในทุก
ระดับ แลRวก็ปลHอยใหRผูRไดRรับเลือกต้ังไปดําเนินการทุกอยHางทุกเร่ืองการมีสHวนรHวมของประชาชน
หมายความวHา หลังการดําเนินงานของผูRท่ีไดRรับเลือกต้ังเขRาไปทําหนRาท่ีแทนประชาชนการมีสHวนรHวม
ของประชาชนจึงไมHใชHเพียงไปหา 5-10%มาสมทบโครงการท่ีองค�กรจากภายนอกนําเขRาไปใหR ไมHใชH
การเขRาไปเก็บขRอมูลใหRขRาราชการท่ีบอกวHาจะเอาไปทําโครงการพัฒนาทRองถ่ิน ไมHใชHแคHการไปรHวม
ประชุมรับฟyงการเสนอโครงการแลRวยกมือรับรองแลRวอRางวHาเปVนประชาพิจารณ�การมีสHวนรHวมของ
ประชาชนคือการแสดงออกถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานของชุมชนในการจัดการทุนชุมชน จัดการชีวิตของ
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ตนเอง การมีสHวนรHวมเกิดจากแนวความคิดในการพัฒนาชุมชน คือ กระบวนการท่ีผูRมีสHวนเก่ียวขRอง
หรือผูRมีสHวนไดRสHวนเสีย มีโอกาสไดRแสดงทัศนะและเขRารHวมกิจกรรมตHางๆ ท่ีมีผลตHอชีวิตความเปVนอยูH
ของประชาชน รวมท้ังมีการนําความคิดเห็นดังกลHาวไปประกอบการพิจารณา กําหนดนโยบายและ
การตัดสินใจของรัฐ ประกอบดRวยการใหRขRอมูลขHาวสารตHอผูRมีสHวนเก่ียวขRอง การเป�ดรับความคิดเห็น
จากประชาชน (ประชาพิจารณ�) การวางแผนรHวมกัน และการพัฒนาศักยภาพของประชาชนใหR
สามารถเขRามามีสHวนรHวมไดRโดยมีหลักการดังน้ีคือ 

 1. หลักจิตสํานึกและความรับผิดชอบ คือ หลักการท่ีสําคัญท่ีองค�การท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม เป�ดโอกาสใหRมีการตรวจสอบ ซึ่งจะสะทRอนถึงความรับผิดชอบตHอสาธารณะ 
และตHอผูRมีสHวนเก่ียวขRองหรือผูRมีสHวนไดRสHวนเสีย (Stakeholders) เปVนการแสดงถึงความรับผิดชอบ 
จําเปVนตRองปฏิบัติโดยยึดหลักนิติธรรมและความโปรHงใส 

 2. หลักความคุRมคHา คือ การคํานึงถึงประโยชน�สูงสุดแกHสHวนรวม ในการบริหารจัดการและ
การใชRทรัพยากรท่ีมีอยูHอยHางจํากัดใหRเกิดประโยชน�สูงสุดและย่ังยืน รวมท้ังมีการป{องกันรักษา
สิ่งแวดลRอมและมีความสามารถในการแขHงขันกับภายนอก 

 3. เป{าหมายและวิธีการของการวางแผนแบบมีสHวนรHวม การมีสHวนรHวมอาจเปVนท้ังเป{าหมาย
และวิธีการ ซึ่งกระบวนการมีสHวนรHวมแบบวิธีการ ตRองอาศัยการรวมกลุHมท่ีเขRมแข็งทําใหRคนสHวนใหญH
จะมีความรูRสึกความเปVนเจRาของ เกิดความรับผิดชอบรHวมกันและการเกิดผลประโยชน�ของกลุHม
เน่ืองจากความเขRมแข็งของกลุHมเปVนเป{าหมายท่ีไดRรับ (นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค� หุตานุวัตร, 
2546:34) 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาคRนควRา เร่ือง การมีสHวนรHวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
คําชะอี อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร ผูRวิจัยไดRใชRการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ประชากรท่ีใชRในการศึกษา ไดRแกH คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตําบลคําชะอี อําเภอคําชะอี จังหวัด
มุกดาหาร มีท้ังหมด เปVนจํานวนท้ังสิ้น 387 คน โดยใชRวิธีการสุHมตัวอยHางแบบใชRความนHาจะเปVนสุHม
ตัวอยHางแบบงHาย (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชRในการเก็บรวมขRอมูลเพ่ือประกอบ
การศึกษาคร้ังน้ี ผูRวิจัยไดRใชRแบบสอบถามเปVนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขRอมูล สถิติท่ีใชRในการ
วิเคราะห�ขRอมูลไดRแกH สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายลักษณะโดยท่ัวไปของ
กลุHมตัวอยHาง ไดRแกH  รRอยละ (Percentage) และคHาเฉลี่ย (Mean) และคHาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขOอเสนอแนะ 

 การศึกษาเร่ือง การมีสHวนรHวมของคณะกรรมการชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลคําชะอี อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร ในคร้ังน้ี โดยมีวัตถุประสงค� คือ 
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 1. สถานภาพสHวนบุคคลของผูRตอบแบบสอบถาม พบวHา ผูRตอบแบบสอบถามสHวนใหญHเปVน
เพศชาย รRอยละ 55.6 และเปVนเพศหญิง รRอยละ 44.4 มีอายุระหวHาง 31-35 ปY รRอยละ 30.6 เปVน
รัฐวิสาหกิจ รRอยละ 36.7 มีระดับการศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปวส. รRอยละ 43.4  

 2. ระดับการมีสHวนรHวมของคณะกรรมการชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลคําชะ
อี อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร ในภาพรวม อยูHในระดับมาก โดยมีคHาเฉลี่ยเทHากับ 3.92 ขRอเสนอแนะ
งานวิจัยคร้ังน้ี 

 1. ควรมีการสHงเสริมการมีสHวนรHวมในการแกRปyญหาของชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนา  
 2. ควรสHงเสริมใหRเกิดความรHวมมือในการปฏิบัติ งานตามโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเพ่ือ

นําไปดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมตHางๆ  
 3. ควรสHงเสริมใหRเกิดโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวกับงานดRานการศึกษา ศาสนา กีฬา และ

เยาวชนใหRกับประชาชนในทRองถ่ินใหRมากย่ิงข้ึน 
 4. ควรเป�ดโอกาสใหRประชาชนเขRามามีสHวนรHวมในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตาม

แผนพัฒนาเทศบาล 
 
ขOอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต�อไป 
ควรศึกษาวิจัยท้ังวิจัยในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพเพ่ือใชRประกอบการพิจารณาในการ

ปรับปรุง/พัฒนา ใหRมีประสิทธิภาพท่ีดีตHอไปรวมท้ังปyญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึน พรRอมท้ังเพ่ิมตัวแปร
ท่ีอาจจะมีผลตHองานวิจัยท่ีดีขึ้นตHอไป 
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษา บทบาทหนRาท่ีดRานการปกครองของผูRใหญHบRาน ตําบล
มุก อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ศึกษาถึงบทบาทหนRาท่ีดRานการปกครองของผูR ใหญHบRาน 
เปรียบเทียบบทบาทหนRาท่ีดRานการปกครองของผูRใหญHบRาน และปyญหาอุปสรรค และขRอเสนอแนะท่ีมี
ตHอบทบาทหนRาท่ีดRานการปกครองของผูRใหญHบRาน ตําบลมุก อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยการใหR
ประชากรตอบแบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทหนRาท่ีดRานการปกครองของผูRใหญHบRาน และปyญหา 
อุปสรรคและขRอเสนอแนะ เก่ียวกับบทบาทหนRาท่ีดRานการปกครองของผูRใหญHบRานตําบลมุก อําเภอ
เมือง จังหวัดมุกดาหาร 
  ระเบียบวิจัยใชRการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งผูRวิจัยใชRแบบสอบถามจากประชาชนในตําบลมุก อําเภอ
เมือง จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 397 ไดRมาโดยการสุHมอยHางงHาย (Simple random sampling) ผูRวิจัย
ใชRแบบสอบถามท่ีจัดทําข้ึน เปVนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขRอมูล ลักษณะของแบบสอบถามเปVนท้ัง
ปลายป�ดและปลายเป�ด สถิติท่ีใชRในการวิจัย คือ คHาความถ่ี (Frequency), คHารRอยละ (Percentage), 
และคHาเฉลี่ย (Mean) และคHาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 ผลการวิจัยพบวHา 1) บทบาทหนRาท่ีดRานการปกครองของผูRใหญHบRาน ตําบลมุก อําเภอเมือง 
จังหวัดมุกดาหาร โดยภาพรวม อยูHในระดับมาก (× = 3.68) เม่ือพิจารณาเปVนรายดRาน เรียงตามลําดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานRอย ไดRแกH อันดับหน่ึง ดRานการประสานงาน (× = 3.93) อันดับสอง ดRาน
การวางแผน (× = 3.80) อันดับสาม ดRานการจัดการองค�กร (× = 3.61) อันดับสี่ ดRานการควบคุม
ประเมินผล (× = 3.55) อันดับหRา ดRานการวางแผนกําลังคน (× = 3.50) 2) บทบาทหนRาท่ีดRานการ
ปกครองของผูRใหญHบRาน ตําบลมุก อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดRานการวางแผน โดยภาพรวมอยูHใน
ระดับมาก (× = 3.80) เม่ือพิจารณาเปVนรายขRอ พบวHา ดRานการจัดการองค�กร โดยภาพรวมอยูHใน
ระดับมาก (× = 3.61) ดRานการวางแผนกําลังคน โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก (× = 3.50) ดRานการ
ประสานงาน โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก (× = 3.93) ดRานการควบคุมประเมินผล โดยภาพรวมอยูHใน
ระดับมาก (× = 3.55) เม่ือพิจารณาเปVนรายขRอ พบวHา ประชาชนมีความคิดเห็นตHอบทบาทดRานการ
ปกครองของผูRใหญHบRาน อยูHในระดับมากทุกขRอ 3) ปyญหา อุปสรรค และขRอเสนอแนะบทบาทหนRาท่ีดRานการ
ปกครองหมูHบRานของผูRใหญHบRานตําบลมุก อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ผูRใหญHบRานมีการเรียกประชุม
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คณะกรรมการหมูHบRาน และลูกบRาน แตHไมHสามารถมาประชุมไดRทุกคร้ัง ทําใหRเกิดปyญหาในการวางแผน
ตHาง ๆ ตามท่ีต้ังเป{าหมายไวR และเกิดการทะเลาะวิวาทไมHสามัคคีกัน มีการแบHงแยกเปVนพรรคแบHงฝ�าย
กันไมHคํานึงถึงผลประโยชน�ของหมูHบRานเปVนหลัก ไมHไดRเป�ดโอกาสใหRประชาชนเขRามามีสHวนรHวมในการ
คิด การวางแผน และการตัดสินใจในงานตHาง ๆ การกําหนดทิศทางของหมูHบRานบางเร่ืองไมHเปVน
รูปธรรมตามทิศทางการพัฒนาหมูHบRาน อันเน่ืองมาจากปyญหาดRานระยะเวลา และงบประมาณท่ีลงมา
ในพ้ืนท่ีไมHเพียงพอ การแบHงงานไมHไดRผลเทHาท่ีควร อันเน่ืองมาจากบุคลากรไมHทําหนRาท่ีของแตHละ
หนHวยงานอยHางเต็มท่ี ทําใหRบางหนHวยงานไมHเปVนระบบตามท่ีต้ังเป{าหมายไวR และในหมูHบRานจัดคนเกHงตาม
หนHวยงานตHางๆ ไดRไมHพอเพียงพอ ดRานประชาสัมพันธ� บุคลากรไมHมีความสามารถเพ่ือชHวยประชาสัมพันธ� 
ใหRกRาวทันตHอยุคสมัยใหมHไดR เชHนการสรRางเว็บไซต� เพราะคนเกHงๆไปทํางานในสHวนขององค�การบริหาร
สHวนตําบลอยูHแลRว ตลอดจนการสั่งงานตามสายบังคับบัญชา ไมHรวดเร็วเทHากับผูRใหญHบRานสHงโดยตรง คนท่ี
วางแผนไวRไมHมีความสามารถหรือมีภาวะความเปVนผูRนําดRานน้ันๆ ดี อันเน่ืองมาจากการศึกษาท่ีจํากัดไมHเกิน
ปริญญาตรีประสบการณ�การทํางานนRอย อายุมากไมHมีไฟในการทํางาน ไมHมีสิ่งจูงใจ ไมHมีผลตอบแทนท่ีดี ขาด
งบประมาณคHาใชRจHายในการประสานงานกับหนHวยงานภายนอก การปฏิบัติงานจริงงานอยHางสมํ่าเสมอ 
บางเร่ือง ไมHเปVนไปตามแผนท่ีต้ังไวRดRวยปyจจัยหลายอยHาง เน่ืองมากปyจจัยสHวนตHาง ๆ ไดRแกH งบประมาณ 
ระยะเวลา และตัวบุคคล ไมHมีการตรวจสอบใหRผลการปฏิบัติงานเปVนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวR  
คําสําคัญ : บทบาทหนRาท่ีการปกครอง, ผูRใหญHบRาน 
 

Abstract  
 The objectives of this study were; The Village Governing Role of Headman in Muk 
Sub-District, Mukdahan District, Mukdahan Province. to study the role of the village 
headman of Muk Sub-District, mukdahan District, Mukdahan Province, to compare the 
role of the village headman administration of Muk Sub-District, Mukdahan District, 
Mukdahan Province and to study the problems and recommendations for the 
governing role of village headman of Muk Sub-District, Mukdahan District, Mukdahan 
Province. used and data were collected by Questionnaires role of the village 
headman and problems and recommendations for the governing role of village 
headman of Muk Sub-District,Mukdahan District, Mukdahan Province. 
 Quantitative research methodology was used and data were collected by 
Questionnaires from 397 samples living in Muk Sub-District, Mukdahan District, 
Mukdahan Province. The statistics used to analyze data in this study were the 
frequency, percentage, mean and standard deviation 
 Findings : 1) The governing role of village headman at Muk Sub-District, 
Mukdahan District, Mukdahan Province as a whole were at a high leve with the 
average at 3.68 . As for each aspect of the role, the coordination was t a high level at 
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3.93, planning was at high level with the average at 3.80 , organizing was at high level 
with the average at 3.61, control and evaluation were at high level at 3.55, and 
manpower planning was at a high level, 3.50. 2) The governing role of village 
headman at Muk Sub-District, Mukdahan District, Mukdahan Province. Planning as a 
whole were at a high leve with the average at 3.80. As for each aspect of the role, 
organizing was at high level with the average at 3.61, planning was at high level with 
the average at 3.50, the coordination was t a high level with the average at 3.93, 
control and evaluation were at high level with the average at 3.55. 3) As for 
Problems and recommendations for the governing role of village headmen at Muk 
Sub-District, Mukdahan District, Mukdahan Province were s follows; The village 
headman was called to the village committee and his family but could not attend 
the meeting at all. It causes problems in planning as planned. And there is no 
quarrel. There is a split between the parties, regardless of the interests of the village. 
It does not allow people to be involved in planning and decision-making in various 
jobs. The direction of some villages is not concrete in the direction of village 
development. Due to time issues. And the budget that comes down in space is not 
enough. Division of work does not work as it should. Due to Personal not Fully 
functioning of each unit. Some agencies are not systematically targeted. And in the 
Village Organized by Talented people in various Departments. Not enough Public 
relations Staff have no ability to help PR. Keep pace with the modern era. Like 
creating a website Because the good people to work in the sub-district administration 
organizations already. As well as the command line command. Not as fast as the 
headman sent directly. People who plan to have no ability or have a good 
leadership position due to limited education, undergraduate, little work experience. 
Very old, no fire in work No incentives No good return. Insufficient budget to 
coordinate with outside agencies. Some regular work practices do not follow the set 
plan, with many factors. Due to various factors such as budget, time and person, 
there is no monitoring of the performance of the standard. 
Keywords : Governing Role, Headman 
 
บทนํา 

ผูRใหญHบRานถือเปVนสHวนหน่ึงของสถาบันการเมืองการปกครอง ท่ีไดRถือกําเนิดและมีพัฒนาการ
อยHางตHอเน่ืองมายาวนานต้ังแตHในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลRาเจRาอยูHหัวรัชกาลท่ี 5 โดย
ผูRใหญHบRานมีบทบาทและอํานาจหนRาท่ีในเขตหมูHบRาน ท่ีเรียกวHา “การปกครองทRองท่ี” จึงมีฐานะเปVน
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ผูRแทนของรัฐท่ีปฏิบัติงานใกลRชิดกับประชาชนในทRองท่ี และสวมบทบาทสองดRานพรRอมกันคือ ก่ึง
ขRาราชการประจําและก่ึงขRาราชการการเมืองในระดับทRองถ่ิน ผูRใหญHบRานเปรียบเสมือนกลไกท่ีสําคัญ
ของปกครองในสHวนทRองถ่ินและเปVนตัวแทนของกระทรวงมหาดไทยในการเปVนผูRนําหมูHบRานท่ีมีบทบาท
สําคัญในการเปVนผูRชHวยเหลือทางราชการในการบําบัดทุกข�บํารุงสุขแกH ประชาชน ความสําคัญของ
ผูRใหญHบRานน้ัน มิใชHอยูHที่เปVนตําแหนHงท่ีไดRต้ังกันมาเปVนเวลานานเทHาน้ัน แตHผูRใหญHบRานน้ันเปVนบุคคลท่ีมี
ความสําคัญตHอชุมชน ตําบล หมูHบRาน ซึ่งจําเปVนจะตRองมีผูRนํา ซึ่งเปVนผูRนําโดยทางการ เปVนผูRท่ีสามารถ
ทราบขRอมูลตHางๆ ของหมูHบRานไดRเปVนอยHางดี และประชาชนใหRความศรัทธาเคารพนับถือและใหRความ
รHวมมือในการดําเนินกิจกรรมตHางๆ ของชุมชน ดังน้ันผูRใหญHบRาน จึงเปVนบุคคลสําคัญและจําเปVนตRองมี
อยูHคูHสังคมไทย เน่ืองจากประชาชนของประเทศกวHารRอยละ 80 อาศัยอยูHในตําบล/หมูHบRาน ดังน้ัน 
ผูRใหญHบRานจึงเปVนผูRมีความผูกพันกับวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนมากท่ีสุด จนถึงปyจจุบันตําแหนHง
ผูRใหญHบRานถูกลดความสําคัญลง เน่ืองจากการจัดระเบียบการปกครองประเทศไดRใหRความสําคัญกับ
การกระจายอํานาจลงสูHการปกครองสHวนทRองถ่ินมากข้ึน ทําใหRความสําคัญตHอบทบาทของผูRใหญHบRาน
เกิดความขัดแยRงในเร่ืองของอํานาจในการปกครองทRองท่ีระหวHางผูRใหญHบRานท่ีเปVนตัวแทนของราชการ
สHวนภูมิภาคและหนHวยงานขององค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินซึ่งมีหนRาท่ีบางอยHางทับซRอนกันกับ
ผูRใหญHบRาน ดังน้ันผูRใหญHบRานในตําบล/หมูHบRาน จึงมีบทบาทสําคัญในการประสานความรHวมมือกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีใหR เกิดความรัก ความสามัคคีสรRางความเปVนเอกภาพและสHงเสริมวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยใหRเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีหมูHบRาน/ตําบล เพ่ือทําใหRประชาชนในตําบล/หมูHบRาน มีความสงบสุข 
อยูHดีกินดีอยHางเปVนรูปธรรม 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “บทบาทหนRาท่ีดRานการปกครองของผูRใหญHบRาน ตําบลมุก อําเภอเมือง 
จังหวัดมุกดาหาร” ในคร้ังน้ี ผูRวิจัยไดRกําหนดวัตถุประสงค�ของการวิจัยไดRดังน้ี คือ 

1. เพ่ือศึกษาถึงบทบาทหนRาท่ีดRานการปกครองของผูRใหญHบRาน ตําบลมุก อําเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทหนRาท่ีดRานการปกครองของผูRใหญHบRาน ตําบลมุก อําเภอเมือง 
จังหวัดมุกดาหาร 

3. เพ่ือศึกษาปyญหาอุปสรรค และขRอเสนอแนะท่ีมีตHอบทบาทหนRาท่ีดRานการปกครองของ
ผูRใหญHบRาน ตําบลมุก อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีไดRศึกษาแนวคิดในการศึกษาวิเคราะห� บทบาทหนRาท่ีดRานการปกครองของ
ผูRใหญHบRาน ตําบลมุก อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งสามารถเขียนเปVนแผนภาพ ประกอบดRวยตัว
แปรตRนและตัวแปรตามไดRดังตHอไปน้ี 
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   ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขOอง 

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “บทบาทหนRาท่ีดRานการปกครองของผูRใหญHบRาน ตําบลมุก อําเภอเมือง 
จังหวัดมุกดาหาร”โดยผูRวิจัยไดRนําเสนอแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขRอง ตามลําดับข้ันตอน
ไดRดังตHอไปน้ี  

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับบทบาท 
Levinson (1964, อRางถึงใน ประสิทธ์ิ อินทโชติ, 2554, หนRา 9) ไดRสรุปความหมายของ

บทบาท 3 ประการ คือ 
บทบาท หมายถึง ปทัสถาน (Norms) ความมุHงหวัง ขRอหRาม ความรับผิดชอบและอ่ืน ๆ ท่ีมี

ลักษณะในทํานองเดียวกัน ซึ่งผูกพันอยูHกับตําแหนHงทางสังคมท่ีกําหนดซึ่งหมายถึงหนRาท่ีอันควร
กระทํา 

บทบาท หมายถึง ความเปVนไปของบุคคลผูRดํารงตําแหนHงท่ีคิดและกระทําเม่ือดํารงตําแหนHง
น้ันๆ 

บทบาท หมายถึง การกระทําของบุคคลแตHละคนท่ีกระทําโดยใหRสัมพันธ�กับโครงสรRางทาง
สังคม หรือกลHาวอีกนัยหน่ึง บทบาท คือ แนวทางบุคคลพึงกระทําเม่ือตนดํารงตําแหนHงน้ัน ๆ 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
สุธี สุทธิสมบูรณ� และ สมาน รังสิโยกฤษฎ� (อRางถึงใน ไพบูลย� ต้ังใจ, 2554, หนRา 30) ไดR

กลHาวถึง การบริหารงานเปVนการดําเนินงานใหRบรรลุเป{าหมายหรือวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไวR โดยอาศัย
ปyจจัยตHางๆ อันไดRแกHคน (Man) เงิน (Money) วัตถุสิ่งของ (Material) และวิธีการปฏิบัติ (Method) 
เปVนอุปกรณ�ในการดําเนินงาน  

ติณ ปรัชญพฤทธ์ิ (อRางถึงใน ไพบูลย� ต้ังใจ, 2554, หนRา 36) ไดRเสนอทฤษฏีสําคัญในการ
บริหารไวR 7 ประการ คือ  

1. การวางแผน หมายถึง การกําหนด โครงการอยHางกวRาง ๆ วHามีอะไรบRางท่ีจะตRองลงมือปฏิบัติ
ตามลําดับ วางแนววิธีปฏิบัติพรRอมดRวยวัตถุประสงค�ของการปฏิบัติงานน้ัน กHอนลงมือปฏิบัติการ  

ขOอมูลประชากร 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. ตําแหนHง 
6. รายไดRตHอเดือน 

ความคิดเห็นของประชาชนตHอบทบาทหนRาท่ีดRานการ
ปกครองของผูRใหญHบRาน ตําบลมุก อําเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร ตาม POCCC MODEL 
P = Planning บทบาทดRานการวางแผน 
O = Organizing บทบาทดRานการจัดการองค�กร 
C = Command บทบาทดRานการวางแผนกาลังคน 
C = Co-ordinate บทบาทดRานการประสานงาน 
C = Controlling บทบาทดRานการควบคุมประเมินผล 
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2. การจัดองค�การ หมายถึง การจัดรูปโครงสรRางหรือเคRาโครงของการบริหาร โดยกําหนด
อํานาจหนRาท่ีของหนHวยงานยHอยหรือตําแหนHงตHาง ๆ ของหนHวยงานใหRชัดเจน พรRอมดRวยกําหนด
ลักษณะ และวิธีการติดตHอสัมพันธ�ตามลําดับช้ันแหHงอํานาจหนRาท่ีสูงตํ่าลดหลั่นลงไป  

3. การจัดคนเขRาทํางาน หมายถึง การบริหารงานเก่ียวกับตัวบุคคลของหนHวยงานการบริหาร
บุคคลดังกลHาว รวมต้ังแตHการแสวงหาคนทํางานมาบรรจุ การแตHงต้ัง การฝ}กอบรม และการพัฒนา
บุคคล การบํารุงขวัญ การเลื่อนข้ัน ลดข้ัน ตลอดจนการพิจารณาใหRพRนจากงาน และการบํารุงรักษา
สภาพของการทํางานใหRดี และมีประสิทธิภาพใหRคงอยูHตHอไป  

4. การสั่งการ หมายถึง การอํานวยการหรือการวินิจฉัยสั่งการ หลังจากการไดRวิเคราะห�และ
พิจารณาโดยรอบคอบ รวมท้ังการติดตามดูแลใหRมีการปฏิบัติตามคําสั่งน้ัน ๆ  

5. การประสานงาน หมายถึง การประสานงานหรือติดตHอ สัมพันธ�กับหนHวยงานยHอยหรือ
ตําแหนHงตHาง ๆ ในองค�การ เพ่ือกHอใหRเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ ไมHมีการทํางานท่ีซ้ําซRอนหรือ
ขัดแยRงกัน สามารทํางานประสานความกลมกลืนกัน เพ่ือวัตถุประสงค�หลักขององค�การ  

6. การรายงาน หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผูRบังคับบัญชาหรือยังหนHวยงานท่ีเก่ียวขRองท้ัง
บนและลHาง เพ่ือทราบความกRาวหนRาของงานทุกระยะสะดวกแกHการประสานงานอ่ืนจะเปVนการสรRาง
ความเขRาใจอันดีรHวมกัน ตลอดจนเปVนการบํารุงขวัญไปในตัวดRวย 

7. การงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร หรือการทํางบประมาณการเงิน วางแผน
หรือโครงการในการจHายเงิน การบัญชีและการควบคุมดูแลการใชRจHายเงินโดยรอบคอบและรัดกุม  

แนวคิดเก่ียวกับบทบาทและอํานาจหนOาท่ีของผูOใหญ�บOาน 
ประสิทธิ อินทโชติ (2554, หนRา 11-12) ผูRใหญHบRาน มีอํานาจหนRาท่ีตาม พระราชบัญญัติ

ลักษณะปกครองทRองท่ี พ.ศ. 2457 แกRไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทRองท่ี (ฉบับท่ี 
11) พ.ศ. 2551 โดยอธิบายไดRดังน้ี 

ผูRใหญHบRานทําหนRาท่ีชHวยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติหนRาท่ีและเปVนหัวหนRาราษฎรใน
หมูHบRานของตนเปVนผูRปกครองในหมูHบRานและรับผิดชอบในการดูแลทุกข�สุขของประชาชน โดยมี
ประชาชนในหมูHบRานเปVนผูRเลือกผูRใหญHบRานในหมูHบRานท่ีมีถ่ินท่ีอยูHน้ัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วHาดRวยการเลือกผูRใหญHบRาน พ.ศ. 2551 ผูRใหญHบRานไดRรับเงินคHาตอบแทนเปVนรายเดือน ผูRใหญHบRาน
จะตRองออกจากตําแหนHงเม่ือลาออก หมูHบRานท่ีปกครองถูกยุบ ราษฎรในหมูHบRานจํานวนไมHนRอยกวHาก่ึง
หน่ึงของราษฎร ผูRมีคุณสมบัติเลือกผูRใหญHบRานเขRาช่ือกันขอใหRออกจากตําแหนHง ถูกปลดหรือถูกไลHออก
ผูRวHาราชการจังหวัดสั่งใหRออกจากตําแหนHง เพราะพิจารณาเห็นวHามีความบกพรHองในหนRาท่ี หรือ
ประพฤติตนไมHเหมาะสมกับตําแหนHง  

แนวคิดเก่ียวกับการปกครองทOองถ่ิน 
เดเนียล วิท (Daniel Wit) (อRางถึงใน สํานักงานเลขาธิการสภาผูRแทนราษฎร, 2555, หนRา 9) 

นิยามวHา การปกครองทRองถ่ิน หมายถึง การปกครองท่ีรัฐบาลกลางใหRอํานาจ หรือกระจายอํานาจไป
ใหRหนHวยการปกครองทRองถ่ิน เป�ดโอกาสใหRประชาชนในทRองถ่ินไดRมีอํานาจในการปกครองรHวมกัน
ท้ังหมด หรือเปVนบางสHวนในการบริหารทRองถ่ินตามหลักการท่ีวHา ถRาอํานาจการปกครองมาจาก
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ประชาชนในทRองถ่ินแลRว รัฐบาลของทRองถ่ิน ก็ยHอมเปVนรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือ
ประชาชน ดังน้ัน การบริหารการปกครองทRองถ่ินจึงจําเปVนตRองมีองค�กรของตนเองอันเกิดจากการ
กระจายอํานาจของรัฐบาลกลาง โดยใหRองค�กรอันมิไดRเปVนสHวนหน่ึงของรัฐบาล มีอํานาจในการ
ตัดสินใจและบริหารงานภายในทRองถ่ินในเขตอํานาจของตน 

มอนตากู (Montagu) (อRางถึงใน เจริญ รุHงแสงจันทร�, 2555, หนRา 45) นิยามวHา การปกครอง
ทRองถ่ิน หมายถึง การปกครองซึ่งหนHวยการปกครองทRองถ่ินไดRมีการเลือกต้ังโดยอิสระเพ่ือเลือกผูRท่ีมี
หนRาท่ีบริหาร มีอํานาจอิสระพรRอมความรับผิดชอบท่ีตนสามารถท่ีจะใชRไดRโดยปราศจากการควบคุม
ของการบริหารราชการสHวนกลาง หรือภูมิภาค แตHยังตRองอยูHภายใตRบทบังคับวHาดRวยอํานาจสูงสุดของ
ประเทศ 

แนวคิดเก่ียวกับ POCCC 
อองรี ฟาโยล� (Henri, Fayol) (อRางถึงใน เจริญ รุHงแสงจันทร�, 2555, หนRา 32 - 33) เปVน

บุคคลแรกท่ีวิเคราะห�ถึงองค�ประกอบมูลฐานของการจัดการปyจจุบันเรียกวHากระบวนการบริหาร
จัดการ มี 5 ประการ (POCCC) ดังน้ี  

1. การวางแผน (Planning) คือ การศึกษาขRอมูลในปyจจุบันและคาดการณ�ในอนาคต แลRว
วางเป{าหมายและแนวทางปฏิบัติไวR  

2. การจัดองค�การ (Organizing) คือ การจัดโครงสรRางของหนHวยงานหรือองค�การออกเปVน
หนHวยงานยHอยๆ กําหนดหนRาท่ีความรับผิดชอบของหนHวยงาน การจัดสรรคนเขRาทํางานในตําแหนHง
งานตHางๆ  

3. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) คือ การสั่งใหRคนทํางานตามท่ีมอบหมายงานใหR
ทํา บังคับบัญชาใหRพนักงานทํางานตามภารกิจของหนHวยงาน  

4. การประสานงาน (Coordination) คือ การดูแลควบคุมและอํานวยความสะดวกใหRผูR
ทํางานสามารถไดRโดยสะดวกเต็มความสามารถ 

5. การควบคุม (Controlling) คือ การควบคุมใหRงานดําเนินไปตามแผนท่ีวางเอาไวRตรวจสอบ
ใหRผลการปฏิบัติงานเปVนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวR ฟาโยล มีความคิดเห็นวHา หลักการในการบริหาร
หรือการจัดการน้ัน ควรมีความยืดหยุHนและสามารถประยุกต�ใชRไดRกับนักบริหารทุกระดับในองค�การ 
เรียกวHา หลักการจัดการสากล 14 ขRอ (Fayol‘s 14 principle of management) 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูR วิจัยไดRใชRรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งเปVนการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ซึ่งใชRประชากรในตําบลมุก อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 6,934 
คน จึงดําเนินการกําหนดขนาดของกลุHมตัวอยHางไดRจากสูตรของทาโร ยามาเนH (Taro Yamane) ไดR
กลุHมตัวอยHางจํานวน 397 คน โดยผูRวิจัยไดRทําการสุHมตัวอยHางแบบอยHางงHาย (Simple Random 
Sampling) การเก็บรวบรวมขRอมูลในการวิจัยค ร้ังน้ี  ผูR วิ จัยใชRการเก็บรวบรวมขRอมูลโดยใชR
แบบสอบถามท่ีสรRางไวR โดยทําการช้ีแจงกับกลุHมตัวอยHาง และดําเนินการใหRกลุHมตัวอยHางตอบ
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แบบสอบถาม และใหRระยะเวลากับกลุHมตัวอยHางในการตอบแบบสอบถามพอสมควร วิเคราะห�ขRอมูล
โดยใชRโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร� ประกอบดRวย คHารRอยละ (Percentage) 
คHาเฉลี่ย (Mean) และสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) วิเคราะห�ขRอมูลปyญหา 
อุปสรรคและขRอเสนอแนะ เก่ียวกับบทบาทหนRาท่ีดRานการปกครองของผูRใหญHบRานมุก ตําบลมุก 
อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารท่ีไดRจากแบบสอบถามวิเคราะห�โดยการเขียนความเรียงเปVนรายดRาน 
 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขOอเสนอแนะ 
 ผลการวิเคราะห�ขRอมูลเก่ียวกับบทบาทหนRาท่ีดRานการปกครองของผูRใหญHบRาน ตําบลมุก 
อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยผูRวิจัยสามารถสรุปไดRดังตHอไปน้ี 

1. สถานภาพของผูRตอบแบบสอบถาม พบวHาจากการวิเคราะห�ขRอมูล พบวHา กลุHมตัวอยHางสHวน
ใหญHเปVนเพศหญิง (รRอยละ 53.4) รองลงมาเปVนเพศชาย (รRอยละ 46.5) ดRานอายุ พบวHา กลุHมตัวอยHาง
สHวนใหญHมีอายุ 30 - 39 ปY (รRอยละ 34.7) รองลงมาคืออายุ 20 - 29 ปY (รRอยละ 28.7) อายุ 40 - 59 ปY 
(รRอยละ 20.7) และอายุ ตํ่ากวHา 20 ปY (รRอยละ 14.5) ดRานระดับการศึกษา พบวHา กลุHมตัวอยHางสHวน
ใหญHอยูHในระดับช้ันประถมศึกษา (รRอยละ 37.3) รองลงมาคือช้ันมัธยมศึกษาตอนตRน หรือเทียบเทHา 
(รRอยละ 18.6) และช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทHา (รRอยละ 15.9) ปริญญาตรี (รRอยละ 
14.4) ปวส.หรืออนุปริญญา (รRอยละ 12.1) ปริญญาโท (รRอยละ 1.7) ดRานอาชีพ พบวHา กลุHมตัวอยHาง
สHวนใหญHมีอาชีพ อาชีพ อ่ืนๆ (รRอยละ 31.7) รองลงมาคือ เกษตรกร (รRอยละ 19.4) และอาชีพ 
คRาขาย (รRอยละ 14.9) ธุรกิจสHวนตัว (รRอยละ 14.1) รัฐวิสาหกิจ (รRอยละ 11.8) ขRาราชการ (รRอยละ 
8.1) กลุHมตัวอยHางสHวนใหญHอยูHใน ตําแหนHงอ่ืนๆ (รRอยละ 62.2) รองลงมาคือตําแหนHง พนักงาน/
ลูกจRาง (รRอยละ 29.7) และผูRบริหาร (รRอยละ 8.1) กลุHมตัวอยHาง สHวนใหญHมีรายไดRตHอเดือน คือ ตํ่ากวHา 
10,000 บาท (รRอยละ 45.8) รองลงมาคือ 20,001 - 30,000 บาท (รRอยละ 23.2) และ 10,000 - 
20,000 บาท (รRอยละ 18.7) 30,001 บาทข้ึนไป (รRอยละ 12.3)  

2. บทบาทหนRาท่ีดRานการปกครองของผูRใหญHบRาน ตําบลมุก อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
ดRานการวางแผน โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก (× = 3.80) เม่ือพิจารณาเปVนรายขRอ พบวHา ดRานการ
จัดการองค�กร โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก (× = 3.61) ดRานการวางแผนกําลังคน โดยภาพรวมอยูHใน
ระดับมาก (× = 3.50) ดRานการประสานงาน โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก (× = 3.93) ดRานการควบคุม
ประเมินผล โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก (× = 3.55) เม่ือพิจารณาเปVนรายขRอ พบวHา ประชาชนมีความ
คิดเห็นตHอบทบาทดRานการปกครองของผูRใหญHบRาน อยูHในระดับมากทุกขRอ 

3. ปyญหา อุปสรรค และขRอเสนอแนะบทบาทหนRาท่ีดRานการปกครองหมูHบRานของผูRใหญHบRาน 
ตําบลมุก อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ผูRใหญHบRานมีการเรียกประชุมคณะกรรมการหมูHบRาน และ
ลูกบRาน แตHไมHสามารถมาประชุมไดRทุกคร้ัง ทําใหRเกิดปyญหาในการวางแผนตHาง ๆ ตามท่ีต้ังเป{าหมายไวR 
และเกิดการทะเลาะวิวาทไมHสามัคคีกัน มีการแบHงแยกเปVนพรรคแบHงฝ�ายกันไมHคํานึงถึงผลประโยชน�
ของหมูHบRานเปVนหลัก ไมHไดRเป�ดโอกาสใหRประชาชนเขRามามีสHวนรHวมในการคิด การวางแผน และการ
ตัดสินใจในงานตHาง ๆ การกําหนดทิศทางของหมูHบRานบางเร่ืองไมHเปVนรูปธรรมตามทิศทางการพัฒนา
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หมูHบRาน อันเน่ืองมาจากปyญหาดRานระยะเวลา และงบประมาณท่ีลงมาในพ้ืนท่ีไมHเพียงพอ การแบHงงาน
ไมHไดRผลเทHาท่ีควร อันเน่ืองมาจากบุคลากรไมHทําหนRาท่ีของแตHละหนHวยงานอยHางเต็มท่ี ทําใหRบาง
หนHวยงานไมHเปVนระบบตามท่ีต้ังเป{าหมายไวR และในหมูHบRานจัดคนเกHงตามหนHวยงานตHางๆ ไดRไมHพอเพียงพอ 
ดRานประชาสัมพันธ� บุคลากรไมHมีความสามารถเพ่ือชHวยประชาสัมพันธ� ใหRกRาวทันตHอยุคสมัยใหมHไดR เชHน
การสรRางเว็บไซต� เพราะคนเกHงๆไปทํางานในสHวนขององค�การบริหารสHวนตําบลอยูHแลRว ตลอดจนการ
สั่งงานตามสายบังคับบัญชา ไมHรวดเร็วเทHากับผูRใหญHบRานสHงโดยตรง คนท่ีวางแผนไวRไมHมีความสามารถหรือ
มีภาวะความเปVนผูRนําดRานน้ันๆ ดี อันเน่ืองมาจากการศึกษาท่ีจํากัดไมHเกินปริญญาตรีประสบการณ�การ
ทํางานนRอย อายุมากไมHมีไฟในการทํางาน ไมHมีสิ่งจูงใจ ไมHมีผลตอบแทนท่ีดี ขาดงบประมาณคHาใชRจHายในการ
ประสานงานกับหนHวยงานภายนอก การปฏิบัติงานจริงงานอยHางสมํ่าเสมอ บางเร่ือง ไมHเปVนไปตาม
แผนท่ีต้ังไวRดRวยปyจจัยหลายอยHาง เน่ืองมากปyจจัยสHวนตHาง ๆ ไดRแกH งบประมาณ ระยะเวลา และตัว
บุคคล ไมHมีการตรวจสอบใหRผลการปฏิบัติงานเปVนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวR  

ขOอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
 1. ควรมีนโยบายสHงเสริมใหRมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับความรูRและงานอาชีพตHางๆ 

ใหRเกิดข้ึนในชุมชนหรือหมูHบRานท่ีตนเองปกครองดูแลอยูH 
 2. ควรสรRางความนHาเช่ือถือและไวRวางใจใหRกับลูกบRาน ใหRเกิดความเปVนกันเองและสามารถ

พ่ึงพาอาศัยไดRในยามเกิดเร่ืองหรือเหตุการณ�ตHางๆ 
 3. ควรจัดสรรเวลาการทํางานของตัวเองใหRเหมาะสม มีเวลาในการดูแลความเรียบรRอยและ

ความเปVนอยูHของลูกบRานใหRมาก ลงพ้ืนท่ีในหมูHบRานชุมชนเพ่ือตรวจหาสิ่งผิดปกติตHางๆ ท่ีเกิดข้ึน 
 4. ควรใหRการสนับสนุนหนHวยงานของรัฐ ตRองทําหนRาท่ีชHวยเหลือและสนับสนุนหนHวยงานทาง

ราชการในการเขRาไปปฏิบัติงานภายในชุมชน ทRองท่ีของผูRใหญHบRาน 
 ขOอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต�อไป 
1. ควรศึกษาปyจจัยท่ีเปVนปyญหาตHอการปกครองของผูRใหญHบRาน ในมิติตHางๆ  
2. ควรศึกษาความมีจริยธรรมของผูRใหญHบRาน ในพ้ืนท่ี ท่ีมีความแตกตHางของบริบทของสังคม 
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยความตRองการเพ่ิมความรูRในการปฏิบัติงานของเจRาหนRาท่ีสHวนทRองถ่ินของเทศบาล
ตําบลนาโสก อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีวัตถุประสงค� 1. เพ่ือทราบความตRองการของเจRาหนRาท่ี
สHวนทRองถ่ินในการเพ่ิมพูนความรูRในการปฏิบัติงาน 2. เพ่ือนําความรูRไปพัฒนาสูHความเปVนมืออาชีพ 
และไดRมาตรฐานทัดเทียมกับการบริหารงานบุคคลอาชีพอ่ืน ๆ ในสังคม กลุHมตัวอยHาง ไดRแกH 
ขRาราชการ พนักงานเทศบาล 351 คน เคร่ืองมือท่ีใชRเปVนแบบสอบถามหRาระดับตามแบบลิเคอร�ท 
(Likert scale) สถิติวิเคราะห�ขRอมูลไดRแกH คHาเฉลี่ย คHาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คHา T-test และคHา F –test 
ผลการวิจัยสรุปไดR ดังน้ี 

ผลวิจัยสรุป บุคลากรขององค�การบริหารสHวนตําบลท่ีมี เพศ ระดับการศึกษา ตําแหนHง และ
ประสบการณ�ตHางกัน มีความตRองการในการพัฒนาแตกตHางกัน ความตRองการเพ่ิมความรูR ในการ
ปฏิบัติงานของเจRาหนRาท่ีสHวนทRองถ่ินของเทศบาลตําบลนาโสก อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยรวม
และรายดRานทุกดRานอยูHในระดับมาก ไมHแตกตHางกัน พนักงานสHวนเทศบาลตําบล มีความตRองการสรRาง
ความเจริญกRาวหนRาในสายงาน ระดับปฏิบัติ ตRองสรRางความรูR ความสามารถในการปฏิบัติ เพ่ือจะไดR
กRาวหนRาข้ึนเปVนระดับบริหาร กลุHมลูกจRางช่ัวคราว ไดRแกH พนักงานจRาง ลูกจRาง มีความตRองการท่ีจะ
สรRางความม่ันคงในหนRาท่ีการงาน สรRางการยอมรับจากผูRบังคับบัญชา ดังน้ัน ทุกกลุHมจึงมีความ
ตRองการเพ่ิมความรูRในการปฏิบัติงานอยูHในระดับมากทุกดRานไมHแตกตHางกัน 
  

Abstract 
  Research, The needs for knowledge enhancement in the performance of 
local officials of Tambon Administration Organization, Na Sok Sud- District, Mukdahan 
District, Mukdahan Province. Purpose 1) To know the needs of the local authorities in 
increasing knowledge in the operation 2)  To bring knowledge to develop into 
professionalism And meet standards comparable to the management of other 



158 
การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

professional people Sample Municipal officials .The instrument of study was checklist 
and questionnaire with five rating scale. The statistical analysis was arithmetic mean , 
standard deviation, t-test, and F-test. 
 The results were found that 
 Municipal officials Gender, education level, position and experience differ 
There are different development needs. The research found that, The needs for 
knowledge enhancement in the performance of local officials of Tambon 
Administration Organization, Na Sok Sud- District,  Mukdahan District, Mukdahan 
Province. Overall and every aspect is at a high level, not different. There is a need to 
create progress in the field. Must create knowledge ability to perform in order to 
progress to the management level. Performance of local officials There is a need to 
create stability in the job. Create acceptance from supervisors Overall and every 
aspect is at a high level, not differen. 
 
ความเป�นมาและความสาํคญัของป}ญหา 

ดRวยเง่ือนไขรัฐธรรมนูญแหHงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 303 บัญญัติใหR 
“ในวาระเร่ิมแรกใหRคณะรัฐมนตรีท่ีเขRามาบริหารราชการแผHนดินภายหลังจากการเลือกต้ังท่ัวไปเปVน
คร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญน้ี ดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายในเร่ืองดังตHอไปน้ีใหRแลRวเสร็จ
ภายในเวลาท่ีกําหนด” และมาตรา 303(5) กฎหมายวHาดRวยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหRแกHองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน กฎหมายเก่ียวกับขRาราชการสHวนทRองถ่ิน และกฎหมายอ่ืน
ตามหมวด 14 การปกครองทRองถ่ิน เพ่ือใหRเปVนไปตามบทบัญญัติแหHงรัฐธรรมนูญน้ี ภายในสองปYนับ
แตHวันท่ีแถลงนโยบายตHอรัฐสภา ตามมาตรา 176 ในการน้ีจะจัดทําเปVนประมวลกฎหมายทRองถ่ินก็ไดR 
ประกอบกับมาตรา 281, 283 และ 288 ของรัฐธรรมนูญแหHงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตามมาตราท่ีกลHาวอRาง สHงผลกระทบตHอการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดกับ
องค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินในอนาคตอันใกลR โดยเฉพาะองค�การบริหารสHวนตําบล ตRองไดRเขRามามี
สHวนรHวมและทราบทิศทางการแกRไขกฎหมายองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน ภายใตRเง่ือนไขรัฐธรรมนูญ
แหHงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปVนไปในแนวทางท่ีถูกตRองและตรงตามเจตนารมณ�ของ
กฎหมายและนโยบายการกระจายอํานาจแหHงรัฐ และความตRองการขององค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน 

ในการแกRไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารสHวนตําบล พ.ศ. 2537 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 เน่ืองจากเปVนการสมควรกําหนดใหRนายกองค�การบริหารสHวนตําบลมาจากการ
เลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน ประกอบกับบทบัญญัติบางมาตราในพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค�การบริหารสHวนตําบล พ.ศ. 2537 ยังไมHสอดคลRองกับกฎหมายวHาดRวยการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ทRองถ่ินหรือผูRบริหารทRองถ่ิน พ.ศ. 2546 และไมHเหมาะสมกับการบริหารงานของสภาตําบลและ
องค�การบริหารสHวนตําบล เพ่ือใหRการบริหารงานของสภาตําบลและองค�การบริหารสHวนตําบลเปVนไป
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ดRวยความเรียบรRอยและมีประสิทธิภาพ จึงจําเปVนตRองแกRไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติน้ี (รก.2546/124
ก/120/22 ธันวาคม 2546) ภายใตRพระราชบัญญัติฉบับน้ี ไดRกําหนดอํานาจหนRาท่ีขององค�การบริหาร
สHวนตําบล ไวRในสHวนท่ี 3 มาตรา 66 องค�การบริหารสHวนตําบลมีอํานาจหนRาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ัง
ในดRานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม มาตรา 67 ภายใตRบังคับแหHงกฎหมายองค�การบริหารสHวนตําบล 
มีหนRาท่ีตRองทําในเขตองค�การบริหารสHวนตําบล  

มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอํานาจหนRาท่ีขององค�การบริหารสHวนตําบลตRองเปVนไปเพ่ือ
ประโยชน�สุขของประชาชน โดยใชRวิธีการบริหารกิจการบRานเมืองท่ีดีและใหRคํานึงถึงการมีสHวนรHวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารสHวนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจRาง 
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเป�ดเผยขRอมูลขHาวสาร ท้ังน้ี ใหRเปVนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขRอบังคับวHาดRวยการน้ัน และหลักเกณฑ�วิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแหHงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแหHง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดใหRองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินมีความเปVนอิสระในการ
บริหารงานบุคคลตามความตRองการและความเหมาะสมของทRองถ่ิน สมควรกําหนดใหRองค�กรปกครอง
สHวนทRองถ่ินมีคณะกรรมการพนักงานสHวนทRองถ่ินของตนเอง เพ่ือทําหนRาท่ีเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานสHวนทRองถ่ินของตนไดRโดยตรง และเพ่ือใหRมีการกําหนดมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานสHวนทRองถ่ินทุกรูปแบบใหRมีทิศทางท่ีเหมาะสมและเปVนธรรม สมควรใหR
มีองค�กรซึ่งทําหนRาท่ีกําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางการบริหารงานบุคคลสHวนทRองถ่ินไวRดRวย จึง
จําเปVนตRองตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสHวนทRองถ่ิน พ.ศ. 2542 (ประกาศราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลHม 116 ตอนท่ี 120 ก ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2542) ผลของการ
ประกาศใชRพระราชบัญญัติฉบับน้ี ในมาตรา 3 ไดRกําหนดความหมายของคําวHา “องค�กรปกครองสHวน
ทRองถ่ิน” ไวRวHา หมายถึง องค�การบริหารสHวนจังหวัด เทศบาล องค�การบริหารสHวนตําบล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง สHวนคําวHา 
“พนักงานสHวนทRองถ่ิน” หมายถึง ขRาราชการองค�การบริหารสHวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงาน
สHวนตําบล ขRาราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และขRาราชการหรือพนักงานองค�กร
ปกครองสHวนทRองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง นอกจากน้ี คําวHา พนักงานสHวนทRองถ่ิน ยังมีความหมาย
สอดคลRองกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสHวนทRองถ่ิน เร่ือง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสHวนทRองถ่ิน ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2544 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เลHมท่ี 118 ตอนพิเศษ 62 ง ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2544 ทําใหRพนักงานสHวนทRองถ่ินมี
ความสําคัญเปVนอันมากตHอองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินและรัฐบาลในการบริหารงาน เพราะพนักงาน
สHวนทRองถ่ินเปVนเจRาหนRาท่ีสHวนหน่ึงของรัฐบาลในการบริหารราชการซึ่งจะเขRาถึงประชาชนโดยตรง 
หากพนักงานสHวนทRองถ่ิน ขาดความรูR ขาดประสบการณ� จะทําใหRประชาชนขาดความเช่ือถืออันจะ
สHงผลกระทบตHอการบริหารประเทศของรัฐบาลอยHางแนHนอน เพราะฉะน้ันพนักงานสHวนทRองถ่ินจึงเปVน
ปyจจัยสําคัญท่ีจะชHวยใหRการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ  
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ท้ังน้ีนอกจากจะมีความสําคัญตHอราชการเปVนสHวนรวมแลRว ยังมีความสําคัญตHอตัวพนักงาน
สHวนทRองถ่ินและตHอผูRบังคับบัญชาของผูRน้ันอีกดRวย หากจะกลHาวถึงความสําคัญโดยสรุป ก็คือ เพ่ือ
ประโยชน�ของทางราชการ เพ่ือความเจริญ ความสงบเรียบรRอยของราชการ และเพ่ือใหRราชการดําเนิน
ไปดRวยดีมีประสิทธิภาพ จะเห็นไดRวHาอํานาจหนRาท่ีและภารกิจขององค�การบริหารสHวนตําบล หาก
ผูRปฏิบัติงานมีความรูR ความสามารถและมีความพรRอม จะทําใหRประชาชนอยูHดีมีสุข ฉะน้ันผูRวิจัยซึ่งมี
ความสนใจในการศึกษาวHาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน ไดRมีการพัฒนาตนเอง
เพ่ือประสิทธิภาพในการทํางานหรือไมH และปyจจัยดRานสถานภาพของเจRาหนRาท่ีสHวนทRองถ่ิน เชHน เพศ 
ระดับการศึกษา ตําแหนHง ประสบการณ� มีผลตHอความคิดในการพัฒนาตนเองของเจRาหนRาท่ีสHวน
ทRองถ่ินหรือไมH ท้ังน้ีเพ่ือนําผลการวิจัยไปปรับปรุงแผนงานในการพัฒนาบุคลากรขององค�กรปกครอง
สHวนทRองถ่ิน ใหRสอดคลRองกับสภาพปyญหาและความตRองการของเจRาหนRาท่ีสHวนทRองถ่ิน โดยเลือก
สํารวจหนHวยงานทRองถ่ินเทศบาลตําบลนาโสก 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือทราบความตRองการของเจRาหนRาท่ีสHวนทRองถ่ินในการเพ่ิมพูนความรูRในการปฏิบัติงาน  
2. เพ่ือนําความรูRไปพัฒนาสูHความเปVนมืออาชีพ และไดRมาตรฐานทัดเทียมกับการบริหารงาน

บุคคลอาชีพอ่ืน ๆ ในสังคม 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชOในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใชRในการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดOานเนื้อหา 
 การวิจัยคร้ังน้ีผูRวิจัยดําเนินการวิจัยในเน้ือหาความตRองการเพ่ิมความรูRในการปฏิบัติงาน

ของเจRาหนRาท่ีสHวนทRองถ่ิน เทศบาลตําบลนาโสก จังหวัดมุกดาหาร  

ตัวแปรตOน 
ปyจจัยสHวนบุคคล 

1.  เพศ 
2.  ระดับการศึกษา 
3.  ตําแหนHง 
4.  ประสบการณ� 

 

ตัวแปรตาม 
ความตRองการเพ่ิมความรูRในการปฏิบัติงาน
ของเจRาหนRาท่ีสHวนทRองถ่ิน เทศบาลตําบลนา
โสก 

1.  การศึกษาตHอ 
2.  การฝ}กอบรม 
3.  การประชุมสัมมนา 
4.  การศึกษาดูงาน 
5.  การสรRางผลงานทางวิชาการ 
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2. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 2.1 ประชากร ท่ีใชRในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลนาโสก

อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  
3. ตัวแปรท่ีใชOในการวิจัย 
  3.1 ตัวแปรตRน ไดRแกH สถานภาพของบุคลากรเทศบาลตําบลนาโสก ไดRแกH เพศ ระดับ

การศึกษา ตําแหนHง ประสบการณ�ในการทํางาน 
 3.2 ตัวแปรตาม ไดRแกH ความตRองการเพ่ิมความรูRในการปฏิบัติงานของเจRาหนRาท่ีเทศบาล

ตําบลนาโสก อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
 
แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวขOอง 

คําจํากัดความของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� (Human Resource Development HRD.) 
  มนุษย� คือ สัตว�ท่ีรูRจักใชRเหตุผล สัตว�ท่ีมีจิตใจสูง ทรัพยากร หมายถึง สิ่งท้ังปวงอันเปVนทรัพย� 
สHวนพัฒนา หมายถึง ทําใหRเจริญ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525)  
  ในการพัฒนาองค�การ จะมีความหมายคือ การใหRความกRาวหนRาทางความรูR ความสามารถ 
ทักษะ โดยมีวัตถุประสงค�ท่ีจะปรับปรุงผลงานภายในองค�การ สะทRอนใหRเห็นถึงการใหRความสําคัญกับ
บุคคลเทHาเทียมกับผูกมัดท่ียึดหลักปรัชญาในการพัฒนาคนภายในองค�การสูHความเปVนมืออาชีพ 
 จากความหมายของศัพท�ดังกลHาวอาจประมวลความไดRวHา การพัฒนาทรัพยากรคือการทําใหR
มนุษย�เจริญ มีศักยภาพมากข้ึนจนกลายเปVนทรัพยากรท่ีมีคHาในสังคมและในประเทศ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ในองค�การ เปVน การพัฒนาองค�รวมของการพัฒนาบุคคล (ID) 
พัฒนาวิชาชีพ (CD) และพัฒนาองค�การ (OD) เพ่ือมุHงสูHการผลิตสูงสุด คุณภาพ โอกาสและการเพ่ิมพูน
สูงสุด เพ่ือสมาชิกองค�การท่ีพวกเขาทํางานทําใหRเป{าหมายขององค�การบรรลุผล 

การพัฒนาบุคคล (ID Individual Development) 
  ชHวยใหRพนักงานเห็นถึงจุดอHอน จุดแข็งของตน เสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดอHอนโดยใชRศักยภาพ
ท้ังหมดเพ่ือสรRางประสิทธิภาพองค�การขณะเดียวกันก็บรรลุเป{าหมายสHวนบุคคลดRวย เปVนการพัฒนา
บุคคลท่ีเกิดจากการผHานทักษะงานหลายตําแหนHง เชHน ผูRวิเคราะห� วางแผน สรRางโปรแกรม บรรยาย 
เปVนตRน เพ่ือมุHงพัฒนาความรูRทัศนคติ ทักษะใหมHๆ และพฤติกรรมใหRดีข้ึน เพ่ือท่ีจําทําใหRผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึนและดีข้ึน อาจกระทําผHานแผนงานท่ีเปVนทางการหรือไมHเปVน หรือการอบรมขณะ
ปฏิบัติงานก็ไดR  

การพัฒนาวิชาชีพ (CD Career Development) 
  เนRนการวิเคราะห�เพ่ือใหRทราบความสนใจ คHานิยม ความรูRความสามารถ กิจกรรม และการ
มอบหมายงานใหRบุคคลปฏิบัติเพ่ือพัฒนาทักษะสําหรับการปฏิบัติงานในอนาคต การพัฒนาอาชีพน้ัน 
ท้ังบุคลากรและองค�การตHางตRองมีกิจกรรมท่ีจะตRองปฏิบัติท้ัง 2 ฝ�าย ทางฝ�ายบุคลากรจะตRองมีการ
วางแผนอาชีพ ตระหนักในอาชีพตน ใชRประโยชน�จากศูนย�พัฒนาอาชีพในหนHวยงานตนใหRมากท่ีสุด 
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สHวนกิจกรรมองค�การครอบคลุม ระบบใหRคําปรึกษา จัด Workshop สัมมนา การวางแผนทรัพยากร
มนุษย� การประเมินผลการปฏิบัติงาน แผนงานเสRนทางอาชีพ  

การพัฒนาองค�การ (OD Organization Development) 
  มุHงพัฒนาวิธีแกRปyญหาองค�การดRวยวิธีการใหมH ๆ และสรRางสรรค�โดยพยายามปรับโครงสรRาง 
วัฒนธรรม กระบวนการบริหาร และกลยุทธ�ของการบริหารทรัพยากรมนุษย�ใหRสอดคลRองกัน วิธีการ
แกRปyญหาโดยปรับสHวนตHางๆ ใหRกลมกลืนกันสามารถทําใหRองค�การปรับตัวไดRดRวยตนเอง และมองเห็น
ปyญหาและความอHอนแอของตนเองแลRวนํามาแกRไข เคยมีผูRกลHาววHาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� เปVนสิ่ง
ฟุ�มเฟwอยแตHในปyจจุบันเปVนท่ียอมรับแลRววHา การพัฒนาแรงงาน(Work Force) ไมHใชHสิ่งฟุ�มเฟwอยอีก
ตHอไป การอบรมและพัฒนาเปVนความจําเปVนเพ่ือความอยูHรอดและการปฏิบัติงานขององค�การ และ
ชHวยสHงเสริมในการสรRางเป{าหมายชีวิตท่ีสมบูรณ�ใหRกับทุกคน ไมHเพียงในองค�การธุรกิจ แตHใน
ความสัมพันธ�กับครอบครัว ศาสนาและชุมชนดRวย 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ในองค�การ 
โดยปกติทุกองค�การจะตRองมีทรัพยากร 3 ประเภทคือ 
 1. Physical Resource       
  ไดRแกHเคร่ืองจักร อุปกรณ� สHวนประกอบผลิตภัณฑ�เปVนทรัพย�สินขององค�การ แสดงใหRเห็น

ถึงความม่ันคง แข็งแกรHงขององค�การ เปVนสิ่งท่ีเห็นจับตRองไดRและสามารถวัดความสําเร็จขององค�การ
ไดR เชHน สํานักงานใหญH 

2. Financial Resource 
 ไดRแกH เงินสด สินคRาคงเหลือ การลงทุน เปVนสินทรัพย�หมุนเวียนขององค�การมีความสําคัญ

ตHอองค�การเพราะเปVนปyจจัยทําใหRองค�การตอบสนองโอกาสท่ีจะเติบโตขยายตัวไดR สามารถคํานวณไดR
จาก ทรัพย�สินลบดRวยหน้ีสินขององค�การ เปVนปyจจัยท่ีนักลงทุนประเมินสภาพการเงินขององค�การ  

3. Human Resource 
 คนท่ีองค�การจRาง การวัดมูลคHาทําไดRยาก ผูRบริหารมักมองขRามความสําคัญเพราะสะทRอน

ความม่ังค่ังขององค�กรไดRยาก เปVนสิ่งท่ีไมHเสื่อมคHาเหมือนทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรมนุษย�สะทRอน
ใหRเห็นถึงมูลคHาสุทธิองค�การเหมือนทรัพยากรทางการเงิน สําคัญเทHาการเงิน 

ฝpายบริหารวัดค�าของทรัพยากรมนุษย�ไดOแก�  
ก. การหาตRนทุนในการหาคนแทน เชHน ตRนทุนคัดเลือก จRาง วางตําแหนHง การฝ}กหัดอบรม 
ข.ฝ�ายบริหารประเมินมูลคHาจาก การวัดความรูR ความสามารถ ความชํานาญ ทัศนคติของ

สมาชิกองค�การ พนักงานท่ีฝ}กฝนชํานาญจะสะทRอนผลิตผล ประสิทธิภาพการทํางาน ทัศนคติตHองาน
และองค�การ 

องค�การมักไมHเอาทรัพยากรมนุษย�เปVนสินทรัพย�ขององค�การ หลายหนHวยงานละเลย
ความสําคัญของการใหRความรูR ฝ}กหัด พัฒนา ความชํานาญโดยแทRจริงแลRวทุกองค�การไมHวHาทางธุรกิจ 
ราชการ บริการไดRใชRทรัพยากรเหลHาน้ีอยHางถึงท่ีสุดเพ่ือการแขHงขัน 
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ขอบเขตงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย� (HRD.) ในองค�การ มีเป{าหมาย 3 ประการคือ 
1. Create the system งานสรRางระบบ 
2. Maintain the system บํารุงรักษาระบบ 
3. Improve the system ปรับปรุงระบบ 
ผูRท่ีตRองการเขRามาทํางานในหนRาท่ี HRD.ในองค�การจะตRองเตรียมความรูRในทางวิชาการในแตH

ละสาขาใหRพรRอม เชHน ผูRทํางานใน Information System จะแตกตHางจากผูRทํางานใน Organization 
Development ในใจกลางของวงกลมประกอบดRวยเป{าหมายหลัก 3 ประการ คือ สรRาง รักษา และ
ปรับปรุงระบบ โดยท่ีเป{าหมายแตHละสHวนจะทําใหRบรรลุผลไดRก็ตHอเม่ือไดRทําหนRาท่ีตามวงกลมรอบนอก
แตHละสHวนใหRบรรลุผลในการทําใหRระบบขององค�การทําหนRาท่ีน้ัน ยกตัวอยHาง เชHน จะตRองมีการระบุ
และจRางพนักงาน (มักเรียกการคัดเลือกและบรรจุเปVน Staff) ระบบจะมีการบํารุงรักษาดRวยการใหR
เงินเดือน หรือบํารุงสุขภาพ (อยูH ในขอบเขตงาน Compensation and Benefits)ในสHวนของ 
Improving the System มีการอบรมบุคลากร เรียก Individual Development จะเห็นไดRวHา 
ขอบขHายงาน H.R.D. ในแตHละสHวนมีภาระหนRาท่ีท่ีสําคัญท่ีจะสรRางความม่ันใจไดRวHา องค�การจะอยูHใน
สภาพท่ีทํางานไดRอยHางมีประสิทธิภาพ 

การมีความสัมพันธ�ท่ีดีระหวHางสมาชิกทีม หลักการ DISC คือ หลักการเก่ียวกับการบริหาร
พฤติกรรม (Behavior Management) ท่ีใหRความสําคัญกับ (1) รูปแบบแนวโนRมพฤติกรรมของคน
ปกติท่ัวไป (2) รูปแบบพฤติกรรมท่ีสังเกตไดRท่ีสําคัญบางประการในการระบุรูปแบบแนวโนRม
พฤติกรรมโดยรวมของบุคคล การประยุกต�ใชRขRอมูลรูปแบบแนวโนRมพฤติกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาตนเอง และการทํางานรHวมกับผูRเก่ียวขRอง โดยไดRแบHงรูปแบบพฤติกรรมหลักของคนปกติ
ท่ัวไปเปVน 4 ประเภท ไดRแกH 

D : Driver ชอบควบคุม สั่งการ ตัดสินใจ  
I : Influencer  โนRมนRาวใจเกHง ชอบสังคม มนุษย�สัมพันธ�ดี 
S : Supporter ชอบชHวยเหลือ ใหRความรHวมมือ รักความสงบ   
C : Corrector ชอบความถูกตRอง เปVนเหตุ เปVนผล เฉลียวฉลาด ละเอียดรอบคอบ 
หลักการ DISC มีประโยชน�ในการประยุกต�เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการทํางานเปVนทีมไดRใน

หลายลักษณะอาทิเชHน  
(1) ชHวยสรRางความเขRาใจและเต็มใจในการปรับพฤติกรรมใหRเหมาะสมกับความตRองการของ

สถานการณ�  
(2) ชHวยใหRสามารถปรับตัวไดRอยHางมีหลักการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการทํางานกับผูRเก่ียวขRอง  
(3) ใชRเปVนภาษาในการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการเขRาใจในการปรับพฤติกรรมซึ่งกันและกันของ

สมาชิกทีม ตัวอยHางการประยุกต�หลักการ DISC เพ่ือกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะทีมงานท่ีนHาสนใจ 
ไดRแกH 

1) การสรRางทีมงาน  
2) การพัฒนาการบริหาร  
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3) การบริการประชาชน  
 4) การพัฒนาองค�กร 
 

สรุปผล อภิปราย ขOอเสนอแนะ  
 บุคลากรขององค�การบริหารสHวนตําบลท่ีมี เพศ ระดับการศึกษา ตําแหนHง และประสบการณ�
ตHางกัน มีความตRองการในการพัฒนาแตกตHางกัน ผลการวิจัยพบวHา ความตRองการเพ่ิมความรูR ในการ
ปฏิบัติงานของเจRาหนRาท่ีสHวนทRองถ่ินของเทศบาลตําบลนาโสก อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารโดยรวม
และรายดRานทุกดRานอยูHในระดับมาก ไมHแตกตHางกัน ซึ่งไมHเปVนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีผูRวิจัยต้ังไวR
วHาเจRาหนRาท่ีท่ีมีความแตกตHางทาง เพศ ระดับการศึกษา ตําแหนHง และประสบการณ� จะมีความ
ตRองการในการพัฒนาแตกตHางกัน ท่ีเปVนเชHนน้ีเพราะวHาผูRท่ีปฏิบัติงานในองค�การบริหารสHวนตําบลมี
หลายกลุHม แตHละกลุHมก็มีหลายพวก แตHละพวกมีเป{าหมายของตนเอง เชHน กลุHมนักการเมืองทRองถ่ิน 
ไดRแกH ผูRบริหารทRองถ่ิน สมาชิกสภาทRองถ่ิน มีความตRองการท่ีจะสรRางฐานอํานาจทางการเมือง สรRาง
ความเช่ือถือศรัทธา สรRางผลงาน เพ่ือจะไดRชัยชนะการเลือกต้ังในคร้ังตHอๆ ไป สHวนกลุHมขRาราชการ
สHวนทRองถ่ิน ไดRแกH พนักงานสHวนตําบล มีความตRองการสรRางความเจริญกRาวหนRาในสายงาน ระดับ
ปฏิบัติ ตRองสรRางความรูR ความสามารถในการปฏิบัติ เพ่ือจะไดRกRาวหนRาข้ึนเปVนระดับบริหาร กลุHม
ลูกจRางช่ัวคราว ไดRแกH พนักงานจRาง ลูกจRาง มีความตRองการท่ีจะสรRางความม่ันคงในหนRาท่ีการงาน 
สรRางการยอมรับจากผูRบังคับบัญชา ดังน้ัน ทุกกลุHมจึงมีความตRองการเพ่ิมความรูRในการปฏิบัติงานอยูH
ในระดับมากทุกดRานไมHแตกตHางกัน 
 บุคลากรองค�การบริหารสHวนตําบลในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร มีความตRองการ
พัฒนาความรูR ในการปฏิบัติงาน แตกตHางกัน ผลการวิจัยพบวHา เจRาหนRาท่ีขององค�การบริหารสHวน
ตําบลในระดับปฏิบัติการ ไดRแกH กลุHมพนักงานสHวนตําบล พนักงานจRาง ลูกจRาง มีความตRองการพัฒนา
ความรูRในการปฏิบัติงานทุกดRาน อยูHในระดับมาก ไมHแตกตHางจากระดับบริหาร ซึ่งไมHเปVนไปตาม
สมมติฐานการวิจัยท่ีผูRวิจัยต้ังไวR สอดคลRองกับผลการวิจัยของ เร่ือง การพัฒนาองค�การบริหารสHวน
ตําบล เพ่ือเพ่ิมความรูRความสามารถในการบริหารทรัพยากรทางการบริหาร ปรากฏวHาความรูR
ความสามารถขององค�การบริหารสHวนตําบล หลังการฝ}กอบรมสูงกวHากHอนการฝ}กอบรมท้ังระดับ
ผูRบริหารและระดับปฏิบัติการ การวิจัยคร้ังน้ีแสดงใหRเห็นวHาผูRปฏิบัติงานในองค�การบริหารสHวนตําบล 
ทุกระดับ ยังตRองการเพ่ิมเติมความรูR ความสามารถในการปฏิบัติงานอีกมาก 
 
ขOอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
 1. จากการวิจัย เร่ือง ความตRองการเพ่ิมความรูR ในการปฏิบัติงานของเจRาหนRาท่ีสHวนทRองถ่ิน
เทศบาลตําบลนาโสก อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยสHวนรวมอยูHในระดับมาก ทุกดRาน แสดงใหR
เห็นวHาเทศบาลตําบลนาโสก ยังมีความตRองการเพ่ิมเติมความรูR ในการปฏิบัติงานอีกมาก หนHวยงานท่ี
ดูแลรับผิดชอบควรใหRความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสHงเสริมประสิทธิภาพการทํางาน
ของเจRาหนRาท่ีสHวนทRองถ่ิน ควรมีแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของทRองถ่ินอยHางเปVนระบบและตHอเน่ือง 
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จัดใหRมีการฝ}กอบรม สัมมนา ศึกษาตHอในระดับสูงข้ึน ศึกษาดูงานองค�กรท่ีประสบความสําเร็จในการ
บริหารจัดการ หรือ สHงเสริมและสนับสนุนใหRมีการจัดทําผลงานทางวิชาการ ตามความตRองการของ
องค�การเทศบาลสHวนตําบลนาโสก ใหRเจRาหนRาท่ีทุกคนไดRรับโอกาสในการพัฒนาอยHางเทHาเทียมกัน ใน
สภาพปyจจุบันของเทศบาลตําบลนาโสก ไดRถูกวิพากษ� วิจารณ�อยHางมากเก่ียวกับการรับเครือญาติ การ
ฝากจากผูRมีอํานาจ หรือการเรียกรับเงินในการคัดเลือกบุคคลเขRามาเปVนพนักงานสHวนทRองถ่ิน การ
ร่ัวไหลของงบประมาณ ตลอดจนการเรียกรับเงินจากการจัดซื้อจัดจRางและการกHอสรRาง ขRอครหาและ
ปyญหาเหลHาน้ีนHาจะลดลงถRาไดRมีการพัฒนาองค�กรดRวยการเพ่ิมความรูR ความสามารถในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหRแกHผูRปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลนาโสก และยังจะชHวยใหRเทศบาลตําบลนาโสก เกิด
ความพรRอมมากข้ึนตลอดจนชHวยยกเกียรติภูมิ ศักด์ิศรีใหRสูงข้ึนอีกดRวย 
 2. นําเสนอขRอมูลการวิจัยใหRกับผูRบริหารและผูRเก่ียวขRองเพ่ือจะไดRใชRเปVนขRอมูลในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลนาโสก อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
 
ขOอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต�อไป 
 1. ควรศึกษาความตRองการท่ีแทRจริงของพนักงานเทศบาลท่ีเก่ียวขRองกับการพัฒนาศักยภาพ
ในการทํางาน โดยการ วิจัยเชิงคุณภาพ 
 2. ควรศึกษาขRอแตกตHางระหวHาง เทศบาลขนาดเล็กและเทศบาลขนาดใหญHวHามีความ
แตกตHางกันอยHางไร ของความตRองการของผูRปฏิบัติหนRาท่ีในเทศบาล 
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ประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการปฏบิัติงานบคุลากรเทศบาล 
ตําบลบึงกาฬอําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

Performance Improvement for Municipal Personnel Performance. 
Tumbol Bungkan Amphoe Mueang Bueng Kan Bung Kan province 

 
คนัมพร กันทะกะ 

คณะรัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค� เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพ
การ ปฏิบัติงานบุคลากรเทศบาล ตําบลบึงกาฬ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ประชากรท่ีใชRใน
การศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรในสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองบึงกาฬ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึง
กาฬ จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชRในการศึกษา เปVนแบบสอบถามแบบมาตราสHวนประเมินคHา 
(Rating scale) 5 ระดับ สถิติท่ีใชRในการศึกษา ไดRแกH รRอยละ คHาเฉลี่ย สHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ
ในการทดสอบความแตกตHางของคHาเฉลี่ยดRวย t-test และ F-test 
 ผลการศึกษาพบวHา  
 1. การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานบุคลากรเทศบาลตําบลเมืองบึงกาฬ อําเภอเมืองบึงกาฬ 
จังหวัดบึงกาฬ ในภาพรวม อยูHในระดับมาก โดยคHาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดRานการดําเนินงานตามบทบาท
ความรับผิดชอบ รองลงมาไดRแกH ดRานความรูR ดRานขRอมูลขHาวสาร และดRานสถานท่ีและสภาพแวดลRอม 
และคHาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดRานบริการท่ัวไป 
 2. การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานบุคลากรเทศบาลตําบลเมืองบึงกาฬ อําเภอเมืองบึงกาฬ 
จังหวัดบึงกาฬ พบวHา ปyจจัยสHวนบุคคล ดRานเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดR ความคิดเห็นไมH
แตกตHางกัน ในทุกดRาน 
 ขRอเสนอแนะ  
 1. ควรมีการศึกษาปyจจัยท่ีสHงผลตHอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 2. ควรศึกษาการสรRางตัวช้ีวัดคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค�กร 
  

Abstract 
This study aims To study and compare the Performance Improvement for 

Municipal Personnel Performance. Tumbol Bungkan Amphoe Mueang Bueng Kan 
Bung Kan province.  Population used in this study is Tumbol Bungkan Amphoe 
Mueang Bueng Kan Bung Kan province staff of 400 was used in the study. A 5 scale 
questionnaire evaluation statistics used in this study are the percentage standard 
deviation. Statistical tests of mean differences by t-test and F-test. 
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 The results showed that 
  1. Quality Improvement of Operational Personnel Tumbol Bungkan Amphoe 
Mueang Bueng Kan Bung Kan province in the overall level. The average maximum 
operational role and responsibilities. The major source of knowledge, information. 
And the place and the environment. And the lowest was the service. 
 2. Quality Improvement of Operational Personnel Tumbol Bungkan Amphoe 
Mueang Bueng Kan Bung Kan province found that personal factors such as gender, 
age, education and income are not significantly different in all aspects. 
 Suggestion 
  1. There should be a study of factors that affect performance. 
  2. Should Study the quality indicators of the performance of employees in the 
organization 
 
ความเป�นมาและความสําคัญของป}ญหา 
 การยกระดับการใหRบริการและการทํางานของสHวนราชการ เพ่ือตอบสนองความคาดหวังและ
ความตRองการของประชาชน ทางสํานักงาน ก.พ.ร. ไดRสHงเสริมและสนับสนุน สHวนราชการพัฒนาการ
บริการ ประชาชนใหRมีประสิทธิภาพและคุณภาพย่ิงข้ึนอยHางตHอเน่ืองนับ ต้ังแตHปY พ.ศ. 2546 เปVนตRนมา 
ซึ่งการมอบอํานาจ ตามพระราชกฤษฎีกาวHาดRวยการมอบอํานาจ พ.ศ.2550 ไดRสHงเสริมสนับสนุน ใหRผูR
ดํารงตําแหนHงท่ีมีอํานาจหนRาท่ีท่ีจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือ 
คําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ไดRมอบอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติ 
ราชการหรือการดําเนินการอ่ืนใด ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใด หรือมติของ 
คณะรัฐมนตรีในเร่ืองน้ัน ใหRแกHผูRดํารงตําแหนHงอ่ืนปฏิบัติ ราชการแทนทําใหRสามารถอํานวยความสะดวก
และ สนองความตRองการของประชาชน เพ่ือความคุRมคHา ความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการนําไปสูHการกระจายอํานาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม และไมHเปVนการเพ่ิม
ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใชRอํานาจ รวมท้ังไมHตRองผHานการพิจารณาของผูRดํารงตําแหนHงตHาง ๆ มาก
เกินความจําเปVน รวมถึงการลดเวลาและกิจกรรมในการทํางานดRวยการกําหนดใหRลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เปVนเป{าหมายภาคบังคับตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ไดRมุHงเนRนใหRสHวน
ราชการพัฒนาคุณภาพ การใหRบริการในกระบวนงานหลักของหนHวยงานใหRสามารถสนองตHอความ
ตRองการของผูRรับบริการ ไดRตามระยะเวลามาตรฐานท่ีสHวนราชการกําหนดไวR 
 ดังน้ันในฐานะท่ีผูRศึกษาเปVนบุคลากรท่ีปฏิบัติหนRาท่ีในสํานักเทศบาลตําบลบึงกาฬ อําเภอ
เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จึงสนใจท่ีจะศึกษา “การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานบุคลากรเทศบาล
ตําบลบึงกาฬ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ” เพ่ือนําผลการศึกษาท่ีไดRไปใชRเปVนแนวทางในการ
เสนอการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักเทศบาลตําบลบึงกาฬ อําเภอเมืองบึงกาฬ 
จังหวัดบึงกาฬ ตHอไป 
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วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
1. เพ่ื อ ศึ กษ าสภ าพ ปy ญ ห าการป ฏิ บั ติ งานของบุ คลากร เท ศบ าล ตํ าบล บึ งกาฬ  

อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานบุคลากรเทศบาลตําบลบึงกาฬ อําเภอ

เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จําแนกตามปyจจัยสHวนบุคคล 
 
แนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาคRนควRา เร่ือง พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานบุคลากรเทศบาลตําบลเมืองบึงกาฬ 
อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬในคร้ังน้ีผูRศึกษาไดRนําเสนอวิธีดําเนินการศึกษาคRนควRา ดังตHอไปน้ี 

1. ประชากร 
2. เคร่ืองมือท่ีใชRในการวิจัย 
3. การสรRางเคร่ืองมือท่ีใชRในการวิจัย 
4. การเก็บและการรวบรวมขRอมูล 
5. การวิเคราะห�ขRอมูล 
6. สถิติที่ใชRในการวิเคราะห�ขRอมูล 
ประชากร 

 ประชากรท่ีใชRในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรใน พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานบุคลากร
เทศบาลตําบลเมืองบึงกาฬ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬจํานวน 400 คน (จํานวน ณ 
ปYงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
 

ปyจจัยสHวนบุคคล ประกอบดRวย  
1. เพศ 
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา  
4. รายไดR 
5. ตําแหนHงงาน 
6. ประสบการณ�ในการปฏิบัติงาน 

คุณภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบดRวย  
1. ดRานความรูR 
2. ดRานบริการท่ัวไป 
3. ดRานการดําเนินงานตามบทบาท

ความรับผิดชอบ 
4. ดRานขRอมูลขHาวสาร 
5. ดRานสถานท่ีและสภาพแวดลRอม 
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 เคร่ืองมือท่ีใชOในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชRในการศึกษาคRนควRาคร้ังน้ีเปVนแบบสอบถามท่ีสรRางข้ึนตามวัตถุประสงค� และ
กรอบแนวคิดในการศึกษาคRนควRา โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวขRอง โดย
แบบสอบถามแบHงออกเปVน 2 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 ปyจจัยสHวนบุคคล มีลักษณะคําถามเปVนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
ประกอบดRวยขRอคําถาม 4 ขRอ ดังน้ี 
  1.เพศ 
  2. อายุ 
  3. ระดับการศึกษา 
  4. รายไดR 
  ตอนท่ี 2 เก่ียวกับการ พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานบุคลากรเทศบาลตําบล เมืองบึง
กาฬ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬโดยใชRเกณฑ�การแปลผลคHาเฉลี่ย 
 (Best 1981: 179-187)  
 สําหรับแบบมาตราสHวนประเมินคHา (Rating scale) 5 ดังน้ี 
   1 คะแนน   หมายถึง  ระดับนRอยท่ีสุด 
  2 คะแนน  หมายถึง  ระดับนRอย 
  3 คะแนน  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
  4 คะแนน  หมายถึง  ระดับมาก 
  5 คะแนน  หมายถึง  ระดับมากท่ีสุด 
 
สรุป อภิปรายผล ขOอเสนอแนะ 
 การศึกษาเร่ือง พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานบุคลากรเทศบาลตําบลเมืองบึงกาฬ อําเภอ
เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค�  
  1. เพ่ือศึกษา พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานบุคลากรเทศบาลตําบลเมืองบึงกาฬ อําเภอเมือง
บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  
 2. เพ่ือเปVนสรRางกลยุทธ�ในการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานบุคลากร
เทศบาลตําบลเมืองบึงกาฬ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬประชากรท่ีใชRในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 
บุคลากรในพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานบุคลากรเทศบาลตําบลเมืองบึงกาฬ อําเภอเมืองบึงกาฬ 
จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชRในการเก็บรวบรวมขRอมูล คือ แบบสอบถามโดยมี
ลักษณะขRอคําถามเปVนมาตราสHวนประมาณคHา 5 ระดับ การวิเคราะห�แบบสอบถามโดยวิเคราะห�เชิง
พรรณนา (Descriptive Method) สถิติท่ีใชRในการวิเคราะห�ขRอมูล ไดRแกH คHาความถ่ี คHารRอยละ 
คHาเฉลี่ย สHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคHาที (t-test) และการวิเคราะห�ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way Analysis of Variance) ในบท น้ี  ผูR ศึกษาไดR ทํ าการสรุป อภิปรายผล และ
ขRอเสนอแนะ ดังตHอไปน้ี 
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ขOอเสนอแนะในการนําไปใชO 
 จากผลการศึกษาผูRศึกษาจึงไดRขอเสนอแนะในเชิงยุทธศาสตร� ดังน้ี 
 1. ควรมีการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท่ีมีการเช่ือมโยงกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 2. ควรกําหนดแผนพัฒนาองค�การและทรัพยากรบุคคลใหRมีความสอดคลRองและเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร�และเป{าหมายขององค�การ 
 3. ควรกําหนด ทิศทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ และสอดคลRองกับ
การเปลี่ยนแปลงดRานเทคโนโลยี 

ขOอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต�อไป   
 1. ควรมีการศึกษาปyจจัยท่ีสHงผลตHอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
 2. ควรศึกษาการสรRางตัวช้ีวัดคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค�กร  
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ป}จจัยท่ีส�งผลต�อการใหOบริการของงานทะเบียนราษฎรท่ีส�งผลต�อประชาชนของสํานัก 
ทะเบียนเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ 

Factors Affecting Service of Household Registration Affecting People of 
Prachin Buri Municipality Registration Office. 

 
สมภพ ศรีสมัพันธ� 

คณะรัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค� เพ่ือศึกษาการใหRบริการงานทะเบียนราษฎรท่ีสHงผลตHอประชาชน
ของสํานักทะเบียนเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ และศึกษาปyจจัยท่ีมีตHอการใหRบริการงานทะเบียน
ราษฎรท่ีสHงผลตHอประชาชนของสํานักทะเบียนเทศบาลเมือง อํานาจเจริญ โดยประชากรท่ีใชRศึกษาใน
คร้ังน้ี ไดRแกH ประชาชนท่ีอยูHในเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ ของสํานัก ทะเบียนเทศบาลเมือง
อํานาจเจริญ มีประชากรอาศัยในชุมชนประมาณ 71,432 คน 

ผูRตอบแบบสอบถามสHวนใหญHเปVนเพศชาย จํานวน 220 คน คิดเปVนรRอยละ 55.0 มีอายุ
ระหวHาง 36 - 45 ปY จํานวน 124 คน คิดเปVนรRอยละ 31.0 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 
148 คน คิดเปVนรRอยละ 37.0 มีอาชีพรับจRาง และธุรกิจสHวนตัว รRอยละ 24.0 และมีรายไดRตํ่ากวHา 
5,000 บาท รRอยละ 43.0 

การใหRบริการงานทะเบียนราษฎรท่ีสHงผลตHอประชาชนของในของสํานัก ทะเบียนเทศบาล
เมืองอํานาจเจริญภาพรวม อยูHในระดับมาก โดยมีคHาเฉลี่ยเทHากับ 3.89 และสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทHากับ 0.67 เม่ือพิจารณาในรายดRาน พบวHา ทุกดRาน อยูHในระดับมาก โดยคHาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดRาน
กระบวนการข้ันตอนการใหRบริการ มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 3.91 รองลงมาไดRแกH ดRานสิ่งอํานวยความสะดวก 
มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 3.90 และคHาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดRานเจRาหนRาท่ีผูRใหRบริการ มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 3.87  
 การใหRบริการงานทะเบียนราษฎรท่ีสHงผลตHอประชาชนของของสํานัก ทะเบียนเทศบาลเมือง
อํานาจเจริญ ดRานเจRาหนRาท่ีผูRใหRบริการ ในภาพรวม อยูHในระดับมาก โดยมีคHาเฉลี่ยเทHากับ 3.87 เม่ือ
พิจารณาในรายขRอพบวHา ทุกขRออยูHในระดับมากทุกขRอ โดยคHาเฉลี่ยสูงสุด คือ ใหRการบริการดRวยความ
เรียบรRอย รองลงมาไดRแกH ใหRการบริการดRวยความรวดเร็ว และคHาเฉลี่ยตํ่าสุด มีความเสมอภาคในการ
ใหRบริการ 
   

Abstract 
 The objective of this research is to study the registration of civil servants 
affecting the people of Amnat Charoen Municipality Registration Office. And study 
the factors that affect the registration of civil servants affecting the people of Amnat 
Charoen Municipality Registration Office. The population used in this study is people 
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in Amnat Charoen Municipality of Amnat Charoen Municipality Registration Office. 
There are approximately 71,432 people living in the community. 
  The majority of respondents were male, 2 2 0  people, representing 5 5 . 0 
percent, aged between 3 6  - 4 5  years, 1 2 4  people, accounting for 3 1 .0  percent, 
graduating with a bachelor's degree, 148  people, accounting for 37 .0  percent. And 
private businesses, 24.0% and income less than 5,000 baht, 43.0 

Providing civil registration services that affect the people of the office Amnat 
Charoen Municipality Register Overview At a high level With an average value of 3.89 
and standard deviation equal to 0 .6 7  The highest mean is the process of service 
process. With an average of 3.91, followed by Facilities Has an average of 3.90 and 
the lowest mean is the service officer With an average of 3.87 

Providing civil registration services that affect the people of the Bureau Amnat 
Charoen Municipality Registration On the overall service staff level is at a high level. 
With an average value of 3 .8 7 . Every item is at a very high level. With the highest 
average is to provide services with neatness Followed by Provide services with speed 
And the lowest mean With equality in service 
 
ความเป�นมาและความสําคัญของป}ญหา 
  ความสําคัญของหนHวยงานเทศบาล สามารถชHวยแกRไขปyญหาในระดับทRองถ่ิน และเปVนการ
ชHวยแบHงเบาภาระหนRาท่ีของรัฐบาล และชHวยใหRประชาชนรูRจักการปกครองตนเองในการบริการงาน 
ในการปฏิรูปงานราชการของไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค�ในการปฏิรูประบบราชการสําคัญอยูH 2 ประการ 
กลHาวคือ ประการแรก เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ ของหนHวยงานราชการใหRสามารถกRาวทันและ
รองรับตHอการเปลี่ยนแปลง ตามกระแสโลกาภิวัตน�และสังคมในยุคเศรษฐกิจใหมH และชHวยสนับสนุนใหR
เกิดการพัฒนาประเทศอยHางสมดุลและย่ังยืน ประการท่ีสอง คือ เพ่ือแกRไขปyญหาข้ันประชาชนมาก
ท่ีสุดความเปVนมาของการบริหารราชการแผHนดินของไทย  

1. การบริหารราชการแผHนดินกHอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปY พ.ศ.2475  
2. การบริหารราชการแผHนดินของประเทศไทยในปyจจุบัน มีวิวัฒนาการมาจากการปฏิรูปการ

บริหารราชการแผHนดินคร้ังใหญHในสมัยรัชกาลท่ี 5 ท่ีไดRทรงวางรากฐานการบริหารราชการแผHนดิน
ใหมHท้ังในสHวนกลางและสHวนภูมิภาค โดยในสHวนกลางไดRมีการจัดโครงสรRางการบริหารตามหนRาท่ี ( 
function ) ในรูปกระทรวงแทนการจัดตามพ้ืนท่ีดังท่ีเปVนมาแตHโบราณ ในสHวนภูมิภาคไดRปรับปรุง
กลไกการบริหารราชการภูมิภาคใหมHใหRสามารถกระชับอํานาจการปกครองสูHศูนย�กลางและแผHขยาย
พระราชอํานาจของสHวนกลางครอบคลุมหัวเมืองและประเทศราชไดRอยHางจริงจังโดยนําเอาระบบ 
“เทศาภิบาล” มาใชRอันเปVนรากฐานสําคัญของการบริหารราชการสHวนภูมิภาคในทุกวันน้ี มีการแตHงต้ัง
คนจากสHวนกลางไปดํารงตําแหนHงยังหัวเมืองตHาง ๆ และจัดโครงสรRางการบริหารในรูป “มณฑล” 
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การใหOบริการ 
- ดRานเจRาหนRาท่ีผูRใหRบริการ 
- ดRานกระบวนการข้ันตอนการ
ใหRบริการ 
- ดRานสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

นอกจากน้ียังทรงไดRริเร่ิมใหRคนในทRองถ่ินไดRรHวมในการบริหารงานทRองถ่ินในรูป “สุขาภิบาล” ข้ึนในเขต
ราชธานี (กรุงเทพฯ) กHอนท่ีจะขยายไปยังหัวเมือง ท้ังไดRทรงจัดการ “การปกครองทRองท่ี” ใหมH ในระดับ
ตําบล หมูHบRานการปฏิรูปการบริหารราชการแผHนดินในสมัยรัชกาลท่ี 5 จึงเปVนไปอยHางท่ัวดRาน ท้ังในแงH
โครงสรRาง ระบบการบริหารงานในกิจการตHาง ๆ ของรัฐ นับเปVนการเปลี่ยนแปลงโครงสรRาง อํานาจ 
หนRาท่ีและความสัมพันธ�ทางอํานาจการบริหารราชการแผHนดินคร้ังใหญH และอาจกลHาวไดRวHาเปVนคร้ังแรก
และคร้ังเดียว นับแตHรัชกาลท่ี 5 จนถึงปyจจุบัน ท้ังน้ีการปฏิรูปท่ีเกิดข้ึนก็เพ่ือการรักษาเอกราช 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการใหRบริการงานทะเบียนราษฎรท่ีสHงผลตHอประชาชนของสํานักทะเบียน
เทศบาลเมืองอํานาจเจริญ 
 2. เพ่ือศึกษาปyจจัยท่ีมีตHอการใหRบริการงานทะเบียนราษฎรท่ีสHงผลตHอประชาชนของสํานัก
ทะเบียนเทศบาลเมือง อํานาจเจริญ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
  

     ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาคRนควRางานศึกษาในคร้ังน้ี ผูRศึกษาไดRศึกษาปyจจัยท่ีสHงผลตHอการการใหRบริการงาน
ทะเบียนราษฎรท่ีสHงผลตHอประชาชนของสํานักทะเบียนเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ 

 โดยมีวิธีการดําเนินการศึกษาดังตHอไปน้ี 
 1. ประชากรและกลุHมตัวอยHาง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชRในการเก็บรวบรวมขRอมูล 
 3. การสรRางเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 4. การเก็บรวบรวมขRอมูล 

สถานภาพของกลุHมตัวอยHาง 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายไดR 
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 5. การวิเคราะห�ขRอมูล 
 6. สถิติที่ใชRในการวิเคราะห�ขRอมูล 
 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
  ประชากรท่ีใชRศึกษาในคร้ังน้ี ไดRแกH ประชาชนท่ีการใหRบริการงานทะเบียนราษฎรท่ีสHงผลตHอ
ประชาชนของสํานักทะเบียนเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ มีประชากรอาศัยในชุมชนประมาณ 71,432 
คน 

กลุHมตัวอยHางท่ีใชRศึกษาในคร้ังน้ี ไดRแกH การใหRบริการงานทะเบียนราษฎรท่ีสHงผลตHอประชาชน
ของสํานักทะเบียนเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ 

โดยการกําหนดขนาดของกลุHมตัวอยHาง ดRวยวิธีการสุHมตัวอยHางแบบบังเอิญหรือตามความ
สะดวก (Convenience Sampling) ไดRมาจากการคํานวณจํานวนประชากรโดยใชRสูตรของ Yamane 
(Yamane. 1976: 886) ดังน้ี  

  2
1/ NeNn +=  

เม่ือ n  แทน ขนาดของกลุHมตัวอยHาง 
  N  แทน ประชากรท่ีศึกษา 
  e แทน ความคลาดเคลื่อนของกลุHมตัวอยHาง กําหนดใหRเทHากับ 0.05 

 

 ขนาดกลุHมตัวอยHาง  
2

)05.0(714321

71432

+
= = 399.88 

 
 ไดRขนาดกลุHมตัวอยHาง 399.88 ซึ่งไดRปรับเปVน 400 คน  
 
เคร่ืองมือท่ีใชOในการเก็บรวบรวมขOอมูล  
  เคร่ืองมือท่ีใชRในการศึกษาคร้ังน้ีเปVนแบบสอบถามท่ีสรRางข้ึนตามวัตถุประสงค� กรอบแนวคิด
การศึกษา และการศึกษาคRนควRาจาก แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานศึกษาท่ีเก่ียวขRอง โดย
แบบสอบถามแบHงออกเปVน 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 เปVนแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะทางดRานประชากรของผูRตอบแบบสอบถาม 
ประกอบดRวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดR โดยมีลักษณะคําถามเปVนแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist)  
 ตอนท่ี 2 เปVนแบบสอบถามเก่ียวกับการ ปyจจัยท่ีสHงผลตHอการใหRการใหRบริการงานทะเบียน
ราษฎรท่ีสHงผลตHอประชาชนของสํานักทะเบียนเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ 

โดยมีลักษณะขRอคําถามเปVนมาตราสHวนประมาณคHา 5 ระดับ ของ ลิเคอร�ท (Likert’s five 
rating scale)  
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 5  หมายถึง  อยูHในระดับ มากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  อยูHในระดับ มาก 
 3  หมายถึง  อยูHในระดับ ปานกลาง 
 2  หมายถึง  อยูHในระดับ นRอย 
 1  หมายถึง  อยูHในระดับ นRอยท่ีสุด 
 
สรุป อภิปรายผล ขOอเสนอแนะ 
 ประชากรท่ีใชRศึกษาในคร้ังน้ี ไดRแกH ประชาชนท่ีอยูHในปyจจัยท่ีสHงผลตHอการใหRการใหRบริการ
งานทะเบียนราษฎรท่ีสHงผลตHอประชาชนของสํานักทะเบียนเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ มีประชากร
อาศัยในชุมชนประมาณ 71,432 คน 
 1. ผูRตอบแบบสอบถามสHวนใหญHเปVนเพศชาย จํานวน 220 คน คิดเปVนรRอยละ 55.0 มีอายุ
ระหวHาง 36 - 45 ปY จํานวน 124 คน คิดเปVนรRอยละ 31.0 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 
148 คน คิดเปVนรRอยละ 37.0 มีอาชีพรับจRาง และธุรกิจสHวนตัว รRอยละ 24.0 และมีรายไดRตํ่ากวHา 
5,000 บาท รRอยละ 43.0 
 2. การใหRบริการปyจจัยท่ีสHงผลตHอการใหRการใหRบริการงานทะเบียนราษฎรท่ีสHงผลตHอ
ประชาชนของสํานักทะเบียนเทศบาลเมืองอํานาจเจริญในภาพรวม อยูHในระดับมาก โดยมีคHาเฉลี่ย
เทHากับ 3.89 และสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทHากับ 0.67 เม่ือพิจารณาในรายดRาน พบวHา ทุกดRาน อยูHใน
ระดับมาก โดยคHาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดRานกระบวนการข้ันตอนการใหRบริการ มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 3.91 
รองลงมาไดRแกH ดRานสิ่งอํานวยความสะดวก มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 3.90 และคHาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดRาน
เจRาหนRาท่ีผูRใหRบริการ มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 3.87  
 2.1 การใหRบริการปyจจัยท่ีสHงผลตHอการใหRการใหRบริการงานทะเบียนราษฎรท่ีสHงผลตHอ
ประชาชนของสํานักทะเบียนเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ ดRานเจRาหนRาท่ีผูRใหRบริการ ในภาพรวม อยูHใน
ระดับมาก โดยมีคHาเฉลี่ยเทHากับ 3.87 เม่ือพิจารณาในรายขRอพบวHา ทุกขRออยูHในระดับมากทุกขRอ โดย
คHาเฉลี่ยสูงสุด คือ ใหRการบริการดRวยความเรียบรRอย รองลงมาไดRแกH ใหRการบริการดRวยความรวดเร็ว 
และคHาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ มีความเสมอภาคในการใหRบริการ 
 2.2 การใหRบริการ ปyจจัยท่ีสHงผลตHอการใหRการใหRบริการงานทะเบียนราษฎรท่ีสHงผลตHอ
ประชาชนของสํานักทะเบียนเทศบาลเมืองอํานาจเจริญดRานกระบวนการข้ันตอนการใหRบริการ พบวHา 
โดยรวมอยูHในระดับมาก โดยมีคHาเฉลี่ยเทHากับ 3.91 เม่ือพิจารณาในรายขRอ พบวHา ทุกขRออยูHในระดับ
มาก โดยคHาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการติดประกาศหรือแจRงขRอมูลเก่ียวกับการใหRบริการ เชHน ประกาศ
ข้ันตอนและระยะเวลาการใหRบริการท่ีชัดเจน รองลงมาไดRแกH ข้ันตอนการใหRบริการไมHยุHงยากซับซRอน 
และมีความคลHองตัว และกําหนดข้ันตอนแตHละงานและผูRรับผิดชอบไดRอยHางชัดเจนเปVนไปตามลําดับ
ของงานทําใหRไดRรับการบริการไดRถูกตRอง และคHาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ แจRงข้ันตอน-เอกสารท่ีตRองใชRแตHละ
เร่ืองเพ่ือใหRชาวบRานจัดเตรียมไดRถูกตRอง 
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 2.3 การใหRบริการปyจจัยท่ีสHงผลตHอการใหRการใหRบริการงานทะเบียนราษฎรท่ีสHงผลตHอ
ประชาชนของสํานักทะเบียนเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ ดRานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยูHใน
ระดับมาก โดยมีคHาเฉลี่ยเทHากับ 3.90 เม่ือพิจารณาในรายขRอ พบวHา ทุกขRออยูHในระดับมาก โดย
คHาเฉลี่ยสูงสุด คือ อุปกรณ�การบริการงานทะเบียนมีความทันสมัย รองลงมาไดRแกH สถานท่ีทํางาน
สะอาด และคHาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ หRองนํ้าสะอาดพอเพียงกับจํานวนผูRมาใชRบริการ 
 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตHอการใหRบริการปyจจัยท่ีสHงผลตHอการใหRการใหRบริการงาน
ทะเบียนราษฎรท่ีสHงผลตHอประชาชนของสํานักทะเบียนเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ พบวHา  
   
ขOอเสนอแนะในการนําไปใชO 
 1. ควรมีการปรับปรุงดRานความเสมอภาคในการใหRบริการ เปVนการอํานวยความสะดวกใน
การเขRาพบหรือติดตHอกับผูRใหRบริการ ซึ่งครอบคลุมท้ังเวลาท่ีเป�ดดําเนินการ สถานท่ีต้ังและวิธีการท่ีจะ
สามารถอํานวยความสะดวกใหRแกHผูRรับบริการ 
 2. แจRงข้ันตอน-เอกสารท่ีตRองใชRแตHละเร่ืองเพ่ือใหRผูRรับบริการสามารถจัดเตรียมไดRถูกตRอง 
เพ่ือใหRเปVนการใหRบริการดRวยความแมHนยําถูกตRองตามข้ันตอนในคร้ังเดียว ลดความสูญเสียดRานเวลา 
และวัสดุ 
 3. ควรมีการพัฒนา และปรับปรุงหRองนํ้า ใหRมีความสะดวกสบาย และสะอาด และพอเพียง
กับจํานวนผูRมาใชRบริการ 
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การเปลี่ยนแปลงในองค�การภาครัฐ 
Change in Public Sector Organizations 

 
สถิตย� นิยมญาติ, ณิษาภักด์ิ จัตุปาอิทธิวัฒน� และบุญเลิศ ไพรินทร� 

คณะรัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 

บทคัดย�อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือคRนควRาหาความจริงเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในองค�การใน

ภาครัฐและในรัฐบาลตHาง ๆ โดยเฉพาะอยHางย่ิงในเร่ืองสาเหตุการเปลี่ยนแปลง การวิจัยน้ีเปVนการวิจัย
เชิงเอกสาร ขRอมูลท่ีใชRเก็บรวบรวมมาจากเอกสารและหนังสือตHาง ๆ ท่ีเก่ียวขRองกับการบริหารรัฐกิจ 
แลRวก็ทําการวิเคราะห�ขRอมูลเชิงคุณภาพ 

การวิเคราะห�ขRอมูลทําใหRไดRคRนพบความจริงตHอไปน้ี 
สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงตHาง ๆ เกือบท้ังหมดมาจากการยกเคร่ืองรัฐบาลข้ึนมาใหมHและการใชRการ

บริหารจัดการภาครัฐแนวใหมH รายละเอียดตHาง ๆ เก่ียวกับสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงปรากฏอยูHในหลักการยก
เคร่ืองรัฐบาลข้ึนมาใหมHและในหลักการของการบริหารจัดการแนวใหมH ถึงแมRวHาสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงตHาง 
ๆ อยHางมากมาจากการยกเคร่ืองรัฐบาลข้ึนมาใหมHและการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมHก็ตาม ปรากฏ
วHา ระเบียบวิธีปฏิบัติแบบระบบราชการ (การบริหารแบบเกHา) ก็ยังใชRกันอยูHอยHางมาก กลHาวโดยท่ัวไป
แลRว ในปyจจุบัน ประเทศตHาง ๆ เปVนจํานวนมากมายใชRการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมHผสมกับ
หลักการของทฤษฎีระบบแบบราชการ เพ่ือการบริหารจัดการประเทศของเขา 
คําสําคัญ : องค�การในภาครัฐ, การยกเคร่ืองรัฐบาลข้ึนมาใหมH, การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมH  
 

Abstract 
This study was designed to ascertain the change in public organizations and 

in governments with particular reference to the causes of change. The study was 
document in nature. The needed data were gathered from a variety of documents 
and books on public administration, and then the data were qualitatively analyzed. 

As a result of the data analysis, the researcher has found the following facts: 
Virtually all of the changes stemmed from Reinventing Government and New Public 
Management. The details of changes could be seen in the principles of Reinventing 
Government and New Public Management. Despite great changes caused by 
Reinventing Government and New Public Management, the bureaucratic procedures 
have still been used in public organizations to a substantial extant. By and large, 
today a great number of countries recourse to the principles of New Public 
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Management and the Bureaucratic Theory in combination as for as the public 
administration is concerned. 
Keywords: Public Sector Organizations; Reinventing Government; the New Public 
Management 
 

วHากันตามความเปVนจริงแลRว การเปลี่ยนแปลงในองค�การในภาครัฐน้ันเปVนเร่ืองของการสรRาง
นวัตกรรม (innovation) น่ันเอง องค�การมากมายพยายามจะนิยาม นวัตกรรมและวิธีการเชิงกลยุทธ�
ท่ีจะสรRางและนําความคิดเชิงนวัตกรรมไปปฏิบัติ ถRาจะถามวHา นวัตกรรมคืออะไร คําตอบก็คือ ศิลปะ
ของการสรRางสิ่งยากใหRของงHายและเปVนกระบวนการของความรHวมมือรHวมใจของฝ�ายตHาง ๆ ใน
องค�การและหุRนสHวนจากภายนอกองค�การ เพ่ือสรRางและหาโอกาสใหมH ๆ ตลอดจนหาวิธีการใหมH ๆ 
เพ่ือแกRปyญหาท่ีสลับซับซRอน การทําการสรRางแนวคิดอยHางเดียวไมHใชHเปVนการสรRางนวัตกรรม แนวคิด
จะเปVนนวัตกรรม (innovation) ไดRก็ตHอเม่ือมันถูกนําไปใชRปฏิบัติในรูปแบบท่ีชHวยสรRางมูลคHาหรือ
คุณคHาใหRเกิดข้ึนน่ันเอง 

ในการวิจัยน้ีใชRวิธีการวิจัยเชิงสํารวจตรวจคRนวรรณกรรมตHาง ๆ ในโลกตะวันตก เพ่ือดูวHา
นวัตกรรมในองค�การภาครัฐเกิดข้ึนไดRอยHางไรหรือมีสาเหตุมาจากอะไร ผลการวิเคราะห�ขRอมูลพบวHา 
การเปลี่ยนแปลงในองค�การในภาครัฐมาจาก reinventing government และ the new public 
service (ทฤษฎีน้ีเนRนความเปVนพลเมืองและความเปVนประชาธิปไตยเปVนหลัก) และมีหลักฐานท่ี
ชัดเจนวHา กHอใหRเกิดการเปลี่ยนแปลงในองค�การภาครัฐมากนRอยเทHาใด ผูRวิจัยจึงขอนําเสนอเฉพาะ 
reinventing government และ the new public management เทHาน้ัน เพราะเปVนตัวการท่ีทํา
ใหRเกิดการเปลี่ยนแปลงในองค�การในภาครัฐอยHางมาก 

 
การยกเคร่ืองรัฐบาลข้ึนมาใหม� (Reinventing Government) ตามแนวคิดของออสบอร�นและเก
เบลอร� (Orborn and Gaebler) มีลักษณะสาํคญัอยู� 10 ขOอ ดังนี ้

(1) รัฐบาลท่ีทําหนOาท่ีเป�นตัวเร�งใหOงานเกิดข้ึนเร็ว (catalytic government) รัฐบาลควร
จะบริหารจัดการแบบวิสาหกิจโดยการแยกการตัดสินใจเก่ียวกับนโยบาย (policy making) หรือการ
กํากับช้ีนํา (steering) ออกจากการใหRบริการ (service delivery) หรือการพาย (rowing) โดย
เด็ดขาด 

(2) รัฐบาลท่ีชุมชนเป�นเจOาของ (Community – Owned Government) รัฐบาลควรจะ
มอบอํานาจใหRชุมชนทําแทนท่ีรัฐบาลจะใหRบริการเสียเอง ในปyจจุบันน้ีการใหRชุมชนเปVนเจRาของและ
การมอบอํานาจใหRชุมชนทําเกิดข้ึนในแทบทุกภาคสHวนของชีวิตท่ีเก่ียวกับสาธารณะของชาวอเมริกัน 

(3) รัฐบาลท่ีมีการแข�งขัน (Competitive Government) รัฐบาลพยายามจะยัดเยียด 
“การแขHงขัน” เขRาไปสูHระบบการใหRบริการ ซึ่งการแขHงขันอาจจะแขHงขันกับภาคเอกชนหรือแขHงขัน
กันเองระหวHางหนHวยงานราชการก็ไดR 
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(4) รัฐบาลท่ีขับเคลื่อนโดยพันธกิจ (Mission – Driven Government) รัฐบาลจะไมH
ยอมใหRองค�การตHาง ๆ ในรัฐบาลถูกขับเคลื่อนโดยระเบียบหรือกฎเกณฑ�ดังท่ีปรากฏอยูHในระบบแบบ
ราชการ แตHควรถูกขับเคลื่อนหรือผลักดันโดยพันธกิจ (mission) หรือภาระหนRาท่ีที่เกิดข้ึนในภาครัฐ 

(5) รัฐบาลท่ีมุ�งเนOนท่ีผล (Result – Oriented Government) ในระบบแบบราชการจะ
เนRนท่ีปyจจัยนําเขRา (input) โดยไมHไดRเนRนผลท่ีออกมา (output) แตHอยHางใด ตามแนวคิดของออ
สบอร�นแลเกเบลอร� รัฐบาลควรจะเนRนท่ีผล (results) ในการใหRรางวัลแกHผูRปฏิบัติหรือการใหR
งบประมาณแกHหนHวยงานของรัฐ ควรจะอิงผลการปฏิบัติงานจะเหมาะสมกวHา 

(6) รัฐบาลท่ีขับเคลื่อนโดยลูกคOา (Customer – Driven Government) ประชาชน
ผูRใชRบริการของรัฐควรจะมองวHาเขาเปVนเสมือนลูกคRา รัฐบาลควรจะใหRทางเลือกแกHลูกคRามากข้ึน ย่ิงไป
กวHาน้ัน ควรสHงเสริมใหRประชาชนมีสิทธิเลือกผูRใหRบริการ (service provider) ขRาราชการจะตRอง
รับผิดชอบตHอลูกคRาเพ่ือท่ีจะทําใหRหนHวยงานของรัฐถูกขับเคลื่อนโดยลูกคRาเหมือนธุรกิจของเอกชน 

(7) รัฐบาลท่ีบริหารจัดการแบบวิสาหกิจ (Enterprising Government) รัฐบาลประเภท
น้ี ก็คือ รัฐบาลท่ีหารายไดRเขRามาแทนท่ีจะจHายเงินออกไปอยHางเดียว รัฐท่ีมีลักษณะเปVนการประกอบ
วิสาหกิจจะทํากําไรจากการพัฒนาบางสิ่งบางอยHางโดยวิธีการเชิงรุก รัฐบาลประเภทน้ีจะพยายาม
เปลี่ ยนผูR บ ริหารจัดการ ใหR มีลั กษณ ะเปVน เห มือนผูR ประกอบการทางวิสาห กิจห รือ ธุรกิจ 
(entrepreneur) ท่ีเดียวในการท่ีจะทําเชHนน้ีไดR เราจะตRองใหRสิ่งจูงใจ (incentives) บางอยHางแกHเขา 

(8) รัฐบาลท่ีมีการลงมือทําดักหนOาหรือป|องกันไวOก�อน (Anticipatory Government) 
การบริการจัดการแบบน้ีก็คือ การป{องกันไมHใหRปyญหาบางอยHางเกิดข้ึนในอนาคต ในการตัดสินใจตHาง 
ๆ ของการบริหารจัดการแบบน้ี จะยึดเอา “การมองเห็นเหตุการณ�ลHวงหนRา” (foresight) เปVนเกณฑ� 
ซึ่งการวางแผนจะมีข้ันตอนสําคัญหลายอยHาง เชHน การวิเคราะห�สถานการณ�ท้ังภายในและภายนอก 
การระบุประเด็นปyญหาท่ีองค�การเผชิญ การนิยามพันธกิจ (mission) ขององค�การ การกลHาวแถลง
วัตถุประสงค�ขององค�การอยHางชัดเจน เหลHาน้ี เปVนตRน 

(9) รัฐบาลท่ีมีการกระจายอํานาจ (Decentralized Government) รัฐบาลพยายามจะ
ใหRการตัดสินใจตHาง ๆ ลงไปสูHลูกคRา (หรือผูRใชRบริการ) ระบบการแบHงลําดับข้ันสูงตํ่า จะถูกทําใหRแบน
เรียบ (flattening) มากข้ึน ผลท่ีเกิดตามมาก็คือ ผูRท่ีทํางานอยูHในระดับลHางของหนHวยราชการจะมี
อํานาจมากข้ึนจากการกระจายอํานาจจากเบ้ืองบนสูHเบ้ืองลHาง ขRอดีของการกระจายอํานาจมีหลาย
อยHางอาทิเชHน สามารถสรRางขวัญ (morale) ความผูกพันตHอองค�การและสรRางผลงานไดRมากกวHา จะมี
นวัตกรรมเกิดข้ึนมากกวHา อละองค�การจะมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากกวHาองค�การท่ีรวม
อํานาจ 

(10) รัฐบาลท่ีมีการมุ�งเนOนท่ีตลาด (Market – Oriented Government) ในการท่ีจะทํา
ใหRการบริหารจัดการของรัฐบาล มุHงเนRนท่ีตลาดอาศัยองค�ประกอบหลายอยHาง เชHน ควรจะมีอุปทาน
ทางดRาน “การบริหาร” ท่ีเพียงพอและตRองมีผูRจัดหาสินคRาหรือผลิตภัณฑ� (suppliers) มากพอ เพ่ือใหR
การแขHงขันเกิดข้ึนไดR ลูกคRาจะตRองมีอํานาจการซื้อผลิตภัณฑ�หรือบริการตHาง ๆ ความสามารถในการ
เขRาถึงไดRผูRขายไดRสะดวก ฯลฯ 
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การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม� (the New Public Management) 
หลักการสําคัญของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมH มีถึง 23 ขRอ คือ (1) การบริหารจัดการ

แบบมืออาชีพหรือผูRบริหารท่ีทําไดRจริง ๆ (2) ในการบริหารจัดการจะตRองมีเป{าหมายหรือวัตถุประสงค�
ท่ีชัดเจน ตลอดจนมีตัวบHงช้ีของความสําเร็จ (3) หลีกเลี่ยงวิธีการปฏิบัติแบบราชการ แตHใชRกฎเกณฑ�ท่ี
ควบคุมปyจจัยนําออกหรือผลสัมฤทธ์ิ (4) มีการแยกสHวนหนHวยงานตHาง ๆ โดยไมHใชRระบบการบริหาร
จัดการรวมหนHวยงานเขRาดRวยกัน (5) การสHงเสริมใหRมีการแขHงขันระหวHางหนHวยงานตHาง ๆ ของรัฐและ
แขHงขันกับหนHวยงานของภาคเอกชน (6) การสHงเสริมใหRมีการบริหารจัดการแบบผูRประกอบการทาง
ธุรกิจ(7) การบริหารจัดการท่ีเนRนการลดตRนทุน ประหยัดทรัพยากร เพ่ิมประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน (8) ยึดพลเมืองเปVนศูนย�กลางการบริหารจัดการสนองตอบตHอความตRองการของพลเมือง 
(9) มีการจRางภาคเอกชนใหRดําเนินการกิจการบางอยHางท่ีคิดวHาเอกชนทําไดRดีกวHา (10) มีการสรรหา
บุคคลนอกระบบราชการท่ีมีความสามารถสูงเขRามาบริหารราชการ และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเปVนระยะ ๆ โดยไมHมีการครองตําแหนHงยาวนานเหมือนระบบแบบราชการ (11) ผูRบริหาร
จัดการตRองมีจิตวิญญาณแบบผูRประกอบการทางธุรกิจ (the entrepreneurial spirit) (12) มุHงเนRน
การแขHงขัน เพ่ือใหRเกิดประสิทธิภาพและเพ่ือความกRาวหนRาขององค�การ (13) มีการกระจายอํานาจ
ไปสูHสHวนลHางแทนท่ีจะรวมอํานาจไวRท่ีสHวนกลางเพียงแหHงเดียว (14) มีการแปรรูปกิจการของรัฐ 
โดยเฉพาะอยHางย่ิงในกิจการบางอยHางท่ีเช่ือวHา ภาคเอกชนจะทําไดRดีกวHา (15) มีการเปลี่ยนขนาดของ
รัฐบาลใหRเล็กลง (downsizing) เพ่ือประหยัดงบประมาณและความคลHองตัวในการปฏิบัติงาน (16) มี
การมอบอํานาจและหนRาท่ีความรับผิดชอบบางอยHางใหRชุมชนเปVนผูR ทําแทนรัฐบาล (17) การ
ประเมินผลงานโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิท่ีออกมา (outcomes) แทนท่ีจะไปดูท่ีปyจจัยนําเขRา 
(inputs) (18) การปฏิบัติงานโดยอาศัยพันธกิจ (mission) เปVนแรงขับเคลื่อน (19) การบริหารจัดการ
โดยใชRกลไกของตลาด (market mechanisms) แทนกลไกระบบแบบราชการ (20) ขRาราชการหรือ
พนักงานของรัฐจะตRองมีความรับผิดชอบโดยมีผูRอ่ืนตรวจสอบท่ีสูงข้ึน (increased accountability) 
(21) รัฐบาลระดับตHาง ๆ ไมHวHาจะเปVนระดับประเทศ ระดับทRองถ่ิน รวมท้ังภาคเอกชนและภาคไมHคRา
กําไร จะตRองรHวมมือกันเพ่ือใหRบรรลุเป{าหมายทางสังคม (22) รัฐบาลควรจะมอบอํานาจใหRแกH
ประชาชน และเจRาหนRาท่ีของรัฐในลักษณะเหมือน ๆ กัน (23) รัฐบาลควรจะคาดเดาถึงปyญหาท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตและเตรียมการเพ่ือจัดการแกRไขปyญหาตHาง ๆ ใหRเรียบรRอยดRวยดี 

กลHาวโดยสรุปแลRว การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมH ไดRแนวความคิดมาจากการยกเคร่ือง
รัฐบาลข้ึนมาใหมH (Reinventing Government) เปVนสHวนใหญHและสHงผลตHอการเปลี่ยนแปลงตHาง ๆ 
ในการบริหารงานในองค�การของภาครัฐและในรัฐบาลระดับตHาง ๆ อยHางมากท่ีสุด แตHก็ไมHไดRทอดท้ิง
หลักการของระบบแบบราชการ (bureaucratic procedmes) เสียท้ังหมด ในปyจจุบันน้ีประเทศตHาง 
ๆ เปVนจํานวนมากใชRการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมHโดยเฉพาะอยHางย่ิงในยุคท่ี ดร.ทักษิณ ชินวัตร 
เปVนนายกรัฐมนตรี 

สําหรับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมH (the New Public Management) ท่ีเด็นฮาร�ดท�
และเดนฮาร�ดท� (Denhardt and Denhardt) คิดคRนข้ึนมาน้ันมีจุดมุHงหมายหลักเพ่ือตHอตRานการ
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บริหารจัดการภาครัฐแนวใหมHเทHาน้ัน โดยทฤษฎีของเขาประกอบดRวยหลักการ 7 ขRอ คือ ขRอ 1 
บริการพลเมืองไมHใชHลูกคRา ขRอ 2 การเสาะแสวงหาผลประโยชน�ใหRแกHสาธารณชน ขRอ 3 การเห็น
คุณคHาของความเปVนพลเมืองและการบริการสาธารณะเหนือการบริหารจัดการแบบผูRประกอบการทาง
ธุรกิจ ขRอ 4 การคิดในแบบกลยุทธ�และปฏิบัติในแบบประชาธิปไตย ขRอ 5 การยอมรับวHาความ
รับผิดชอบโดยผูRอ่ืนตรวจสอบไมHใชHเปVนเร่ืองท่ีงHายดาย ขRอ 6 การใหRบริการแทนท่ีจะควบคุมหรือคุม
หางเสือ และ ขRอ 7 การใหRคุณคHาแกHประชาชนไมHใชHเพียงคุณคHาแคHสมรรถนะของการผลิต 

จากเอกสารตHาง ๆ ท่ีมีอยูH แนวคิดของทฤษฎีการบริหารภาครัฐแนวใหมH ไมHไดRกHอใหRเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการในองค�การของรัฐหรือของรัฐบาลตHาง ๆ มากเทHาใดนัก นอกจากชHวย
เตือนใหRผูRบริหารท้ังหลายไดRตระหนักถึงการเห็นคุณคHาความเปVนพลเมือง (citizenship) และความ
เปVนประชาธิปไตยมากข้ึนเทHาน้ัน 

กลHาวโดยสรุปแลRว รัฐบาลไทยควรจะนําเน้ือหาสาระน้ีมานําไปใชRเพ่ือเปลี่ยนแปลงการบริหาร
จัดการในภาครัฐใหRดีข้ึน วHากันตามความจริงแลRว ในสมัยรัฐบาลนายกทักษิณ ชินวัตรไดRนําแนวคิด
ทฤษฎีการบริหารภาครัฐแนวใหมHคHอนขRางมาก แตHพึงระลึกวHาการเปลี่ยนแปลงหรือนวัตกรรมท่ีดีท่ีสุด
ในวันน้ี อาจจะไมHดีท่ีสุดในวันหนRาก็ไดR จึงตRองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหRทันสมัยอยูHเสมอ (Keep 
up with the times.) 
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ความเชื่อแบบตายตัวเก่ียวกับคุณลักษณะของสตรีไทย:  
การแผOวถางทางไปสู�การยกสถานภาพของสตรไีทย 

The Stereotypes of Thai Women: Paving the Way to the  
Enhancement of the Thai Woman Status 

 
สถิตย� นิยมญาติ, ฉัตรชัย วณิชธนานันต� และเฉียบ ไทยย่ิง 

คณะรัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

วัตถุประสงค�ของการวิจัยน้ีมี 2 ประการคือ (1) เพ่ือตRองการจะทราบวHา “ความเช่ือแบบ
ตายตัวเก่ียวกับคุณลักษณะของสตรีไทย” เปVนเชHนใด และปyจจัยทางดRานสังคม เศรษฐกิจ และ
ประชากร มีความเก่ียงโยงกับความเช่ือแบบตายตัวหรือไมHอยHางไร และ (2) ตRองการจะทราบวHาความ
เช่ือแบบตายตัวในสHวนท่ีเก่ียวกับบทบาททางอาชีพของสตรีไทยเปVนเชHนใด และเก่ียวโยงปyจจัยทาง
สังคมและประชากรท่ีสําคัญบางปyจจัยหรือไมH อยHางไร 

เพ่ือใหRบรรลุวัตถุประสงค�ดังกลHาว ไดRทําการเก็บขRอมูลโดยวิธีการสัมภาษณ�แบบเขRาถึงตัว 
จํานวน 700 คน ในจังหวัดเชียงใหมH นครราชสีมา สระบุรี ลพบุรี และนครศรีธรรมราช ในการเลือก
ตัวอยHาง 700 รายน้ี ใชRวิธีการสุHมโดยจงใจเปVนหลัก เม่ือไดRขRอมูลมาครบถRวนสมบูรณ�แลRว ก็ทําการ
วิเคราะห�โดยหาคHาเฉลี่ยของแตHละ “คุณลักษณะของสตรีไทย” (ซึ่งมีท้ังหมด 25 คุณลักษณะ) และ
ตีความผลท่ีออกมา ตลอดจนเสนอขRอมูลในรูปของเสRนสายโซH (chain) ใหRดูประกอบดRวย สHวน “ความ
เช่ือแบบตายตัวในสHวนท่ีเก่ียวกับบทบาททางอาชีพของสตรีไทย (ซึ่งมีท้ังหมด 20 ขRอ) น้ัน ใชRวิธีการ
คํานวณหาคHารRอยละเฉย ๆ ผลจากการวิเคราะห�ขRอมูล ผูRวิจัยพบสิ่งตHอไปน้ีคือ (1) ความเช่ือแบบ
ตายตัวเก่ียวกับ “คุณลักษณะของสตรีไทย” เม่ือมองในภาพรวม ปรากฏวHา คุณลักษณะท่ีโดดเดHนมาก 
ๆ คือ : ชอบความสละสลวยละเอียดอHอน รักความม่ันคงปลอดภัย ชอบเกรงใจผูRอ่ืน และชอบทําอะไร
โดยใชRอารมณ�เปVนสําคัญ “คุณลักษณะของสตรีไทย” ท่ีโดดเดHนรองลงไป ไดRแกH ข้ีนRอยใจ มีจิตใจ
อHอนไหว หรือรูRสึกไว ชอบพูดมากคุยมาก สุภาพอHอนโยน ชอบแสดงความรูRสึกนุHมนวล ชอบลังเลใน
การตัดสินใจตHาง ๆ ต่ืนตกใจงHาย ชอบเช่ือเร่ืองไสยศาสตร� และไมHคHอยกลRาเสี่ยงในการทําสิ่งตHาง ๆ (2) 
“ความเช่ือแบบตายตัวในสHวนท่ีเก่ียวกับบทบาททางอาชีพ” น้ัน เม่ือมองในภาพรวม ปรากฏวHา จาก
คําถาม 20 ขRอ ท่ีเก่ียวกับความเช่ือแบบตายตัวในเชิงอาชีพมีถึง 18 ขRอ ท่ีผูRตอบ เห็นดRวยเกินรRอยละ 
50 อยHางไรก็ดี ขRอท่ีผูRตอบเห็นดRวยสูงมากเปVนพิเศษ (เกินรRอยละ 70) ไดRแกH ขRอความท่ีวHา (ก) 
“เน่ืองจากผูRชายไมHคHอยต่ืนตกใจงHายหรือมีจิตใจอHอนไหวเหมือนกับผูRหญิง งานท่ีมีความกดดันหรือแรง
บีบค้ันมาก ๆ (เชHน งานทหาร งานตํารวจ ฯลฯ) จึงเหมาะกับผูRชายมากกวHาผูRหญิง” (ข) “ผูRหญิงมี
ความประณีตละเอียดอHอน สุภาพอHอนโยน ชอบเอาอกเอาใจผื่น จึงเหมาะกับการเลี้ยงดูบุตรมากกวHา
ผูRชาย” (ค) “ผูRหญิงมักจุกจิกจูRจ้ีข้ีบHน ผูRชาย หรือ (แมRแตHผูRหญิงเอง) จึงอยากทํางานรHวมกับผูRชาย
มากกวHาจะไปทํางานรHวมกับผูRหญิง” (ง) “โดยธรรมชาติแลRว งานบางอยHางเหมาะสมกับผูRชาย ในขณะ
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ท่ีงานบางอยHางเหมาะสมกับผูRหญิง” และ (จ) “ผูRชายเกHงกวHาผูRหญิงในวิชาคณิตศาสตร� และวิชา
เก่ียวกับเคร่ืองจักรกล งานท่ีอาศัยความรูRดRานน้ี จึงเหมาะกับผูRชาย” 
คําสําคัญ : ความเช่ือแบบตายตัว, สตรีไทย  
 

Abstract 

The objectives of the study are twofold: (1) to discover the stereotypes of 
Thai women Z (beliefs about the psychological traits and characteristies appropriate 
to Thai women) and the relationship between social, economic and demographic 
factors and the stereotypes; and (2) to find out the occupational stereotypes of Thai 
women and the relationship between some selected social and demographic factors 
and the occupational stereotypes. To achieve the objectives of the study, 700 people 
aged 26 – 60 in Chiangmai, Nakonratsima, Saraburi, Lopburi and Nakonsrithammarat 
selected by means of pupposive sampling for interviews to obtain the data relating 
to the stereotypes of Thai women. The obtained data are then analyzed through the 
calculation of mean values (x ̄) of 25 characteristics or psychological traits and the 
calculation of percentages of those who agree with the 20 statements about 
occupational stereotypes of Thai women. The analysis of the data reveals the 
following: (1) The most obvious characteristics and psychological traits of the Thai 
women are :- loves beauty, keenly interested in her own appearance, loves 
orderliness, neat in habits, strong need for security, thonghtful of others, and 
emotional; and the less obvious characteristics and psychological traits are: easily 
upset for unsatisfied needs, very aware of feeling of others, talkative, very gentle, 
easily expresses tender feelings, excitable in a minor crisis, superstitious, and has 
difficulty making decisions. (2) Concerning the occupational stereotypes of the Thai 
women, it appears that 18 out of the total 20 statements about occupational 
characteristics are agreed by the respondents. However, the five statements that are 
strongly agreed by the respondents (over 70 percent of the respondents say “yes” to 
them) are the following: (a) Men are not as nervous as women; therefore, job 
involving a great deal of pressure are better suited to men. (b) Women are neat in 
habits, gentle, nurturant; therefore, they are better suited to childrearing. (c) Women 
tend to be fussy, consequently, men (even women themselves) prefer to work for 
men rather than for women. (d) Some job are just naturally suited to men, while 
other jobs are suited to women. (e) Men are better in math and mechanical subjects, 
and jobs requiring these skills are better suited to men than to women.  
Keywords: Stereotype; Thai Women 
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ถึงแมRวHา สถานภาพของสตรีไทยในปyจจุบันจะอยูHในสภาพท่ีสูงก็ตาม แตHก็ไมHอาจจะถือไดRวHามี
สภาพสูงในทุกดRาน การท่ีจะหาทางปรับปรุงสภาพของสตรีไทยใหRสูงเต็มท่ีในทุกดRาน จําเปVนอยHางย่ิง
จะตRองเขRาใจเสียกHอนวHา สตรีไทยน้ันมีลักษณะเปVนเชHนใด โดยเฉพาะอยHางย่ิงในเร่ืองความเช่ือแบบ
ตายตัว (Stereotypes) วิจัยน้ีจึงพยายามท่ีจะคRนหาความจริงเก่ียวกับเร่ืองน้ี 

วัตถุประสงค�หลักของการวิจัยน้ี ก็เพ่ือตRองการจะทราบวHา ความเช่ือแบบตายตัวเก่ียวกับ
คุณลักษณะของสตรีไทย เปVนเชHนใด และลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และประชากร (เกียรติภูมิของ
อาชีพ ระดับการศึกษา ท่ีอยูHอาศัย รายไดR เพศ และอายุ) มีความเก่ียวโยงกับความเช่ือแบบตายตัว
เก่ียวกับลักษณะของสตรีไทยหรือไมHอยHางไร สHวนวัตถุประสงค�ท่ีสําคัญ รองลงไป ก็คือ ตRองการจะ
ทราบวHา ความเช่ือแบบตายตัวในสHวนท่ีเก่ียวกับบทบาททางอาชีพ (occupational stereotypes) 
ของสตรีไทยเปVนเชHนใด และเก่ียวโยงกับปyจจัยทางสังคมและประชากรท่ีสําคัญบางปyจจัย (ระดับ
การศึกษา ท่ีอยูHอาศัย และเพศ) หรือไมHอยHางไร 

เพ่ือท่ีจะใหRบรรลุวัตถุประสงค�ดังกลHาวในข้ันแรก ผูRวิจัยเลือกตัวอยHาง (sample) 100 ราย 
โดยวิธีการสุHมโดยจงใจ (purposive sampling) จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ� นครศรีธรรมราช และ
สงขลา แลRวทําการเก็บขRอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะตHาง ๆ ท่ีคิดวHานHาจะเปVนคุณลักษณะของสตรีไทย 
จํานวน 60 คุณลักษณะ แตHเม่ือเก็บขRอมูลเรียบรRอยแลRว มีเพียง 25 คุณลักษณะ (จาก 60 
คุณลักษณะ) เทHาน้ัน ท่ีผูRตอบเกินรRอยละ 50 เห็นวHา เปVนคุณลักษณะของผูRหญิงหรือเอนเอียงไปทาง
ผูRหญิงมากกวHาผูRชาย คุณลักษณะท้ัง 25 ชนิด ถูกบรรจุลงในแบบสอบถามท่ีใชRเก็บขRอมูลจริง ๆ ใน
ข้ันตอนสุดทRาย ซึ่งแบบสอบถามน้ีปรากฏในรูปแบบของมาตรวัดซีแมนติคดิฟเฟอเร็นเซียล 
(Semantic Differential Scale) ในการเก็บขRอมูลข้ันสุดทRายใชRตัวอยHางจํานวนท้ังสิ้น 700 ราย จาก 
5 จังหวัด คือ เชียงใหมH นครราชสีมา สระบุรี ลพบุรี และนครศรีธรรมราช ในการเลือกตัวอยHาง 700 
รายน้ี ใชRวิธีการสุHมโดยจงใจ (purposive sampling) ผสมกับการสุHมโดยวิธีสะดวก (convenience 
sampling)  

ในการเก็บขRอมูลใชRวิธีการสัมภาษณ�แบบเขRาถึงตัว (face – to – face interviews) ท่ีใชR
วิธีการเก็บขRอมูลวิธีน้ี สาเหตุสําคัญเพราะวHาคําถามคHอนขRางยากในการท่ีจะเขRาใจจําเปVนท่ีพนักงาน
สัมภาษณ�จะตRองอธิบายเปVนรายตัว โดยเฉพาะอยHางย่ิงในสHวนท่ีเก่ียวกับมาตรวัดซีแมนติคดิฟเฟอเร็น
เซียล ซึ่งมีถึง 7 ระดับ (a seven – point scale) นอกจากน้ันการใชRวิธีการสัมภาษณ�แบบน้ี ทําใหR
พนักงานสัมภาษณ�สามารถสรRางบรรยากาศของความเปVนกันเอง (rapport) ไดRตลอดเวลาท่ีทําการ
เก็บขRอมูล ซึ่งจะทําใหRผูRตอบเต็มใจท่ีจะใหRความรHวมมือแกHพนักงานสัมภาษณ�มากกวHาวิธีการเก็บขRอมูล
แบบอ่ืน ๆ เม่ือพนักงานเก็บขRอมูลไดRเก็บขRอมูลมาเรียบรRอย และครบถRวนแลRว ก็ไดRทําการวิเคราะห�
ขRอมูล โดยการหาคHาเฉลี่ย (mean) ของแตHละคุณลักษณะท้ังหมด มี 25 คุณลักษณะ เพ่ือหาภาพรวม
ของความเช่ือแบบตายตัวเก่ียวกับคุณลักษณะของสตรีไทย และตีความผลท่ีออกมา ตลอดจนเสนอ
ขRอมูลในรูปของสายโซH (chain) ใหRดูประกอบดRวย สHวนความเช่ือแบบตายตัวในสHวนท่ีเก่ียวกับบทบาท
ทางอาชีพของสตรีไทย (ซึ่งมีท้ังหมด 20 ขRอ) น้ัน ใชRวิธีการคํานวณหารRอยละเฉย ๆ แลRวเสนอ
ภาพรวม ในสHวนท่ีเก่ียวกับการหาความสัมพันธ�ระหวHางความเช่ือแบบตายตัว กับปyจจัยทางสังคม 
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เศรษฐกิจ และประชากรน้ัน ทําโดยการหาคHาเฉลี่ย (mean) ของแตHละคุณลักษณะแลRว ทําการ
เปรียบเทียบกันระหวHางคุณสมบัติ (attribute) ของตัวแปรแตHละตัว กลHาวคือ คHาเฉลี่ยของเพศชาย
เปรียบเทียบกับของเพศหญิง คHาเฉลี่ยของผูRใหญHท่ีมีอายุนRอย เปรียบเทียบกับผูRใหญHท่ีมีอายุมาก 
คHาเฉลี่ยของอาชีพท่ีมีเกียรติภูมิสูงเปรียบเทียบกับอาชีพท่ีมีเกียรติภูมิตํ่า คHาเฉลี่ยของผูRมีรายไดRสูง
เปรียบเทียบกับผูRมีรายไดRตํ่า คHาเฉลี่ยของผูRมีการศึกษาสูงเปรียบเทียบกับผูRมีการศึกษาตํ่า และคHาเฉลี่ย
ของผูR ท่ีอาศัยอยูHในเขตชนบทเปรียบเทียบกับคHาเฉลี่ยของผูR ท่ีอาศัยอยูHในเขตเมือง ในการหา
ความสัมพันธ�ระหวHางความเช่ือแบบตายตัวในสHวนท่ีเก่ียวกับบทบาททางอาชีพกับปyจจัยทางสังคม 
และประชากร ท่ีสําคัญท่ีเลือกสรรมา 3 ปyจจัย (เพศ ระดับการศึกษา และท่ีอยูHอาศัย) วิเคราะห�โดย
การหาคHารRอยละของผูRท่ีเห็นดRวย กับ “คํากลHาว” หรือ “ขRอความ” ท่ีบรรยายถึงคุณลักษณะตHาง ๆ 
ของสตรีไทย ซึ่งโยงใยกับอาชีพ แลRวก็เปรียบเทียบรRอยละของคุณสมบัติ (attribute) ของตัวแปรแตH
ละตัว กลHาวคือ เปรียบเทียบรRอยละ (ท่ีเห็นดRวย) ของเพศหญิงกับเพศชาย (ตัวแปรเก่ียวกับเพศ) 
เปรียบเทียบรRอยละ (ท่ีเห็นดRวย) ของผูRมีการศึกษาสูงกับผูRมีการศึกษาตํ่า (ตัวแปรเก่ียวกับการศึกษา) 
และเปรียบเทียบรRอยละ (ท่ีเห็นดRวย) ของผูRที่อาศัยอยูHในเขตชนบทกับผูRที่อาศัยอยูHในเขตเมือง (ตัวแปร
เก่ียวกับท่ีอยูHอาศัย) 

จากการวิเคราะห�ขRอมูล ผูRวิจัยไดRพบความจริงท่ีสําคัญ ๆ ดังตHอไปน้ี 
(1) ความเช่ือแบบตายตัวเก่ียวกับ “คุณลักษณะ” ของสตรีไทย เม่ือมองในภาพรวม ปรากฏ

วHา “คุณลักษณะท่ีโดดเดHนมาก ๆ” (คHาเฉลี่ย [mean] เทHากับ 6 หรือสูงกวHาจากคะแนนเต็ม 7 
คะแนน) (ตามท่ีผูRตอบจํานวน 700 คน กลHาวระบุ) มีดังน้ีคือ – ชอบความสละสลวยงาม ชอบสนใจใน
รูปรHางหนRาตาของตน ชอบความเปVนระเบียบเรียบรRอย มีความปราณีตละเอียดอHอน รักความม่ันคง
ปลอดภัย ชอบเกรงใจผูRอ่ืน และชอบทําอะไรโดยใชRอารมณ�เปVนสําคัญ คุณลักษณะของสตรีไทยท่ีโดด
เดHนรองลงไป (คHาเฉลี่ยตํ่ากวHา 6 คะแนน แตHใกลR ๆ ระดับ 6) ไดRแกH ข้ีนRอยใจ มีจิตใจอHอนไหว หรือ
รูRสึกไว ชอบพูดมากคุยมาก สุภาพอHอนโยน ชอบแสดงความรูRสึกนุHมนวล ชอบลังเลในการตัดสินใจตHาง 
ๆ ต่ืนตกใจงHาย ชอบเช่ือในเร่ืองไสยศาสตร� และไมHคHอยกลRาเสี่ยงในการทําสิ่งตHาง ๆ โดยสรุปความเช่ือ
แบบตายตัวเก่ียวกับคุณลักษณะของสตรีไทย มีท้ังคุณลักษณะท่ีนHาพึงปรารถนา และคุณลักษณะท่ีไมH
นHาพึงปรารถนาในสัดสHวนท่ีเทHา ๆ กัน 

(2) ความเช่ือแบบตายตัว ในสHวน ท่ี เก่ียวกับบทบาทในทางอาชีพ (occupational 
stereotypes) น้ัน เม่ือมองในภาพรวม ปรากฏวHาจากคําถามท้ังหมด 20 ขRอ ท่ีเก่ียวโยงกับความเช่ือ
แบบตายตัวในเชิงอาชีพน้ัน ปรากฏวHา มีถึง 18 ขRอท่ีผูRตอบ 700 คน เห็นดRวย เกินกวHารRอยละ 50 
อยHางไรก็ดี ขRอท่ีผูRตอบ เห็นดRวย เทHากับรRอยละ 60 และสูงกวHาน้ัน ไดRแกH ขRอท่ีมีขRอความ ดังน้ี : (1) 
“เน่ืองจากผูRชายไมHคHอยต่ืนตกใจงHาย หรือมีจิตใจอHอนไหวเหมือนกับผูRหญิง งานท่ีมีความกดดัน หรือ
แรงบีบค้ันมาก ๆ (เชHน งานทหาร งานตํารวจ ฯลฯ) จึงเหมาะกับผูRชายมากกวHาผูRหญิง” ขRอน้ีมีผูRตอบ 
เห็นดRวย รRอยละ 85 (2) “ผูRหญิงมีความปราณีตละเอียดอHอน สุภาพอHอนโยน ชอบเอาอกเอาใจผูRอ่ืน 
จึงเหมาะกับการเลี้ยงดูบุตรมากกวHาผูRชาย” ขRอน้ีมีผูRตอบ เห็นดRวย รRอยละ 84 (3) “ผูRหญิงมักจุกจิกจูRจ้ี
ข้ีบHน ผูRชาย (หรือแมRแตHผูRหญิงเอง) จึงอยากทํางานรHวมกับผูRชายมากกวHาจะไปทํางานรHวมกับผูRหญิง” 
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ขRอน้ีมีผูRตอบ เห็นดRวย รRอยละ 79 (4) “โดยธรรมชาติแลRว งานบางอยHางเหมาะสมกับผูRชาย ในขณะท่ี
งานบางอยHางเหมาะสมกับผูRหญิง” ขRอน้ีมีผูRตอบ เห็นดRวย รRอยละ 78 (5) “ผูRชายเกHงกวHาผูRหญิงในวิชา
คณิตศาสตร� และวิชาเก่ียวกับเคร่ืองจักรกล งานท่ีอาศัยความรูRดRานน้ี จึงเหมาะกับผูRชาย” ขRอน้ีมี
ผูRตอบ เห็นดRวย รRอยละ 73 (6) “งานท่ีสําคัญท่ีสุดของผูRหญิง ก็คือ การเปVนภรรยาและแมHบRาน” ขRอน้ี
มีผูRตอบ เห็นดRวย รRอยละ 66 (7) “ผูRชายสามารถควบคุมอารมณ�ของตนไดR ในขณะท่ีผูRหญิงมักจะหลั่ง
นํ้าตาไดRงHาย เม่ือไมHไดRในสิ่งท่ีตนตRองการ” ขRอน้ีมีผูRตอบ เห็นดRวย รRอยละ 64 (8) “ผูRหญิงมีความ
อดทนสูงกวHาผูRชาย งานท่ีใชRความอดทนและทําซ้ํา ๆ ซาก ๆ จึงเหมาะกับผูRหญิงมากกวHาผูRชาย” ขRอน้ี
มีผูRตอบ เห็นดRวย รRอยละ 61 และ (9) “ผูRชายมักจะคิดอยHางมีเหตุผลกวHา ในขณะท่ีผูRหญิงมักจะมี
ความคิดชนิดท่ีไมHมีเหตุผลติดอยูHดRวยเสมอไมHมากก็นRอย” ขRอน้ีมีผูRตอบ เห็นดRวย รRอยละ 60  

 ขRอท่ีผูRตอบ เห็นดRวยไมHถึงรRอยละ 50 มีอยูH 2 ขRอ จากคําถามท้ังหมด 20 ขRอ(ดังท่ีกลHาวแลRว
ขRางตRนน้ัน) ไดRแกH (1) “ผูRหญิงเหมาะกับงานท่ีทําช่ัวคราว หรือ ทําบางเวลามากกวHางานท่ีทําอยHาง
ถาวร หรือทําเต็มเวลา” มีเพียงรRอยละ 36 เทHาน้ันท่ี เห็นดRวย น่ันก็หมายความวHา รRอยละ 64 ไมHเห็น
ดRวย และ (2) “ผูRหญิงไมHควรจะทํางานนอกบRาน นอกจากในกรณีท่ีมีความจําเปVนทางดRานการเงิน
จริงๆ เทHาน้ัน” รRอยละ 41 เห็นดRวย หรือรRอยละ 59 ไมHเห็นดRวย โดยสรุปแลRวความเช่ือแบบตายตัวใน
สHวนท่ีเก่ียวกับอาชีพน้ัน สตรีไทยไดRรับในลักษณะท่ีรุนแรง และเสียเปรียบผูRชายคHอนขRางมากทีเดียว 

 (3) ในเร่ืองความสัมพันธ�ระหวHางปyจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากร กับความเช่ือแบบ
ตายตัวเก่ียวกับคุณลักษณะสตรีไทย สามารถกลHาวสรุปไดRดังน้ี :- (ก) เพศ มีความสัมพันธ�กับความเช่ือ
แบบตายตัวเก่ียวกับคุณลักษณะของสตรีไทย ในแงHท่ีวHา ถRาเปVนคุณลักษณะท่ีนHาพึงปรารถนา เชHน 
ชอบความสละสลวยสวยงาม ชอบความเปVนระเบียบเรียบรRอย มีความปราณีตละเอียดอHอน ชอบ
แสดงความรูRสึกนุHมนวล ฯลฯ ผูRหญิงและผูRชายใหRคะแนนสูงพอ ๆ กัน หรือไมHก็ผูRหญิงใหRคะแนนสูง
ผูRชาย แตHถRาเปVนคุณลักษณะท่ีไมHนHาพึงปรารถนา หรือเอนเอียงไปทางลบเล็กนRอย เชHน ชอบจุกจิกจูRจ้ีข้ี
บHน ชอบพูดมากคุยมา ชอบรRองไหRหรือหลั่งนํ้าตา ข้ีต่ืนตกใจกลัว ชอบสอดรูRสอดเห็น ชอบลังเลในการ
ตัดสินใจตHาง ๆ ชอบทําอะไรโดยใชRอารมณ�เปVนสําคัญ ฯลฯ ผูRหญิงจะใหRคะแนนตํ่ากวHา ผูRชาย และ
ผูRชายจะใหRคะแนนสูงกวHาผูRหญิง นอกจากน้ีคุณลักษณะของสตรีท่ีผูRชาย และผูRหญิงมีความเช่ือแบบ
ตายตัวแตกตHางกันมาก กลHาวคือ ผูRชายใหRคะแนนสูงกวHาผูRหญิงมาก ไดRแกH ชอบเพRอฝyน ต่ืนตกใจงHาย 
ชอบทําอะไรโดยใชRอารมณ�เปVนสําคัญ ชอบเปรียบเทียบกับผูR อ่ืน และข้ีระแวงสงสัย (ข) อายุมี
ความสัมพันธ�กับความเช่ือแบบตายตัวเก่ียวกับคุณลักษณะของสตรีไทย ในแงHท่ีวHา “ผูRใหญHท่ีมีอายุ
มากกวHา” (ผูRท่ีอยูHในวัย 36 - 60 ปY) มีความเช่ือแบบตายตัวในลักษณะท่ีรุนแรง หรือเขRมขRนกวHา 
“ผูRหญิงท่ีมีอายุนRอย” (ผูRท่ีอยูHในวัย 26 – 35 ปY) ซึ่งสะทRอนใหRเห็นวHา “ผูRใหญHท่ีมีอายุมาก” มีแนวโนRม
ท่ีมีลักษณะอนุรักษ�นิยม และมีความคิดความเช่ือแบบเกHา ๆ มากกวHา “ผูRใหญHที่มีอายุนRอย” คHาเฉลี่ยท่ี
แตกตHางกันอยHางมีความหมายระหวHางกลุHมผูRใหญHท่ีมีอายุมากกับกลุHมผูRใหญHท่ีมีอายุนRอย (คHาเฉลี่ยของ
กลุHมแรกสูงกวHากลุHมหลัง) ไดRแกH ชอบจุกจิกจูRจ้ีข้ีบHน ชอบรRองไหRหรือหลั่งนํ้าตา ข้ีต่ืนตกใจกลัว ชอบ
สอดรูRสอดเห็น ชอบลังเลในการตัดสินใจตHาง ๆ ชอบเกรงใจผูRอ่ืน ชอบทําอะไรโดยใชRอารมณ�เปVน
สําคัญ และไมHคHอยกลRาเสี่ยงในการทําสิ่งตHาง ๆ (ค) อาชีพมีความสัมพันธ�กับความเช่ือแบบตายตัว



190 
การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

เก่ียวกับคุณ,ลักษณะของสตรีไทย (ในวิจัยน้ี ผูRวิจัยจําแนกอาชีพออกเปVน 2 ประเภท คือ “อาชีพท่ีมี
เกี ย ร ติ ภู มิ สู ง”  (high-prestige occupations) แ ล ะอ า ชีพ ท่ี มี เกี ย ร ติ ภู มิ ตํ่ า  (low-prestige 
occupations) การจําแนกอาชีพไดRยึดตามแนวของ “มาตรวัดเกียรติภูมิอาชีพสากลของไทรแมน 
(treiman’s Standard International Prestige Scale)” ตามมาตรวัดน้ี “อาชีพท่ีมีเกียรติภูมิสูง” 
ตามท่ีปรากฏอยูHในตัวอยHางของการวิจัยน้ี ไดRแกH ขRาราชการ เจRาของกิจการ ผูRจัดการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ สHวน “อาชีพท่ีมีเกียรติภูมิตํ่า” ไดRแกH ชาวไรH ชาวนา พนักงานขายของ เสมียนพนักงาน 
พนักงานรับจRางท่ัวไป และ อาชีพบริการตHาง ๆ ) ท่ีวHาตัวแปรคูHน้ีมีความสัมพันธ�กันก็คือวHา “อาชีพท่ีมี
เกียรติภูมิสูง” มีความเช่ือแบบตายตัวรุนแรงกวHาอาชีพท่ีมีเกียรติภูมิตํ่า ดังจะเห็นไดRวHา จาก
คุณลักษณะของสตรี 25 คุณลักษณะ มีอยูHถึง 20 คุณลักษณะท่ีคHาเฉลี่ยของกลุHมอาชีพท่ีมีเกียรติภูมิสูง 
อยูHในระดับท่ีสูงกวHา คHาเฉลี่ยของกลุHมอาชีพท่ีมีเกียรติภูมิตํ่า คHาเฉลี่ยระหวHางสองกลุHมน้ีท่ีแตกตHางกัน
อยHางเดHนชัด หรืออยHามีความหมาย ไดRแกH ชอบสนใจรูปรHางหนRาตาของตน ชอบจุกจิกจูRจ้ีข้ีบHน มีจิตใจ
อHอนไหว หรือรูRสึกไว ชอบความเปVนระเบียบเรียบรRอย สุภาพอHอนโยน ข้ีต่ืนตกใจกลัว ชอบสอดรูRสอด
เห็น ข้ีระแวงสงสัย ชอบเกรงใจผูRอ่ืน ชอบใชRอารมณ�เปVนสําคัญ และชอบเปรียบเทียบกับผูRอ่ืน (ง) ท่ีอยูH
อาศัยมีความสัมพันธ�กับความเช่ือแบบตายตัวเก่ียวกับคุณลักษณะของสตรีไทย กลHาวคือ ความเช่ือ
แบบตายตัวของผูRตอบท่ีอาศัยอยูHในเขตเมือง มีความรุนแรงกวHาความเช่ือแบบตายตัวของผูRตอบท่ี
อาศัยอยูHในเขตชนบท จากคHาเฉลี่ยของคุณลักษณะ 25 คHา (25 คุณลักษณะ) ปรากฏวHาคHาเฉลี่ยของผูR
ท่ีอยูHในเขตเมือง สูงกวHา คHาเฉลี่ยของผูRท่ีอยูHในเขตชนบทถึง 20 คHา และคHาเฉลี่ยของผูRท่ีอยูHในเขตเมือง
ท่ีสูงกวHา คHาเฉลี่ยของผูRท่ีอยูHในเขตชนบทอยHางมีความหมาย มีอยูH 8 คHา คือ ข้ีนRอยใจ มีจิตใจอHอนไหว 
หรือรูRสึกไว ชอบรRองไหR หรือหลั่งนํ้าตา สุภาพอHอนโยน ชอบเพRอฝyน ชอบลังเลในการตัดสินใจในสิ่งตHาง 
ๆ ข้ีระแวงสงสัย และชอบเกรงในผูRอ่ืน (จ) ระดับการศึกษามีความสัมพันธ�กับความเช่ือแบบตายตัว
เก่ียวกับคุณลักษณะของสตรีไทย ในแงHท่ีวHา “ผูRมีการศึกษาสูง” (ปริญญาตรี หรือสูงกวHา) มีความเช่ือ
แบบตายตัวในลักษณะท่ีรุนแรงกวHา “ผูRที่มีการศึกษาตํ่า” (ตํ่ากวHาปริญญาตรี) จากคุณลักษณะท้ังหมด 
25 ขRอ ปรากฏวHา คHาเฉลี่ยของกลุHมผูRมีการศึกษาสูง สูงกวHา คHาเฉลี่ยของกลุHมผูRมีการศึกษาตํ่า จํานวน 
15 ขRอ (หรือ 15 คุณลักษณะ) คHาเฉลี่ยท่ีแตกตHางกันอยHางมีความหมาย หรือ นัยสําคัญ (คHาเฉลี่ยของ
กลุHมผูRมีการศึกษาสูง สูงกวHา คHาเฉลี่ยของกลุHมผูRมีการศึกษาตํ่า) มี 10 ขRอ คือ ชอบสนใจรูปรHางหนRาตา
ของตน มีจิตใจอHอนไหวหรือรูRสึกไว ชอบเพRอฝyน ข้ีต่ืนตกใจกลัว ชอบสอดรูRสอดเห็น ชอบลังเลในการ
ตัดสินใจในสิ่งตHาง ๆ ต่ืนตกใจงHาย ข้ีระแวงสงสัย ชอบเช่ือในเร่ืองไสยศาสตร� และชอบเปรียบเทียบกับ
ผูRอ่ืนเปVนท่ีนHาสังเกตวHา ความเช่ือแบบตายตัวท่ีกลุHมผูRมีการศึกษาสูง มีตHอสตรีไทยในระดับท่ีเขRมขRนกวHา
กลุHมผูRมีการศึกษาตํ่าน้ัน เปVนคุณลักษณะท่ีไมHนHาพึงปรารถนา หรือทางลบ (อันอาจจะทําใหRภาพ-
ลักษณ�ของสตรีเสียหาย) แทบทุกขRอ (จากท้ังหมด 10 ขRอ ท่ีเพ่ิงกลHาวระบุมา) (ฉ) รายไดR มี
ความสัมพันธ�กับความเช่ือแบบตายตัวเก่ียวกับคุณลักษณะของสตรีไทย ในแงHที่วHา “กลุHมผูRมีรายไดRสูง” 
(ผูRมีรายไดRเดือนละ 9,000 บาท หรือสูงกวHาน้ัน) มีความเช่ือแบบตายตัวในลักษณะท่ีรุนแรงหรือ
เขRมขRนกวHา กลุHมผูRมีรายไดRตํ่า (ผูRมีรายไดRตํ่ากวHา 9,000 บาทตHอเดือน) จากท้ังหมด 25 คุณลักษณะ
ของสตรีไทย ปรากฏวHา คHาเฉลี่ยของกลุHมผูRมีรายไดRสูง สูงกวHา คHาเฉลี่ยชองกลุHมผูRมีรายไดRตํ่า ถึง 20 ขRอ 
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หรือ 20 คุณลักษณะ คHาเฉลี่ยของกลุHมผูRท่ีมีรายไดRสูงท่ีแตกตHางจากคHาเฉลี่ยของกลุHมผูRมีรายไดRตํ่า 
อยHางมีความหมาย หรือนัยสําคัญ มี 14 ขRอ หรือ 14 คุณลักษณะ ดังน้ี. ชอบความสละสวยงาม ข้ี
นRอยใจ มีจิตใจอHอนไหว หรือรูRสึกไว ชอบรRองไหR หรือหลั่งนํ้าตา มีความปราณีตละเอียดอHอน สุภาพ
อHอนโยน ชอบแสดงความรูRสึก นุHมนวล ชอบเพRอฝyน ข้ีต่ืนตกใจกลัว ชอบสอดรูRสอดเห็น ต่ืนตกใจงHาย 
ข้ีระแวงสงสัย ชอบเช่ือในเร่ืองไสยศาสตร� และชอบเปรียบเทียบกับผูRอ่ืน 

(4) ในเร่ืองความสัมพันธ�ระหวHางปyจจัยทางังคมและประชากรกับลักษณะความเช่ือแบบ
ตายตัวในสHวนท่ีเก่ียวกับบทบาททางอาชีพ อาจจะกลHาวสรุปไดRดังน้ี . (ก) “กลุHมผูRมีการศึกษาตํ่า” มี
ความเช่ือแบบตายตัว เอนเอียงไปทางแบบประเพณีนิยมมากกวHา “กลุHมผูRมีการศึกษาสูง” ในเงHท่ีวHา 
กลุHมผูRท่ีทีการศึกษาตํ่า ยังนิยมชมชอบใหRสตรีไทย แสดงบทบาททางอาชีพแบบโบราณอยูHในระดับท่ี
คHอนขRางสูง ในขณะท่ีกลุHมผูRมีการศึกษาสูง ก็นิยมชมชอบใหRสตรีแสดงบทบาททางอาชีพแบบโบราณ
อยูHดRวยเหมือนกัน แตHในระดับท่ีตํ่ากวHา (ข) “ผูRที่อาศัยอยูHในเขตชนบท” มีความเช่ือและความตRองการ
ท่ีจะใหRสตรีมีบทบาทในเชิงอาชีพแบบเกHา ๆ หรือแบบท่ีเคยปฏิบัติมาในอดีตมาก กวHา “ผูRท่ีอาศัยอยูH
ในเขตเมือง” เหตุท่ีเปVนเชHนน้ันนHาจะเปVนเพราะวHา สังคมชนบทและสังคมเมือง ของประเทศไทย ยังมี
ความแตกตHางกันคHอนขRางมากน่ันเอง ท่ีนHาสังเกตเปVนพิเศษก็คือ อาชีพสHวนใหญH หรือแทบท้ังหมดใน
เขตชนบทเปVนอาชีพเกษตรกรรม ในขณะท่ีอาชีพในเขตเมืองเปVนอาชีพอ่ืน ๆ ท่ีไมHใชHอาชีพ
เกษตรกรรม (เชHน อาชีพในภาคอุตสาหกรรม และบริการตHาง ๆ ) โลกทัศน�เก่ียวกับอาชีพของผูRท่ีอยูH
ในเขตเมือง จึงตHางกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งยังสHงผลใหRความเช่ือแบบตายตัวในเชิงอาชีพท่ีมีตHอสตรีไทยพลอย
ตHางกันไปดRวย (ค) “ผูRชาย” มีความเช่ือแบบตายตัวในเร่ืองบทบาททางอาชีพของสตรีไทย ในลักษณะ
ท่ีรุนแรง และเขRมขRนกวHาผูRหญิงแทบทุกขRอ (จากท้ังหมด 20 ขRอ) และประเมินขRอความท่ีถามใน
ลักษณะท่ีกHอใหRเกิดความเสียหายทางดRานการประกอบอาชีพของสตรีเปVนสHวนใหญH ในขณะท่ี 
“ผูRหญิง” พยายามประเมิน หรือตอบคําถามตHาง ๆ ในลักษณะท่ีจะรักษาผลประโยชน�ทางดRาน
บทบาทในเชิงอาชีพใหRแกHกลุHมของตนเปVนสําคัญ แตHก็แปลกประหลาดไมHนRอยท่ีกลุHมผูRหญิงเอง มี
ความเห็นดRวยกับความเช่ือแบบตายตัวท่ีผูRชาย หรือสังคมท่ัวไปมอบใหRแกHพวกตนอยูHหลายขRอ
เหมือนกัน อาทิเชHน (1) “ผูRหญิงมักจุกจิกจูRจี้ข้ีบHน ผูRชาย (หรือแมRแตHผูRหญิงเอง) จึงอยากทํางานรHวมกับ
ผูRชายมากกวHาจะไปทํางานรHวมกับผูRหญิง” ผูRหญิงรRอยละ 62 เห็นดRวย (2) “ผูRหญิงมีความปราณีต
ละเอียดอHอน ชอบความเอาอกเอาใจผูRอ่ืน จึงเหมาะกับการเลี้ยงดูบุตรมากกวHาผูRชาย” ผูRหญิงรRอยละ 
70 เห็นดRวย (3) “เน่ืองจากผูRชายไมHคHอยต่ืนตกใจงHาย หรือมีจิตใจอHอนไหวเหมือนผูRหญิงงานท่ีมีความ
กดดัน หรือแรงบีบค้ันมาก ๆ (เชHน งานทหาร งานตํารวจ ฯลฯ) จึงหมาะกับผูRชายมากกวHาผูRหญิง” 
ผูRหญิง รRอยละ 82 เห็นดRวย และ (4) “โดยธรรมชาติแลRว งานบางอยHางเหมาะสมกับผูRชาย ในขณะท่ี
งานบางอยHางเหมาะสมกับผูRหญิง” ผูRหญิงรRอยละ 88 เห็นดRวย 

การวิจัยคร้ังน้ี ผูRวิจัยใครHขอเสนอแนะนโยบายอยHางกวRาง ๆ เก่ียวกับความเช่ือแบบตายตัว
เก่ียวกับคุณลักษณะของสตรีไทยดังตHอไปน้ี 

(1) เราตRองยอมรับความจริงวHา คุณลักษณะของสตรีท่ีเปVนเชHนน้ันเชHนน้ี สHวนหน่ึงซึ่งเปVนสHวน
นRอย เปVนเพราะปyจจัยทางดRานชีวภาพ ซึ่งไมHอาจจะแกRไขหรือทําอะไรไดRมากนัก คุณลักษณะสHวนใหญH
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ของสตรีถูกกําหนดโดยปyจจัยภายนอก โดยเฉพาะอยHางย่ิงการอบรบบHมเพาะหรือการเลี้ยงดู หรือการ
ขัดเกลาทางสังคม (socialization) เม่ือเปVนเชHนน้ัน ถRาการแกRไขใหRไดRผลจริง ๆ ตRองกระทําต้ังแตHเด็ก
ยังอยูHในวัยทารกทีเดียว ตัวอยHางเชHน การกระตุRนทางรHางกายท่ีแมHใหRแกHทารก ไมHวHาทารกชาย หรือ
หญิง จะตRองเทHาเทียมกัน ไมHใชHใหRทารกชายไดRรับการกระตุRนทางรHางกาย (ในรูปของการกอดจูบ จับ 
สัมผัส อุRม เขยHา ฯลฯ) ในลักษณะท่ีแรงกวHา หรือมากคร้ังกวHาทารกหญิง การใหRของเลHนก็เชHนกัน ไมH
ควรจะใหRเด็กหญิงเลHนตุ กตา และเด็กชายเลHนของเลHนท่ีเปVนปwน หรือรถบรรทุกอีกตHอไป ควรจะใหRของ
เลHนแกHเด็กในลักษณะท่ีเหมือน ๆ กัน 

(2) ตัวแบบ (models) เปVนสิ่งท่ีสําคัญมากเปVนพิเศษสําหรับเด็ก ๆ เพราะเด็ก ๆ จะพยายาม
เลียนแบบตัวแบบท่ีเขาประสบพบเห็น โดยเฉพาะอยHางย่ิงตัวแบบท่ีเขาคิดวHา มีความสลักสําคัญตHอเขา
และตัวท่ีทรงพลังท้ังหลาย ดRวยเหตุน้ีเองพฤติกรรมท่ีเก่ียวโยงกับเพศหญิงก็ดี เพศชายก็ดี ท่ีปรากฏใหR
เด็ก ๆ เห็นท่ีบRาน ท่ีโรงเรียน ท่ีสนามเลHน ในหนังสืออHาน ในหนังสือนิทาน ตลอดจนท่ีปรากฏอยูHบน
จอโทรทัศน� จะตRองเปVนตัวแบบท่ีดี และจะตRองเปVนตัวแบบชนิดเอ้ือใหRคุณลักษณะของสตรีท่ีพึง
ปรารถนาไดRบังเกิดข้ึน 

(3) ในการท่ีจะใหRความเช่ือแบบตายตัวเก่ียวกับเพศ เกิดข้ึนเขRมขRนนRอยท่ีสุด มารดาควรจะ
สอนใหRบุตร (ท่ียังอยูHมนเยาว�วัย) ของตนเขRาใจวHา ความแตกตHางระหวHางเพศหญิงและเพศชายอยูHท่ี
ลักษณะทางกายภาพ โดยเฉพาะอยHางย่ิงอวัยวะเพศเทHาน้ัน นอกจากน้ีมารดาควรจะต้ังขRอสงสัย และ
รังเกียจทัศนคติเกHา ๆ ท่ีวHาพฤติกรรมตHาง ๆ เก่ียวโยงกับเพศหญิงและเพศชาย  

(4) เน่ืองจากผูR มีการศึกษาสูง มีความเช่ือแบบตายตัวเก่ียวกับคุณลักษณะของสตรี 
(โดยเฉพาะอยHางย่ิงคุณลักษณะท่ีไมHนHาพึงปรารถนา) ในลักษณะท่ีเขRมขRน หรือรุนแรงกวHา ผูR มี
การศึกษาตํ่า จึงจําเปVนอยHางย่ิงท่ีการศึกษาของไทยจะตRองมุHงเนRนความเจริญงอกงามทางดRาน
คุณธรรม มนุษยธรรม หรือจริยธรรม (ethical growth) ดRวย แทนท่ีจะมุHงสHงเสริมความเกHงกาจ
ทางดRานความรูRความสามารถ เพ่ือการประกอบอาชีพอยHางเดียว วHากันตามความเปVนจริงแลRว 
การศึกษาในระดับตRน ๆ ซึ่งเปVนระดับท่ีผูRเรียนรูRยังอยูHในเยาว�วัยน้ัน จะตRองสรRางความแข็งแกรHงใหRครบ 
5 ดRาน คือ ดRานรHางกาย ดRานอารมณ� ดRานสติปyญญา และดRานจริยธรรม ถRาเด็ก ๆ ไดRรับการพัฒนาท้ัง 
5 ดRานอยHางครบถRวน เช่ือวHา พวกเขาจะกลายเปVนผูRใหญHท่ีสมบูรณ�แบบโดยมีคุณธรรม มนุษยธรรม 
และจริยธรรมติดอยูHดRวย ซึ่งจะชHวยลดความรุนแรงในเร่ืองความเช่ือแบบตายตัวเก่ียวกับคุณลักษณะท่ี
ไมHนHาพึงปรารถนาของสตรีไทย ไดRในระดับหน่ึงอยHางแนHนอน 

 (5) เน่ืองจากผลการวิจัยคร้ังน้ี ระบุชัดวHา ความเช่ือแบบตายตัวเก่ียวกับบทบาททางอาชีพ
อยHางเดียวเทHาน้ัน ท่ีรุนแรงและอาจสรRางความเสียหายใหRแกHสตรีไทย (ในขณะท่ีความเช่ือแบบตายตัว
เก่ียวกับคุณลักษณะท่ัว ๆ ไป ของสตรีไทย ไมHไดRรุนแรงแตHอยHางใด เพราะมีท้ังคุณลักษณะท่ีเปVนบวก 
และเปVนลบปะปนกันอยูHในสัดสHวนท่ีพอ ๆ กัน) จึงจําเปVนท่ีหนHวยงาน หรือผูRท่ีเก่ียวขRองควรแกRไขใน
เร่ืองความเช่ือแบบตายตัวในเชิงอาชีพกHอนอ่ืน ซึ่งอาจจะทําใหRหลาย ๆ อยHาง อาทิเชHน ในองค�การตHาง 
ๆ (ท้ังของรัฐและเอกชน) ควรจะมีสัดสHวนของพนักงานหญิงกับพนักงานชายไลHเลี่ยกัน การทําเชHนน้ัน 
นอกจากจะทําใหRสตรีไดRทํางานมากข้ึนแลRว ยังทําใหRความโดดเดHนเห็นชัด (salience) ของสตรีไมH
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เกิดข้ึน ซึ่งจะทําใหRลดความอคติ และการเลือกปฏิบัติตHอสตรีลงไดR ตลอดจนทําใหRผูRชายมีโอกาสไดR
ปฏิสัมพันธ�กับสตรีอยHางใกลRชิดข้ึน เขRาใจสตรีดีข้ึน ซึ่งในทRายท่ีสุดจะสHงผลใหRความเช่ือแบบตายตัว
เก่ียวกับสตรี เก่ียวกับคุณลักษณะท่ีไมHนHาพึงปรารถนาเบาบางลง 

 (6) มารดาซึ่งมีบทบาทสําคัญในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization) จําเปVนอยHาง
ย่ิงท่ีจะตRองเปVนตัวแบบ (model) ท่ีดีในเร่ืองอาชีพ โดยการทํางานนอกบRาน เหมือนผูRชายท้ังหลาย 
นอกจากน้ีสตรีท่ีมีโอกาสทํางานตHาง ๆ นอกบRาน ควรจะทํางานใหRไดRดีมีคุณภาพพอ ๆ กับผูRชาย เพ่ือ
พิสูจน�ใหRเห็นวHา สตรีก็ทําไดRเหมือนผูRชาย ท้ังยังชHวยสรRางตัวแบบท่ีดีใหRแกHเยาวชน หรือบุคคลรุHนหลัง
ดRวย 

 (7) ผูRหญิงเองไมHควรจะทําตามความเช่ือแบบตายตัว ท่ีกลุHมผูRชาย หรือ สังคมกําหนดใหRโดย
เด็ดขาด ถRาเห็นวHาสิ่งน้ันเปVนสิ่งท่ีไมHถูกตRอง และไมHมีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอ โดยเฉพาะอยHางย่ิงใน
บริบทของการทํางาน ผูRหญิงจะตRองพยายามไมHใหRพฤติกรรมของตนลื่นไหลไปตามความเช่ือแบบ
ตายตัวเชิงอาชีพ ไมHเชHนน้ันแลRวพฤติกรรมของตนจะเปVนตัวตอกยํ้าซ้ําเติมใหRผูRชายหรือสังคมท่ัวไปมี
ความเช่ือแบบตายตัวเก่ียวกับบทบาทเชิงอาชีพของสตรีเขRมขRน หรือรุนแรงย่ิงข้ึนไปอีก แทนท่ีจะลด
ความรุนแรงใหRนRอยลง 

 (8) สตรีท่ีเปVนผูRนําในดRานตHาง ๆ ไมHวHาจะเปVนผูRนําทางดRานการเมืองก็ดี ทางดRานเศรษฐกิจก็ดี 
ทางดRานธุรกิจก็ดี และทางดRานสังคมก็ดี ฯลฯ ท่ีปรากฏตัวในสื่อสารมวลชนบHอย ๆ น้ัน ควรจะ
แสดงออกซึ่งคุณลักษณะตHาง ๆ ท่ีนHาพึงปรารถนาของสตรีใหRสาธารณชนไดRเห็นเพราะบุคคลเหลHาน้ัน 
เปVนตัวแบบท่ีทรงพลัง (powerful models) ท่ีจะโนRมนRาวผูRอ่ืน โดยเฉพาะอยHางย่ิงเยาวชนปฏิบัติตาม 
ในทํานองเดียวกัน ภาพยนตร�ก็ดี ละครโทรทัศน�ก็ดี ท่ีมีดาราหรือนักแสดงหญิง แสดงบท ซึ่งสะทRอน
ใหRเห็นถึงลักษณะท่ีไมHดีและไมHถูกตRองของสตรี ไมHควรจะอนุญาตใหRฉายใหRประชาชนดูโดยเด็ดขาด 
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สํานวนภาษาอังกฤษแบบอเมริกันท่ีใชOสอนในระดับบัณฑติศึกษา 
สาขารัฐประศาสนศาสตร�ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี

American Idioms taught to the Graduate Students at  
Bangkokthonburi University 

 
สถิตย� นิยมญาติ, วิวัฒน� เอ่ียมไพรวัน และคํารบ ลัยวณิช 

คณะรัฐศาสตร� 
 

บทคัดย�อ 
วัตถุประสงค�ของการวิจัยก็คือเพ่ือศึกษาหาความจริงเก่ียวกับการสอนสํานวนภาษาอังกฤษแกH

นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร�ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี การวิจัยน้ีเปVนการวิจัยเชิงคุณภาพ ขRอมูลท่ี
ในการวิจัยไดRมาจากเอกสารผูRใหRขRอมูลท่ีสําคัญและหนังสือสํานวนแบบอเมริกันขRอมูลท่ีไดRมาทําการ
วิเคราะห�โดยวิธีการจําแนกแยกแยะเปVนประเภท ทําใหRเปVนระบบระเบียบสังเคราะห�และเลHาเร่ือง
บรรยายความการวิเคราะห�ขRอมูลเป�ดเผยใหRทราบขRอเท็จจริงดังท่ีระบุขRางลHางน้ี 

ผูRสอนเร่ิมตRนดRวยการสอน “หลักการเรียนรูR” ตHอจากน้ันก็สอน American idioms พรRอม
ดRวยประโยคประมาณ 200 คํา อาทิเชHน at the outset = ต้ังแตHเร่ิมตRน between jobs = วHางงาน 
behind the times = ลRาสมัย bring to light = เป�ดเผยใหRทราบ cook up = กุเร่ืองข้ึนมา cup to 
tea = สิ่งท่ีบุคคลชอบ days running = หลายวันติดตHอกัน เปVนตRน 
คําสําคญั : องค�การในภาครัฐ, การยกเคร่ืองรัฐบาลข้ึนมาใหมH, การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมH  
 

Abstract 
This study was primarily designed to investigate the teaching of American 

English to the BTU graduate students majoring in public administration. The study 
was qualitative in nature. The needed data were derived from documents, a key 
informant, and American idioms books. The collected data were analyzed by means 
of categorizing, systematizing synthesizing and storytelling. The data analysis has shed 
light on the facts specified below.  

The teacher began with teaching the principles of learning. Later, he taught 
American idioms along with sentences. About 200 American idioms were taught by 
the instructor. Some of the American idioms taught were the following: at the outset, 
between jobs, behind the times, bring to light, cook up, cup to tea, days running, and 
so on. 
Keywords: American idioms; teaching techniques of American idioms 
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สํานวนอังกฤษแบบอเมริกันท่ีใชOสอนในระดับบัณฑิตศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร�ของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

การสอนภาษาอังกฤษในระดับบัณฑิตศึกษามีจุดหมายหลักเพ่ือใหRนักศึกษาสามารถอHานงานท่ี
ผูRสอนวิชาตHาง ๆ กําหนดใหRอHานท่ีเปVนภาษาอังกฤษไดR การท่ีนักศึกษาจะอHานไดR นักศึกษาจะตRอง (1) 
เขRาใจหลักภาษาเปVนอยHางดี (2) มีพ้ืนฐานในสิ่งท่ีอHาน และ (3) ตRองรูRศัพท�อยHางลึกซึ้ง แตHสิ่งหน่ึงท่ี
นักศึกษาอาจจะไมHเขRาใจก็คือ สํานวนภาษาอังกฤษ (English idioms) ในการวิจัยน้ีผูRวิจัยจึงทําการ
วิจัยโดยวิธีการสังเกตการณ�วHาผูRสอนไดRสอนสํานวนภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (American idioms) 
มากนRอยขนาดไหน จากการสังเกตการณ�และอาศัยเอกสารท่ีผูRสอนใหRนักศึกษาอHานในสHวนท่ีเปVน
สํานวนอังกฤษแบบอเมริกัน มีดังน้ี (เหตุที่ผูRวิจัยระบุถึงสํานวนอังกฤษแบบอเมริกัน เปVนเพราะวHาตํารา
ภาษาอังกฤษของวิชาตHาง ๆ ผูRสอนมักจะใชRตําราภาษาอังกฤษของนักวิชาการอเมริกันเปVนสHวนใหญH 
 

(be) about to กําลังจะ พรRอมท่ีจะ 
above all ท่ีสําคัญท่ีสุด 
absent – minded ใจลอย 
by accident โดยบังเอิญ (เชHน พบโดยบังเอิญ) 
on account of เพราะวHา 
act of God เหตุสุดวิสัย 
in advance ลHวงหนRา (เชHน จHายลHวงหนRา) 
take advantage of ใชRโอกาส ฉวยโอกาส 
again and again คร้ังแลRว คร้ังเลHา 
ahead of time กHอนเวลาท่ีนัดหมาย 
by air โดยเคร่ืองบิน (เดินทาง) 
in the air ขHาวลือ 
on the air ออกอากาศ (ทางวิทยุ) 
on the alert เฝ{าระวัง 
alive with เต็มไปดRวย (มด แมลง) 
all at once ทันทีทันใด 
all in all กลHาวโดยท่ัวไป 
all set พรRอมแลRว เตรียมไวRแลRว (เชHน แผน) 
all told จํานวนท้ังหมด 
make allowance for พิจารณาถึง 
amount to รวมเปVนจํานวน 
in any case อยHางไรก็ดี ไมHวHาอะไรจะเกิดข้ึน 
make an appearance มาถึง ปรากฎตัว 
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been had ถูกโกง 
below par  ตํ่ากวHาปกติ ตํ่ากวHาคHาเฉลี่ย 
be on the safe side จงระวัง รอบคอบ 
beside oneself เศรRาเสียใจอยHางมาก 
between job วHางงาน 
be used to something ชินกับบางสิ่งบางอยHาง 
bone of contention ประเด็นหรือเร่ืองท่ีโตRเถียงกัน 
born out of wedlock เกิดจากพHอแมHที่ไมHไดRแตHงงานกัน 
bound to do something จะตRองทําบางสิ่งบางอยHางอยHางแนHนอน 
break up (with someone) ยุติความสัมพันธ�ทางดRานความรัก 
breathe one’s last (breath) ตาย 
buy something for a song ซื้อบางสิ่งบางอยHางในราคาถูกมาก 
by check โดยใชRเช็ค (ไมHใชRเงินสด) 
by rote แบบนกแกRว (ทHองจําแบบนกแกRว โดยไมHใชRความคิด) 
back number บางสิ่งบางอยHางท่ีลRาสมัย 
back up สนับสนุน 
band together รวมกลุHมเขRาดRวยกัน 
barge in เขRาไปยุHง (ในทางท่ีไมHดี ในทางท่ีไมHสุภาพ) 
at bay จนตรอก 
bear up  ทนตHอความทุกข�ทรมาน 
have bearings upon เก่ียวโยงกับ 
beaten path วิถีทางท่ีกําหนดไวRแลRวโดยขนบธรรมเนียมหรือประเพณี 
call for ตRองการ อาศัย (เชHน ความรHวมมือ) 
call it quits เลิกงาน 
call on someone ไปเย่ียม (บุคคล) 
call someone names ดHา (บุคคล) 
cannot help doing something อดไมHไดR (เชHน อดหัวเราะไมHไดR) 
capable of (doing) something สามารถทําบางสิ่งบางอยHางไดR 
case in point ตัวอยHาง ของสิ่งท่ีพูดคุยมา 
cash or credit จHายสดหรือใชRบัตรเครดิต 
catch cold หรือ take cold เปVนหวัด 
catch me later คHอยคุยกันตHอ 
claim a life ครHาชีวิต ทําใหRเสียชีวิต (เชHน จากนํ้าทHวมแผHนดินไหว) 
clear the table เอาจาน และภาชนะออกจากโต ะอาหารใหRเรียบรRอย 
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come away empty - handed กลับมามือเปลHา ไมHไดRอะไรกลับมา (เชHน หลังจากไป
เลHนการพนันมา) 

come to a dead end มาถึงทางตัน 
come what may ไมHวHาอะไรจะเกิดข้ึนก็ตาม 
control the purse strings ควมคุมเร่ืองเงินในครอบครัวหรือในธุรกิจ 
curry favor with someone ประจบ (เชHน ประจบหัวหนRา) 
catch some z’s ไปนอน 
cut school หรือ cut class ไมHเขRาช้ันเรียน 
call a halt ยุติ 
call it a day เลิกทํางานในวันน้ัน (เชHน เปVนเพราะวHาทํางานเสร็จ

หลายอยHางแลRว) 
call of ยกเลิก (เชHน ยกเลิกการเลHนกีฬา เพราะอากาศไมH

เอ้ืออํานวย) 
in care of ภายใตRการดูแลของ (บุคคลใดบุคคลหน่ึง) 
carry off ลักพา 
carry on ดําเนินตHอไป 
carry out ปฏิบัติงาน ทํางาน (ใหRแลRวเสร็จ) 
in case ถRา 
in case of ในกรณีที่เกิดเหตุบางอยHาง (เชHน ไฟไหมR) 
catch on เขRาใจ เขRาใจประเด็นสําคัญ 
catch up with ตามใหRทันเพ่ือน (เชHน เรียนหนังสือใหRทันเพ่ือน) 
days running หลายวันติดตHอกัน (เชHน 3 วันติดตHอกัน) 
Don’t get me wrong. อยHาเขRาใจฉันผิด 
Don’t give me that! อยHาพูดแกRตัว 
Don’t give up! อยHาลดละความพยายาม พยายามทําตHอไป 
Do you follow? คุณเขRาใจสิ่งท่ีผมพูดไหม 
draw lots หยิบฉลาก (เชHน เพ่ือชิงรางวัล) 
dead – end ทางตัน 
deal in ขาย ทําธุรกิจ (ในดRานใดดRานหน่ึง) 
beyond one’s depth เกินความสามารถของบุคคล 
no dice ไมHสําเร็จ ไมHเกิดผล 
die down คHอย ๆ เงียบลง (เสียงตบมือ) 
die out หายไป ไมHเปVนแฟช่ันอีกตHอไป (เชHน เคร่ืองแตHงตัว) 
take a dim view of รูRสึกสงสัยกับบางสิ่งบางอยHาง 



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
199 

 

dine out รับประทานอาหารนอกบRาน (เชHน ท่ีภัตตาคาร) 
keep at a distance ป{องกันไมHใหRใครรูRจักมักคุRนหรือใกลRชิด 
do away with กําจัด ฆHา ยกเลิก 
what’s the damage? จะตRองจHายเงินเทHาใด 
easy come, easy go อะไรท่ีไดRมางHาย จะออกไปงHาย 
end it all ฆHาตัวตาย 
the evening of life ในวัยชรา 
everything humanly possible ทุกสิ่งทุกอยHางท่ีมนุษย�มีความสามารถจะทําไดR 
ease up ทําใหRบรรเทาเบาบางลง 
be all ears ใหRความใสHใจอยHางมาก 
easy going ผHอนคลาย สบาย ๆ มีลักษณะเปVนมิตรไมตรี (เชHน 

ลักษณะของบุคคล) 
ผูRวิจัยเช่ือวHา จํานวนสํานวนท่ีผูRสอนใชRสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาน้ัน นHาจะเพียงพอ

สําหรับ reading assignments ท่ีเปVนภาษาอังกฤษและนอกจากน้ันอาจจะใชRในดRานการสนทนาอีก
ดRวย ในการท่ีจะใหRการเรียนการสอนประสบความสําเร็จอยHางแทRจริง ผูRสอนเองควรจะรูRลักษณะการ
เรียนรูRของผูRเขียนดRวยเชHน (1) ผูRเรียนจะเรียนรูRไดRดีท่ีสุด เม่ือเขามีความพรRอมท่ีจะเรียน (2) ผูRเรียนจะ
เรียนไดRงHายข้ึนถRาหากวHาสิ่งท่ีเขาเรียนมีความเก่ียวพันกับสิ่งท่ีเขามีความรูR พ้ืนฐานอยูHแลRว (3) 
ความสําเร็จในการเรียนรูRจะกระตุRนใหRการเรียนรูRเพ่ิมทวีมากข้ึน (4) ผูRเรียนตRองการทราบผลหรือ
ปฏิกิริยายRอนกลับ (feedback) อยHางรวดเร็วและสมํ่าเสมอจากผูRสอนเพ่ือตRองการอยากรูRวHาการเรียนรูR
ของเขาเปVนอยHางไร 

ทOายท่ีสุดสิ่งท่ีสําคัญมาก (least but most important) ก็คือผูOสอนจะตOองหาตํารา
สํานวนใหม� ๆ มาใชOเสมอ เพราะจะมีสํานวนใหม�เกิดข้ึนแน�นอนและบางสํานวนอาจจะสูญหาย
หรือลOาสมัยไปแลOวก็ไดO 
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยเร่ืองน้ี มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพการใหRบริการงานทะเบียน
ราษฎร�ของฝ�ายทะเบียน สํานักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามภูมิหลังของประชาชน
ผูRใชRบริการ ใชRวิธีการวิจัยเชิงสํารวจจากกลุHมตัวอยHางท่ีเปVนประชาชนท่ีมาใชRบริการงานทะเบียน
ราษฎร� จํานวน 399 คน เคร่ืองมือท่ีใชRในการรวบรวมขRอมูล คือ แบบสอบถามท่ีผูRวิจัยสรRางข้ึน มีคHา
ความเช่ือม่ันเทHากับ .96 สถิติที่ใชRในการวิเคราะห�ขRอมูล คือ คHารRอยละ และทดสอบสมมติฐาน  
 ผลการวิจัย พบวHา 
 ผูRตอบแบบสอบถามสHวนใหญHเปVนเพศหญิง (รRอยละ 64.16) อายุ 46–55 ปY (รRอยละ 31.08) 
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี (รRอยละ 36.59) อาชีพหลักขRาราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ (รRอย
ละ 54.89) และรายไดRเฉลี่ยตHอเดือน 10,001–15,000 บาท (รRอยละ 40.60) คุณภาพการใหRบริการ
งานทะเบียนราษฎร�ของฝ�ายทะเบียน สํานักงานเขตคลองสากรุงเทพมหานครในภาพรวมอยูHในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเปVนรายดRาน พบวHา คุณภาพการใหRบริการทุกดRานอยูHในระดับมาก อันดับท่ีหน่ึง คือ 
ดRานประชาสัมพันธ� รองลงมา คือ ดRานกระบวนการบริการ และดRานเจRาหนRาท่ีผูRใหRบริการ เปVนอันดับ
ท่ี 2 และ 3 สHวนดRานสิ่งอํานวยความสะดวกและสถานท่ี เปVนอันดับสุดทRาย ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวHา ประชาชนผูRใชRบริการท่ีมีเพศตHางกันมีความคิดเห็นตHอคุณภาพการใหRบริการงานทะเบียนราษฎร�
ของฝ�ายทะเบียน สํานักงานเขตคลองสานกรุงเทพมหานครแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .001 สHวนประชาชนผูRใชRบริการท่ีมีอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพหลัก และรายไดRเฉลี่ยตHอ
เดือนตHางกันมีความคิดเห็นตHอคุณภาพการใหRบริการงานทะเบียนราษฎร�ของฝ�ายทะเบียน สํานักงาน
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานครไมHแตกตHางกัน 
 

Abstract 
 This study was aimed to study and compare service quality in civil registration 
of registration department at Khlong San district office, Bankok identified by customer 
background. This study was a survey study from sample group which were the 
customers who came to get civil registration service for 339 persons. The instrument 
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used for collecting data was a constructed questionnaires at 0.96 confidence level. 
The statistical used for analyzing data were Percentage 
 The results found that  
 Most of respondents were female (64.16 %), 46-55 years in age (31.08 %), 
educated in Bachelor’s degree, occupation in government officer / public enterprise 
officer (54.89 %) and average salary for 10,001-15,000 baht (40.60 %) The quality 
service in civil registration of registration department at Khlong San district office, 
Bankok was high level in overall. When considered in each aspects found that the 
level of quality service in all aspects was high.While the level of quality service in the 
aspects of public relation was the highest, the next down was the aspects of service 
processing, service staff, facilities, and sevice location, respectively. The results of 
hypothesis test showed that different gender customers had different opinion on 
quality service in civil registration of registration department at Khlong San district 
office, Bankok at 0.001 statistical significally level. While the customer who were 
different in age, education, occupation and average income per month had not 
different opinion in civil registration of registration department at Khlong San district 
office, Bankok. 
 
บทนํา 

ในสHวนของสํานักงานเขตท้ัง 50 เขตของกรุงเทพมหานครจะเปVนหนHวยงานท่ีรับนโยบายจาก
ปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปVนผูRบังคับบัญชาสูงสุดของขRาราชการประจํามาปฏิบัติใหRเกิดผลโดยตรงตHอ
ประชาชนของกรุงเทพมหานคร ในดRานการบริหารภายใตRการกํากับควบคุมของผูRวHาราชการ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดRรับการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนท่ีอยูHในกรุงเทพมหานครและรองผูRวHา
ราชการกรุงเทพมหานครอีก 4 คน ท่ีมาจากการแตHงต้ังจากผูRวHาราชการ กรุงเทพมหานคร สํานักงาน
เขตจะมีอํานาจหนRาท่ีเก่ียวกับงาน ดRานการปกครองทRองถ่ินการสHงเสริมอาชีพ การสาธารณสุข การ
พัฒนาชุมชน การรักษาท่ีสาธารณะ การรักษาความสะอาด การจัดเก็บรายไดR การโยธา การทะเบียน
การควบคุมดูแลโรงเรียนประถมศึกษา การดําเนินการเก่ียวกับการศึกษาการดูแลรักษาการใหRเปVนไป
ตามขRอบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหRเปVนหนRาท่ีของกรุงเทพมหานคร รวมถึง
นํานโยบายของกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติใหRบรรลุวัตถุประสงค�อยHางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(กรุงเทพมหานคร, 2553 ข, หนRา 1)   
 สํานักงานเขตคลองสาน เปVน สHวนหน่ึง ของกรุงเทพมหานครมีหนRา ท่ีอํานวยความสะดวก
และการใหRบริการประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหHงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งมาตรา 70 วรรค
แรกบัญญัติไวRวHา “บุคคลผูRเปVนขRาราชการ พนักงานหรือลูกจRางของหนHวยงานราชการ หนHวยงานของ
รัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสHวนทRองถ่ินและเจRาหนRาท่ีอ่ืนของรัฐมีหนRาท่ีดําเนินการใหRเปVนไป
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ตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน�สHวนรวมอํานวยความสะดวกและใหRบริการประชาชน” นโยบายของ 
ผูRอํานวยการเขตคลองสาน คือ “คิดเร็ว ทําเร็ว” ซึ่งมอบใหRขRาราชการ และลูกจRางทุกฝ�ายตRองนําไป
ปฏิบัติในการใหRบริการประชาชนท่ีตRองสะดวกรวดเร็ว ถูกตRองและเปVนธรรม พรRอมท้ังใหRจัดโครงการ 
“คลองสานบริการตลอดวัน” โดยทุกฝ�ายเป�ดบริการตลอดวัน โดยไมHพักเท่ียง เพ่ือใหRประชาชน
สามารถมารับบริการไดRทุกเวลา และสะดวกย่ิงข้ึน ในดRานการพัฒนาเขตคลองสาน ไดRจัดทําแผน
โครงการพัฒนาท่ีสําคัญหลายประการ ไมHวHาดRานกายภาพ ดRานสังคม ดRานพัฒนาชุมชน ดRานทHองเท่ียว
รวมถึงดRานการใหRบริการประชาชน ฯลฯ ซึ่งไดRดําเนินการไปแลRวบางสHวน (สํานักงานเขตคลองสาน
,2553, หนRา 2)จะเห็นไดRวHาอํานาจหนRาท่ีการบริหารงานของสํานักงานเขตคลองสานท่ีกลHาวมาขRางตRน
ลRวนเปVนภาระหนRาท่ีความรับผิดชอบท่ีกวRางขวาง โดยหลักใหญH คือ การใหRบริการประชาชนซึ่งตRอง
ใหRบริการประชาชนอยHางมีประสิทธิภาพ ประชาชนผูRมารับบริการไดRรับความพึงพอใจมากท่ีสุดอันจะ
เปVนภาพพจน�ท่ีดีใหRกับกรุงเทพมหานคร แตHเน่ืองจากในปyจจุบันยังพบวHามีเร่ืองรRองเรียนจาก
ประชาชนในลักษณะตHาง ๆ เชHน รRองเรียนผHานสื่อมวลชนแขนงตHาง ๆ เก่ียวกับการปฏิบัติงานของ
เจRาหนRาท่ี ไมHวHาจะเปVนเร่ืองของความสะดวก ความรวดเร็ว ความเสมอภาค ความมีมนุษยสัมพันธ�หรือ
ความเอาใจใสHในการใหRบริการของเจRาหนRาท่ี (สํานักงานเขตคลองสาน, 2553, หนRา 5) ซึ่งถRาปyญหา
ดังกลHาวไมHไดRรับการแกRไข ยHอมกHอใหRเกิดปyญหาอ่ืน ๆ ตามมาโดยเฉพาะปyญหาท่ีเก่ียวกับงานทะเบียน
ราษฎร� ซึ่งอาจทําใหRเกิดปyญหาความม่ันคงภายในประเทศ กลHาวคือ หากประชาชนโดยเฉพาะผูRไมHมี
ความพึงพอใจในการขอรับบริการจากเจRาหนRาท่ี ก็จะไมHพยายามติดตHอราชการ ละเลยผัดผHอน หรือ
พยายามหลีกเลี่ยงจนมีชHองวHางทําใหRเกิดปyญหาการมีประชากรแฝงในทะเบียนบRานโดยท่ีเจRาบRานไมH
ทราบ ซึ่งสHงผลกระทบไปสูHกระบวนการในการเลือกต้ัง และหากเจRาหนRาท่ีปฏิบัติงาน โดยปราศจาก
จิตสํานึกในการรับผิดชอบแลRวก็จะสHงผลใหRเกิดปyญหาการปลอมแปลงสัญชาติใหRคนตHางดRาว หรือผูR
ลักลอบเขRาเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยท่ีประชากรแฝงขRางตRนอาจเปVนชาวตHางดRาวท่ีแปลงสัญชาติอยHาง
ผิดระเบียบ และมากHอปyญหาอาชญากรรมข้ึนภายในประเทศตHอไป ดังน้ัน หากเจRาหนRาท่ีปฏิบัติงาน
อยHางมีประสิทธิภาพแลRว ปyญหาดังกลHาวก็จะลดนRอยลง ประกอบกับเปVนการลดชHองวHางระหวHาง
ประชาชนกับขRาราชการ และยังเปVนการสHงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประเทศใหRรวดเร็วย่ิงข้ึนอีก
ประการหน่ึงดังน้ัน หากสํานักงานเขตสามารถปฏิบัติงานไดRอยHางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
ความตRองการของผูRใชRบริการแลRว ยHอมทําใหRประชาชนไดRรับการบริการท่ีมีคุณภาพท่ีดี ผูRวิจัยจึงสนใจ
ท่ีจะศึกษาคุณภาพการใหRบริการงานทะเบียนราษฎร�ของ สํานักงานเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือนําความรูRท่ีไดRจากการวิจัยเปVนขRอมูล แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการและการ
ใหRบริการ เพ่ือตอบสนองความตRองการของประชาชนตHอไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาคุณภาพการใหRบริการงานทะเบียนราษฎร�สํานักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตHอคุณภาพการใหRบริการงานทะเบียน
ราษฎร�ของสํานักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 จากการรวบรวมวรรณกรรมท่ีเก่ียวขRอง ผูRวิจัยกําหนดเปVนกรอบแนวคิดการวิจัย ดังน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 1. ประชากรท่ีใชRในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชาชนผูRมาใชRบริการงานทะเบียนราษฎร� ของ
สํานักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ระหวHางเดือน มกราคม–มิถุนายน 2561 
 2. กลุHมตัวอยHาง ผูR วิจัยกําหนดขนาดกลุHมตัวอยHางโดยใชRสูตรของ ทาโรH ยามาเน (Taro 
Yamane) ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 ความคลาดเคลื่อนรRอยละ 5 ไดRกลุHมตัวอยHางเปVนประชาชนท่ีมาใชR
บริการงานทะเบียนราษฎร� ของสํานักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร จํานวน 399 คนการสุHม
ตัวอยHางใชRวิธีการสุHมตัวอยHางงHาย (Simple Random Sampling) 
 
ตัวแปรท่ีใชOในการศึกษา  
 1. ตัวแปรอิสระ คือ ภูมิหลังของประชาชนผูRใชRบริการงานทะเบียนราษฎร� สํานักงานเขต
คลองสาน กรุงเทพมหานคร ประกอบดRวย 
  1.1 เพศ 
  1.2 อายุ 
  1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 
  1.4 อาชีพ 
  1.5 รายไดRตHอเดือน 
 2. ตัวแปรตาม คือ คุณภาพการใหRบริการงานทะเบียนราษฎร�สํานักงานเขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร ประกอบดRวย 
  2.1 ดRานกระบวนการบริการ 
  2.2 ดRานเจRาหนRาท่ีผูRใหRบริการ 

ตัวแปรอิสระ 
สถานภาพส�วนบุคคล 
– เพศ 
– อายุ 
– ระดับการศึกษาสูงสุด 
– อาชีพ 
– รายไดRตHอเดือน 
 

ตัวแปรตาม 
      คุณภาพการใหOบริการงานทะเบียนราษฎร� 
สํานักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
– ดRานกระบวนการบริการ 
– ดRานเจRาหนRาท่ีผูRใหRบริการ 
– ดRานประชาสัมพันธ� 
– ดRานสิ่งอํานวยความสะดวกและสถานท่ี 
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  2.3 ดRานประชาสัมพันธ� 
  2.4 ดRานสิ่งอํานวยความสะดวกและสถานท่ี 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปไดRดังน้ี 
 1. สถานภาพสHวนบุคคล 
  ประชาชนผูRใชRบริการงานทะเบียนราษฎร�ของฝ�ายทะเบียนท่ีเปVนกลุHมตัวอยHางมีจํานวน
ท้ังสิ้น 399 คน สHวนใหญHเปVนเพศหญิง จํานวน 256 คน คิดเปVนรRอยละ 64.16 อายุ 46–55 ปY จํานวน 
124 คน คิดเปVนรRอยละ 31.08 ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี จํานวน 146 คน คิดเปVน รRอยละ 
36.59 อาชีพหลักขRาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 219 คน คิดเปVนรRอยละ 54.89 และรายไดR
เฉลี่ยตHอเดือน 10,001–15,000 บาท จํานวน 162 คน คิดเปVนรRอยละ 40.60 
 2. คุณภาพการใหRบริการงานทะเบียนราษฎร�ของฝ�ายทะเบียน สํานักงานเขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 
  คุณภาพการใหRบริการงานทะเบียนราษฎร�ของฝ�ายทะเบียน สํานักงานเขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานครในภาพรวมอยูHในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปVนรายดRาน พบวHา คุณภาพการใหRบริการ
ทุกดRานอยูHในระดับมาก โดยอันดับท่ีหน่ึง คือ ดRานประชาสัมพันธ� รองลงมา คือ ดRานกระบวนการ
บริการ และดRานเจRาหนRาท่ีผูRใหRบริการ เปVนอันดับท่ี 2 และ 3 สHวนดRานสิ่งอํานวยความสะดวกและ
สถานท่ี เปVนอันดับสุดทRาย 
  คุณภาพการใหRบริการงานทะเบียนราษฎร�ของฝ�ายทะเบียน สํานักงานเขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานครในดRานกระบวนการบริการ อยูHในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปVนรายดRานพบวHา 
คุณภาพการใหRบริการทุกขRออยูHในระดับมาก อันดับท่ีหน่ึง คือ เอกสารท่ีทางงานทะเบียนราษฎร�ออก
ใหRมีความถูกตRอง สมบูรณ� รองลงมา คือ การใหRบริการดRวยระบบบัตรคิวทําใหRมีความสะดวกรวดเร็ว 
และการเรียกเก็บคHาธรรมเนียมตHาง ๆ มีความถูกตRอง สอดคลRองกับระเบียบปฏิบัติเปVนอันดับท่ี 2 และ 
3 สHวนมีป{ายแสดงเอกสาร/หลักฐานท่ีตRองใชRในการขอใชRบริการอยHางชัดเจนเปVนอันดับสุดทRาย 
  คุณภาพการใหRบริการงานทะเบียนราษฎร�ของฝ�ายทะเบียน สํานักงานเขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานครในดRานเจRาหนRาท่ีผูRใหRบริการ อยูHในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปVนรายดRานพบวHา 
คุณภาพการใหRบริการทุกขRออยูHในระดับมาก อันดับท่ีหน่ึง คือ การปฏิบัติหนRาท่ีของเจRาหนRาท่ีมีความ
ยุติธรรมเปVนไปตามลําดับกHอนหลัง รองลงมา คือ เจRาหนRาท่ีมีทักษะ ความชํานาญในภาระหนRาท่ี
ปฏิบัติงานและเจRาหนRาท่ีใหRบริการดRวยจิตวิญญาณของผูRใหRบริการท่ีดี เปVนอันดับท่ี 2 และ 3 สHวน
จํานวนเจRาหนRาท่ีใหRบริการพอเพียงตHอประชาชนท่ีมาใชRบริการ เปVนอันดับสุดทRาย 
  คุณภาพการใหRบริการงานทะเบียนราษฎร�ของฝ�ายทะเบียน สํานักงานเขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานครในดRานประชาสัมพันธ� อยูHในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปVนรายดRานพบวHา คุณภาพการ
ใหRบริการทุกขRออยูHในระดับมาก อันดับท่ีหน่ึง คือ การตอบปyญหาท่ีประชาชนตRองการใหRแกRไข มี
ความถูกตRองชัดเจน รองลงมา คือ การแจRงใหRทราบถึงความกRาวหนRาในการดําเนินงานของฝ�าย
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ทะเบียนราษฎร� และการประชาสัมพันธ�ขRอมูลขHาวสารของฝ�ายทะเบียนราษฎร� ผHานแผHนพับ ป{าย
ประกาศ ภายในสํานักงาน เปVนอันดับท่ี 2 และ 3 สHวนการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ�โดยใชRหนHวย
เคลื่อนท่ีเขRาไปในชุมชน หรือแหลHงชุมชนตHาง ๆ เปVนอันดับสุดทRาย 
  คุณภาพการใหRบริการงานทะเบียนราษฎร�ของฝ�ายทะเบียน สํานักงานเขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานครในดRานสิ่งอํานวยความสะดวกและสถานท่ี อยูHในระดับมากเม่ือพิจารณาเปVนรายดRาน 
พบวHา คุณภาพการใหRบริการทุกขRออยูHในระดับมาก อันดับท่ีหน่ึง คือ บรรยากาศภายในสํานักงานมี
ความเปVนระเบียบเรียบรRอย รองลงมา คือ มีแสงสวHางภายในสํานักงานอยHางพอเพียง และสถานท่ีต้ัง
ของสํานักงานมีความเหมาะสมสามารถมองเห็นไดRอยHางชัดเจนเปVนอันดับท่ี 2 และ 3 สHวนการอํานวย
ความสะดวกและปลอดภัยของสถานท่ีจอดรถ เปVนอันดับสุดทRาย 
 3. การทดสอบสมมติฐาน 
  3.1 สมมติฐานท่ี 1 ประชาชนท่ีมีเพศตHางกันมีความคิดเห็นตHอคุณภาพการใหRบริการงาน
ทะเบียนราษฎร�ของฝ�ายทะเบียน สํานักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานครแตกตHางกัน 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวHา ประชาชนท่ีมีเพศตHางกันมีความคิดเห็นตHอคุณภาพ
การใหRบริการงานทะเบียนราษฎร�ของฝ�ายทะเบียน สํานักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานครใน
ภาพรวมแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 เม่ือพิจารณาเปVนรายดRาน พบวHา ความ
คิดเห็นตHอคุณภาพการใหRบริการดRานกระบวนการบริการแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 
.001 และดRานเจRาหนRาท่ีผูRใหRบริการแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สHวนดRาน
ประชาสัมพันธ� และดRานสิ่งอํานวยความสะดวกและสถานท่ีไมHแตกตHางกัน 
  3.2 สมมติฐานท่ี 2 ประชาชนท่ีมีอายุตHางกันมีความคิดเห็นตHอคุณภาพการใหRบริการงาน
ทะเบียนราษฎร�ของฝ�ายทะเบียน สํานักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานครแตกตHางกัน 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวHา ประชาชนท่ีมีอายุตHางกันมีความคิดเห็นตHอคุณภาพ
การใหRบริการงานทะเบียนราษฎร�ของฝ�ายทะเบียน สํานักงานเขตคลองสานกรุงเทพมหานครใน
ภาพรวมไมHแตกตHางกัน เม่ือพิจารณาเปVนรายดRาน พบวHา ความคิดเห็นตHอคุณภาพการใหRบริการทุก
ดRานไมHแตกตHางกัน 
  3.3 สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดตHางกันมีความคิดเห็นตHอคุณภาพ
การใหRบริการงานทะเบียนราษฎร�ของฝ�ายทะเบียน สํานักงานเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร แตกตHางกัน 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวHา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดตHางกันมีความ
คิดเห็นตHอคุณภาพการใหRบริการงานทะเบียนราษฎร�ของฝ�ายทะเบียน สํานักงานเขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานครในภาพรวมไมHแตกตHางกัน เม่ือพิจารณาเปVนรายดRาน พบวHา ความคิดเห็นตHอคุณภาพ
การใหRบริการทุกดRานไมHแตกตHางกัน 
  3.4 สมมติฐานท่ี 4 ประชาชนท่ีมีอาชีพหลักตHางกันมีความคิดเห็นตHอคุณภาพการ
ใหRบริการงานทะเบียนราษฎร�ของฝ�ายทะเบียน สํานักงานเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร แตกตHางกัน 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวHา ประชาชนท่ีมีอาชีพหลักตHางกันมีความคิดเห็นตHอ
คุณภาพการใหRบริการงานทะเบียนราษฎร�ของฝ�ายทะเบียน สํานักงานเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร
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ในภาพรวมไมHแตกตHางกัน เม่ือพิจารณาเปVนรายดRาน พบวHา ความคิดเห็นตHอคุณภาพการใหRบริการทุก
ดRานไมHแตกตHางกัน 
  3.5 สมมติฐานท่ี 5 ประชาชนท่ีมีรายไดRเฉลี่ยตHอเดือนตHางกันมีความคิดเห็นตHอคุณภาพ
การใหRบริการงานทะเบียนราษฎร�ของฝ�ายทะเบียน สํานักงานเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร แตกตHาง
กันผลการทดสอบสมมติฐาน พบวHา ประชาชนท่ีมีรายไดRเฉลี่ยตHอเดือนตHางกันมีความคิดเห็นตHอ
คุณภาพการใหRบริการงานทะเบียนราษฎร�ของฝ�ายทะเบียน สํานักงานเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร
ในภาพรวม ไมHแตกตHางกัน เม่ือพิจารณาเปVนรายดRาน พบวHา ความคิดเห็นตHอคุณภาพการใหRบริการทุก
ดRานไมHแตกตHางกัน 
 
อภิปรายผล  
 คุณภาพการใหRบริการงานทะเบียนราษฎร�ของฝ�ายทะเบียน สํานักงานเขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานครในดRานกระบวนการบริการ อยูHในระดับมาก เน่ืองจากปyจจุบันการเก็บขRอมูลทะเบียน
ราษฎร�ใชRเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพสูงประชาชนสามารถเขRาถึง
ขRอมูลทะเบียนราษฎร�ไดRจากทุกพ้ืนท่ี ทุกสํานักงานเขต และกระบวนการในการใหRบริการของ
สํานักงานเขตมีรูปแบบในการใหRบริการท่ีชัดเจน และไดRมาตรฐาน ประชาชนจะไดRรับการบริการท่ี
ถูกตRอง และรวดเร็ว สอดคลRองกับแนวคิดของ สถาบันพัฒนาขRาราชการพลเรือน(2546, หนRา 30) ท่ี
กลHาวถึง คุณภาพวHาเปVนการทําไดRตามขRอกําหนด และมาตรฐานท่ีเปVนของตนเองเพ่ือใหRไดRผลการ
ปฏิบัติงานตามท่ีตRองการ และเพ่ือทําการปรับปรุงแกRไขใหRดีข้ึนอยHางตHอเน่ืองหรือเพ่ือใหRผลลัพธ�ท่ีไดRมี
ความเบ่ียงเบนไปจากระดับท่ีไดRคาดหวังไวRใหRนRอยท่ีสุด โดยคุณภาพการใหRบริการอันดับท่ีหน่ึง คือ 
เอกสารท่ีทางงานทะเบียนราษฎร�ออกใหRมีความถูกตRอง สมบูรณ�สHวนมีป{ายแสดงเอกสาร/หลักฐานท่ี
ตRองใชRในการขอใชRบริการอยHางชัดเจน เปVนอันดับสุดทRาย 
 คุณภาพการใหRบริการงานทะเบียนราษฎร�ของฝ�ายทะเบียน สํานักงานเขตคลองสาน
กรุงเทพมหานครในดRานเจRาหนRาท่ีผูRใหRบริการ อยูHในระดับมาก เน่ืองจากการใหRบริการของสํานักงาน
เขตเปVนการใหRบริการท่ีเจRาหนRาท่ีจะตRองพบปะกับประชาชนท่ีหลากหลาย ดังน้ัน การปฏิบัติหนRาท่ี
ดRวยจิตใจของการเปVนผูRใหRบริการท่ีดีจะชHวยใหRผูRมารับบริการเกิดความรูRสึกท่ีดีตHอการบริการท่ีไดRรับ 
สอดคลRองกับแนวคิดของ กัญญเณศร� วงศา (2551, หนRา 8) ท่ีกลHาวถึง หลักการท่ีสําคัญของการ
ใหRบริการประการหน่ึง คือ การวางตนเปVนกลาง การใหRบริการแกHผูRรับบริการจะตRองไมHนําเอาเร่ืองของ
อารมณ�ของเจRาหนRาท่ีท่ีใหRบริการเขRามาเก่ียวขRอง บริการจะตRองดําเนินการอยูHตลอดเวลาและ
สมํ่าเสมอโดยคุณภาพการใหRบริการอันดับท่ีหน่ึงคือ การปฏิบัติหนRาท่ีของเจRาหนRาท่ีมีความยุติธรรม
เปVนไปตามลําดับกHอนหลัง สHวนจํานวนเจRาหนRาท่ีใหRบริการพอเพียงตHอประชาชนท่ีมาใชRบริการเปVน
อันดับสุดทRาย 
 คุณภาพการใหRบริการงานทะเบียนราษฎร�ของฝ�ายทะเบียน สํานักงานเขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานครในดRานประชาสัมพันธ� อยูHในระดับมาก เน่ืองจากการใหRบริการประชาชนท่ี
หลากหลายประเภทอาจทําใหRเกิดปyญหาระหวHางผูRมารับบริการกับผูRใหRบริการ ดังน้ัน การสื่อสารท่ีดีจะ
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ชHวยลด หรือแกRไขปyญหาท่ีเกิดข้ึนระหวHางการใหRบริการ และชHวยใหRการบริการผHานไปดRวยดีประชาชน
เกิดความรูRสึกท่ีดีตHอการบริการ สอดคลRองกับแนวคิดของ ดนัย เทียนพุฒ (2543, หนRา 10)ท่ีกลHาววHา 
การบริการท่ีมุHงสูHความเปVนเลิศดRานการบริการ คือ ความสามารถในการแกRไขใหRผูRมาใชRบริการภายใน
เวลาท่ีเหมาะสม รวดเร็วท่ีสุด เปVนความสามารถในการเขRาใจถึงสิ่งท่ีผูRใชRบริการคาดหวังและ
ตอบสนองดRวยบริการท่ีเปVนเลิศ โดยคุณภาพการใหRบริการอันดับท่ีหน่ึง คือ การตอบปyญหาท่ี
ประชาชนตRองการใหRแกRไข มีความถูกตRองชัดเจน สHวนการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ�โดยใชRหนHวย
เคลื่อนท่ีเขRาไปในชุมชน หรือแหลHงชุมชนตHาง ๆ เปVนอันดับสุดทRาย 
 คุณภาพการใหRบริการงานทะเบียนราษฎร�ของฝ�ายทะเบียน สํานักงานเขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานครในดRานสิ่งอํานวยความสะดวกและสถานท่ี อยูHในระดับมาก เน่ืองจากการปรับเปลี่ยน
การใหRบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จทําใหRสํานักงานเขตจะตRองปรับพ้ืนท่ีใหRบริการใหRสามารถอํานวย
ความสะดวกกับประชาชนผูRมาใชRบริการไดRอยHางเพียงพอ และตRองสรRางบรรยากาศท่ีชHวยใหRประชาชน
ท่ีมาใชRบริการเกิดความรูRสึกท่ีดี สอดคลRองกับแนวคิดของ อํานาจ ชมภูนิช (2551, หนRา 9–10) ท่ี
กลHาวถึง การเขRาถึงการบริการวHา เปVนการท่ีผูRรับบริการสามารถเขRาถึงการบริการไดRงHาย และไดRรับ
ความสะดวกจากการมารับบริการ โดยคุณภาพการใหRบริการอันดับท่ีหน่ึง คือ บรรยากาศภายใน
สํานักงานมีความเปVนระเบียบเรียบรRอย สHวนการอํานวยความสะดวกและปลอดภัยของสถานท่ีจอดรถ 
เปVนอันดับสุดทRาย 
 
ขOอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้และคร้ังต�อไป 
 ขRอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. คุณภาพการใหRบริการดRานกระบวนการบริการ จากผลการวิจัยท่ีพบวHามีป{ายแสดง
เอกสาร/หลักฐานท่ีตRองใชRในการขอใชRบริการอยHางชัดเจน เปVนอันดับสุดทRาย ดังน้ันฝ�ายทะเบียน 
สํานักงานเขตคลองสาน ควรดําเนินการจัดทําป{ายแสดงเอกสาร/หลักฐานสําหรับแสดงขRอมูลใหR
ประชาชนท่ีมาใชRบริการรับทราบวHาการบริการแตHละบริการน้ันใชRหลักฐานอะไรบRางเพ่ือใหRประชาชน
เตรียมหลักฐานใหRพรRอมกHอนเขRารับบริการ ซึ่งในปyจจุบันแมRมีการติดต้ังอยูHแตHจะตRองมีการติดต้ัง
เพ่ิมเติม หรือยRายไปยังบริเวณท่ีประชาชนสามารถเห็นไดRอยHางชัดเจนมากข้ึน 
 2. คุณภาพการใหRบริการดRานเจRาหนRาท่ีผูRใหRบริการ จากผลการวิจัยท่ีพบวHาจํานวนเจRาหนRาท่ี
ใหRบริการพอเพียงตHอประชาชนท่ีมาใชRบริการ เปVนอันดับสุดทRาย ดังน้ัน ฝ�ายทะเบียนสํานักงานเขต
คลองสาน จึงควรจัดเจRาหนRาท่ีผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาใหRบริการตามจุดตHาง ๆ เพ่ือไมHใหRเจRาหนRาท่ี
ขาดหายไปจากจุดบริการ ซึ่งจะทําใหRการบริการมีความตHอเน่ืองตลอดเวลา 
 3. คุณภาพการใหRบริการดRานประชาสัมพันธ� จากผลการวิจัยท่ีพบวHา การจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ�โดยใชRหนHวยเคลื่อนท่ีเขRาไปในชุมชน หรือแหลHงชุมชนตHาง ๆ เปVนอันดับสุดทRายดังน้ัน 
ฝ�ายทะเบียน สํานักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานครจึงควรมีการจัดชุดเคลื่อนท่ีเขRาไปใหRขRอมูล 
และสารสนเทศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอันเน่ืองมาจากกฎ ระเบียบ ท่ีออกมาใหมH โดยจัดทําอยHางตHอเน่ือง
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และมีความถ่ีในการจัดชุดเขRาไปใหRบHอยข้ึน รวมไปถึงการเตรียมตัวของประชาชนกHอนเดินทางไปใชR
บริการยังฝ�ายทะเบียน สํานักงานเขตคลองสาน 
 4. คุณภาพการใหRบริการดRานสิ่งอํานวยความสะดวก และสถานท่ีจากผลการวิจัยท่ีพบวHา การ
อํานวยความสะดวกและปลอดภัยของสถานท่ีจอดรถ เปVนอันดับสุดทRายดังน้ัน ฝ�ายทะเบียน 
สํานักงานเขตคลองสาน ควรมีการจัดพ้ืนท่ีจอดรถ และเสRนทางในการเดินรถใหRผูRใชRบริการไดRรับความ
สะดวกสบายมากย่ิงข้ึน 
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตHอการใหRบริการของกอง
สวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และนําผลการศึกษาเสนอตHอเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
เพ่ือนําไปสูHการความคิดเห็นของประชาชนตHอการใหRบริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม ใหRดีย่ิงข้ึนตHอไป 

ประชากรและกลุHมตัวอยHางท่ีศึกษาคร้ังน้ี คือประชาชนผูRมีสิทธ์ิเลือกต้ังในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล
เมืองสมุทรสงคราม จํานวน 9,924 คน กลุHมตัวอยHางท่ีใชRในการศึกษาคร้ังน้ี ไดRแกH ประชาชนผูRมีสิทธ์ิ
เลือกต้ังในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ท่ีไดRมาจากการสุHมตัวอยHางโดยใชRตารางของเครนซี่
และมอร�แกนไดRจํานวน 370 คน โดยผูRวิจัยไดRเก็บขRอมูลจากประชากรท้ังหมด เคร่ืองท่ีใชRในการวิจัย
คร้ังน้ีเปVนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชRในการวิเคราะห�ขRอมูล ไดRแกH รRอยละ คHาเฉลี่ย สHวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบคHาที และการวิเคราะห�ความแปรปรวน 

ผลการศึกษา ประชาชนผูRมีสิทธ์ิเลือกต้ังในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สHวนใหญH 
เปVนเพศชาย คิดเปVนรRอยละ 60.0 มีอายุ 21-30 ปY คิดเปVนรRอยละ 34.9 มีระดับการศึกษาตํ่าปริญญา
ตรี คิดเปVนรRอยละ 33.9 มีอาชีพธุรกิจสHวนตัว คิดเปVนรRอยละ 46.0 และมีรายไดRเฉลี่ยตHอเดือน 30,001 
บาทข้ึนไป คิดเปVนรRอยละ 39.9 ความคิดเห็นของประชาชนตHอการใหRบริการของกองสวัสดิการสังคม
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ในดRานกระบวนการข้ันตอนการใหRบริการ ดRานการใหRบริการของ
เจRาหนRาท่ี และดRานสิ่งอํานวยความสะดวก มีระดับความคิดเห็นอยูHในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนตHอการใหRบริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
จําแนกตามปyจจัยสHวนบุคคล พบวHา ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดRเฉลี่ยตHอเดือน ท่ีแตกตHาง มี
ความคิดเห็นของประชาชนตHอการใหRบริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ไมHท่ี
แตกตHางกัน เพศและอายุ ท่ีแตกตHางกัน มีความคิดเห็นของประชาชนตHอการใหRบริการของกอง
สวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ท่ีแตกตHางกัน อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
และ 0.05 ตามลําดับ  
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Abstract 
This research aims to study public opinion on services of the Division of Social 

Welfare and the results were presented to the Samut Songkhram Municipality, 
Developed to provide better. 

Population and samples of this study is its people to voters in the Samut 
Songkhram unicipality in 9,924. The number of samples used in this study such as 
the voters in Songkhram Municipality. Derived from a sample by using a table of 
operators Krejcie and Morgan 370 people by the researcher collected data from the 
entire population. The machine used in this study use a questionnaire. The statistics 
used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, the test and 
analysis of variance. 

Study, the voters in the Samut Songkhram Municipality, most were male for 
60 percent, aged 21-30 years for 34.9 percent, education undergrad degree for 33.9 
percent, employed for 46 percent and the average monthly income of 30,001 baht 
or more accounted for 39.9 percent. The public opinion towards the service of the 
Municipality, in the process the service for customer service and facilities in many 
levels. The results of compare of public opinion towards the services by personal 
factor were education, occupation and income average monthly difference with 
public comment as the service of the Municipal Social Welfare. Not different gender 
and age. Different statistically significant at the 0.01 and 0.05 respectively.  
 
บทนํา 
  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จัดต้ังข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม พุทธศักราช 2479 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลHม 53 หนRา 837 เม่ือ
วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2479 และมีผลบังคับใชRต้ังแตHวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2479 โดยมีพ้ืนท่ีเร่ิมการ
จัดต้ังประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร ตHอมาไดRมีการเปลี่ยนแปลงขยายเขตเทศบาลใหมH โดยพระราช
กฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2508 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลHม 82 ตอนท่ี 96 เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2508 และมีผลบังคับใชRต้ังแตHวันท่ี 
10 พฤศจิกายน 2508 ทําใหRมีพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น 8 ตารางกิโลเมตรจนกระท่ังปyจจุบัน ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน�
ในการบริหารกิจการและทะนุบํารุงทRองถ่ินในดRานตHาง ๆ ใหRทั่วถึงและ มีประสิทธิภาพในการใหRบริการ
ประชาชนใหRดีย่ิงข้ึน โดยเฉพาะงานดRานสวัสดิการสังคม ท่ีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม มีความจําเปVน
ท่ีตRองมีการพัฒนาการใหRบริการและตอบสนองความตRองการของประชาชนในดRานตHาง ๆ ไดRอยHางมี
ประสิทธิภาพ เพราะในการใหRบริการประชาชนในแตHละคร้ังอาจจะเกิดปyญหาตHาง ๆ เชHนการ
ใหRบริการไมHท่ัวถึงเน่ืองจากมีผูRมาใชRบริการมาก แตHมีเจRาหนRาท่ีใหRบริการไมHเพียงพอ หรือจะเปVนปyญหา
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ดRานระบบการใหRบริการเพราะผูRใชRบริการมากอาจทําใหRมีการรอนานจนประชาชนผูRมาใหRบริการ
หงุดหงิดไดR จึงมีความจําเปVนท่ีตRองเพ่ิมการบริการใหRมากข้ึน เพ่ือตอบสนองความตRองการ(เทศบาล
เมืองสมุทรสงคราม.2555 : 8) ดังน้ันเพ่ือใหRการบริหารราชการของกองสวัสดิการ เทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม เปVนไปตามพระราชกฤษฎีกาวHาดRวยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารบRานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 ซึ่งกําหนดใหRการบริหารราชการตRองดําเนินเพ่ือใหRเกิดประโยชน�สุขแกHประชาชนโดยขRาราชการ
ตRองมีหนRาท่ีในการรับฟyงความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผูRรับบริการ
เพ่ือนําขRอคิดเห็นและผลความพึงพอใจมาปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานใหRเหมาะสม กองสวัสดิการเทศบาล
เมืองสมุทรสงครามไดRใหRความสําคัญกับผูRรับบริการโดยการวัดความพึงพอใจของผูRรับบริการ เพ่ือนํา
ผลไปปรับปรุงการใหRบริการและการดําเนินงานของกองสวัสดิการเทศบาลเมืองสมุทรสงครามตHอไป 
(กรมสวัสดิการและคุRมครองแรงงาน. 2553: 49) 
 

วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาคุณภาพการใหRบริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  2. เพ่ือนําผลการศึกษาจากความคิดเห็นของประชาชนตHอการใหRบริการของกองสวัสดิการ
สังคมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ไปปรับปรุงคุณภาพการบริการใหRดีย่ิงข้ึนตHอไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการรวบรวมวรรณกรรมท่ีเก่ียวขRอง ผูRวิจัยกําหนดเปVนกรอบแนวคิดการวิจัย ดังน้ี 
  
     ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
   
 
 
 
 
 

 
การดําเนินการวิจัย 

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีมุHงเนRนศึกษาคุณภาพการใหRบริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม 
 
   

ป}จจัยส�วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อายุ 
3.ระดับการศึกษา 
4.อาชีพ 
5.รายไดRเฉลี่ยตHอเดือน 

คุณภาพการใหRบริการของกองสวัสดิการ
สังคมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

1. ดRานกระบวนการข้ันตอนการใหRบริการ 
2. ดRานการใหRบริการของเจRาหนRาท่ี  
3. ดRานสิ่งอํานวยความสะดวก 
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1. ขอบเขตดOานเนื้อหา 
  การวิจัยคร้ังน้ีมุHงเนRนคุณภาพการใหRบริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม ซึ่งไดRแกH ใน 3 ดRาน คือดRานกระบวนการข้ันตอนการใหRบริการ ดRานการใหRบริการ
ของเจRาหนRาท่ี และดRานสิ่งอํานวยความสะดวก 
  2. ขอบเขตดOานประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากรและกลุHมตัวอยHางท่ีใชRศึกษาคร้ังน้ี ไดRแกH ประชาชนผูRมีสิทธ์ิเลือกต้ังในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จํานวน 9,924 คน กลุHมตัวอยHางท่ีใชRในการศึกษาคร้ังน้ี ไดRแกH ประชาชน
ผูRมีสิทธ์ิเลือกต้ังในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ท่ีไดRมาจากการสุHมตัวอยHางโดยใชRตารางของ
เครนซี่และมอร�แกนไดRจํานวน 370 คนโดยใชRวิธีสุHมกลุHมตัวอยHางแบบแบHงช้ัน   

ผลการวิจัย 
1. การวิเคราะห�ขRอมูลปyจจัยสHวนบุคคลของผูRตอบแบบสอบถาม พบวHา สHวนใหญHเปVน เพศ

ชาย คิดเปVนรRอยละ 59.6 มีอายุ 20-30 ปY คิดเปVนรRอยละ 41.9 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปVน
รRอยละ 60.0 มีอาชีพธุรกิจสHวนตัว คิดเปVนรRอยละ 46.0 และมีรายไดRเฉลี่ยตHอเดือน 15,001 -20,000 
เปVนรRอยละ 52.0 

2. การวิเคราะห�การมีสHวนรHวมของประชาชนตHอการบริหารงานขององค�การบริหารสHวนตําบล

บางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม ในดRานการตัดสินใจ โดยรวมมีคHาเฉลี่ย (Χ ) = 3.40 มีระดับความ
คิดเห็นอยูHในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาในรายขRอคําถาม พบวHา องค�การบริหารสHวนตําบลถาม
ความตRองการของประชาชนเพ่ือนําไปประกอบการจัดทําโครงการ หรือ กิจกรรม มีคHาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 

(Χ ) = 3.55 มีระดับความคิดเห็นอยูHในระดับมาก รองลงมาคือความตRองการของประชาชนไดRรับการ

บรรจุในโครงการหรือกิจกรรมตHาง ๆ มีคHาเฉลี่ย (Χ ) = 3.46 มีระดับความคิดเห็นอยูHในระดับปาน
กลาง องค�การบริหารสHวนตําบลไดRเชิญเขRารHวมประชุมเพ่ือเสนอปyญหาความตRองการในทRองถ่ิน มี

คHาเฉลี่ย (Χ ) = 3.40 มีระดับความคิดเห็นอยูHในระดับปานกลาง องค�การบริหารสHวนตําบลไดRใหR
ประชาชนมีสHวนรHวมในการตัดสินใจใชRทรัพยากรในทRองถ่ินท่ีมีอยูHจํากัดใหRเกิดประโยชน�ตHอสHวนรวม

(Χ ) = 3.32 มีระดับความคิดเห็นอยูHในระดับปานกลาง ประชาชนไดRมีสHวนรHวมกับ องค�การบริหาร

สHวนตําบล วางแผน นโยบายแผนงาน/โครงการ หรือ กิจกรรม (Χ ) = 3.32 มีระดับความคิดเห็นอยูH

ในระดับปานกลาง และมีคHาเฉลี่ยนRอยท่ีสุด (Χ ) = 3.29 ไดRแกH องค�การบริหารสHวนตําบลไดRใหR
ประชาชนมีสHวนรHวมคิดและกําหนดแนวทางการพัฒนาเพ่ือแกRไขและลดปyญหาในทRองถ่ิน 
   3. การวิเคราะห�การมีสHวนรHวมของประชาชนตHอการบริหารงานขององค�การบริหารสHวน
ตําบลบางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม ในดRานการดําเนินงานโดยรวมมีคHาเฉลี่ย (Χ ) = 4.33 มี
ระดับความคิดเห็นอยูHในระดับมาก และเม่ือพิจารณาในรายขRอคําถาม พบวHา ประชาชนเขRามามีสHวน
รHวมในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ�ตHางๆมีคHาเฉลี่ยสูงท่ีสุด (Χ ) = 4.53 มีระดับความคิดเห็นอยูHในระดับ
มาก รองลงมาคือการประสานงานขอความรHวมมือระหวHางประชาชนกับ องค�การบริหารสHวนตําบล มี
คHาเฉลี่ย (Χ ) = 4.35 มีระดับความคิดเห็นอยูHในระดับมาก ประชาชนไดRเขRารHวมปฏิบัติตามนโยบาย
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แผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมท่ีเทศบาลในชุมชนใหRบรรลุตามเป{าหมายท่ีวางไวRในแผนพัฒนา
องค�การบริหารสHวนตําบล มีคHาเฉลี่ย (Χ ) = 4.34 มีระดับความคิดเห็นอยูHในระดับมาก ประชาชนไดR
เขRารHวมเปVนกรรมการในการดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการพัฒนาขององค�การบริหารสHวน
ตําบล (Χ ) = 4.26 มีระดับความคิดเห็นอยูHในระดับมาก ประชาชนเขRามามีสHวนรHวมในการับจRางเหมา
โครงการ หรือกิจกรรมท่ี องค�การบริหารสHวนตําบล ไดRจัดทําข้ึน (Χ ) = 3.85 มีระดับความคิดเห็นอยูH
ในระดับมาก และมีคHาเฉลี่ยนRอยท่ีสุด (Χ ) = 3.82 ไดRแกH สรRางสรรค�บรรยากาศในการทํางานใหR
บุคลากรมีความสุขในการทํางาน 

4. การวิเคราะห�การมีสHวนรHวมของประชาชนตHอการบริหารงานขององค�การบริหารสHวนตําบล
บางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม ในดRานผลประโยชน�โดยรวม มีคHาเฉลี่ย (Χ ) = 4.33 มีระดับความ
คิดเห็นอยูHในระดับมาก และเม่ือพิจารณาในรายขRอคําถาม พบวHา ประชาชนไดRผลประโยชน�จากการ
จัดต้ังองค�การบริหารสHวนตําบลดRานสHงเสริมอาชีพของกลุHมทRองถ่ิน มีคHาเฉลี่ยสูงท่ีสุด (Χ ) = 4.35 มี
ระดับความคิดเห็นอยูHในระดับมาก รองลงคือองค�การบริหารสHวนตําบลไดRจHายคHาตอบแทนหรือมอบ
รางวัลใหRแกHประชาชนท่ีไดRมีสHวนรHวมในกิจกรรม มีคHาเฉลี่ย (Χ ) = 4.33 มีระดับความคิดเห็นอยูHใน
ระดับมาก ประชาชนไดRรับประโยชน�จาก องค�การบริหารสHวนตําบลในความเจริญกRาวหนRาดRาน
เทคโนโลยี มีคHาเฉลี่ย (Χ ) = 4.27 มีระดับความคิดเห็นอยูHในระดับมาก ประชาชนไดRรับผลประโยชน�
จากองค�การบริหารสHวนตําบลในสHวนการบริหารท่ีดีในทRองถ่ิน (Χ ) = 4.23 มีระดับความคิดเห็นอยูHใน
ระดับมาก และมีคHาเฉลี่ยนRอยท่ีสุด (Χ ) = 4.15 ไดRแกH องค�การบริหารสHวนตําบลเคยใหRประชาชนใน
ทRองถ่ินไดRรับขHาวสารทัน เหตุการณ� 

5. การวิเคราะห�การมีสHวนรHวมของประชาชนตHอการบริหารงานขององค�การบริหารสHวนตําบล
บางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม ในดRานการประเมินผลโดยรวม มีคHาเฉลี่ย (Χ ) = 4.21 มีระดับ
ความคิดเห็นอยูHในระดับมาก และเม่ือพิจารณาในรายขRอคําถาม พบวHา ประชาชนไดRผลประโยชน�จาก 
องค�การบริหารสHวนตําบล ดRานวัฒนธรรม ประเพณีมีคHาเฉลี่ยสูงท่ีสุด (Χ ) = 4.39 มีระดับความ
คิดเห็นอยูHในระดับมาก รองลงคือองค�การบริหารสHวนตําบลไดRแตHงต้ังประชาชนเขRามาเปVนกรรมการ
ประเมินแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาองค�การบริหารสHวนตําบล (Χ ) = 4.36 มีระดับความ
คิดเห็นอยูHในระดับมาก ประชาชนไดRผลประโยชน�จากองค�การบริหารสHวนตําบล ในดRานการชHวยเหลือ
เด็กดRอยโอกาส มีคHาเฉลี่ย (Χ ) = 4.34 มีระดับความคิดเห็นอยูHในระดับมาก ประชาชนเขRามามีสHวน
รHวมควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององค�การบริหารสHวนตําบล (Χ ) = 4.23 มี
ระดับความคิดเห็นอยูHในระดับมาก และมีคHาเฉลี่ยนRอยท่ีสุด (Χ ) = 4.15 ไดRแกH ประชาชนไดRมีสHวน
รHวมในการตรวจสอบความโปรHงใสในการบริหารงานของคณะผูRบริหาร 

6. การเปรียบเทียบการเปรียบเทียบการมีสHวนรHวมของประชาชนตHอการบริหารงานของ
องค�การบริหารสHวนตําบลบางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามเพศ พบวHา ประชาชนท่ีมีเพศ
ท่ีแตกตHางกัน มีความสัมพันธ�กับการมีสHวนรHวมของประชาชนตHอการบริหารงานขององค�การบริหาร
สHวนตําบลบางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม ไมHแตกตHางกัน อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
เม่ือพิจารณาเปVนรายดRานพบวHา ประชาชนท่ีมีเพศท่ีแตกตHางกัน มีการมีสHวนรHวมของประชาชนตHอการ
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บริหารงานขององค�การบริหารสHวนตําบลบางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม ไมHแตกตHางกันอยHางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ผลการเปรียบเทียบการมีสHวนรHวมของประชาชนตHอการบริหารงานขององค�การบริหารสHวน
ตําบลบางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามอายุ พบวHา ประชาชนท่ีมีอายุท่ีแตกตHางกัน มี
ความสัมพันธ�กับการมีสHวนรHวมของประชาชนตHอการบริหารงานขององค�การบริหารสHวนตําบลบางจะ
เกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม ไมHแตกตHางกัน อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเปVนรายดRานพบวHา 
ประชาชนท่ีมีอายุท่ีแตกตHางกัน มีการมีสHวนรHวมของประชาชนตHอการบริหารงานขององค�การบริหาร
สHวนตําบลบางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีไมHแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
 ผลการเปรียบเทียบการมีสHวนรHวมของประชาชนตHอการบริหารงานขององค�การบริหารสHวน
ตําบลบางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามรายไดRเฉลี่ยตHอเดือน พบวHา ประชาชนท่ีมีรายไดR
เฉลี่ยตHอเดือนท่ีแตกตHางกัน มีความสัมพันธ�กับการมีสHวนรHวมของประชาชนตHอการบริหารงานของ
องค�การบริหารสHวนตําบลบางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม ไมHแตกตHางกัน อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเปVนรายดRานพบวHา ประชาชนท่ีมีรายไดRเฉลี่ยตHอเดือนท่ีแตกตHางกัน มีความสัมพันธ�กับ
การมีสHวนรHวมของประชาชนตHอการบริหารงานขององค�การบริหารสHวนตําบลบางจะเกร็ง จังหวัด
สมุทรสงคราม ไมHแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 
อภิปรายผล 

1. ดRานการตัดสินใจ โดยรวมมีคHาเฉลี่ย (Χ ) = 3.40 มีระดับความคิดเห็นอยูHในระดับปาน
กลาง และเม่ือพิจารณาในรายขRอคําถาม พบวHา องค�การบริหารสHวนตําบลถามความตRองการของ

ประชาชนเพ่ือนําไปประกอบการจัดทําโครงการ หรือ กิจกรรม มีคHาเฉลี่ยสูงท่ีสุด (Χ ) = 3.55 มี
ระดับความคิดเห็นอยูHในระดับมาก รองลงมาคือความตRองการของประชาชนไดRรับการบรรจุใน

โครงการหรือกิจกรรมตHาง ๆ มีคHาเฉลี่ย (Χ ) = 3.46 มีระดับความคิดเห็นอยูHในระดับปานกลาง 
องค�การบริหารสHวนตําบลไดRเชิญเขRารHวมประชุมเพ่ือเสนอปyญหาความตRองการในทRองถ่ิน มีคHาเฉลี่ย 

(Χ ) = 3.40 มีระดับความคิดเห็นอยูHในระดับปานกลาง องค�การบริหารสHวนตําบลไดRใหRประชาชนมี

สHวนรHวมในการตัดสินใจใชRทรัพยากรในทRองถ่ินท่ีมีอยูHจํากัดใหRเกิดประโยชน�ตHอสHวนรวม(Χ ) = 3.32 มี
ระดับความคิดเห็นอยูHในระดับปานกลาง ประชาชนไดRมีสHวนรHวมกับ องค�การบริหารสHวนตําบล 

วางแผน นโยบายแผนงาน/โครงการ หรือ กิจกรรม (Χ ) = 3.32 มีระดับความคิดเห็นอยูHในระดับปาน

กลาง และมีคHาเฉลี่ยนRอยท่ีสุด (Χ ) = 3.29 ไดRแกH องค�การบริหารสHวนตําบลไดRใหRประชาชนมีสHวนรHวม
คิดและกําหนดแนวทางการพัฒนาเพ่ือแกRไขและลดปyญหาในทRองถ่ิน ซึ่งสอดคลRองกับการศึกษาของ 
กฤติกานต� ฟองแกRว (2554:บทคัดยHอ) การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาการมีสHวนรHวมของ
ประชาชนตHอการบริหารงานของเทศบาลตําบลบางพลี อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไดRแกH 
ดRานการตัดสินใจ ดRานการดําเนินงาน ดRานผลประโยชน�และดRานการประเมินผล โดยจําแนกตาม
สถานภาพสHวนบุคคล ไดRแกH เพศ อายุ อาชีพ รายไดRเฉลี่ยตHอเดือน ระดับการศึกษา และสถานภาพ
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ครอบครัว การศึกษาไดRดําเนินการศึกษาเชิงสํารวจ กลุHมตัวอยHางในเขตเทศบาลตําบล บางพลี อําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 378 คน เคร่ืองมือท่ีใชRในการศึกษา คือ แบบสอบถามสถิติท่ีใชR
ในการวิเคราะห�ขRอมูลประกอบดRวย คHารRอยละ คHาเฉลี่ยและสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือใชRอธิบาย
ลักษณะท่ัวไปของกลุHมตัวอยHางและการมีสHวนรHวมของประชาชนตHอการบริหารงานของเทศบาลตําบล
บางพลี ผลการศึกษาพบวHา กลุHมตัวอยHางในเขตเทศบาลตําบลบางพลี อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ จํานวน 378 คน สHวนมากเปVนเพศชาย มีอายุ 41-50 ปY มีอาชีพรับจRาง มีรายไดRเฉลี่ย
ตHอเดือน 10,001-15,000 บาท มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและมีสถานภาพครอบครัวสมรส การมี
สHวนรHวมของประชาชนตHอการบริหารงานของเทศบาลตําบลบางพลี อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ โดยรวมอยูHในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปVนรายดRานพบวHา ระดับการมีสHวนรHวม
มาก เปVนอันดับท่ี 1 คือ ดRานการตัดสินใจ รองลงมาคือ ดRานผลประโยชน� ดRานการประเมินผลและ
นRอยท่ีสุดเปVนอันดับสุดทRาย คือ ดRานการดําเนินงาน  

2. ดRานการดําเนินงานโดยรวมมีคHาเฉลี่ย (Χ ) = 4.33 มีระดับความคิดเห็นอยูHในระดับมาก 
และเม่ือพิจารณาในรายขRอคําถาม พบวHา ประชาชนเขRามามีสHวนรHวมในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ�ตHางๆมี
คHาเฉลี่ยสูงท่ีสุด (Χ ) = 4.53 มีระดับความคิดเห็นอยูHในระดับมาก รองลงมาคือการประสานงานขอ
ความรHวมมือระหวHางประชาชนกับ องค�การบริหารสHวนตําบล มีคHาเฉลี่ย (Χ ) = 4.35 มีระดับความ
คิดเห็นอยูHในระดับมาก ประชาชนไดRเขRารHวมปฏิบัติตามนโยบายแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมท่ี
เทศบาลในชุมชนใหRบรรลุตามเป{าหมายท่ีวางไวRในแผนพัฒนาองค�การบริหารสHวนตําบล มีคHาเฉลี่ย 
(Χ ) = 4.34 มีระดับความคิดเห็นอยูHในระดับมาก ประชาชนไดRเขRารHวมเปVนกรรมการในการ
ดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการพัฒนาขององค�การบริหารสHวนตําบล (Χ ) = 4.26 มีระดับความ
คิดเห็นอยูHในระดับมาก ประชาชนเขRามามีสHวนรHวมในการับจRางเหมาโครงการ หรือกิจกรรมท่ี องค�การ
บริหารสHวนตําบล ไดRจัดทําข้ึน (Χ ) = 3.85 มีระดับความคิดเห็นอยูHในระดับมาก และมีคHาเฉลี่ยนRอย
ท่ีสุด (Χ ) = 3.82 ไดRแกH สรRางสรรค�บรรยากาศในการทํางานใหRบุคลากรมีความสุขในการทํางาน ซึ่ง
สอดคลRองกับการศึกษาของ ขัตติยา ทองสว�าง (2554:บทคัดยHอ)ไดRศึกษาเร่ืองการมีสHวนรHวมของ
ประชาชนในการบริหารงานปกครองขององค�การบริหารสHวนตําบลหRวยปริก อําเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราชไดRแกH ดRานการตัดสินใจ ดRานการดําเนินงาน ดRานผลประโยชน� ดRานการประเมินผล 
โดยจําแนกตามสถานภาพสHวนบุคคล ไดRแกH เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดRเฉลี่ยตHอเดือน
การศึกษาไดRดําเนินการศึกษาเชิงสํารวจ ประชากรท่ีใชRในการศึกษา คือ กลุHมตัวอยHางในองค�การ
บริหารสHวนตําบลหRวยปริก อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชRใน
การศึกษา คือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชRในการวิเคราะห�ขRอมูลประกอบดRวย คHารRอยละ คHาเฉลี่ยและสHวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือใชRอธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุHมตัวอยHางและการมีสHวนรHวมของประชาชนใน
การบริหารงานปกครองขององค�การบริหารสHวนตําบลหRวยปริก ผลการศึกษาพบวHา กลุHมตัวอยHางใน
องค�การบริหารสHวนตําบลหRวยปริก จํานวน 400 คน สHวนมากเปVนเพศชาย อายุของกลุHมตัวอยHาง
สHวนมาก อายุ 31-40 ปY การศึกษาสHวนมาก ระดับมัธยมศึกษา อาชีพของกลุHมตัวอยHางสHวนมาก อาชีพ
เกษตรกร รายไดRเฉลี่ยตHอเดือน สHวนมากมีรายไดRเฉลี่ยตHอเดือน 10,001-15,000 บาท การมีสHวนรHวม 
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ของประชาชนในการบริหารงานปกครองขององค�การบริหารสHวนตําบลหRวยปริก โดยรวมอยูHในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเปVนรายดRาน พบวHา ดRานการตัดสินใจ ดRานการดําเนินงาน ดRานผลประโยชน�และ
ดRานประเมินผล อยูHในระดับมาก 

3. ดRานผลประโยชน�โดยรวม มีคHาเฉลี่ย (Χ ) = 4.33 มีระดับความคิดเห็นอยูHในระดับมาก 
และเม่ือพิจารณาในรายขRอคําถาม พบวHา ประชาชนไดRผลประโยชน�จากการจัดต้ังองค�การบริหารสHวน
ตําบลดRานสHงเสริมอาชีพของกลุHมทRองถ่ิน มีคHาเฉลี่ยสูงท่ีสุด (Χ ) = 4.35 มีระดับความคิดเห็นอยูHใน
ระดับมาก รองลงคือองค�การบริหารสHวนตําบลไดRจHายคHาตอบแทนหรือมอบรางวัลใหRแกHประชาชนท่ีไดR
มีสHวนรHวมในกิจกรรม มีคHาเฉลี่ย (Χ ) = 4.33 มีระดับความคิดเห็นอยูHในระดับมาก ประชาชนไดRรับ
ประโยชน�จาก องค�การบริหารสHวนตําบลในความเจริญกRาวหนRาดRานเทคโนโลยี มีคHาเฉลี่ย (Χ ) = 
4.27 มีระดับความคิดเห็นอยูHในระดับมาก ประชาชนไดRรับผลประโยชน�จากองค�การบริหารสHวนตําบล
ในสHวนการบริหารท่ีดีในทRองถ่ิน (Χ ) = 4.23 มีระดับความคิดเห็นอยูHในระดับมาก และมีคHาเฉลี่ยนRอย
ท่ีสุด (Χ ) = 4.15 ไดRแกH องค�การบริหารสHวนตําบลเคยใหRประชาชนในทRองถ่ินไดRรับขHาวสารทัน 
เหตุการณ� ซึ่งสอดคลRองกับการศึกษาของ ภัคจิรา ปกป|อง(2546: บทคัดยHอ)ไดRศึกษาการประเมินผล
การบริหารงานขององค�การบริหารสHวนตําบล ดRานการมีสHวนรHวมของประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณี:
องค�การบริหารสHวนตําบลในเขตอําเภอคําเข่ือนแกRว จังหวัดยโสธร ผลของการศึกษาพบวHา ระดับการ
มีสHวนรHวมของประชาชนในการบริหารงานขององค�การบริหารสHวนตําบลโดยรวมและรายขRอ อยูHใน
ระดับมากประชาชนท่ีมีความแตกตHางในวุฒิการศึกษาและอาชีพ มีความคิดเก่ียวกับการมีสHวนรHวม
ของประชาชนในการบริหารงานขององค�การบริหารสHวนตําบลท่ีแตกตHางกันแตHประชาชนท่ีมีรายไดRท่ี
แตกตHางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีสHวนรHวมไมHแตกตHางกัน 

4. ดRานการประเมินผลโดยรวม มีคHาเฉลี่ย (Χ ) = 4.21 มีระดับความคิดเห็นอยูHในระดับมาก 
และเม่ือพิจารณาในรายขRอคําถาม พบวHา ประชาชนไดRผลประโยชน�จาก องค�การบริหารสHวนตําบล 
ดRานวัฒนธรรม ประเพณีมีคHาเฉลี่ยสูงท่ีสุด (Χ ) = 4.39 มีระดับความคิดเห็นอยูHในระดับมาก รองลง
คือองค�การบริหารสHวนตําบลไดRแตHงต้ังประชาชนเขRามาเปVนกรรมการประเมินแผนงาน/โครงการตาม
แผนพัฒนาองค�การบริหารสHวนตําบล (Χ ) = 4.36 มีระดับความคิดเห็นอยูHในระดับมาก ประชาชนไดR
ผลประโยชน�จากองค�การบริหารสHวนตําบล ในดRานการชHวยเหลือเด็กดRอยโอกาส มีคHาเฉลี่ย (Χ ) = 
4.34 มีระดับความคิดเห็นอยูHในระดับมาก ประชาชนเขRามามีสHวนรHวมควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององค�การบริหารสHวนตําบล (Χ ) = 4.23 มีระดับความคิดเห็นอยูHใน
ระดับมาก และมีคHาเฉลี่ยนRอยท่ีสุด (Χ ) = 4.15 ไดRแกH ประชาชนไดRมีสHวนรHวมในการตรวจสอบความ
โปรHงใสในการบริหารงานของคณะผูRบริหารซึ่งสอดคลRองกับการศึกษาของ พัชราศิณี ศิริโกมุท 
(2547:บทคัดยHอ) ไดRศึกษาการดําเนินงานขององค�การบริหารสHวนตําบลท่ีกHอใหRเกิดการมีสHวนรHวมของ
ประชาชนในการพัฒนาทRองถ่ิน:ศึกษากรณี อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบวHา 
การดําเนินงานขององค�การบริหารสHวนตําบลท่ีกHอใหRเกิดการมีสHวนรHวมของประชาชนในการพัฒนา
ทRองถ่ิน ในเขตอําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามโดยรวมและเปVนรายดRานทุกดRานอยูHในระดับมาก 
โดยมีดRานท่ีมีคHาเฉลี่ยมากท่ีสุดและรองลงมาดังน้ีในดRานการกําหนดความตRองการพัฒนา ดRานการรับ



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
217 

 

ผลประโยชน�จากการพัฒนา ดRานการดําเนินการดRานการจัดทําแผนพัฒนา และดRานการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนา 

 
ขOอเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ืองการมีสHวนรHวมของประชาชนตHอการบริหารงานขององค�การบริหารสHวนตําบล
บางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม ผูRศึกษามีขRอเสนอแนะดังน้ี 

1. ขRอเสนอแนะจากการศึกษา 
ควรนําผลการศึกษาท่ีไดR ไปการบริหารงานขององค�การบริหารสHวนตําบลบางจะเกร็ง 

จังหวัดสมุทรสงคราม  
2. ขRอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังตHอไป 

2.1 การศึกษาเร่ืองความตRองการพัฒนาบุคลากรขององค�การบริหารสHวนตําบลบางจะ
เกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม  

2.2 ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตHอการพัฒนาบุคลากรขององค�การบริหาร
สHวนตําบลบางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม  

2.3 ความมีการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค�การบริหารสHวน
ตําบลบางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม  
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การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินต�อระบบเศรษฐกิจ 
The Changes in the Money Supply on the Economic System 

 
บุษรา มุOยอ้ิง 

Budsara Muiing 
สาขารัฐประศาสนศาสตร� คณะรัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค� เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินตHอ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยใชRขRอมูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา แบบรายปY จากผลการศึกษา
พบวHา การท่ีปริมาณเงินในรูป M1 ของประเทศไทยลดลง 2.63% สHงผลใหRผลิตภัณฑ�-มวลรวม
ภายในประเทศของประเทศไทยในราคาปyจจุบัน ลดลง 2.24% และ ผลิตภัณฑ� -มวลรวม
ภายในประเทศท่ีแทRจริง ลดลงถึง 10.51% 
 

Abstract 
This thematic paper investigates the effects of changes in money supply on 

the economic system. The study was divided into the case of the Kingdom of 
Thailand . To this end, pertinent secondary time series data pertaining to Thailand in 
the period between were analyzed. 
 Findings are as follows: 

In the case of Thailand during the economic crisis, it was found that the 
money supply (M1) of Thailand decreased by 2.63 percent, thereby inducing a 
decrease in the gross domestic product (GDP) in current prices by 2.24 percent. At 
the same time real GDP decreased by 10.51 percent. 
 
บทนํา 

ปริมาณเงิน นับเปVนสิ่งท่ีมีความสําคัญตHอระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศท่ัวโลก เน่ืองจาก
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินจะมีผลกระทบโดยตรงตHอตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีอยูHในกิจกรรมทางดRาน
ธุรกิจของแตHละประเทศ กลHาวคือ ถRาหากมีปริมาณเงินเขRาสูHระบบ-เศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน ก็จะมีผลทํา
ใหRปริมาณเงินในมือ (วเรศ อุปปาติก, 2541, หนRา 102) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงิน กHอใหRเกิด
การเปลี่ยนแปลงในระบบประชาชนมากข้ึน เม่ือปริมาณเงินในมือประชาชนมากข้ึน จึงทําใหRความ
ตRองการท่ีจะซื้อสินคRาและบริการมีเพ่ิมข้ึน ในระบบเศรษฐกิจของประเทศตHาง ๆ ณ ชHวงเวลาใดเวลา
หน่ึง ปริมาณเงินท่ีใชRหมุนเวียนในมือประชาชนท้ังหมด เรียกวHา ปริมาณเงิน (money supply) หรือ
อุปทานของเงิน (supply of money) ถRาปริมาณเงินท่ีหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป 
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คHาของเงินยHอมเปลี่ยนแปลงไปไปดRวยเชHนกัน เชHน ถRาปริมาณเงินท่ีหมุนเวียนในระบบ-เศรษฐกิจมีนRอย
กวHาปริมาณสินคRาและบริการแลRว คHาของเงินก็เพ่ิมข้ึน และระดับราคาสินคRาจะลดลง ซึ่งสภาวการณ�
เชHนน้ี เรียกวHา ภาวะเงินตึง และถRาเกิดภาวะเชHนน้ีอยHางรุนแรงจะสHงผลตHอระบบเศรษฐกิจ คือ ทําใหR
เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ในทางกลับกันถRาปริมาณเงินท่ีหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมีมากกวHา
ปริมาณสินคRาและบริการ คHาของเงินจะลดลง และระดับราคาสินคRาจะเพ่ิมสูงข้ึน เรียกวHา ภาวะเงิน
เฟ{อ (inflation) และถRาภาวะเชHนน้ีเกิดอยHางรุนแรงจะสHงผลใหRระบบเศรษฐกิจขาดเสถียรภาพไดR
เชHนกัน เศรษฐกิจ สHงผลกระทบตHอการเปลี่ยนแปลงของรายไดR ผลผลิตท่ีแทRจริง การจRางงาน การซื้อ
ขายแลกเปลี่ยน การสHงออก ตลอดจนผลิตภัณฑ�มวลรวมภายในประเทศจะเห็นไดRวHาปริมาณเงินน้ันมี
ความสําคัญตHอระบบเศรษฐกิจ สHงผลกระทบตHอเสถียรภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินตHอระบบเศรษฐกิจ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 แบบจําลองในการศึกษา 
 การศึกษาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินตHอระบบเศรษฐกิจในคร้ังน้ี  
มีแบบจําลองในการศึกษา คือ 

 logRGDP = α + b1logM1 + b2logRGDPt-1  
เม่ือกําหนดใหR 
 RGDP คือ ผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ ณ ราคาคงท่ี 
 M1 คือ ปริมาณเงินในความหมายอยHางแคบ 
 RGDPt-1 คือ ผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ ณ ราคาคงท่ีเม่ือปYที่ผHานมา  
 
การดําเนินงานวิจัย 

การเก็บรวบรวมขOอมูล 
  ขRอมูลท่ีใชRในการศึกษาเปVนขRอมูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลารายปY นับต้ังแตHปY พ.ศ. 2550-
2560 จํานวน 10 ปY ซึ่งเก็บรวบรวมจาก ธนาคารแหHงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหHงชาติ วารสารเอกสารงานวิจัย และเอกสารตHาง ๆ ท่ีเก่ียวขRอง 
  การวิเคราะห�ขOอมูล 

1. เปVนการวิเคราะห�ถึงปริมาณเงินท่ีลดลงสHงผลตHอระบบเศรษฐกิจ เพ่ือเปVนการทดสอบ
ทฤษฎีเก่ียวกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีปริมาณเงินสมัยใหมH และทฤษฎีบHอปลา  
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 2. การวิเคราะห�เชิงปริมาณ (quantitative method) เปVนการวิเคราะห�ขRอมูลท่ีเปVนแบบ
อนุกรมเวลา นําขRอมูลมาวิเคราะห�เพ่ือหาความสัมพันธ�ของตัวแปร โดยใชRวิธีกําลัง-สองนRอยท่ีสุด 
(Ordinary Least Squares--OLS) 
 
ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีเปVนการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินตHอ GDP โดยใชRขRอมูลแบบ
อนุกรมเวลาแบบรายปYของประเทศไทยระหวHางปY พ.ศ. 2550-2560 เปVนเวลา 10 ปY 

 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาพบวHา ผลกระทบตHอผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศและปริมาณเงินในระบบ
เศรษฐกิจ ของประเทศไทยในราคาปyจจุบัน (nominal GDP) ซึ่งรวมการเปลี่ยนแปลงของระดับราคา
แลRว มีมูลคHา 4,732.60 พันลRานบาท ไดRลดลงเหลือ 4,626.40 ลดลง 2.24% สําหรับ real GDP ซึ่งมี
มูลคHา 3,072.6 พันลRานบาท ไดRลดลงเหลือ 2,749.7 พันลRานบาทลดลงไป 10.51% ในชHวงเวลา
เดียวกัน ในขณะท่ีปริมาณเงินในรูป M1 ลดลง 2.63% และ M2 เพ่ิมข้ึน 9.03% จะเห็นไดRวHาปริมาณ
เงินในระบบเศรษฐกิจไดRลดลง ทําใหR real GDP ลดลงถึง 10.51% โดยถRาเราพิจารณา M2 ปริมาณ
เงินในรูป M2 จะเพ่ิม ซึ่งไมHสอดคลRองกับทฤษฎี เน่ืองจาก real GDP ลดลงแตHปริมาณเงิน M2 เพ่ิมข้ึน 
อาจเน่ืองจากเกิดภาวะเงินเฟ{อ จึงสHงผลใหRปริมาณเงิน M2 เพ่ิมข้ึนแตHถRาเราดู nominal GDP จะ
ลดลงมากกวHาการลดลงของ M2 ซึ่งแสดงวHาระดับราคาในชHวงน้ันไดRลดลงดRวย อาจสรุปไดRวHาเศรษฐกิจ
ตกตํ่า เกิดจากปริมาณเงินท่ีลดลงไป และเม่ือระบบเศรษฐกิจตกตํ่าไปนาน ๆ จะทําใหRระดับราคา
ลดลงไปดRวย สําหรับเหตุท่ีปริมาณเงินลดลงน้ันมาจาก 1. ความเช่ือม่ันหายไป ทําใหRคนถอนเงินออก
จากประเทศ 2. นโยบายการข้ึนดอกเบ้ียของรัฐบาล 

 สHวนท่ีสองวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหวHางผลการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินตHอระบบ
เศรษฐกิจ จากการศึกษาขRอมูล พบวHา 

logRGDPT = 0.505 + 0.188logM1T + 0.630logRGDPTt-1  
 (0.384) (2.9874)* (2.881)*   

 R-squared = 0.885 Adjusted R-squared = 0.852 
 D.W. = 1.415 F-statistic = 26.971 
 เม่ือกําหนดใหR 
 RGDPT คือ ผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ ณ ระดับราคาคงท่ีของประเทศ ไทย 
 M1T คือ ปริมาณเงินในความหมายอยHางแคบของประเทศไทย 
 RGDPTt-1 คือ ผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ ณ ระดับราคาคงท่ีของประเทศไทย เม่ือปYที่ผHาน

มา  
 () คือ คHา t-statistic 
 *แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือม่ันรRอยละ 95 
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 จากผลการศึกษาความสัมพันธ�ตามสมการพบวHา คHา R-squared มีคHาเทHากับ 0.885 แสดงวHา 
ผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ ณ ระดับราคาคงท่ีของประเทศไทย มีความ สัมพันธ�กับตัวแปร ตHาง ๆ 
ในสมการ ถึงรRอยละ 88.5 จากการทดสอบคHานัยสําคัญทางสถิติของคHาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรพบวHา 
ตัวแปร ปริมาณ M1 ผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ ณ ระดับราคาคงท่ีของประเทศไทยในปYกHอนหนRา 
มีความสัมพันธ�ในทิศทางเดียวกันกับผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ ณ ระดับราคาคงท่ีของประเทศ
ไทย ตามสมมติฐานท่ีวางไวR อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน รRอยละ 95 จากผล
การศึกษาพบวHา คHาความยืดหยุHนของปริมาณ M1 ตHอผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ ณ ระดับราคา
คงท่ีของประเทศไทย มีคHาเทHากับ 0.188 แสดงวHาถRาปริมาณ M1 เปลี่ยนแปลงไปรRอยละ 1 จะสHงผลใหR
ผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ ณ ระดับราคาคงท่ีของประเทศไทย เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 
เทHากับ 0.188 ซึ่งตรงกับสมมุติฐานท่ีต้ังไวR จากคHาดังกลHาวพบวHาความยืดหยุHนของปริมาณ M1 ตHอ
ผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ ณ ระดับราคาคงท่ีของประเทศไทย มีคHานRอย แสดงวHาเม่ือปริมาณ M1 

แปลงไป จะสHงผลใหRผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ ณ ระดับราคาคงท่ีของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป
นRอยกวHาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ M1 

จากผลการศึกษาพบวHา คHาความยืดหยุHนของผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ ณ ระดับราคา
คงท่ีของประเทศไทยในปYกHอนหนRา ตHอผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ ณ ระดับราคาคงท่ีของประเทศ
ไทย มีคHาเทHากับ 0.630 แสดงวHาถRาผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ ณ ระดับราคาคงท่ีของประเทศไทย
ในปYกHอนหนRาเปลี่ยนแปลงไปรRอยละ 1 จะสHงผลใหRผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ ณ ระดับราคาคงท่ี
ของประเทศไทย เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน เทHากับ 0.630 ซึ่งตรงกับสมมุติฐานท่ีต้ังไวR จากคHา
ดังกลHาวพบวHาความยืดหยุHนของผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ ณ ระดับราคาคงท่ีของประเทศไทยในปY
กHอนหนRา ตHอผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ ณ ระดับราคาคงท่ีของประเทศไทย มีคHานRอย แสดงวHาเม่ือ
ผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ ณ ระดับราคาคงท่ีของประเทศไทยในปYกHอนหนRาเปลี่ยนแปลงไป จะ
สHงผลใหRผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ ณ ระดับราคาคงท่ีของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปนRอยกวHา
การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ ณ ระดับราคาคงท่ีของประเทศไทยในปYกHอนหนRา 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาผลกระทบของปริมาณเงินตHอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศ
เกาหลีใตR ซึ่งจะเห็นไดRวHาปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจลดลง ทําสHงผลเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยใน
ประเทศท่ีไดRทําการศึกษา ซึ่งพบวHา ประเทศไทยและประเทศเกาหลี-ใตRไดRเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปY 
ค.ศ. 1995 - ค.ศ. 2004 กรณีของประเทศไทยในชHวงปY ค.ศ. 1997 - ค.ศ. 1998 ปริมาณเงินในรูป 
M1 ลดลงไป 2.63% สHงผลทําใหRผลิตภัณฑ�มวลรวม-ภายในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยในราคา
ปyจจุบัน (nominal GDP) ซึ่งไดRรวมการเปลี่ยนแปลงของราคาแลRว มีมูลคHา 4,732.60 พันลRานบาท 
ไดRลดลงเหลือ 4,626.40 พันลRานบาท ลดลงไป 2.24% สําหรับ real GDP ซึ่งมีมูลคHา 3,072.6 
พันลRานบาท ไดRลดลงเหลือ 2,749.7 พันลRานบาท ลดลงไป 10.51% จะเห็นไดRวHาการท่ีปริมาณเงินใน
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ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยลดลง 2.63% สHงผลใหR real GDP ลดลงถึง 10.51% ซึ่งมากกวHาการ
ลดลงของปริมาณเงิน M1  

 สHวนการวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหวHางผลการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินตHอระบบ
เศรษฐกิจ พบวHา ปyจจัยท่ีสHงผลตHอการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ ณ ราคาคงท่ี
ของท้ังสองประเทศน้ัน คือ ปyจจัยปริมาณ M1 ผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ ณ ราคาคงท่ีเม่ือปYท่ีผHาน
มา ซึ่งตHางมีความสัมพันธ�ในทิศทางเดียวกันผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ ณ ราคาคงท่ี สรุปไดRวHา
เศรษฐกิจถดถอย เกิดจากปริมาณเงินท่ีลดลง และเม่ือระบบเศรษฐกิจถดถอยไปนาน ๆ จะทําใหRระดับ
ราคาลดลง ในภาวะเศรษฐกิจท่ีหดตัวหรือเกิดภาวะ-เศรษฐกิจถดถอยน้ันทําผลิตภัณฑ�มวลรวมใน
ประเทศลดลง สHงผลใหRปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจลดลง กHอใหRเกิดการขาดสภาพคลHอง ธุรกิจ
ลRมละลาย การจRางงานลดลง รายไดRของประชาชนลดลง และทําใหRการบริโภคของประชาชนลดลง
ดRวย  
 
ขOอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้และคร้ังต�อไป 
 จากผลการศึกษาท่ีพบวHา ปริมาณเงินมีความสัมพันธ�กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมี
ความสัมพันธ�ในทิศทางเดียวกัน เพราะฉะน้ันการท่ีจะเพ่ิมผลิตภัณฑ�-มวลรวมในประเทศ ก็ตRองใชR
นโยบายทางการเงินในการเพ่ิมปริมาณเงินภายในระบบเศรษฐกิจ เพ่ือใหRปริมาณเงินท่ีเพ่ิมข้ึน เปVนตัว
ผลักดันใหRเกิดการเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ�-มวลรวมในประเทศ แตHอยHางไรก็ตาม การเพ่ิมข้ึนของปริมาณ
เงินในระบบเศรษฐกิจท่ีมากเกินไป อาจสHงผลทําใหRเกิดภาวะเงินเฟ{อข้ึนมาไดR การท่ีรัฐบาลจะดําเนิน
นโยบายตHาง ๆ น้ัน จึงควรคํานึงถึงปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ เพ่ือเปVนการสรRางเสถียรภาพใหRกับ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ และรัฐบาลควรกําหนดนโยบายเก่ียวกับปริมาณเงินใหRมีความสอดคลRอง
กับระบบเศรษฐกิจ เพ่ือใหRปริมาณเงินมีความสมดุลกับระบบเศรษฐกิจ  
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พยากรณ�ปรมิาณเงินฝาก ปริมาณสนิเชื่อ และช�องว�างระหว�างปริมาณเงินฝาก 
และปริมาณสินเชื่อ ของระบบธนาคารพาณิชย�ในอนาคต 

Forecast of deposit volume Loan amount and the gap between the 
deposit amount. and credit of the future banking system 

 
บุษรา มุRยอ้ิง, ชินภัทร พุทธชาด และธเนศ ธนสมบูรณ� 

Budsara Muiing, ChinpatPhuttachat and TanetThanachart 
สาขารัฐประศาสนศาสตร� คณะรัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

การคาดคะเน ปริมาณเงินฝาก และปริมาณสินเช่ือ ในอนาคต พบวHา มีแนวโนRมท่ีเพ่ิมข้ึน
อยHางตHอเน่ือง โดยปริมาณเงินฝาก จะมีแนวโนRมท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวHาปริมาณสินเช่ือ และชHองวHางระหวHาง
ปริมาณเงินฝาก และปริมาณสินเช่ือ ของระบบธนาคารพาณิชย� ก็มีแนวโนRมท่ีเพ่ิมข้ึนเชHนกัน ยHอม
แสดงวHาสัดสHวนการเพ่ิมข้ึนของปริมาณเงินฝาก มีมากกวHาสัดสHวนการเพ่ิมข้ึนของปริมาณสินเช่ือ ท้ังน้ี
อาจเปVนผลมาจากการใชRนโยบายเขRมงวดในการปลHอยสินเช่ือของธนาคารแหHงประเทศไทย และการท่ี
จะดํารงไวRซึ่งสภาพคลHองทางการเงินไวRในระบบเศรษฐกิจน่ันเอง 
 

Abstract 
In addition, on the basis of forecasts of the amount of deposits and bank 

credit in the future, it was found that there is a tendency to increase continuously. 
The amount of deposits has a tendency to increase more than is the case with the 
amount of bank credit. The gap between the amount of deposits and the amount of 
bank credit of commercial banks tends to increase as well. This means that the 
proportion of the increase of the amount of deposits was more than the proportion 
of the increase of the amount of bank credit. This may be the result of the Bank of 
Thailand’s strict policy in regard to bank credit offerings and its effort to maintain 
financial liquidity in the economic system.  
 
บทนํา 

การดําเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย�น้ัน แมRวHาธนาคารพาณิชย�เปVนสถาบันการเงินท่ี
ใหRบริการทางดRานการเงินแบบครบวงจร แตHกิจกรรมทางดRานการเงินท่ีมีบท บาทสําคัญตHอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ คือ เงินฝาก และสินเช่ือ ในการดําเนินการดังกลHาว ธนาคารพาณิชย�จะ
ดําเนินการผHานเครือขHายสาขาท่ีมีกระจายอยูHท่ัวประเทศ โดยผHานการควบคุมจากสํานักงานใหญH ดัง
ตาราง 2 ซึ่งแสดงจํานวนสาขาของระบบธนาคารพาณิชย�ในประเทศ ท่ีมีแนวโนRมเพ่ิมข้ึนอยHางตHอเน่ือง 
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เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกรรมทางการเงิน การระดมเงินฝากจากภาคประชาชนของระบบ
ธนาคารพาณิชย�น้ัน วัตถุประสงค�เพ่ือนําเงินฝากดังกลHาวไปใหRสินเช่ือ และลงทุนในกิจกรรมอยHางอ่ืนท่ี
กHอใหRเกิดรายไดRแกHระบบธนาคารพาณิชย� อยHางไรก็ดีการไดRมาซึ่งเงินฝากน้ันจะตRองจHายดอกเบ้ียเงิน
ฝาก ถือวHาเปVนตRนทุนท่ีสําคัญท่ีสุดของระบบธนาคารพาณิชย� ตHางจากดRานสินเช่ือ ปริมาณสินเช่ือท่ี
ระบบธนาคารพาณิชย�ไดRปลHอยไปน้ัน เทHากับเปVนการนํามาซึ่งรายไดRและผลกําไรใหRแกHระบบธนาคาร
พาณิชย� จะเห็นไดRวHา ท้ังเงินฝาก และ สินเช่ือ ตHางมีความสําคัญตHอระบบธนาคารพาณิชย�ท้ังสิ้น จาก
ท่ีไดRกลHาวมาแลRวในตอนตRนวHา ธนาคารพาณิชย�เปVนตัวกลางในการระดมเงินฝากจากภาคเอกชนโดย
ผHานเครือขHายสาขา และนําเงินดังกลHาวมาใชRในการดําเนินการ และปลHอยสินเช่ือ ชHองวHางระหวHาง
ปริมาณเงินฝากท่ีธนาคารพาณิชย�ระดมไดR กับปริมาณสินเช่ือท่ีระบบธนาคารพาณิชย�ปลHอยกูRน้ัน 
แสดงใหRเห็นถึงสภาพคลHองทางการเงินของระบบธนาคารพาณิชย� กลHาวคือ ถRาระบบธนาคารพาณิชย�
มีการระดมเงินฝากนRอย แตHมีการปลHอยสินเช่ือในปริมาณท่ีมาก อาจสHงผลตHอปริมาณเงินสดในมือของ
ระบบธนาคารพาณิชย�ใหRนRอยลง การดําเนินการตHาง ๆ ของระบบธนาคารพาณิชย�ก็จะติดขัด หรืออาจ
สHงผลรRายแรงจนทําใหRธนาคารพาณิชย�ตRองป�ดกิจการลงก็เปVนไดR และยHอมสHงผลตHอระบบเศรษฐกิจ
อยHางหลีกเลี่ยงไมHไดR ในทางกลับกันถRาธนาคารพาณิชย�มีปริมาณเงินฝากมาก แตHมีปริมาณสินเช่ือนRอย
ก็ยHอมสHงผลกระทบตHอตRนทุนของระบบธนาคารเชHนกัน เพราะฉะน้ันการรักษาชHองวHางระหวHางปริมาณ
เงินฝาก และปริมาณสินเช่ือของระบบธนาคารพาณิชย� ใหRเหมาะสม ถือวHาเปVนสิ่งท่ีสําคัญอยHางย่ิง 
จากท่ีกลHาวมา แสดงใหRเห็นวHา ชHองวHางระหวHางปริมาณเงินฝาก และปริมาณสิน เช่ือ เปVนสิ่งท่ีสะทRอน
ใหRเห็นถึงสภาพคลHองของระบบธนาคารพาณิชย� การศึกษาและการพยากรณ�ชHองวHางระหวHางปริมาณ
เงินฝาก และปริมาณสินเช่ือของระบบธนาคารพาณิชย�จึงเปVนสิ่งท่ีมีความสําคัญ และมีประโยชน�ใน
การวางนโยบายตHาง ๆในการบริหารเพ่ือรองรับกับสถานการณ�ที่อาจจะเกิดข้ึน 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 เพ่ือพยากรณ�ปริมาณเงินฝาก ปริมาณสินเช่ือ และชHองวHางระหวHางปริมาณเงินฝาก และ
ปริมาณสินเช่ือ ของระบบธนาคารพาณิชย�ในอนาคต 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัยและการดําเนินงานวิจัย 

การเก็บรวบรวมขOอมูล 
  ขRอมูลท่ีใชRในการศึกษาเปVนขRอมูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลารายปY นับต้ังแตHปY พ.ศ. 2553-
2561 จํานวน 25 ปY ซึ่งเก็บรวบรวมจาก ธนาคารแหHงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหHงชาติ วารสารเอกสารงานวิจัย และเอกสารตHาง ๆ ท่ีเก่ียวขRอง 
  การวิเคราะห�ขOอมูล 
 1. การวิเคราะห�เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) วิเคราะห�ถึง รูปแบบของปริมาณเงิน
ฝาก และปริมาณสินเช่ือ ของระบบธนาคารพาณิชย�ในประเทศไทย อีกท้ังวิเคราะห�ถึงลักษณะของ
ชHองวHางระหวHางปริมาณเงินฝาก และปริมาณสินเช่ือของระบบธนาคารพาณิชย�ไทย 
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 2. การวิเคราะห�เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ศึกษาโดยนําขRอมูลท่ีรวบ รวมไดRจาก
แหลHงตHาง ๆ มาประมวลผลโดยใชRการพยากรณ�ปริมาณเงินฝาก ปริมาณสินเช่ือ และชHองวHางระหวHาง
ปริมาณเงินฝาก และปริมาณสินเช่ือของระบบธนาคารพาณิชย�น้ัน ใชRวิธี ของ Box-Jenkins ในการ
พยากรณ� 

3. สําหรับวิธีในการพยากรณ� จะทําการพยากรณ�ตามเวลา ซึ่งสมมุติวHารัฐบาลไมHมีการใชR
มาตรการใด ๆ ท่ีจะมีผลกระทบตHอตัวแปรตHาง ๆ โดยปลHอยใหRตัวแปรตHาง ๆ เปลี่ยนแปลงไปตาม
แนวโนRมของกาลเวลา ซึ่งมีวิธีและผลการพยากรณ�ดังน้ี 

วิธีการพยากรณ�ของ Box-Jenkins น้ันเปVนวิธีการพยากรณ�ท่ีมีความถูกตRองสูงในการ
พยากรณ�ระยะสั้น ท้ังน้ีตRองมีขRอมูลอยHางนRอย 24 ชHวงเวลา และมีข้ันตอนในการสรRางแบบจําลอง 4 
ข้ันตอน คือ 
 1. การกําหนดแบบจําลอง (model identification) ใหRกับอนุกรมเวลาท่ีมีลักษณะหยุดน่ิง 
Stationary Series เปVนการหารูปแบบ ARMA(p,q) ท่ีคาดวHาจะเหมาะสมใหRกับอนุกรมเวลา 
 2. การประมาณคHาพารามิเตอร� (model estimation) หมายถึง การกําหนดคHาสัมประสิทธ์ิ
ของแบบจําลองโดยการใชR วิ ธี กําลังสองนRอยท่ีสุด (The Least Squares Method) และ The 
Maximum Likelihood Method  
 3. การตรวจสอบแบบจําลอง (model checking) เม่ือกําหนดรูปแบบ และประมาณ
คHาพารามิเตอร�ของแบบจําลองแลRว จะตRองตรวจสอบทุกคร้ังวHา รูปแบบท่ีกําหนดน้ันมีความเหมาะสม
หรือไมH การตรวจสอบจะทําไดRหลายวิธีไดRแกH การพิจารณา Correlogram ของคHาคลาดเคลื่อน การ
ทดสอบคHาพารามิเตอร�ในแบบจําลองดRวยการทด สอบแบบ t-statistic และการทดสอบความ
เหมาะสมของแบบจําลองโดยการทดสอบ Ljung-Box Q statistic หากตรวจสอบพบวHาแบบจําลองท่ี
กําหนดน้ันมีความเหมาะสมแลRวจะใชRรูปแบบน้ันในการพยากรณ�ตHอไป แตHหากพบวHารูปแบบจําลอง
น้ันไมHมีความเหมาะสม จะตRองทําตามข้ันตอนท่ี 1 ใหมH เพ่ือทําการกําหนดรูปแบบจําลองใหมH 
 4. การพยากรณ� (forecasting) จะใชRสมการพยากรณ�ท่ีสรRางจากรูปแบบการพยากรณ�ท่ี
กําหนดและผHานการตรวจสอบในข้ันตอนท่ีผHานมา 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 การพยากรณ�ปริมาณเงินฝาก ปริมาณสินเช่ือ และชHองวHางของปริมาณเงินฝากและปริมาณ
สินเช่ือ ของระบบธนาคารพาณิชย�ในประเทศไทยในคร้ังน้ี จะทําการพยากรณ�ใน 6 ปYขRางหนRา คือปY 
พ.ศ. 2556-2561 

 
ผลการวิจัย 

แนวโนRมปริมาณเงินฝาก ปริมาณสินเช่ือ และชHองวHางระหวHางปริมาณเงินฝากและปริมาณ
สินเช่ือ ของระบบธนาคารพาณิชย� โดยมีผลการวิเคราะห�ดังน้ี 
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การพยากรณ�ชHองวHางระหวHางปริมาณเงินฝากและปริมาณสินเช่ือของระบบธนาคารพาณิชย� 
ในการพยากรณ�ชHองวHางระหวHางปริมาณเงินฝาก และปริมาณสินเช่ือของระบบธนาคารพาณิชย�น้ัน ไดR
นําปริมาณเงินฝาก และปริมาณสินเช่ือของระบบธนาคารพาณิชย� มาหาผลตHาง และพิจารณาแนวโนRม 
พบวHาผลจากการพยากรณ�และผลท่ีเกิดข้ึนจริงมีแนวโนRมไปในทิศทางเดียวกัน จะเห็นวHาในอดีตน้ัน
ปริมาณเงินฝาก และปริมาณสินเช่ือมีแนวโนRมท่ีเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา โดยในชHวงแรกจะเห็นวHาปริมาณ
เงินฝากจะมีมากกวHาปริมาณสินเช่ือเล็กนRอย แสดงโดยชHองวHางระหวHางปริมาณเงินฝากและปริมาณ
สินเช่ือท่ีเปVนบวก การท่ีปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย�มีมากกวHาปริมาณสินเช่ือเพียงเล็กนRอยน้ัน 
แสดงใหRเห็นถึงสภาพคลHองของระบบธนาคารพาณิชย�ไทยในอดีตวHามีสภาพคลHองท่ีไมHมากนัก ปริมาณ
ชHองวHางระหวHางเงินฝากและปริมาณสินเช่ือของระบบธนาคารพาณิชย�ไดRลดตํ่าลงเร่ือย ๆ เน่ืองจาก
การขยายตัวของปริมาณสินเช่ือท่ีมีแนวโนRมสูงข้ึนมาก จนชHองวHางดังกลHาวเร่ิมติดลบเร่ือยมา การติด
ลบของชHองวHางดังกลHาว ยHอมสะทRอนถึงสภาพคลHองของระบบธนาคารพาณิชย�ท่ีมีนRอยมาก จน
กHอใหRเกิดการลRมละลายของระบบเศรษฐกิจของประเทศในชHวงปYดังกลHาว อาจกลHาวไดRวHาภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่าในชHวงเวลาดังกลHาวน้ัน สาเหตุของปyญหามีจุดเร่ิมตRนมาจากภาคการเงินเปVนสําคัญ 
และรุกรามไปสูHทุกภาคเศรษฐกิจ โดยสถาบันการเงินท่ีสําคัญท่ีเปVนตRนเหตุของปyญหาน้ันก็คงไมHพRน
ระบบธนาคารพาณิชย�น่ันเอง หลังจากท่ีระบบเศรษฐกิจเร่ิมพ้ืนตัวหลังประสบปyญหา ทางธนาคารแหHง
ประเทศไทยไดRเล็งเห็นถึงความสําคัญของชHองวHางระหวHางปริมาณเงินฝาก และปริมาณสินเช่ือของ
ระบบธนาคารพาณิชย�มากข้ึน จึงมีมาตราการท่ีควบคุมเร่ืองดังกลHาวมากข้ึน โดยเฉพาะการปลHอยสิน 
เช่ือของระบบธนาคารพาณิชย� เพ่ือคงสภาพคลHองของระบบธนาคารพาณิชย�ไวR ชHองวHางระหวHาง
ปริมาณเงินฝาก และปริมาณสินเช่ือของระบบธนาคารพาณิชย�มีแนวโนRมเพ่ิมข้ึนอยHางเห็นไดRชัด 
 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบปริมาณเงินฝาก ปริมาณสินเช่ือ และชHองวHางของปริมาณเงินฝาก และ
สินเช่ือจริง และท่ีไดRจากการพยากรณ� (หนHวย: พันลRานบาท) 
 

ป� TCR TSC FTCR FTSC ช�องว�างจริง ช�องว�างพยากรณ� 
2538 474.99 557.04 578.64 662.39 82.05 83.75 
2539 521.04 627.68 641.26 704.08 106.64 62.83 
2540 543.73 750.62 677.06 781.00 206.89 103.95 
2541 672.91 891.48 690.97 932.69 218.57 241.72 
2542 853.55 1129.78 860.15 1083.40 276.23 223.25 
2543 1110.60 1436.51 1060.12 1375.25 325.91 315.13 
2544 1481.95 1744.49 1345.87 1719.59 262.54 373.72 
2545 1789.39 2028.71 1760.15 2028.26 239.32 268.11 
2546 2161.94 2418.13 2043.58 2299.42 256.19 255.83 
2547 2669.14 2739.50 2440.59 2746.66 70.36 306.07 
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบปริมาณเงินฝาก ปริมาณสินเช่ือ และชHองวHางของปริมาณเงินฝาก และ
สินเช่ือจริง และท่ีไดRจากการพยากรณ� (หนHวย: พันลRานบาท) (ตHอ) 
 

ป� TCR TSC FTCR FTSC ช�องว�างจริง ช�องว�างพยากรณ� 
2548 3430.53 3227.70 2998.36 3030.62 -202.83 32.26 
2549 4230.52 3666.03 3855.23 3610.51 -564.49 -244.71 
2550 4825.06 4304.04 4669.72 4021.44 -521.02 -648.28 
2551 6037.46 4672.70 5187.09 4769.19 -1364.76 -417.90 
2552 5372.26 4652.20 6631.56 4989.82 -720.06 -1641.74 
2553 5119.04 4895.73 5261.13 4755.43 -223.31 -505.70 
2554 4585.93 5031.70 5162.65 5144.07 445.77 -18.58 
2555 4298.97 5212.83 4524.41 5220.93 913.86 696.52 
2556 4602.67 5359.28 4329.91 5426.88 756.61 1096.97 
2557 4701.48 5652.64 4855.46 5554.27 951.16 698.81 
2558 5081.35 5812.45 4877.31 5928.37 731.10 1051.06 
2559 5488.43 6196.05 5362.75 6014.78 707.62 652.03 
2560 5706.75 6565.68 5780.05 6521.38 858.93 741.33 

ท่ีมา. จากการคํานวณ 
 

โดยกําหนดใหR 
 TCR คือ ปริมาณสินเช่ือท่ีเกิดข้ึนจริง 
 TSC คือ ปริมาณเงินฝากท่ีเกิดข้ึนจริง 
 FTCR คือ ปริมาณสินเช่ือจากการพยากรณ� 
 FTSC คือ ปริมาณเงินฝากจากการพยากรณ� 

และจากผลการพยากรณ�ปริมาณเงินฝาก ปริมาณสินเช่ือ และชHองวHางระหวHางปริมาณเงิน
ฝากและปริมาณสินเช่ือของระบบธนาคารพาณิชย�น้ัน พบวHาปริมาณเงินฝาก และปริมาณสินเช่ือของ
ระบบธนาคารพาณิชย�มีแนวโนRมท่ีเพ่ิมข้ึนอยHางตHอเน่ือง นอกจากน้ียังพบวHาชHองวHางระหวHางปริมาณ
เงินฝาก และปริมาณสินเช่ือ ของระบบธนาคารพาณิชย� ยังมีแนวโนRมท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคตเชHนกัน 
ท้ังน้ีเน่ืองจากผลของการเขRมงวดของการปลHอยสินเช่ือท่ีเขRมงวดข้ึนของธนาคารพาณิชย�ตามเกณฑ�
ธนาคารแหHงประเทศไทย และเพ่ือรักษาสภาพคลHองของระบบธนาคารไวRน่ันเอง 
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ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบปริมาณเงินฝาก ปริมาณสินเช่ือ และชHองวHางของปริมาณเงินฝาก และ
สินเช่ือจริง และท่ีไดRจากการพยากรณ� (หนHวย: พันลRานบาท) 
 

ป� ปริมาณสินเช่ือ ปริมาณเงินฝาก ช�องว�างปริมาณเงินฝาก กับสินเช่ือ 
2561 5927.48 6883.23 955.75 
2562 6149.12 7172.39 1023.27 
2563 6371.09 7445.76 1074.67 
2564 6593.19 7710.49 1117.30 
2565 6815.35 7970.49 1155.14 
2566 7037.53 8227.87 1190.34 

ท่ีมา.จากการคํานวณ 
 
อภิปรายผล 

จากผลการพยากรณ�ปริมาณเงินฝาก ปริมาณสินเช่ือ และชHองวHางระหวHางปริมาณเงินฝาก
และปริมาณสินเช่ือ ของระบบธนาคารพาณิชย� พบวHา ปริมาณเงินฝาก และปริมาณสินเช่ือ ตHางก็มี
แนวโนRมท่ีเพ่ิมข้ึนอยHางตHอเน่ือง ในอนาคต ท้ังน้ีพบวHา ปริมาณเงินฝากจะมีแนวโนRมท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวHา
ปริมาณสินเช่ือ เพราะวHาชHองวHางระหวHางปริมาณเงินฝาก และปริมาณสินเช่ือ ของระบบธนาคาร
พาณิชย� ก็มีแนวโนRมท่ีเพ่ิมข้ึนเชHนกัน ยHอมแสดงวHาสัดสHวนการเพ่ิมข้ึนของปริมาณเงินฝาก มีแนวโนRม
มากกวHาสัดสHวนการเพ่ิมข้ึนของปริมาณสินเช่ือ ท้ังน้ีอาจเปVนผลมาจาก การใชRนโยบายในการเขRมงวด
การปลHอยสินเช่ือของธนาคารแหHงประเทศไทย และการท่ีจะดํารงไวRซึ่งสภาพคลHองทางการเงินไวRใน
ระบบเศรษฐกิจน่ันเอง 

 
ขOอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้และคร้ังต�อไป 
 จากการศึกษาท่ีผHานมาน้ันทําใหRทราบถึงปyจจัยท่ีมีอิทธิพลตHอ ปริมาณเงินฝาก ปริมาณสินเช่ือ 
ของระบบธนาคารพาณิชย� นอกจากน้ัน จากผลการพยากรณ�ท่ีไดR ยังสHงผลใหRทราบถึงแนวโนRมของ
ปริมาณเงินฝาก ปริมาณสินเช่ือ และชHองวHางดังกลHาวอีกดRวย จากการศึกษาขRอมูลในอดีตน้ัน สHงผลใหR
ทราบถึงบทบาทท่ีสําคัญของระบบธนาคารพาณิชย�ท่ีมีตHอระบบเศรษฐกิจของประเทศ กลHาวคือ 
ธนาคารพาณิชย�ถือวHาเปVนสื่อกลางในการระดมเงินฝากจากภาคประชาชน และกระจายเงินลงทุนผHาน
ทางระบบสินเช่ือของธนาคารพาณิชย� การทําหนRาท่ีของธนาคารพาณิชย�ถือวHาเปVนตัวกระตุRนท่ีสําคัญ
ตHอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ถRาระบบธนาคารพาณิชย�มีปริมาณเงินฝากเพ่ิมข้ึน ยHอม
สHงผลตHอสภาพคลHองในการดําเนินการของธนาคารพาณิชย� ใหRสามารถดําเนินการใหRมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน นอกจากน้ันการท่ีระบบธนาคารพาณิชย� สามารถกระจายเงินทุนโดยผHานทางระบบสินเช่ือ
ของธนาคารไดRมากข้ึนยHอมเปVนตัวกระตุRนเศรษฐกิจท่ีดีตHอระบบเศรษฐกิจอีกทางหน่ึง อยHางไรก็ตาม
ระบบธนาคารพาณิชย�ยังตRองดํารงไวRซึ่งชHองวHางระหวHางปริมาณเงินฝาก และปริมาณสินเช่ือ เพ่ือคง
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สภาพคลHองของระบบธนาคารพาณิชย�ไวR และใหRเกิดความสมดุลระหวHางปริมาณเงินฝาก และปริมาณ
สินเช่ือ เพ่ือป{องกันปyญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนเหมือนในอดีตท่ีผHานมา แมRวHาการปลHอยสินเช่ือ ถือวHาเปVน
แหลHงรายไดRท่ีสําคัญของระบบธนาคารพาณิชย� เน่ืองจากรายไดRสHวนใหญHของระบบธนาคารพาณิชย� 
มาจากดอกเบ้ียเงินกูRของลูกคRา ในขณะเดียวกันการรับฝากเงินถือวHาเปVนคHาใชRจHาย หรือเปVนตRนทุนท่ี
สําคัญของระบบธนาคารพาณิชย� การท่ีธนาคารพาณิชย�เปVนสถาบันการเงินของภาคเอกชน ยHอมใหR
ความสน ใจกับปริมาณสินเช่ือเปVนสําคัญ ท้ังน้ีเน่ืองปริมาณสินเช่ือเปVนสิ่งท่ีทํากําไร ในขณะท่ีเงินฝาก
ถือวHาเปVนตRนทุน การใหRความสําคัญกับสินเช่ือ มุHงเนRนท่ีจะปลHอยสินเช่ือมากเกิน ไป โดยละเลย
ปริมาณเงินฝาก อาจสHงผลใหRระบบธนาคารพาณิชย�ประสบปyญหา การขาดสภาพคลHอง เหมือนกับท่ี
เคยเกิดข้ึนมา ในชHวงท่ีประเทศประสบปyญหาทางเศรษฐกิจน้ัน เอง และเปVนสาเหตุท่ีสําคัญประการ
หน่ึงท่ีนําพาประเทศเขRาสูHภาวะเศรษฐกิจท่ีตกตํ่าอยHางรุนแรง เพราะฉะน้ันการดําเนินการของระบบ
ธนาคารพาณิชย� นอกจากท่ีจะมุHงสรRางกําไรใหRแกHองค�กรโดยการขยายฐานสินเช่ือแลRว ระบบธนาคาร
พาณิชย�ยังคงตRองคํานึงถึงปริมาณเงินฝาก และสภาพคลHองของระบบดRวย เพ่ือรักษาสมดุลระหวHาง
ปริมาณเงินฝาก และปริมาณสินเช่ือ และเปVนการป{องกันไมHเกิดปyญหาการขาดสภาพคลHองของสถาบัน
การเงิน และนําพาสูHวิกฤติทางเศรษฐกิจ เหมือนดังท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต 
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การมีส�วนร�วมของภาคีเครือข�ายในการอนุรักษ�พื้นท่ีปpาชายเลน กรุงเทพมหานครและ
จังหวัดสมุทรสาคร 

Participation of Partners in Conservation the Mangrove Area  
At Bangkok and Samut Sakhon Province 

 
ชิษณุพงศ� ปyญญ�ชยธร 

 
บทคัดย�อ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาการมีสHวนรHวมและบทบาทภาครัฐและประชาชนในผสาน
ความรHวมมือดําเนินกิจกรรมอนุรักษ�และฟwxนฟูพ้ืนท่ีป�าชายเลน 

ผลการศึกษา พบวHา (1) ประชาชนมีสHวนรHวมในการดําเนินกิจกรรมอยูHในระดับมาก (  = 
2.78) และ (2) ภาครัฐ เอกชน และประชาชนไดRมีสHวนรHวมในการอนุรักษ�ป�าชายเลนผHานกิจกรรม
ตHางๆ แตHความรHวมมือในการตรวจสอบและประเมินผลยังมีนRอย 

ขRอเสนอแนะ (1) ควรสHงเสริมใหRประชาชนไดRมีสHวนรHวมในทุกกระบวนการ (2) กําหนดใหR
ประเด็นปyญหาดRานป�าชายเลนเปVนยุทธศาสตร�หลักในแผนพัฒนาทRองถ่ิน และ (3) สHงเสริมคHานิยมป�า
ชายเลนในเชิงคุณคHาสาธารณะ 
คําสําคญั: การมีสHวนรHวม คุณคHาสาธารณะ ป�าชายเลน 
 

Abstract 
The objective of this article is to study participation and role of government 

and citizen in mangroves conservation and restoration.  
There are 2 main results as follows: (1) Citizen highly participated in the 

activity (  =2.78). and (2) The government, private sector, and social society in 
mangroves conservation and restoration via many activities. But the participation in 
inspection and assessment is low.  

According to the article, it is recommended that (1) Citizen should be 
encouraged in participation in every process. (2) Specify the mangroves problems as 
a main strategy of local development plan. and (3) Encourage mangroves value in 
terms of public value.  
Keyword: Participation, Public Value, Mangrove 
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บทนํา 
ป�าชายเลนเปVนแหลHงรวมความหลากหลายทางธรรมชาติท่ีมีความสําคัญตHอการดํารงชีวิตของ

มนุษย�เปVนอยHางมาก ขณะเดียวกันยังมีสHวนสําคัญในการป{องกันการพังทลายชายฝy�งจากคลื่นลมและ
ทําหนRาท่ีรักษาสมดุลของระบบนิเวศชายฝy�ง อยHางไรก็ตาม ตลอด 10 ปYท่ีผHานมาพ้ืนท่ีชายฝy�งทะเลตRอง
ประสบปyญหาการกัดเซาะเปVนอยHางมาก โดยเฉพาะเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พบวHาพ้ืนท่ีถูก
กัดเซาะไปประมาณ 1 กิโลเมตรนับจากหลักเขตกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานคร, 2555, หนRา 78)  
 

 
 

ภาพท่ี 1 แผนท่ีแสดงการเปลี่ยนแปลงชายฝy�งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา: กรุงเทพมหานคร, 2555, หนRา 79 

 
กรุงเทพมหานครและหนHวยงานท่ีเก่ียวขRองไดRตระหนักถึงปyญหาดังกลHาว และไดRมีการ

กําหนดใหRมีมาตรการท่ีเก่ียวขRองกับการป{องกันการกัดเซาะพ้ืนท่ีชายฝy�งทะเล การอนุรักษ�และฟwxนฟู
พ้ืนท่ีป�าชายเลนไวRในนโยบายและยุทธศาสตร�ระดับตHางๆ ไมHวHาจะเปVนโครงการดRานโครงสรRางพ้ืนฐาน 
เชHน การกHอสรRางแนวคันไมRไผHและเข่ือนป{องกันการกัดเซาะ ตลอดจนการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสรRาง
ความรูR และเชิญชวนภาคเอกชนเขRามารHวมกิจกรรมปลูกป�าชายเลน เปVนตRน 

อยHางไรก็ตาม การแกRไขปyญหาดังกลHาวไมHไดRเปVนความรับผิดชอบของภาครัฐเพียง อยHางเดียว 
แตHเปVนปyญหาท่ีตRองการความรHวมมือจากหลายฝ�ายเขRามารHวมดําเนินการ เพราะฉะน้ัน การสHงเสริมใหR
เกิดการมีสHวนรHวมในการอนุรักษ�และฟwxนฟูพ้ืนท่ีป�าชายเลนจึงเปVนเสมือนการเป�ดโอกาสใหRทุกภาคสHวน
ของสังคมเขRามารHวมดําเนินการใหRเกิดคุณคHาสาธารณะ  

เพราะฉะน้ัน บทความฉบับน้ีจึงมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาการมีสHวนรHวมและวิเคราะห�บทบาท
ภาครัฐและประชาชนในการผสานความรHวมมือดําเนินกิจกรรมอนุรักษ�และฟwxนฟูพ้ืนท่ี ป�าชายเลน โดย
ใชRแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร� ไดRแกH แนวคิดคุณคHาสาธารณะ (public value) แนวคิดการจัดการ
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ภาคีสาธารณะแนวใหมH (New Public Governance) และแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมH 
(New Public Service) ประกอบการอภิปราย เพ่ือใหRเห็นความสําคัญของการมีสHวนรHวมของภาคี
เครือขHายในการสรRางคุณคHาสาธารณะ 

 
วัตถุประสงค� 

เพ่ือศึกษาการมีสHวนรHวมและบทบาทภาครัฐและประชาชนในผสานความรHวมมือดําเนิน
กิจกรรมอนุรักษ�และฟwxนฟูพ้ืนท่ีป�าชายเลน 

 
แนวคิดและทฤษฏี 

บทความฉบับน้ีดําเนินการศึกษาโดยวิเคราะห�แนวคิดคุณคHาสาธารณะ การจัดการภาคี
สาธารณะแนวใหมH และแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมH โดยสรุปดังน้ี 

แนวคิดคุณคHาสาธารณะ (Public Value) เปVนแนวคิดท่ีนําเสนอโดย Mark Moore (1995) 
ท่ีกลHาวถึงการสรRางคุณคHาสาธารณะวHาภาครัฐจะตRองสรRางคุณคHาข้ึนมา ซึ่งคําวHาคุณคHาในท่ีน้ีใหR
ความสําคัญกับคุณคHาทางสังคม (Social Value) และคุณคHาทางเศรษฐกิจ (Economic Value) 
พรRอมกันน้ี Moore ไดRอธิบายถึง “Public Value Scorecard” วHาเปVนกรอบแนวคิดท่ีแปลงแนวคิด
เชิงนามธรรมของแนวคิดคุณคHาสาธารณะไปสูHรูปธรรมท่ีสามารถตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือสรRาง
คุณคHาในอดีต และเปVนแนวทางสําหรับการดําเนินการหรือเปVนการสรRางคุณคHาใหRมากข้ึนในอนาคต 
(Atlas of Public Management, 2017) 

 

 
 

ภาพท่ี 2 Moore’s Public Value Scorecard 
ท่ีมา: Mark Moore, 1995 

เขRาถึงจาก: http://www.atlas101.ca/pm/concepts/public-value-scorecard/ 
 
จากภาพท่ี 2 แสดงใหRเห็นวHามี 3 กลยุทธ� ประกอบดRวย (1) คุณคHาสาธารณะ (public 

value) คือ เป{าหมายของภาครัฐท่ีจะตRองผลิตสิ่งท่ีมีคุณคHาแกHสาธารณะอยHางมีประสิทธิภาพ (2) การ
สนับสนุนและความชอบดRวยกฎหมาย (legitimacy and support perspective) เพราะกลยุทธ�
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จะตRองไดRรับการสนับสนุนและถูกตRองตามกฎหมาย และ (3) ความสามารถในการดําเนินงาน 
(operational capacity perspective) เพ่ือใหRภาครัฐสามารถดําเนินการบรรลุเป{าหมาย 

จากท่ีกลHาวขRางตRน จะพบวHาแนวคิดคุณคHาสาธารณะ (public value) มีเน้ือหาสาระท่ี
สอดคลRองกับแนวคิดการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหมH (New Public Governance) และแนวคิด
การบริการสาธารณะแนวใหมH (New Public Service) ดังน้ี 
 แนวคิดภาคีสาธารณะแนวใหมH (New Public Governance: NPG) เกิดจากกระแสการ
เปลี่ยนแปลงบริบทของภาคประชาสังคม ชุมชน และภาคสHวนอ่ืนๆ โดย Stephen P.Osborne 
(2006) มองวHา NPG ไดRเขRามามีบทบาทในการดําเนินกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบภาคี (Partner) ท่ีมี
ความเทHาเทียมกับภาครัฐ โดยภาคีสาธารณะดังกลHาวไดRปรับบทบาทจากเดิมท่ีเปVนเพียงผูRรับบริการ 
ผูRใชRบริการ (ตามจุดมุHงหมายของแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมH) สูHการมีบทบาทในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ พรRอมกันน้ี NPG ยังใหRความสําคัญกับความหลากหลาย ซึ่งทําใหRกระบวนทัศน�น้ี
สHงเสริมใหRเกิดการประสานความรHวมมือระหวHางฝ�ายตHางๆ มารHวมกันดําเนินกิจการสาธารณะในชุมชน
ทRองถ่ินของตนเอง 
 ขณะเดียวกันแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมH (New Public Service: NPS) (Janet V. 
Denhardt and. Robert B. Denhardt (2008) กลHาวถึงสาระสําคัญของแนวคิดการบริการสาธารณะ
แนวใหมH 7 ประการ (the seven chapters) คือ (1) การใหRบริการพลเมือง ไมHใชHลูกคRา (2) การคRนหา
ผลประโยชน�สาธารณะ (3) การใหRคุณคHากับความเปVนพลเมืองเหนือกวHาความเปVนผูRประกอบการ  
(4) การคิดอยHางมียุทธศาสตร�ปฏิบัติอยHางประชาธิปไตย (5) การตระหนักวHาความรับผิดชอบไมHใชHเร่ือง
งHาย (6) ใหRบริการแทนท่ีจะถือหางเสือ และ (7) การใหRคุณคHาแกHคน ไมHใชHเพียงผลิตภาพ) เปVนแนวคิด
การจัดการภาครัฐท่ีใหRความสําคัญกับระบอบประชาธิปไตย จิตวิญญาณของความเปVนพลเมือง 
ตลอดจนกระแสชุมชนและภาคประชาสังคม เปVนตRน จุดมุHงเนRนดังกลHาวสHงผลใหRภาครัฐปรับเปลี่ยน
บทบาทเปVนผูRสนับสนุน โดยเป�ดชHองทางใหRภาคประชาสังคมเขRามามีบทบาทหลักในการดําเนิน
กิจกรรมสาธารณะ  

จากการบททวนแนวคิดขRางตRนจะพบวHาแนวคิดคุณคHาสาธารณะมีควาสอดคลRองกับแนวคิด
การภาคีสาธารณะแนวใหมH (NPG) และแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหมH (NPS) ในประเด็นการ
ตระหนักถึงคHานิยมประชาธิปไตยท่ีสHงเสริมการมีสHวนรHวมของภาคสHวนตHางๆ ในลักษณะภาคีเครือขHาย 
โดยมุHงใหRเกิดการผลิตสินคRาและบริการสาธารณะแกHประชาชน 

 
วิธีการเก็บรวบรวมขOอมูล 

บทความฉบับน้ีดําเนินการศึกษาในชHวงเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2562 
โดยผูRศึกษาไดRกําหนดใหRพ้ืนท่ีป�าชายเลนชายฝy�งทะเลบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
รวมถึงบริเวณหมูHบRานประมง ตําบลพันทRายนรสิงห� อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เปVน
พ้ืนท่ีในการศึกษา  
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การเก็บรวบรวมขRอมูลคร้ังน้ีใชRวิธีการวิจัยท้ังเชิงปริมาณ (quantitative Research) และเชิง
คุณภาพ (qualitative Research) เพ่ือประกอบการอภิปรายผล โดยการรวบรวมขRอมูล เชิงปริมาณ
รวบรวมขRอมูลจากแบบสอบถามโดยกําหนดกลุHมตัวอยHางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) 
เปVนประชาชนท่ีอาศัยอยูHในพ้ืนท่ีชายฝy�งป�าชายเลนบางขุนเทียนและพ้ืนท่ีใกลRเคียง คือ บริเวณหมูHบRาน
ประมง จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 100 ตัวอยHาง โดยสอบถาม ในประเด็นการมีสHวนรHวมในการเสนอ
ปyญหา การตัดสินใจ การวางแผนดําเนินกิจกรรม การบริจาคทรัพยากร การปฏิบัติ การประเมินผล 
และการรับผลประโยชน� 

การรวบรวมขRอมูลเชิงคุณภาพรวบรวมขRอมูลจากเอกสาร รายงานประจําปY รายงานการวิจัย 
และการสัมภาษณ�กลุHมตัวอยHาง 2 กลุHม ไดRแกH กลุHมขRาราชการ ดําเนินการสัมภาษณ�จากฝ�ายรักษา
ความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ�ายโยธา ฝ�ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และฝ�ายปกครอง 
สํานักงานเขตบางขุนเทียน ฝ�ายละ 1 ทHาน ซึ่งเปVนผูRมีบทบาทหนRาท่ีในการอนุรักษ�พ้ืนท่ีป�าชายเลน
ชายฝy�งทะเลบางขุนเทียน และกลุHมประชาชนในพ้ืนท่ี โดยการสัมภาษณ�อยHางไมHเปVนทางการใน
ประเด็นการมีสHวนรHวมในการดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขRองกับการรักษาและฟwxนฟูพ้ืนท่ี ป�าชายเลน 
รวมถึงการรับผลประโยชน�จากป�าชายเลน เปVนตRน 

การวิเคราะห�ขRอมูลแบH งออกเปVนการวิเคราะห�ขRอมูลเชิงปริมาณใชRสถิ ติพรรณนา 
(Descriptive statistics) ซึ่ งใชR เกณฑ�การแปล 4 ระดับ เพ่ืออธิบายระดับการมีสHวนรHวมของ 
ประชาชน  

สูตร      = ( ) = 0.75 และสรุปเกณฑ�การแปลผล ไดRแกH 1.00-1.75 = 

นRอยท่ีสุด, 1.76-2.50 = นRอย, 2.51-3.25 = มาก และ 3.26-4.00 = มากท่ีสุด 
 
และการวิเคราะห�ขRอมูลเชิงคุณภาพดRวยการแยกแยะเน้ือหาสาระ (Content Analysis) เพ่ือ

อธิบายการมีสHวนรHวมและการผสานความรHวมมือของหนHวยงานตHางๆ ในการอนุรักษ�และพ้ืนฟูพ้ืนท่ีป�า
ชายเลน 

 
ผลการศึกษา 

เน้ือหาสาระในสHวนน้ีมุHงเสนอผลการศึกษาเพ่ือตอบวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไวR “เพ่ือศึกษาการ
มีสHวนรHวมและบทบาทภาครัฐและประชาชนในผสานความรHวมมือดําเนินกิจกรรมอนุรักษ�และฟwxนฟู
พ้ืนท่ีป�าชายเลน” โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

ขOอมูลพื้นฐานของผูOตอบแบบสอบถาม 
การสํารวจขRอมูลพบวHาผูRตอบแบบสอบถามสHวนใหญHเปVนผูRหญิง จํานวน 59 คน สHวนผูRชาย 

จํานวน 41 คน โดยมีอายุระหวHาง 31-40 ปY มากท่ีสุด จํานวน 27 คน รองลงมาอายุ 41-50 ปY จํานวน 
18 คน อายุ 20-30 ปY จํานวน 16 คน ขณะท่ีการศึกษา ผูRตอบแบบสอบถามสHวนใหญHจบช้ัน
ประถมศึกษามากท่ีสุด จํานวน 41คน มัธยมศึกษา จํานวน 31 คน และสHวนใหญHประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและประมง จํานวน 38 คน รับจRางท่ัวไป จํานวน 24 คน เปVนตRน (รายละเอียดตามภาพท่ี 3) 

คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ําสุด 

จํานวนชั้น 
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เพศ อายุ 

  
การศึกษา อาชีพ 

(หนHวย : คน) 
ภาพท่ี 3 ขRอมูลพ้ืนฐานผูRตอบแบบสอบถาม 

 
จากการรวบรวมขRอมูลจากกลุHมตัวอยHางขRางตRน สามารถสรุปผลเพ่ือตอบวัตถุประสงค� โดย

จําแนกเปVน 2 ประเด็น คือ การมีสHวนรHวมของประชาชน และการผสานความรHวมมือ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

ประเด็นแรก การมีส�วนร�วมของประชาชนในกิจกรรมอนุรักษ�และฟ��นฟูพื้นท่ี ปpาชายเลน 
การศึกษาพบวHาผูRตอบแบบสอบถามมีสHวนรHวมในการดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขRองกับการอนุรักษ�และ

ฟwxนฟูพ้ืนท่ีป�าชายเลนอยูHในระดับมาก (  = 2.78) ซึ่งสอดคลRองกับการเก็บรวบรวมขRอมูลจากการ
สัมภาษณ�และคRนควRาจากเอกสาร กลHาวคือ ฝ�ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเปVนหนHวยงานหลักท่ี
มีภารกิจในการสHงเสริมและสนับสนุนใหRประชาชนไดRเขRามามีสHวนรHวมในลักษณะภาคีเครือขHาย 
โดยเฉพาะอยHางย่ิงการดําเนินการของภาครัฐในโครงการท่ีอาจสHงผลกระทบตHอประชาชน จะตRอง
จัดทําประชาพิจารณ� (รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล ไดRสรุปความหมายของประชาพิจารณ� (Public 
Hearing) วHาเปVนการแสดงความคิดเห็นของประชาชนตHอประเด็นปyญหาใดปyญหาหน่ึง โดยมี
วัตถุประสงค�เพ่ือรับฟyงความคิดเห็นของประชาชนในกรณีท่ีประชาชนไดRรับผลกระทบโดยตรง. เขRาถึง
จาก : http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=ประชาพิจารณ�) เพ่ือเป�ดรับฟyงความคิดเห็นของ
ประชาชน ในพ้ืนท่ี 
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กรณีตัวอยHางท่ีแสดงใหRเห็นอยHางชัดเจน คือ การไมHบรรลุเป{าหมายของโครงการกHอสรRางเข่ือน
ป{องกันการกัดเซาะชายฝy�งของสํานักการระบายนํ้า ซึ่งเปVนโครงการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
12 ปY ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2556-2559) พบวHาโครงการดังกลHาวถูกตHอตRานจากประชาชนในพ้ืนท่ี อัน
เน่ืองมาจากมีความคิดเห็นในเร่ืองวัสดุอุปกรณ�ในการกHอสรRางเข่ือนป{องกันการกัดเซาะท่ีแตกตHางกัน 
โดยสํานักการระบายนํ้าไดRกําหนดใหRใชRหินในการกHอสรRาง แตHประชาชนมองวHาการใชRหินจะสHงผล
กระทบตHอสิ่งแวดลRอมของป�าชายเลน (สัตว�นํ้าจะไมHสามารถอาศัยอยูHไดR) โดยเฉพาะอยHางย่ิงกลุHม
เกษตรกรและประมงจะไดRรับผลกระทบจากโครงการโดยตรง ดังน้ัน สํานักการระบายนํ้าจึงศึกษาและ
เปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ�การกHอสรRางใหมH  

จากกรณีตัวอยHางดังกลHาวแสดงใหRเห็นวHาประชาชนไดRเขRามามีสHวนรHวมมากระดับหน่ึง ซึ่ง

สอดคลRองกับการรวบรวมขRอมูลเชิงปริมาณ โดยเฉพาะอยHางย่ิงการมีสHวนรHวมในการปฏิบัติ (  = 

3.17) และมีสHวนรHวมในการรับผลประโยชน� (  = 3.18) ท่ีอยูHในระดับมาก ซึ่งท้ังสองดRาน มีคHาเฉลี่ย
สูงท่ีสุด 

อยHางไรก็ตาม แมRในภาพรวมการมีสHวนรHวมจะอยูHในระดับมาก แตHดRานท่ีประสบปyญหาและมี

ความสําคัญ คือ การมีสHวนรHวมในการประเมินผลท่ีพบวHาอยูHในระดับนRอย (  = 2.36) ดังน้ัน ควร
สHงเสริมและสนับสนุนใหRประชาชนเขRามามีสHวนรHวมในการประเมินผลใหRมากย่ิงข้ึน 

 
ตารางท่ี 1 ระดับการมีสHวนรHวมของประชาชนในกิจกรรมท่ีเก่ียวขRองกับป�าชายเลน 
 

การมีส�วนร�วมของประชาชน  S.D. ระดับการมีส�วนร�วม 

การมีสHวนรHวมในการเสนอปyญหา 2.76 .576 มาก 
การมีสHวนรHวมในการตัดสินใจ 2.68 .641 มาก 
การมีสHวนรHวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม 2.67 .634 มาก 
การมีสHวนรHวมในการบริจาคทรัพยากร 2.55 .663 มาก 
การมีสHวนรHวมในการปฏิบัติ 3.17 .952 มาก 
การมีสHวนรHวมในการประเมินผล 2.36 .667 นRอย 
การมีสHวนรHวมในการรับผลประโยชน� 3.18 1.068 มาก 

รวม 2.78 .628 มาก 
 
ย่ิงไปกวHาน้ัน แมRการมีสHวนรHวมในการปฏิบัติและรับผลประโยชน�จะอยูHในระดับมาก แตH

เหตุผลทางเศรษฐกิจก็อาจสHงผลกระทบตHอระดับการมีสHวนรHวมของประชาชนในอนาคต กลHาวคือ จาก
การสัมภาษณ�ประชาชนท่ีมีอาชีพประมงบริเวณป�าชายเลน พบวHาชาวประมงบางสHวนจะนําสัตว�นํ้าท่ี
หามาไดRไปจําหนHายใหRกับรRานอาหาร สHงผลใหRเกิดความสัมพันธ�อันดีระหวHางชาวประมงกับรRานอาหาร 
แตHในทางตรงกันขRามรRานอาหารท่ีต้ังอยูHบริเวณป�าชายเลน บางแหHงถูกภาครัฐมองวHาเปVนอุปสรรคตHอ
การรักษาและฟwxนฟูพ้ืนท่ีป�าชายเลนและมีสHวนทําใหR ระบบนิเวศป�าชายเลนเสื่อมโทรม ดังน้ัน เม่ือเกิด
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ขRอพิพาทระหวHางรRานอาหารกับภาครัฐและ ภาคประชาสังคม จะไมHไดRรับการสนับสนุนจาก
ชาวประมงมากนัก เพราะการตHอตRานหรือประทRวงรRานอาหารเปรียบเสมือนการตัดแหลHงรายไดR ตาม
คํากลHาวของชาวประมงทHาหน่ึงวHา “…เราจะไปประท!วงเค!าไม%ได! เพราะมันเป'นท่ีของเค!า…ถ!าไม%มี
เค!าเราก็ไม%มีแหล%งรายได!…”  

จากคํากลHาวขRางตRน แสดงใหRเห็นวHาเหตุผลและความจําเปVนทางเศรษฐกิจมีความเสี่ยงท่ีอาจ
สHงผลใหRประชาชนขาดแจงจูงใจท่ีจะเขRามามีสHวนรHวมในการดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ การอนุกรัษ�และ
ฟwxนฟูป�าชายเลนรHวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมกลุHมอ่ืนๆ 
 

  
 

ภาพท่ี 4 หมูHบRานประมง อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
ท่ีมา: ลงพ้ืนท่ีโดยผูRเขียน, 26 มกราคม 2562 

 
ประเด็นท่ีสอง การผสานความร�วมมือเพื่อดําเนินกิจกรรมอนุรักษ�และฟ��นฟูพื้นท่ีปpา 

ชายเลน การศึกษาพบวHาสํานักงานเขตบางขุนเทียนมีบทบาทในการผสานความรHวมมือระหวHาง
ภาครัฐและหนHวยงานภายนอกในดRานตHางๆ ดังน้ี 

1) การอนุรักษ�พื้นท่ีปpาชายเลน การอนุรักษ�และฟwxนฟูพ้ืนท่ีป�าชายเลนนับเปVนประเด็นปyญหา
สําคัญท่ีไมHสามารถขับเคลื่อนไดRโดยการปฏิบัติและใชRทรัพยากรจากภาครัฐเพียงลําพัง ภาครัฐจึงมีการ
ประชาสัมพันธ�และเชิญชวนใหRหนHวยงานภายนอกเขRามามีสHวนรHวมในการดําเนินงานภายใตR
เป{าประสงค� ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร� 

ตัวอยHางเชHน โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ�ถือเปVนโรงเรียนตRนแบบเร่ืองการอนุรักษ�และฟwxนฟู
พ้ืนท่ีป�าชายเลน ซึ่งใหRความสําคัญกับการนRอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขRามาประยุกต�ใชRใน
พ้ืนท่ีป�าชายเลน นับเปVนกลไกท่ีมีบทบาทในการสนับสนุน สHงเสริมใหRนักเรียนและประชาชนท่ีสนใจ
เขRามาคRนควRาและเรียนรูRระบบนิเวศป�าชายเลน  

ย่ิงไปกวHาน้ัน สํานักงานเขตบางขุนเทียน โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ� ยังไดRผสานความ
รHวมมือกับบริษัทเอกชนเขRามาดําเนินกิจกรรม เชHน การดําเนินโครงการ “เพ่ือแมHของแผHนดิน 
Together We Can มหานครสีเขียว ปลูกป�าชายเลน” ในบริเวณโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ�รHวมกับ
บริษัท โตโยตRา มหานคร จํากัด เปVนตRน 
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ภาพท่ี 5 พ้ืนท่ีปลูกป�า กฟภ. บริเวณศูนย�อนุรักษ�ทรัพยากรทางทะเลและชายฝy�งท่ี 2 

ท่ีมา: ลงพ้ืนท่ีโดยผูRเขียน, 26 มกราคม 2562 
 

2) การสื่อสารและการประชาสัมพันธ� ภาครัฐไดRมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ�กิจกรรม
ตHางๆ ใหRประชาชนตระหนักถึงปyญหาการกัดเซาะพ้ืนท่ีชายฝy�งรวมถึงประโยชน�ของ ป�าชายเลน โดยมี
จุดมุHงหมายเพ่ือกระตุRนใหRภาคเอกชนและประชาชนเขRามามีสHวนรHวม ในการอนุรักษ�และฟwxนฟูป�า 
ชายเลน  

จากการสัมภาษณ�ขRาราชการฝ�ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะและฝ�ายปกครอง 
พบวHามีการจัดต้ังเครือขHายฟwxนฟูป�าชายเลน เรียกวHา “เครือขHายนักเรียน” (และไดRมีการจัดทําบัญชี
สมาชิก) โดยเป�ดรับสมัครนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและพ้ืนท่ีใกลRเคียงเขRารHวมกิจกรรมปลูกป�า
ชายเลน พรRอมท้ังไดRจัดทําชHองทางการสื่อสารเพ่ือแลกเปลี่ยนขRอมูลขHาวสาร ประชาสัมพันธ�กิจกรรม
ผHานสื่อสังคมออนไลน� (social media) ตัวอยHางเชHน กิจกรรมมัคคุเทศก�นRอยในป�าชายเลน กิจกรรม
ประกวดวาดภาพระบายสีจิตกรนRอยในป�าชายเลน กิจกรรมเรียงความหนูรักป�าชายเลนบางขุนเทียน 
และกิจกรรมกินปูดูทะเลกรุงเทพ เปVนตRน 

ท้ังน้ี การดําเนินงานดังกลHาวมีวัตถุประสงค�เพ่ือเชิญชวนสมาชิกและประชาชนท่ัวไป เขRารHวม
กิจกรรมพรRอมท้ังเปVนการปลูกฝyงจิตสํานึกสาธารณะดRานการอนุรักษ�ป�าชายเลน ซึ่งผูRนําชุมชนก็ไดRเขRา
มามีบทบาทในการประชาสัมพันธ�ใหRประชาชนในพ้ืนท่ีเขRามาปลูกป�าชายเลน เม่ือมีโครงการของรัฐใหR
การสนับสนุนมาอีกดRวย 

3) การตรวจสอบและป|องกันการบุกทําลายพื้นท่ีปpาชายเลน ภารกิจดRานการตรวจสอบ 
การป{องกันและการประเมินผลถือเปVนดRานท่ีประสบปyญหามากท่ีสุด อันเน่ืองมาจากการขาดความ
รHวมมือจากจากภาคีเครือขHาย กลHาวคือ ฝ�ายเทศกิจ สํานักงานเขตบางขุนเทียน มีบทบาทในการ
ตรวจสอบและป{องกันการบุกทําลายพ้ืนท่ีป�าชายเลน หากแตHการดําเนินงานท่ี ผHานมาจะมุHงเนRน “การ
ตรวจสอบ” เทHาน้ัน ยังไมHสามารถดําเนินการในลักษณะ “การป{องกัน” ไดRดีเทHาท่ีควร  

จากการสัมภาษณ�ขRาราชการฝ�ายเทศกิจพบวHาภาครัฐไมHสามารถป{องกันการบุกรุกพ้ืนท่ีป�า
ชายเลนไดRมากนักเน่ืองจากการขาดแคลนทรัพยากร (โดยเฉพาะอยHางย่ิงเรือท่ีถูกนําไปใชRในการเก็บ
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ขยะมากกวHาการตรวจสอบพ้ืนท่ี) ทําใหRตRองพ่ึงพาความรHวมมือในการสอดสHองและ การแจRงเหตุจาก
ประชาชนในพ้ืนท่ี ซึ่งท่ีผHานมายังไมHไดRรับความรHวมมือจากประชาชนในพ้ืนท่ีในการแจRงเหตุมากนัก 
เพราะฉะน้ัน ขRาราชการฝ�ายเทศกิจ จึงแสดงความคาดหวังใหRประชาชนในพ้ืนท่ีในฐานะเครือขHายชHวย
สอดสHองดูแลและเผRาระวังการบุกรุก เพ่ือใหRสามารถดําเนินภารกิจในดRานการป{องกันไดRอยHางเปVน
รูปธรรม 

 
สรุปและขOอเสนอแนะ 

บทสรุป 
การจัดการภาครัฐของไทยในปyจจุบันไดRตระหนักถึงความสําคัญของการมีสHวนรHวมของ

ประชาชนมากย่ิงข้ึน สะทRอนจากการริเร่ิมปฏิรูประบบราชการในปY พ.ศ.2545 ท่ีสHงผลใหRแนวคิดการ
จัดการภาครัฐมุHงเนRนการใหRบริการสาธารณะใหRมีลักษณะเปVนภาคเอกชน ตลอดจน การกําหนดหลัก
ธรรมาภิบาลภายใตRพระราชกฤษฎีกาวHาดRวยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบRานเมืองท่ีดี 2546 
ซึ่งใหRความสําคัญกับการตอบสนองความตRองการของประชาชน การเป�ดชHองทางใหRประชาชนเขRามามี
สHวนรHวมในการบริหารราชการในกระบวนการประชาพิจารณ� รวมถึงการประเมินผลการดําเนินงาน 

ในการน้ี เม่ือนําหลักการดังกลHาวมาประกอบการอธิบายจะพบวHา ภาครัฐนอกจาก จะมี
บทบาทในการขับเคลื่อนการอนุรักษ�และฟwxนฟูป�าชายเลนผHานโครงการและกิจกรรมตามแผน
ยุทธศาสตร�แลRว ยังเปVนศูนย�กลางในการผสานความรHวมมือระหวHางหนHวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม ไมHวHาจะเปVนการเป�ดรับฟyงความคิดเห็นผHานการประชาพิจารณ� การประชาสัมพันธ�
ใหRภาคเอกชนเขRามารHวมปลูกป�าชายเลนใน “โครงการ CSR”  

จากท่ีกลHาวขRางตRนสามารถอภิปรายผลการศึกษาโดยจําแนกออกเปVน 2 ประเด็น ดังน้ี 
ประเด็นแรก การมีส�วนร�วมของประชาชน จากการศึกษาจะพบวHาประชาชนจะมีสHวนรHวม

จากกิจกรรมท่ีเก่ียวขRองกับป�าชายเลนอยูHในระดับมาก โดยเฉพาะอยHางย่ิงดRานการปฏิบัติ (  = 3.17) 

และรับผลประโยชน� (  = 3.18) แตHดRวยเหตุผลทางเศรษฐกิจอาจสHงผลกระทบ ตHอระดับการมีสHวน
รHวม เน่ืองจากประชาชนในพ้ืนท่ีประกอบอาชีพประมง ทําใหRตRองพ่ึงพารายไดRจากการจับสัตว�นํ้า ซึ่ง
ในประเด็นน้ีสอดคลRองกับการศึกษาของทรงเกียรติ วิโรจน�กูลทอง (2551) ท่ีพบวHาประชาชนในพ้ืนท่ี
จะเขRามามีสHวนรHวมในการดําเนินกิจกรรมมากหรือนRอยน้ันข้ึนอยูHกับผลประโยชน�และผลกระทบท่ีจะ
ไดRรับจากโครงการและกิจกรรมเหลHาน้ัน ดังน้ัน จึงเปVนประเด็นสําคัญท่ีเสียงตHอระดับและทัศนคติตHอ
การมีสHวนรHวมเปVนอยHางมาก 

ประเด็นท่ีสอง การสรOางความร�วมมือ การแกRไขปyญหาการกัดเซาะพ้ืนท่ีชายฝy�งทะเลนับเปVน
ปyญหาใหญHท่ีไมHสามารถแกRไขไดRโดยการดําเนินโครงการของภาครัฐเพียงอยHางเดียว หากแตHไดRมีความ
รHวมมือในการดําเนินโครงการระหวHางหนHวยงานภาครัฐดRวยกัน (เชHน สํานักงานเขตบางขุนเทียน 
สํานักงานการระบายนํ้า และโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ�) หรือระหวHางภาครัฐกับภาคเอกชน  

จากการศึกษาจะพบวHาภาครัฐมีบทบาทในการสHงเสริมความรHวมมือระหวHางหนHวยงานผHาน
การดําเนินกิจกรรมตHางๆ ซึ่งในประเด็นน้ี สอดคลRองกับการศึกษาวิจัยของธันภัทร โคตรสิงห� (2556) 
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ท่ีพบวHา “การสรRางความรHวมมือระหวHางหนHวยงาน” เปVนหน่ึงในหRาองค�ประกอบของกระบวนการ
ขับเคลื่อนนโยบายสูHการปฏิบัติ  
 
ขOอเสนอแนะ 

เพ่ือใหRการดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขRองกับการอนุรักษ�และฟwxนฟูพ้ืนท่ีป�าชายเลนเปVนไปอยHางมี
คุณคHา ผูRเขียนไดRมีขRอเสนอตาม 3 กลยุทธ�ของแนวคิดคุณคHาสาธาณะ (Public Value) ดังน้ี 

กลยุทธ�ท่ี 1 การส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในทุกกระบวนการ จากการศึกษา

พบวHาท่ีผHานมาประชาชนจะมีสHวนรHวมมากในการปฏิบัติ (  = 3.17) และการรับผลประโยชน� (  = 
3.18) ในทางตรงกันขRามการมีสHวนรHวมในการเสนอปyญหา การตัดสินใจ การวางแผนดําเนินกิจกรรม 
และการประเมินผล ยังมีไมHมากนัก ดังน้ัน ภาครัฐจําเปVนตRองกําหนดกฎ ระเบียบใหRทุกกระบวนการ
ตRองมีประชาชนเขRามามีสHวนรHวม เพ่ือใชRภาครัฐยึดถือและปฏิบัติตาม โดยเปVนหลักประกันวHาโครงการ
และกิจกรรมน้ันไดRผHานมีปรึกษาหารือกับผูRมีสHวนไดRเสียแลRว ซึ่งจะเปVนการลดขRอพิพาทและสรRางความ
รHวมมือของทุกภาคสHวน 

กลยุทธ�ท่ี 2 ยกระดับการอนุรักษ�และฟ��นฟูปpาชายเลนเป�นยุทธศาสตร�หลักในแผนพัฒนา
ทOองถ่ิน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินงานภาครัฐ หลังจากการกําหนดกฎ 
ระเบียบเพ่ือเปVนกรอบในการดําเนินงานในข้ันแรกแลRว ในข้ันตอนตHอมาจะตRองปรับปรุงและพัฒนา
ความสามารถในการดําเนินงานเพ่ือใหRสามารถใชRทรัพยากรอยHาง มีประสิทธิภาพมีการเป�ดรับ
อาสาสมัครชุมชนในการตรวจสอบ ดูแล เฝ{าระวังการบุกรุกพ้ืนท่ี ป�าชายเลน  

พรRอมกันน้ี สํานักงานเขตบางขุนเทียนและองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน ควรกําหนดแนว
ทางการพัฒนาพ้ืนท่ีป�าชายเลนใหRเปVนประเด็นยุทธศาสตร�ตามแผนพัฒนาทRองถ่ิน ซึ่งจะทําใหRเกิดการ
พัฒนาในเชิงยุทธศาสตร�มากย่ิงข้ึน 

กลยุทธ�ที่ 3 การสรOางค�านิยมปpาชายเลนในเชิงคณุค�าสาธารณะ กลยุทธ�สุดทRาย จะเปVนการ
ปลูกจิตสํานึกใหRประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของพ้ืนท่ีป�าชายเลน โดยกําหนดกลุHมเป{าหมาย 2 
กลุHม ไดRแกH กลุHมประชาชนภายนอก และประชาชนในพ้ืนท่ี กลHาวคือ กลุHมประชาชนภายนอก ควร
สHงเสริมใหRประชาชนกลุHมใหมHท่ีไมHมีเขRามาเย่ียมชมป�าชายเลนไดRเห็นความสําคัญ โดยใชRศูนย�อนุรักษ�
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ}�งเปVนศูนย�กลาง เพราะฉะน้ันจึงตRองปรับปรุงและยกระดับศูนย�อนุรักษ�
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝy�งใหRมีเปVนแหลHงเรียนรูRท่ีทันสมัย มีการจัดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ�
แหลHงเรียนรูRและสื่อสารใหRประชาชนไดRรูRจักผHานกิจกรรมตHางๆ เชHน การจัดมินิมาราธอนตลอดเสRนทาง
พ้ืนท่ีชายฝy�งทะเล ตลอดจนเทศกาลอาหารทะเล เปVนตRน 

สําหรับประชาชนในพื้นท่ีจะตRองมีการสHงเสริมอาชีพและมีการกระจายโอกาสและ
ผลประโยชน�จากพ้ืนท่ีป�าชายเลนไปสูHสังคมโดยรอบ ใหRประชาชนไดRเห็นความสําคัญของ ป�าชายเลน 
เพราะป�าชายเลนเปVนแหลHงรายไดR ซึ่งทัศนคติดังกลHาวจะชHวยใหRประชาชนในพ้ืนท่ีเห็นความสําคัญและ
รูRสึกเปVนเจRาของทรัพยากรรHวมกัน 
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การมีส�วนร�วมของขOาราชการสํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการศึกษาเอกชน 
ในการจัดทําแผนปฏบิัตริาชการ 

Government Officers’ Participation at the Office of the Private 
Education Commission 

In Preparing the Government Action Plan 
 

ณฐมน ทองนRอย และโกวิทย� กังสนันท� 
 

บทคัดย�อ 
 การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค� 1) เพ่ือศึกษาระดับการมีสHวนรHวมของขRาราชการสํานักงาน
คณะกรรมการสHงเสริมการศึกษาเอกชนในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการ
มีสHวนรHวมของขRาราชการสํานักงานคณะกรรมการสHงเสริมการศึกษาเอกชนในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการท่ีมีปyจจัยสHวนบุคคลตHางกันโดยแบHงการศึกษาออกเปVน8องค�ประกอบ ไดRแกH (1)การถHายทอด
นโยบาย (2)การกําหนด วิสัยทัศน� พันธกิจและเป{าประสงค�(3)การวิเคราะห�สถานการณ� ภายนอก 
และภายใน (4) กําหนดประเด็นยุทธศาสตร� (5) การวางกรอบแผนงานและโครงการ กิจกรรม ท่ี
สนับสนุนกลยุทธ� (6) การจัดสรรทรัพยากร (คน เงิน เวลา) (7) การนําเสนอแผนเพ่ือตัดสินใจอนุมัติ 
และ (8) การกําหนดรูปแบบและวิธีการประเมินผล กลุHมตัวอยHางท่ีใชRในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ 
ขRาราชการสํานักงานคณะกรรมการสHงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 228 คน ใชRแบบสอบถามเปVน
เคร่ืองมือในการวิจัย สถิติท่ีใชRในการวิเคราะห� คHาความถ่ี คHารRอยละคHาเฉลี่ยและสHวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานทดสอบความแตกตHางดRวยสถิติ One-way ANOVAและการทดสอบเปVนรายคูHโดยวิธีการของ
เชฟเฟ�(Schefft’s Method)  
 ผลการวิจัยพบวHาระดับการมีสHวนรHวมของขRาราชการสํานักงานคณะกรรมการสHงเสริม
การศึกษาเอกชนในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการคHาเฉลี่ยการมีสHวนรHวมทุกดRานอยูHในระดับปานกลาง 
เรียงลําดับจากมากไปหานRอย ไดRแกH ดRานการถHายทอดนโยบายรองลงมา ดRานการวางกรอบแผนงาน
และโครงการ กิจกรรมท่ีสนับสนุนกลยุทธ�ดRานการกําหนด วิสัยทัศน� พันธกิจ และเป{าประสงค�ดRาน
การวิเคราะห�สถานการณ� ภายนอก และภายในดRานการกําหนดรูปแบบและวิธีการประเมินผลดRาน
กําหนดประเด็นยุทธศาสตร�ดRานการนําเสนอแผนเพ่ือตัดสินใจอนุมัติและดRานการจัดสรรทรัพยากรผล
การศึกษาเปรียบเทียบการมีสHวนรHวมของขRาราชการในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการท่ีมีปyจจัยสHวน
บุคคลตHางกัน เม่ือจําแนกตามสถานภาพสHวนบุคคล พบวHา ขRาราชการท่ีมีระดับการศึกษา ประสบการณ�
ทํางาน สายงาน และระดับตําแหนHงงานตHางกัน มีสHวนรHวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการแตกตHางกัน ท่ี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 แตHไมHแตกตHางกันตามอายุ 
คําสําคัญ :การมีสHวนรHวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
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Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study government officers’ 
participation at the Office of the Private Education Commission in preparing the 
government action plan, and 2) to compare government officers’ participation at the 
Office of the Private Education Commission in preparing the government action plan, 
classified by personal factors. This study focused on eight elements including (1) policy 
transfer, (2) formulation of vision, mission and objective, (3) analysis of internal and 
external situations, (4) formulation of strategic issues, (5) framing plan and project, and 
activities that support the strategy, (6) resource allocation (people, money, and time), (7) 
presentation of plans for decision approval, and (8) formulation of evaluation model and 
methods. The sample of this research was 228 government officers at Office of the 
Private Education Commission. The questionnaire was used as the research instrument. 
Data were analyzed through statistics including frequency, percentage, mean and 
standard deviation. The difference was tested with One-way ANOVA and pairwise 
comparison through Schefft’s Method.  
 The results of this study indicated that overall participation of the respondents in 
preparing the government action plan was at a moderate level. When aspects were 
arranged from the highest to the lowest levels, an aspect with the highest mean score 
was policy transfer, followed by framing plan and project, and activities that support the 
strategy, formulation of vision, mission and objective, analysis of internal and external 
situations, formulation of evaluation model and methods, formulation of strategic issues, 
presentation of plans for decision approval, and resource allocation. By comparing 
personal factors, the respondents with different educational level, working experience, 
field of work, and work position had different participation in preparing the government 
action plan with a statistical significance level of 0.5. However, the respondents with 
different age had indifferent participation.  
Keywords: Participation in preparing the government action plan 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการมีสHวนรHวมของขRาราชการสํานักงานคณะกรรมการสHงเสริมการศึกษา
เอกชนในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการมีสHวนรHวมของขRาราชการสํานักงานคณะกรรมการสHงเสริม
การศึกษาเอกชนในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการท่ีมีปyจจัยสHวนบุคคลตHางกัน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการท่ีผูRวิจัยไดRศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการมีสHวนรHวมในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวขRอง ผูRวิจัยสามารถเขียนเปVนกรอบแนวคิดไดR ดังภาพท่ี 1 

 
         ตัวแปรตOน                  ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากรท่ีใชRในการวิจัยคร้ังน้ี คือขRาราชการสํานักงานคณะกรรมการสHงเสริมการศึกษา
เอกชนในสHวนของขRาราชการเฉพาะกรุงเทพมหานครจํานวน 228 คนกลุHมตัวอยHางท่ีใชRในการวิจัยคร้ัง
น้ี จํานวน120 คนท่ีไดRมาจากวิธีการสุHมอยHางงHาย (Simple random sampling)กําหนดขนาดของกลุHม
ตัวอยHางโดยวิธีเป�ดตารางสําเร็จของเครซี่และมอร�แกน(Krejecie& Morgan, 1970: 608) ท่ีระดับ
นัยสําคัญ .05 
 เคร่ืองมือท่ีใชOในการวิจัย 

โดยใชRแบบสอบถามแบHงออกเปVน 2ตอน ดังน้ี 
ตอนท่ี1 แบบสอบถามเก่ียวกับปyจจัยสHวนบุคคลของขRาราชการ เปVนแบบสอบถามแบบ

ตรวจสอบรายกาย (Cheek list) ประกอบดRวย อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ�ทํางาน สายงาน 
และระดับตําแหนHงงาน ซึ่งเปVนลักษณะแบบวัดใหRเลือกคําตอบ โดยใหRกลุHมตัวอยHางใสHเคร่ืองหมาย � 
ลงในชHองท่ีตรงกับขRอมูลของตนเอง 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการมีสHวนรHวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีลักษณะ
เปVนแบบมาตราสHวนประมาณคHา (rating scale) แบHงระดับการเลือกตอบคําถามออกเปVน 5 ระดับ คือ 

ป�จจัยส�วนบุคคล 
 

1. อายุ  
2. ระดับการศึกษา 
3.  ประสบการณ�ทํางาน 
4. สายงาน 
5. ระดับตําแหน งงาน 

 

การมีส�วนร�วมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
 
 

  1.การถ ายทอดนโยบาย 
  2. การกําหนด วิสัยทัศน� พันธกิจและเป*าประสงค� 
  3.การวิเคราะห�สถานการณ� ภายนอก และภายใน 
  4. กําหนดประเด็นยุทธศาสตร� 
  5. การวางกรอบแผนงานและโครงการ กิจกรรม  
ท่ีสนับสนุนกลยุทธ� 
  6. การจัดสรรทรัพยากร (คน เงิน เวลา) 
  7. การนําเสนอแผนเพ่ือตัดสินใจอนุมัติ 
  8. การกําหนดรูปแบบและวิธีการประเมินผล 
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จริงมากท่ีสุด จริงมาก จริงปานกลาง จริงนRอย และจริงนRอยท่ีสุดโดยครอบคลุมการมีสHวนรHวม 8ดRาน 
ดังน้ี 

1) การถHายทอดนโยบาย 
2) การกําหนด วิสัยทัศน� พันธกิจและเป{าประสงค� 
3) การวิเคราะห�สถานการณ� ภายนอก และภายใน 
4) กําหนดประเด็นยุทธศาสตร� 
5) การวางกรอบแผนงานและโครงการ กิจกรรม ท่ีสนับสนุนกลยุทธ� 
6) การจัดสรรทรัพยากร (คน เงิน เวลา) 
7) การนําเสนอแผนเพ่ือตัดสินใจอนุมัติ 
8) การกําหนดรูปแบบและวิธีการประเมินผล 

 

 การแปลผลขRอมูลในแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเปVนมาตราสHวนประมาณคHา(rating scale)  
5 ระดับ ดังน้ี 
 จริงมากท่ีสุด หมายถึง ผูRตอบเห็นวHาขRอความน้ันตรงกับความเปVนจริงมากท่ีสุด 
 จริงมาก  หมายถึง ตอบเห็นวHาขRอความน้ันตรงความเปVนจริงอยูHบHอยคร้ัง  
 จริงปานกลาง หมายถึง ผูRตอบเห็นวHาขRอความน้ันตรงความเปVนจริงเปVนบางคร้ัง 
 จริงนRอย  หมายถึง ผูRตอบเห็นวHาขRอความน้ันตรงความเปVนจริงเปVนสHวนนRอย 
 จริงนRอยท่ีสุด หมายถึง ผูRตอบเห็นวHาขRอความน้ันไมHตรงกับความเปVนจริงเลย 
 

เกณฑ�การใหRคะแนน 
 จริงมากท่ีสุด ไดR 5 คะแนน  
 จริงมาก  ไดR 4 คะแนน  
 จริงปานกลาง ไดR 3 คะแนน  
 จริงนRอย  ไดR 2 คะแนน  
 จริงนRอยท่ีสุด ไดR 1 คะแนน  
 
 การแปลผลขRอมูล 
 คะแนนเฉลี่ยระหวHาง 4.50 - 5.00 หมายถึง การมีสHวนรHวมมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหวHาง 3.50 - 4.49หมายถึง การมีสHวนรHวมมาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหวHาง 2.50 – 3.49หมายถึง การมีสHวนรHวมปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหวHาง 1.50 – 2.49หมายถึง การมีสHวนรHวมนRอย 
 คะแนนเฉลี่ยระหวHาง 1.00 – 1.49หมายถึง การมีสHวนรHวมนRอยท่ีสุด 
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การเก็บรวบรวมขOอมูล 
การวิจัยคร้ังน้ี ผูRวิจัยใชRแบบสอบถามในการศึกษาเพ่ือเปVนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขRอมูลโดยมี
วิธีดําเนินการ ดังตHอไปน้ี 
 1.ผูRวิจัยไดRแจกแบบสอบถาม และช้ีแจงพรRอมอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามอยHางถูกตRอง
ใหRกับพนักงานท่ีตอบแบบสอบถามทราบ รวมถึงช้ีแจงใหRทราบถึงวัตถุประสงค�ของการวิจัยในคร้ังน้ี 
 2. ตรวจสอบความถูกตRอง ครบถRวนจากแบบสอบถามดRวยตนเองท้ังหมด 
 3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมด 120ชุด และนําขRอมูลแบบสอบถามท่ีไดRไปวิเคราะห�
ตามวิธีทางสถิติตHอไป 
 การวิเคราะห�ขOอมูลและสถิติที่ใชOในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ี ผูRวิจัยไดRดําเนินการวิเคราะห�ขRอมูลตามลําดับ ดังน้ี 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 1.1 วิเคราะห�ขRอมูลปyจจัยสHวนบุคคล ไดRแกH อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ�ทํางาน 

สายงาน และระดับตําแหนHงดRวยการแจกแจงความถ่ี และรRอยละ 
 1.2 วิเคราะห�ระดับการมีสHวนรHวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ดRวยการหาคHาเฉลี่ย

และสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
2. วิเคราะห�เปรียบเทียบความแตกตHางระหวHางตัวแปรทีละคูH โดยใชR One-way ANOVA 

สําหรับตัวแปรท่ีมีคHา 3 คHาข้ึนไป ในกรณีท่ีพบวHามีความแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
p < .05 จึงทําการทดสอบเปVนรายคูHโดยวิธีการของเชฟเฟ� (Schefft’s Method) 
 
ผลการวิจัย 
 1. สถานภาพสHวนบุคคล พบวHา ขRาราชการมีชHวงอายุ 31-40 ปY มากท่ีสุด คิดเปVนรRอยละ 
56.70 การศึกษาอยูHในระดับปริญญาตรี คิดเปVนรRอยละ 72.50 มีประสบการณ�ทํางานนRอยกวHา 5 ปY 
คิดเปVนรRอยละ 35.00 ปฏิบัติงานดRานนักวิชาการศึกษา คิดเปVนรRอยละ 61.70 และระดับตําแหนHงงาน
อยูHในระดับปฏิบัติการ คิดเปVนรRอยละ 55.00 
 2. ขRอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับการมีสHวนรHวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของขRาราชการ  
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ตารางท่ี 1 การมีสHวนรHวมของขRาราชการในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ จําแนกตามองค�ประกอบ  
8 ดRาน 
 

  การมีส�วนร�วมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ    Χ      SD     แปลผล 

1. ดRานการถHายทอดนโยบาย 2.84 0.85 ปานกลาง 
 2. ดRานการกําหนดวิสัยทัศน� พันธกิจ และเป{าประสงค� 2.78 0.95 ปานกลาง 
 3. ดRานการวิเคราะห�สถานการณ�ภายนอกและภายใน 2.67 0.91 ปานกลาง 
 4. ดRานกําหนดประเด็นยุทธศาสตร� 2.62 0.95 ปานกลาง 
 5. ดRานการวางกรอบแผนงานและโครงการ กิจกรรมท่ีสนับ 
สนุนกลยุทธ� 2.79 0.91 ปานกลาง 
 6. ดRานการจัดสรรทรัพยากร 2.53 0.98 ปานกลาง 
 7. ดRานการนําเสนอแผนเพ่ือตัดสินใจอนุมัติ 2.54 1.11 ปานกลาง 
 8. ดRานการกําหนดรูปแบบและวิธีการประเมินผล 2.63 1.03 ปานกลาง 

รวม 2.62 0.76 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 1 แสดงใหRเห็นวHาคHาเฉลี่ยการมีสHวนรHวมของขRาราชการในการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการ โดยภาพรวมเทHากับ 2.62 จัดอยูHในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปVนรายดRานพบวHา คHาเฉลี่ย
การมีสHวนรHวมทุกดRานอยูHในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปหานRอย ไดRแกH ดRานการถHายทอด
นโยบาย รองลงมา ดRานการวางกรอบแผนงานและโครงการ กิจกรรมท่ีสนับสนุนกลยุทธ� ดRานการ
กําหนด วิสัยทัศน� พันธกิจ และเป{าประสงค� ดRานการวิเคราะห�สถานการณ� ภายนอก และภายใน ดRาน
การกําหนดรูปแบบและวิธีการประเมินผล ดRานกําหนดประเด็นยุทธศาสตร� ดRานการนําเสนอแผนเพ่ือ
ตัดสินใจอนุมัติ และดRานการจัดสรรทรัพยากร มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 2.84, 2.79, 2.78 , 2.67 , 2.63 , 
2.62 , 2.54 และ 2.53 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเปVนรายดRานในแตHละดRานสามารถสรุปไดR ดังน้ี 
 ดRานท่ี 1 ดRานการถHายทอดนโยบาย อยูHในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปVนรายขRอ 
พบวHา ขRอท่ีมีคHาเฉลี่ยสูงสุดคือ การมีสHวนรHวมในการจัดเก็บรวบรวมขRอมูลท่ีเก่ียวขRองในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560-2564 มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 2.97 รองลงมาคือ การมีสHวนรHวมในการ
ประชุมรับนโยบายจากผูRบริหารในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560-2564 มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 
2.91 สHวนขRอท่ีมีคHาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การแสดงความคิดเห็น ขRอเสนอในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
พ.ศ. 2560-2564 และการเขRารHวมในการจัดทําเอกสารสรุปนโยบายจากผูRบริหารและหนHวยงานท่ี
เก่ียวขRองเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งมีคHาเฉลี่ยเทHากันเทHากับ 2.73 
 ดRานท่ี 2 ดRานการกําหนด วิสัยทัศน� พันธกิจ และเป{าประสงค� จัดอยูHในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเปVนรายขRอ พบวHา ขRอท่ีมีคHาเฉลี่ยสูงสุดคือ การมีสHวนรHวมในการกําหนดวิสัยทัศน� มีคHาเฉลี่ย
เทHากับ 2.84 รองลงมาคือ การมีสHวนรHวมในการกําหนดพันธกิจ มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 2.77 และทHานมีสHวน
รHวมในการกําหนดเป{าประสงค� มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 2.72 
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 ดRานท่ี 3 ดRานการวิเคราะห�สถานการณ�ภายนอกและภายใน จัดอยูHในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเปVนรายขRอ พบวHา ขRอท่ีมีคHาเฉลี่ยสูงสุดคือ การมีสHวนรHวมในการกําหนดยุทธศาสตร�ในการ
แกRปyญหาของสํานักงานคณะกรรมการสHงเสริมการศึกษาเอกชน และการมีสHวนรHวมในการระดมความ
คิดเห็นในการวิเคราะห�โอกาส อุปสรรคของแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งมีคHาเฉลี่ยเทHากัน
เทHากับ 2.72 สHวนขRอท่ีมีคHาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การมีสHวนรHวมในการกําหนดแนวทางในการแกRปyญหาใน
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560-2564 และ การมีสHวนรHวมในการกําหนดแนวทางในการ
แกRปyญหา ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560-2564 มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 2.63 
 ดRานท่ี 4 ดRานการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร� จัดอยูHในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปVนราย
ขRอ พบวHา ขRอท่ีมีคHาเฉลี่ยสูงสุดคือ การมีสHวนรHวมในการระบุประเด็นยุทธศาสตร� มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 
2.68 รองลงมา การมีสHวนรHวมในการสรRางกรอบ นิยาม และความหมายของประเด็นยุทธศาสตร� มี
คHาเฉลี่ยเทHากับ 2.61 สHวนขRอท่ีมีคHาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การมีสHวนรHวมในการจัดโครงสรRางประเด็น
ยุทธศาสตร� มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 2.58  
 ดRานท่ี 5 ดRานการวางกรอบแผนงานและโครงการ กิจกรรมท่ีสนับสนุนกลยุทธ� จัดอยูHในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเปVนรายขRอ พบวHา ขRอท่ีมีคHาเฉลี่ยสูงสุดคือ การมีสHวนรHวมในการกําหนด
ข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมในแผนงาน มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 2.85 รองลงมา การมีสHวนรHวมในการ
วางแผนงานใหRสอดคลRองกับนโยบาย มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 2.83 สHวนขRอท่ีมีคHาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การมีสHวน
รHวมปรับแผนกลยุทธ�ใหRสอดคลRองกับวิสัยทัศน� พันธกิจ เป{าประสงค� มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 2.73 
 ดRานท่ี 6 ดRานการจัดสรรทรัพยากร จัดอยูHในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปVนรายขRอ พบวHา 
ขRอท่ีมีคHาเฉลี่ยสูงสุดคือ การมีสHวนรHวมในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ� และเคร่ืองมือ มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 2.63 
รองลงมา การมีสHวนรHวมในการกําหนดตารางเวลาหรือปฏิทินการปฏิบัติงานในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ พ.ศ. 2560-2564 มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 2.60 สHวนขRอท่ีมีคHาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การมีสHวนรHวมในการ
คัดเลือกขRาราชการเพ่ือรHวมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560-2564 มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 
2.46 

ดRานท่ี 7 ดRานการนําเสนอแผนเพ่ือตัดสินใจอนุมัติ ราชการ ดRานการนําเสนอแผนเพ่ือ
ตัดสินใจอนุมัติ จัดอยูHในระดับตํ่า 
 ดRานท่ี 8 ดRานการกําหนดรูปแบบและวิธีการประเมินผล จัดอยูHในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเปVนรายขRอ พบวHา ขRอท่ีมีคHาเฉลี่ยสูงสุดคือ การท่ีทHานมีสHวนรHวมในการจัดทํารายงานและ
เสนอตHอผูRบริหารมีคHาเฉลี่ยเทHากับ 2.67 รองลงมา การมีสHวนรHวมในการเก็บขRอมูลประเมินและ
วิเคราะห�ขRอมูล ติดตาม และประเมินผล มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 2.64 สHวนขRอท่ีมีคHาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การมีมี
สHวนรHวมในการพิจารณาเกณฑ�การประเมินผล มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 2.59  
 
การอภิปรายผล 

การวิจัยเร่ือง การมีสHวนรHวมของขRาราชการสํานักงานคณะกรรมการสHงเสริมการศึกษาเอกชน
ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ สามารถอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี 
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1. สมมติฐานขOอท่ี 1 การมีส�วนร�วมของขOาราชการสํานักงานคณะกรรมการส�งเสริม
การศึกษาเอกชนในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการอยู�ในระดับปานกลาง สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยไดOดังนี้ 

  จากผลการวิจัย พบวHา การมีสHวนรHวมของขRาราชการสํานักงานคณะกรรมการสHงเสริม
การศึกษาเอกชนในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยภาพรวมและรายดRานทุกดRานอยูHในระดับปาน
กลาง โดยการมีสHวนรHวมดRานการถHายทอดนโยบายมีคHาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาการมีสHวนรHวมดRานการ
วางกรอบแผนงานและโครงการ กิจกรรมท่ีสนับสนุนกลยุทธ� ดRานการกําหนด วิสัยทัศน� พันธกิจ และ
เป{าประสงค� ดRานการวิเคราะห�สถานการณ� ภายนอก และภายใน ดRานการกําหนดรูปแบบและวิธีการ
ประเมินผล ดRานกําหนดประเด็นยุทธศาสตร� ดRานการนําเสนอแผนเพ่ือตัดสินใจอนุมัติ และดRานการ
จัดสรรทรัพยากร แสดงใหRเห็นวHา ขRาราชการสํานักงานคณะกรรมการสHงเสริมการศึกษาเอกชน ท้ัง
ระดับผูRบริหาร ผูRปฏิบัติงาน ตลอดจนผูRท่ีเก่ียวขRองไดRเขRาใจวัตถุประสงค� เป{าหมาย และนโยบายใน
การปฏิบัติงานตHางๆ ท่ีเก่ียวขRองกับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปYไปประยุกต�ใชRในการ
ปฏิบัติงานไดRอยHางเหมาะสม สอดคลRองกับพันธกิจของ สํานักงานคณะกรรมการ (2560) ท่ีกลHาวไวRวHา 
ขRาราชการไทยในฐานะกลไกขับเคลื่อนภาครัฐท่ีสําคัญตRองเปลี่ยนแปลง (Change) โดยตRองกRาวออก
จากกรอบความคิดและวิธีการทํางานแบบเดิมพรRอมทRาทายสิ่งใหมH แกRไขปyญหาอยHางมีเหตุผล ตRอง
สามารถประสานการทํางานรHวมกัน (Collaboration) เพ่ือไปสูHเป{าหมายเดียวกันท้ังภายในหนHวยงาน
เดียวกัน ระหวHางหนHวยงานของรัฐ ระหวHางหนHวยงานของรัฐกับเอกชน และระหวHางหนHวยงานรัฐกับ
ประชาชน เพ่ือการสรRางคุณคHารHวมกันตRองมีปyญญาสรRางสรรค� โดยรHวมกันสรRางสรรค�ผลงานท่ีเปVนเลิศ 
(Creative) และใชRประโยชน�จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสรRางความประทับใจและการมีสHวนรHวมจาก
ประชาชน และท่ีสําคัญคือจะตRองรHวมสรRางภาคราชการท่ีปลอดคอร�รัปช่ัน ยึดม่ันในความซื่อสัตย� 
ซื่อตรง โปรHงใส ไมHเลือกปฏิบัติ และ มีคุณธรรม (Corruption free) ท้ังน้ียังสอดคลRองกับงานวิจัยของ 
อาทิตย� แกRวอุHนเรือง (2561) ไดRศึกษาเร่ือง การมีส2วนร2วมของข าราชการตํารวจในศูนย>ฝ0กอบรม
ตํารวจภูธรภาค 5 ในการดําเนินงานดRานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พบวHาระดับการมีสHวนรHวม
ของขRาราชการตํารวจศูนย�ฝ}กอบรมตํารวจภูธรภาค 5 ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในภาพ
รวมอยูHในระดับปานกลาง และ เบญจวรรณ ทับพร (2555) ไดRศึกษาเร่ือง การมีสHวนรHวมของบุคลากร
สถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล ในการประกัน คุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหHงชาติ พ.ศ. 2542 ผลการศึกษาพบวHา บุคลากรสถาบันวิทยาศาสตร�ทางทะเล มีสHวนรHวมในการ
ตรวจสอบผลการดําเนินงาน สHวนรHวมในการปรับปรุงระบบ และสHวนรHวมในการวางแผนอยูHในระดับ
ปานกลาง แตHไมHสอดคลRองกับผลการวิจัยของ เพชรรัตน� เพ็ชรมณี (2553) ไดRศึกษาเร่ือง การมีส2วน
ร2วมในการจัดทําแผนกลยุทธ>ของครูโรงเรียนแจ งวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบวHา 
การมีสHวนรHวมในการจัดทําแผนกลยุทธ�ของครูโรงเรียนแจRงวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยรวม
อยูHในระดับมาก 
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2. สมมติฐานขOอท่ี 2 ขOาราชการท่ีมีป}จจัยส�วนบุคคลต�างกัน มีส�วนร�วมในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการต�างกัน สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดOดังนี้ 

2.1 ขRาราชการท่ีมีอายุตHางกัน มีสHวนรHวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการโดยภาพรวมไมH
แตกตHางกันซึ่งผลการวิจัยไมHเปVนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไวR ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากขRาราชการทุกคน 
ทุกชHวงวัยมีภารกิจหลักท่ีเหมือนกัน ไดRรับมอบหมายใหRทํางานในลักษณะคลRายคลึงกัน และยึด
หลักการเดียวกันคือ การจัดทําแผนปฏิบัติการโดยท่ัวไปทุกหนHวยงานจะตRองใหRอยูHภายใตRกรอบของ
การพัฒนาประเทศ อายุของขRาราชการจึงไมHมีผลตHอการมีสHวนรHวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  

2.2 ขRาราชการท่ีมีระดับการศึกษาตHางกัน มีสHวนรHวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการโดย
ภาพรวมแตกตHางกัน ซึ่งผลการวิจัยดังกลHาวไดRสนับสนุนสมมติฐานท่ีกําหนดไวR จากผลการวิเคราะห�
เปรียบเทียบคHาเฉลี่ยรายคูH พบวHา ผูRท่ีมีการศึกษาในระดับสูงกวHาระดับปริญญาโท มีสHวนรHวมในการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการมากกวHา ผูRท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ท้ังน้ีเน่ืองจากการศึกษาเปVนสHวน
สําคัญในการติดตHอสื่อสาร และบHงบอกถึงความรูRความเขRาใจในการปฏิบัติงาน ผูRมีการศึกษาท่ีสูงยHอมมี
ความถนัดในการวางแผน การคิดวิเคราะห� และมีสHวนรHวมโดยสมัครใจ ท้ังในดRานการตัดสินใจ 
(Decision-Making) การมีสH วนรHวมในการปฏิ บั ติการ (Implementation) การมีสH วนรHวมใน
ผลประโยชน� (Benefits) และการมีสHวนรHวมในการประเมินผล (Evaluation) เพ่ือใหRเกิดประโยชน�
สูงสุดตHอองค�กร 

2.3 ขRาราชการท่ีมีประสบการณ�ทํางานตHางกัน มีสHวนรHวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
โดยภาพรวมแตกตHางกัน ซึ่งผลการวิจัยดังกลHาวไดRสนับสนุนสมมติฐานท่ีกําหนดไวR จากผลการ
วิเคราะห�เปรียบเทียบคHาเฉลี่ยรายคูH พบวHา ขRาราชการท่ีมีประสบการณ�ทํางานมากกวHา 15 ปYมีสHวน
รHวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการมากกวHาผูRที่มีประสบการณ�ทํางานนRอยกวHา 5 ปY อาจเปVนเพราะผูRท่ี
มีประสบการณ�ทํางานมานาน มีความเช่ียวชาญ มีมุมมองและประสบการณ�อยHางกวRางขวาง สามารถ
ใหRความรHวมมือในการวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติราชการใหRเกิดประสิทธิผล มีความกลRาคิด กลRาทํา 
กลRาตัดสินใจ มากกวHาผูRที่มีประสบการณ�ทํางานนRอยกวHา 

2.4 ขRาราชการท่ีมีสายงานตHางกัน มีสHวนรHวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการโดยภาพรวม
แตกตHางกัน ซึ่งผลการวิจัยดังกลHาวไดRสนับสนุนสมมติฐานท่ีกําหนด จากผลการวิเคราะห�เปรียบเทียบ
คHาเฉลี่ยรายคูH พบวHา ขRาราชการท่ีมีสายงานดRานนักวิเคราะห�นโยบายและแผน มีสHวนรHวมในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการมากกวHาผูR ท่ีมีสายงานดRานอ่ืนๆ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากผูR ท่ีปฏิบัติงานดRานการ
วิเคราะห�นโยบายและแผน มีความถนัดและเช่ียวชาญในดRานการจัดทําแผนปฏิบัติราชการอยูHแลRว จึง
ทําใหRมีผลการมีสHวนรHวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการแตกตHางกัน 

2.5 ขRาราชการท่ีมีระดับตําแหนHงงานตHางกัน มีสHวนรHวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
โดยภาพรวมแตกตHางกัน ซึ่งผลการวิจัยดังกลHาวไดRสนับสนุนสมมติฐานท่ีกําหนด จากผลการวิเคราะห�
เปรียบเทียบคHาเฉลี่ยรายคูH พบวHา ขRาราชการท่ีอยูHในตําแหนHงชํานาญการพิเศษ มีสHวนรHวมในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการมากกวHาระดับชํานาญการ และระดับปฏิบัติการ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากผูRท่ีอยูHใน
ตําแหนHงชํานาญการพิเศษ ระดับชํานาญการ และระดับปฏิบัติการ มีหนRาท่ีและความรับผิดชอบในการ
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ปฏิบัติงานแตกตHางกันตามบทบาทของตําแหนHงงาน จึงมีความสามารถในการวางแผน การแกRปyญหา
เฉพาะหนRา ความเปVนผูRนํา และความเช่ียวชาญในงานแตกตHางกัน จึงสHงผลใหRสHวนรHวมในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการแตกตHางกัน 

 
ขOอเสนอแนะ 

1. ขOอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชO 
1. จากผลการวิจัยพบวHา การมีสHวนรHวมของขRาราชการในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

ดRานการนําเสนอแผนเพ่ือตัดสินใจอนุมัติ จัดอยูHในระดับตํ่า จึงควรสHงเสริม สนับสนุนใหRขRาราชการมี
สHวนรHวมในดRานการนําเสนอแผนเพ่ือตัดสินใจอนุมัติใหRมากข้ึน 

2. จากผลการวิจัยพบวHาขRาราชการท่ีมีระดับการศึกษา ประสบการณ�ทํางาน สายงาน 
และตําแหนHงงานตHางกัน มีสHวนรHวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการโดยภาพรวมแตกตHางกัน จึงควรนํา
ผลวิจัยไปใชRในการวางแผนสHงเสริมสนับสนุนพัฒนาขRาราชการใหRมีสHวนรHวมในทุกดRาน เพ่ือศักยภาพ
และขีดความสามารถท่ีสูงข้ึน  

3. ควรมีการจัดเก็บผลการวิจัยคร้ังน้ีไวRใหRเปVนระบบและตHอเน่ือง เพ่ือเปVนขRอมูลท่ีจะชHวย
ใหRผูRที่มีหนRาท่ีเก่ียวขRองไดRนําไปใชRประโยชน�ในการเรHงสรRางวัฒนธรรมองค�กร ใหRมีการรHวมมือรHวมใจกัน
ทํางานเปVนทีม มีสHวนรHวมท้ังดRานการวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงการตรวจสอบและ
ปรับปรุงใหRแกRไขในขRอผิดพลาดรHวมกันมากย่ิงข้ึน 

2. ขOอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต�อไป 
1. ควรศึกษาเพ่ิมเติมในสHวนของตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีอาจสHงผลตHอการมีสHวนรHวมของขRาราชการ

เชHน การรับรูRขRอมูลขHาวสาร ภาวะผูRนํา ความพึงพอใจในผลการดําเนินงานท่ีผHานมา 
2. ควรศึกษาในลักษณะงานวิจัยคุณภาพ โดยการสัมภาษณ�เชิงลึกกับกลุHมขRาราชการ

เพ่ือใหRไดRขRอมูลท่ีลึกซึ้งข้ึนและนําขRอมูลท่ีไดRมาพัฒนาสHงเสริมความมีสHวนรHวมในการทํางานตHอไป 
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ความคิดเห็นของผูOสูงอายุต�อการจ�ายเงินสงเคราะห�เพื่อการยังชีพ กรณีศกึษา  
องค�การบริหารส�วนตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

 The Opinions of Elderly for the Welfare Payment Case study : 
  Bangsak Subdistrict Organization, Kantang District, Trang Province 

  
พีระพัฒน� ศิริรตันพรรณ 

 
บทคัดย�อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค�ท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของผูRสูงอายุ ตHอการจHายเงินสงเคราะห�เพ่ือ
การยังชีพและแนวทางการแกRไขปyญหาในการดําเนินงานโครงการสงเคราะห�เบ้ียยังชีพผูRสูงอายุของ
องค�การบริหารสHวนตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประชากรท่ีใชRในการวิจัยคร้ังน้ี ไดRจากการ
สุHมเลือกผูRสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององค�การบริหารสHวนตําบลบางสักโดยวิธีแจกแบบสอบถาม 
จํานวน 338 ชุด ขRอมูลท่ีจากแบบสอบถามในคร้ังน้ีไดRถูกนํามาวิเคราะห�ทางสถิติท่ีเหมาะสมโดยคิด
เปVนรRอยละ ผลการวิเคราะห�ขRอมูลพบวHา ผูRสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององค�การบริหารสHวนตําบล
บางสัก มีความคิดเห็นตHอการจHายเงินสงเคราะห�เบ้ียยังชีพคHอนขRางมาก ท้ังน้ีสามารถดูไดRจากคHาของ
คะแนนท่ีไดRจากแบบสอบถามในทุกประเด็นท่ีมีความสัมพันธ�กับความคิดเห็นของผูRสูงอายุตHอการ
จHายเงินสงเคราะห�เพ่ือการยังชีพโดยคHาของความสัมพันธ�ท่ีไดRท้ังหมดเปVนความสัมพันธ�เชิงบวก แตH
ท้ังน้ีควรท่ีจะศึกษาความคิดเห็นและการมีสHวนรHวมในกลุHมตัวอยHางภาคสHวนอ่ืนๆ ดRวย เพ่ือจะไดRทราบ
แนวทางท่ีแตกตHางและหลากหลายของการดําเนินงานเก่ียวกับกรณีดังกลHาว อันจะพัฒนาการไปสูHการ
บริหารจัดการเก่ียวกับการจHายเงินสงเคราะห�เบ้ียยังชีพผูRสูงอายุ ใหRเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากย่ิงข้ึน 
 

Abstract 
The objectives of this study were to assess the opinions of the elderly 

towards the payment welfare allowance and to obtain approaches in order to 
improve the management of the elderly welfare project of Bangsak Sub District 
Administrative Organization in Kantang District, Trang Province. The sample in this 
study was randomly selected from the elderly in the area of Bangsak Sub District 
Administrative Organization. 338 sets of questionnaire were completed. The data 
derived from the study were statistically analyzed employing percentage. The data 
analysis revealed that the elderly expressed high opinions towards the payment of 
the elderly welfare allowance. This was evidenced by the questionnaire scores in all 
issues related to the payment of the welfare allowance for living. All the correlations 
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were found to be positive. However, the opinions and participation of people from 
different sectors should also be assessed in order to acquire a diversity of answers, 
which could lead to increased efficiency and effectiveness in the management of the 
elderly welfare allowance.  
 
ความเป�นมาและความสาํคญัของป}ญหา 

ปyจจุบันประเทศไทยไดRกRาวสูHสังคมผูRสูงอายุเปVนท่ีเรียบรRอยแลRว รัฐบาลจึงจําเปVนตRอง
เตรียมการเชิงนโยบายหลายเร่ือง ไมHวHาจะเปVนการสรRางหลักประกันดRานรายไดRยามชราภาพ  การ
สรRางระบบแผนดูแลผูRสูงอายุระยะยาว ซึ่งจะเห็นไดRจากการสนับสนุนผูRสูงอายุในหลากหลายรูปแบบ 
ท้ังท่ีใหRเปVนตัวเงินเอาไปใชRไดRเลย ไดRแกH เงินสงเคราะห�ผูRชรา หรือท่ีเรียกงHายๆวHา เบ้ียยังชีพคนชรา 
และสHวนท่ีใหRเปVนผลประโยชน�อ่ืนๆ เชHน การลดหยHอนภาษีใหRผูRสูงอายุเกิน 65 ปY หรือใหRหักลดหยHอน
แกHผูRเสียภาษีท่ีเลี้ยงดูบุพการี หรือการดูแลคนชราตามสถานสงเคราะห� การลดหยHอนคHาโดยสาร หรือ
การชHวยเหลือผHานกองทุนผูRสูงอายุ ตามท่ีองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน มีบทบาทหนRาท่ีในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผูRดRอยโอกาส ตามภารกิจขององค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน ท่ีมีการ
ถH ายโอนภารกิจดR านการสงเคราะห� เบ้ีย ยังชีพผูR สู งอายุ  คนพิการ และผูRป� วยเอดส�  มาใหR
กระทรวงมหาดไทยดําเนินการตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหRแกH
องค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน  

ท้ังน้ี องค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินสามารถท่ีจะจัดสรรทรัพยากรตHางๆ ใหRกับกลุHมคนและ
ประชาชนในทRองถ่ินไดRอยHาง “เปVนธรรม” เน่ืองจากองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินเปVนองค�กรของ
ประชาชน และรูRจัก ขRอมูลตHางๆ จึงจะสามารถทําหนRาท่ีในการ เติม ในสHวนท่ีพรHอง หรือ ขาด ใหRมี
ความสมบูรณ�ข้ึนมาไดR องค�การบริหารสHวนตําบลมีขRอมูลท่ีสําคัญ เก่ียวกับสภาพการมีงานทํา หรือ 
การวHางงานของประชาชนในเขตองค�การบริหารสHวนตําบล หรือมีขRอมูลวHาครอบครัวใดท่ีมีปyญหาเร่ือง
หน้ีสิน หรือ ปyญหาการขาดแคลนท่ีดินทํากิน หรือ ครอบครัวใดมีผูRพิการ คนสูงอายุ ผูRป�วยเอดส� และ
ตRองการความชHวยเหลือ การดูแลในแตHละดRานอยHางไรบRางตามภารกิจ กระทรวงมหาดไทยไดRออก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วHาดRวยการจHายเงินสงเคราะห�เพ่ือการยังชีพขององค�กรปกครองสHวน
ทRองถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือใหRองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินซึ่งไดRรับการถHายโอนภารกิจ
การสงเคราะห�เบ้ียยังชีพผูRสูงอายุ สามารถใหRการสงเคราะห�ผูRสูงอายุดังกลHาวไดRอยHางท่ัวถึงมากย่ิงข้ึน 
โดยเฉพาะในกรณีที่องค�กรปกครอง สHวนทRองถ่ินมีจํานวนผูRมีสิทธิไดRรับการสงเคราะห�เกินกวHาจํานวนท่ี
ไดRรับการจัดสรร องค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินสามารถต้ังงบประมาณตามสถานการณ�คลังของตนเอง 
หรือขอรับการสนับสนุนจากองค�การบริหารสHวนจังหวัด นอกจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย วHาดRวย
การจHายเงินสงเคราะห�เพ่ือการยังชีพขององค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน พ.ศ. 2548 ยังมีภารกิจท่ีไดRรับ
การถHายโอนตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหRแกHองค�กรปกครอง
สHวนทRองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดRกําหนดใหRองค�การบริหารสHวนตําบล เทศบาล และองค�การบริหารสHวน
จังหวัดมีอํานาจและหนRาท่ีในการสงเคราะห� และสHงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูRสูงอายุอีกดRวย 
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วัตถุประสงค�ของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูRสูงอายุ ตHอการจHายเงินสงเคราะห�เพ่ือการยังชีพ ขององค�การ

บริหารสHวนตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
2. เพ่ือศึกษาปyญหาและแนวทางการแกRไขปyญหาในการดําเนินงานโครงการสงเคราะห�เงิน

เพ่ือการยังชีพ ในเขตองค�การนบริหารสHวนตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
การศึกษาคร้ังน้ีผูRศึกษาไดRดําเนินการศึกษาความคิดเห็นของผูRสูงอายุตHอการจHายเงิน

สงเคราะห�เพ่ือการยังชีพ กรณีศึกษา องค�การบริหารสHวนตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ตาม
แผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
วิธีการดําเนนิการศึกษา 
 วิธีการดําเนินการศึกษา เร่ืองความคิดเห็นของผูRสูงอายุตHอการจHายเงินสงเคราะห�เพ่ือการยัง
ชีพ กรณีศึกษา องค�การบริหารสHวนตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยลําดับ ดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุHมตัวอยHาง 
 2. เคร่ืองมือและวิธีการสรRางเคร่ืองมือ 
 3. การเก็บรวบรวมขRอมูล 
 4. การจัดกระทําขRอมูล 
 5. การวิเคราะห�ขRอมูล 
 6. สถิติทีใ่ชRในการวิเคราะห�ขRอมูล 

 

ความคิดเห็นของผูOสงูอายุต�อโครงการ
จ�ายเงินสงเคราะห�เบ้ียยังชีพ ในเขตองค�การ

บริหารส�วนตําบลบางสัก 5 ดOาน คือ 

• การคัดเลือกดําเนินการตามระเบียบ 

• ความเปVนธรรม 

• ปyญหาอุปสรรคในปyจจุบัน  

• ความพอใจในการใหRบริการ 

• ความครอบคลุม 

สถานภาพท่ัวไปส�วนบุคคล 

•  พศ 

• การไดRรับเงินสงเคราะห� 

• สถานภาพ 

• อาชีพ 

• รายไดRเฉลี่ยตHอเดือน 
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ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
   กลุHมตัวอยHาง ประชากรและกลุHมตัวอยHางท่ีใชRในการศึกษาคร้ังน้ี กําหนดเลือกกลุHมตัวอยHาง
จากผูRสูงอายุ ในเขตองค�การบริหารสHวนตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง จํานวน 338 คน  
 1. ตัวแปรอิสระ ไดRแกH เพศ สถานภาพสมรส การไดRรับเงินสงเคราะห� อาชีพ รายไดRเฉลี่ย 
ตHอเดือน 
 
   2. ตัวแปรตาม ไดOแก� 
 ปyจจัยท่ีสHงผลตHอความคิดเห็นของผูRสูงอายุตHอการจHายเงินสงเคราะห�เบ้ียยังชีพ ในเขต
องค�การบริหารสHวนตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 5 ดRาน คือ 

  2.1 การคัดเลือกผูRสูงอายุดําเนินการเปVนไปตามระเบียบ 
  2.2 ความเปVนธรรม 
  2.3 ปyญหาอุปสรรคในปyจจุบัน  
  2.4 ความพอใจในการใหRบริการ 
  2.5 ความครอบคลุม 
 

สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นผูRสูงอายุตHอการจHายเงินสงเคราะห�เพ่ือการยังชีพ ศึกษาเฉพาะ
กรณี องค�การบริหารสHวนตําบลบางสัก ในเขตอําเภอกันตัง จังหวัดตรัง สรุปไดRดังน้ี 

1. ขOอมูลท่ัวไปของประชากร/กลุ�มตัวอย�าง 
   1.1 เพศ กลุHมตัวอยHางท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด เปVนเพศหญิง คิดเปVนรRอยละ 50.3 
รองลงมาคือเพศชาย คิดเปVนรRอยละ 49.7 
   1.2 การไดR รับเงินสงเคราะห� พบวHากลุHมตัวอยHางท่ีไดR รับเบ้ียยังชีพ เปVนกลุHมท่ีตอบ
แบบสอบถามมากท่ีสุด คิดเปVนรRอยละ 57.1 รองลงมาคือกลุHมตัวอยHางท่ีไมHไดRรับเบ้ียยังชีพ คิดเปVนรRอย
ละ 42.9 
   1.3 สถานภาพ พบวHา กลุHมตัวอยHางท่ีมีสถานภาพสมรส เปVนกลุHมท่ี ตอบแบบสอบถาม
มากท่ีสุด คิดเปVนรRอยละ 82 โดยเม่ือเปรียบเทียบคHาคะแนนท่ีไดRกับความสัมพันธ�ท่ีมีตHอความคิดเห็น
ผูRสูงอายุตHอการจHายเงินสงเคราะห�เพ่ือการยังชีพ ถือวHามีความสัมพันธ�กัน 
   1.4 อาชีพ พบวHา กลุHมตัวอยHางท่ีมีอาชีพทํานา เปVนกลุHมท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คิด
เปVนรRอยละ 79.3 โดยเม่ือเปรียบเทียบคHาคะแนนท่ีไดRกับความสัมพันธ�ท่ีมีตHอความคิดเห็นผูRสูงอายุตHอ
การจHายเงินสงเคราะห�เพ่ือการยังชีพ ถือวHามีความสัมพันธ�กัน 
   1.5 รายไดR พบวHา กลุHมตัวอยHางท่ีมีรายไดRเฉลี่ย/เดือน จํานวน 1,001 – 3,000 บาท เปVนกลุHมท่ี 
ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คิดเปVนรRอยละ 45.6 โดยเม่ือเปรียบเทียบคHาคะแนนท่ีไดRกับความสัมพันธ�ที่มี 
ตHอความคิดเห็นผูRสูงอายุตHอการจHายเงินสงเคราะห�เพ่ือการยังชีพ ถือวHามีความสัมพันธ�กัน 
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2. การวัดความคิดเห็นผูOสูงอายุต�อการจ�ายเงินสงเคราะห�เพื่อการยังชีพ 
   2.1 ความคิดเห็นเก่ียวกับระเบียบในการคัดเลือก พบวHา คHาของความสัมพันธ�ระหวHาง
คะแนนท่ีกลุHมตัวอยHางตอบมากท่ีสุด คือตอบวHา “ทราบ” คิดเปVนรRอยละ 99.1 โดยถือวHาเปVนคะแนนท่ี
สูงซึ่งเม่ือเปรียบเทียบคะแนนท่ีไดR เก่ียวกับระเบียบในการดําเนินการคัดเลือกถือวHามีความสัมพันธ�กับ
ความคิดเห็นผูRสูงอายุตHอการจHายเงินสงเคราะห�เพ่ือการยังชีพ 
   2.2 ความคิดเห็นเก่ียวกับความเปVนธรรม พบวHา คHาของความสัมพันธ�ระหวHางคะแนนท่ี
กลุHมตัวอยHางตอบมากท่ีสุด คือตอบวHา “ใชH” คิดเปVนรRอยละ 98.8 โดยถือวHาเปVนคะแนนท่ีสูงซึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบคะแนนท่ีไดR เก่ียวกับความเปVนธรรม ถือวHามีความสัมพันธ�กับความคิดเห็นผูRสูงอายุตHอการ
จHายเงินสงเคราะห�เพ่ือการยังชีพ 
   2.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับปyญหาและอุปสรรคในปyจจุบัน พบวHา คHาของความสัมพันธ�
ระหวHางคะแนนท่ีกลุHมตัวอยHางตอบมากท่ีสุด คือตอบวHา “ไมHใชH” คิดเปVนรRอยละ 98.8 โดยถือวHาเปVน
คะแนนท่ีสูงซึ่งเม่ือเปรียบเทียบคะแนนท่ีไดR เก่ียวกับปyญหาและอุปสรรคในปyจจุบันถือวHามี
ความสัมพันธ�กับความคิดเห็นผูRสูงอายุตHอการจHายเงินสงเคราะห�เพ่ือการยังชีพ 
   2.4 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพอใจในการใหRบริการ พบวHา คHาของความสัมพันธ�ระหวHาง
คะแนนท่ีกลุHมตัวอยHางตอบมากท่ีสุด คือตอบวHา “พอใจ” คิดเปVนรRอยละ 100 โดยถือวHาเปVนคะแนนท่ี
สูงซึ่งเม่ือเปรียบเทียบคะแนนท่ีไดR เก่ียวกับปyญหาและอุปสรรคในปyจจุบันถือวHามีความสัมพันธ�กับ
ความคิดเห็นผูRสูงอายุตHอการจHายเงินสงเคราะห�เพ่ือการยังชีพ 
   2.5 ความคิดเห็นเก่ียวกับความครอบคลุม พบวHา คHาของความสัมพันธ�ระหวHางคะแนนท่ี
กลุHมตัวอยHางตอบมากท่ีสุด คือตอบวHา “ครอบคลุม” คิดเปVนรRอยละ 99.1 โดยถือวHาเปVนคะแนนท่ีสูง 
ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบคะแนนท่ีไดR เก่ียวกับความครอบคลุม  
 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน  
    เปVนการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูRสูงอายุตHอการจHายเงินสงเคราะห�เพ่ือยังชีพ 
ขององค�การบริหารสHวนตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง จําแนกตามเพศและอาชีพสรุปผลไดR
ดังน้ี 
 3.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูRสูงอายุตHอการจHายเงินสงเคราะห�เพ่ือยังชีพ ของ
องค�การบริหารสHวนตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในภาพรวมและรายดRาน จําแนกตามเพศ
พบวHา เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นการจHายเงินสงเคราะห�เพ่ือยังชีพ  
 3.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูRสูงอายุตHอการจHายเงินสงเคราะห�เพ่ือยังชีพ ของ
องค�การบริหารสHวนตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในภาพรวมและรายดRาน จําแนกตามอาชีพ 
พบวHา เพศชายและเพศหญิงท่ีมีอาชีพตHางกัน มีความคิดเห็นตHอตHอการจHายเงินสงเคราะห�เพ่ือยังชีพ 
ขององค�การบริหารสHวนตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรังในภาพรวมและรายดRานไมHแตกตHางกัน 
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บทคัดย�อ 

 บทความน้ีนําเสนอกระบวนการการรHวมกันจัดการบริการสาธารณะระดับทRองถ่ินในประเทศ
ไทย จากการทบทวนวรรณกรรมในเบ้ืองตRน พบวHา แนวคิดเร่ืองการรHวมกันจัดการ (Co-Production) 
ไดRเร่ิมตRนและพัฒนาในสังคมตะวันตก เปVนท่ียอมรับกันอยHางกวRางขวางในประเทศท่ีพัฒนาแลRว แตHยัง
ไมHมีการศึกษาอยHางจริงจังในประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะอยHางย่ิงเม่ือกลับมามองสภาพความเปVน
จริงของสังคมไทยแลRว พบวHา Co-Production ในระดับทRองถ่ิน ท้ังในระดับปyจเจก และระดับ
องค�การ ท่ีปราศจากการควบคุมจากภาครัฐน้ันคHอนขRางหาไดRยากมาก ดังน้ัน การท่ีจะนําแนวคิดแบบ
ตะวันตก มาวิเคราะห�รูปแบบ Co-Production ในประเทศไทยน้ัน อาจจะไมHเหมาะสมเทHาใดนัก 
 วัตถุประสงค�หลักของการศึกษา เพ่ือตรวจสอบกระบวนการการรHวมบริการสาธารณะระดับ
ทRองถ่ินในประเทศไทย รวมท้ังมีปyจจัยอะไรบRางท่ีสHงผลตHอกระบวนการรHวมบริการสาธารณะในระดับ
ทRองถ่ิน และการจัดการเครือขHายสHงผลตHอการรHวมกันจัดการบริการสาธารณะระดับทRองถ่ินในประเทศ
ไทยหรือไมH อยHางไร โดยกรณีศึกษาในคร้ังน้ีผูRเขียนไดRเลือกการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับ
ทRองถ่ิน ตําบลหนองสาหรHาย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เปVนกรณีศึกษา โดยใชRการสัมภาษณ�
เปVนเคร่ืองมือเพ่ือหาคําตอบ จากการตรวจสอบพบวHา กระบวนการการรHวมบริการสาธารณะระดับ
ทRองถ่ิน มีลักษณะท่ีไมHตรงกับคําจํากัดความของแนวคิด Co-Production ในแบบตะวันตกเสียทีเดียว 
เน่ืองจากความสัมพันธ�ดังกลHาวเปVนความสัมพันธ�ท่ีไมHเทHาเทียม เพราะกองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีเกิดข้ึน
จากการริเร่ิมจากประชาชน แตHในชHวงเร่ิมตRนตRองรอรับความชHวยเหลือทางการเงินจากองค�กรปกครอง
สHวนทRองถ่ิน และหนHวยงานภายนอกเปVนหลัก ปyจจัยท่ีสHงผลตHอ Co-Production คือ สินทรัพย� 
(Assets) ความสามารถ (Capacity) การสรRางความสัมพันธ� (Mutuality) เครือขHาย (Network) ลด
ความชัดเจนของขอบเขต (Blur roles) และตัวเรHงปฏิกิริยาท่ีทําใหRเกิดการเปลี่ยนแปลง (Catalysts) 
และการจัดการเครือขHายไดRแกH บทบาทของตัวแสดง คุณคHา โครงสรRาง กระบวนการ สHงผลตHอมิติของ 
Co-Production ในแนวราบ 
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Abstract 
This article presents the process of local Co-Production in Thailand. From the 

initial literature review, it was found that the concept of Co-Production has started 
and developed in Western society. Especially when looking back at the reality of 
Thailand, found that Co-Production At the local level Both at the individual level 
And organization level without control from the government is quite rare, therefore 
bring Western concepts come to analyze the pattern Co-Production in Thailand May 
not be appropriate 

The main purpose of education In order to examine the process of joining the 
local public service in Thailand Including what factors affect the public service 
process at the local level and how does network management affect the 
management of local public services in Thailand in community welfare fund 
Management phanomtuan sub-district, NongSarai District, Kanchanaburi. In-depth 
interviews as a tool to find answers from the examination found that local public 
service process Has characteristics that do not match the definition of the concept 
Co-Production in Western style. Because the relationship is an unequal relationship 
because the community welfare fund that originated from the initiative from the 
people But at the beginning, had to wait for financial assistance from the local 
government organization And outside agencies are the main Factors that affect Co-
Production is Assets, Capacity, Mutuality, Network, Blur roles, Catalysts and Network 
management including The role of the value indicator of the process structure 
affects the dimension of Co-Production in horizontal 
 
บทนํา 

การใหRบริการสาธารณะในทRองถ่ินกําลังเผชิญกับความทRาทายท่ียังไมHเคยเกิดข้ึนมากHอน 
(Catherine Durose et al, 2013) เชHน ขRอจํากัดของการบริการในรูปแบบเดิมไมHสามรถตอบสนอง
ตHอความตRองการของประชาชนท่ีมีความหลากหลาย การแกRไขปyญหาแบบไมHยืดหยุHนและปyญหาทาง
สังคมท่ีมีความซับซRอน (Whitaker, 1980) ขRอจํากัดดRานการคลังและการควบคุมงบประมาณอยHาง
เขRมงวด จึงมีความจําเปVนตRองจัดลําดับความสําคัญในการใหRบริการสาธารณะ การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราประชากรท่ีมีแนวโนRมของจํานวนผูRสูงอายุท่ีมากข้ึน ซึ่งอาจจะสHงผลกระทบตHอดRานสาธารณะสุข
ในระยะยาว ความคาดหวังของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีมากข้ึน โดย Griffiths และ
คณะ (2009) เรียกวHา “พลเมืองท่ีสนใจใฝ�รูR” (assertive citizens) คือกลุHมคนท่ีมีการแสดงความ
คิดเห็น และวิพากษ�วิจารณ�ในสิ่งท่ีเก่ียวขRองกับการบริการสาธารณะอยHางตรงไปตรงมา รวมท้ังมี
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นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological innovations) เขRามาสนับสนุนกิจกรรมสําหรับผูRใชRบริการ 
(user) (Leadbeater and Cottam, 2007) 

การรHวมกันจัดบริการสาธารณะและนโยบายสาธารณะถูกพูดถึงกันอยHางกวRางขวาง และเปVน
ประเด็นท่ีท่ัวโลกใหRตHางใหRความสําคัญ (Bovaird, 2007; nef, 2008; Loffler et al, 2008; Loffler, 
2009; Department of Health, 2010) เน่ืองจากขRอเสนอท่ีเกิดข้ึนการรHวมกันจัดการ สามารถ
ตอบสนองตHอความตRองการท่ีเกิดข้ึน และเปVนการสรRางการกระบวนการรับรูRวHาการมีสHวนรHวมของ
ประชาชนและชุมชน เปVนสิ่งท่ีสําคัญท่ีจะนําไปสูHการบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพและผลลัพธ�
(outcome) ท่ีดีขึ้นไดRในทRองถ่ิน (Whitaker, 1980) 

การรHวมกันจัดการเร่ิมตRนเปVนคร้ังแรกในปY 1970 ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดย Elinor 
Ostrom ไดRอธิบายถึงการทํางานรHวมกันระหวHางหนHวยงานภาครัฐและประชาชนเพ่ือใหRบรรลุผลลัพธ� 
(outcome) วHา Co-Production น้ันอยูHบนพ้ืนฐานของความเขRาใจของคนในวิธีการใหRบริการ
สาธารณะ จนไปถึงกระบวนการสุดทRาย ซึ่งประชาชนมิไดRอยูHในบทบาทของผูRรับเพียงอยHางเดียว แตH
บทบาทท่ีสําคัญคือการเขRามารHวมออกแบบกิจกรรม (Steve Hohgkinson, 2011: online) การ
กําหนดนโยบายสาธารณะในทRองถ่ินท่ัวโลก มีแนวโนRมท่ีจะหันมารHวมมือกับประชาชนผูRใชRบริการใน
การกําหนดมากข้ึน เน่ืองจากเห็นวHาวิธีการดังกลHาวสHงผลตHอประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับ
ประชาชนผูRใชRบริการสาธารณะ หลังจากน้ันมีการพัฒนาแนวคิดเร่ือยมา จนมีการทดลองรูปแบบของ
การรHวมบริการอยHางเปVนทางการจนประสบความสําเร็จ ในประเทศเดนมาร�ก สหรัฐอเมริกา และท่ีสห
ราชอาณาจักร (Paul Scriven, 2012: online) 

จากความเปVนมาของแนวคิด Co-production ท่ีเกิดและพัฒนาข้ึนในประเทศท่ีพัฒนาแลRวจึง 
กลายเปVนขRอจํากัดสําคัญของแนวคิด Co-production ท่ียังไมHเคยไปอธิบายหรือศึกษาปรากฏการณ�จริง
ในกลุHมประเทศกําลังพัฒนา ท้ังน้ี มิไดRหมายความวHาประเทศกําลังพัฒนาน้ันไมHมีการรHวมการผลิตของ
ชุมชน ครอบครัว หรือผูRรับบริการของรัฐ โดย Joshi and Moore ระบุวHาการรHวมกันผลิตในประเทศท่ี
ยากจนน้ันมีมานานแลRว แตHไมHมีนักวิชาการสนใจจะพัฒนาเปVนองค�ความรูR ซึ่งนักวิชาการท่ีศึกษาและ 
พัฒนาแนวคิด Co-production หลายคนไดRเสนอแนะวHา การจะพัฒนาแนวคิด Co-production ใหR
สามารถอธิบายไดRท่ัวไปน้ันจําเปVนจะตRองศึกษาบทบาทของผูRรับบริการของรัฐในการรHวมกันผลิตสินคRา
และบริการในประเทศกําลังพัฒนาดRวย (Pestoff, Osborne and Brandsen, 2006; Needham, 2007 
อRางถึงใน อรุณี สัณฐิติวณิชย�, 2557: 626) 
 จะเห็นไดRวHาแนวคิดเร่ือง Co-Production ไดRเร่ิมตRนและพัฒนาในสังคมตะวันตก และเปVนท่ี
ยอมรับกันอยHางกวRางขวางในประเทศท่ีพัฒนาแลRว แตHยังไมHมีการศึกษาอยHางจริงจังในประเทศกําลัง
พัฒนา โดยเฉพาะอยHางย่ิงเม่ือกลับมามองสภาพความเปVนจริงของสังคมไทย (รวมท้ังประเทศกําลัง
พัฒนา) พบวHา Co-Production ในระดับทRองถ่ิน ท้ังในระดับปyจเจก และระดับองค�การ โดย
ปราศจากการควบคุมจากภาครัฐน้ันคHอนขRางหาไดRยากมาก ดังน้ัน การท่ีจะนําแนวคิดเร่ือง Co-
Production แบบตะวันตก  มาวิเคราะห� Co-Production ในประเทศไทยน้ัน อาจจะไมHเหมาะสม
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เทHาใดนัก ดังน้ันวัตถุประสงค�หลักของการศึกษาในคร้ังน้ีคือ เพ่ือตรวจสอบวHาในประเทศไทยมี
กระบวนการการรHวมบริการสาธารณะระดับทRองถ่ินหรือไมH อยHางไร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ในการตรวจสอบการรHวมกันจัดบริการสาธารณะระดับทRองถ่ินในประเทศไทยน้ี ผูR วิจัย
ตRองการอธิบายกระบวนการ Co-production ภายใตRบริบทของเครือขHาย (Network Context) เพ่ือ
ตรวจสอบกระบวนการการรHวมบริการสาธารณะระดับทRองถ่ินในประเทศไทย รวมท้ังศึกษาการจัดการ
เครือขHายในการรHวมกันจัดบริการสาธารณะระดับทRองถ่ินในประเทศไทยอีกดRวย ดังน้ันผูRวิจัยจึงไดR
กําหนดแนวทางการศึกษาเพ่ือนํามาประยุกต�กรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี โดยแบHงออกเปVน สHวน
แรกบทนํา ทบทวนความเปVนมาของ Co-production ของ David Boyle ใน Turbo charging 
volunteering: co-production and public service reform สHวนท่ีสองทบทวนความหมายของ 
Co-production ของ Nesta ใน  People Powered Health Co-Production Catalogue และ
สํารวจองค�ประกอบหลักของ Co-production พบวHา Co-Production ประกอบดRวย 6 องค�ประกอบ 
ไดRแกH สินทรัพย� (Assets) ความสามารถ (Capacity) การสรRางความสัมพันธ� (Mutuality) เครือขHาย 
(Network) พิมพ�เขียว (Blue roles) และตัวเรHงปฏิกิริยาท่ีทําใหRเกิดการเปลี่ยนแปลง (Catalysts) 
และปyญหาท่ีสําคัญของ Co-Production สHวนท่ีสามตรวจสอบความสัมพันธ�ระหวHางเครือขHายกับ  
Co-production ของ อรอร ภูHเจริญ สHวนสุดทRายนําเสนอกรอบแนวคิด จาการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขRองกับ Co-production และ การทํางานรHวมกันของเครือขHาย (Network combined ดังน้ี 
 
ความเป�นมาของ Co-Production 

David Boyle ระบุวHา Co-production เปVนการบริการท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือ 1) แสดงใหRเห็น
ถึงความสามารถของคนท่ีมีอยูH (Build on people’s existing capabilities) 2)ใหRบริการซึ่งกันและกัน
ระหวHางผูRใหRบริการและผูRรับบริการ (Provide services which depend on reciprocal relationships) 
3)สHงเสริมการสนับสนุนกันของเครือขHายผูR ใชRบริการ (Encourage mutual support networks 
among users) 4) ทําใหRเสRนแบHงระหวHางผูRใหRบริการและผูRรับบริการลดลง (Blur the distinctions 
between professionals and users) 5) เปVนตัวเรHงปฏิ กิ ริยาสําหรับการบริการท่ีกวRางย่ิงข้ึน  
(Be catalysts for broader services) 6) สรRางความตระหนักใหRกับผูRใชRบริการวHาตนเปVนสินทรัพย�ท่ีมี
อยูH (Recognising users as assets to the service) 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการใหRบริการสาธารณะคือ ความตRองการท่ีจะบูรณาการท่ีมากข้ึน 
ไมHใชHแคHภายในโรงเรียน แตHยังรวมถึงการบริการทางสุขภาพและสังคม ท่ีอยูHอาศัย สถานีตํารวจ ซึ่ง
ท้ังหมดตRองอาศัยเวลา และทักษาของประชาชน ครอบครัว และเพ่ือนบRาน เพ่ือชHวยกันแกRไขปyญหา
ทางสังคม ซึ่งแสดงใหRเห็นวHา เครือขHายทางสังคมมีความสําคัญเปVนอยHางย่ิง ท่ีจะเช่ือมโยงผูRคนกับ
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และบริการสาธารณะเขRาดRวยกันอีกคร้ัง 
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ความหมายของ Co-Production : Nesta 
Nef and Nesta ไดRใหRคําจํากัดความของ Co-Production ไวRวHา “การใหRบริการสาธารณะ

บนความสัมพันธ�ท่ีเทHาเทียม และเก้ือกูลซึ่งกันและกัน ระหวHางผูRเช่ียวชาญ (professionals) และ
ประชาชนผูRใชRบริการ (people using services) กิจกรรมท่ีจะรHวมกันจัดการน้ัน ตRองไดRรับความ
รHวมมือจากท้ังสองฝ�าย สHวนในพ้ืนท่ีหHางไกลตRองสHงตัวแทนมาเพ่ือสรRางกลไกการเปลี่ยนแปลงท่ีมี
ประสิทธิภาพ” (Nesta, 2012: 5) สHวน Governance International ไดRจํากัดความไวRวHา “ภาครัฐ 
(public sector) และพลเมือง (citizens) รHวมกันสรRางระบบการจัดการทรัพยากรและทรัพย�สิน 
เพ่ือใหRบรรลุเป{าหมายและสรRางประสิทธิผลท่ีดีขึ้น” (Paul Scriven, 2012: online) 
 
องค�ประกอบของ Co-production 

Nesta (2012) ไดRอธิบายถึงองค�ประกอบของ Co-Production ไวRในหนังสือ People 
Powered Health Co-production Catalogue โดยไดR กําหนด 6 องค�ประกอบหลักของ Co-
Production ไวRดังน้ี 

1. สินทรัพย� (Assets) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงการรับรูRของประชาชนวHา ประชาชนไมHใชH
เปVนเพียงผูRรับผลประโยชน� หรือเปVนภาระของสังคมเพียงอยHางเดียว แตHประชาชนคือสินทรัพย�รูปแบบ
หน่ึงท่ีเปVนหุRนสHวนในการออกแบบการใหRบริการสาธารณะ 

2. ความสามารถ (Capacity) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการใหRบริการสาธารณะ
จากกลยุทธ�ท่ีภาครัฐเปVนตัวแสดงหลักในการจัดบริการสาธารณะ ไปสูHการสรRางความตระหนักใน
ความสามารถท่ีเพ่ิมมากข้ึนของประชาชน และใหRความสนับสนุนอยHางจริงจังท้ังในระดับบุคคล 
(Individual) และระดับชุมชน (Community) 

3. การสรRางความสัมพันธ� (Mutuality) หมายถึง การจูงใจใหRประชาชนมีสHวนรHวมดRวยการ
เป�ดโอกาสใหRพวกเขาไดRแลกเปลี่ยนประสบการณ�ซึ่งกันและกันกับผูRเช่ียวชาญ และภาคสHวนอ่ืน ๆ ท่ี
ตHางมีความรับผิดชอบและความตRองการเหมือนกัน 

4. เครือขHาย (Network) หมายถึง การรHวมกันทํางาน (Engaging) ของกลุHมและเครือขHายมือ
ของผูRเช่ียวชาญ ถือเปVนวิธีการท่ีดีที่สุดในการถHายทอดความรูR 

5. พิมพ�เขียว (Blue roles) หมายถึง เปลี่ยนแปลงระเบียบท่ีกําหนดไวRอยHางเขRมงวด โดยการ
กําหนดวิธีการออกแบบการใหRบริการสาธารณะในรูปแบบใหมH ท่ีมีความยืดหยุHน 

6. ตัวเรHงปฏิกิริยาท่ีทําใหRเกิดการเปลี่ยนแปลง (Catalysts) หมายถึง ปรับปรุงหนHวยงานท่ี
ใหRบริการประชาชน จากการทํางานเพ่ือตอบสนองตHอตนเองไปสูHการเปVนผูRอํานวยความสะดวกใหRกับ
ประชาชน  

7.  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จาการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขRองกับ Co-production และ เครือขHาย ผูR วิจัยไดRนํา
แนวคิดดังกลHาวมาประยุกต�เพ่ือกําหนดเปVนกรอบการศึกษา และตอบคําถามการวิจัยในคร้ังน้ี โดยใหR
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ความสําคัญกับการศึกษาบริบทของเครือขHาย (Network Context) ซึ่งประกอบดRวย หนRาท่ีของ
เครือขHาย (Function of Network) คุณคHาของเครือขHาย (Network Values) และ โครงสรRางและ
กระบวนการของเครือขHาย (Network Processes and Structure) ภายใตRแนวคิด Co-production 
ประกอบดRวย 5 องค�ประกอบ ไดRแกH สินทรัพย� (Assets) ความสามารถ (Capacity) การสรRาง
ความสัมพันธ� (Mutuality) พิมพ�เขียว (Blue roles) และตัวเรHงปฏิกิริยาท่ีทําใหRเกิดการเปลี่ยนแปลง 
(Catalysts) 
 

 
 
ขOอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลหนองสาหร�าย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

เดิมชุมชนหนองสาหรHาย ไดRถูกผนวกเปVนหมูHบRานหน่ึงในตําบลดอนเจดีย� และไดRขอแยก
ออกมาเปVนตําบลหนองสาหรHาย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2535 โดย
มีผูRนํา 3 ทHาน ท่ีไดRรHวมใจกัน ดําเนินการเสนอขอแยกหมูHบRานหนองสาหรHายเปVนตําบล คือ นายชนะ 
สุขพรหม (ผูRใหญHบRานหนองสาหรHายในสมัยน้ัน) นายจอม ใจชุHม และนายชะลอ สมคิด โดยเหตุผลของ
การขอแยกคือ ตําบลดอนเจดีย�ท่ีเปVนตําบลใหญH ครอบคลุมถึง 13 หมูHบRาน ทําใหRการดําเนินการ
พัฒนา การไดRรับงบประมาณจากภาครัฐไมHท่ัวถึง ถนนหนทาง การเดินทางไปมาลําบาก สภาพพ้ืนท่ี
ตRองอาศัยนํ้าฝนตามฤดูกาล หากหมดหนRาฝน จะเปVนพ้ืนท่ีแหRงแลRง เกษตรกรทํานา ปลูกพืชไมHไดRผล 
เกิดการโยกยRายถ่ินฐาน ออกมาหาทํางานในตัวเมือง หากแยกออกมาเปVนตําบลจะสามารถเสนอขอ
งบประมาณจากภาครัฐมาดําเนินการสรRางถนน พัฒนาแหลHงนํ้าในชุมชนไดR ดRวยสาเหตุดังกลHาวจึงเปVน
ท่ีมาของการขอแยกหนองสาหรHายออกมาเปVนตําบล ตHอมาไดRรับการจัดท้ังเปVนเทศบาลหนองสาหรHาย 
เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2551 เปVนเทศบาลขนาดเล็ก จากขRอมูล ณ เดือนกุมพาพันธ� 2555 ระบุวHามี
จํานวนประชากรท้ังสิ้น 1,032 หลังคาเรือน ประกอบดRวย เพศชาย 1,630 คน เพศหญิง 1,847 คน 
รวม 3,447 คน ซึ่งปyจจุบันตําบลหนองสาหรHายครอบคลุม 9 หมูHบRาน ดังน้ี 
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หมูHที่ 1 บRานสระลุมพุก  หมูHที่ 6 บRานหนองทราย 
หมูHที่ 2 บRานโกรกยาว  หมูHที่ 7 บRานหนองแหน 
หมูHที่ 3 บRานหนองปริก  หมูHที่ 8 บRานใหมHพัฒนา 
หมูHที่ 4 บRานหนองขุย  หมูHที่ 9 บRานหนองสาหรHาย 
หมูHที่ 5 บRานปลักเขวRา  
สภาพพ้ืนท่ีตําบลหนองสาหรHาย ปyจจุบันเปVนท่ีราบดินปนทราย มีโครงการชลประทาน

ครอบคลุมท้ัง 9 หมูHบRาน ประชาชนสHวนใหญHประกอบอาชีพดRาน การเกษตรกรรม ทํานา เลี้ยงสัตว� 
คRาขาย รับจRาง จักสานและเย็บผRาโหล (เทศบาลตําบลหนองสาหรHาย, ออนไลน�) 

 
การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับทOองถ่ิน ตําบลหนองสาหร�าย อําเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี 
 การระบุป}ญหา 
 จากการวิเคราะห�ปyญหาของชุมชนท่ีผHานมา พบวHาชาวบRานไมHคHอยใหRความสนใจกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตภายในชุมชนเทHาท่ีควร มักจะมีขRออRางในเร่ืองสภาพเศรษฐกิจภายในครัวเรือน เชHน หน้ีสิน 
รายรับไมHเพียงพอตHอรายจHาย จึงตRองทํามาหากินกHอนเปVนอันดับแรก อีกปyญหาหน่ึงท่ีสําคัญคือ การ
บริโภคนิยม ใชRจHายอยHางฟุ�มเฟwอย รวมท้ังการรักความสะดวกสบาย จากการจัดทําแผนแมHบทชุมชนของ
ตําบลหนองสาหรHาย 9 หมูHบRาน ทําใหRพบขRอมูลสําคัญหลายขRอมูล เชHน คนหนองสาหรHาย มีรายไดR 
153.3 ลRานบาทตHอปY แตHมีรายจHายมาก ถึง 123.3 ลRานบาทตHอปY ในขณะท่ีมีหน้ีสิน 106.2 ลRานบาท อีก
ท้ังยังพบวHาชาวบRานตRองการใหRแกRปyญหาท้ังหมดไปพรRอม ๆ กัน ท้ังในเร่ืองของสุขภาพ เศรษฐกิจ และ
วิถีชีวิต จึงสHงผลใหRในชุมชนตRองแกRปyญหาในแบบภาพรวมมากย่ิงข้ึน โดยเนRนการมีสHวนรHวมของ
ประชาชนเพ่ือสHงเสริมคุณภาพทางรHางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ดRายการเช่ือโยงเครือขHายแบบ “รHวม
ดRวยชHวยกัน” ท้ังสถานศึกษา สถานีอนามัย ทRองถ่ิน องค�กรชุมชน ตลอดจนหนHวยงานจากภายนอก 
เชHน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรRางเสริม สุขภาพ (สสส.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหHงชาติ 
(สปสช.) สถาบันพัฒนาองค�กรชุมชน (องค�การมหาชน) (พอช.) หลักการสําคัญท่ีชุมชนนํามาใชRคือ 
หนHวยงานภายนอกเปVนเพียงผูRสนับสนุนเทHาน้ัน เชHน การใหRคําแนะนํา โดยหนRาท่ีหลักใหRเปVนของชุมชน 
ท้ังการระดมความคิด พลังสมอง ซึ่งจะทําใหRเกิดการรHวมมือของคนในชุมชนอยHางแทRจริง 
 การจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับทOองถ่ิน ตําบลหนองสาหร�าย อําเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี 

สถาบันการเงินชุมชน 
สถาบันการเงินชุมชน เกิดข้ึนจากการรวมตัวกันของชาวบRานท้ัง 9 หมูHบRานจัดต้ังสถาบัน

การเงินรHวมกัน เพ่ือแกRไขปyญหาหน้ีสินภายในชุมชน โดยไดRรับความชHวยเหลือจาก พอช. ในการใหRกูR
เงินอัตราดอกเบ้ียตํ่าจํานวน 25 ลRานบาท โดยมีแนวคิดในการดําเนินการท่ีวHา “ความดี ปลดหน้ีไดR” 
ภายไตRหลักการ ความดีจะทําใหRคนหนองสาหรHายมีความสุข โดยไดRรับความรHวมมือจากโรงเรียน
ภายในตําบลหนองสาหรHายเขRามาจัดทําหลักสูตรเพ่ือดูแลเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ  
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มีการสรRางธนาคารความดีเพ่ือเก็บความดีของคนหนองสาหรHาย ไดRกําหนดไวRท้ังหมด 23 ขRอ 
67 ตัวช้ีวัด เชHน ผูRนําตRองเปVนผูRนําท่ีดี กลRาคิด กลRาทํา ซื่อสัตย� โปรHงใส ผูRตามท่ีดี ความรักใครHกลม
เกลียวกันภายในครอบครัว ความกตัญ�ูกตเวที การไมHยุHงเก่ียวกับยาเสพติด ไมHเก่ียวขRองกับอบายมุข 
เปVนตRน และนําความดีเหลHาน้ันมาเขRาถึงแหลHงเงินทุนของสถาบันการเงินไดR ยกตัวอยHางเชHน ถRาใครมี
ความดี 11 ขRอ สามารถมาขอกูRยืมเงินไดRโดยไมHตRองใชRหลักทรัพย�คํ้าประกัน ความดี 15 ขRอ กูRยืมไดR 
10,000 บาท ความดี 18 ขRอ กูRยืมไดR 15,000 บาท 23 ขRอกูRยืมไดR 20,000 บาท โดยไมHตRองเสีย
ดอกเบ้ีย และเม่ือเขRาถึงแหลHงเงินทุนไดR จะตRองทําความดีเพ่ิมข้ึนอีก เชHน การทําบัญชีรายรับรายจHาย 
มีเงินออม มีการปลูกผักไวRกินเอง เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว บริหารจัดการขยะภายในครัวเรือน และชุมชน เปVน
ตRน และนําผลกําไรจากสถาบันการเงินชุมชนรRอยละ 30 มาจัดสวัสดิการใหRกับชาวบRานหนองสาหรHาย 

กองทุนสวัสดิการชุมชน 
กองทุนสวัสดิการชุมชน หรือเรียกอีกอยHางหน่ึงวHาการ “ออมบุญ” ของชาวหนองสาหรHาย ซึ่ง

เกิดข้ึนมาจากแนวคิด การสHงมอบสวัสดิการชHวยเหลือชาวบRาน เพ่ือดูแลคนในชุมชนมีความสุข ต้ังแตHเกิด 
แกH เจ็บ ตาย แตHงงาน เปVนตRน ชาวบRานท่ีเปVนสมาชิกตRองจHายเงินสมทบคนละ 400 บาทตHอปY อบต. 
จHายเงินสมทบปYละ 1 แสนบาท สถาบันการเงินชุมชนจHายเงินสมทบรRอยละ 30 บาทของผลกําไร กลุHม
ออมทรัพย�จHายเงินสมทบปYละ 20,000 บาท กองทุนหมูHบRานท้ัง 9 หมูHบRานจHายเงินสมทบรRอยละ 10 ของ
ผลกําไร โรงงานผลิตปุ¬ย โรงงานผลิตนํ้าด่ืม และกลุHมองค�กรภายในชุมชน จะตRองจHายเงินสมทบรRอยละ 
10 ของกําไรท่ีไดRรับ 

กองทุนสวัสดิการชุมชน มีการจัดมอบสวัสดิการชุมชนท้ังหมด 12 ดRาน เชHนสวัสดิการการเกิด 
มีการเป�ดบัญชีสําหรับเด็กแรกเกิดไวRกับสถาบันการเงินคนละ 1,000 บาท เขRาเรียนระดับอนุบาล มี
ทุนการศึกษาเดือนละ 50 บาท ระดับประถมศึกษาเดือนละ 100 บาท ระดับมัธยมศึกษาเดือนละ 
150 บาท ระดับมหาวิทยาลัยเดือนละ 200 บาท เงินขวัญถุงสําครับครอบครัวท่ีแตHงงานใหมH 2,000 
บาท สวัสดิการรักษาพยาบาลคืนละ 50-300 บาท (ปYละไมHเกิน 12 คืน) แตHตRองมีขRอแมRวHาตRองมีการ
เสริมสรRางสุขภาพของตนเองดRวย ดRานคนพิการ บุคคลดRอยโอกาสไดRรับเงินชHวยเหลือเดือนละ 100-
1200 บาท เปVนตRน 

กองทุนสุขภาพชุมชน 
กองทุนสุขภาพชุมชน ไดRรับการสนับสนุนจาก สปสช. ท่ีมุHงเนRนเร่ืองสุขภาพโดยตรง โดยไดRรับ

เงินทุนมากจาก 3 สHวนคือ สปสช. อบต. และประชาชน เร่ิมตRนในปY 2549 อบต.จHายเงินสมทบรRอยละ 
10 สปสช. ใหRงบประมาณ 37.50 บาทตHอหัวตHอปY และเม่ือยกฐานะจากอบต. เปVนเทศบาล สปสช.ไดR
เงินอุดหนุนมากข้ึนเปVน 40 บาทตHอหัวตHอปY สHวนทางเทศบาลจHายเงินสมทบเพ่ิมเปVนรRายละ 50 ของ
งบประมาณท่ีสปสช. จัดสรรใหR และในปY 2551 ไดRมีการเร่ิมใหRความสําคัญกับการมีสHวนรHวมของ
ประชาชน โดยการใหRชาวบRานจHายเงินสมทบรHวมกัน หลังคาเรือนละ 30 บาท เพ่ือนํามาเปVน
เงินกองทุนสุขภาพชุมชน 

กิจกรรมหลักของกองทุนสุขภาพชุมชน มีหลายรูปแบบเชHน การดูแลสตรีมครรภ� หรือคลอด
บุตร โดยการเตรียมพรRอมในการเปVนแมHท่ีดี การเลี้ยงลูกใหRถูกตRอง เม่ือโตข้ึนก็จะมีกิจกรรสHงเสริม
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สุขภาพชHองปากใหRเด็กกHอนวัยเรียนและวัยประถมศึกษา กิจกรรมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงตHอ
สุขภาพในกลุHมผูRหญิง สHวนในกลุHมผูRสูงอายุ จะมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมตHอปY เชHน วันท่ี 15 เมษายน 
ของทุกปY จะมีโครงการ “สวัสดีปYใหมHไทย ชุมชนหHวงใยใสHใจผูRสูงอายุ” โดยในงานจะมีการตรวจ
สุขภาพ เลี้ยงอาหาร รํานํ้าดําหัว วันท่ี 12 สิงหาคม มีโครงการ “12 สิงหา พาแมHตรวจสุขภาพ” และ
ยังมีโครงการ “แรลลี่จักรยานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช” โดยในโครงการจะมีกิจกรรมตรวจ
สุขภาพใหRกับผูRสูงอายุอีกดRวย หากผูRสูงอายุไมHสามารถมารHวมกิจกรรมหลักท้ัง 3 โครงการไดR กองทุน
สุขภาพชุมชนจะมีการจัดกิจกรรมเย่ียมผูRสูงอายุในเดือนมีนาคม กรกฎาคม และพฤศจิกายน และ
เย่ียมผูRพิการ 3 เดือนคร้ัง เพ่ือใหRการดูแลอยHางใกลRชิด 

กองทุน อสม. 
 กองทุน อสม. เกิดจากแนวคิดท่ีวHา อสม. และเจRาหนRาท่ี รพ.สต. ถือเปVนแกนนําหลักในการ
สรRางสุขภาพของชาวบRานหนองสาหรHาย หาก อสม. ไมHมีความสุข และไมHสามารถดูแลตัวเองไดR แลRว
จะมีจิตอาสาไปดูแลชาวบRานไดRอยHางไร จึงเกิดกองทุน อสม.ข้ึน ซึ่งทาง อสม. จะมีการออมเงินทุก
เดือน และมีเงินสมทบทุกปY ท้ังรายบุคคลและรายหมูHบRาน หักเงินสมทบจากรัฐบาลเดือนละ 100 บาท 
หักจากกองทุน ศสมช. ปYละ 800 บาท และเอามาหริหารจัดการดูแลกองทุน เพ่ือท่ีจะดูแล อสม.ใหRมี
ขวัญและกําลังใจในการทํางาน และเสริมสรRางศักยภาพการทํางานของอสม. ใหRมากท่ีสุด 
 กองทุน ศสมช. (ศูนย�สาธารณะสุขมูลฐานชุมชน) 
 กองทุนน้ีเร่ิมตRนมาจากการสบทบเงินจากหมูHบRานต้ังแตH 2,500 บาท เพ่ิมข้ึนมาเปVน 7,000 บาท 
จนมาถึง 10,000 บาทตHอหมูHบRาน และเทศบาลตําบลหนองสาหรHาย จะใหRงบประมาณปYหน่ึงๆ ประมาณ 
30,000 บาทตHอหมูHบRาน รวมท้ังกองทุนหมูHบRานหรือคนในชุมชน ก็จะชHวยกันจHายเงินสมทบเพ่ิมเติมเขRา
ไปดRวย 
 กองทุน ศสมช. ดูแลบริหารจัดการเร่ืองของการควบคุมโรคเปVนหลัก ท้ังดRานสุขภาพ โรค
ไขRเลือดออก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การออกกําลังกาย ยาเสพติด ผูRสูงอายุ กลุHมเยาวชน ฯลฯ 
และอีกดRานหน่ึง เน่ืองจากกลุHม อสม. ไมHคHอยมีความรูRในดRานการบริหารทาง ศสมช.จึงตRองชHวยในการ
จัดอบรมเพ่ิมเติมความรูRใหR ตลอดจนดูแลเร่ืองมาตรฐานและการปรับปรุงขRอมูลตHางๆ ใหRมีความ
ครบถRวน 
 
การร�วมกันจัดบริการสาธารณะโดยการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับทOองถ่ิน ตําบลหนอง
สาหร�าย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
 การรHวมกันจัดบริการสาธารณะโดยการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับทRองถ่ิน ในตําบล
หนองสาหรHาย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เกิดจากการคRนหาปyญหารHวมกันในทRองถ่ิน พบวHา
ภายในทRองถ่ินกําลังประสบปyญหาการมีหน้ีสินภายในครัวเรือน ท่ีเกิดจากการบริโภคนิยม และรัก
ความสะดวกสบายมากเกินไป จึงนําไปสูHการจัดทําแผนแมHบทรHวมกัน เพ่ือแกRปyญหาในทRองถ่ินแบบ
บูรณาการ โดยเนRนการมีสHวนรHวมของประชาชนเปVนหลัก เสริมสรRางสุขภาพทางรHางกาย จิตใจ และจิต
วิญญาณไปพรRอม ๆ กัน ดRวยการเช่ือมโยงเครือขHายแบบ “รHวมดRวยชHวยกัน” ท้ังประชาชน ทRองถ่ิน 
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และหนHวยงานจากภายนอก โดยหลักการสําคัญท่ีนํามาใชRคือ ทุกกระบวนการจะใหRความสําคัญกับ
ประชาชน และทRองถ่ิน หนHวยงานภายนอกเปVนเพียงผูRใหRคําแนะนําเทHาน้ัน จึงทําใหRเกิดกองทุน
สวัสดิการชุมชนข้ึน มีกองทุนท่ีสําคัญ ไดRแกH สถาบันการเงินชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุน
สุขภาพชุมชน กองทุน อสม. และกองทุน ศสมช. โดยมีเป{าหมายคือ ชาวบRานหนองสาหรHายทุกคน
ตRองอยูHดีมีความสุข  
 หลักการสําคัญท่ีนําไปสูHการรHวมกันจัดบริการสาธารณะผHานทางการจัดสวัสดิการชุมชน 
ประกอบดRวย 
 ประการแรก การใหRตระหนักและใหRความสําคัญกับความสามารถ รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงการ
รับรูRของประชาชนใหRเห็นถึงคุณคHา และความสามารถของตนท่ีมีอยูH จากการสัมภาษณ� พบวHา ในชHวงแรก
ชาวบRานไมHคHอยใหRความสนใจท่ีจะแกRไขปyญหาของตนเอง เน่ืองจากมักจะอRางวHาตนตRองประกอบอาชีพ 
เพ่ือใชRหน้ี จนไมHมีเวลาสนใจในเร่ืองอ่ืน ๆ รักการบริโภคนิยมและรักสะดวกสบาย จนกระท่ังมีการจัดทํา
แผนแมHบทชุมชนจนคRนพบปyญหาท่ีแทRจริง และสิ่งท่ีจะนําไปสูHการแกRปyญหาไดRน้ันคือ การรHวมดRวยชHวยกัน
ของทุกฝ�าย เพ่ือนําไปสูHการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยความสําเร็จในชHวงแรกท่ีเกิดจากการออมเงิน 
และนํามาเขRากองทุนของชาวบRาน ทําใหRชาวบRานเห็นถึงความสามารถของตนเอง และความสามารถของ
กลุHมท่ีนํามาแกRปyญหาไดR 

ประการท่ีสอง การสรRางเครือขHาย และระบบความสัมพันธ�ในทRองถ่ิน จากการสัมภาษณ�และ
สํารวจพ้ืนท่ี พบวHา ชาวบRานตําบลหนองสาหรHายอยูHกันแบบเครือญาติ มีการชHวยเหลือ ใหRโอกาส ใหRอภัย 
มีความรักและมีนํ้าใจซึ่งกันละกัน มีผูRนําท่ีเขRมแข็งเปVนคนท่ีเช่ือความสัมพันธ�ระหวHางชาวบRานเขRาดRวยกัน 
นอกจากน้ีผูRนํายังมีสHวนสําคัญในการสรRางเครือขHายกับภายนอก จนนํามาสูHการต้ังกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนในท่ีสุด 
 ประการท่ีสาม การไดRรับความชHวยเหลือ จากองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินทRองถ่ินและ
หนHวยงานภายนอก ถือวHาท้ังเปVนตัวกระตRนใหRเกิดการรHวมกันจัดการบริการสาธารณะในรูปแบบของ
กองทุนสวัสดิการ โดยเทศบาลตําบลหนองสาหรHาย (เดิมเปVนองค�การบริหารสHวนตําบลหนองสาหรHาย) 
ใหRการสนับสนุนดRานการเงิน บุคคลากร ทรัพยากร รวมท้ังเปVนตัวกลางในการเช่ือมระวHางชาวบRานกับ
หนHวยงานภายนอก เพ่ือสนับสนุนใหRเกิดการจัดต้ังกองทุนตHาง ๆ ผHานการชHวยเหลือดRานเงินทุน 
แนะนําวิธีการบริหารกองทุน ท้ังจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรRางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหHงชาติ (สปสช.) สถาบันพัฒนาองค�กรชุมชน (องค�การมหาชน) (พอช.) 
 ประการท่ีสี่ มีการกําหนดกฎเกณฑ�ท่ีชัดเจน แตHมีความยืดหยุHน และเหมาะสมกับทRองถ่ิน จาก
การตรวจสอบเกณฑ�การกูRเงินจากสถาบันการเงินชุมชน พบวHา ชาวบRานท่ีสามารถกูRเงินไดRน้ันจะตRองมี
ความดีโดยไดRกําหนดไวRทั้งหมด 23 ขRอ 67 ตัวช้ีวัด เพ่ือนํามาใชRเปVนหลักประกันในการกูRเงิน โดยการระบุ
ความดีดังกลHาวเกิดจากการตรวจสอบของคณะกรรมการกองทุนสHวนหน่ึง และอีกสHวนหน่ึงเกิดจากการ
ลงประชามติของชาวบRานรHวมกัน ท้ังน้ีความดี 23 ขRอ 67 ตัวช้ีวัดน้ัน เกิดข้ึนจากการรHวมกันของชาวบRาน
ในทRองถ่ิน 
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาการรHวมกันจัดบริการสาธารณะระดับทRองถ่ินในประเทศไทย : กรณีศึกษาการ
จัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองสาหรHาย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี พบวHา ใน
ประเทศไทยมีการรHวมกันจัดบริการสาธารณะในระดับทRองถ่ิน แตHเปVนไปในลักษณะท่ีไมHเทHาเทียม 
กลHาวคือ แนวคิด  Co-Production ไดRเร่ิมตRนและพัฒนาในสังคมตะวันตก เปVนท่ียอมรับกันอยHาง
กวRางขวางในประเทศท่ีพัฒนาแลRว มาตรวจสอบลักษณะการรHวมบริการสาธารณะระดับทRองถ่ินใน
ประเทศไทย พบวHา การรHวมกันจัดบริการสาธารณะในการจัดกองทุนสวัสดิการชุมชน จะมีลักษณะท่ีไมH
ตรงกับคําจํากัดความของแนวคิด  Co-Production ในแบบตะวันตกเสียทีเดียว ถึงแมRวHาจะมีการ Co-
Production ของท้ัง 3 ฝ�าย (ประชาชน ทRองถ่ิน และหนHวยงานภายนอก) ซึ่งมีการริเร่ิมแนวความคิดการ
จัดต้ังกองทุนจากทRองถ่ินเอง แตHความสัมพันธ�ดังกลHาวเปVนความสัมพันธ�ท่ีไมHเทHาเทียม เพราะกองทุน
สวัสดิการชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากการจัดต้ังของประชาชนน้ัน ชHวงแรกตRองรอรับความชHวยเหลือการเงินจาก
องค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน และหนHวยงานภายนอกเปVนหลัก 
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ตลาดคลองหลอดสนามหลวง : วัตถุสื่อลามก เพศวิถี และเพศสภาพ 
Khlong Lod Night (Sanam Luang) Market : Sex object,  

Pornography, Sexuality and Gender 
 

นฤมล เจริญใจ และพิมลพรรณ นิตย�นรา 
Narumon Charoenjai and Pimolpan Nitnara 

 
บทคัดย�อ 

 บทความน้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาและทําความเขRาใจ วัตถุและสื่อทางเพศในพ้ืนท่ีตลาด
คลองหลอดสนามหลวงท่ีเก่ียวขRองกับประเด็นเพศภาวะ เพศวิถี และ อนามัยเจริญพันธุ� ผูRศึกษาไดRลง
พ้ืนท่ีภาคสนาม โดยใชRวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาแบบการสังเกตแบบมี
สHวนรHวม (Participant Observation) การสังเกตแบบไมHมีสHวนรHวม (Non-Participant Observation) 
และการสนทนาอยHางไมHเปVนเปVนทางการ (Informal Interview) พรRอมท้ังคRนควRาขRอมูลจากหนังสือ 
เอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวขRองในประเด็นท่ีศึกษาและวิเคราะห�ขRอมูลจากตัวบทการสนทนาและ
บันทึกภาคสนามในพ้ืนท่ี ภายใตRแนวคิดเพศวิถี เพศสภาพ และการผลิตซ้ํามายาคติเร่ืองเพศ  
 ผลการศึกษา พบวHา แมRตลาดคลองหลอดจะเปVนพ้ืนท่ีเป�ดหรือพ้ืนท่ีสาธารณะสําหรับทุกคน 
แตHการท่ีจะเขRาไปเพ่ือซื้อสินคRาทางเพศยังคงเปVนสิ่งท่ีผูRชายเขRาถึงไดRงHายกวHา ซึ่งสะทRอนใหRเห็นวHา 
ระบบสังคมแบบป�ตาธิปไตยหรือสังคมชายเปVนใหญH ยังคงแผHกระจายไปทุกพ้ืนท่ีของสังคม อีกท้ังผูR
หญิงไทยเองก็ยังไมHสามารถกRาวขRามวาทกรรมท่ีวHาผูRหญิงไมHควรแสดงออกเร่ืองเพศไดRมากนัก การ
พูดคุยเร่ืองเพศอยHางเป�ดเผยในสังคมยังคHอนขRางเปVนเร่ืองท่ีคนในสังคมมองวHาไมHควรพูด โดยเฉพาะ
ผูRหญิง หญิงและชายตHางมีสิทธิในการถึงเขRาถึงเร่ืองเพศไดRอยHางเทHาเทียมกัน แตHเน่ืองดRวยผูRหญิงถูก
ครอบงําดRานจารีต ประเพณี และวัฒนธรรมมากกวHาผูRชาย  
คําสําคัญ : เพศวิถี, เพศสภาพ, วัตถุสื่อลามก 
 

Abstract 
This article aims to study and understand the objects and sex media in the 

Sanam Luang Khlong Lod Night Market area related to gender issues, sexuality and 
reproductive health have entered the field area. Using qualitative research 
methodology to study participant observations, non-participant observation (Non-
Participant Observation) and Informal Interview as well as researching information 
from books and relevant academic documents on issues that study and analyze data 
from the contents, conversations and field notes in the area about concept of sex, 
sexuality, sex and repetition 
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The study found that even though Khlong Lod Night Market is an open area 
or public area for everyone. But getting into shopping for sex is still something that 
men are more easily accessible which reflects that patriarchal or male society are 
still spread to all areas of society. Moreover, Thai women themselves still cannot 
overcome the discourse that women should not show much sex. The discussion of 
sex in society is still a matter that people in society think should not say. Even 
women and men have equal access to sexuality but women are more dominated by 
tradition and culture than men 
Keywords : Sexuality, Gender, Pornography 
 
บทนํา 
 ตลาดคลองหลอด มีพ้ืนท่ีเปVนลักษณะคลองท่ีขุดเช่ือมระหวHางคลองคูเมืองเดิมกับคลอง 
รอบกรุง ช่ือคลองมาจากลักษณะของคลองท่ีเล็กและตรงเทHากันตลอดท้ังสาย ทําหนRาท่ีชักนํ้าระหวHาง 
สองคลอง (ศันสนีย�  วีระศิลป¢ ชัย , 2551) ตลาดคลองหลอดในปyจ จุ บันเกิด ข้ึนหลั งจาก ท่ี
กรุงเทพมหานครมีนโยบายปรับปรุงภูมิทัศน�สนามหลวง จึงมีการเป�ดพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับและเยียวยา
พHอคRาแมHคRาจากตลาดนัดสนามหลวงท่ีเคยไดRรับผลกระทบจากการปรับปรุงภูมิทัศน�ใหRมาคRาขายไดRใน
พ้ืนท่ีแหHงน้ี ตลาดคลองหลอดจึงกลายเปVนถนนคนเดิน เปVนพ้ืนท่ีสําหรับคนนอนดึก เพราะเป�ดในเวลา
กลางคืน นอกจากน้ียังมีสิ่งของใหRเลือกซื้อมากมาย ตัวตลาดต้ังอยูHบริเวณรอบสนามหลวง ซึ่งเปVนจุด
รวมของรถเมล�หลายสาย และเปVนแหลHงรวมคนท่ีจะเดินทางไปยังจุดตHางๆ ทําใหRมีนักทHองเท่ียวท้ังชาว
ไทยและตHางชาติแวะเวียนมาอยูHเสมอ สินคRาในตลาดมีต้ังแตHสิ่งของ เคร่ืองใชR เคร่ืองดนตรีเกHา-ใหมH ไป
จนถึงสินคRาแฟช่ันใหRเลือกหลายแบบ ท้ังเสื้อผRา กระเป¬า รองเทRามือหน่ึงและมือสอง ขณะท่ีสินคRา
เฉพาะกลุHมอยHางพระเคร่ือง หนังสือเกHาหรือเคร่ืองมือเบ็ดเตล็ดท่ัวไปก็ยังมีใหRเห็น และเปVนท่ีนิยมอยูH
มาก นักทHองเท่ียวสามารถจับจHายเลือกซื้อกันตามสะดวก และยังมีอาหาร เคร่ืองด่ืมของกินเลHน
จําหนHายอยูHหลายรRาน ตลาดคลองหลอดเปVนสถานท่ีท่ีคนท่ัวไปรูRจักกันวHา “ตลาดมืด” สาเหตุท่ี
เรียกวHาตลาดมืดเปVนเพราะตลอดเสRนทางเทRาท่ีมีพHอคRาแมHคRามาต้ังรRานขายของน้ันไมHคHอยมีไฟสHอง
สวHาง คนท่ีมาซื้อของจึงตRองพกไฟฉายเพ่ือมาเลือกซื้อสินคRา ตลอดระยะทางกวHา 1 กิโลเมตร และมัก
เปVนท่ีรูRจักในนาม “ตลาดมืด” ท่ีมีนัยยะถึงความมืดของสินคRาผิดกฎหมาย เชHน วัตถุ สื่อลามก เปVนตRน 
(ผูRจัดการออนไลน�, 2557) ดRวยสินคRาเก่ียวกับเพศท่ีจําหนHายใหRกับผูRบริโภคเฉพาะกลุHมจึงสะทRอนใหR
เห็นวHาในบริบทของการคRาขายบริเวณพ้ืนท่ีในตลาดก็มีความเก่ียวขRองกับเพศวิถีอยHางแยบยล 
 เพศวิถี (sexuality) หมายถึง ‘วิถีชีวิตทางเพศท่ีถูกหลอมสรRางจากคHานิยม บรรทัดฐาน และ
ระบบ วิธีคิด วิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวกับความปรารถนาและการแสดงออกทางเพศ ความคิดเก่ียวกับคูHรัก 
คูHชีวิตในอุดมคติ และกามกิจ’ (กฤตยา อาชวนิจกุล, 2554) ซึ่งมีความสัมพันธ�กับมิติทางดRานสังคม 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม อยHางไรก็ตามประเด็นเร่ืองเพศมักจะถูกละเลยจากสถาบันทางสังคมหรือ
แมRแตHตัวบุคคลเอง เรามักจะเขRาใจเร่ืองเพศกันอยHางผิดๆและผิวเผิน มองเร่ืองเพศเปVนเร่ืองทางลบอยูH
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เสมอเพราะยังคงติดกับดักภายใตRวาทกรรมและบริบทของสังคม นักวิชาการดRานเพศวิถีหรือสตรีนิยม
จึงเร่ิมมีการศึกษาเร่ืองเพศมากย่ิงข้ึนและเสนอผลงานออกมาในรูปแบบของงานวิชาการ เพ่ือสรRาง
ฐานความเขRาใจท่ีถูกตRองใหRกับสังคม ดRวยสังคมไทยเปVนสังคมชาวพุทธ คนไทยสHวนใหญHเขRาใจและเช่ือ
วHา เร่ืองเพศเปVนเร่ืองท่ีไมHควรพูดถึงหรือเขRาใกลR อีกท้ังศาสนายังคงเปVนสิ่งท่ีคอยกําหนดพฤติกรรมของ
คนในสังคม และมีอิทธิพลเปVนอยHางย่ิงในวิถีชีวิตโดยเฉพาะกับผูRหญิงท่ีนับถือศาสนาพุทธ สังคมไทยถูก
กระทําซ้ําเติมและตอกยํ้าเร่ืองเพศดRวยระบบโครงสรRางป�ตาธิปไตยหรือระบบชายเปVนใหญH ท่ีผูRหญิงถูก
กดข่ี เอารัดเอาเปรียบและอยูHภายใตRอํานาจของผูRชาย  
 แมRวHาในปyจจุบันสถานการณ�เร่ืองเพศของผูRหญิงมีแนวโนRมดีข้ึนเม่ือเทียบกับผูRหญิงสมัยกHอน 
เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมในยุคหลังสมัยใหมHน้ี ประชาชนมีการ
คํานึง รักษา ตHอสูR เร่ืองสิทธิในดRานตHางๆ ของตนและ มีความอิสระในการกระทําสิ่งตHางๆ มากข้ึน
รวมถึงเร่ืองเพศดRวย แตHเร่ืองเพศยังคงถูกควบคุมและถูกจํากัดมากกวHาเร่ืองอ่ืนๆ โดยผHานระบบ
การเมืองท่ีมีการควบคุมจากกฎหมายหรือนโยบายตHางๆ ของรัฐ และท่ีสําคัญเร่ืองเพศมักจะขับเคลื่อน
หรือเปลี่ยนแปลงไดRยากจากอิทธิพลของสิ่งท่ีเปVนนามธรรมไมHวHาจะเปVน ความเช่ือ จารีต วัฒนธรรม 
ประเพณี และศาสนา ท่ีคอยครอบงําความคิดและใชRเปVนกลไกควบคุมพฤติกรรมทางเพศของคนใน
สังคมไทยเอาไวRอยHางฝyงรากลึก ดRวยอิทธิพลดังกลHาวทําใหRการเขRาถึงวัตถุทางเพศของเพศชาย หญิง 
หรือเพศทางเลือกมีขRอจํากัดท่ีแตกตHางกันออกไป เราจึงจําเปVนตRองทําความเขRาใจในประเด็นวัตถุ สื่อ
ลามก กับเร่ืองเพศวิถีในพ้ืนท่ีท่ีมีความเฉพาะดังเชHนตลาดคลองหลอด เพ่ือช้ีใหRเห็นวHาพ้ืนท่ีเล็กๆ น้ี ไดR
มีการตอกยํ้ามายาคติทางเพศและวาทกรรมเร่ืองเพศตHางๆ เหมือนพ้ืนท่ีใหญHท่ีเราเรียกวHาสังคมไทยอยูH
หรือไมH และเร่ืองวัตถุ สื่อลามก เพศวิถีมีบทบาทอยHางไรตHอภาวะอนามัยเจริญพันธุ�ของผูRหญิงไทย 
บทความน้ีจึงเปVนการศึกษาภายใตRแนวคิดเพศวิถีในพ้ืนท่ีท่ีมีบริบทเฉพาะท้ังมิติทางกายภาพและมิติ
ทางสังคม ผูRศึกษาไดRเลือกศึกษาตลาดคลองหลอดสนามหลวง โดยเลือกศึกษาเจาะจงในประเด็นวัตถุ 
สื่อลามก ในตลาดวHามีวัตถุหรือสื่อลามกรูปแบบใดบRางและสิ่งท่ีศึกษาสะทRอนบริบทสังคมกับเพศวิถี
อยHางไร ซึ่งการวิเคราะห�ในบทความน้ีจะใชR แนวคิดเพศวิถี เพศสภาพ วาทกรรมผูRหญิงดี-ไมHดี การ
ผลิตซ้ํามายาคติเร่ืองเพศ และแนวคิดเก่ียวกับอนามัยเจริญพันธุ� 
 
วัตถุประสงค�  
  เพ่ือศึกษารูปแบบวัตถุและสื่อลามก พ้ืนท่ีตลาดคลองหลอด สะทRอนแนวคิดดRานเพศวิถี เพศ
สภาพในบริบทสังคมอยHางไร ผHานการวิเคราะห�แนวคิดเพศวิถี เพศสภาพ และการผลิตซ้ํามายาคติ
เร่ืองเพศ  
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีใชRวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการเขRาถึงขRอมูล 
2 รูปแบบ คือ ไมHเป�ดเผยตัวตน วHาเปVนใคร มาจากไหน และ เป�ดเผยตัวตนวHาเปVนนักศึกษา ขRอมูลท่ีไดR
มีความแตกตHางกัน กลHาวคือ การเป�ดเผยตัวตนวHาเปVนนักศึกษามาสอบถามขRอมูล ผูRใหRขRอมูลจะไมHคHอย
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ใหRความรHวมมือในการตอบคําถาม หากผูRใหRขRอมูลไมHยอมตอบคําถาม ผูRศึกษาจะไมHเซRาซี้หรือเคRนเพ่ือ
เอาคําตอบจากพHอคRา/แมHคRาแตHอยHางใด จึงทําใหRไดRขRอมูลมาเพียงผิวเผินและแสดงทHาทีไมHอยากคุยดRวย 
แตHหากใชRวิธีการไมHเป�ดเผยตัวตน การเขRาถึงวัตถุสินคRา หรือสื่อ วัตถุลามกตHางๆ การดําเนินการ
สนทนาคHอนขRางลื่นไหล ท้ังตัวผูRศึกษาและตัวพHอคRา/แมHคRาเองดูเปVนธรรมชาติ ไมHมีการแสดงทHาที
หวาดกลัวผูRศึกษา อีกท้ังผูRใหRขRอมูลก็ใหRความรHวมมือในการสนทนามากกวHา การลงภาคสนามใน
ลักษณะเชHนน้ีเราไมHสามารถเป�ดเผยตัวตนไดRต้ังแตHคร้ังแรก เน่ืองจากพ้ืนท่ีท่ีศึกษาคHอนขRางมีบริบท
ความเฉพาะท้ังในมิติพ้ืนท่ีและมิติทางสังคม โดยพ้ืนท่ีการศึกษา คือ ตลาดคลองหลอดสนามหลวง 
เปVนพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเฉพาะ มีสินคRาจําหนHายมากมาย สินคRาท่ีนํามาจําหนHายในแตHละวันมีความ
แตกตHางกันตามความสมัครใจของพHอคRาแมHคRาท่ีนําสินคRามาขาย โดยตลาดแหHงน้ีจะเป�ดในเวลา 22.00 
น. และป�ดในเวลา 02.00 น. 

การศึกษาน้ีใชRวิธีการเก็บขRอมูล 3 แบบ ไดRแกH การสังเกตแบบมีส2วนร2วม (Participant 
Observation) ผูRศึกษาไดRเขRาไปสังเกตดูสินคRาภายในรRานวHามีสินคRาประเภทไหนและมีลักษณะอยHางไร 
โดยอาศัยชHวงเวลาท่ีลูกคRาคนอ่ืนๆกําลังสอบถามและตHอรองราคาสินคRา พรRอมท้ังทําการสังเกต
ปฏิสัมพันธ�ระหวHางแมHคRาและลูกคRาในแตHละรRาน การสังเกตแบบไม2มีส2วนร2วม (Non-Participant 
Observation) ผูRศึกษาไดRเดินสังเกตตลาดเพ่ือทําการสังเกตบริบทเชิงกายภาพภายในและรอบๆตลาด
โดยการประเมินดRวยสายตา พรRอมท้ังทําการสังเกตความสัมพันธ�ทางสังคมของแมHคRา พHอคRาเอง รวม
ไปถึงผูRคนท่ีเดินผHานไปผHานมาท้ังท่ีเปVนลูกคRาและไมHเปVนลูกคRา และ การสนทนาอย2างไม2เป�นไม2เป�น
ทางการ (Informal Interview) ทําการพูดคุยในฐานะของลูกคRา สอบถามรายละเอียด ราคา และ
สรรพคุณของสินคRา รวมไปถึงการพูดคุยเร่ืองราวตHางในชีวิตประจําวันของพHอคRาแมHคRาในตลาด โดยใชR
การวิเคราะห� ตีความจากตัวบทของการสนทนา ผูRศึกษาทําการจดจํารายละเอียดของขRอมูลในพ้ืนท่ี
ภาคสนามแลRวนํากลับมาเขียนการบันทึกภาคสนาม ผูRศึกษาไมHสามารถทําการจดบันทึกตHอหนRาพHอคRา/
แมHคRาไดR เน่ืองจากจะทําใหRดูเปVนทางการมากเกินไป หลังจากน้ันจึงนําขRอมูลท่ีไดRจากการจดบันทึก
ภาคสนาม (Field Work) ผHานการสังเกตบริบทเชิงพ้ืนท่ีและบุคคล มาวิเคราะห�รHวมกับการสนทนา
อยHางไมHเปVนทางการ ผHานวิเคราะห�ภายใตRแนวคิดเพศวิถี (Sexuality) และบทบาททางเพศ (Gender) 
ในบริบทสังคมไทย 

 
เพศวิถี : สื่อ วัตถุลามกในตลาดคลองหลอด  

สังคมไทยมีความเช่ือและความเกลียดกลัวเร่ืองเพศ มีกฎหมายตHอตRานการเผยแพรHหนังสือ
ภาพโป® (Pornography) ท่ีบRานเราเรียกวHาสื่อลามก มีกฎหมาย censor ภาพยนตร� หรือ หRามเผยแพรH
หนังท่ี show กิจกรรมทางเพศ เชHน การจูบ sex scenes เปVนตRน มีการเอาผิดหรือประณามคนท่ีมี
เซ็กส� แกRผRา หรือ เปลือยหนRาอกในพ้ืนท่ีสาธารณะ กิจกรรมเหลHาน้ีถูกคาดหวังวHาจะตRองทําในพ้ืนท่ี
ปกป�ดมิดชิด เชHน ในหRองนอนหรือในบRาน (สุชาดา ทวีสิทธ์ิ, 2558) สื่อ วัตถุลามก มักถูกกําหนดจาก
สังคมไทยวHาเปVนเคร่ืองมือท่ีทําลายความดีงาม เน่ืองจากสื่อหรือวัตถุลามกในรูปแบบใดๆ ก็ตาม มักจะ
ถูกมองวHาเปVนสิ่งท่ีกระตุRนอารมณ�ทางเพศใหRกับประชาชนในรัฐ จนกHอใหRเกิดปyญหาสังคม เชHน การ
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ขHมขืน การละเมิดทางเพศกับเด็กและเยาวชน เปVนตRน สังคมไทยจึงมีแนวความคิดทางลบตHอสื่อลามก
ทุกชนิด สื่อลามกถูกกําหนดและจํากัดใหRเปVนพ้ืนท่ีเฉพาะของผูRชายเทHาน้ัน ผูRหญิงไมHมีสิทธิท่ีจะยHาง
กรายเขRาไป ท้ังท่ีสื่อลามกมีมาอยHางชRานาน แตHในอดีตอาจไมHอยูHในรูปแบบท่ีแสดงใหRเห็นอยHางชัดเจน
มากนักและอาจมีเน้ือหาท่ีแฝงอยูHในศาสนา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี เชHน การสื่อใหRเห็นเร่ืองราว
ทางเพศบนจิตรกรรมฝาผนังในวัด การนับถือปลัดขิก การแหHโยนีในชHวงเทศกาลบุญบ้ังไฟของชาว
อีสาน เปVนตRน แตHเม่ือใดก็ตามท่ีทําการแยกเร่ืองเพศออกจากเร่ืองประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา มักจะ
ถูกมองวHาเปVนเร่ืองท่ีนHารังเกียจ เปVนเร่ืองท่ีตํ่า และเปVนเร่ืองท่ีตRองพูดคุยในท่ีลับเทHาน้ัน สังคมไทยยังไมH
เป�ดกวRางพอในเร่ืองเพศโดยเฉพาะผูRหญิง หรือเพศทางเลือก กลุHมคนเหลHาน้ีจึงตRองแสวงหาขRอมูลเร่ือง
เพศตามสื่อตHางๆ แทนดRวยตัวเองและตRองทําเฉพาะพ้ืนท่ีหรือพ้ืนท่ีสHวนบุคคลเทHาน้ัน เชHน หนังสือโป® 
ซีดีโป® คลิปโป®ตามอินเทอร�เน็ต เปVนตRน สื่อทางเพศไดRมีการพัฒนาตามยุคตามสมัยของสังคม  

ในยุคสมัยท่ียังไมHมีอินเทอร�เน็ต สื่อทางเพศท่ีไดRรับความนิยมมากท่ีสุด คือ หนังสือโป® แตHเม่ือ
มีการพัฒนาของเทคโนโลยีมาเร่ือยๆ จากหนังสือโป®ท่ีเห็นเพียงรูปภาพ จึงมีการถHายทอดอารมณ�
เร่ืองราวทางเพศผHานเสียง จากน้ันก็มีการถHายทอดท่ีสามารถรับชมไดRท้ังภาพและเสียง ในโลกทุกวันน้ี
ประชาชนจึงเขRาถึงอารมณ�และเน้ือหาทางเพศไดRงHายข้ึนกวHาในอดีต ดRวยความเจริญทางเทคโนโลยีน้ี
เอง ปyจจุบันเราแทบไมHพบหนังสือโป®และแผHนซีดีโป®วางแผงขายตามรRานขายแผHนซีดี รRานหนังสือ มี
เพียงหนังสือโป®มือสองเทHาน้ันท่ียังจําหนHาย แตHก็มีจําหนHายเฉพาะพ้ืนท่ี เชHน ตามตลาดนัดท่ีขายของ
มือสอง รRานหนังสือมือสองบางแหHง เปVนตRน เน่ืองจากสื่อลามกเหลHาน้ีไดRถูกควบคุมโดยรัฐ โดยออก
กฎหมายหรือนโยบายตHางๆ ท่ีกําหนดใหRสื่อลามกเหลHาน้ีเปVนสิ่งท่ีผิดกฎหมาย ทําใหRประชาชนเขRาถึง
สื่อเหลHาน้ีไดRยากข้ึน โดยเฉพาะผูRหญิงท่ีแตHเดิมเขRาถึงเร่ืองเพศยากอยูHแลRวดRวยศีลธรรมและวัฒนธรรม 
กลับมีความยากข้ึนมากกวHาเดิมเม่ือมีนโยบายหรือกฎหมายเหลHาน้ี  

 
ความเป�นหญิงกับการเขOาถึงสื่อลามก 

จากการท่ีผูRศึกษาไดRเขRาไปสอบถามและซื้อสินคRาจากรRานขายหนังสือโป® และรRานขายแผHนซีดี
โป® ผูRศึกษาไดRตัดสินใจตรงเขRาไปยังรRานขายหนังสือ ท่ีมองเห็นวHามีหนังสือโป®วางขายอยูH ผูRศึกษาไดRน่ัง
ลงแลRวเลือกดู พรRอมกับเป�ดดูหนังสือโป®ดRวยความอยากรูRอยากเห็น พHอคRาท่ีเปVนชายกลางคนก็มีทHาที
เกRๆกังๆในการตอบคําถามของผูRศึกษา หนังสือโป®ท่ีวางกองไวRน้ันเปVนหนังสือมือสอง ดูจากปYพิมพ�ท่ี
ผลิตเกือบ 20 ปYท่ีแลRว และจําหนHายในราคา 10 บาท ผูRศึกษาจึงไดRเลือกซื้อหนังสือโป®มาท้ังหมด 4 
เลHม ผHานการขอคําแนะนําในการเลือกหนังสือโป®จากพHอคRาวHาเลHมไหนท่ีเด็ดๆ และผูRชายนิยมซื้อ  

ผูRศึกษาไดRน่ังอยูHสักพักเพ่ือแสดงทHาทีวHาสนใจหนังสือโป®ท่ีกองอยูHดRานหนRา เป�ดหนังสือโป®ดู
พรRอมท้ังพูดคุยและสอดแทรกคําถามในบทสนทนา 

พHอคRายืนพูดคุยกับผูRศึกษา ในขณะท่ีผูRศึกษากําลังจดจHอกับรูปภาพและเน้ือหาของหนังสือโป®
ขณะเดียวกันผูRศึกษาไดRสังเกตเห็นวHาพHอคRามีทHาทีแปลกๆ จากพฤติกรรมในการเลือกซื้อหนังสือโป®ของ 

ผูRศึกษา เกิดการกระซิบกระซาบและพูดคุยกับพHอคRารRานใกลRเคียงรวมถึงการสHงสายตาสื่อสาร
อะไรบางอยHางท่ีผูRศึกษาแปลความไดRวHา ผูRหญิงมาซื้อหนังสือแบบน้ีดRวยหรือ ผูRศึกษาจึงสอบถามวHาใน
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สมัยกHอนหนังสือเลHมไหนเปVนท่ีนิยมมากในหมูHผูRชาย พHอคRาจึงไดRมาแนะนําสินคRา พรRอมกับหยิบสินคRา
เป�ดใหRดู จากน้ันผูRศึกษาไดRยินคําถามจากพHอคRารRานขRางๆท่ีดูอายุราววัยกลางคน ไดRตะโกนมาถามผูR
ศึกษาวHา “สนใจแต2หนังสือเหรอ...เป�นแผ2นก็มีนะ” พรRอมกันน้ัน พHอคRารRานขายแผHนซีดีคนดังกลHาวไดR
หยิบกระเป¬ามาใบหน่ึง ซึ่งในตอนแรกผูRศึกษาสังเกตวHากระเป¬าใบน้ันไดRถูกป�ดบังเอาไวR แตHเม่ือมีการพูด
ถึงสินคRา พHอคRาจึงไดRทําการเป�ดกระเป¬าและนําสินคRาท่ีเปVนแผHนซีดีโป®ออกมา แผHนซีดีโป®มีใหRเลือก
หลากหลายสัญชาติ ไมHวHาจะเปVน ญี่ปุ�น ฝร่ัง จีน เปVนตRน 

ในขณะน้ันผูRศึกษาท้ังสองไดRรวบรวมความกลRาท่ีจะสอบถามและพูดคุยเร่ืองเพศกับผูRชายท่ีไมH
เคยรูRจักมากHอน ถึงแมRจะเปVนการซื้อขายสินคRาหรือวัตถุทางเพศก็ตาม แตHดRวยความท่ีผูRศึกษาไดRรับการ
ถูกขัดเกลา อบรมสั่งสอนใหRหHางไกลจากเร่ืองลามกเฉกเชHนผูRหญิงคนอ่ืนๆ ในสังคม เร่ืองราวทางเพศ
ตRองถูกป�ดบังซHอนเรRน ไมHควรท่ีจะนํามาพูดหรือสนทนากับใครในพ้ืนท่ีสาธารณะโดยเฉพาะผูRชาย จึง
เปVนคร้ังแรกของผูRศึกษาท่ีไดRสัมผัสกับความรูRสึกและบรรยากาศในการซื้อสินคRาเหลHาน้ี แตHผูRศึกษาเอง
ไดRรHวมพูดคุยแบบไมHไดRแสดงทHาทีวHาเขินอาย กลับกลRาท่ีจะถาม กลRาท่ีจะสารภาพวHาซื้อไปดูเอง ไมHไดR
ซื้อไปเพ่ือศึกษาแตHอยHางใด ย่ิงทําใหRเปVนท่ีต่ืนตระหนกตกใจ เปVนผูRหญิงท่ีนHาสนอกสนใจตHอพHอคRา ตัว
พHอคRาเองก็แสดงอาการชอบใจมากกับการท่ีเรามีทHาทีที่กลRาพูดกลRาถามในเร่ืองเพศ  

ในคร้ังน้ีผูRศึกษาลองใชRวิธีการแบบไมHเป�ดเผยสถานะตัวตน และทําการพูดคุยอยHางไมHเปVน
ทางการ สHงผลใหRปฏิสัมพันธ�ระหวHางผูRศึกษาและพHอคRามีบรรยากาศในการพูดคุยท่ีดีกวHารRานคRากHอน
หนRาน้ีท่ีผูRศึกษาเลือกเป�ดเผยสถานะตัวตน เน่ืองจากพHอคRาท้ังสองรRานตHางก็คิดวHาผูRศึกษาเปVนเพียง
ลูกคRาคนหน่ึง แตHพHอคRารRานขายหนังสือโป®และแผHนซีดีก็ยังคงระแคะระคายอยูHวHาผูRศึกษามาสอบถาม
และมาซื้อสินคRาสื่อทางเพศไปทําอะไร มาศึกษาหาขRอมูลหรือไมH ผูRศึกษาจึงไดRตอบกลับไปวHาซื้อเพ่ือไป
ดูไปอHานเอง พรRอมท้ังบอกวHานําไปดูกับแฟน  

ดRวยความท่ีผูRศึกษาเปVนผูRหญิงสองคนท่ีไปเลือกซื้อสินคRาประเภทดังกลHาวจึงอาจจะทําใหR
พHอคRาคิดและเขRาใจไปเองวHา ผูRศึกษาท้ังสองเปVนคูHรักกัน เน่ืองจากพHอคRาไดRบอกกับผูRศึกษาวHา “แผ2นท่ี
เป�นผู หญิงกับผู หญิงก็มีนะ เอาไหม แต2วันน้ีไม2มีของมานะ” 

หากทําการวิเคราะห�บทสนทนาขRางตRน ผูRศึกษาสามารถตีความไดRวHา ในพ้ืนท่ีตลาดแหHงน้ีไมHไดR
เปVนพ้ืนท่ีของเพศชายหรือหญิงเทHาน้ัน แตHอาจจะมีเพศทางเลือก เชHน หญิงรักหญิง ท่ีเขRามาสอบถาม
สินคRาท่ีเปVนสื่อทางเพศก็เปVนไดR ไมHเชHนน้ันพHอคRาคงไมHนําแผHนซีดีโป®ท่ีมีการรHวมเพศระหวHางหญิงและ
หญิงมาจําหนHาย ผูRศึกษาจึงทําคาดเดาไดRวHากลุHมลูกคRาไมHไดRมีเพียงเพศชายหรือหญิงเทHาน้ัน เพราะ
พHอคRาไดRพยายามพูดจาหวHานลRอม ผูRศึกษาเพ่ือขอเบอร�โทรศัพท�และอRางวHาหากมีสินคRาดีๆ มาใหมHจะ
ไดRโทรแจRง ในขณะน้ันผูRศึกษาเองก็พยายามยืนตHอรอง ตอบโตR และพูดคุยหยอกลRอกับพHอคRาสักครูH
หน่ึง เพ่ือเปVนการตัดบทสนทนาอยHางนุHมนวล กHอนท่ีทําการพูดประโยคน้ีเพ่ือท้ิงทRายวHา “ผู หญิงท่ีซื้อ
ของแบบน้ีก็ไม2ได แปลว2าจะเป�นผู หญิงไม2ดีทุกคนนะพ่ี” 

เม่ือพHอคRาไดRยินประโยคดังกลHาวจึงไดRตอบกลับมามาวHา “พ่ีก็รู  เข าใจว2ามันไม2ได เป�นกันทุกคน 
แต2แบบน้ีแม2งจ๊ีดมากเลยอ2ะ ว2าแต2เบอร>.อะ ไม2ให จริงเหรอ?...” 
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ผูRศึกษาจึงทําการปฏิเสธไปดRวยทHาทีท่ีเปVนมิตร พรRอมท้ังกลHาวขอบคุณพHอคRาท้ังสองกHอนจะ
เดินออกมาจากรRาน แตHก็ยังเห็นวHาพHอคRาจากรRานหนังสือและรRานขายแผHนซีดียังคงมีการพูดคุยกัน 
พรRอมท้ังแสดงทHาทีย้ิมหัวเราะชอบใจ 

ผูRศึกษาทําการวิเคราะห�ตัวบทจากการสนทนาและอาการ ลักษณะทHาทางของพHอคRาน้ัน จาก
สถานการณ�ขRางตRนเปVนตัวอยHางของการผลิตซ้ํามายาคติเร่ืองเพศ ท่ีผูRชายยังคงมองและเห็นผูRหญิงเปVน
วัตถุทางเพศ เปVนท่ีระบายอารมณ�ทางเพศของผูRชาย ผูRชายมีความรูRสึกทางเพศ ตRองการปลดปลHอย
และแสดงออก โดยผูRชายสHวนใหญHใหRความหมายกับการท่ีมีความรูRสึกทางเพศสูงวHาเปVนสิ่งท่ีเกิดข้ึน
ตามธรรมชาติและเกิดข้ึนไดRตลอดเวลา อีกท้ังสังคมยังเป�ดโอกาสใหRผูRชายแสดงออกซึ่งเร่ืองทางเพศไดR
อยHางอิสระ ไมHวHาจะเปVนการพูดเก้ียวผูRหญิง หรือแมRแตHการพูดคําหยาบท่ีเก่ียวกับเพศสัมพันธ� (อนุชิต, 
2546, น. 92, อRางใน วชิรา จันทร�ทองและคณะ,2551 ) พHอคRาท่ีเปVนผูRชายท้ังสองรRานรวมถึงเพ่ือน
พHอคRาท่ีเปVนผูRชายยืนอยูHในละแวกรRานท้ังสองประมาณ 3-4 คน มีอาการตกตะลึงกับการกลRาพูด กลRา
ถามเร่ืองเพศในพ้ืนท่ีสาธารณะของผูRศึกษา เน่ืองดRวยวัยของพHอคRาเองไดRถูกขัดเกลามาจากสถาบันทาง
สังคมพรRอมกับแนวความคิดเร่ืองเพศแบบสมัยกHอนวHา ผูRหญิงท่ีดีจะตRองไมHเขRาใกลRเร่ืองเพศ และถูก
วาทกรรมผูRหญิงดี ไมHดีครอบงําอยูH จึงไมHแปลกท่ีพHอคRาเหลHาน้ีจะมองผูRศึกษาวHามีความจัดจRาน ชํ่าชอง 
และดูมีประสบการณ�ในเร่ืองเพศ ลักษณะเชHนน้ีจึงอาจเปVนแรงดึงดูด แรงปรารถนาของพHอคRากลุHมน้ี 
จากการสังเกตของผูRศึกษาในคําพูดจาท่ีชายเหลHาน้ีไดRพยายามพูดจาหวHานลRอม โดยใชRคําพูด ใชRวาจา
แทะโลม แสดงออกทางสายตา สีหนRาทHาทาง สนอกสนใจในตัวผูRศึกษา ถือเปVนการละเมิดทางเพศตHอ
ผูRหญิงรูปแบบหน่ึง สHอใหRเห็นวHาผูRชายไดRใชRอํานาจในความเปVนชายกดทับความเปVนผูRหญิงเอาไวR  

 
ความเป�นชายความเป�นหญิง : อุปกรณ�และการสนองความตOองการทางเพศ 

ไมHเพียงแตHสื่อลามกเทHาน้ันท่ีถูกกําหนดวHาเปVนสิ่งผิดกฎหมาย แตHรวมไปถึงสินคRาท่ีผลิตเพ่ือ
ตอบสนองอารมณ�ทางเพศในรูปแบบตHางๆ เชHน ยาปลุกเซ็กส� ยาเพ่ิมขนาดอวัยวะเพศ อวัยวะปลอม 
เปVนตRน สิ่งเหลHาน้ีประชาชนสามารถหาซื้อไดRในตลาด โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีเรามักเรียกวHา “ตลาดมืด” ท่ี
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูRศึกษาไดRเลือกพ้ืนท่ีเอาไวRน่ันคือ ตลาดคลองหลอดสนามหลวง ซึ่งพ้ืนท่ีน้ีก็ถูก
เรียกวHา “ตลาดมืด” นัยยะของตลาดมืดมีดRวยกันสองนัยยะ คือ ตลาดมืด ท่ีเปVนพ้ืนท่ีมีแสงสวHางไมH
เพียงพอ และตลาดมืด ท่ีมีสินคRาผิดกฎหมายวางจําหนHายอยูH และพ้ืนท่ีตลาดคลองหลอดสนามหลวง
น้ัน มีนัยยะท้ังสองนัยยะน่ันเอง  

จากการลงภาคสนามท่ีตลาดคลองหลอดสนามหลวง ซึ่งเปVนพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีทุกคนสามารถ
เขRาถึงไดRและคHอนขRางเปVนพ้ืนท่ีของการซื้อขายอยHางอิสระ จากการเดินสังเกตผูRศึกษาไดRพบเห็นสื่อ 
และวัตถุทางเพศท่ีวางขายภายในตลาดอยูHประมาณเกือบสิบรRาน ซึ่งจําแนกเปVนรRานท่ีจําหนHายวัตถุท่ี
ชHวยเพ่ิมสมรรถภาพทางเพศและความสุขทางกามอารมณ� และรRานท่ีจําหนHายประเภทสื่อลามก เชHน 
หนังสือโป®และแผHนซีดีโป® จากการสังเกตแบบมีสHวนรHวม และทําการสนทนาอยHางไมHเปVนทางการกับ
พHอคRาจํานวนสองรRาน  
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ในการสนทนาขRางตRน ผูRศึกษาตRองทําการขออนุญาตพHอคRาในการถHายภาพกHอน และเร่ิม
สังเกตทHาทีของพHอคRาท่ีมีปฏิกิริยาตHอผูRศึกษา พHอคRามีสีหนRาทHาทางท่ีเร่ิมจะไมHคHอยอยากตอบคําถาม 
ดRวยความท่ีพHอคRาเปVนชายสูงอายุและมีทHาทีท่ีงHวงเหงาหาวนอนมาก ผูRศึกษาจึงทําการสอบถาม
รายละเอียดของสินคRาบางช้ิน และทําการขออนุญาตถHายภาพ แลRวเดินออกจากรRานไป ขRอมูลท่ีไดRจึง
ทราบเพียงราคาของสินคRาและสรรพคุณของตัวยาท่ีเพ่ิมสมรรถภาพทางเพศบางชนิด หลังจบการ
สนทนาจากรRานแรกผูRศึกษาจึงไดRเดินมาสอบถามรRานขายสินคRาดังกลHาวอีกรRานหน่ึง รRานน้ีพHอคRาเปVน
ผูRชายวัยกลางคน สินคRาในรRานมีท้ังอุปกรณ� ยาชนิดรับประทานและใชRทาภายนอก เพ่ือตอบสนอง
อารมณ�ทางเพศวางจําหนHายอยูH สินคRามีความคลRายคลึงกับรRานแรกอยูHหลายชนิด รRานท่ีสองน้ีมีสินคRา
นRอยกวHาเม่ือเทียบกับรRานแรก เน่ืองจากวHาพHอคRารายน้ีไดRจําหนHายสินคRาตกแตHงบRานและสินคRาท่ีผลิต
จากหนังสัตว�รHวมดRวย ในรRานท่ีสองผูRศึกษาเลือกท่ีจะเป�ดเผยตัวตนวHาเปVนนักศึกษา วHามาขอศึกษา
เร่ืองของวัตถุทางเพศ ก็ไดRรับคําตอบมาวHา “ถามเลย อยากรู อะไรถามเลยจะตอบให ” 

แตHอยHางไรก็ตามแมRจะดูเหมือนวHาไดRโอกาสในการสอบถามขRอมูล แตHเม่ือผูRศึกษาไดRเร่ิม
สอบถามสรรพคุณของสินคRาแตHละตัว กลับไดRรับปฏิกิริยาจากพHอคRาท่ีดูราวกับวHาไมHอยากจะตอบ
คําถามมากนักและคHอนขRางระวังมัดระวังตัวเม่ือตอบคําถาม มีลักษณะถามคําตอบคํา ในสถานการณ�
ดังกลHาว ผูRศึกษาจึงตัดสินใจไมHถามขRอมูลตHอ เพราะฟyงจากนํ้าเสียงของพHอคRาคHอนขRางแข็งกรRาวและไมH
คHอยยินยอมอยากใหRขRอมูล พรRอมท้ังตักเตือนผูRศึกษาวHา “ถามได  แต2ห ามถ2ายรูป” 

ผูRศึกษาจึงไดRผละตัวเดินออกจากรRานและสังเกตตลาดตHอไป จากการสังเกตพบวHา รRานท่ีสองมี
ความแตกตHางจากรRานแรกคือ พHอคRารRานท่ีสองมีการรับฝyงมุกอวัยวะเพศชายดRวย สถานท่ีท่ีรับการฝyงมุก
จะอยูHท่ีอ่ืนไมHไดRทําภายในตลาด และเหตุผลท่ีผูRชายไปทําการฝyงมุก คือ เพ่ือเพ่ิมความสุข อรรถรสทาง
เพศใหRแกHฝ�ายหญิง แตHไมHใชHเปVนการเพ่ิมขนาดใหRกับอวัยวะเพศชายดังท่ีคนในสังคมหลายคนเขRาใจแตH
อยHางใด (รณสิงห� รือเรือง, ม.ป.ป.)  

ในเร่ืองของสินคRาท่ีจําหนHายมีท้ังอุปกรณ�ท่ีสนองความตRองการทางเพศสําหรับหญิงและชาย 
เชHน อวัยวะเพศชายปลอม ยาชHวยกระตุRนอารมณ�ทางเพศท้ังหญิงและชาย ยาเพ่ิมขนาดอวัยวะเพศ
ชาย มุกฝyงอวัยวะเพศชาย เปVนตRน ความเปVนชายมักถูกประกอบสรRางความหมายผHานขนาดอวัยวะ
เพศท่ีตRองมีขนาดใหญHและยาวเพ่ือใหRบรรลุเป{าหมายของการมีเพศสัมพันธ�แบบสอดใสH อันจะนํามาซึ่ง
ความสุขและความหฤหรรษ�ทางเพศของท้ังหญิงและชายท่ีเปVนคูHเพศสัมพันธ� แตHยาสําหรับผูRหญิงกลับ
ไมHไดRมีนัยยะดังกลHาวแตHกลับเปVนยาท่ีมุHงหมายใหRผูRหญิงกลายเปVนวัตถุเพ่ือตอบสนองความตRองการทาง
เพศมากกวHา และยาท่ีนํามาวางขายในตลาดคลองหลอดสนามหลวง ถูกใชRเปVนเคร่ืองมือในการ
ตอบสนองมายาคติน้ี  

นอกจากน้ียายังเปVนเคร่ืองมือนําไปสูHการมีเพศสัมพันธ� แตHเปVนการมีเพศสัมพันธ�ในลักษณะ
คุกคามและพูดถึงความสุขและความหฤหรรษ�เฉพาะของผูRชาย โดยละเลยไมHพูดถึงสิทธิทางเพศ และ
ความยินยอมพรRอมใจของผูRหญิง ทําใหRผูRหญิงเปVนเพียงวัตถุทางเพศเพ่ือตอบสนองความตRองการของ
ผูRชายไดRตลอดเวลา การใชRยาเหลHาน้ีจึงไดRลดทอนเพศสัมพันธ�ใหRเปVนเพียงกิจกรรมท่ีมีการสอดใสHของ
อวัยวะเพศ (พิมพวัลย� บุญมงคล, 2551) ดังน้ันสินคRาท่ีพบในตลาดจึงเปVนวัตถุและยาท่ีตอบสนองทาง
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เพศใหRแกHผูRหญิงท่ีมีจํานวนสินคRานRอยกวHายาท่ีตอบสนองทางเพศฝ�ายชาย อาจเช่ือมโยงกับขRอมูลท่ีไดR
จากการพูดคุยวHา ลูกคRาสHวนใหญHเปVนผูRชาย พHอคRาแมHขายจึงมีสินคRาท่ีตอบโจทย�ผูRชายมากกวHา หรือ
สังคมไทยยังคงติดกับดักกับแนวคิดป�ตาธิปไตยท่ีใหRอํานาจกับผูRชายในการเปVนผูRนําในทุกเร่ือง รวมถึง
เร่ืองเพศท่ีผูRชายมักจะตRองรับบทบาทเปVนผูRรูRและผูRนําเร่ืองเพศ ซึ่งเปVนการตอกยํ้าความเช่ือและความ
เขRาใจผิดท่ีวHา เพศชายมีความตRองการทางเพศสูงกวHา ทําใหRผูRชายสามารถแสดงออกซึ่งความตRองการ
ทางเพศไดRอยHางอิสระ มีประสบการณ�/พฤติกรรมทางเพศอยHางโชกโชน จึงจะถือวHาเปVนชายแทR ในขณะ
ท่ีผูRหญิงตRองไมHแสดงอารมณ�/ความตRองการทางเพศ (มลฤดี ลาพิมล และคณะ, 2551) ผูRหญิงจะตRองมี
บทบาทของการเปVนผูRตาม ในการหาความรูR อุปกรณ� วัตถุ หรือสื่อลามกเร่ืองเพศตRองปลHอยใหR
กลายเปVนหนRาท่ีของผูRชายโดยปริยาย ไมHวHาจะอยูHในพ้ืนท่ีสาธารณะหรือแมRแตHพ้ืนท่ีลับอยHางเชHนใน
หRองนอน หรือบนเตียงท่ีในระหวHางการทํากิจกรรมทางเพศผูRหญิงจะตRองรอการรุก จูHโจมจากฝ�ายชาย 
หรือรอการตอบสนองจากฝ�ายชายเทHาน้ัน จึงจะถูกมองวHาเปVนผูRหญิงท่ีใสซื่อบริสุทธ์ิ ไมHเคยมี
ประสบการณ�เร่ืองเพศมากHอน แตHถRาหากหญิงใดท่ีพลิกบทบาทในการเปVนผูRนําบนเตียง เปVนฝ�ายท่ี
เรียกรRองความตRองการทางเพศ เพ่ือตอบสนองกามารมณ�ของตน กลายเปVนผูRหญิงท่ีชํ่าชองเร่ืองเพศ 
ผHานผูRชายมาอยHางโชกโชนและถูกตีตราวHาเปVน “ผูRหญิงไมHดี”  

การท่ีมีอวัยวะเพศชายปลอมวางจําหนHายในตลาด แสดงใหRเห็นวHา แทRจริงแลRวผูRหญิงมีสิทธิ
ทางเพศท่ีจะเลือกวิธีการตอบสนองทางเพศดRวยตนเองไดR โดยไมHตRองมีเพศสัมพันธ�กับผูRชายเสมอไป 
หรือเปVนการเพ่ิมความสุขทางเพศของกลุHมผูRหญิงท่ีเปVนหญิงรักหญิง ผูRชายอาจจะไมHใชHคําตอบของ
ความสมบูรณ�แบบในการมีเพศสัมพันธ�เสมอไป ในการเลือกซื้ออวัยวะเพศชายปลอมถือเปVนสิทธิทาง
เพศของผูRหญิง แตHผูRหญิงไทยมักจะติดอยูHกับกับดักของวาทกรรมตHางๆ จนลืมคํานึงถึงสิทธิทางเพศ
ของตนเอง ผูRหญิงไทยกลับใหRตัวละครเอกอยHางศีลธรรม วัฒนธรรม หรือแมRแตHสถาบันทางสังคม เปVน
ผูRตัดสินหรือกําหนดใหRเองในสิทธิทางเพศ ผูRหญิงไทยยังไมHสามารถปลดตัวเองจากพันธนาการเหลHาน้ี
ไดR จนนึกไปเองวHาตนไมHมีสิทธิทางเพศใดๆ ดRวยความเช่ือ และวาทกรรมผูRหญิงดี-ไมHดีที่ไดRครอบงําและ
ฝyงรากลึกอยูHในความคิด ทัศนคติของคนในสังคมมาอยHางชRานาน สังคมไทยจึงคุRนชินกับการท่ีมีผูRหญิง
ปฏิบัติตนละเมิดบรรทัดฐานเร่ืองเพศท่ีสังคมกําหนดไวR สังคมจึงเกิดความต่ืนตระหนก ตกอกตกใจเม่ือ
มีผูRหญิงปฏิบัติตัวเชHนน้ี  

 
เพศวิถี : เร่ืองเล�าจากหนังสือโป�  

ผูRศึกษาไดRทําการซื้อสินคRาท่ีเปVนสื่อทางเพศ คือ หนังสือโป®จํานวน 4 เลHม ในราคา เลHมละ 10 
บาท แผHนซีดีโป®จํานวน 2 แผHน ราคาแผHนละ 15 บาท เพ่ือนํามาทําการศึกษาและทําความเขRาใจถึง
เน้ือหาทางเพศท่ีถHายทอดผHานเรือนรHางของผูRหญิง รวมไปถึงเร่ืองเลHาทางเพศในหนังสือโป®ท่ีมีลักษณะ
เน้ือหาเพ่ือกระตุRนอารมณ�ทางเพศของผูRอHานไมHวHาจะเปVนชายหรือหญิง รายละเอียดในหนังสือโป®ท้ัง 4 
เลHมน้ี ประกอบไปดRวย หนังสือโป®ช่ือ สุดขีด ลีลารัก ประสบการณ� และ ไอเวอร่ี หนังสือโป®ทั้ง 4 เลHมน้ี 
ไมHมีการระบุปYที่ผลิตอยHางชัดเจน แสดงเพียงวHา หนังสือผลิตเปVนรายปyกษ� รายเดือน รายสัปดาห�  
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ในดRานของเน้ือหาทุกเลHมมีการถHายทอดเร่ืองราว เลHาเร่ืองประสบการณ�ทางเพศจากตัวผูRอHาน
เองหรือจากตัวผูRอHานท่ีไดRไปประสบพบเจอมาในแงHมุมตHางๆ ผHานการเขียนจดหมายเขRามายังนิตยสาร 
รายละเอียดของเร่ืองเลHาในหนังสือโป®แตHละเลHมลRวนแตHเปVนความสัมพันธ�ทางเพศนอกจารีต ผิด
ศีลธรรม หรือผิดบรรทัดฐานทางสังคมทางเพศ เชHน การมีเพศสัมพันธ�กับคนในครอบครัว คนใน
สายเลือด เจRานายของตนเอง สามีของเพ่ือน หรือแมRกระท่ังเร่ืองราวท่ีผูRหญิงไดRมีเพศสัมพันธ�กับสัตว�
เลี้ยงของตน เปVนตRน  

หนังสือโป®บางเลHมถHายทอดเร่ืองราวทางเพศออกมาโดยท่ีผูRหญิงเปVนผูRกระทําหรือเปVนผูRนําใน
การรHวมเพศ แตHบางเลHมผูRหญิงกลับมีบทบาทเปVนผูRถูกกระทําหรือเปVนรอการตอบสนองทางเพศจาก
ฝ�ายชาย เร่ืองเลHาท่ีถูกถHายทอดผHานตัวหนังสือในหนังสือโป®บางเลHมไดRสะทRอนใหRเห็นวHา ผูRหญิงเองก็
สามารถมีบทบาทเปVนผูRนําในเร่ืองเซ็กส�ไดRเชHนกัน เม่ือผูRหญิงเกิดความตRองการทางเพศผูRชายเอง
สามารถกลับกลายมาเปVนวัตถุทางเพศใหRแกHผูRหญิงไดRเชHนกัน หนังสือโป®ช่ือลีลารัก มีการเป�ดพ้ืนท่ีหรือ
คอลัมน�ท่ีช่ือ สื่อรัก เชHนเดียวกับหนังสือโป®ที่ช่ือ ประสบการณ� ก็มีคอลัมน�น้ีเชHนกัน แตHใชRช่ือคอลัมน�วHา 
“คูHเสพ คูHสม” เพ่ือใหRผูRชายและผูRหญิงไดRประกาศหาคูH ผูRชายหรือผูRหญิงเหลHาน้ีจะทําการบรรยาย
ประวัติ นิสัยสHวนตัวและท้ิงท่ีอยูHใหRผูRท่ีสนใจอยากจะหาคูHไดRติดตHอกลับไป พรRอมท้ังระบุถึงรสนิยม
ความชอบทางเพศตHอเพศตรงขRาม  

เสนHห�ของหนังสือโป®ท่ีแตกตHางไปจากสื่อทางเพศอ่ืนๆคือ ลีลาการเขียนของผูRเขียนน้ัน มีการ
ใชRสํานวนการเขียนท่ีสละสลวย ชวนใหRผูRอHานเกิดจินตนาการทางเพศตาม ผูRอHานสามารถจินตนาการ
ตามเร่ืองเลHาไดRจนเกิดมีอารมณ�รHวมหรือเกิดความรูRสึกทางเพศ การเขียนท่ีบรรยายถึงอากัปริยา
ระหวHางการรHวมเพศของหญิงและชายไดRอยHางละเมียดละไมหากผูRอHานไดRอHานแลRวทําการนึกภาพตามก็
แทบจะเห็นภาพไดRชัดเจนจนไมHอาจหักหRามใจท่ีจะไมHใหRเกิดความรูRสึกทางกามารมณ�ไดR 

ภาษาในหนังสือโป®เหลHาน้ี ยังมีการใชRคําเชิงสัญญะเพ่ือแสดงถึงอวัยวะเพศของท้ังชายและ
หญิง ดังเชHนประโยคขRางตRนน้ี ท่ีเปรียบเปรยอวัยวะเพศหญิงวHาเปVน “ดอกบัว” แตHไมHมีการใชRคําเรียก
อวัยวะเพศอยHางตรงไปตรงมาเสียทีเดียว แตHเม่ือมีการพัฒนาทางดRานเทคโนโลยีในดRานการสื่อสาร ใหR
มีความเจริญกRาวหนRามากย่ิงข้ึน รูปแบบของสื่อทางเพศไดRมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 
จากเร่ืองราวทางเพศท่ีถHายทอดในหนังสือโป® ท่ี มีเพียงอักขระ ตัวอักษรเปVนสื่อทําใหRผูRอHานไดR
จินตนาการภาพทางเพศตาม ตHอมาไดRกลายมาเปVนสื่อทางเพศในรูปแบบของแผHนซีดี ท่ีผูRตRองการเสพ
อารมณ�กามารมณ�ทางเพศไดRรับชมท้ังภาพและเสียง ซึ่งในการศึกษาคร้ังน้ีผูRศึกษาไดRทําการซื้อแผHนซีดี
โป®มาจํานวนสองแผHน ท้ังสองแผHนมีความแตกตHางกัน กลHาวคือ อีกแผHนเปVนการแสดงการรHวมเพศของ
ชายและหญิงชาวญี่ปุ�น สHวนอีกแผHนเปVนการรHวมเพศของชายและหญิงชาวรัสเซีย ท้ังสองแผHนน้ีมีความ
แตกตHางกันของลักษณะทHาทางของผูRหญิงระหวHางรHวมเพศ กลHาวคือ ผูRหญิงญี่ปุ�นจะมีความนHารัก 
สดใส มีแฟช่ันการแตHงกายในการย่ัวยวนทางเพศท่ีดูนHาคRนหา ในขณะท่ีสาวรัสเซียแสดงการรักรHวม
เพศท่ีดูเป�ดเผยอวัยวะอยHางชัดเจน ทHาทางในการรHวมเพศดูรุนแรง และดุดันมากกวHา ซึ่งแผHนซีดีโป®เอง
ก็เปVนตัวสะทRอนภาพลักษณ�ของผูRหญิงแตHละชาติและแตHละวัฒนธรรมไดRเชHนกัน 
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บทบาทภาครัฐในการกําหนดนโยบายดOานการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพื่อการสื่อสารสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพร�องทางการไดOยิน 

Government Sector's Role in the Policy Formulation of Assistive 
Technology for Persons with Hearing Impairment 

 
วรพงษ� เพ็ชร�ขาว 

สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย� คณะรัฐประศาสนศาสตร� สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

 
บทคัดย�อ 

 การวิจัยเร่ือง “บทบาทภาครัฐในการกําหนดนโยบายดRานการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพ่ือการสื่อสารสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรHองทางการไดRยิน” ไดRกําหนดวัตถุประสงค�ใน
การวิจัย คือ เพ่ือศึกษานโยบาย กฎหมายดRานการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการ
สื่อสารสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรHองทางการไดRยิน และบทบาทภาครัฐในการสHงเสริมนโยบาย 
 ผลการศึกษา พบวHา นโยบายดRานการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการ
สื่อสารของคนพิการปรากฎอยูHท้ังในกฎหมายของฝ�ายนิติบัญญัติ และกฎหมายของฝ�ายบริหาร 
นโยบายดังกลHาวปรากฏอยูHในระดับกฎหมายสูงสุดและนโยบายพ้ืนฐานแหHงรัฐ ระดับกฎหมายและ
นโยบายเพ่ือคนพิการ และระดับแผนยุทธศาสตร�ดRานการบริการโทรคมนาคม นอกจากน้ีพบวHา 
นโยบายดRานการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสารสําหรับบุคคลท่ีมีความ
บกพรHองทางการไดRยิน ปรากฏผูRเก่ียวขRองท่ีมีบทบาทสําคัญ 4 สHวน ไดRแกH 1) คณะอนุกรรมาธิการ
กิจการคนพิการ 2) กรมสHงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 3) สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแหHงชาติ 4) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
คําสําคัญ: บทบาทภาครัฐ/ การกําหนดนโยบาย/ เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

Abstract 
 The objective of “Government Sector's Role in the Policy Formulation of 
Assistive Technology for Persons with Hearing Impairment” research study is to 
investigate the policies and laws regarding the provision of assistive technologies for 
persons with hearing impairment and the government sector's role in the promotion 
of such policy. 

The result of the study found that the policies for provision of assistive 
technologies for persons with disabilities existed in both legislative and executive 
branches's laws. Said policies existed in many level such as in highest of the 
hierarchy of the state's laws and, fundamental state policies, hierarchy of laws and 
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policies for the disabled and on the level of strategic plans for telecommunication 
service management. Moreover, the study revealed that there are four significant 
agencies relevant to the provision of assistive technologies for people with hearing 
impairment. They are 1) Subcommittee on Disabled Affairs 2) Department of 
Empowerment of Persons with Disabilities 3) Office of The National Broadcasting and 
Telecommunications Commission (NBTC) and 4) Ministry of Digital Economy and 
Society (Formerly known as the Ministry of Information Technology and Communication). 
Keywords: Role of Public Sectors/ Policymaking / Assistive Technology 
 
บทนํา 
 ปyจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทสําคัญตHอการดํารงชีวิตของมนุษย� 
ประกอบกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�และระบบสื่อสารท่ีมีความกRาวหนRาอยHางรวดเร็ว กHอใหRเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเขRาสูHยุคสังคมสารสนเทศ การแพรHกระจายขRอมูลขHาวสารเปVนไปอยHางรวดเร็ว มีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชRงานอยHางแพรHหลายท้ังในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน ฉะน้ันแลRว การสHงเสริมและพัฒนาการใชRเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกHอใหRเกิด
ประโยชน�ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเปVนการลดชHองวHางและความเหลื่อมล้ําทาง
สังคมในการเขRาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 นอกจากน้ี ความกRาวหนRาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังมีบทบาทสําคัญตHอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การเขRาถึงเทคโนโลยีท่ีไมHเทHาเทียมกันของกลุHมคนในสังคมจะทําใหRเกิด
ความเหลื่อมล้ําในการพัฒนา (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2556, ไมHระบุเลขหนRา) 
ท้ังในระดับปyจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ สHงผลกระทบตHอความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนโอกาสเขRาถึงทรัพยากรและโครงสรRางพ้ืนฐานในการสรRางอาชีพและ
รายไดRที่มั่นคง 
 คนพิการสHวนใหญHในประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก ยังคงอยูHในภาวะยากจน
และถูกกีดกันออกจากการเขRาถึงและใชRประโยชน�จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสHงผลกระทบเปVนหHวง
โซHแหHงความยากจน (องค�การคนพิการสากลประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก, 2552, หนRา 2) เม่ือ
ประเทศไทยเขRาสูHยุคขRอมูลขHาวสาร การสHงผHานขRอมูลขHาวสารรวดเร็วเพียงใด ผูRท่ีมีขRอจํากัดทาง
รHางกาย ย่ิงเขRาถึงขRอมูลยากข้ึนเทHาน้ัน  
 ความเหลื่อมล้ําทางรายไดRของประชากรและโอกาสการเขRาถึงทรัพยากรเปVนปyญหาการพัฒนา
ประเทศ การกระจายรายไดRระหวHางกลุHมประชากรช้ีใหRเห็นวHา ผลประโยชน�สHวนใหญHอยูHในกลุHมท่ีมี
โอกาสและรายไดRสูง ทําใหRสัดสHวนรายไดRระหวHางกลุHมคนรวยรRอยละ 10 ของประชากร กับกลุHมคนจน
รRอยละ 10 ของประชากร มีความแตกตHางกันถึง 22.8 เทHา ในปY 2552 ซึ่งความเหลื่อมล้ําทางรายไดR
และโอกาสการเขRาถึงบริการของรัฐเปVนสาเหตุนําไปสูHความขัดแยRงในสังคม และเปVนอุปสรรคตHอการ
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พัฒนาประเทศ ซึ่งรวมถึงปyญหาคนพิการขาดโอกาสการรับรูRขHาวสารดRวย (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหHงชาติ, 2555, หนRา 9) 
 ผูRพิการแตHละประเภทลRวนมีปyญหา อุปสรรคในการเขRาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารแตกตHางกันออกไป ซึ่งผูRพิการทางการไดRยินก็ยHอมท่ีจะประสบปyญหาแตกตHางไปตามลักษณะ
ความพิการดRวยเชHนกัน ดังน้ันผูRวิจัยจึงสนใจศึกษาถึงนโยบาย กฎหมายดRานการจัดบริการเทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสารสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรHองทางการไดRยิน และบทบาท
ภาครัฐในการสHงเสริมนโยบายดังกลHาว เพ่ือนําไปสูHการเสนอแนะเชิงนโยบายในการบูรณาการ
ยุทธศาสตร�ที่เก่ียวขRองเพ่ือใหRมีประสิทธิผลย่ิงข้ึน 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษานโยบาย กฎหมายดRานการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการ
สื่อสารสําหรับบุคคลท่ีมคีวามบกพรHองทางการไดRยิน และบทบาทภาครัฐในการสHงเสริมนโยบาย 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ศึกษา บทบาทภาครัฐในการกําหนดนโยบายดRานการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพ่ือการสื่อสารสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรHองทางการไดRยิน 
 2. ศึกษา กฎหมายสูงสุดและนโยบายพ้ืนฐานแหHงรัฐ กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขRองกับการ
จัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสารสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรHองทางการไดRยิน 
 
ตัวแบบสถาบันในการกําหนดนโยบายสาธารณะ 
 Thomas Dye (1984 อRางถึงใน ถวัลย�รัฐ วรเทพพุฒิพงษ�, 2540, หนRา 24) ไดRอธิบายถึง
ลักษณะสําคัญของตัวแบบสถาบัน (Institutional Model) ไวRวHา สถาบันของรัฐเปVนผูRกําหนดนโยบาย
มากกวHาสถาบันท่ีไมHใชHของรัฐ มีลักษณะ 3 ประการ คือ 1) รัฐมีอํานาจโดยชอบธรรมในการออก
นโยบายและนโยบายของรัฐบาลเทHาน้ันท่ีสามารถบังคับประชาชนใหRปฏิบัติตามไดR (Legitimacy) 2) 
นโยบายของรัฐบาลใชRบังคับประชาชนไดRท่ัวประเทศ (Universality) และ3) รัฐบาลเทHาน้ันท่ีผูกขาด
อํานาจการบังคับผูRฝ�าฝwนไดR (coercion) ซึ่งสถาบันหลักของรัฐสามารถศึกษาไดRจากกฎหมาย
รัฐธรรมนูญของประเทศน้ันๆ ประกอบดRวย 3 สถาบันหลัก คือ ฝ�ายนิติบัญญัติ (Legislative) ฝ�าย
บริหาร (Executive Branch) และฝ�ายตุลาการ (Judicial Branch) ประเด็นท่ีมุHงศึกษาตามตัวแบบ
สถาบันคือ สถาบันใดบRางมีอํานาจกําหนดนโยบาย และในเร่ืองใด 
 ตัวแบบสถาบันน้ีจะศึกษาถึงอํานาจหนRาท่ี และกระบวนการกําหนดนโยบายของสถาบันทาง
การเมืองตHางๆ ดังเชHน การพิจารณาอํานาจและกระบวนการตรากฎหมายของฝ�ายนิติบัญญัติ การ
วิเคราะห�การกําหนดนโยบายของฝ�ายบริหารก็จะพิจารณาถึงรูปแบบการประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
กําหนดนโยบาย เปVนตRน (ธันยวัฒน� รัตนสัค, 2555, หนRา 49) 
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 จุดเดHนของตัวแบบสถาบัน คือ งHายและสะดวกในการศึกษาและคRนควRาเพียงแตHศึกษา
กฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศน้ันๆ ก็จะทราบวHาสถาบันหลักของประเทศน้ันมีสถาบันใดบRางและ
ใครเปVนผูRกําหนดนโยบาย (ถวัลย�รัฐ วรเทพพุฒิพงษ�, 2540, หนRา 27) นอกจากน้ียังชHวยในการศึกษา
วิเคราะห�ถึงความสัมพันธ�และปฏิสัมพันธ�ระหวHางสถาบันตHางๆ รวมถึงการวิเคราะห�เก่ียวกับ
กระบวนการ ข้ันตอนในการทํางาน กฎ ระเบียบวิธีปฏิบัติท้ังท่ีเปVนทางการและไมHเปVนทางการ อยHางไร
ก็ดีไดRมีผูRวิจารณ�ถึงจุดอHอนของตัวแบบน้ีวHาเปVนการศึกษาท่ีเนRนเฉพาะโครงสรRาง (structure) โดยไมH
สนใจถึงภาระหนRาท่ี (function) หรือพฤติกรรม (behavior) ของสถาบันทางการเมืองเหลHาน้ัน จึงทํา
ใหRการศึกษาอาจเกิดความผิดพลาดไดR (ธันยวัฒน� รัตนสัค, 2555, หนRา 50) 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีใชRระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research Method) ใน
ลักษณะของการบูรณาการรูปแบบการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ�
เชิงลึก (In-Depth Interview: IDI) ผูRใหRขRอมูลสําคัญ (Key Informants) ท่ีเปVนท้ังผูRมีบทบาทผลักดัน
นโยบาย และผูRแทนหนHวยงานในระดับนโยบาย 
 1. ประชากรและกลุHมตัวอยHาง 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูRวิจัยไดRเลือกเก็บรวบรวมขRอมูลจากผูRใหRขRอมูลสําคัญ (Key Informants) 
จํานวนท้ังสิ้น 11 คน โดยแบHงผูRใหRขRอมูลสําคัญออกเปVน 2 กลุHมหลัก ประกอบดRวย กลุHมแรก คือ ผูRมี
บทบาทผลักดันนโยบาย ไดRแกH สมาชิกคณะกรรมการวHาดRวยสิทธิคนพิการแหHงสหประชาชาติ 
(Committee on the Rights of Persons with Disabilities-CRPD) (จํานวน 1 คน),ท่ีป รึกษา
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแหHงชาติ (จํานวน 1 คน),
คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ (จํานวน 3 คน) ,คณะอนุกรรมการบุคคลพิการทางการไดRยินหรือ
สื่อความหมาย (จํานวน 2 คน),และประธานอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แหHงชาติฉบับท่ี 4 (จํานวน 1 คน) กลุHมท่ีสอง คือ ผูRแทนหนHวยงานในระดับนโยบาย ไดRแกH กรม
สHงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (จํานวน 1 คน),กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(จํานวน 1 คน),สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน�และกิจการโทรคมนาคม
แหHงชาติ (จํานวน 1 คน) 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชRในการวิจัย 
 ผูRวิจัยไดRออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมขRอมูลโดยสัมภาษณ�เชิงลึก (In-Depth Interview) ผูRใหR
ขRอมูลสําคัญ (Key Informants) ท่ีเปVนผูRมีบทบาทผลักดันนโยบาย และผูRแทนหนHวยงานในระดับ
นโยบายประกอบการศึกษาคRนควRาจากเอกสารสําคัญตHางๆ (Documentary Research) ท่ีเก่ียวขRอง 
เคร่ืองมือท่ีสําคัญในการเก็บรวบรวมขRอมูลจึงเปVนแบบสัมภาษณ� 
 3. การวิเคราะห�ขRอมูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดRอาศัยผูRมีบทบาทผลักดันนโยบาย และผูRแทนหนHวยงานในระดับ
นโยบายท่ีเก่ียวขRองกับการจัดบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารสําหรับบุคคลท่ีมีความ
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บกพรHองทางการไดRยิน เปVนผูRใหRขRอมูลสําคัญ ทําใหRไดRขRอมูลเชิงประจักษ� เปVนชุดมโนทัศน� ท่ีเกิดจาก
การวิเคราะห�จากปรากฎการณ�ที่ศึกษาพรRอมท้ังคําอธิบายท่ีชัดเจน 
 ในการเก็บขRอมูล มีการบันทึกการเก็บขRอมูลโดยละเอียด จัดขRอมูลเปVนหมวดหมูH และมีการ
ตรวจสอบขRอมูลแบบสามเสRา (Triangulation) เพ่ือยืนยันความถูกตRองดRวย โดยการวิเคราะห�ความ
สอดคลRองของขRอมูลการสัมภาษณ�กับผูRใหRขRอมูลสําคัญคนอ่ืน ซึ่งหากตรงกันหมายความวHาขRอมูลน้ันมี
ความถูกตRองในระดับหน่ึง ซึ่งผูRวิจัยพยายามตรวจสอบขRอมูลหลายๆทาง นอกจากน้ี การหาขRอมูลมา
หักลRางขRอมูลท่ีมีอยูH เปVนวิธีท่ีผูRวิจัยใชRในการวิเคราะห� ในบางคร้ังขRอมูลท่ีไดRรับอาจไมHถูกตRอง การหา
หลักฐานมาหักลRางสิ่งท่ีผูRใหRขRอมูลสําคัญใหRสัมภาษณ�ไวRเปVนอีกวิธีหน่ึงท่ีใชR (ชาย โพธิสิตา, 2556, หนRา 
317) 
 เพ่ือใหRผลการศึกษาถูกตRอง มีความนHาเช่ือถือ ผูRวิจัยไดRนําการวิจัยเอกสารมาประกอบการ
วิเคราะห�ควบคูHกับขRอมูลท่ีไดRจากการเก็บขRอมูลภาคสนามดRวย เม่ือวิเคราะห�ขRอมูล จําแนกหมวดหมูH
ของขRอมูลใหRเปVนระบบแลRว ตHอไปจะเปVนวิธีการนําเสนอโดยพรรณนาใหRเห็นสิ่งท่ีคRนพบตาม
วัตถุประสงค�การวิจัยท่ีไดRกําหนดไวRกHอนแลRว อันไดRแกH นโยบาย กฎหมายดRานการจัดบริการเทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสารสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรHองทางการไดRยิน และบทบาท
ภาครัฐในการสHงเสริมนโยบาย ท้ังน้ีการวิเคราะห�ขRอมูลจะอาศัยแนวคิด และทฤษฎีนโยบายสาธารณะ
(Public Policy) มาใชRใหRเกิดประโยชน�สูงสุด เพ่ือป{องกันอคติท่ีเกิดจากตัวผูRวิจัยเอง อันจะสHงผลตHอ
ผลการศึกษาจนเกิดความเสียหายตามมาในภายหลัง 
 
ผลการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี พบวHา นโยบายดRานการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการ
สื่อสารสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรHองทางการไดRยินสามารถจัดประเภทไดRเปVน 3 กลุHม คือ 
 1) กฎหมายสูงสุดและนโยบายพ้ืนฐานแหHงรัฐ ไดRแกH รัฐธรรมนูญแหHงราชอาณาจักรไทยและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหHงชาติ 
 2) กฎหมายและนโยบายเพ่ือคนพิการ ไดRแกH พระราชบัญญัติ และแผนยุทธศาสตร�ดRานการ
สHงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 3) นโยบายและยุทธศาสตร�ท่ีเก่ียวขRอง ไดRแกH กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทย แผนแมHบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ฉบับท่ี 2 ของประเทศไทย (พ.ศ. 2552 – 2556) แผนแมHบทกิจการโทรคมนาคม ฉบับท่ี 1 
(พ.ศ.2555-2559) และ แผนการจัดใหRมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม 
(พ.ศ.2555-2559) 
 นโยบายและยุทธศาสตร�ขRางตRนไดRใหRการรับรองสิทธิของคนพิการไวRอยHางชัดเจน ซึ่งรวมถึง
สิทธิการเขRาถึงบริการเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสารสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรHอง
ทางการไดRยินดRวย แตHเน่ืองจากกฎหมายและนโยบายดังกลHาวเปVนยุทธศาสตร�ระดับชาติ การสHงเสริม
การจัดบริการดังกลHาวจึงไมHไดRกําหนดรายละเอียดเฉพาะเจาะจงไปถึงกลุHมคนพิการในแตHละประเภท 



294 
การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

ซึ่งเปVนจุดอHอนหรืออาจเปVนปyญหาไดRเม่ือมีการนํานโยบายไปสูHการปฏิบัติ เพราะหากผูRนํานโยบายไป
ปฏิบัติแปลนโยบายผิดพลาดไปจากเป{าหมายเดิมก็อาจทําใหRเกิดความไมHเทHาเทียมในการจัดสรร
ทรัพยากรไปยังกลุHมคนพิการบางกลุHมไดR อยHางไรก็ตาม นโยบายท่ีผูRวิจัยศึกษามาขRางตRนถือวHาไดRเป�ด
โอกาสใหRผูRนํานโยบายไปปฏิบัติไดRใชRดุลยพินิจ ซึ่งเปVนประโยชน�อยHางมากในการตัดสินใจบริหาร
จัดการนโยบายเพ่ือใหRเกิดความเหมาะสมอีกดRวย 
 สําหรับบทบาทภาครัฐในการสHงเสริมนโยบายดRานการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพ่ือการสื่อสารสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรHองทางการไดRยินน้ัน พบวHา ภาครัฐไดRดําเนินการ
ผHานกลไกสําคัญ 4 สHวน ไดRแกH 1) คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ 2) กรมสHงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 3) สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคมแหHงชาติ และ 4) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังจะอธิบายตHอไปน้ี 

1) บทบาทของคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ 
 การริเร่ิมนโยบายเพ่ือคนพิการของฝ�ายนิติบัญญัติเกิดจากคณะอนุกรรมาธิการกิจการคน
พิการ ซึ่งเปVนกลุHมบุคคลหน่ึงท่ีไดRรับเชิญใหRเขRามามีสHวนรHวมในการกําหนดนโยบายในฐานะท่ีปรึกษา
ของรัฐสภา สHวนหน่ึงประกอบดRวยผูRนําคนพิการ นักวิชาการ ผูRเช่ียวชาญ มีหนRาท่ีในการหาขRอมูลตHางๆ
เพ่ือวิเคราะห�แลRวรายงานตHอคณะกรรมาธิการเพ่ือเสนอรัฐสภา ฉะน้ันคณะอนุกรรมาธิการกิจการคน
พิการจึงเปVนผูRมีอํานาจในการกําหนดนโยบายอยHางเปVนทางการ กลHาวคือ คณะอนุกรรมาธิการกิจการ
คนพิการไมHไดRมีหนRาท่ีในการบริหารนโยบายหรือใหRบริการสาธารณะ แตHจะมีความรับผิดชอบในการ
ทําหนRาท่ีเปVนกลไกสําคัญของฝ�ายนิติบัญญัติในการควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ�าย
บริหารในกิจการท่ีเก่ียวขRองกับนโยบายเพ่ือคนพิการ ทําใหRหนHวยงานท่ีเก่ียวขRองกับการจัดบริการ
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสารของคนพิการเกิดความต่ืนตัวในการปฏิบัติหนRาท่ี ท้ังน้ี 
คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการสHวนหน่ึงมาจากผูRนําคนพิการซึ่งมีความสัมพันธ�ท่ีดีกับหนHวยงาน
ของรัฐท่ีเก่ียวขRองกับคนพิการ ซึ่งอยูHในฐานะผูRกําหนดนโยบายดRวย โดยหนHวยงานของรัฐจะเขRามามี
บทบาทในการตHอรองการออกกฎหมาย (negotiated rulemaking) การรHางกฎหมาย และแผน
ยุทธศาสตร�เพ่ือใหRรัฐสภาพิจารณา คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการจึงเปVนตัวกลางในการประสาน
สัมพันธ�ระหวHางหนHวยงานของรัฐท่ีเก่ียวขRองและกลุHมคนพิการ ซึ่งเปVนการสรRางพันธมิตรสามฝ�าย 
(The iron triangle) คือ ฝ�ายนิติบัญญัติ ฝ�ายบริหาร และกลุHมผลประโยชน� ทําใหRการกําหนดนโยบาย
ประสบความสําเร็จมาอยHางตHอเน่ือง ดังน้ัน บทบาทของคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการจึงมี
ความสําคัญตHอกระบวนการกําหนดนโยบายเพ่ือคนพิการอยHางมาก 

2) บทบาทของกรมสHงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 กรมสHงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนอกจากมีภารกิจในการตอบสนองนโยบาย
ของฝ�ายการเมืองแลRวยังมีบทบาทในการกําหนดนโยบายอีกดRวย ดังจะเห็นไดRจากแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการฉบับตHางๆ แมRวHาการประกาศใชRแผนดังกลHาวจะตRองไดR รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีซึ่งเปVนฝ�ายบริหารน้ัน แตHการริเร่ิมอยHางแทRจริงแลRวน้ันเกิดข้ึนโดยกรมสHงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งเปVนฝ�ายขRาราชการประจําท่ีมีความเช่ียวชาญดRานการพัฒนาคุณภาพ
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ชีวิตคนพิการ ดังน้ันกรมสHงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจึงมีอิทธิพลในการกําหนดนโยบาย
เชHนกัน อยHางไรก็ตาม บทบาทของกรมสHงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีลักษณะเชิงอRอมหรือ
เชิงนโยบาย กลHาวคือ กรมสHงเสริมฯเปVนกลไกสําคัญในการประสานงานระดับนโยบายของหนHวยงาน
ตHางๆท่ีมีภารกิจเก่ียวขRองกับคนพิการเขRาดRวยกัน และเปVนแกนกลางสําคัญในการดําเนินงานกับ
หนHวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขRอง โดยรูปแบบท่ีใชRในการประสานงาน คือ การต้ังผูRแทนจากหนHวยงานท่ี
เก่ียวขRองเปVนกรรมการ รวมท้ังนโยบายดRานการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการ
สื่อสารสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรHองทางการไดRยิน ซึ่งนโยบายดังกลHาวน้ีมีหลายภาคสHวนเก่ียวขRอง 
และตRองอาศัยการทํางานรHวมกันเพ่ือใหRประสบความสําเร็จ ฉะน้ันกรมสHงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการจึงมีความสําคัญอยHางมากในการบูรณาการนโยบาย สําหรับเร่ืองการมีสHวนรHวมของคนพิการ
พบวHา กรมสHงเสริมฯไดRใหRคนพิการเขRามามีสHวนรHวมในระดับนโยบาย ผูRนําคนพิการทํางานรHวมกับกรม
สHงเสริมฯในฐานะท่ีปรึกษา นอกจากน้ียังมีกองทุนเพ่ือคนพิการในการเสริมสรRางความเขRมแข็งใหRกับ
องค�กรคนพิการอีกดRวย 

3) บทบาทของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคมแหHงชาติ 
 สํานักงาน กสทช.มีบทบาทในการวางแผนยุทธศาสตร� (Strategic Planning) ซึ่งเปVนการ
กําหนดทางเลือกของนโยบาย (Policy formulation) อันเปVนสHวนหน่ึงในกระบวนการกําหนด
นโยบาย อยHางไรก็ตาม ยุทธศาสตร�นอกจากเปVนการกําหนดรูปแบบการปฏิบัติของสํานักงาน กสทช.
แลRว ยังเปVนสิ่งท่ีชHวยใหRหนHวยงานตระหนักถึงบทบาทหนRาท่ีของตนท่ีมีผลตHอความสําเร็จและความ
ลRมเหลวของเป{าหมายของหนHวยงาน ซึ่งกลุHมบุคคลในระดับผูRบริหารของสํานักงาน กสทช.ไดRกําหนด
และเลือกยุทธศาสตร�ท่ีดี สอดคลRองกับกฎหมายและนโยบายเพ่ือคนพิการ จากการศึกษาพบวHา 
สํานักงาน กสทช.มีบทบาทเก่ียวขRองกับการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการ
สื่อสารสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรHองทางการไดRยินโดยตรง ท่ีผHานมาสํานักงาน กสทช.มีบทบาทใน
ประเด็นดังกลHาว และปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวขRองกับคนพิการไดRอยHางมีประสิทธิผลเสมอมาก็ดRวยเหตุผล 
3 ประการ คือ 1) สํานักงาน กสทช.มีบทบัญญัติท่ีเก่ียวขRองกับการจัดบริการโทรคมนาคมสําหรับคน
พิการไวRโดยตรงในกฎหมายของหนHวยงาน คือ มาตรา 27 (12 ) และมาตรา 50 แหHงพรบ.องค�การ
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 2553 ซึ่งเปVนการใหRอํานาจแกHหนHวยงานในการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสารของคนพิการ นําไปสูH 2) การจัดต้ังกองทุนUSO ซึ่งเปVนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการใหRกับสํานักงาน กสทช.นอกจากน้ีพบวHา 3) ผูRนําคนพิการไดRเขRาไป
มีสHวนรHวมโดยตรงในฐานะคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคมแหHงชาติ และมีบทบาทรHวมในการตัดสินใจในระดับนโยบายและยุทธศาสตร� ฉะน้ัน
สํานักงาน กสทช.จึงมีศักยภาพสูงในการดําเนินงานท่ีเก่ียวขRองกับนโยบายดRานการจัดบริการ
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสารของคนพิการ รวมถึงบุคคลท่ีมีความบกพรHองทางการ
ไดRยินดRวย 
 



296 
การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

4) บทบาทของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทในการกําหนดนโยบายดRานคน
พิการนRอยมาก กลHาวคือ การเกิดข้ึนของบทบาทดRานคนพิการของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมิไดRเกิดข้ึนจากการริเร่ิมของกระทรวงเอง แตHเกิดข้ึนจากการผลักดันกฎหมายโดยคนพิการ 
คือ พรบ.สHงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ท่ีไดRกําหนดสิทธิของคนพิการไวR 
ตลอดจนความรับผิดชอบของหนHวยงานดRวย ซึ่งมาตรา20 (6) หนRาท่ีสHวนหน่ึงเปVนของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเปVนกลไกแกRปyญหาในการเขRาถึงการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสารใหR กับคนพิการ ซึ่งท่ีผHานมาถือวHาไมHประสบความสําเร็จ 
กระทรวงฯขาดศักยภาพในการดําเนินงานท่ีเก่ียวขRองกับคนพิการดRวยเหตุปyจจัยท่ีตรงกันขRามกับ
สํานักงาน กสทช.กลHาวคือ 1) กระทรวงฯไมHมีบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับการสHงเสริมบริการเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวกของคนพิการไวRโดยเฉพาะ ซึ่งท่ีผHานมาเปVนการอาศัยอํานาจตาม พรบ.สHงเสริมฯ
มากําหนดเปVนกฎกระทรวงเพียงเทHาน้ัน ผูRวิจัยจึงขอเสนอใหRมีการกําหนดบทบัญญัติเก่ียวกับการ
สHงเสริมบริการเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสารของคนพิการไวRอยHางชัดเจน เพ่ือใหR
สิทธิของคนพิการเกิดข้ึนไดRจริง ดังน้ันเม่ือขาดกฎหมายท่ีควรจะมีเปVนของตนเองแลRวยHอมสHงผลใหR
กระทรวงฯไมHมีอํานาจในการจัดสรรทรัพยากรใหRกับกลุHมคนพิการไดRอยHางเต็มท่ี 2) ทําใหRไมHสามารถ
จัดต้ังกองทุนเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการเพ่ือคนพิการไดR นอกจากน้ีพบวHา 3) คนพิการเขRาไปมีสHวน
รHวมในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร�คHอนขRางนRอย ในสHวนน้ีผูRวิจัยเสนอใหRมีการเสริมพลังอํานาจ
ใหRกับคนพิการ โดยออกกฎหมายหรือเง่ือนไขใดๆเพ่ือใหRผูRนําคนพิการเขRาไปมีบทบาทเปVนคณะ
กรรมการบริหารเพ่ือจะไดRตัดสินใจในระดับนโยบายและยุทธศาสตร�ท่ีเก่ียวขRองกับการปฏิบัติงานเพ่ือ
คนพิการไดRอยHางมีประสิทธิผลมากข้ึน 
 
อภิปรายผล 
 ภาครัฐมีบทบาทในการกําหนดนโยบายเพ่ือคนพิการผHานอํานาจนิติบัญญัติและบริหารตาม
บทบัญญัติแหHงรัฐธรรมนูญอันเปVนกฎหมายสูงสุด สําหรับการศึกษาคร้ังน้ีพบวHา สถาบันหลักของรัฐท่ี
เปVนผูRกําหนดนโยบายเพ่ือคนพิการ ไดRแกH รัฐสภา และคณะรัฐมนตรี ซึ่งสถาบันท้ังสองน้ีมีอํานาจชอบ
ธรรมในการกําหนดนโยบายและบังคับประชาชนใหRปฏิบัติตามไดR ท่ัวประเทศ (Legitimacy & 
Universality)  
 นโยบายเพ่ือคนพิการเร่ิมดRวยฝ�ายนิติบัญญัติ ซึ่งประเทศไทยใชRระบบสองสภา คือรัฐสภา
ประกอบดRวยสภาผูRแทนราษฎรและวุฒิสภา ท้ังสองสภามีอํานาจในการกําหนดกฎหมาย ไมHวHาจะเปVน
การริเร่ิม เสนอ และอนุมัติกฎหมายเอง หรือใหRความเห็นชอบกฎหมายซึ่งเสนอโดยฝ�ายบริหาร 
สําหรับนโยบายดRานเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสารสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรHอง
ทางการไดRยินน้ัน ผลผลิตของนโยบายท่ีเกิดจากฝ�ายนิติบัญญัติแสดงออกมาในรูปของเคร่ืองมือเชิง
นโยบาย (Policy Tools) คือมาตรการทางกฎหมาย ไดRแกH พระราชบัญญัติการฟwxนฟูสมรรถภาพคน
พิการ พ.ศ.2534 พระราชบัญญั ติสHงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และ
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พระราชบัญญัติองค�การจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 นอกจากน้ีผูRวิจัยพบวHา ผูRนําคนพิการไดRเขRาไปมีบทบาท
ในกระบวนการนิติบัญญัติดRวย ซึ่งนํามาสูHความสําเร็จในการกําหนดนโยบายเพ่ือคนพิการของไทย 
 สําหรับฝ�ายบริหารน้ัน คณะรัฐมนตรีนอกจากมีอํานาจในการกําหนดนโยบายในรูปของการ
เสนอกฎหมายเพ่ือขอรับความเห็นชอบจากฝ�ายนิติบัญญัติแลRว ยังสามารถกําหนดนโยบายภายใตR
ขอบเขตอํานาจท่ีมีอยูHไดRอีกดRวย ผลผลิตของนโยบายอันเกิดจากฝ�ายบริหารท่ีเก่ียวขRองกับการศึกษา
คร้ังน้ี ไดRแกH กฎกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนยุทธศาสตร�ดRานการสHงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับตHางๆ 
 การกําหนดนโยบายโดยรัฐสภา และคณะรัฐมนตรีมีลักษณะเปVนทางการ สามารถตระเตรียม
ขRอเสนอรHางนโยบายเขRาสูHวาระการพิจารณาเชิงนโยบายดRวยตนเองหรือผHานการตระเตรียมของหนHวย
ราชการ หรือหนHวยงานท่ีมีสHวนเก่ียวขRองในนโยบาย นอกจากน้ี พบวHา กลุHมคนพิการซึ่งเปVนกลุHม
ผลประโยชน�หน่ึงในทางการเมือง (Interest Group) ไดRมีบทบาทสําคัญในการกําหนดประเด็นปyญหา
ใหRเปVนปyญหาเชิงนโยบาย (problem identification and agenda setting) ซึ่งถือวHาเปVนผูRมีสHวน
รHวมในการกําหนดนโยบายอยHางไมHเปVนทางการ (Unofficial participants) กลHาวคือ กลุHมคนพิการทํา
หนRาท่ีจัดทํารHางขRอเสนอนโยบายใหRกับผูRมีอํานาจโดยใชRวิธีการผลักดันผูRนําคนพิการเขRาไปเปVนอนุ
กรรมาธิการกิจการคนพิการในคณะกรรมาธิการท่ีมีสHวนเก่ียวพันกับผลประโยชน�ของกลุHมตน เม่ือผูRนํา
คนพิการไดRเขRาไปเปVนอนุกรรมาธิการซึ่งเปVนกลไกสําคัญของรัฐสภาในการติตาม ตรวจสอบ และ
ควบคุมการบริหารงานของฝ�ายบริหารแลRวน้ัน ก็ไดRอาศัยโอกาสน้ีในการเขRาพบเจRาหนRาท่ีรัฐ พรRอมกับ
ขRอเสนอในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกRไขนโยบายหรือกฎหมายใหRสอดคลRองกับผลประโยชน�และ
เป{าหมายท่ีกลุHมคนพิการตRองการ 
 
ขOอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 การจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสารสําหรับบุคคลท่ีมีความ
บกพรHองทางการไดRยินจําเปVนตRองอาศัยความรHวมมือประสานงานอยHางจริงจังเพ่ือใหRบรรลุเป{าหมาย 
แมRวHาในนโยบายจะสHงเสริมใหRมีการรHวมมือประสานงานระหวHางหนHวยงานภาครัฐดRวยกัน แตHในทาง
ปฏิบัติความรHวมมือประสานงานดังกลHาวยังมีขRอจํากัด เน่ืองจากหนHวยงานภาครัฐบางสHวนคือ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังขาดกฎหมายเฉพาะท่ีเปVนของกระทรวงเพ่ือใชRเปVน
เคร่ืองมือบริหารนโยบายเพ่ือคนพิการใหRเกิดประสิทธิผล ดังน้ันจึงควรสนับสนุนใหRบัญญัติกฎหมายท่ี
เก่ียวกับการการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสารเพ่ือคนพิการข้ึนมา 
โดยเฉพาะสําหรับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือกระทรวงท่ีกําลังจัดต้ังข้ึนใหมHใน
อนาคต โดยกําหนดใหRมีการเสริมพลังอํานาจใหRผูR นําคนพิการเขRาไปมีบทบาทในการกําหนด
ยุทธศาสตร�ของกระทรวง และใหRมีการจัดต้ังกองทุนเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพ่ือการสื่อสารของคนพิการ เพ่ือเปVนประโยชน�สําหรับการนํานโยบายไปสูHการปฏิบัติ
ตHอไป 
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ป}จจัยท่ีส�งผลต�อความสาํเร็จของการบริหารจัดการของ  
องค�การบริหารส�วนท�าขOาม จังหวัดสงขลา 

The Satisfactors Of The Management Process Of Tha Kham Administration 
Organization , Songkhla Province. 

 
วรพงษ� เพ็ชร�ขาว1 และศนิตา สรRอยแสง2 

1ผูRชHวยนักวิจัย ศูนย�อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
2นักวิจัยอิสระ 

 
บทคัดย�อ 

การศึกษาวิจัยปyจจัยท่ีสHงผลตHอสําเร็จของการบริหารจัดการขององค�การบริหารสHวนตําบลทHา
ขRามการวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค� ไดRแกH 1.เพ่ือศึกษาระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการองค�การ
บริหารสHวนตําบลทHาขRาม จังหวัดบุรีรัมย�การกําหนดขนาดกลุHมตัวอยHางของการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี โดย
ผูRวิจัยไดRเลือกการเก็บรวบรวมขRอมูลจากประชาชนท่ีมาใชRบริการในองค�การบริหารสHวนตําบลทHาขRาม 
อําเภอบRานใหมHไชยพจน� จังหวัดบุรีรัมย� จํานวน 500 คน การวิจัยคร้ังน้ีใชRแบบสอบถามเปVนเคร่ืองมือ
ในการรวบรวมขRอมูล สถิติท่ีใชRไดRแกH คHาความถ่ี รRอยละ คHาเฉลี่ย และสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
วิเคราะห�ตัวแปรกลุHมตัวอยHางมากกวHาสองกลุHม ใชRคHา F – test ผลการศึกษาพบวHา 

1) ปyจจัยดRานกระบวนการบริหารจัดการ ดRานการวางแผนพบวHามีความสําเร็จอยูHในระดับ
มากแตHพบวHาขRอท่ีมีระดับการปฏิบัตินRอยท่ีสุดคือการนําแผนงานไปปฏิบัติ  

2) ปyจจัยดRานกระบวนการบริหารจัดการพบวHาทุกขRอมีความสําเร็จอยูHในระดับมากแตHพบวHา
ขRอท่ีมีระดับการปฏิบัตินRอยท่ีสุดคือรูปแบบโครงสรRางการบริหารตอบสนองตHอการดําเนินงานของ
องค�การบริหารซึ่งองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินแตHละแหHงมีศักยภาพแตกตHางกัน 

 3) ปyจจัยดRานกระบวนการบริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลทHาขRาม จังหวัดบุรีรัมย� 
ดRานการจัดคนเขRาทํางานพบวHามีความสําเร็จอยูHในระดับมากแตHพบวHาขRอท่ีมีระดับการปฏิบัตินRอยท่ีสุด
คือการสรRางขวัญและกําลังใจในการซึ่งถRาบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานจะสHงผลดีตHอ
กระบวนการบริหารจัดการ 

4) ปyจจัยดRานกระบวนการบริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลทHาขRาม จังหวัดบุรีรัมย� 
ดRานการอํานวยการพบวHามีการปฏิบัติอยูHในระดับมากแตHพบวHาขRอท่ีมีระดับการปฏิบัตินRอยท่ีสุดคือ
ไดRรับคําปรึกษาเพ่ือแกRไขปyญหาในการดําเนินงานอยHางถูกตRองและเหมาะสม 

5) ปyจจัยดRานกระบวนการบริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลทHาขRาม จังหวัดบุรีรัมย� 
ดRานการประสานงานพบวHามีการปฏิบัติอยูHในระดับมากแตHพบวHาท่ีมีระดับการปฏิบัตินRอยท่ีสุดคือจัด
ใหRมีเจRาหนRาท่ีประสานงานดRานการจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลทHาขRาม จังหวัด 
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 6) ปyจจัยดRานกระบวนการบริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลทHาขRาม จังหวัดบุรีรัมย� 
ดRานการรายงานพบวHามีการปฏิบัติอยูHในระดับมากแตHพบวHาท่ีมีระดับการปฏิบัตินRอยท่ีสุดคือการ
ประเมินผลงานจากหนHวยงานภายนอก 

7) ปyจจัยดRานกระบวนการบริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลทHาขRาม จังหวัดบุรีรัมย� 
ดRานการงบประมาณพบวHามีการปฏิบัติอยูHในระดับมากแตHขRอท่ีมีระดับการปฏิบัตินRอยท่ีสุดคือความ
เพียงพอของงบประมาณในการพัฒนา 

เม่ือทําการทดสอบสมมติฐานพบวHาปyจจัยดRานอาชีพซึ่งเปVนปyจจัยลักษณะสHวนบุคคลมี
ความสัมพันธ�กับความสําเร็จของการบริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลทHาขRาม จังหวัดบุรีรัมย� 
เพียงปyจจัยเดียว (p = 0.01) และมีความสัมพันธ�กันตํ่ามากท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากกลุHมตัวอยHางท่ีตอบ
แบบสอบถามมีจํานวนท่ีแตกตHางกันโดยกลุHมตัวอยHางท่ีมีอาชีพเกษตรกรคิดเปVนรRอยละ 44.50 อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจคิดเปVนรRอยละ 14.30 อาชีพรับจRางคิดเปVนรRอยละ 25.60 และอาชีพคRาขายคิด
เปVนรRอยละ 15.80 ซึ่งพบวHากลุHมประชากรมีความแตกตHางกันในดRานขนาดของกลุHมตัวอยHางทําใหR
ปyจจัยดRานอาชีพมีความสัมพันธ�กับความสําเร็จของการบริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลทHาขRาม 
จังหวัดบุรีรัมย� ตํ่ามาก 
คําสําคัญ : การประเมิน การบริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบล 

 

Abstract 
 This study aims to study Thesatisfactors Of the management Process Of 
Dangyai Administration Organization.Buriram Province. separated into the personal 
factors and management process factors. The samples of the study were totally 400 
guardians of Thesatisfactors Of the management Process Of Dangyai Administration 
Organization.Buriram Province. selected by the simple random sampling technique. 
The instrument used for the data collection was the created questionnaire. The 
statistics used for the data analysis included the percentage, mean, standard 

deviation, Chi-square (2χ- Test) and the Stepwise Multiple Regression Analysis 
 The study findings revealed as follows : 
 1. The personal factors revealed that most guardians of the small children 
had the age during 31-40 years, the educational degree in the primary school level, 
and worked as the agricultural careers.  
 2. The success domain of Thesatisfactors Of the management Process Of 
Dangyai Administration Organization.Buriram Province. as a whole and each aspect 
revealed at the ‘much’ level.  



The Seventh National Symposium  

Bangkokthonburi University 
301 

 

 3. The satisfactorsOf the management Process Of Dangyai Administration 
Organization.Buriram Province. as a whole and each aspect revealed at the ‘much’ level.  
 4. The correlation between the personal satisfactors Of the management 
Process Of Dangyai Administration Organization.Buriram Province. at 0.01statistical 
significance.  
 5. The satisfactorsOf the management Process Of Dangyai Administration 
Organization.Buriram Province. at 0.01statistical significance revealed three factors 
ranking of the predicted weight from the most to least including the aspects of 
budget, co-ordination and arrangement of people to work, which the three factors 
were able to predict the management success in the child center development 
valued 44%. Keywords: quality of management Process Administration Organization 
 
ความเป�นมาและความสาํคญัของป}ญหา  
 องค�การบริหารสHวนตําบล เปVนองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีไดRรับการจัด ต้ังข้ึน
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารสHวนตําบล พ.ศ. 2537 (แกRไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 
พ.ศ. 2552) โดยมีวัตถุประสงค�ของการจัดต้ังเพ่ือกระจายอํานาจการปกครองใหRประชาชนในทRองถ่ิน
ไดRมีโอกาสเรียนรูR การแกRไขปyญหาและการตอบสนองความตRองการของตนเอง โดยการเขRาไปมี
บทบาทหรือมีสHวนรHวมทางการเมือง โดยมีผูRบริหารทRองถ่ิน สมาชิกสภาองค�การบริหารสHวนตําบลมา
จากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนในทRองถ่ิน เปVนตัวแทนของประชาชนในตําบล เปVนผูRกําหนด
ทิศทางในการพัฒนาตําบล เพ่ือใหRประชาชนในทRองถ่ินมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึมีพนักงานสHวนตําบล ซึ่ง
เปVนเจRาหนRาท่ีประจําขององค�การบริหารสHวนตําบลเปVนผูRนํานโยบายไปปฏิบัติใหRเปVนรูปธรรมมาก
ย่ิงข้ึน องค�การบริหารสHวนตําบลมีฐานะเปVนนิติบุคคลและเปVนหนHวยงานท่ีอยูHใกลRชิดกับประชาชนมาก
ท่ีสุด มีสภาองค�การบริหารสHวนตําบล ทําหนRาท่ีกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา ตามแผนงาน 
โครงการและงบประมาณภายใตRขRอบัญญัติของกฎหมาย และอํานาจหนRาท่ี ในการจัดการศึกษา ซึ่งถือ
เปVนหนRาท่ีหน่ึงจากหลาย ๆ หนRาท่ีท่ีองค�การบริหารสHวนตําบลตRองดําเนินการ การบริหารจัดการตาม
ศักยภาพและความตRองการของชุมชนในแตHละทRองถ่ิน ซึ่งแตกตHางกันไป  

ผูRศึกษาคRนควRาซึ่งปฏิบัติงานอยูHในองค�การบริหารสHวนตําบลทHาขRาม จังหวัดบุรีรัมย� มีความ
สนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับ “ปyจจัยท่ีสHงผลตHอความสําเร็จของการบริหารจัดการองค�การบริหารสHวน
ตําบลทHาขRาม จังหวัดบุรีรัมย�” วHามีปyจจัยใดบRางท่ีมีผลตHอความสําเร็จของการบริหารจัดการ และ
กระบวนการบริหารตามทฤษฎีของลูเธอร� กูลิค และ ลินดอล เออร�วิค (Gulick Luther and UrwickLyndall) 
(อRางถึงใน สมพงษ� เกษมสิน, 2526) ท่ีเรียกวHา “POSDCORB” ไดRแกH การวางแผน (Planning) การ
จัดองค�การ (Organization) การจัดคนเขRาทํางาน (Staffing) การอํานวยการ (Directing) การ
ประสานงาน (Co-ordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting)จะมีผล
ตHอความสําเร็จของการบริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลทHาขRาม จังหวัดบุรีรัมย� หรือไมH 
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วัตถุประสงค�ของการศึกษา 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค� ดังน้ี  
1. เพ่ือศึกษาระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลทHาขRาม 

จังหวัดบุรีรัมย� 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษา  
  จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขRอง พบวHา มีปyจจัยตHาง ๆ หลายปyจจัย ท่ี
มีสHงผลตHอการบริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลทHาขRาม จังหวัดบุรีรัมย� จึงทําใหRผูRศึกษามีความ
สนใจท่ีจะศึกษาวHา มีปyจจัยใดบRางท่ีสHงผลตHอความสําเร็จในการบริหารจัดการองค�การบริหารสHวน
ตําบลทHาขRาม จังหวัดบุรีรัมย� ซึ่งในการศึกษา ผูRศึกษาไดRนําปyจจัยลักษณะสHวนบุคคล คือ เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา อาชีพ และปyจจัย ดRานกระบวนการบริหารตามแนวคิดของลูเธอร� กูลิค และลินดอลล� เออร�
วิค(Gulick Luther and UrwickLyndall) ไดRแกH การวางแผน การจัดองค�การ การจัดคนเขRาทํางาน 
การอํานวยการ การประสานงาน การรายงาน และการงบประมาณ เปVนตัวแปรตRน สHวนตัวแปรตาม 
คือ ความสําเร็จของการบริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลทHาขRาม จังหวัดบุรีรัมย� 4 ดRาน ไดRแกH
ดRานบุคลากร ดRานความปลอดภัย ดRานวิชาการ และดRานการมีสHวนรHวม ซึ่งสามารถแสดงตาม
ภาพประกอบท่ี 4 ดังน้ี 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 

 
 

 
 

ความสาํเร็จของการบริหารจัดการ
องค�การบริหารส�วนตําบลแดง

ใหญ� จังหวัดบุรีรัมย� ใน 4 ดOานคือ 
1. ดRานบุคลากร 
2. ดRานความปลอดภัย 
3. ดRานวิชาการ 
4. ดRานการมีสHวนรHวม 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขOอง 
สมพงษ� เกษมสิน (2519 : 12) กลHาววHา ประสิทธิผล คือ การพิจารณาผลของการทํางาน ท่ี

สําเร็จลุลHวงดังประสงค�ท่ีคาดหวังไวRเปVนหลัก และความสําเร็จของงานอยHางมีประสิทธิผลน้ี อาจเกิด
จากการปฏิบัติงานท่ีไมHประหยัด หรือไมHมีประสิทธิภาพไดRเพราะประสิทธิภาพเปVนเร่ือง การท่ีจะ
ทํางานใหRไดRผลสูงสุด สHวนประสิทธิผลเปVนเร่ืองของการนําเอาผลงานท่ีสําเร็จดังท่ีคาดหวัง มา
พิจารณา ซึ่งจากความหมายดังกลHาว จะเห็นไดRวHาเนRนการเปรียบเทียบระหวHางผลการปฏิบัติงาน ท่ี
เกิดข้ึนจริงกับผลงานท่ีคาดหวังไวRน่ันเอง นอกจากน้ีสิ่งสําคัญอีกประการหน่ึง คือ การมีประสิทธิผล 
อาจไมHไดRหมายความวHามีประสิทธิภาพดRวย  

เกรียงศักด์ิ เขียวย่ิง (2529 : 12) ใหRความหมายประสิทธิผลไวRวHา หมายถึง เคร่ืองแสดง
ความสําเร็จของเป{าหมาย ความสําเร็จในการปฏิบัติงานสิ่งท่ีเราไดRตัดสินการกระทํา  

พิทยา บวรวัฒนา (2531 : 60) สรุปไวRวHา ประสิทธิผลขององค�การ มีความหมายอยHางไรน้ัน 
ยังเปVนเร่ืองท่ีนักวิชาการยังช้ีชัดในความหมายไมHไดRโดยงHาย เพราะยังตกลงกันไมHไดR แตHพอจะสรุปไดRวHา 
องค�การท่ีมีประสิทธิผล หมายถึง การกระทําสิ่งตHาง ๆ ตามท่ีไดRต้ังเป{าหมายเอาไวR องค�การท่ีมี
ประสิทธิผลสูง จึงเปVนองค�การท่ีประสบความสําเร็จอยHางสูงในการทํางานตามเป{าหมาย ในทางตรงกัน
ขRาม องค�การท่ีมีประสิทธิผลตํ่า จึงเปVนองค�การท่ีไมHประสบความสําเร็จในการทํางานใหRบรรลุ
เป{าหมายท่ีไดRต้ังเอาไวR ดังน้ัน ประสิทธิผลขององค�การ จึงเปVนเร่ืองของการหาคําตอบวHาองค�การท่ี
ศึกษาน้ัน ไดRดําเนินงานใหRบรรลุเป{าหมายท่ีต้ังเอาไวRไดRสําเร็จแคHไหน  

อุทัย หิรัญโต (2531 : 24) กลHาวถึงคําวHา ประสิทธิผล หมายถึง การทํางานไดR โดยสามารถ
ทํางานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค�ที่ตRองการไวR  

มัฆวาฬ สุวรรณเรือง (2536 : 7) กลHาววHา ประสิทธิผลขององค�การ คือความสามารถของ
องค�การในการบรรลุเป{าหมายท่ีไดRกําหนดไวR โดยใชRประโยชน�จากทรัพยากรอยHางคุRมคHา สมาชิก เกิด
ความพึงพอใจในงานและองค�การโดยสHวนรวมสามารถปรับตัวและพัฒนาเพ่ือดํารงอยูHตHอไปไดR  

รุHง แกRวแดง และชัยณรงค� สุวรรณสาร (2536 : 169) ไดRใหRแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลวHา 
ประสิทธิผลมีความสัมพันธ�กับผลงานท่ีองค�การพึงประสงค� หรือหมายถึงความสําเร็จของการปฏิบัติท่ี
เปVนไปหรือบรรลุเป{าหมายและวัตถุประสงค�ขององค�การ  

สุเมธ ชัยเลิศวนิชกุล (2542 : 28) ใหRความหมายของประสิทธิผลวHา หมายถึง การปฏิบัติงาน
ใหRบรรลุวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไวR ความมีประสิทธิผล คือ ตัวช้ีวัดวHาวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไวRไดRผลผลิตแลRวนํา
ผลผลิตน้ันกHอใหRเกิด (Impact) ผลลัพธ�ที่ผูRใชRบริการหรือประชาชนอยากไดRจริง  

พยอม วงศ�สารศรี (2542 : 54) ไดRสรุปความหมายของประสิทธิผลวHา ประสิทธิผล หมายถึง 
เปVนการดําเนินการใหRบรรลุตามเป{าหมายท่ีกําหนด  

ทองใบ สุดชารี (2545 : 107-115) ไดRกลHาวถึงคําวHา ประสิทธิผลขององค�การวHา หมายถึง 
ระดับท่ีองค�การไดRตระหนักถึงเป{าหมายขององค�การท่ีตRองการทําใหRบรรลุผล ช้ีใหRเห็นวHา ประสิทธิผล 
เปVนแนวความคิดในวงกวRาง จําเปVนท่ีจะตRองพิจารณาตัวแปรท่ีสําคัญ 2 ระดับ คือ พิจารณาในระดับ
องค�การ และระบบยHอยขององค�การ โดยประเมินจากเป{าหมายตHาง ๆ ขององค�การวHาบรรลุผลสําเร็จ  



304 
การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย     
ในการศึกษาปyจจัยท่ีสHงผลตHอความสําเร็จของการบริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลทHา

ขRาม จังหวัดบุรีรัมย� ผูRศึกษาไดRดําเนินการศึกษาดังน้ี 
1. ประชากรไดRแกHประชาชนท่ีอาศัยอยูHในเขตบริการขององค�การบริหารสHวนตําบลทHาขRาม 

จังหวัดบุรีรัมย� จํานวนท้ังสิ้น 5,187 คน 
2. กลุHมตัวอยHาง 

ขนาดของกลุHมตัวอยHางท่ี ใชRในการศึกษาคร้ังน้ีไดRจากการสุHมแบบแบHงเปVน ช้ันภูมิ 
(Stratified random sampling) โดยการเก็บขRอมูลจากกลุHมตัวอยHางแบบงHาย (Simple random) 
(วรัญญาภัทรสุข, 2546 : 132-134) ขนาดของกลุHมตัวอยHางคํานวณโดยสูตรของทาโรยามาเน (Taro 
Yamane อRางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ�, 2545 : 107-109) แทนคHาตามสูตรดังน้ี 

 
              n   =      N 

            1+Ne2 
              n = ขนาดกลุHมตัวอยHาง 

N = จํานวนประชากร 
e = ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับไดRกําหนดใหRคลาดเคลื่อนไดR 0.05 (คHาความเช่ือม่ัน

รRอยละ 95)  
เม่ือแทนคHาในสูตร 
n   =          5,187 

                    1+(5,187*( 0.05 ))2 
n  =            5,187        =       5,187                   

                                     1+20.04          1+21.04              
  n = 400 
 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล ขOอเสนอแนะ 
การศึกษาเร่ืองปyจจัยท่ีสHงผลตHอความสําเร็จของการบริหารจัดการขององค�การบริหารสHวน

ตําบลทHาขRาม จังหวัดบุรีรัมย� ในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาผลสําเร็จของการบริหารจัดการของ
องค�การบริหารสHวนตําบลทHาขRาม จังหวัดบุรีรัมย� และเพ่ือศึกษาปyจจัยท่ีสHงผลตHอความสําเร็จของการ
บริหารจัดการขององค�การบริหารสHวนตําบลทHาขRาม จังหวัดบุรีรัมย� ประชากรท่ีใชRในการวิจัยคร้ังน้ี
เปVนประชาชนในขององค�การบริหารสHวนตําบลทHาขRาม จังหวัดบุรีรัมย� จํานวน 400 คนเคร่ืองมือท่ีใชR
ในการเก็บรวบรวมขRอมูลใชRแบบสอบถามท่ีผูRวิจัยสรRางข้ึนเองตามกรอบแนวคิดท่ีใชRในการศึกษาการ
วิเคราะห�ขRอมูลไดRดําเนินการโดยใชRโปรแกรมคอมพิวเตอร�สําเร็จรูปทางสถิติโดยการแจกแจงความถ่ี
รRอยละคHาเฉลี่ย 
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จากการวิเคราะห�ขRอมูลในการศึกษาเร่ืองปyจจัยท่ีสHงผลตHอความสําเร็จของการบริหารจัดการ
ขององค�การบริหารสHวนตําบลทHาขRาม จังหวัดบุรีรัมย� พบวHาผูRตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คนสHวน
ใหญHเปVนเพศหญิงคิดเปVนรRอยละ 60 รองลงมาคือเพศชายคิดเปVนรRอยละ 40 อายุสHวนใหญHอยูHใน
ระหวHาง 20-30  

ปYคิดเปVนรRอยละ 60.58 รองลงมาคือ 31-40 ปYคิดเปVนรRอยละ 13.92 สHวนอายุต้ังแตH 51 – 60 
ปYพบนRอยท่ีสุดคิดเปVนรRอยละ 4.90 วุฒิการศึกษาสHวนใหญHจบการศึกษาระดับประถมศึกษาคิดเปVน
รRอยละ 70 รองลงมาคือปริญญาตรี คิดเปVนรRอยละ 10 สําหรับอาชีพสHวนใหญHประกอบอาชีพ
เกษตรกรคิดเปVนรRอยละ 60 รองลงมาคืออาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเปVนรRอยละ 20 

ความสําเร็จของการบริหารจัดการขององค�การบริหารส�วนตําบลท�าขOาม จังหวัดบุรีรัมย�  
จากการวิเคราะห�ขRอมูลความสําเร็จของการบริหารจัดการขององค�การบริหารสHวนตําบลทHา

ขRาม จังหวัดบุรีรัมย� ประชาชนในขององค�การบริหารสHวนตําบลทHาขRาม จังหวัดบุรีรัมย� มีความคิดเห็น
ในระดับผลสําเร็จของการบริหารจัดการขององค�การบริหารสHวนตําบลทHาขRามจังหวัดบุรีรัมย� โดย
ภาพรวมพบวHาอยูHในระดับมากเม่ือแยกเปVนรายดRานพบวHาดRานบุคลากรอยูHในระดับมากท่ีสุดรองลงมา
คือดRานวิชาการสHวนดRานการมีสHวนรHวมอยูHในระดับตํ่าสุด 

ป}จจัยดOานกระบวนการบริหารจัดการขององค�การบริหารส�วนตําบลท�าขOาม จังหวัด
บุรีรัมย�  

จากการวิเคราะห�ขRอมูลดRานกระบวนการบริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลทHาขRาม 
จังหวัดบุรีรัมย� มีความคิดเห็นในกระบวนการบริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลทHาขRาม จังหวัด
บุรีรัมย� โดยภาพรวมพบวHาอยูHในระดับมาก เม่ือแยกเปVนรายสHวนดRานการรายงานอยูHในระดับตํ่าสุด 
 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาปyจจัยดRานกระบวนการบริหารจัดการขององค�การบริหารสHวน
ตําบลทHาขRาม จังหวัดบุรีรัมย�  

จากผลการศึกษาขRางตRนพบวHาภาพรวมของผลความสําเร็จของการบริหารจัดการองค�การ
บริหารสHวนตําบลทHาขRาม จังหวัดบุรีรัมย� ดRานกระบวนการบริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลทHา
ขRาม จังหวัดบุรีรัมย� อยูHในระดับมากซึ่งสามารถแบHงประเด็นการอภิปรายดังน้ี 

1) ปyจจัยดRานกระบวนการบริหารจัดการ ดRานการวางแผนพบวHามีความสําเร็จอยูHในระดับ
มากแตHพบวHาขRอท่ีมีระดับการปฏิบัตินRอยท่ีสุดคือการนําแผนงานไปปฏิบัติ  

2) ปyจจัยดRานกระบวนการบริหารจัดการพบวHาทุกขRอมีความสําเร็จอยูHในระดับมากแตHพบวHา
ขRอท่ีมีระดับการปฏิบัตินRอยท่ีสุดคือรูปแบบโครงสรRางการบริหารตอบสนองตHอการดําเนินงานของ
องค�การบริหารซึ่งองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินแตHละแหHงมีศักยภาพแตกตHางกัน 

  3) ปyจจัยดRานกระบวนการบริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลทHาขRาม จังหวัดบุรีรัมย� 
ดRานการจัดคนเขRาทํางานพบวHามีความสําเร็จอยูHในระดับมากแตHพบวHาขRอท่ีมีระดับการปฏิบัตินRอยท่ีสุด
คือ การสรRางขวัญและกําลังใจในการซึ่งถRาบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานจะสHงผลดีตHอ
กระบวนการบริหารจัดการ 
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4) ปyจจัยดRานกระบวนการบริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลทHาขRาม จังหวัดบุรีรัมย� 
ดRานการอํานวยการพบวHามีการปฏิบัติอยูHในระดับมากแตHพบวHาขRอท่ีมีระดับการปฏิบัตินRอยท่ีสุดคือ
ไดRรับคําปรึกษาเพ่ือแกRไขปyญหาในการดําเนินงานอยHางถูกตRองและเหมาะสม 

5) ปyจจัยดRานกระบวนการบริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลทHาขRาม จังหวัดบุรีรัมย� 
ดRานการประสานงานพบวHามีการปฏิบัติอยูHในระดับมากแตHพบวHาท่ีมีระดับการปฏิบัตินRอยท่ีสุดคือจัด
ใหRมีเจRาหนRาท่ีประสานงานดRานการจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลทHาขRาม จังหวัด 

6) ปyจจัยดRานกระบวนการบริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลทHาขRาม จังหวัดบุรีรัมย� 
ดRานการรายงานพบวHามีการปฏิบัติอยูHในระดับมากแตHพบวHาท่ีมีระดับการปฏิบัตินRอยท่ีสุดคือการ
ประเมินผลงานจากหนHวยงานภายนอก 

7) ปyจจัยดRานกระบวนการบริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลทHาขRาม จังหวัดบุรีรัมย� 
ดRานการงบประมาณพบวHามีการปฏิบัติอยูHในระดับมากแตHขRอท่ีมีระดับการปฏิบัตินRอยท่ีสุดคือความ
เพียงพอของงบประมาณในการพัฒนา 

เม่ือทําการทดสอบสมมติฐานพบวHาปyจจัยดRานอาชีพซึ่งเปVนปyจจัยลักษณะสHวนบุคคลมี
ความสัมพันธ�กับความสําเร็จของการบริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลทHาขRาม จังหวัดบุรีรัมย� 
เพียงปyจจัยเดียว (p = 0.01) และมีความสัมพันธ�กันตํ่ามากท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากกลุHมตัวอยHางท่ีตอบ
แบบสอบถามมีจํานวนท่ีแตกตHางกันโดยกลุHมตัวอยHางท่ีมีอาชีพเกษตรกรคิดเปVนรRอยละ 44.50 อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจคิดเปVนรRอยละ 14.30 อาชีพรับจRางคิดเปVนรRอยละ 25.60 และอาชีพคRาขายคิด
เปVนรRอยละ 15.80 ซึ่งพบวHากลุHมระชากรมีความแตกตHางกันในดRานขนาดของกลุHมตัวอยHางทําใหRปyจจัย
ดRานอาชีพมีความสัมพันธ�กับความสําเร็จของการบริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลทHาขRาม 
จังหวัดบุรีรัมย� ตํ่ามาก 

 
ขOอเสนอแนะ 

ขOอเสนอแนะจากผลการศึกษา 
ขRอเสนอแนะจากผลการศึกษาปyจจัยท่ีสHงผลตHอความสําเร็จของการบริหารจัดการองค�การ

บริหารสHวนตําบลทHาขRาม จังหวัดบุรีรัมย� มีดังน้ี 
ความสําเร็จของการบริหารจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลทHาขRาม จังหวัดบุรีรัมย� 
1) ดRานบุคลากรจากผลการศึกษาพบวHาทุกขRอมีความสําเร็จอยูHในระดับมากสHวนขRอท่ีมี

ความสําเร็จนRอยท่ีสุดคือการพัฒนาตนเองและวิชาชีพดังน้ันควรมีการสHงเสริมใหRผูRดูแลเด็กไดRรับการ
ฝ}กอบรมหรือศึกษาในระดับท่ีสงูข้ึนเพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพหากบุคลากรมีความรูRความสามารถและ
มีความเช่ียวชาญเฉพาะดRานจะสHงผลดีตHอการจัดการองค�การบริหารสHวนตําบลทHาขRาม จังหวัดบุรีรัมย�  

2) ดRานความปลอดภัยจากผลการศึกษาพบวHาทุกขRอมีความสําเร็จอยูHในระดับมากสHวนขRอท่ีมี
ความสําเร็จนRอยท่ีสุดคือมาตรการรักษาความปลอดภัยและเตรียมพรRอมรับสถานการณ�ฉุกเฉิน  
การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาปyจจัยดRานกระบวนการบริหารจัดการขององค�การบริหารสHวน
ตําบลทHาขRาม จังหวัดบุรีรัมย�  
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ป}จจัยท่ีมีผลกระทบต�อประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของบุคลากร  
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

The factors of affect to perfomance of personal at  
Sungaigolok hospital ,Narathiwat province 

 
วHาท่ีร.ต.วรพงษ� เพ็ชร�ขาว1 และอภิลักษณ� ใครHครวญ2 

1ผูRชHวยนักวิจัย ศูนย�อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
2นักวิจัยอิสระ 

 
บทคัดย�อ 

 การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และเพ่ือเปรียบเทียบถึงปyจจัยท่ีมีผลตHอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ของความคิดเห็นตามปyจจัยท่ี
เก่ียวขRอง ใชRแบบสอบถามเก็บขRอมูลจากบุคลากรโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จํานวน 
269 คน การวิเคราะห�ขRอมูลใชRคHาสถิติรRอยละ คHาเฉลี่ย คHาสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห�
โดยใชR Multiple Regression โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการศึกษาพบวHา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส โดยรวมอยูHในระดับปานกลาง และปyจจัยท่ีสHงผลใหRประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ดRานคุณภาพของงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
ไดRแกH ดRานโอกาสเจริญกRาวหนRา ดRานการยอมรับนับถือจากผูRอ่ืน และดRานความรับผิดชอบ และปyจจัย
ท่ีสHงผลใหRประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ดRาน
ผลสัมฤทธ์ิของงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ไดRแกH ดRานการยอมรับนับถือจากผูRอ่ืน ดRานความม่ันคงใน
การทํางาน และดRานความรับผิดชอบ 
คําสําคัญ: ปyจจัยท่ีมีผลกระทบตHอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

Abstract 
The objective of this research. Is study the performance of personal at 

Somdetphraphutthaloetla Hospital , Muaeng Samutsongkram District , Samutsongkram 
Province and Compare with factors the affect to performance about the feedback 
based on factors associated with personal perform at Somdetphraphutthaloetla 
Hospital , Muaeng Samutsongkram District , Samutsongkram Province and used the 
questionnaire with them about 269 persons at the hospital , the analysis of the data 
using the value of the statistics , average , standard deviation , and the analysis use 
by the Multiple Regression. The levels of statistical significance .05 
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The research of result performance of personal at Somdetphraphutthaloetla 
Hospital , Muaeng Samutsongkram District , Samutsongkram Province overall level is 
moderate. The factors of affect with personal performance at Somdetphraphutthaloetla 
Hospital , Muaeng Samutsongkram District , Samutsongkram Province . The quality of 
work are more effidently, such as , opportunity to grow up , respect of others people 
and responsibilities , and the factors of affect with personal performance at 
Somdetphraphutthaloetla Hospital, Muaeng Samutsongkram District , Samutsongkram 
Province, of results of work is more efficiently is respect of others people , secure in 
the job and responsibilities. 

The founding research of result is motivation factors within the impact is 
performance of the apportunity to grow up ,  the respectly of the others people , 
responsibilities and secure in the job , but the factors external motivation does not 
affect with the performance of the people. 
Keyword : The Factors of Affect to Performance of Personal 
 
ความเป�นมาและความสําคัญของป}ญหา 

บุคลากรในองค�กรมีสHวนสําคัญอยHางสูงในการบริหารจัดการปyจจัยนําเขRาของการผลิตใน
ข้ันตอนตHางๆเพ่ือใหRไดRผลผลิตหรือผลของการปฏิบัติงานท่ีดีอยHางไรก็ตามถึงแมRวHาบุคลากรจะเปVน
ปyจจัยพิเศษท่ีมีความสําคัญในการจัดการและดําเนินการเพ่ือใหRเกิดสภาพทางการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพในการทํางานใหRสูงท่ีสุดยHอมจะสHงผลใหRงานของหนHวยงานน้ันมีท้ังปริมาณและคุณภาพ
ตามไปดRวยซึ่งความรูRความสามารถของบุคลากรเพียงอยHางเดียวไมHสามารถทําใหRหนHวยงานประสบ
ความสําเร็จไดRหากบุคลากรขององค�กรน้ันปราศจากความต้ังใจและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานอยHางเต็ม
ความสามารถฉะน้ันการท่ีบุคลากรจะปฏิบัติงานใหRเกิดประสิทธิภาพสูงสุดน้ันยHอมข้ึนอยูHกับความพึง
พอใจในการทํางานซึ่งความพึงพอใจเปVนกระบวนการหน่ึงของการสรRางแรงจูงใจจึงสามารถกลHาวไดRวHา
การสรRางแรงจูงใจในการทํางานเปVนการสรRางการผลักดันชักนําหรือโนRมนRาวใหRบุคลากรไดRปฏิบัติงาน
และสามารถตอบสนองตHอวัตถุประสงค�ขององค�กรไดRอยHางมีประสิทธิภาพดังน้ันจากความสําคัญของ
บุคลากรท่ีองค�กรตRองใหRความสําคัญและมีนโยบายท่ีสอดคลRองกับความตRองการของพนักงานซึ่งจะทํา
ใหRการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานไมHลดตํ่าลงหรืออาจจะปฏิบัติงานไดRดีย่ิงข้ึน 
 หลักในการบริหารงานจุดมุHงหมายสําคัญอยูHท่ีตRองการใหRงานบรรลุวัตถุประสงค�ตามท่ีต้ังไวR
อยHางมีประสิทธิภาพอีกท้ังประหยัดเวลาทรัพยากรและทุกคนพึงพอใจโดยอาศัยทรัพยากรพ้ืนฐานใน
การบริหาร 4 ประการคือคนเงินวัสดุสิ่งของและวิธีการจัดการในบรรดาทรัพยากรท้ังหมดน้ี“คน” 
นับวHาเปVนทรัพยากรหลักและสําคัญท่ีสุดไมHวHายุคใดสมัยใดการเปลี่ยนแปลงตHางๆท่ีเกิดข้ึนทางดRาน
เศรษฐกิจสังคมหรือการเมืองน้ันคนไดRเขRาไปมีสHวนรHวมของการปฏิบัติงานท่ีจะกHอใหRเกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรืออาจพูดไดRวHาคนกับงานเปVนสิ่งคูHกันฉะน้ันการปฏิบัติงานในหนHวยงานไมHวHาจะเปVนของ
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รัฐหรือเอกชนก็นับวHาเปVนสิ่งสําคัญแตHการท่ีจะปฏิบัติงานใหRมีคุณภาพยHอมอาศัยปyจจัยหลายๆดRาน
ปyจจัยท่ีมีผลตHอการปฏิบัติงานน้ันมีนักวิชาการหลายทHานไดRเสนอปyจจัยท่ีแตกตHางกันออกไปตาม
ประสบการณ�ซึ่งในโลกยุคปyจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยHางรวดเร็วไมHวHาจะเปVนทางดRาน
เศรษฐกิจการเมืองประกอบกับธุรกิจตHางๆมีการแขHงขันท่ีสูงข้ึนธุรกิจแตHละประเภทจึงจําเปVนตRองมีการ
ปรับตัวตามสภาวะท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยHางรวดเร็วน้ันเพ่ือใหRทันตHอสถานการณ�และธุรกิจใดก็ตามท่ี
สามารถปรับตัวตามสถานการณ�ตHางๆไดRทันทHวงทีก็จะไดRเปรียบคูHแขHงทําใหRมีโอกาสท่ีจะชHวงชิงความ
เปVนผูRนําตลาดไดRองค�กรธุรกิจหลายแหHงท่ีประสบความสําเร็จในอดีตแตHกลับตRองประสบปyญหาวิกฤติ
และเลิกกิจการไปในท่ีสุดเน่ืองมาจากไมHสามารถปรับตัวเองใหRทันกับการการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลRอมและการแขHงขัน (เฉลิมเกียรติ แกRหอม , ๒๕๔๗: ออนไลน�) 

โรงพยาบาลตติยภูมิคุณภาพ โดยชุมชนและภาคีเครือขHายมีสHวนรHวม ภายใตRการบริหารงานท่ี
มีประสิทธิภาพ เพ่ือสุขภาวะของประชาชน บุคลากรมีความสุขในการทํางานน่ีคือวิสัยทัศน�ของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลRาปyจจุบันประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรเปVนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด 
ถRาบุคลากรในองค�กรไมHมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดRานบริการ ก็จะไมHเกิดผลดี ดRวย การปฏิบัติงาน
บริการไมHดีเทHาท่ีควร เราจึงตRองศึกษาแกRไขปyจจัยทางดRานบุคลากรกHอนเพราะบุคลากรเปVนสิ่งสําคัญท่ี
จะทําใหRองค�กรขับเคลื่อนไปไดR และสามารถทําใหRบรรลุวิสัยทัศน�ของโรงพยาบาล ดังน้ันผูRวิจัยจึงสนใจ
ท่ีจะศึกษาปyจจัยท่ีมีผลตHอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาสเพ่ือคRนหาปyญหา อุปสรรคและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเปVนแนวทางในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกตHอไป 

 
วัตถุประสงค�ในการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส 

2.เพ่ือศึกษาปyจจัยท่ีมีผลตHอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลสุไหงโก-
ลก จังหวัดนราธิวาส 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขOอง 

การศึกษาวิจัยเร่ือง ปyจจัยท่ีมีผลตHอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลสุ
ไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ผูRวิจัยไดRทําการศึกษา เอกสาร ตํารา ทฤษฏีที่เก่ียวขRองนํามาเปVนแนวทาง
ในการสรRางกรอบแนวคิด และดําเนินการวิจัย ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขRองท่ีสําคัญไดRแกH 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ทิพาวดี เมฆสวรรค� (2538)ไดRกลHาวถึงประสิทธิภาพไวRวHามีความหมายรวมถึงผลิตภาพและ
ประสิทธิภาพโดยประสิทธิภาพเปVนสิ่งท่ีวัดไดRหลายมิติตามแตHวัตถุประสงค�ที่ตRองการพิจารณาคือ 

1) ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ไดRแกHการทางานท่ีไดRมาตรฐาน
รวดเร็วถูกตRองและใชRเทคนิคท่ีสะดวกและงHายข้ึนกวHาเดิม 

2) ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ�ไดRแกHการทางานท่ีมีคุณภาพเกิดประโยชน�ตHอ
สังคมเกิดผลกําไรทันเวลาผูRปฏิบัติงานมีจิตสานึกท่ีดีตHอการทางานและใหRบริการเปVนท่ีพอใจของลูกคRา
หรือผูRมารับบริการ 

1. ดOานป}จจัยส�วนบุคคล 
1.1 เพศ 
1.2 อายุ 
1.3 ระดับการศึกษา 
1.4 สถานภาพ 
1.5 รายไดRตHอเดือน 
1.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

2. ดOานแรงจูงใจ ไดRแกH 
- การยอมรับจากผูRอ่ืน 
- ความรับผิดชอบ 
- โอกาสเจริญกRาวหนRา 
-  นโยบายการบริหาร 
- คHาตอบแทนและสวัสดิการ 
- ความม่ันคงในการทํางาน 

ระดับการประเมินประสทิธิภาพ
การปฏิบัติงานประจําป� 

- คุณภาพของงาน 

- ผลสมัฤทธ์ิของงาน 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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วิทยา ดHานธํารงกูล (2546) ไดRกลHาวถึงประสิทธิภาพหมายถึงความสามารถในการใชR
ทรัพยากรท่ีมีอยูHอยHางคุRมคHาเพ่ือการบรรลุเป{าหมายประสิทธิภาพจึงมักถูกวัดในรูปแบบของตRนทุนหรือ
จานวนทรัพยากรท่ีใชRไปเม่ือเทียบกับผลงานหรือผลผลิตท่ีไดRเชHนตRนทุนแรงงานเวลาท่ีใชRอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน 

สัญญา สัญญาวิวัฒน� (2544) ไดRกลHาวถึงประสิทธิภาพวHาหมายถึงการวัดผลการทํางานของ
องค�กรน้ันวHาทํางานไดRปริมาณมากนRอยแคHไหนคุณภาพงานดีมากนRอยแคHไหนใชRเงินใชRเวลาใชRแรงงาน
ไปมากนRอยแคHไหนเปVนผลดีตHอผูRรับบริการมากนRอยแคHไหนโดยรวมความมีประสิทธิภาพจึงหมายถึง
การทํางานใหRไดRปริมาณและคุณภาพมากองค�กรมีความสมัครสมานสามัคคีมีสันติภาพและความสุข
รHวมกันเปVนผลดีตHอสHวนรวมและผูRรับบริการแตHใชRเวลาแรงงานและงบประมาณนRอย 

ระพี แกRวเจริญ และฑิตยา สุวรรณชฎ (2510) ไดRกลHาวถึงความหมายของประสิทธิภาพ 
หมายถึง คลHองแคลHวในการปฏิบัติงานใหRสําเร็จ 

อุทัยหิรัญโต (2525) ไดRกลHาวถึงคําวHาประสิทธิภาพในวงการธุรกิจหรือการจัดการท่ีไดRรับผล
กําไรหรือขาดทุนสําหรับในการบริหารราชการในทางปฏิบัติวัดไดRยากมากวิธีวัดประสิทธิภาพท่ีใชRในวง
ราชการจึงหมายถึงผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดความพึงพอใจและประโยชน�แกHสังคมแตHประสิทธิภาพในวง
ราชการจะตRองพิจารณาถึงคุณคHาทางสังคมจึงไมHจําเปVนตRองประหยัดหรือมีกําไรเพราะงานบางอยHาง
ถRาทําประหยัดอาจไมHมีประสิทธิภาพลักษณะการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพคือการบรรลุเป{าหมายแตH
การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพคือการใชRทรัพยากรอยHางประหยัดเกิดผลอยHางรวดเร็วงานเสร็จ
ทันเวลาถูกตRองเปVนตRน 0.05 เม่ือเปรียบเทียบกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของฝ�ายโยธาสานักงาน
เขตกรุงเทพมหานคร 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูRวิจัยไดRใชRการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งไดRใชRบุคลากรท่ีทํางานอยูHใน
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จํานวน 925 คน กลุHมตัวอยHางท่ีใชRในการศึกษาคร้ังน้ี ไดRแกH 
ขRาราชการ ลูกจRางประจํา ลูกจRางช่ัวคราวพนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ของ
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ท่ีไดRมาจากการสุHมตัวอยHางโดยใชR ตารางของเครนซี่และ
มอร�แกนไดRจํานวน 269 คนโดยใชRวิธีสุHมกลุHมตัวอยHางแบบแบHงช้ันโดยใชRแบบสอบถามในการรวบรวม
ขRอมูล สถิติที่ใชRไดRแกH คHาความถ่ี รRอยละ (Percentage) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขOอเสนอแนะ 

การวิเคราะห�ขRอมูลความคิดเห็นของบุคลากรตHอปyจจัยท่ีมีผลกระทบตHอประสิทธิภาพการ
ทํางาน สรุปผลไดRดังตHอไปน้ี 

1. ขRอมูลท่ัวไปพบวHา ผูRตอบแบบสอบถามสHวนใหญHเปVนเพศหญิง อายุระหวHาง 36 – 50 ปY 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพสมรส รายไดRตHอเดือน 10,001 – 15,000 บาท และมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในหนHวยงาน 1 - 5 ปY 
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2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
ผลการวิจัยพบวHา บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจากผลการประเมินประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานประจําปY โดยรวมอยูHในระดับปานกลาง คHาเฉลี่ยเทHากับ 3.63 คHาสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทHากับ 0.79 เม่ือแยกพิจารณาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจากผลการประเมินประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานประจําปYแตHละดRาน พบวHา 
 ดRานคุณภาพของงาน พบวHาปyจจัยดRานโอกาสเจริญกRาวหนRามีความสัมพันธ�ไปในทางบวกกับ
คุณภาพของงาน โดยมีคHา B ท่ี .206 และคHา Sig .001 รองลงมาปyจจัยดRานการยอมรับนับถือจากผูRอ่ืน
มีความสัมพันธ�ในทางบวกกับคุณภาพของงาน โดยมีคHา B ท่ี .220 และคHา Sig ท่ี .002 รองลงมา
ปyจจัยดRานความรับผิดชอบมีความสัมพันธ�ในทางบวกกับคุณภาพของงาน โดยมีคHา B ท่ี .149 และคHา 
Sig ท่ี .030 และดRานนโยบายการบริหาร ดRานคHาตอบแทนและสวัสดิการ ดRานความม่ันคงในการ
ทํางาน ไมHมีความสัมพันธ�ในทางบวกกับคุณภาพของงาน 

ดRานผลสัมฤทธ์ิของงาน พบวHาปyจจัยดRานการยอมรับนับถือจากผูRอ่ืนมีความสัมพันธ�ไปใน
ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิของงาน โดยมีคHา B ท่ี .221 และคHา Sig ท่ี .001 รองลงมาปyจจัยดRานความ
ม่ันคงในการทํางานมีความสัมพันธ�ในทางบวก กับผลสัมฤทธ์ิของงาน โดยมีคHา B m .216 และคHา Sig 
ท่ี .001 รองลงมาปyจจัยดRานความรับผิดชอบมีความสัมพันธ�ในทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิของงาน โดยมีคHา 
B ท่ี  .180 และคHา Sig ท่ี  .004 และดRานโอกาสเจริญกRาวหนRา ดRานนโยบายการบริหาร ดRาน
คHาตอบแทนและสวัสดิการ ไมHมีความสัมพันธ�ในทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิของงาน 
 
ขOอเสนอแนะ 
 1. ขRอเสนอแนะจากการศึกษา  

การศึกษาวิจัยเร่ือง ปyจจัยท่ีมีผลตHอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล
สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ผูRศึกษามีขRอเสนอแนะเพ่ือนําไปใชRประโยชน�ในองค�กร ดังน้ี 

ขRอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใชR 
1.1 เพ่ิมสิทธิพิเศษใหRแกHบุคลากรในดRานคHาตอบแทน รวมถึงปรับปรุงเพ่ิมเติมสวัสดิการใหR

จูงใจและเปVนประโยชน�อยHางท่ัวถึงกับบุคลากรในองค�กรน้ี 
1.2 สHงเสริมใหRหนHวยงานมีการจัดซื้อเคร่ืองมือท่ีทันสมัย มีจํานวนพียงพอกับปริมาณงาน 

และพรRอมใชRงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหRดีขึ้น 
1.3 สHงเสริมและพัฒนา ฝ}กอบรมอยHางตHอเน่ืองของบุคลากรทุกระดับ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ

ความรูR ความสามารถของบุคลากรเพ่ิมข้ึน เพ่ือเปVนการสรRางความม่ันใจใหRแกHบุคลากรวHามีโอกาสท่ีจะ
กRาวหนRาในองค�กรน้ี 

1.4 มีการช้ีแจงนโยบายการดําเนินงาน และโครงสรRางการบริหารงาน ขRอมูลขHาวสาร 
พรRอมท้ังสรRางความรูRความเขRาใจในนโยบายตHางๆขององค�กรใหRบุคลากรเขRาใจ เพ่ือความสําเร็จของ
องค�กร  
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2. ขRอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตHอไป  
 ควรศึกษาปyจจัยท่ีเปVนตัวช้ีวัดในการเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร เพ่ือใชRเปVนขRอมูลในการกําหนดเกณฑ�มาตรฐานการวัดผลการปฏิบัติงาน 
 การศึกษาในคร้ังน้ีเปVนการเก็บขRอมูลดRวยแบบสอบถามเพียงอยHางเดียว ทําใหRมีขRอจํากัด
สําหรับการวิเคราะห�ผลท่ีไดRรับ เพ่ือใหRการแปลความหมายและการวิเคราะห�ขRอมูลถูกตRอง และ
ครอบคลุมลึกซึ้งไดRผลใกลRเคียงความเปVนจริงมากย่ิงข้ึน การวิจัยคร้ังตHอไปควรใชRวิธีเก็บรวบรวมขRอมูล
โดยการสัมภาษณ�ควบคูHกับแบบสอบถามดRวย โดยกระจายสอบถามในทุกระดับตําแหนHงงาน  
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คณะกรรมการอิสระกับคณะกรรมการตรวจสอบ: ความทับซOอนเชิงอํานาจ 
ในมุมมองนิติเศรษฐศาสตร�? 

Powers of Independent directors and supervisors:  
Are they overlapped in Law and Economics? 

 
ศิระพงศ� สุยะ 

Siraphong Suya 
 

บทคัดย�อ 
ภายใตRมุมมองนิติเศรษฐศาสาตร�งานวิจัยช้ินน้ีพบวHาโครงสรRางของคณะกรรมการท้ังระบบ

โครงสรRางช้ันเดียว โครงสรRางสองช้ัน และโครงสรRางสองช้ันในอัตลักษณ�ของจีนจะประกอบไปดRวย
กรรมการบริหาร กรรมการท่ีไมHไดRบริหาร และกรรมการอิสระ โดยบทบาทของกรรมการอิสระและ
กรรมการท่ีไมHไดRบริหารมีลักษณะทับซRอนกันในดRานการตรวจสอบดุลพินิจของกรรมการบริหาร 
อยHางไรก็ดี เพ่ือขจัดปyญหาอสมมาตรของขRอมูลและการขัดกันของผลประโยชน�กรรมการอิสระจึงทํา
หนRาท่ีเฉพาะไดRแกHการแตHงต้ังกรรมการ การกําหนดคHาตอบแทนและการตรวจสอบ ท้ังน้ีการกําหนด
องค�ประกอบของคณะกรรมการเปVนประเด็นสําคัญท่ีจะสะทRอนความมีประสิทธิภาพและธรรมภิบาล
ของโครงสรRางกรรมการแตHละประเภท 
คําสําคญั: กฎหมายและเศรษฐกิจ, กรรมการอิสระ, คณะกรรมการ 
 

Abstract 
In the light of Law and Economics, the paper finds that all structures either one-

tier, two-tier, vis-à-vis Chinese system consist of executive directors, non-executive 
(supervisory) directors and independent directors. The role of independent directors 
resembles that of the supervisory directors, in particular check and balance of the board 
of directors’ the discretionary power. However, due to eliminate the asymmetric 
information and the conflict of interest in the board between the executive and non-
executive directors in terms of the nomination and removal of committee, 
remuneration, as well as internal and external audit, the independent directors fulfill 
that gap, and are engaged in the board. In addition, the composition of the independent 
is significant, since it is the reflection of efficiency and good governance in each structure. 
Keywords: Law and Economics, Independent directors, Board of Directors 
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บทนํา  
ในทางกฎหมายผูRถือหุRนมีฐานะเปVนเจRาของกิจการและมีอํานาจในการควบคุมบริษัทผHานการ

ลงคะแนนเสียงตามสัดสHวนหุRนท่ีตนถือครองอยูH โดยนักลงทุนท่ีถือหุRนจํานวนมากยHอมมีความไดRเปรียบ
ในการกําหนดทิศทางของกิจการผHานการแตHงต้ังหรือถอดถอนคณะกรรมการบริษัท (Company’s 
Board of Director) ในทางการเงินการลงทุน กลุHมผูR ถือหุRนดังกลHาวเรียกวHาผูR ถือหุRนรายใหญH 
(Controlling Shareholders) หรือถูกเรียกอีกนัยหน่ึงวHา “Block Shareholders” โดยท่ัวไปแลRว 
กลุHมผูRถือหุRนดังกลHาวมักจะเปVนธนาคารพาณิชย�หรือกองทุนขนาดใหญH ซึ่งสามารถควบคุมกิจการของ
บริษัทไดRอยHางเบ็ดเสร็จ เชHนน้ีผูRถือหุRนดังกลHาวยHอมมีอํานาจเหนือคณะกรรมการบริษัท เน่ืองจากตน
สามารถแตHงต้ังหรือถอดถอนคณะกรรมการไดRโดยอิสระ  

อยHางไรก็ดี ในบางกรณีพบวHาบริษัทไมHมีผูRถือหุRนหรือกลุHมผูRถือหุRนท่ีมีอํานาจควบคุมกิจการ
อยHางเบ็ดเสร็จ โดยโครงสรRางของผูRถือหุRนในกิจการดังกลHาวจะมีสัดสHวนผูRถือหุRนรายยHอยอยูHจํานวนมาก 
ซึ่งแตHละรายมีสิทธิลงคะแนนดสียงไมHเกินรRอยละ 5 ของจํานวนหุRนท้ังหมด หรือเรียกวHา “Dispersed 
Shareholders” ดังน้ันการแตHงต้ังหรือถอดถอนคณะกรรมการจึงเปVนไปไดRยาก เน่ืองจากตRองมีการ
รวมกลุHมของผูRถือหุRนซึ่งมีตRนทุนไมHวHาจะเปVนตRนทุนการคRนหาผูRถือหุRน (searching costs) และตRนทุน
เจรจาตHอรองในระหวHางผูRถือหุRน (negotiation costs) ซึ่งอาจกHอใหRเกิดปyญหา Collective Action 
Problem ตามมา ทําใหRผูR ถือหุRนหลีกเลี่ ยงการกระทําดังกลHาว ในโครงสรRางผูR ถือหุRน เชHน น้ี
คณะกรรมการบริษัทมีแนวโนRมท่ีจะมีอํานาจควบคุมกิจการมากกวHาผูRถือหุRน 

จากท้ังสองสถานการณ�ขRางตRนพบวHาไมHวHาจะเปVนโครงสรRางกิจการท่ีมีลักษณะ Large 
Shareholder หรือ Dispersed Shareholders ยHอมมีปyญหาดRวยกันท้ังสองประเภท โดยประเภท
แรกผูRถือหุRนรายยHอยอาจไมHไดRรับความเปVนธรรมเน่ืองจากกรรมการซึ่งถูกแตHงต้ังโดยผูRถือหุRนรายใหญH 
อาจมีตัดสินใจโดยไมHคํานึงถึงความตRองการของผูRถือหุRนรายยHอย สําหรับโครงสรRางผูRถือหุRนแบบ
กระจายตัวน้ัน ปyญหาท่ีเกิดไดRแกHความอสมมาตรของขRอมูลระหวHางผูRถือหุRนกับคณะกรรมการบริษัท 
เน่ืองจากกรรมการมีขRอมูลภายในมากกวHาผูR ถือหุRน ซึ่งอาจกHอใหRเกิดปyญหาการฉวยโอกาสของ
กรรมการไดR  

ดังน้ันการกําหนดโครงสรRางของคณะกรรมการบริษัทจึงมีความสําคัญ ในหลาย ๆ ประเทศ
กฎหมายกําหนดใหRคณะกรรมการบริษัทตRองประกอบไปดRวย คณะกรรมการตรวจสอบ (Supervisor) 
หรือท่ีเรียกกันวHา Non-executive Director และคณะกรรมการอิสระ (Independent directors) 
อยHางไรก็ดี ยังมีขRอถกเถียงในทางกฎหมายวHาอํานาจของกรรมการตรวจสอบกับกรรมการอิสระมี
ลักษณะคลRายคลึงกัน ดังน้ันกรรมการอิสระมีความจําเปVนหรือไมH ในกรณีท่ีมีความจําเปVน สัดสHวนของ
กรรมการควรจะถูกกําหนดไวRที่จํานวนเทHาใด 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

บทความช้ินน้ีจะพิเคราะห�ความทับซRอนเชิงอํานาจผHานมุมมองของนิติเศรษฐศาสตร�เชิงวิเคราะห� 
(Positive Economics Analysis of Law) ท้ังน้ี เพ่ือศึกษาโครงสรRางของคณะกรรมการบริหารใน
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รูปแบบตHาง ๆ กHอนท่ีจะใชRการวิเคราะห�แบบนิติเศรษฐศาสตร�ที่ควรจะเปVน (Normative Economics 
analysis of Law) เพ่ือเสนอโครงสรRางของคณะกรรมการบริษัท และสัดสHวนของคณะกรรมการ 
บริหารและคณะกรรมการอิสระท่ีเหมาะสมตHอไป 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

ในบทความช้ินน้ีผูRเลHน (Actors) อาทิ กรรมการบริการ กรรมการตรวจสอบ จะอยูHภายใตR
สมมติฐานของทฤษฎีการตัดสินใจเลือกอยHางมีเหตุผล (Rational Choice Theory) ท่ีเช่ือวHามนุษย�
เปVนสัตว�เศรษฐกิจ (Homo Economicus) โดยมีขRอสมมุติฐานวHามนุษย�ตัดสินใจภายใตRเหตุและผล
เพ่ือใหRไดRมาซึ่งอรรถประโยชน�สูงสุดสHวนตน ท้ังน้ีจะไมHนําทฤษฎีและสมมติฐานอ่ืน ๆ อาทิ Bounded 
rationality หรือ Behavioral Economics มาใชRพิจารณาแตHประการใด ดังน้ัน ผูRเลHนจะพิจารณา 
ความพึงพอใจของตน อรรถประโยชน� ความเสี่ยง  

นอกจากน้ัน ภายใตRแนวคิดท่ีวHาความลRมเหลวของระบบตลาด (Market Failure) ทําใหRการ
แลกเปลี่ยนสินคRา บริการ รวมถึงขRอมูลตHาง ๆ ภายในองค�กรไมHมีประสิทธิภาพเทHาท่ีควร และกHอใหRเกิด
ปyญหาท่ีตามมา เชHน พฤติกรรมการฉกฉวยโอกาส (Opportunism) ของผูRเลHนบางกลุHม เปVนตRน ผล
ดังกลHาวทําใหRความพึงพอใจของสังคมโดยรวมลดลง ซึ่งกHอใหRเกิดผลกระทบตHอภาพรวมของเศรษฐกิจ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การจัดทําบทความฉบับน้ีใชRวิธีการศึกษาตัวบทกฎหมาย หลักกฎหมายในสHวนท่ีเก่ียวขRองกับ
โครงสรRางคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงการวิเคราะห�และคRนควRาขRอมูลจาก
หนังสือ บทความ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ�ตHาง ๆ ท่ีเก่ียวขRอง ท้ังจากหRองสมุดและขRอมูลอิเล็กทรอนิกส� 
 
โครงสรOางของคณะกรรมการบริษัทในระบบต�าง ๆ  

โครงสรRางของคณะกรรมการบริหารโดยท่ัวไปแลRวสามารถแบHงออกไดRเปVนสองประเภทหลักๆ 
กลHาวคือ ระบบโครงสรRางช้ันเดียว (One-tier System หรือ Unitary) และระบบโครงสรRางสองช้ัน 
(Two-tier System) ซึ่งบทความน้ีจะเพ่ิมเติมระบบโครงสรRางสองช้ันในอัตลักษณ�ของจีน (Two-tier 
System in Chinese Perspective) ซึ่ งมีลักษณะแตกตHางจากระบบโครงสรRางท่ัวไป เพ่ือเปVน
แนวทางในการพิเคราะห�ถึงขRอดีขRอเสียในระบบตHาง ๆ  

1. คณะกรรมการบริหารแบบโครงสรRางช้ันเดียว 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 แผนภูมิคณะกรรมการบริหารแบบโครงสรRางช้ันเดียว 
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คณะกรรมการในระบบโครงสรRางช้ันเดียวสามารถพบเห็นไดRในประเทศท่ีใชRระบบคอม
มอนลอว� อาทิ สหราชอาณาจักร หรือ สหรัฐอเมริกา ในระบบดังกลHาวคณะกรรมการอํานาจในการ
บริหารและการตรวจสอบอยูHในระบบเดียว ดังน้ันคณะกรรมการในระบบน้ีจึงประกอบไปดRวย 
คณะกรรมการบริหาร (Executive Directors) และ คณะกรรมการท่ีไมHไดRทําหนRาท่ีในการบริหาร 
(Non-executive Directors หรือ NEDS) โดยกรรมการบริหารจะมีหนRาท่ีบริหารงานในลักษณะวัน
ตHอวัน (Day to Day Basis) โดยท่ัวไปแลRว NEDS จะเปVนบุคคลาการของบริษัทซึ่งไมHไดRมีหนRาท่ีในการ
บริหารงานของบริษัทโดยตรง นอกจากน้ันระบบโครงสรRางช้ันเดียวยังเพ่ิมกรรมการอิสระ 
(Independent Non-Executive Directors) ซึ่งไมHไดRมีหนRาท่ีในการบริหารงานของบริษัทและมีการ
กําหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมตามท่ีกฎหมายไดRกําหนดไวR 

2. คณะกรรมการบริหารแบบโครงสรRางสองช้ัน (dual-system) 
 

 
 

ภาพท่ี 2 แผนภูมิคณะกรรมการบริหารแบบโครงสรRางสองช้ัน 
 
 ระบบโครงสรRางสองช้ันคือระบบท่ีแยกคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ 

(Supervisory Board) ออกจากกัน สามารถพบเห็นไดRในประเทศในแถบภาคพ้ืนยุโรป เชHน เยอรมนี  
เปVนตRน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบไปดRวย NEDS และกรรมการอิสระ ซึ่งถูกเลือกโดยท่ี
ประชุมใหญHผูRถือหุRนเพ่ือทําหนRาท่ีในการกําหนดนโยบายของบริษัทและเปVนผูRแตHงต้ังคณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหนRาท่ีในการกํากับดูแลการทํางานของคณะกรรมการบริหารใหR
เปVนไปตามนโยบายของบริษัท ดังน้ันหากคณะกรรมการบริหารไมHดําเนินการใหRเปVนไปตามผลประโยชน�
ของผูRถือหุRน คณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิถอดถอนกรรมการผูRน้ันไดR  

3. โครงสรRางคณะกรรมการบริหารในอัตลักษณ�ของจีน 
 

 
 

ภาพท่ี 3 แผนภูมิคณะกรรมการบริหารในอัตลักษณ�แบบจีน 
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แมRวHาคณะกรรมการบริหารในประเทศจีนน้ันจะใชRระบบโครงสรRางสองช้ัน แตHคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการอิสระถูกแยกออกจากกันคนละคณะ โดยกรรมการอิสระทําหนRาท่ีอยูHใน
คณะกรรมการบริหาร ในสHวนกรรมการอิสระมีหนRาท่ีป{องกันมิใหRกรรมการบริหารฉกฉวยผลประโยชน�
จากบ ริ ษั ท  (Opportunistic Behavior) เชH น การเพ่ิ มคH าตอบแทน ใหR กั บตน เอง ในขณ ะ ท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนRาท่ีหลักในการตรวจสอบสถานะทางการเงินและการจัดการใหRสอดคลRอง
ไปตามกฎหมายนโยบายของบริษัท  
 
กลไกของบรรษัทภิบาล 

ในมุมมองของนิติเศรษศาสตร�น้ัน กฎหมายเปVนเคร่ืองมือสําคัญในการแกRไขปyญหาความ
ลRมเหลวของตลาด (Market Failure) ซึ่งเปVนเปVนเหตุใหRการแลกเปลี่ยนสินคRาและบริการไมHมี
ประสิทธิภาพ (Inefficient) เทHาท่ีควร เชHน การผูกขาดตลาด (monopoly) ความอสมาตรของขRอมูล 
(Incomplete Markets) สินคR าบาป  (De-merit goods) การเกิดผลกระทบภายนอกเชิ งลบ 
(Negative externalities or Spillover) เปVนตRน อยHางไรก็ดี บทความน้ีจะเนRนยํ้าไปท่ีความลRมเหลว
ของตลาดเก่ียวกับความ อสมาตรของขRอมูลเทHาน้ัน ซึ่งเปVนปyญหาท่ีเกิดข้ึนเปVนปกติระหวHางคณะ
กรรมการบริหารกับผูRถือหุRน  

ความอสมมาตรของขRอมูลเกิดข้ึนเม่ือคูHสัญญาฝ�ายหน่ึงมีขRอมูลเหนือกวHาคูHสัญญาอีกฝ�ายหน่ึง
ในการแลกเปลี่ยนหรือการจัดทําธุรกรรมหน่ึงใด สําหรับผูRถือหุRนและคณะกรรมการบริหารน้ันปyญหา
อสมมาตรของขRอมูลเกิดข้ึนเน่ืองจากคณะกรรมการบริหารทําหนRาท่ีบริหารงานในบริษัทโดยตรง ยHอม
มีขRอมูลภายใน (Inside Information) ท่ีมากกวHาผูRถือหุRน เพ่ือลดปyญหาดังกลHาว ท้ังเปVนการสรRางธรร
มาภิบาลใหRแกHบริษัท แนวคิดในการจัดใหRมี NEDS ทําหนRาท่ีในการถHวงดุลอํานาจการใชRดุลพินิจ 
(Discretionary Power) ของกรรมการบริหาร  

ในบางองค�กร ประธานในท่ีประชุม และ CEO เปVนบุคคลคนเดียวกัน ซึ่งหลายคร้ังกHอใหRเกิด
ปyญหาการขาดความโปรHงใส (Transparency) และรับผิดชอบ (Accountability) เน่ืองดRวยระบบ
ตรวจสอบและการถHวงดุลของสองหนRาท่ีน้ีไมHไดRถูกแยกออกจากกัน ดังน้ัน นอกจากการแตHงต้ัง
กรรมการท่ีไมHไดRทําหนRาท่ีบริหารในระบบโครงสรRางช้ันเดียวแลRว ตําแหนHงประธานในท่ีประชุมและ 
CEO ยังตRองถูกแยกออกเปVนคนละบุคคลกัน ในทางตรงกันขRาม คณะกรรมการตรวจสอบในระบบ
โครงสรRางสองช้ันไดRทําหนRาท่ีเปVนกรรมการท่ีไมHไดRบริหารไปโดยปริยาย นอกจากน้ันกรรมการท่ีไมHไดR
บริหารยังทําหนRาท่ีในการตรวจสอบและถูกดุลกรรมท่ีทําหนRาท่ีบริหาร เพ่ือป{องกันปyญหาตัวการ
ตัวแทน (Agency Problem) และความอสมมาตรของขRอมูลระหวHางกรรมการและผูRถือหุRน 
 
การเพิ่มประสทิธิภาพการตรวจสอบดOวยกรรมการอิสระ 

ตามคําแนะนําของคณะกรรมาธิการยุโรป ในวันท่ี 15 กุมภาพันธ� 2005 วHาดRวยบทบาทของ
กรรมการท่ีไมHไดR ทําหนRาท่ีบริหารหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนและวHาดRวย
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดRมีคําแนะนําใหRมีคณะกรรมการอิสระทําหนRาท่ีอยูHในคณะกรรมการบริหาร
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ในกรณีท่ีบริษัทน้ันใชRระบบโครงสรRางช้ันเดียว หรือใหRกรรมการอิสระทําหนRาท่ีอยูHในคณะกรรมการ
ตรวจสอบในกรณ่ีท่ีบริษัทน้ันใชRระบบโครงสรRางสองช้ัน นอกจากน้ันยังกําหนดใหRกรรมการอิสระตRอง
เปVนบุคคลท่ีมาจากภายนอกบริษัท ซึ่งจะทําหนRาท่ีรักษาผลประโยชน�ใหRแกHผูRถือหุRนอยHางโปรHงใส รวมถึง 
เพ่ือจะนําเอาความรูRหรือนวัตกรรมใหมH ๆ เขRาสูHบริษัท ทําใหRเกิดการพัฒนาอยHางย่ังยืน 

อยHางไรก็ดี หนRาท่ีของ NEDS และกรรมการอิสระดูเหมือนจะมีความคลRายคลึงกันและทับ
ซRอนเชิงอํานาจในดRานการตรวจสอบและถHวงดุลอํานาจดุลพินิจของกรรมการบริหาร อยHางไรก็ดี การ
เพ่ิมเติมกรรมการอิสระเปVนการแกRไขปyญหาการขัดกันแหHงผลประโยชน� (Conflict of Interest) และ
ความไมHมีประสิทธิผล (Effectiveness) ในดRานการแตHงต้ัง การจHายคHาตอบแทนกรรมการ และการ
ตรวจสอบบัญชี 

การแตHงต้ังกรรมการ 
การแตHงต้ังกรรมการจะมีสถานการณ�หน่ึงในทางนิติเศรษฐศาสตร�ท่ีเรียกวHา Pre-contract 

Situation ซึ่งเกิดข้ึนกHอนทําสัญญาจRางกรรมการบริหารเพ่ือเขRามาทําหนRาท่ีบริหารงานในบริษัท 
ปyญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดRในสถานการณ�ดังกลHาวเรียกวHา Adverse Selection ซึ่งเปVนปyญหาท่ีคูHสัญญา
ฝ�ายหน่ึงมีขRอมูลมากกวHาอีกฝ�ายหน่ึงในประเด็นของคุณภาพของสินคRาและบริการ หรือศักยภาพของ
คน ซึ่งอาจถูกป�ดปyงซHอนเรRนไดR ในกรณีการคัดเลือกกรรมการบริหารเขRารับดํารงตําแหนHงน้ัน อาจ
เปVนไปไดRยากในการตรวจสอบคุณสมบัติและศักยภาพของกรรมการไดRทันที ท้ังน้ีจะตRองอาศัย
ระยะเวลาในการใหRคณะกรรมการบริหารไดRแสดงศักยภาพของตน ซึ่งโดยปกติจะสะทRอนผHานรายไดR
และผลกําไรของกิจการเปVนสําคัญ 

เพ่ือจัดการกับปyญหา Adverse Selection คณะกรรมการบริหารท่ีมีศักยภาพไมHดีพอสําหรับ
บริษัทจะตRองถูกถอดถอนออก อยHางไรก็ดีการดําเนินการถอดถอนโดย NEDS หรือ กรรมการ
ตรวจสอบไมHสามารถดําเนินการไดRอยHางมีประสิทธิผล เน่ืองจากโดยปกติแลRว NEDS หรือกรรมการ
ตรวจสอบมักจะเปVนบุคคลท่ีทํางานในบริษัท อาทิ ตัวแทนจากสหภาพแรงงาน ซึ่งเปVนลูกจRางของ
บริษัท เปVนตRน ซึ่งอาจเกิดความขัดแยRงทางดRานผลประโยชน� เพ่ือป{องกันปyญหาดังกลHาวและเปVนการ
สรRางธรรมาภิบาลใหRกับองค�กร คณะกรรมการอิสระจึงมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจแตHงต้ังหรือถอด
ถอน เน่ืองจากไมHไดRมีผลไดRผลเสียโดยตรงจากการบริหารงานในองค�กรและอยูHเหนือความขัดแยRงท้ัง
ปวง 

การจHายคHาตอบแทน 
นอกจากการแตHงต้ังและการถอดถอนกรรมการแลRว การจHายคHาตอบแทนยังเปVนประเด็นหน่ึง

ท่ีสําคัญตHอการมีกรรมการอิสระ ในโลกธุรกิจมักจะไดRยินคําคมท่ีวHา “High Risk, High Return” แตH
ในทางปฏิบัติกลับพบวHากรรมการบริหารไมHตRองการดําเนินธุรกิจท่ีมีความเสี่ยง (Risk Averse 
Person) ในขณะท่ีผูRถือหุRนมีความตRองการไดRรับผลตอบแทนท่ีสูง และตRองการใหRกรรมการยอมรับ
ความเสี่ยง เพ่ือสHงเสริมใหRกรรมการบริหารกลRาเผชิญกับความเสี่ยง การเพ่ิมเติมคHาตอบแทนจึงเปVน
การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) ไดRอีกทางหน่ึง เชHน การเพ่ิมเงินเดือน เงินตอบ
แทนพิเศษ หรือโบนัส เปVนตRน  
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อยHางไรก็ดี ภายใตRทฤษฎีการตัดสินใจเลือกอยHางมีเหตุผล (Rational Choice Theory) ท่ีเช่ือ
วHามนุษย�เปVนสัตว�เศรษฐกิจ (Homo Economicus) น้ัน มีสมมุติฐานท่ีวHามนุษย�ตัดสินใจภายใตRเหตุ
และผลท่ีจะนําไปสูHอรรถประโยชน�สูงสุด ดังน้ันจึงเปVนไปไดRวHากรรมการบริหารรวมถึง NEDS อาจทํา
การเพ่ิมคHาตอบแทนโดยปราศจากการพิจารณาความสามารถของตนเอง การดําเนินการดังกลHาวจึงมี
การขัดกันซึ่งผลประโยชน�เกิดข้ึน เพ่ือลดปyญหาเชHนวHาน้ีกรรมการอิสระซึ่งเปVนบุคคลภายนอกจึงทํา
หนRาท่ีในการประเมินศักยภาพของกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาการจHายคHาตอบแทนอยHางถูกตRอง
และเปVนธรรม 

การตรวจสอบบัญชี  
การตรวจสอบบัญชี (Audit) คือกระบวนการในการประเมินและตรวจสอบสถานะทางการ

เงินขององค�กร เพ่ือสรRางความเช่ือม่ันวHาการบันทึกการจัดทําธุรกรรมของบริษัทเปVนไปอยHางถูกตRอง 
ซึ่งโดยท่ัวไปแลRวการตรวจสอบบัญชีสามารถดําเนินการโดยพนักงานขององค�กรน้ันโดยฝ�ายเดียว 
อยHางไรก็ดี หากไมHมีการตรวจสอบจากภายนอก พฤติกรรมการซHอนเรRนป�ดปyงและการฉกฉวยโอกาส
ยHอมเกิดข้ึนไดR หรือถึงแมRวHาพนักงานจะไดRดําเนินการบันทึกและตรวจสอบธุรกรรมอยHางถูกตRอง
ครบถRวน ก็อาจถูกแทรกแซงโดยผูRจัดการหรือผูRท่ีมีตําแหนHงเหนือกวHา ใหRมีการแกRไขสถานะทางการ
เงินของกิจการใหRดีขึ้น เพ่ือจะไมHไดRถูกกดดันหรือถอดถอนจากผูRถือหุRน  

ปyญหาดังกลHาวสHงผลตHอ ผูRถือหุRนหรือนักลงทุนรายยHอยท่ีไมHมีขRอมูลภายในโดยตรง เน่ืองจาก
อาจทําใหRการประเมินราคาหุRนผิดพลาด ท้ังบริษัทอาจเผชิญปyญหาลRมละลายไดRในระยะยาว ตัวอยHาง
สําคัญเก่ียวกับดRานการตรวจสอบบัญชีคือ บริษัท Enron ซึ่งเปVนบริษัทพลังงานสัญชาติอเมริกันไดR
ลRมละลาย เน่ืองดRวยบริษัทปกป�ดสถานะทางการเงินท่ีผิดพลาดจากการรHวมมือกับบริษัทตรวจสอบ
บัญชี Arthur Andersen การตรวจสอบบัญชีจากบุคคลภายนอก โดยมีการกําหนดกรรมการอิสระจึง
เปVนสิ่งท่ีเพ่ิมความโปรHงใสของกิจการและสรRางความรับผิดชอบตHอผูRถือหุRน  
 
สัดส�วนของคณะกรรมการ 

คําถามท่ีสําคัญลําดับถัดมาคือ คณะกรรมการควรประกอบไปดRวยกรรมการประเภทตHาง ๆ 
ในจํานวนเทHาใด ตามคําแนะนําของคณะกรรมาธิการยุโรป ปY 2005 ไดRกําหนดสัดสHวนของกรรมการ
สรรหา กรรมการพิจารณาคHาตอบแทน กรรมการตรวจสอบวHาอยHางนRอยควรเปVนกรรมการอิสระเปVน
สHวนใหญH แนวปฏิบัติตามคําแนะนําของคณะกรรมการธิการยุโรปมีแตกตHางกับแนวปฏิบัติของสหราช
อาณาจักรในสHวนท่ีวHากรรมการดังกลHาวจะตRองเปVนกรรมการอิสระเทHาน้ัน  

สําหรับประเทศจีน กHอนวันท่ี 30 มิถุนายน 2002 คณะกรรมการบริหารถูกกําหนดวHาใหRมี
กรรมการอิสระอยHางนRอย 2 คน อยHางไรก็ดีนับต้ังแตHวันท่ี 30 มิถุนายน 2003 คณะกรรมการบริหาร
ไดRรับคําแนะนําใหRมีกรรมการอิสระรวมอยูHดRวยอยHางนRอย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการท้ังหมด เพ่ือใหR
เกิดความคลHองตัวในการบริหารและแกRไขปyญหาอสมมาตรของขRอมูล  

ในขณะท่ีประเทศไทยไดRมีหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปY 2555 ไดR
มีคําแนะนําใหRกิจการควรมีกรรมการอิสระมากกวHาก่ึงหน่ึงในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการและ
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กรรมการผูRจัดการเปVนบุคคลเดียวกัน หรือ ประธานคณะกรรมการไมHเปVนกรรมการอิสระ หรือ 
ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูRจัดการเปVนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน นอกจากน้ันใหRมี
กรรมการชุดยHอย ไดRแกH คณะกรรมการพิจารณาคHาตอบแทนควรมีสมาชิกสHวนใหญHเปVนกรรมการ
อิสระ และคณะกรรมการสรรหาควรเปVนกรรมการอิสระท้ังคณะ  

ท้ังน้ี การมีอยูHของคณะกรรมการอิสระน้ันมีวัตถุประสงค�หลักเพ่ือลดปyญหาความอสมมาตร
ของขRอมูล ซึ่งมาพรRอมกับการท่ีตRนทุนของบริษัทมีเพ่ิมข้ึน และแลกกับประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ท่ีลดลงเน่ืองจากคณะกรรมการบริหารไมHสามารถตัดสินใจโดยเด็ดขาดไดR  การกําหนดใหR
คณะกรรมการอิสระมีมากกวHาก่ึงหน่ึงอาจจะทําใหRการบริหารงานไมHเกิดประสิทธิภาพเทHาท่ีควร ดังน้ัน
การกําหนดใหRมีกรรมการอิสระอยHางนRอย 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมดจะทําใหRการบริหารงานมี
ความคลHองตัวข้ึน และมีการแกRไขปyญหาการอสมมาตรของขRอมูลแลRว เน่ืองจากประเทศไทยมีระบบ
โครงสรRางการบริหารแบบช้ันเดียวแบบกลุHมประเทศคอมมอนลอว� การแตHงต้ังคณะกรรมการยHอยจึง
เปรียบเสมือนการสรRางคณะกรรมการตรวจสอบแบบระบบสองช้ัน ซึ่งเปVนการตรวจสอบเฉพาะเร่ือง 
ดังน้ัน เพ่ือใหRเกิดความโปรHงใส การกําหนดใหRคณะกรรมการกลุHมยHอมเปVนกรรมการอิสระท้ังหมด จะ
ทําใหRเกิดความโปรHงใสมากกวHา  
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การจัดการความขัดแยOงในสถานศึกษาระดบัมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

Conflict Management in Secondary School under Secondary School 
Educational Service Area Office 30 

 
จิรวัฒน� กิติพิเชฐสรรค� และทศพร วรรณทอง 

นักวิชาการอิสระ 

 
บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค�หลักเพ่ือศึกษาการจัดการความขัดแยRงในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 กลุHมตัวอยHางท่ีใชRในการวิจัย ไดRแกH ผูRบริหาร
สถานศึกษาและครูผูRสอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีจํานวน 325 คน 
ซึ่งไดRมาจากการสุHมตัวอยHางแบบช้ันภูมิ เคร่ืองมือท่ีใชRในการเก็บรวบรวมขRอมูล ใชRแบบสอบถามแบบ
มาตราสHวนประมาณคHา 5 ระดับ วิเคราะห�ขRอมูลโดยใชRคHาสถิติพ้ืนฐาน ไดRแกH คHาความถ่ี คHารRอยละ 
คHาเฉลี่ย คHาสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test และ F-test (One way ANOVA) 
 ผลการวิจัยพบวHา: (1) การจัดการความขัดแยRงในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยรวมและรายดRาน อยูHในระดับปานกลาง โดย
ดRานบุคคลมีคHาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดRานปฏิสัมพันธ�ในการปฏิบัติงาน และดRานองค�การ ตามลําดับ 
2. การจัดการความขัดแยRงในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 เม่ือจําแนกตามการรับรูRของกลุHมตัวอยHางท่ีมี ตําแหนHง และประสบ การณ�ตHางกัน 
โดยรวมและรายดRาน ไมHพบวHามีความแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
คําสําคญั : การจัดการความขัดแยRง สถานศึกษา 
 

Abstract 
 The main purpose of this research was to study the conflict management in 
secondary school under Secondary School Educational Service Area Office 30. The 
sampling consist of 325 school administrators, and teachers which selected by 
stratified random sampling method. The instrument to dathering the data was 5- 
scale rating questionnaire, and data analyzing by using percentage mean standard 
deviation t-test and ANOVA.  
 The result of this study reveal that : (1) The conflict management in 
secondary school under Secondary School Educational Service Area Office30 as 
perceive by the respondent : as a whole were rated at a moderate level, including in 
each aspect. The rank order level by mean. It were personnel aspect, interaction in 
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work practice aspect and organization aspect respectively . (2) The conflict 
management in secondary school under Secondary School Educational Service Area 
Office30 as perceive by the respondent classify by position and work experience: as a 
whole and in each aspect, there were no significant different  
Keyword : Conflict Management, Secondary school 
 
บทนํา 

ในปyจจุบันเราอยูHในยุคของความขัดแยRง เพราะตราบใดท่ีมนุษย�ตRองอยูHรHวมกันเปVนสังคมท่ีมี
ความสนใจ และความปรารถนาท่ีแตกตHางกันออกไป ทําใหRเกิดความขัดแยRงซึ่งเปVนสิ่งท่ีไมHมีใคร
ปรารถนา แตHก็เปVนสิ่งท่ียากจะหลีกพRน (เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ�, 2540 : 7) และการท่ีบุคคลจํานวน
มากอยูHรHวมกัน ทํากิจกรรมตHางๆ รHวมกัน เชHน ในหนHวยงานหรืองค�กรธุรกิจ ยHอมเปVนไปไดRยากท่ีจะทํา
ใหRบุคคลเหลHาน้ันมีความเห็นท่ีตรงกัน หรือสอดคลRองกันไปเสมอทุกเร่ือง ความขัดแยRงจึงเปVนสิ่งท่ีมี
โอกาสจะเกิดข้ึนไดRเสมอ (อนันต�ชัย คงจันทร�, 2546 : 220) ดังน้ัน การท่ีมีคนอยูHรวมกันจํานวนมาก
ในองค�การเดียวกัน ยHอมมีการปฏิบัติกิจกรรมท่ีตRองมีความสัมพันธ�ซึ่งกันและกันในการทํางาน จึงอาจ
ทําใหRเกิดการแขHงขันกันในทุกรูปแบบเพ่ือตRองการการยอมรับจากผูRรHวมงาน และเพ่ือใหRงานประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ขององค�การ ธรรมชาติของคนในองค�การท่ีมีความแตกตHางกันท้ังในดRาน
ความคิด ความรูR ความสามารถ คHานิยม ความตRองการ ตลอดจนพ้ืนฐานทางครอบครัว จึงเปVนปyจจัย
สําคัญท่ีทําใหRเกิดปyญหาความขัดแยRงในองค�การ เพราะมนุษย�มีความแตกตHางกันในหลายๆดRานจึงยHอม
มีความขัดแยRงเกิดข้ึน ซึ่งถือวHาเปVนเร่ืองปกติ  

ดังท่ี บุญชHวย ศิริเกษ (2540 : 298) ใหRทัศนะไวRวHาความขัดแยRงเปVนเร่ืองธรรมดา ท่ีมักเกิดข้ึน
เสมอในทุกหนHวยงานหรือทุกองค�การ จะแตกตHางกันก็เฉพาะจํานวนและความรุนแรงของความขัดแยRง
เทHาน้ัน องค�การใดท่ีมีขนาดใหญH มีคนอยูHรวมกันจํานวนมาก สมาชิกมีภูมิหลังทางการศึกษามีความ
เช่ือ คHานิยม ประสบการณ�ในการทํางานแตกตHางกันมากเพียงไรจํานวนของความขัดแยRง ความรุนแรง
ของปyญหาก็มากข้ึนตามไปดRวย ความขัดแยRงอาจเกิดไดRในหลายลักษณะมีผลท้ังในทางสรRางสรรค�และ
ทําลาย ในทางสรRางสรรค�สามารถกHอใหRเกิดความกRาวหนRาในองค�การ ในทางตรงกันขRามอาจทําใหR
องค�การน้ันๆขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะถRาระดับความขัดแยRงอยูHในเกณฑ�สูงหรือรุนแรง ยHอม
กHอใหRเกิดอันตรายแกHองค�การ จึงเปVนความรับผิดชอบของผูRบริหาร ในการจัดการความขัดแยRงใหRอยูHใน
ระดับท่ีสรRางสรรค�ไมHใหRมีมากหรือนRอยเกินไป 

อยHางไรก็ดี ความแตกตHางกันท้ังในดRานคHานิยม วัฒนธรรม เป{าหมาย วิธีการทํางาน นําไปสูH
การคิด ความรูRสึก การกระทําตHอสิ่งหน่ึงสิ่งใดแตกตHางกัน ไมHยอมใหRกัน เกิดเปVนความขัดแยRงข้ึน 
โดยท่ัวไปความขัดแยRงท่ีเกิดข้ึนในหนHวยงาน มักจะเปVนความขัดแยRงระหวHางบุคคล ซึ่งจะนําไปสูHท้ัง
ผลดีและผลเสียในหนHวยงาน การศึกษาหรือเรียนรูRถึงสาเหตุการเกิดความขัดแยRงเปVนกระบวนการหน่ึง
ในการบริหารความขัดแยRง เพ่ือป{องกันไมHใหRเกิดความขัดแยRงในระดับท่ีเปVนอันตรายตHอหนHวยงาน 
และทําใหRผูRบริหารสามารถจัดระเบียบความขัดแยRงใหRเหมาะสมไดR ความ ขัดแยRงในการทํางานเปVน
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ปรากฏการณ�ปกติท่ีเกิดข้ึนไดRในทุก ๆ ท่ีและทุก ๆ เวลา ซึ่งโดยท่ัวไปเม่ือกลHาวถึงความขัดแยRงคนเรา
มักจะมีทัศนคติไปในทางท่ีไมHดีเพราะนึกถึงการใชRกําลังทํารRายกันและกัน แตHในความเปVนจริงไมHจําเปVน
ท่ีความขัดแยRงจะนํามาซึ่งความรุนแรงเสมอไป จึงอาจแบHงความขัดแยRงเปVนสองนัย คือ นัยท่ีเปVนบวก 
ซึ่งเปVนสิ่งท่ีกHอใหRเกิดผลในทางสรRางสรรค�และสรRางความเจริญในสังคม เชHน การเลิกทาสในสมัย
รัชกาลท่ี 5 หรือการเป�ดโอกาสใหRคนผิวดํามีความเทHาเทียมกับคนผิวขาวมากข้ึนในสหรัฐอเมริกา 
สําหรับนัยท่ีเปVนลบ เปVนความขัดแยRงท่ีเก่ียวกับความรุนแรง ท่ีมักจะจบลงดRวยความรุนแรง เชHน 
สงครามระหวHางสหรัฐอเมริกากับประเทศกลุHมมุสลิม เปVนตRน (พฤทธิสาณ ชุมพล, 2546 : 41-42) 
 ปyจจุบันในวงการศึกษาไดRใหRความสําคัญกับความขัดแยRงมากข้ึน โดยถือวHาการบริหารความ
ขัดแยRงน้ันเปVนหนRาท่ีสําคัญอยHางหน่ึง และเปVนสิ่งท่ีผูRบริหารทุกคนตRองใหRความเอาใจใสH (อนันต�ชัย คง
จันทร�, 2546 : 220) การเกิดความขัดแยRงมิไดRหมายความวHาหนHวยงานน้ันลRมเหลว หรือการ
บริหารงานลRมเหลว ความขัดแยRงเปVนเคร่ืองช้ีบHงวHาองค�การอาจมีปyญหา ถRาหากผูRบริหารไมHสนใจความ
ขัดแยRง ป�ดบังหรืออําพรางความขัดแยRงก็เทHากับการไปป{องกันหรือสกัดก้ันไมHใหRไดRรับขRอมูลยRอนกลับ 
(Feedback) ท่ีจําเปVนในการบริหารจัดการตHอไป (เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ�, 2540 : 9) ซึ่งผูRบริหารท่ีจะ
ประสบผลสําเร็จในการจัดการความขัดแยRงน้ัน จะตRองมีคุณลักษณะและทักษะของความเปVนผูRนํา
หลายประการซึ่งเรียกรวมๆ วHาศักยภาพในการจัดการความขัดแยRง ศักยภาพดังกลHาวหากผูRบริหารมี
อยูHสูงก็เช่ือวHาจะสามารถจัดการกับความขัดแยRงไปสูHแนวทางท่ีจะกHอใหRเกิดประโยชน�ตHอองค�การ และ
หากมีนRอยหรือไมHมีเลยก็จะนําองค�การไปสูHความลRมเหลวหรือดRอยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะอยHางย่ิงจะตRองมีวิธีจัดการกับความขัดแยRงอยHางเหมาะสม ดังน้ันรูปแบบการบริหาร
สมัยใหมHจึงเนRนการมีสHวนรHวมของบุคลากรท้ังในดRานการตัดสินใจ และกระบวนการบริหาร การ
อภิปราย การวิพากษ� วิจารณ� การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในองค�การท่ีมีอยHางหลายหลากตาม
สิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย ความคิดเห็นไมHสอดคลRองกันยHอมกHอ ใหRเกิดการโตRแยRง คัดคRาน 
ตHอตRาน ซึ่งปรากฏการณ�เชHนน้ี คือความขัดแยRงระหวHางบุคคลหรือ ระหวHางกลุHมภายในองค�การ ซึ่ง
หากผูRบริหารใชRวิธีแกRไขปyญหาความขัดแยRงไมHเหมาะสม อาจเปVนปyญหาลุกลามจนทําใหRเกิดความ
สับสนวุHนวาย เสียหายแกHองค�การไดR 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีสถานศึกษาในสังกัดท่ีเป�ดสอนเหมือนกัน
คือต้ังแตHระดับช้ันมัธยมศึกษาปYท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปYท่ี 6 และมีภาระงานท่ีมีลักษณะคลRายคลึงกัน
อยูH 4 งาน ไดRแกH งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร และงานบริหารท่ัวไป ซึ่งมีปริมาณงาน
และความรับผิดชอบสูงมาก จึงอาจเกิดปyญหาความขัดแยRงในสถานศึกษาอยูHบHอยๆ ท้ังความขัดแยRง
ระหวHาง ครูกับครู หรือ ครูกับผูRบริหาร ซึ่งสHงผลท้ังในดRานบวกและดRานลบ ซึ่งเปVนหนRาท่ีของผูRบริหาร
ในการแกRปyญหาความขัดแยRงท่ีเกิดข้ึน แตHมักจะเปVนการแกRปyญหาความขัดแยRงเฉพาะหนRา เพราะ
ผูRบริหารไมHรูRสาเหตุท่ีแทRจริงของความขัดแยRง และยังไมHรูRถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากความขัดแยRงอยHางแทRจริง 
วHาความขัดแยRงท่ีเกิดข้ึนในระดับใดพอเหมาะแลRวจะสHงผลในทางบวก การทํางานมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความขัดแยRงท่ีเกิดข้ึนมากเกิดไปก็จะเกิดผลในทางลบ ซึ่งสHงผลใหRการบริหารดRอย
ประสิทธิภาพ เกิดความแตกแยก ดังจะเห็นไดRจากพฤติกรรมการโตRแยRงท่ีรุนแรง การจับกลุHมแบHงพวก 
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การตHอตRานการทํางานของคนตHางกลุHม การไมHใหRความรHวมมือ การวิพากษ�วิจารณ� หรือการนินทาวHา
รRายกัน ซึ่งเปVนปyญหาสําคัญท่ีจําเปVนตRองไดRรับการแกRไข เพราะหากปลHอยไวRอาจเกิดผลเสียตHอการ
บริหารงานไดR และการท่ีผูRบริหารจะแกRปyญหาความขัดแยRงไดRอยHางตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ 
ใหRผลในระยะยาว ผูRบริหารจําเปVนตRองรูRถึงสาเหตุของความขัดแยRงท่ีแทRจริงเสียกHอน เพราะสามารถใชR
เปVนขRอมูลในการบริหารความขัดแยRงท้ังในดRานการป{องกัน และการแกRไขไดRอยHางมีประสิทธิภาพตHอไป 

จากความเปVนมาและความสําคัญของปyญหาดังกลHาว ผูRวิจัยจึงสนใจท่ีจะทําการศึกษาการ
จัดการความขัดแยRงในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 ท้ังน้ีเพ่ือนําผลการวิจัยไปใชRเปVนขRอมูลในการวางแผนการบริหารความขัดแยRงของผูRบริหาร
สถานศึกษา และการไดRรับทราบสาเหตุของความขัดแยRงจะเปVนประโยชน�ตHอการบริหารงานใน
โรงเรียน รวมท้ังเปVนขRอมูลสําคัญตHอการบริหารความขัดแยRงใหRมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการจัดการความขัดแยRงในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  

2. เพ่ือเปรียบเทียบการจัดการความขัดแยRงในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานัก งาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จําแนกตามสถานภาพตําแหนHง และประสบการณ�  

3. เพ่ือศึกษาขRอเสนอแนะแนวทางแกRปyญหาความขัดแยRงในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  

 
ขอบเขคของการวิจัย 

1. ขอบเขตดOานเนื้อหาสาระ เน้ือหาสาระเก่ียวกับการจัดการความขัดแยRง ศึกษาเฉพาะ
ความขัดแยRงใน 3 ดRานเทHาน้ัน คือ (1) ดRานองค�การ (2) ดRานปฏิสัมพันธ�ในการปฏิบัติงาน และ (3) 
ดRานบุคคล  

2. ขอบเขตดOานประชากร ศึกษาจากกลุHมตัวอยHางผูRบริหารผูRบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูRสอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จํานวน 325 คน โดยการสุHม
ตัวอยHางแบบจัดช้ันภูมิ  
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีผูRวิจัยใชRระเบียบวิธีวิจัยในเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยเก็บ
ขRอมูลจากกลุHมตัวอยHาง ซึ่งไดRแกH ผูRบริหารสถานศึกษาและครูผูRสอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จํานวน 325 คน ไดRมาโดยสุHมตัวอยHางแบบช้ันภูมิ  

 เคร่ืองมือหลักท่ีใชRในการเก็บรวบรวมขRอมูล ใชRแบบสอบถามแบบมาตราสHวนประมาณคHา 5 
ระดับ ของ Likert โดยใหRนํ้าหนักในการตอบคําถามในแตHละขRอ ต้ังแตH 1 – 5 ระดับ กลHาวคือ หาก
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ความเห็นดRวยกับรายการท่ีถามนRอยท่ีสุด มีคHาเทHากับ 1 คะแนน และ หากความเห็นดRวยกับรายการท่ี
ถามมากท่ีสุด มีคHาเทHากับ 5 คะแนน ตามลําดับ  
 การวิเคราะห�ขRอมูล เพ่ืออธิบายความลักษณะของตัวแปรท่ีศึกษาโดยใชRคHาสถิติ ไดRแกH 
คHาความถ่ี คHารRอยละ คHาเฉลี่ย คHาสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 สHวนการวิเคราะห�ขRอมูลเพ่ือการเปรียบเทียบ หรือประมาณคHา Parameter เพ่ือตอบ
วัตถุประสงค�ของการวิจัยท่ีกําหนด ใชRสถิติ t – test และ F-test (One way ANOVA) 
 
สรุปผลการศึกษา 
 การวิจัยการจัดการความขัดแยRงในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สรุปผลการวิจัย ดังน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห�การจัดการความขัดแยRงในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานัก งาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 30 โดยรวมและรายดRานอยูHในระดับ ปานกลาง ดRานท่ีมีระดับการปฏิบัติการ
จัดการสูงสุดไปหาตํ่าสุด คือ ดRานบุคคล รองลงมาคือ ดRานปฏิสัมพันธ�ในการปฏิบัติงาน และดRาน
องค�การ ตามลําดับ 

 1.1 ดRานองค�การ โดยภาพรวมและรายขRออยูHในระดับปานกลาง ขRอท่ีมีระดับการปฏิบัติ
สูงสุด 3 อันดับแรกคือ ความไมHชัดเจนในบทบาทหนRาท่ีของบุคลากร รองลงมาคือ ผูRบังคับบัญชา
ระดับสูงแทรกแซงการปฏิบัติงาน และการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความสามารถสําหรับงานแตHละดRาน 
สHวนขRอท่ีมีระดับการปฏิบัติตํ่าสุดคือ การมีทรัพยากรจํากัด  

 1.2 ดRานปฏิสัมพันธ�ในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูHในระดับปานกลาง ขRอท่ีมีระดับการ
ปฏิบัติสูงสุด 3 อันดับแรก คือ การไมHยึดถือมาตรฐานหรือกติกาในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
รองลงมาคือ การขาดความรHวมมือ และการติดตHอสื่อสารไมHมีประสิทธิภาพ สHวนขRอท่ีมีระดับการ
ปฏิบัติตํ่าสุดคือ การไดRรับขRอมูลท่ีไมHถูกตRอง  

 1.3 ดRานบุคคล โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก ขRอท่ีมีระดับการปฏิบัติสูงสุด 3 อันดับแรก
คือ ประสบการณ�ท่ีแตกตHางกัน รองลงมาคือ ความเช่ือ ประเพณี วัฒนธรรมท่ีแตกตHางกัน และเจตคติ
ท่ีแตกตHางกัน สHวนขRอท่ีมีการปฏิบัติตํ่าสุดคือ ลักษณะของงานท่ีแตกตHางกัน   
 2. การจัดการความขัดแยRงในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จําแนกตามสถานภาพตําแหนHง โดยภาพรวมและรายดRานไมHแตกตHางกัน
อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. การจัดการความขัดแยRงในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จําแนกตามประสบการณ� โดยภาพรวมไมHแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณารายดRานพบวHา ดRานองค�การและดRานบุคคลไมH แตกตHางกันอยHางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สHวนดRานปฏิสัมพันธ�ในการปฏิบัติงานไมHแตกตHางกัน  

4. แนวทางในการแกRปyญหาความขัดแยRงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 ดังน้ี  
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  4.1 ดRานองค�การ ผูRตอบแบบสอบถามไดRเสนอแนวทางการปyญหาความขัดแยRงใน
สถานศึกษาท่ีสําคัญ 3 อันดับแรกคือ ควรกําหนดบทบาทหนRาท่ีของบุคลากรใหRชัดเจน ควรจัดคนใหR
ทํางานเหมาะสมกับความสามารถ และควรจัดสรรทรัพยากรใหRเพียงพอและเหมาะสม  
  4.2 ดRานปฏิสัมพันธ�ในการปฏิบัติงาน ผูRตอบแบบสอบถามไดRเสนอแนวทางการปyญหา
ความขัดแยRงในสถานศึกษาท่ีสําคัญ 3 อันดับแรกคือ ควรยึดถือมาตรฐานหรือกติกาในการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา ควรใหRความรHวมมือในการปฏิบัติงาน และควรมีการติดตHอสื่อสารใหRมีประสิทธิภาพ  
  4.3 ดRานบุคคล ผูRตอบแบบสอบถามไดRเสนอแนวทางการปyญหาความขัดแยRงใน
สถานศึกษาท่ีสําคัญ 3 อันดับแรกคือ ควรพัฒนาบุคลากรใหRมีความรูRและประสบการณ�ใหRใกลRเคียงกัน
ควรมองโลกในแงHดีและสHงเสริมเจตคติในเชิงบวก และ ควรสรRางเสริมวัฒนธรรมในองค�การ 
   
การอภิปรายผล 
 การวิจัยการจัดการความขัดแยRงในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผูRวิจัยไดRคRนพบประเด็นสําคัญท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห�การจัดการความขัดแยRงในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยภาพรวมและรายดRานอยูHในระดับ ปานกลาง ดRานท่ีมี
ระดับการปฏิบัติสูงสุดไปหาตํ่าสุดคือ ดRานบุคคล รองลงมาคือ ดRานปฏิสัมพันธ�ในการปฏิบัติงาน และ
ดRานองค�การ ตามลําดับ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากบริบทของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 เปVนโรงเรียนท่ีเป�ดสอนในระดับมัธยมศึกษา และเปVนโรงเรียนขนาดท่ีมีขนาด
แตกตHางกันจํานวนนRอยมีวัฒนธรรมการอยูHรHวมกันแบบพ่ึงพาอาศัยกัน จึงทําใหRมีสาเหตุของความ
ขัดแยRงในดRานตHางๆ ไมHมากนักไมHวHาจะเปVนดRานบุคคล ดRานปฏิสัมพันธ�ในการปฏิบัติงาน หรือดRาน
องค�การ นอกจากน้ี อาจเน่ืองมาจากลักษณะงานของสถานศึกษาเปVนงานท่ีไมHกHอใหRเกิดการแขHงขัน 
หรือมีผลประโยชน�ในเชิงธุรกิจ อยHางไรก็ดีการเกิดความขัดแยRงท่ีมีสาเหตุมาจากดRานตHางๆ ดังกลHาวใน
ปริมาณไมHมากนักยHอมนําไปสูHการสHงเสริมการทํางานใหRมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน สอดคลRองกับแนวคิด
ของกลุHมแนวคิดปyจจุบัน ท่ีสรุปไวRวHา 1) ความขัดแยRงเปVนพลังเสริมการทํางาน เปVนสิ่งมีประโยชน�แตH
อาจมีโทษก็ไดR ข้ึนอยูHกับวิธีการบริหารความขัดแยRงท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะฉะน้ันควรบริหารความ
ขัดแยRงใหRเกิดผลดี 2) องค�การท่ีมีการบริหารงานท่ีดีจะมีความขัดแยRงในระดับท่ีพอเหมาะจะชHวย
กระตุRนและสนับสนุนใหRผูRปฏิบัติงานเกิดความคิดสรRางสรรค� 3) ความขัดแยRงเปVนสิ่งท่ีเกิดตาม
ธรรมชาติไมHสามารถหลีกเลี่ยงไดR ความขัดแยRงท่ีเกิดข้ึนเปVนผลมาจากความแตกตHางระหวHางบุคคลใน
ดRานเป{าหมาย ความคิด อารมณ� ความรูRสึกและคHานิยม และ4) ความขัดแยRงเปVนสิ่งท่ีดีเพราะจะชHวย
ใหRคนพยายามแกRปyญหา และเกิดความคิดสรRางสรรค� เพ่ือกHอใหRเกิดนวัตกรรมในการพัฒนาองค�การ 
ซึ่งผลการวิจัยดังกลHาวสอดคลRองกับผลการวิจัยของ จิตต�อรHาม ศิรินิกร (2540 : 119–120) ไดRศึกษา
ความคิดเห็นของผูRบริหารและบุคลากร เก่ียวกับสาเหตุของความขัดแยRงและวิธีจัดการกับความขัดแยRง 
ในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเขตการศึกษา 11 พบวHา สาเหตุท่ีทําใหRเกิดความขัดแยRงในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เขตการศึกษา 11 โดยภาพรวมและทุกองค�ประกอบอยูHในระดับปานกลาง นิพนธ� 
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แจHมจํารัส (2544 ) ท่ีไดRศึกษาสาเหตุและการจัดการความขัดแยRงของผูRบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ภาคตะวันออก พบวHา สาเหตุความขัดแยRงมาจากองค�ประกอบสHวนบุคคล สภาพของโรงเรียน และ
ปฏิสัมพันธ�ในการทํางาน ตามลําดับ โดยเปVนสาเหตุความขัดแยRงในระดับปานกลาง วิภาวี เจียมบุศย� 
(2544) ศึกษาสาเหตุของความขัดแยRงและวิธีการจัดการกับความขัดแยRงตามทัศนะของผูRบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวHา ผูRบริหารโรงเรียนมีทัศนะตHอ
สาเหตุของความขัดแยRงภายในโรงเรียน โดยเรียงลําดับดังน้ี ดRานตัวแปรสHวนบุคคลและดRานการ
ติดตHอสื่อสารอยูHในระดับปานกลาง กระจHาง ขันธะกาด (2544) สาเหตุของความขัดแยRงและวิธี
แกRปyญหาความขัดแยRงของผูRบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
เพชรบุรี ผลการวิจัยพบวHา สาเหตุความขัดแยRงในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัด เพชรบุรีในทัศนะของผูRบริหารโรงเรียน พิจารณาจากคHาเฉลี่ยเปVนรายดRาน พบวHา 
มีสาเหตุมาจาก ดRานองค�ประกอบสHวนบุคคลสูงสุดอยูHในระดับปานกลาง และสอดคลRองกับผลการวิจัย
ของ จุฑามาศ รุจิรตานนท� (2547 ) ไดRศึกษาสาเหตุของความขัดแยRงและวิธีการจัดการกับความ
ขัดแยRงของผูRบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชHวงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาสาเหตุที่ทําใหRเกิดความขัดแยRงในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชHวงช้ันท่ี 
1-2 วิธีการจัดการกับความขัดแยRงของผูRบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชHวงช้ันท่ี 1-2 และเปรียบเทียบ
ความแตกตHางในวิธีการจัดการกับความขัดแยRงของผูRบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชHวงช้ันท่ี 1-2 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี ท่ีมีประสบการณ�ในการบริหารงาน 1-5 ปY 6 -10 ปY 
และมากกวHา 10 ปY ผลการวิจัยพบวHา 1. สาเหตุของความขัดแยRงในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชHวงช้ันท่ี 
1-2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี อยูHในระดับปานกลางทุกดRาน  
 2. ผลการเปรียบเทียบการจัดการความขัดแยRงในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผูRบริหารสถานศึกษาและครูผูRสอนมีความคิดเห็น 
โดยรวมและรายดRานไมHแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งไมHเปVนไปตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไวR โดยคHาเฉลี่ยความคิดเห็นของครูผูRสอนสูงกวHาความคิดเห็นของผูRบริหาร ท้ังน้ี อาจเน่ืองมาจาก
ผูRบริหารสถานศึกษาไดRมีการศึกษาเรียนรูRเก่ียวกับความขัดแยRงมาแลRวทําใหRมองความขัดแยRงเปVนเชิง
บวกในขณะท่ีครูอาจยึดติดกับการมองความขัดแยRงตามทัศนะด้ังเดิมซึ่งเปVนสิ่งท่ีไมHพึงปรารถนาใน
องค�การ กลHาวคือ 1) ความขัดแยRงเปVนสิ่งท่ีไมHดีควรถูกกําจัดใหRหมดไปเน่ืองจากความขัดแยRงทําใหRเกิด
การแตกแยกและสHงผลใหRการทํางานไมHมีประสิทธิภาพ 2) องค�การท่ีมีการจัดการท่ีดี มีผูRบริหารท่ีมี
ความสามารถจะไมHมีความขัดแยRงเกิดข้ึน 3) ความขัดแยRงสามารถหลีกเลี่ยงไมHใหRเกิดข้ึนไดR 4) ความ
ขัดแยRงท่ีเกิดข้ึนเปVนผลมาจากการไรRความสามารถของผูRบริหาร และ5) ความขัดแยRงเปVนสิ่งไมHดี สรRาง
ความแตกแยกใหRกับทุกฝ�ายและจะทําลายองค�การในท่ีสุด ซึ่งสอดคลRองกับแนวคิดของ แนวคิดของ
นักวิชาการตHางๆ เชHน Filley (1975 : 8) ; Thomas (1976 : 895) ; Cook, Hunsaker ; Robbins 
(1983 : 340) ; ถวิล เก้ือกูลวงศ� (2530 : 373–374) และวิชัย โถสุวรรณจินดา (2536 : 74–75) ท่ีใหR
ทัศนะวHา ผลท่ีเกิดสุดทRายของกระบวนการความขัดแยRงคือ ผลลัพธ�ของความขัดแยRง (Conflict 
Outcome) ซึ่งจะเปVนเปVนสารสนเทศสําคัญท่ีผูRบริหารองค�การจะใชRเปVนขRอมูลในการประกอบการ
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ตัดสินใจในการบริหารจัดการความขัดแยRงใหRอยูHในระดับท่ีเหมาะสมเพ่ือประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ขององค�การ และผลของความขัดแยRงดังกลHาว  
 3. ผลการเปรียบเทียบการจัดการความขัดแยRงในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จําแนกตามประสบการณ� โดยภาพรวมก็ไมHแตกตHาง
กันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งไมHเปVนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวR แสดงใหRเห็นวHาผูRท่ีมี
ประสบการณ�แตกตHางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุของความขัดแยRงแตกตHางกันไปดRวย ท้ังน้ีอาจ
เน่ืองมาจากประสบการณ�ท่ีแตHละคนไดRรับมาจะนํามาใชRในการตัดสินใจหากมีประสบการณ�ท่ีแตกตHาง
กันยHอมสHงผลใหRการตัดสินใจแตกตHางกันไปดRวย ซึ่งผลการวิจัยดังกลHาวไมHสอดคลRองกับ กระจHาง ขันธะ
กาด (2544 ) ท่ีศึกษาสาเหตุของความขัดแยRงและวิธีแกRปyญหาความขัดแยRงของผูRบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี พบวHา ผูRบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ท่ีมีอายุและวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ�แตกตHาง
กัน เลือกใชRวิธีแกRปyญหาความขัดแยRงแตHละวิธีแตกตHางกัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
ผูRบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ท่ีมีประสบการณ�ใน
ตําแหนHงบริหารและขนาดของโรงเรียนแตกตHางกัน ใชRวิธีแกRปyญหาความขัดแยRงแตHละวิธีไมHแตกตHางกัน 
และผลการวิจัยของ จุฑามาศ รุจิรตานนท� (2547 ) ท่ีไดRศึกษาสาเหตุของความขัดแยRงและวิธีการ
จัดการกับความขัดแยRงของผูRบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชHวงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีทําใหRเกิดความขัดแยRงในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ชHวงช้ันท่ี 1-2 วิธีการจัดการกับความขัดแยRงของผูRบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชHวงช้ันท่ี 1-
2 และเปรียบเทียบความแตกตHางในวิธีการจัดการกับความขัดแยRงของผูRบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ชHวงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี ท่ีมีประสบการณ�ในการบริหารงาน 1-5 
ปY 6 -10 ปY และมากกวHา 10 ปY ผลการวิจัยพบวHา เม่ือเปรียบเทียบความแตกตHางในวิธีการจัดการกับ
ความขัดแยRง ของผูRบริหารสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน ชHวงช้ันท่ี 1-2 ท่ีมีประสบการณ�ในตําแหนHงบริหาร
ตHางกัน พบวHา ผูRบริหารเลือกใชRวิธีการจัดการกับความขัดแยRงแตกตHางกันอยHางไมHมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 น่ันคือ ผูRบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ�ในตําแหนHงบริหารตHางกัน ใชRวิธีการจัดการ
กับความขัดแยRงไมHแตกตHางกัน  
 
ขOอเสนอแนะ 
  จากผลการวิจัยท่ีไดRสรุปและอภิปรายมาน้ัน ผูRวิจัยมีแนวคิดเปVนขRอเสนอแนะเพ่ือการนํา
ผลการวิจัยไปใชRและในการทําวิจัยคร้ังตHอไป ดังตHอไปน้ี  
  1. ขRอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใชR 
 1.1 ผลการวิเคราะห�การจัดการความขัดแยRงในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยภาพรวมและรายดRานอยูHในระดับ ปานกลาง 
ดRานท่ีมีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ ดRานบุคคล ดังน้ัน ผูRบริหารควรใหRความสําคัญหรือสนใจในการ
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แกRปyญหาหรือบริหารจัดการสาเหตุความขัดแยRงในดRานน้ีใหRมากย่ิงข้ึน เชHน ความแตกตHางดRาน
ประสบการณ� ความเช่ือ ประเพณี วัฒนธรรม และเจตคติที่แตกตHางกัน เปVนตRน 
  1.2 ผลการเปรียบเทียบการจัดการความขัดแยRงในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จําแนกตามสถานภาพตําแหนHง และประสบการณ�
ของผูRบริหารสถานศึกษาและครูผูRสอน โดยรวมและรายดRานไมHแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ดังน้ัน การบริหารจัดการความขัดแยRงในบุคลากรแตHละกลุHมก็ไมHควรใชRรูปแบบและวิธีการท่ี
แตกตHางกันดRวย 
  1.3 ผลการวิเคราะห�ขRอเสนอแนะแนวทางในการแกRปyญหาความขัดแยRงในสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พบวHา มีขRอเสนอแนะท่ี
สําคัญอันดับแรกในแตHละดRานท่ีผูRบริหารสถานศึกษาหรือผูRเก่ียวขRองควรใหRความสําคัญและเอาใจใสHใหR
มากย่ิงข้ึนเพ่ือการบริหารจัดการความขัดแยRงเปVนไปอยHางมีประสิทธิภาพ เชHน ดRานองค�การ ควรมี
กําหนดบทบาทหนRาท่ีของบุคลากรใหRชัดเจน ดRานปฏิสัมพันธ�ในการปฏิบัติงาน ควรยึดถือมาตรฐานหรือ
กติกาในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และดRานบุคคล ควรมีการพัฒนาบุคลากรใหRมีความรูRและ
ประสบการณ�ใหRใกลRเคียงกัน เปVนตRน 
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สมรรถนะของผูOบริหารโรงเรียนเครือข�ายท�าแซะ 1 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

The Competency of School Administrator at Network Tha-Sae 1  
under the Chumporn Primary Educational Service Area1 Office 1 

 
ไววิทย� ทองแทR 

นักวิชาการอิสระ 

 
บทคัดย�อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค�หลักเพ่ือ ศึกษาสมรรถนะของผูRบริหารโรงเรียนเครือขHายทHาแซะ 1 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กลุHมตัวอยHางท่ีใชRในการวิจัย คือ ครูท่ี
สอนอยูHในโรงเรียนเครือขHายทHาแซะ 1 ซึ่งไดRจากการสุHมแบบจัดช้ันภูมิ มีจํานวน 144 คน เคร่ืองมือท่ี
ใชRในการวิจัย ไดRแกH แบบสอบถามมาตราสHวนประมาณคHา 5 ระดับ วิเคราะห�ขRอมูลดRวยสถิติ ไดRแกH คHา 
ความถ่ี รRอยละ คHาเฉลี่ย และคHาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชR คHาที (F-test) ในการประมาณ
คHาพารามิเตอร�  

ผลการวิจัย พบวHา (1) สมรรถนะหลักของผูRบริหารโรงเรียนเครือขHายทHาแซะ 1 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 ตามความคิดเห็นของครู ท่ีมีในระดับมาก 
ไดRแกH สมรรถนะดRานมุHงผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การพัฒนาตนเอง และดRานการทํางานเปVนทีม  
(2) สมรรถนะหลักของผูRบริหารโรงเรียนตามความเห็นของครู เม่ือจําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา 
และประสบการณ�ในการทํางาน พบวHามีความแตกตHางกันในทางสถิติ ในดRานการมุHงผลสัมฤทธ์ิ และ
ดRานการพัฒนาตนเอง  
คําสําคญั : สมรรถนะ ผูRบริหารโรงเรียน 
 

Abstract 
The main objectives of this research was to study the competency of school 

administrators at school network Tha-Sae 1 under the Chumphon Primary Educational 
Service Area Office 1. The respondents of this study were 144 teachers who have 
taught in the schools at Tha-Sae1 and obtained by stratified random sampling method. 
The instrument used in this research was the 5-level rating scale questionnaire and 
data were analyzed by using statistics namely frequency, percentage, average and 
the standard deviation and F-test for parameter estimately.  

The research results revealed that (1) the core competency of the school 
administrators at school network Ta-Sae 1, overall at a high level namely the aspect 
of achievement motivation, service mind, and self-development, excepted the 
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aspect of teamwork at only medium level. (2) The comparison of the core 
competency of administrators in these school as classify by gender education and 
work experience of the teachers, there were statistically significant different at the 
aspects of achievement motivation and self-development. 
Keywords: Competency, school administrators 
 
บทนํา 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหHงชาติ พ .ศ.2542 และท่ีแกRไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ไดRกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาใหRเปVนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหRเปVนมนุษย�ท่ีสมบูรณ�ท้ัง รHางกาย 
จิตใจ สติปyญญาความรูRและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูHรHวมกับ
ผูR อ่ืนไดRอยHางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, 
2554:53) ซึ่งสอดคลRองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวHาดRวยการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ใน
ทศวรรษท่ีสอง พ.ศ. 2552 ขRอ 4 การปฏิรูปการศึกษา ใหRดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาในสี่ดRาน
ดRวยกัน คือ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหRมีนิสัยใฝ�เรียนรูR สามารถเรียนรูR ดRวยตนเองและแสวงหา
ความรูRอยHางตHอเน่ืองตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสารสามารถคิดวิเคราะห� แกRปyญหา ริเร่ิม
สรRางสรรค� มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน�สHวนรวม มีศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม 
และคHานิยม 2) พัฒนาคุณภาพครูใหRเปVนผูRเอ้ืออํานวยใหRผูRเรียนเกิดการเรียนรูR เปVนวิชาชีพท่ีมีคุณคHา
สามารถดึงดูดคนเกHง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเปVนครู 3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลHง 
เรียนรูRเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับใหRสามารถเปVนแหลHงเรียนรูRท่ีมีคุณภาพ และพัฒนา
แหลHงเรียนรูRอ่ืนๆสําหรับการศึกษาและเรียนรูRทั้งในระบบโรงเรียน  
 ผูRบริหารสถานศึกษาจึงเปVนปyจจัยสําคัญท่ีจะทําใหRสถานศึกษาสามารถนํานโยบายการปฏิรูป
การศึกษาสูHการปฏิบัติไดRอยHางเปVนรูปธรรมและการจัดการศึกษาสามารถประสบผลสําเร็จตาม
เป{าหมายและวัตถุประสงค� นอกจากน้ีสิ่งท่ีเปVนปyจจัยสําคัญในการปฏิบัติงานของผูRบริหาร คือ บทบาท
และหนRาท่ีเพราะวHา ผูRบริหารมีบทบาทและหนRาท่ีในการวางแผนกําหนดวัตถุประสงค� เลือกภารกิจ 
และทําหนRาท่ีเปVนผูRนําของผูRบังคับบัญชาโดยเปVนจุดรวมแหHงพลังรHวมของบุคลากรในสถานศึกษา 
สถานศึกษาท่ีดีน้ันการปฏิบัติหนRาท่ีของผูRบริหารสถานศึกษาตRองมีความรูRความเขRาใจและสามารถ
บริหาร สถานศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาไดRเปVนอยHางดีผูRบริหารสถานศึกษา คือ บุคคลซึ่ง
ปฏิบัติงาน ภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาอ่ืนท่ีจัด การศึกษาปฐมวัย ข้ันพ้ืนฐาน และ
อุดมศึกษาท่ีตํ่ากวHา ปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน ถือเปVนตําแหนHงสําคัญท่ีจะนํานโยบายดRาน
การศึกษาทุกระดับไปปฏิบัติ รัฐจึงใหR ความสําคัญต้ังแตHระบบการสรรหาเพ่ือใหRไดRผูR มีความรูR 
ความสามารถ สมรรถนะ และประสบการณ�ท่ีเหมาะสมในการเขRาสูHตําแหนHงบรรจุและแตHงต้ังใหR
สามารถ ดําเนินการบริหารจัดการศึกษาและขับเคลื่อนคุณภาพ ของสถานศึกษาท่ีจะสHงผลใหRเกิด
ประสิทธิผลในการ บริหารคุณภาพท้ังองค�การ สอดคลRองกับพระราชบัญญัติ ระเบียบขRาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ . 2547 มาตรา 79 และมาตรา 80 แหHงพระราชบัญญัติน้ี มีใจความ
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วHา “ใหRผูR บังคับบัญชา ปฏิบัติตนเปVนแบบอยHางท่ีดีแกHผูRใตRบังคับบัญชา รวมท้ังมีหนRาท่ีพัฒนา
ผูRใตRบังคับบัญชาใหRมีความรูR ทักษะ เจตคติท่ีดี มี คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพท่ี
เหมาะสม เพ่ือใหRการปฏิบัติหนRาท่ีเกิดประสิทธิภาพและ ความกRาวหนRา ท้ังน้ีใหRเปVนไปตามหลักเกณฑ�
และวิธีการท่ีคณะกรรมการขRาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนด (พระราชบัญญัติระเบียบ
ขRาราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา, 2547 : 40) 
 จะเห็นไดRวHาเครือขHายสถานศึกษา ทHาแซะ 1 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพรเขต 1 รับผิดชอบการบริหารจัดการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดRวยกัน 18 โรงเรียน มี
ลักษณะของสภาพแวดลRอม ชุมชนและความเปVนอยูHของนักเรียนคHอนขRางลําบาก มีขRอจํากัดหลาย
อยHาง เชHน การเดินทาง แหลHงเรียนรูR การศึกษาตHอ อาชีพของผูRปกครอง เปVนตRน ทางสํานักงานเขต
พ้ืนท่ี ไดRใหRความสําคัญตHอการพัฒนาคุณภาพดRานการจัดการศึกษาและมีนโยบายในการพัฒนา 
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอยHางตHอเน่ือง กระตุRนใหRผูRบริหารสถานศึกษาในสังกัด ไดR
พัฒนาตนเองใหRมี สมรรถนะหลักทางการบริหาร เพ่ือนําไปใชRประโยชน�ในการปฏิบัติงานใหRมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมถึงการเตรียมตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง สามารถเปVนผูRนํา
การเปลี่ยนแปลงไดRอยHางเหมาะสม 
 จากท่ีไดRกลHาวมาขRางตRนพบวHา สมรรถนะหลักการบริหารงานของผูRบริหารสถานศึกษาถือเปVน
ทักษะ ความรูR และความสามารถของผูRบริหารท่ีสําคัญท่ีจะสHงผลตHอการปฏิบัติงาน อยHางมี
ประสิทธิภาพและไดRผลตรงตามวัตถุประสงค�ใน การจัดการศึกษา ผูRวิจัยในฐานะครูในโรงเรียน
เครือขHายสถานศึกษา ทHาแซะ 1 จึงมีความสนใจศึกษาสมรรถนะหลักของผูRบริหารสถานศึกษาตาม
ทัศนะคติของครู เครือขHายสถานศึกษา ทHาแซะ 1 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 โดยมุHงหวังวHาจะไดRขRอสนเทศอันมีประโยชน�ตHอ ในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงาน
โรงเรียน ในเครือขHายสถานศึกษา ทHาแซะ 1 ใหRประสบความสําเร็จ 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผูRบริหารโรงเรียนเครือขHายทHาแซะ 1 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะหลักของผูRบริหารโรงเรียนเครือขHายทHาแซะ 1 สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ�การทํางาน
ของครู 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตดRานประชากรและกลุHมตัวอยHาง ประชากรท่ีใชRในการวิจัยคร้ังน้ี ไดRแกH ครูท่ีสอนอยูH
ในโรงเรียนครือขHายทHาแซะ 1 มีจํานวน 230 คน สุHมตัวอยHางมาศึกษา โดยอาศัยตารางกําหนดขนาด
ตัวอยHางของ Krejcie & Morgen ดRขนาดของกลุHมตัวอยHาง จํานวน 144 คน ทําการสุHมกลุHมตัวอยHาง
แบบจัดช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling)  
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 2. ขอบเขตดRานเน้ือหาสาระ ผูRวิจัยไดRอาศัยแนวคิดของ McClelland, D. C. (1987). และ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ. (2554) กําหนดเปVน
สมรรถนะหลักของผูRบริหารโรงเรียนช้ันพ้ืนฐานท่ีพึงมี ใน 4 ดRาน คือดRาน (1) การมุHงผลสัมฤทธ์ิ  
(2) การบริการท่ีดี (3) การพัฒนาตนเอง และ (4) การทํางานเปVนทีม 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

   ตัวแปรตOน              ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 1. ผูRวิจัยศึกษาเอกสาร ทฤษฎี หลักการตลอดจนงานวิจัยท่ีเก่ียวขRองกับสมรรถนะหลักและ
การบริหารงานของผูRบริหารสถานศึกษาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกําหนดแบบวิจัยในการ
ดําเนินการเปVนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 
 2. เก็บขRอมูลทางอRอมจากครูในโรงเรียนเครือขHายทHาแซะ 1 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยใชRกลุHมตัวอยHาง จากการสุHมแบบจัดช้ันภูมิ จํานวน 144 คน 
  3. ผูRวิจัยศึกษาวิธีการสรRางและพัฒนาเคร่ืองมือสําหรับการวิจัย โดยใชRเคร่ืองมือหลักเปVน
แบบสอบถามมาตราสHวนประมาณคHา 5 ระดับ ตัวบHงช้ีมีคHา IOC. (Index of Item Objective 
Congruence ) อยูHระหวHาง 0.67 – 1.00 และคHาความเช่ือม่ัน Alpha coefficience ของแตHละดRานท่ี
ถามไมHนRอยกวHา 0.80 
 4. การวิเตราะห�ขRอมูล เพ่ืออธิบายหรือพรรณนาความตามวัตถุประสงค�ของการวิจัย ใชRสถิติ
พรรณนา (Descriptive statistics) ไดRแกHคHา รRอยละ คHาเฉลี่ย และคHาสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชR
สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือพิจารณาความสอดคลRองกันของคําตอบจําแนกตาม
สถานภาพของครู (Consensus) และประมาณคHาพารามีเตอร� (Parameter) ไดRแกH t-test และ F-
test (One-way ANOVA) 

สถานภาพของครู 
1. เพศ แบHงเปVน 
    - ชาย  / หญิง   
2. ระดับการศึกษา 
     - ปริญญาตรี / ปริญญาโทและสูงกวHา 
3. ประสบการณ�ในการทํางาน แบHงเปVน 
    - ตํ่ากวHา 10 ปY/ 11–20 ปY/สูงกวHา20 ปY 
 

สมรรถนะหลกัของผูOบริหาร 
1. การมุHงผลสมัฤทธ์ิ  
2. การบริการท่ีดี  
3. การพัฒนาตนเอง  
4. การทํางานเปVนทีม 
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ผลการวิเคราะห�ขOอมูล 
 1. การวิเคราะห�ขRอมูลสมรรถนะหลักของผูRบริหารสถานศึกษาตามทัศนะคติของครู เครือขHาย
สถานศึกษา ทHาแซะ 1 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 สามารถแยกเปVนราย
ดRาน ไดRดังน้ี 
    1.1 สมรรถนะหลักของผูRบริหารสถานศึกษา ดRานมุHงผลสัมฤทธ์ิ โดยรวมอยูHในระดับมาก มี
คHาเฉลี่ยเทHากับ 3.64 เม่ือจําแนกเปVนรายขRอแลRวพบวHา ผูRบริหารสามารถปฏิบัติงานไดRถูกตRองตรงตาม
เป{าหมายท่ีต้ังไวR โดยยึดเป{าหมายท่ีกําหนดไวR อยูHในระดับมาก มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 3.98 รองลงมาผูRบริหารมี
ความรูRความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงานดRานตHาง ๆ โดยยึดเป{าหมายท่ีกําหนดไวRอยูHในระดับมาก 
มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 3.83 และผูRบริหารมีระบบสนับสนุนการทํางาน เร่ืองระเบียบการทํางาน สถานท่ี อุปกรณ�
ในการทํางาน อยูHในระดับมาก มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 3.79 
   1.2 สมรรถนะหลักของผูRบริหารสถานศึกษา ดRานการบริการท่ีดี โดยรวมอยูHในระดับมาก มี
คHาเฉลี่ยเทHากับ 3.70 เม่ือจําแนกเปVนรายขRอแลRวพบวHา ผูRบริหารจัดใหRมีการปรับปรุงและพัฒนาใหRแกH
ผูRรับบริการ อยูHในระดับมาก มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 3.81 รองลงมา ผูRบริหารมีการศึกษาความตRองการของ
ผูRรับบริการและใหRคําแนะนํา อยูHในระดับมาก มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 3.78 และผูRบริหารเป�ดโอกาสใหRครูผูRสอน
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความกRาวหนRาของบุคลากรในโรงเรียน อยูHในระดับมาก มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 3.76 
   1.3 สมรรถนะหลักของผูRบริหารสถานศึกษา ดRานการพัฒนาตนเอง โดยรวมอยูHในระดับมาก มี
คHาเฉลี่ยเทHากับ 3.71 เม่ือจําแนกเปVนรายขRอแลRวพบวHา ผูRบริหารมีความกระตือรือรRนในการพัฒนา
สถานศึกษา อยูHในระดับมาก มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 4.03 รองลงมา ผูRบริหารมีการพัฒนาตนเองทางดRานขRอมูล
ขHาวสารอยูHเสมอ เพ่ือใหRทันตHอความกRาวหนRาของวิทยาการและเทคโนโลยีใหมH ๆ ตลอดจนนํามาประยุกต�ใชR
ในงานอาชีพไดRอยHางเหมาะสม อยูHในระดับมาก มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 3.94 และผูRบริหารสามารถรับมือกับ
ความเครียดและปyญหาตHาง ๆ ไดR อยูHในระดับมาก มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 3.91 
  1.4 สมรรถนะหลักของผูRบริหารสถานศึกษา ดRานการทํางานเปVนทีม โดยรวมอยูHในระดับปาน
กลาง มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 3.41 เม่ือจําแนกเปVนรายขRอแลRวพบวHา ผูRบริหารมีสHวนรHวมในการวางแผนเพ่ือการ
ปฏิบัติงานเปVนทีม อยูHในระดับมาก มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 4.00 ผูRบริหารมีการสนับสนุนใหRกําลังใจ ยกยHอง ใหR
เกียรติผูRอ่ืนในโอกาสท่ีเหมาะสม อยูHในระดับมาก มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 3.60 และผูRบริหารสามารถชักจูงโนRมนRาว
ใหRผูRใตRบังคับบัญชายอมรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาสถานศึกษา อยูHในระดับมาก มีคHาเฉลี่ยเทHากับ 
3.58 
 2. การวิเคราะห�ขRอมูลเพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะหลักของผูRบริหารสถานศึกษาตามทัศนะคติ
ของครู เครือขHายสถานศึกษา ทHาแซะ 1 จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ�ในการ
ทํางาน มีดังน้ี 
   2.1 ครู ท่ีมี เพศ ท่ีแตกตHางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะหลักของผูRบริหาร
สถานศึกษาตามทัศนะคติของครู เครือขHายสถานศึกษา ทHาแซะ 1 แตกตHางกัน ในดRานการมุHง
ผลสัมฤทธ์ิ ดRานการบริการท่ีดี และดRานการพัฒนาตนเอง อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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   2.2 ครู ท่ีมี ระดับการศึกษา ท่ีแตกตHางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะหลักของ
ผูRบริหารสถานศึกษาตามทัศนะคติของครู เครือขHายสถานศึกษา ทHาแซะ 1 แตกตHางกัน เม่ือทดสอบ
ความแตกตHางดRวยวิธีการทดสอบแบบ Scheffe เพ่ือหาวHาคูHเฉลี่ยใดบRางแตกตHางกันท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 ในดRานการมุHงผลสัมฤทธ์ิ พบ 1 คูH ไดRแกH ครู ท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาเอก มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะหลักของผูRบริหารสถานศึกษาตามทัศนะคติของครูเครือขHายสถานศึกษา ทHา
แซะ 1 มากกวHา ครู ท่ีมีระดับการศึกษา ปริญญาตรี,ปริญญาโท ดRานการพัฒนาตนเอง พบ 1 คูH ไดRแกH
ครู ท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาเอก มีความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะหลักของผูRบริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะคติของครูเครือขHายสถานศึกษา ทHาแซะ 1 มากกวHา ครู ท่ีมีระดับการศึกษา ปริญญาตรี,
ปริญญาโทการพัฒนาตนเอง 
   2.3 ครู ท่ีมี ประสบการณ�ในการทํางาน ท่ีแตกตHางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะ
หลักของผูRบริหารสถานศึกษาตามทัศนะคติของครู เครือขHายสถานศึกษา ทHาแซะ 1 แตกตHางกัน เม่ือ
ทดสอบความแตกตHางดRวยวิธีการทดสอบแบบ Scheffe เพ่ือหาวHาคูHเฉลี่ยใดบRางแตกตHางกันท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในดRานการมุHงผลสัมฤทธ์ิ พบ 1 คูH ไดRแกH ครู ท่ีมีประสบการณ�ในการทํางาน 
11-20 ปY มีความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะหลักของผูRบริหารสถานศึกษาตามทัศนะคติของครู เครือขHาย
สถานศึกษา ทHาแซะ 1 มากกวHา ครู ท่ีมีประสบการณ�ในการทํางานนRอยกวHา 10 ปY และดRานการพัฒนา
ตนเอง พบ 1 คูH ไดRแกH ครูท่ีมีประสบการณ�ในการทํางาน 11-20 ปY มีความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะ
หลักของผูRบริหารสถานศึกษาตามทัศนะคติของครู เครือขHายสถานศึกษา ทHาแซะ 1 มากกวHา ครู ท่ีมี
ประสบการณ�ในการทํางานนRอยกวHา 10 ปYอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากการศึกษาสมรรถนะหลักของผูRบริหารสถานศึกษาตามทัศนะคติของครู เครือขHาย
สถานศึกษา ทHาแซะ 1 มีประเด็นท่ีนํามาอภิปราย ดังน้ี 
  1.1 เม่ือพิจารณาสมรรถนะหลักของผูRบริหารสถานศึกษาตามทัศนะคติของครู เครือขHาย
สถานศึกษา ทHาแซะ 1 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยรวมอยูHใน
ระดับมาก พบวHา สมรรถนะหลักของผูRบริหารสถานศึกษาตามทัศนะคติของครู เครือขHายสถานศึกษา 
ทHาแซะ 1 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีดRานการพัฒนาตนเอง ดRาน
การบริการท่ีดี ดRานมุHงผลสัมฤทธ์ิ ท้ังน้ีดRานการทํางานเปVนทีม อยูHในระดับปานกลาง เพราะสมรรถนะ
หลักของผูRบริหารจะมีการพัฒนาตนเองอยูHเสมอ อีกท้ังยังมีการบริการท่ีดีในสํานักงาน สHงผลใหRเกิดผล
สัมฤทธ์ิของสถานศึกษา และทําใหRครูสามารถทํางานเปVนทีมไดRอยHางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด น่ันเอง
นอกจากน้ีอาจเปVนเพราะวHาผูRบริหารในยุคของการเปลี่ยนแปลงไดRตระหนักถึงบทบาทการเปVนผูRนํายุค
ใหมHเพ่ือใหRการดําเนินงานของสถานศึกษาบรรลุเป{าหมายท่ีวางไวRอยHางมีประสิทธิภาพ และผูRบริหาร
เป�ดโอกาสใหRบุคลากรและชุมชนไดRเขRามามีสHวนรHวมในกระบวนการบริหารสถานศึกษา มีการวางแผน 
วิเคราะห�จุดแข็ง จุดอHอน คRนหาโอกาส อุปสรรคของการทํางานเพ่ือกําหนดเปVนวิสัยทัศน� เป{าหมาย 
พันธกิจ และกลยุทธ�ใหRสอดคลRองกับการพัฒนาสถานศึกษาใหRบรรลุเป{าหมายอยHางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
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สอดคลRองกับงานวิจัยของ พรพิศ อินทะสุระ (2551 : ง) ศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะผูRบริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของ ขRาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ขอนแกHน เขต 5 พบวHา สมรรถนะผูRบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูHในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปVน
รายดRาน พบวHา มีสมรรถนะอยูHในระดับมากทุกดRาน โดยดRานการมีวิสัยทัศน� มีคHาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 
คือการทํางานเปVนทีม ดRานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และดRานการสื่อสารและการจูงใจ ตามลําดับ 
สอดคลRองกับ วชิราภรณ� พรมนาทม (2553 : 105) ไดRศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูRบริหาร
สถานศึกษาท่ีสHงผลตHอคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดองค�กร
ปกครองสHวนทRองถ่ิน 5 พบวHา การบริหารงานวิชาการของผูRบริหารสถานศึกษาสังกัดองค�กรปกครอง
สHวนทRองถ่ิน 5 โดยภาพรวมและรายดRานอยูHในระดับมาก การบริหารงานวิชาการของผูRบริหาร
สถานศึกษาสHงผลตHอคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดองค�กร
ปกครองสHวนทRองถ่ิน 5 โดยภาพรวมและรายดRานอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลRองกับ 
พัศนียา โกยสกุล (2556 : 120-125) ศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะของผูRบริหารท่ีสHงผลตHอการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวHา สมรรถนะของผูRบริหาร โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายดRานอยูHในระดับมาก สมรรถนะหลักของผูRบริหาร ดRานการ
พัฒนาตนเอง และสมรรถนะหลักของผูRบริหารดRานการทํางานเปVนทีม สHงผลตHอการดําเนินงานตาม
มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร ดRานการจัดการศึกษาอยHางมี นัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 สมรรถนะประจําสายงานของผูRบริหารสHงผลตHอการดําเนินงานตาม มาตรฐานโรงเรียน
คุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร ดRานการเสริมความเขRมแข็งของสถานศึกษา อยHางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 แสดงวHาสมรรถนะประจําสายงานของผูRบริหาร ประกอบดRวย การวิเคราะห�และ
สังเคราะห� การสื่อสารและจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการมีวิสัยทัศน� มีความสําคัญใน
การบริหารจัดการบริหารจัดการโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครใหRมีคุณภาพ  
  1.2 เม่ือพิจารณาสมรรถนะหลักของผูRบริหารสถานศึกษา ดRานมุHงผลสัมฤทธ์ิ โดยรวมอยูH
ในระดับมาก พบวHา ผูRบริหารสามารถปฏิบัติงานไดRถูกตRองตรงตามเป{าหมายท่ีต้ังไวR โดยยึดเป{าหมายท่ี
กําหนด ซึ่งมีความรูRความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงานดRานตHาง ๆ และมีระบบสนับสนุนการ
ทํางาน เร่ืองระเบียบการทํางาน สถานท่ี อุปกรณ�ในการทํางาน ซึ่งสอดคลRองกับงานวิจัยของ วันชัย 
บุญทอง (2548: 111 –113) ไดRศึกษาความตRองการในการพัฒนาสมรรถนะหลักของผูRบริหาร
สถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา พบวHา ความตRองการใน
การพัฒนาสมรรถนะหลักตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการ ผูRบริหารสถานศึกษา มีความตRองการ
ในการพัฒนามากท่ีสุด ใน 3ลําดับแรก คือ มาตรฐานท่ี 1 การมุHงผลสัมฤทธ์ิ เน่ืองจาก ผูRบริหารมี
ความรูRความสามารถในการปฏิบัติงานดRานตHาง ๆ ไดRเปVนอยHางดี อีกท้ังยังสอดคลRองกับงานวิจัยของ 
พรพิศ อินทะสุระ (2551 : ง)ศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะผูRบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ 
ขRาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกHน เขต 5 พบวHา มี
สมรรถนะอยูHในระดับมากทุกดRาน เน่ืองจาก ผูRบริหารมีการวางแผนการปฏิบัติงานในดRานตHาง ๆ ไดR
เปVนอยHางดี และมีความรูRความสามารถในการปฏิบัติงาน สอดคลRองกับ พัศนียา โกยสกุล (2556 : 
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120-125) ศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะของผูRบริหารท่ีสHงผลตHอการทํางานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ
สังกัดกรุงเทพมหานครพบวHา สมรรถนะของผูRบริหาร โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
และรายดRานอยูHในระดับมาก เน่ืองจาก ผูRบริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติงานไดRเปVนอยHางดี มีการแกRไข
ปyญหาและมีการพัฒนาตนเองอยHางตHอเน่ืองเพ่ือทําใหRโรงเรียนมีมาตรฐานคุณภาพท่ีดีอยูHเสมอ 
  1.3 สมรรถนะหลักของผูRบริหารสถานศึกษา ดRานการบริการท่ีดี โดยรวมอยูHในระดับมาก
พบวHาผูRบริหารจัดใหRมีการปรับปรุงและพัฒนาใหRแกHผูRรับบริการ ซึ่งมีการศึกษาความตRองการของ
พรRอมท้ังใหRคําแนะนํา และเป�ดโอกาสใหRครูผูRสอนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความกRาวหนRาของ
บุคลากรในโรงเรียน ซึ่งสอดคลRองกับงานวิจัยของ พรพิศ อินทะสุระ (2551 : ง) ศึกษาเก่ียวกับ
สมรรถนะผูRบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ ขRาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกHน เขต 5 พบวHา มีสมรรถนะอยูHในระดับมากทุกดRาน เน่ืองจาก 
ผูRบริหารมีการเป�ดโอกาสใหRกับขRาราชการครูในการแสดงความคิดเห็นในดRานตHางๆ เพ่ือเปVนการพัฒนา
บุคลากร อีกท้ังยังสอดคลRองกับงานวิจัยของ วชิราภรณ� พรมนาทม (2553 : 105) ไดRศึกษาการ
บริหารงานวิชาการของผูRบริหารสถานศึกษาท่ีสHงผลตHอคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของนักเรียนใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน 5 พบวHา การบริหารงานวิชาการของ
ผูRบริหารสถานศึกษาสังกัดองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน 5 โดยภาพรวมและรายดRานอยูHในระดับมาก 
เน่ืองจาก ผูRบริหารมีการปรับปรุงและพัฒนาใหRกับทุกคน เพ่ือเปVนการพัฒนาองค�กรใหRมีความย่ังยืน
ตHอไป สอดคลRองกับ วันชัย บุญทอง(2548: 111 -113) ไดRศึกษาความตRองการในการพัฒนาสมรรถนะ
หลักของผูRบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา พบวHา 
พบวHา ความตRองการในการพัฒนาสมรรถนะหลักตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการ ผูRบริหาร
สถานศึกษา มีความตRองการในการพัฒนามากท่ีสุดใน 3 ลําดับแรก คือ มาตรฐานการบริการท่ีดี 
เน่ืองจาก ผูRบริการมีการปรับปรุงและพัฒนาการใหRบริการแกHผูRใหRบริการอยูHเสมอ มีการใหRคําแนะนําท่ี
ดีอีกดRวย 
  1.4 สมรรถนะหลักของผูRบริหารสถานศึกษา ดRานการพัฒนาตนเอง โดยรวมอยูHในระดับ
มากพบวHา ผูRบริหารมีความกระตือรือรRนในการพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งมีการพัฒนาตนเองทางดRาน
ขRอมูลขHาวสารอยูHเสมอ เพ่ือใหRทันตHอความกRาวหนRาของวิทยาการและเทคโนโลยีใหมH ๆ ตลอดจนนํามา
ประยุกต�ใชRในงานอาชีพไดRอยHางเหมาะสม และสามารถรับมือกับความเครียดและปyญหาตHาง ๆ ไดRเปVน
อยHางดี ซึ่งสอดคลRองกับงานวิจัยของพรพิศ อินทะสุระ (2551 : ง) ศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะผูRบริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของ ขRาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาขอนแกHน เขต 5 พบวHา มีสมรรถนะอยูHในระดับมากทุกดRาน เน่ืองจาก ผูRบริหารมีการพัฒนา
ตนเองในดRานตHางๆ เพ่ือใหRมีความรูRและสามารถนํามาพัฒนาองค�กรใหRมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด อีกท้ัง
ยังสอดคลRองกับงานวิจัยของ พัศนียา โกยสกุล (2556 : 120-125) ศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะของ
ผูRบริหารท่ีสHงผลตHอการดําเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบวHา สมรรถนะของผูRบริหาร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดRานอยูHในระดับ
มาก เน่ืองจากผูRบริหารมีการพัฒนาความรูRตนเองอยูHเสมอ และใหRความรูRในดRานตHางๆ แกHบุคลากรอยูH
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เสมอ สอดคลRองกับ วชิราภรณ� พรมนาทม (2553 : 105) ไดRศึกษาการบริหารงานวิชาการของ
ผูRบริหารสถานศึกษาท่ีสHงผลตHอคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
องค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน 5 พบวHา การบริหารงานวิชาการของผูRบริหารสถานศึกษาสังกัดองค�กร
ปกครองสHวนทRองถ่ิน 5 โดยภาพรวมและรายดRานอยูHในระดับมาก การบริหารงานวิชาการของ
ผูRบริหารสถานศึกษาสHงผลตHอคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
องค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน 5 โดยภาพรวมและรายดRานอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  1.5 สมรรถนะหลักของผูRบริหารสถานศึกษา ดRานการทํางานเปVนทีม โดยรวมอยูHในระดับ
ปานกลาง พบวHา ผูRบริหารมีสHวนรHวมในการวางแผนเพ่ือการปฏิบัติงานเปVนทีม ซึ่งมีการสนับสนุนใหR
กําลังใจ ยกยHอง ใหRเกียรติผูRอ่ืนในโอกาสท่ีเหมาะสม และสามารถชักจูงโนRมนRาวใหRผูRใตRบังคับบัญชา
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งสอดคลRองกับงานวิจัยของ พรพิศ อินทะสุระ
(2551 : ง) ศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะผูRบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ ขRาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกHน เขต 5 พบวHา มีสมรรถนะอยูHใน
ในระดับปานกลาง ดRานการทํางานเปVนทีม เน่ืองจาก ผูRบริหารมีการวางแผนการทํางานอยHางเปVนที
เพ่ือใหRองค�กรมีความสามัคคีกันในการทํางาน อีกท้ังยังสอดคลRองกับงานวิจัยของ เพชริน สงค�
ประเสริฐ (2550 : 148) ไดRศึกษาเร่ืองการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึด หลักการ
ทํางานเปVนทีม ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวHา การทดลองใชRรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึด
หลักการทํางานเปVนทีมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสHงผลใหR ผูRบริหาร หัวหนRางานวิชาการมีพฤติกรรม
และแนวปฏิบัติท่ีสอดคลRองกับบทบาทผูRนําทางวิชาการและบริบทของ สถานศึกษา บุคลากรและ
ผูRเก่ียวขRองมีความรูRความเขRาใจเก่ียวกับหลักการ ข้ันตอนการทํางานเปVนทีม สามารถจัดกิจกรรมตาม
ข้ันตอนการทํางานเปVนทีมไดRอยHางเปVนรูปธรรม สอดคลRองกับ พัศนียา โกยสกุล (2556 : 120-125)
ศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะของผูRบริหารท่ีสHงผลตHอการดําเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัด
กรุงเทพมหานคร พบวHา สมรรถนะของผูRบริหาร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและราย
ดRานอยูHในระดับมาก สมรรถนะหลักของผูRบริหาร ดRานการพัฒนาตนเอง และสมรรถนะหลักของ
ผูRบริหารดRานการทํางานเปVนทีม สHงผลตHอการดําเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัด
กรุงเทพมหานคร ดRานการจัดการศึกษาอยHางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. จากการเปรียบเทียบผูRบริหารสถานศึกษาตามทัศนะคติของครู เครือขHายสถานศึกษา ทHา
แซะ 1 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จําแนกตามเพศ พบวHา แตกตHาง
กัน อาจเน่ืองมาจาก ครูเพศหญิงและเพศชายมีทัศนะคติท่ีดีตHอผูRบริหารในการบริหารดRานตHางๆ ไมH
เหมือนกัน อาจจะดRวยท่ีวHาตHางมีมุมมองและความคิดเห็นท่ีแตกตHางกัน และมีความไมHเสมอภาคในการ
บริหารงาน หรือมีการสอนท่ีไมHเหมือนกัน ซึ่งอาจสHงผลใหRมีทัศนะคติตHอผูRบริหารแตกตHางกัน น่ันเอง 
สอดคลRองกับ ชาตรี โพธิกุล (2552 : 102) ไดRศึกษาวิจัยเร่ือง สมรรถนะของผูRบริหารโรงเรียน .ใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวHา สมรรถนะของผูRบริหารผูRบริหาร โรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภาโดยรวม และราย
ดRานเม่ือจําแนกตามเพศ มีคHาเฉลี่ยแตกตHางกัน อยHางมีนัยความสําคัญท่ีระดับ 0.05 สอดคลRองกับ วชิ
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ราภรณ� พรมนาทม (2553:105) ไดRศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูRบริหารสถานศึกษาท่ีสHงผลตHอ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน 5 
พบวHา การบริหารงานวิชาการของผูRบริหารสถานศึกษาสังกัดองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน 5 โดย
ภาพรวมและรายดRานอยูHในระดับมาก การบริหารงานวิชาการของผูRบริหารสถานศึกษาสHงผลตHอ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน 5 
โดยภาพรวมและรายดRานอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. จากการเปรียบเทียบผูRบริหารสถานศึกษาตามทัศนะคติของครู เครือขHายสถานศึกษา ทHา
แซะ 1 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จําแนกตามระดับการศึกษา 
พบวHา แตกตHางกัน อาจเน่ืองมาจาก ครูมีการจบการศึกษาดRานสาขารายวิชาท่ีตHางกัน ความถนัดใน
การสอนเลยไมHเหมือนกัน ในแตHละท่ีมีความยากงHายไมHเทHากัน มีทฤษฎีและการปฏิบัติไมHเหมือนกัน 
อาจทําใหRสHงผลตHอทัศนะคติท่ีแตกตHางกันออกไป สอดคลRองกับ พัศนียา โกยสกุล (2556 : 120-125) 
ศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะของผูRบริหารท่ีสHงผลตHอการดําเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัด
กรุงเทพมหานคร พบวHา สมรรถนะของผูRบริหาร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและราย
ดRานอยูHในระดับมาก สมรรถนะหลักของผูRบริหาร ดRานการพัฒนาตนเอง และสมรรถนะหลักของ
ผูRบริหารดRานการทํางานเปVนทีม สHงผลตHอการดําเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัด
กรุงเทพมหานคร ดRานการจัดการศึกษาอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สมรรถนะประจําสาย
งานของผูRบริหารสHงผลตHอการดําเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานครดRาน
การเสริมความเขRมแข็งของสถานศึกษา อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวHาสมรรถนะ
ประจําสายงานของผูRบริหาร ประกอบดRวย การวิเคราะห�และสังเคราะห� การสื่อสารและจูงใจ การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร และการมีวิสัยทัศน� มีความสําคัญในการบริหารจัดการบริหารจัดการ
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครใหRมีคุณภาพ สอดคลRองกับ วันชัย บุญทอง (2548: 111 -113) ไดR
ศึกษาความตRองการในการพัฒนาสมรรถนะหลักของผูRบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูป
ระบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา พบวHา ผลการเปรียบเทียบความตRองการในการพัฒนา
สมรรถนะหลักของผูRบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษารายสาระความรูR จําแนกตาม
ระดับการศึกษา พบวHา มีความแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. จากการเปรียบเทียบผูRบริหารสถานศึกษาตามทัศนะคติของครู เครือขHายสถานศึกษา ทHา
แซะ 1 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จําแนกตามประสบการณ�ในการ
ทํางาน พบวHา แตกตHางกัน อาจเน่ืองมาจาก ครูแตHคนมีประสบการณ�ในการทํางานไมHเหมือนกัน บาง
ทHานอาจจะมีการสอนพ่ึงเร่ิมตRน บางทHานอาจจะสอนมานานแลRวทําใหRมีการรับรูRการพัฒนา สมรรถนะ
ตลอดจน ความสามารถในการพัฒนาองค�กรอยHางมีทิศทางและตHอเน่ือง ของผูRบริหาร จึงทําใหRมีทัศนะ
คติตHอผูRบริหารแตกตHางกัน สอดคลRองกับ วันชัย บุญทอง (2548: 111 -113) ไดRศึกษาความตRองการ
ในการพัฒนาสมรรถนะหลักของผูRบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการและการ
ปฏิรูปการศึกษา พบวHา ความตRองการในการพัฒนาสมรรถนะหลักของผูRบริหารสถานศึกษา ตาม
แนวทางการปฏิรูประบบราชการความตRองการในการพัฒนาสมรรถนะหลักของผูRบริหารสถานศึกษา 
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ตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการรายสาระความรูRจําแนกตามประสบการณ� พบวHา มีความ
แตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลRองกับ ชาตรี โพธิกุล (2552 : 102) ไดR
ศึกษาวิจัยเร่ือง สมรรถนะของผูRบริหารโรงเรียน .ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 
2 พบวHา สมรรถนะของผูRบริหารผูRบริหาร โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 
2 ตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภาโดยรวม และรายดRานเม่ือจําแนกตามประสบการณ�ในการทํางาน มี
คHาเฉลี่ยแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ขOอเสนอแนะ 
 1. ผูRบริหารควรมีการมุHงผลสมัฤทธ์ิ ดRานการกระจายอํานาจการตัดสินใจ การบริหารเงิน การ
บริหารคน สูHหนHวยงานระดับลHาง เพ่ือใหRสามารถทํางานบรรลุผลไดRอยHางเหมาะสม 
 2. ผูRบริหารควรมีการบริการท่ีดี ดRานการศึกษาผลการใหRบริการเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา การ
ใหRบริการของสถานศึกษาอยูHเสมอ 
 3. ผูRบริหารควรมีการพัฒนาตนเอง ดRานการมีวิธีช่ืนชมบุคลากรอยHางสรRางสรรค� เพ่ือสรRาง
ขวัญและกําลังใจของบุคลากรในโรงเรียน 
 4. ผูRบริหารควรมีการทํางานเปVนทีม ดRานการรับฟyงความคิดเห็นยอมรับขRอตกลงของทีมงาน
ดRวยคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนําทฤษฎี หลักการตHาง ๆ มาประยุกต�ใชRในการทํางานรHวมกัน 
 5. ผูRบริหารควรวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาใหRบรรลุตามเป{าหมายความสําเร็จของสถานศึกษา และใหRมีการติดตามตรวจสอบและ 
ประเมินคุณภาพภายในเพ่ือปรับปรุงพัฒนาอยHางตHอเน่ือง 
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การมีส�วนร�วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 

Teacher’sParticipation in Academic Administration of School Teachers  
Under Kanchanaburi PrimaryEducational Service Area Office 2 

 
รุHงรัตน� ศรีโมรา 

Roongrut Srimora 
 

บทคัดย�อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษา 1) การมีสHวนรHวมในการบริหารงานวิชาการของครู

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 2) เพ่ือเปรียบเทียบการมี
สHวนรHวมในการบริหารวิชาการของครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรีเขต 2 จําแนกตามเพศวุฒิการศึกษาประสบการณ�ในการปฏิบัติงานและขนาดโรงเรียนกลุHม
ตัวอยHางท่ีใชRในการวิจัยคร้ังน้ีไดRแกHครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 จํานวน 80 คนเคร่ืองมือท่ีใชRในการวิจัยคือแบบสอบถามความคิดเห็นประมาณคHา 
5 ระดับสถิติท่ีใชRในการวิเคราะห�ขRอมูลคือรRอยละ (Percentage) คHาเฉลี่ย (Mean) สHวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบคHาที (t-test) และความแปรปรวน (One-way 
ANOVA) 
 ผลการวิจัย พบวHา  
 1. การมีสHวนรHวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดRานอยูHในระดับมากเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมาก
ไปหานRอยไดRแกHดRานหลักสูตรและการนําไปใชRดRานสื่อการเรียนการสอนดRานการจัดการเรียนการสอน
และดRานการวัดและประเมินผล 
 2. เปรียบเทียบการมีสHวนรHวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 จําแนกตามเพศวุฒิการศึกษาประสบการณ�ในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนและขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายดRานไมHแตกตHางกัน 
คําสําคัญ: การมีสHวนรHวม,การบริหารงานวิชาการ 
 

Abstract 
The purposes of this research was to study 1) the teacher’s participation in 

academic administration of school teachers under Kanchanaburi primary educational 
service area office 2. 2) Compare the teacher’s participation in academic 
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administration of school teachers under Kanchanaburi primary educational service 
area office 2, classified by sex, education, experience and size. 

The samples in this study were 104 school under Kanchanaburi Primary 
Educational Service, Area Office 2 . There are school informants 208 people.The 
instrument for gathering the data was a 5-level rating scale questionnaire. Data were 
analyzed by using descriptive statistics namely percentage, arithmetic mean, and 
standard deviation, and the inferential statistics using the Pearson Moment 
Correlation. 

The results of this research revealed that: 
1) Teacher’s participation in academic administration of school teachers under 

Kanchanaburi primary educational service area office 2 The overall and individual 
aspects are at a high level. Describe the average score from descending order to 
curriculum and implementation, the media teaching, the teaching and learning and 
the measurement and evaluation. 

2) Compare the teacher’s participation in academic administration of school 
teachers under Kanchanaburi primary educational service area office 2 by gender, 
education, experience and school size, the overall and individual aspects are not 
significantly different. 

3) The relationship between academic administration andeducational quality 
assurance system in school under Kanchanaburi Primary Educational Service , Area 
Office 2 .Overall there was a statistically significant relationship at .01 level with high 
correlation coefficient. 
Keywords : academic administration, Participation 
 
ความเป�นมาและความสาํคญัของป}ญหา  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ใหRมีคุณภาพเพ่ือเปVนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศไมHวHาจะ
เปVนทางดRานเศรษฐกิจสังคมการเมืองและวัฒนธรรมน้ันตRองอาศัยกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพเพราะศึกษาจะชHวยสรRางความรูRความคิดทักษะเจตคติใหRคนไทยรูRจักตนเองรูRจักชีวิต
เขRาใจสังคมและสิ่งแวดลRอมท่ีตนอาศัยมีทัศนคติคHานิยมและคุณธรรมของบุคคลเม่ือบุคคลมีการศึกษา
ท่ีสมบูรณ�ยHอมใชRความรูRและสติปyญญาของตนในการแกRปyญหาและสรRางสรรค�กHอใหRเกิดประโยชน�ตHอ
สังคมและประเทศชาติการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคคลใหRมีคุณภาพจึงเปVนเร่ืองท่ีมีความจําเปVน
อยHางย่ิงเพ่ือทําใหRศักยภาพท่ีมีอยูHในตัวบุคคลไดRรับการพัฒนาอยHางเต็มท่ีดังน้ันการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) จึงมีเป{าหมายเพ่ือใหRคนไทยไดRเรียนรูRตลอดชีวิตอยHางมีคุณภาพมี
สติรูRทันมีปyญญารูRคิดมีสมรรถนะและคุณธรรมมีความรับผิดชอบตHอครอบครัวประเทศชาติและ
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พลเมืองดีของโลกโดยมุHงปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูRอยHางเปVนระบบคือเนRนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูRของคนไทยการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหRเกิดการ
เรียนรูRอยHางท่ัวถึงและการสHงเสริมการมีสHวนรHวมของสังคม (สํานักทดสอบทางการศึกษา, 2553, หนRา 
7) อยHางไรก็ตามคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปVนสิ่งสําคัญท่ีทุกฝ�ายท่ีเก่ียวขRองกับการศึกษาตRอง
ตระหนักและรHวมกันดําเนินการใหRบรรลุผลในท่ีสุด 

การปฏิรูปการศึกษามีความมุHงหมายท่ีจะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยใหRเปVนมนุษย�ท่ี
สมบูรณ�แบบเปVนคนดีมีความสามารถและมีความสุขการดําเนินงานใหRบรรลุเป{าหมายอยHางมีพลังและ
มีประสิทธิภาพจําเปVนท่ีจะตRองมีประสิทธิภาพการกระจายอํานาจและใหRทุกฝ�ายมีสHวนรHวมซึ่ง
สอดคลRองกับรัฐธรรมนูญแหHงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 และเปVนไปตามหลักการของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหHงชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแกRไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 ซึ่งใหRมีการจัด
โครงสรRางและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในทาง
ปฏิบัติมีการกระจายอํานาจสูHเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาดังบทบัญญัติไวRในมาตรา 39 
กําหนดใหRกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาท้ังดRานการบริหารวิชาการดRาน
การบริหารงบประมาณดRานการบริหารบุคลากรและดRานการบริหารท่ัวไปอยHางท่ัวถึงคณะกรรมการ
และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในเขตพ้ืนน่ีการศึกษาโดยตรงเพ่ือใหRการจัดการศึกษาและการปฏิรูป
การศึกษาเปVนไปอยHางมีเอกภาพกระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดเป{าหมายของการจัดการศึกษาไวRโดย
มุHงการจัดการศึกษาท่ีเปVนเลิศดRวยการทําใหRโรงเรียนมีคุณภาพการเรียนการสอนมีคุณภาพหRองเรียนมี
คุณภาพและผูRเรียนมีคุณภาพไดRมาตรฐานในระดับสากลแนวนโยบายและแนวปฏิบัติสําคัญท่ีสุดท่ีจะ
นํานโยบายไปสูHการปฏิบัติใหRเกิดผลสําเร็จกระทรวงศึกษาธิการ (2556.หนRา 32) กําหนดไวRงานบริหาร
สถานศึกษาตามการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปVนนิติบุคคลไดRกําหนดขอบขHายและภารกิจการ
บริหารจัดการศึกษาไวR 4 งานคืองานบริหารงานวิชาการการบริหารงบประมาณการบริหารงานบุคคล
และงานบริหารท่ัวไปดังน้ันสถานศึกษาจึงมีหนRาท่ีหลักในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหR
ครอบคลุมงานท้ัง 4 งานเพ่ือใหRบรรลุเป{าหมายของการจัดการศึกษาและใหRการศึกษามีประสิทธิภาพ
คือมุHงสรRางคนใหRเปVนมนุษย�ท่ีสมบูรณ�ท้ังรHางกายอารมณ�สังคมมีความรูRมีความสามารถมีทักษะในการ
ทํางานมีคุณธรรมจริยธรรมไดRตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและอยูHในสังคมไดRอยHางมีความสุข 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปฐมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 ประกาศใชRระเบียบวHาดRวยการจัด
กลุHมโรงเรียนพ.ศ. 2557 และจัดต้ังกลุHมโรงเรียนมีผูRบริหารโรงเรียนภายในกลุHมโรงเรียนเปVน
คณะกรรมการโดยตําแหนHงเพ่ือใหRบริหารการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังดRานวิชาการดRานงบประมาณ
ดRานบริหารงานบุคคลและดRานการบริหารท่ัวไปใหRมีความคลHองตัวในระดับกลุHมโรงเรียนและระดับ
สถานศึกษาเกิดการมีสHวนรHวมสรRางความสามัคคีชHวยเหลือเก้ือกูลและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูRซึ่งกัน
และกันรHวมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูHการปฏิบัติอยHางมีประสิทธิภาพ 
(สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2, 2558, หนRา 4)  

การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุHมทHาจีนกRาวหนRาไดRดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบวHาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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หลายๆดRานยังไมHประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค�อยHางไรก็ตามจากการบริหารงานท่ีผHานก็มักจะ
ประสบปyญหาและมีขRอจํากัดในการปฏิบัติงานเปVนจํานวนมากซึ่งสHวนใหญHเกิดจากการใชRอํานาจของ
ผูRบริหารสถานศึกษาท่ีใชRอํานาจหนRาท่ีตัดสินใจเองเปVนสHวนใหญHเป�ดโอกาสใหRบุคลากรมีสHวนรHวมใน
การบริหารนRอยความสามารถในการโนRมนRาวผูRใตRบังคับบัญชาตอบสนองความตRองการความสําเร็จของ
โรงเรียนอาจเปVนสาเหตุใหRคุณภาพผูRเรียนท่ีปรากฏอยูHในระดับท่ีไมHนHาพอใจโดยเฉพาะอยHางย่ิงจากการ
ทดสอบการศึกษาแหHงชาติ (O-NET) ประจําปYการศึกษา 2557 ซึ่งมีคะแนนระดับเขตพ้ืนท่ีตํ่ากวHา
เกณฑ�ท่ีกําหนดเน่ืองมาจากครูไมHมีสHวนรHวมในการกําหนดหนRาท่ีและการมอบหมายงานใหRตรงกับ
ความรูRความสามารถครูไมHมีสHวนรHวมในการตัดสินใจและตัดสินปyญหาตHางๆของโรงเรียน (สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2, 2558, หนRา 7) 

จากสภาพและปyญหาดังกลHาวผูR วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการมีสHวนรHวมในการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนในองค�ประกอบ 4 ดRานดRานหลักสูตรและการนําไปใชRดRานการจัดการเรียน
การสอนดRานสื่อการสอนและดRานการวัดและการประเมินผลของครูเพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 ตHอไป 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย  

1.เพ่ือศึกษาการมีสHวนรHวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 

2.เพ่ือเปรียบเทียบการมีสHวนรHวมในการบริหารวิชาการของครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 จําแนกตามเพศวุฒิการศึกษาประสบการณ�ในการ
ปฏิบัติงานและขนาดโรงเรียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดOานเนื้อหาในการวิจัยคร้ังน้ีมุHงศึกษาการมีสHวนรHวมในการบริหารวิชาการของครู
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 ผูRวิจัยไดRดําเนินการ
สังเคราะห�แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการตามขอบขHายของกระทรวงศึกษาธิการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 4 ดRานไดRแกHดRานหลักสูตรและการนําไปใชRดRานการจัดการเรียนการสอน
ดRานสื่อการเรียนการสอนและดRานการวัดผลและประเมินผลโดยศึกษาเปรียบเทียบจําแนกตามเพศวุฒิ
การศึกษาประสบการณ�ในการปฏิบัติงานและขนาดโรงเรียน 

1. ขอบเขตดOานประชาการและกลุ�มตัวอย�าง 
ประชากรไดRแกHครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี

เขต 2 ปYการศึกษา 2561 จํานวน 102 คน 
กลุHมตัวอยHางท่ีใชRในการวิจัยคร้ังน้ีไดRแกHครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 ปYการศึกษา 2561 ไดRกลุHมตัวอยHางจํานวน 80 คนโดยวิธีสุHมตัวอยHาง
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แบบแบHงช้ัน (Stratified random sampling) เปรียบเทียบจากตารางเครจซีและมอร�แกน (Krejcie& 
Morgan, 1970) 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

        ตัวแปรตOน         ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากร กลุ�มตัวอย�าง 
1.1 ประชากรไดRแกHครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรีเขต 2 จํานวน 102 คน 
1.2 กลุ�มตัวอย�าง กลุHมตัวอยHางท่ีใชRในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไดRจากกลุHมประชากรโดยวิธีการสุHมแบบแบHงช้ัน 
(Stratified random sampling) ซึ่ งกําหนดกลุHมตัวอยHางจากตารางของเครจซีและมอร�แกน 
(Krejcie& Morgan), 1970, p. 608) ไดRกลุHมตัวอยHางจํานวน 80 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใชOในการวิจัย  
เคร่ืองมือท่ีใชRในการวิจัยการมีสHวนรHวมในงานบริหารวิชาการของครูโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ซึ่งผูRวิจัยสรRางข้ึนจํานวน 1 ฉบับแบHง
ออกเปVน 2 ตอนดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 เปVนแบบสอบถามสถานภาพของผูRตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปVนแบบเลือกตอบ 

การมีส�วนร�วมในงานบริหารวิชาการของครู 
1. ดRานหลักสูตรและการนําไปใชR 
2. ดRานการจัดการเรียนการสอน 
3. ดRานสื่อการเรียนการสอน 
4. ดRานการวัดผลและประเมินผล 
 

สถานะภาพของครู 
1. เพศ 
   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 
2. วุฒิการศึกษา 
   2.1 ปริญญาตรี 
   2.2 สูงกวHาปริญญาตรี 
3. ประสบการณ�ในการปฏิบัติงาน 
   3.1 ตํ่ากวHา 5 ปY 
   3.2 5-10 ปY 
   3.3 มากกวHา 10 ปY 
4. ขนาดโรงเรียน 
   4.1 ขนาดกลาง 
   4.2 ขนาดเล็ก 
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 ตอนท่ี 2 เปVนแบบสอบถามการมีสHวนรHวมในงานบริหารวิชาการของครูโรงเรียนกลุHมทHา
จีนกRาวหนRาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 ท้ัง 4 ดRานไดRแกHดRาน
หลักสูตรและการนําไปใชRดRานการจัดการเรียนการสอนดRานสื่อการเรียนการสอนและดRานการวัดผล
และประเมินผลซึ่งลักษณะเปVนแบบสอบถามมาตราสHวนประมาณคHา (Rating Scale) แบHงเปVน 5 
ระดับคือการมีสHวนรHวมมากท่ีสุดการมีสHวนรHวมมากการมีสHวนรHวมปานกลางการมีสHวนรHวมนRอยและ
การมีสHวนรHวมนRอยท่ีสุด  

3. การสรOางและพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผูRวิจัยไดRดําเนินการสรRางเคร่ืองมือเปVนแบบสอบถามมีข้ันตอนและวิธีการสรRางเปVนลําดับ

ข้ันตอนดังน้ี  
3.1 ศึกษาวิธีการสรRางเคร่ืองมือท่ีเปVนแบบสอบถามท่ีมาตราสHวนประมาณคHา(Rating 

scale) 5 ระดับของการบริหารงานวิชาการและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
ไดRแกH มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นRอย นRอยท่ีสุด 

3.2 เขียนแบบสอบถามฉบับรHางตามโครงสรRางของเน้ือหาครอบคลุมการบริหารงาน
วิชาการและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.3 ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีเปVนแบบสอบถามฉบับรHางท่ีมีขRอคําถามของตอนท่ี 2 การ
บริหารงานวิชาการ รวมขRอคําถามท้ังสิ้น 40 ขRอ เสนอใหRผูRเช่ียวชาญจํานวน 3 คน พิจารณาตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงของเน้ือหา (content validity) ความเท่ียงตรงของขRอคําถามแตHละขRอใชRคHา ดัชนีความ
สอดคลRองIOC (Index of Item Objective Congruence) โดยพิจารณาเลือกขRอ คําถามท่ีมีคHา IOC 
ต้ังแตH 0.50 – 1.00 โดยทุกขRอคําถามอยูHระหวHาง 0.50 – 1.00 

3.4 นําเคร่ืองมือท่ีเปVนแบบสอบถามฉบับรHางท่ีปรับปรุงแกRไขแลRวไปทดลองใชR (tryout) 
กับกลุHมประชากรท่ีไมHใชHกลุHมตัวอยHางจํานวน 30 คนเพ่ือหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของเคร่ืองมือ
แบบมาตราสHวนประมาณคHาตามวิธีของ Cronbach (1970 : 202 -204) เพ่ือหาคHาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha Coefficient) ไดRคHาสัมประสิทธ์ิแอลฟา เทHากับ 0.89 

3.5 แบบสอบถามท่ีผHานการหาคHาความเช่ือม่ันแลRวเปVนแบบสอบถามฉบับจริงนําไป
จัดพิมพ�เพ่ือใชRในการเก็บรวบรวมขRอมูลกับกลุHมตัวอยHาง 

4. การวิเคราะห�ขOอมูล 
เม่ือไดRรับคืนแบบสอบถามแลRว ตรวจสอบความสมบูรณ�ภารตอบแบบสอบถามและ

วิเคราะห�ขRอมูลดRวยโปรแกรมคอมพิวเตอร�สําเร็จรูป 
5. สถิติที่ใชOในการวิเคราะห�ขOอมูล 

ในการวิจัยคร้ังน้ีเพ่ือใหRการวิเคราะห�ขRอมูลตรงตามวัตถุประสงค�ของการวิจัยและขRอ
คําถาม ท่ีตRองการทราบผูRวิจัยใชRสถิติในการวิเคราะห�ขRอมูลดังน้ี 

5.1 สถิติที่ใชOการหาคุณภาพของเคร่ืองมือในการวิจัย 
1) หาคHาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยการหาคHาเฉลี่ยของ

ความสอดคลRองระหวHางขRอคําถามกับนิยามศัพท�เฉพาะ (IOC) 
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2) การวิเคราะห�หาคHาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามโดยใชRวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา
(Aflpha Coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach 

 
5.2 สถิติพื้นฐานท่ีใชOในการบรรยายดังนี้ 

 1) คHารRอยละ (Percentage) 
 2) คHาเฉลี่ย (Mean) 
 3) สHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 4) การทดสอบคHาt (t-test) 
 5) การวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยการมีสHวนรHวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 สามารถสรุปสาระสําคัญของการศึกษาไดR ดังน้ี 
 1. การมีสHวนรHวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยรวมและรายดRานอยูHในระดับมากท่ีสุดเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจาก
มากไปหานRอยไดRแกHดRานหลักสูตรและการนําไปใชRดRานสื่อการเรียนการสอนดRานการจัดการเรียนการ
สอนและดRานการวัดและประเมินผล 

2. การมีสHวนรHวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 จําแนกตามเพศของครูโดยรวมและรายดRานไมHแตกตHางกัน 

 
อภิปรายผล 

การวิจัยคร้ังน้ีผูRวิจัยมุHงศึกษาการมีสHวนรHวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 ตามวัตถุประสงค�และสมมติฐานการวิจัย
ซึ่งผลการวิจัยสามารถนํามาแปรผลไดRดังน้ี 

1. การมีสHวนรHวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยรวมและรายดRานอยูHในระดับมากท่ีสุดเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจาก
มากไปหานRอยไดRแกHดRานหลักสูตรและการนําไปใชRดRานสื่อการเรียนการสอนดRานการจัดการเรียนการ
สอนและดRานการวัดและประเมินผลท้ังน้ีอาจเปVนเพราะผูRบริหารโรงเรียนถือวHางานวิชาการเปVนงาน
หลักของโรงเรียนจะตRองมีการกํากับอยHางใกลRชิดเพ่ือเสริมสรRางความรูRความเขRาใจสรRางขวัญกําลังใจ
ใหRกับครูและบุคลากรท่ีเก่ียวขRองเพ่ือใหRสามารถรHวมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดRอยHางมี
ประสิทธิภาพสอดคลRองเหมาะสมกับสถานการณ�ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและขณะน้ีเปVนยุคของการปฏิรูป
การศึกษาจึงทําใหRผูRเก่ียวขRองทุกฝ�ายมีสHวนสําคัญย่ิงในการพัฒนางานทางดRานวิชาการและตRองสHงเสริม
ใหRครูมีการพัฒนาการงานวิชาการซึ่งสอดคลRองกับอุทัยชาลินีฉายารัตน� (2550 : 18) ไดRกลHาววHาการ
บริหารงานวิชาการจัดเปVนงานหลักหรือภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ีเปVนปyจจัยสําคัญทําใหR
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สถานศึกษาเขRมแข็งในการบริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนตลอดจนการ
วัดผลประเมินผลรวมท้ังการวัดปyจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนชุมชนทRองถ่ินมีอยHางมี
คุณภาพและประสิทธิผลพิทักษ�เหมือนศาสตร� (2553) ไดRศึกษาระดับการมีสHวนรHวมของครูในการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดวิมุตยารามสํานักงานเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครใน 4 ดRานไดRแกH 
1) ดRานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชR 2) ดRานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) ดRานการนิเทศ
ภายใน 4) ดRานการวัดและประเมินผลประชากรท่ีใชRในการวิจัยคร้ังน้ีคือครูโรงเรียนวัดวิมุตยาราม
สํานักงานเขตบางพลัดสังกัดกรุงเทพมหานครจํานวน 26 คนเคร่ืองมือท่ีใชRในการวิจัยคือแบบสอบถาม
มาตรประมาณคHา 5 ระดับและแบบตรวจสอบรายการสถิติท่ีใชRในการวิเคราะห�ขRอมูลไดRแกHคHารRอยละ
คHาเฉลี่ยและสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบวHาการมีสHวนรHวมของครูในการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนวัดวิมุตยารามสํานักงานเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครในภาพรวมครูมีสHวนรHวมอยูHใน
ระดับมากเม่ือพิจารณาเปVนรายดRานพบวHาดRานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชRครูมีสHวนรHวมมาก
ท่ีสุดและดRานนิเทศภายในครูมีสHวนรHวมนRอยท่ีสุด 

2. การมีสHวนรHวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 จําแนกตามเพศโดยรวมและรายดRานไมHแตกตHางกันท้ังน้ีอาจ
เปVนเพราะผูRบริหารใหRความสําคัญเพศชายกับเพศหญิงเทHาเทียมกันเพศไมHไดRเปVนปyญหาหรืออุปสรรค
ในงานวิชาการเพราะงานวิชาการใชRสติปyญญาความรูRความเขRาใจความคิดริเริมสรRางสรรค�เปVนสHวนใหญH
ปyจจุบันครูเพศชายและเพศหญิงไดRรับการศึกษาอบรมสมํ่าเสมอจึงมีความรูRความสามารถในการ
ปฏิบัติงานรHวมกับผูRบริหารไดRมากข้ึนซึงมักจะเห็นเพศชายและเพศหญิงเขRามามีสHวนรHวมในงาน
วิชาการอยูHเสมอๆซึ่งสอดคลRองกับอรุโณทัยสHงศรี (2555, หนRา 95) ไดRศึกษาการมีสHวนรHวมของครูใน
การบริหารงานวิชาการของครูศูนย�ประสานงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรีเขต 2 จําแนกตามเพศของ
ครูโดยรวมแตกตHางกันอยHางไมHมีนัยสําคัญทางสถิติและสอดคลRองกับพรภิมลศรีโมสาร (2555, หนRา 
76) ไดRศึกษาการมีสHวนรHวมของครูในการบริหารงานวิชาการของครูอําเภอบRานฉางสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 จําแนกตามเพศของครูโดยรวมแตกตHางกันอยHางไมHมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

การมีสHวนรHวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต2 จําแนกวุฒิการศึกษารายดRานทุกดRานมีความคิดเห็นท่ีไมHแตกตHางกัน
ยกเวRนดRานการวัดผลและประเมินผลมีความคิดเห็นท่ีแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05โดยครูท่ี
จบการศึกษาปริญญาตรีสูงกวHาครูท่ีจบการศึกษาสูงกวHาปริญญาตรีท้ังน้ีอาจเปVนเพราะครูท่ีมีวุฒิ
การศึกษาท่ีสูงจะใหRความสําคัญกับหลักสูตรเพราะหลักสูตรเปVนตัวกําหนดทิศทางของการจัด
การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรตRองใหRเหมาะสมกับความตRองการของทRองถ่ินตRองศึกษาความตRองการ
ของชุมชนสภาพปyจจุบันและสิงท่ีสังคมตRองการใหRเกิดข้ึนซึ่งสอดคลRองกับอิทธิเดชสิทธิจันทร� (2553) 
ไดRศึกษาเร่ืองการมีสHวนรHวมของครูผูRสอนในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเขตตําบลทHากระดาน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต2 พบวHา1) การมีสHวนรHวมของครูผูRสอนในการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนเขตตําบลทHากระดานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต
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2 โดยรวมอยูHในระดับปานกลางและเม่ือพิจารณาเปVนรายดRานพบวHาอยูHในระดับปานกลางทุกดRาน
ยกเวRนดRานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชRอยูHในระดับมาก2) ผลการเปรียบเทียบการมีสHวนรHวม
ของครูผูRสอนในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเขตตําบลทHากระดานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาฉะเชิงเทราเขต2 จําแนกตามเพศของผูRสอนโดยรวมและรายดRานแตกตHางกันอยHางไมHมี
นัยสําคัญทางสถิติ3) ผลการประเมินการมีสHวนรHวมของครูผูRสอนในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
เขตตําบลทHากระดานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต2 จําแนกตามประสบการณ�
การทํางานดRานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชRและดRานการวัดผลประเมินผลแตกตHางกันอยHางไมHมี
มีนัยสําคัญทางสถิติสHวนดRานการจัดการเรียนการสอนและดRานการนิเทศภายในจําแนกตาม
ประสบการณ�ทํางานของครูแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

การมีสHวนรHวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนกลุHมทHาจีนกRาวหนRาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต2 จําแนกตามประสบการณ�ในการปฏิบัติงานโดยรวม
และรายดRานไมHแตกตHางกันท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากครูท่ีมีประสบการณ�มากไดRปฏิบัติงานมานานจึงไดR
ทราบปyญหาและเห็นการเปลี่ยนแปลงตลอดจนแนวทางหรือวิธีการแกRไขตHางๆมาบRางแลRวซึ่งเม่ือใดท่ี
เกิดปyญหาซ้ําๆกันหรือเหตุการณ� ท่ีมีการสHงเสริมใหRเกิดข้ึนก็สามารถปฏิบัติไดRทันทีสHวนครูท่ีมี
ประสบการณ�ในการปฏิบัติงานนRอยจะมีโอกาสหาความรูRเพ่ิมเติมจึงมีความเขRาใจและมีแนวทางปฏิบัติ
มาเปVนอยHางดีเม่ือมีเหตุการณ�หรือมีปyญหาใหRแกRไขหรือไดRรับการสHงเสริมใหRปฏิบัติงานก็สามารถ
ปฏิบัติงานไดRทันท่ีเชHนกันเปVนเหตุผลหน่ึงท่ีทําใหRครูท่ีมีประสบการณ�ในการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาไมHแตกตHางกันสอดคลRองกับปาณิสราเกิดมรกต (2552) ไดRศึกษาเร่ืองการศึกษามีสHวนรHวม
ในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรีผลการศึกษาพบวHาครูใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรีมีสHวนรHวมในการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมและรายดRานอยูH
ในระดับมากครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรีท่ีมีประเภทตําแหนHงหนRาท่ีประสบการณ�การ
ทํางานและมีวุฒิการศึกษาตHางกันมีสHวนรHวมในการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมและรายดRานไมH
แตกตHางกัน 
  การมีสHวนรHวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมไมHแตกตHางกันท้ังน้ีอาจเปVนเพราะ
โรงเรียนเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางมีการจัดการศึกษาใกลRเคียงกันบทบาทหนRาความรับผิดชอบ
เหมือนกันปฏิบัติงานอยูHภายใตRระเบียบกฎหมายนโยบายและแนวปฏิบัติเดียวกันมีความรอบรูRความ
ตRองการพัฒนาตนเองตRองแขHงขันทําใหRมีการมีสHวนรHวมของครูกับการตัดสินใจในการบริหารงาน
วิชาการไมHแตกตHางกันซึ่งสังคมในปyจจุบันเปVนสังคมแหHงการเรียนรูRรHวมกันดังน้ันการปฏิสัมพันธ�
ระหวHางโรงเรียนขนาดตHางๆเปVนสิ่งท่ีดีในการแบHงปyนประสบการณ�ในการทํางานไมHใหRเหลื่อมล้ํากันการ
พัฒนาโรงเรียนตRองยึดระเบียบการปฏิบัติงานเดียวกันดังน้ันการมีสHวนรHวมระหวHางครูในแตHละโรงเรียน
จึงยึดแนวปฏิบัติใกลRเคียงกันจึงทําใหRระดับการมีสHวนรHวมไมHแตกตHางกันสอดคลRองกับสิริพร ยงเพชร 
(2553) ศึกษาการตัดสินใจแบบมีสHวนรHวมในการบริหารของผูRบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 จําแนกตามเพศและประสบการณ�การทํางานผลการวิจัยพบวHา
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การมีสHวนรHวมในการตัดสินใจของขRาราชการครูของผูRบริหารโรงเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 โดยรวมอยูHในระดับปานกลางและรายดRานอยูHในระดับมาก 1 
ดRานและปานกลาง 3 ดRานเรียงตามลําดับดังน้ีการบริหารงานวิชาการการบริหารงานงบประมาณสHวน
การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานท่ัวไปมีคHาเฉลี่ยเทHากันจําแนกตามเพศแตกตHางกันอยHางไมHมี
นัยสําคัญทางสถิติจําแนกตามประสบการณ�การทํางานแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 

 
ขOอเสนอแนะ 

1. ขOอเสนอแนะท่ัวไป 
1.1 ผูRบริหารสถานศึกษาควรสHงเสริมและเป�ดโอกาสใหRครูมีสHวนรHวมในการติดตาม

หลักสูตรเพ่ือนําหลักสูตรมาพิจารณาปรับเน้ือหาใหRสอดคลRองกับสภาพการดําเนินการของโรงเรียน
วิเคราะห�และกําหนดวิธีการประเมินผลการเรียนในแตHละหนHวยการเรียนรูRหรือรายวิชาท่ีเปVนการ
ประเมินตามสภาพจริงและใหRครูมีสHวนรHวมในการแกRปyญหาท่ีเกิดข้ึนระหวHางการเรียนการสอน 

1.2. การบริหารงานวิชาการผูRบริหารโรงเรียนและคณะครูตRองใหRความสําคัญเอาใจใสHเรHง
ปรับปรุงพัฒนาการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนผูRบริหารสถานศึกษาตRองมีทางเลือกใน
การตัดสินใจและแกRปyญหาสามารถกําหนดนโยบายบนพ้ืนฐานของขRอมูลท่ีเช่ือถือไดRและสามารถนํา
ผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหRสูงข้ึน 
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การส�งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใชOบตัรคําประกอบภาพ 
สําหรับเด็กปฐมวัย 

The Promotion of English Speaking Skill By using Photographic Chart 
For Early Childhood 

 
หรรษา ศรีโมรา 
Hunsa Srimora 

 
บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค� เพ่ือศึกษาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย
โดยใชRบัตรคําประกอบภาพและเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย กHอน-หลัง 
การใชRบัตรคําประกอบภาพกลุHมประชากรท่ีใชRในการวิจัยคร้ังน้ี เปVนนักเรียนชาย-หญิง ท่ีมีอายุ
ระหวHาง4-5ปY ซึ่งกําลังศึกษาอยูHในช้ันอนุบาล 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปYการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลยุว
วิทย� กรุงเทพมหานคร จํานวน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใชRในการวิจัยคร้ังน้ี ไดRแกH แผนการจัดประสบการณ� 
การใชRบัตรคําประกอบภาพและแบบทดสอบการใชRบัตรคําประกอบภาพ วิเคราะห�ขRอมูลโดยใชRสถิติ 
คHาเฉลี่ย สHวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคHารRอยละ 

ผลการวิจัยพบวHาหลังไดRรับการจัดกิจกรรมคะแนนจากการทดสอบดRวยแบบทดสอบการ
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใชRบัตรคําประกอบภาพสําหรับเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาล 2 มีทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษ มีคะแนนรRอยละ33.33 และหลังจากการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ�โดยใชR
บัตรคําประกอบภาพเพ่ือสHงเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษมีคะแนนรRอยละ รRอยละ 66.67 สรุปไดRวHา
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใชRบัตรคําประกอบภาพสําหรับเด็กปฐมวัยหลังเรียนสูงข้ึน 

 
Abstract 

The purposes of the research were to: 1) compare the 2nd year early 
childhood’s language skills existing before and after organizing story telling activity 
applying experience enhancing plan with picture and word cards, and 2) examine the 
2nd year early childhood’s language developmental scores existing before and after 
organizing story telling activity applying experience enhancing plan with picture and 
word cards. The research samples were 20 early childhood, 5-6 years old, of Uwavit 
School in Bangkok. The research tools consisted of a plan for organizing story telling 
activity applying experience enhancing plan with picture and word cards and a form 
for evaluating 2nd year early childhood’s language skills.Statistics used for mean 
standard diviation and percentile 
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Early childhood’s language skills existing before and after organizing story 
telling activity applying experience enhancing plan with picture and word cards were 
different .Before organizing story telling activity applying experience enhancing plan 
with picture and word cards were 33.33% and after organizing story telling activity 
applying experience enhancing plan with picture and word cards were 66.66%. 
Keywords: Picture and Word Cards, Early Childhood 
 
บทนํา 
  ในอดีตนักการศึกษาและนักภาษาศาสตร�เช่ือวHาการรูRมากกวHาหน่ึงภาษาจะทําใหRเด็กเกิดความ
สับสนและกHอใหRเกิดผลเสียตHางๆ ดังเชHน ความสับสนในการเรียนรูRภาษาอันทําใหRระดับสติปyญญาของ
เด็กท่ีรูRมากกวHาหน่ึงภาษาตํ่าลง การขาดความเขRาใจเร่ืองความสัมพันธ�ระหวHางความหมายกับคําท้ังใน
สองภาษา การมีความรูRดRานคําศัพท�ตํ่ากวHาเกณฑ�มาตรฐาน การมีพัฒนาการทางภาษาท้ังสองภาษา
ลHาชRา การขาดความสามารถในการใชRภาษาท้ังสองท่ีดีพอ ความสับสนในการใชRภาษา การแสดงออก
ทางบุคลิกภาพท่ีแปลกแยกจากวัฒนธรรมของตนและการท่ีมีเจตคติท่ีไมHดี เดียดฉันท�ความเปVนเช้ือ
ชาติ ภาษา วัฒนธรรมของถ่ินกําเนิด(อารยา วานิลทิพย�,2552)  
  แตHในปyจจุบันแทบทุกสHวนของโลกจะเห็นไดRวHาสื่อตHางๆไมHวHาจะเปVนหนังสือ โทรทัศน�หรือ
แมRแตHป{ายบอกทาง จะมีภาษาอังกฤษกํากับอยูH ซึ่งประเทศไทยก็มีภาษาอังกฤษเปVนภาษาท่ีสองท่ีมี
จํานวนผูRใชRมากท่ีสุดไมHแพRภาษาไทยเลยทีเดียว ซึ่งถือวHาเปVนภาษาระหวHางประเทศ คนท่ัวโลกสามารถ
ติดตHอสื่อสารกันไดRหากมีความรูRภาษาอังกฤษ และยังเปVนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการดํารงชีวิตประจําวัน
อีกดRวย ภาษาอังกฤษไดRเขRามามีบทบาทสําคัญตHอการดํารงชีวิตของคนไทยท้ังในอดีต ปyจจุบัน และ
อนาคตจะเห็นไดRวHารัฐบาลทุกประเทศพยายามผลักดันใหRเด็กไดRเรียนรูRภาษาอังกฤษต้ังแตHยังเล็กๆ 
สําหรับประเทศไทยก็เชHนกัน ไดRสHงเสริมใหRเด็กเรียนรูRภาษาอังกฤษอยHางมีประสิทธิภาพ เพราะ
ภาษาอังกฤษเปVนภาษาสากลหรือภาษาตHางประเทศท่ีมีมนุษย�ทุกชาติตRองเรียนรูRเปVนภาษาท่ีใชR
ติดตHอสื่อสารกับชาวตHางชาติไดRดีท่ีสุดในยุคโลกาภิวัตน�(วิชญ�พล พลพิทักษ�ชัย,2552 ) ชHวงวัยขวบปY
แรกเปVนชHวงเวลาสําคัญท่ีสมองของเด็กจะสรRางรากฐานอันถาวรสําหรับการพัฒนาทางภาษา ทางดRาน
การคิด การมองโลก ความสามารถพิเศษ ความถนัดทางภาษา เจตคติและคุณลักษณะตHางๆ เด็กท่ี
เจริญเติบโตทHามกลางสภาวะแวดลRอมท่ีเพียบพรRอมไปดRวยสื่อทางภาษายHอมเรียนรูRคําศัพท�ไดRดีเพ่ือ
เปVนพ้ืนฐานในวัยตHอๆไป ในตHางประเทศมีการวิจัยเก่ียวกับการเช่ือมโยงระหวHางเสียงกับอักษรพบวHา
ระบบเสียงในภาษาอังกฤษเปVนองค�ประกอบสําคัญท่ีเช่ือมโยงระหวHางภาษาพูดและการเร่ิมหัดอHานใน
เด็ก และเปVนวิธีการท่ีชHวยพัฒนาใหRเกิดความเช่ือมโยงระหวHางระบบเสียงกับสัญลักษณ�หรือตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ การทHองบทอาขยานหรือบทรRอยกรอง คําคลRองจองเปVนการเตรียมทักษะความพรRอม
ใหRแกHเด็กชHวงปฐมวัยไดRเปVนอยHางดี การทHองจํา การฟyงและการพูดคําคลRองจอง เปVนการพัฒนาทักษะ
ความพรRอมพ้ืนฐานเพ่ือการพูดซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (นิชรา ดารกานนท�,2553) 
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  บัตรคําประกอบภาพเปVนการจัดประสบการณ�ท่ีชHวยใหRเด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินมี
ความสุขในการจัดกิจกรรม เชHน การเลียนแบบเสียง เลียนแบบทHาทางอิสระตามจินตนาการ ฟyงและ
พูดเร่ืองราวจากคําคลRองจอง สนทนาซักถามสิ่งตHางๆจากภาพ ดRวยความสนุกสนานและเต็มใจสHงผล
ใหRการเรียนรูRเกิดข้ึนอยHางมีความสุข (ณภัทรสร จรจรัญ,2551)การเรียนรูRภาษาเปVนเร่ืองท่ีสัมพันธ�กับ
การเรียนรูRหนังสือ ซึ่งหมายถึงความสามารถในการจัดการกับงานท่ีมีความซับซRอนเพ่ือใชRในการอHาน
และเขียนอยHางสัมพันธ�กับการดําเนินชีวิต และการรูRหนังสือของเด็กปฐมวัย เปVนการรูRหนังสือในระยะ
แรกเร่ิม หนังสือภาพมีความสําคัญและจําเปVนอยHางย่ิงในการสHงเสริมการเรียนรูRภาษาของเด็ก(นฤมล 
เนียมหอม,2550) เน่ืองจากความสามารถของเด็กปฐมวัยในวัยน้ีควรใชRสื่อท่ีเปVนรูปธรรมมากกวHา
นามธรรม ภาพเปVนสื่อรูปธรรมท่ีมีผูRนิยมนํามาใชRกับเด็กปฐมวัยมากอีกชนิดหน่ึงเพราะการใชRภาพเปVน
สื่อน้ันชHวยสHงเสริมความสามารถดRานการฟyงและการพูดซึ่งสอดคลRองกับ(สิริมา ภิญโญอนันตพงษ�
,2555 ) กลHาววHาเด็กปฐมวัยยังไมHสามารถเขRาใจในเร่ืองท่ีเปVนนามธรรมไดR ตRองอาศัยสื่อท่ีเปVนรูปธรรม 
ภาพจึงเปVนสื่อท่ีเหมาะสม ท้ังน้ีเพราะธรรมชาติของเด็กไมHวHาจะเปVนเพศหญิงหรือเพศชาย จะมีความ
สนใจในการเรียนรูRจากภาพท่ีเห็นในลักษณะตHางๆนอกจากน้ีรูปภาพยังสามารถชHวยกระตุRนการทํางาน
ของสมองท้ังสองซีกพรRอมๆกันอยHางมีระบบ (ณภัทรสร จรจรัญ,2551)  
  จากประสบการณ�ท่ีผูRวิจัยเปVนครูปฐมวัย มาเปVนเวลานานและไดRปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ
สอนมาโดยตลอด ผูRวิจัยพบวHาเด็กสHวนมากไมHสามารถจดจําคําศัพท� และออกเสียงไดRไมHถูกตRอง ดังน้ัน
ผูRวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําวิจัยเร่ืองบัตรคําประกอบภาพเพ่ือสHงเสริมการพูดภาษาอังกฤษสําหรับ
เด็กปฐมวัยช้ันอนุบาล 2 โดยใชRบัตรคําประกอบภาพท่ีคณะผูRวิจัยสรRางข้ึน เพ่ือนําไปใชRในการสHงเสริม
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยโดยใชRบัตรคําประกอบภาพ 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย กHอน-หลัง การใชRบัตร
คําประกอบภาพ การวิจัยคร้ังน้ีเปVนรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ�โดยใชRบัตรคําประกอบ
ภาพ เพ่ือพัฒนาความสามารถทักษะการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย อายุ 4-5 ปY 
 
สมมติฐานการวิจัย 

เด็กปฐมวัยช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลยุววิทย� กรุงเทพมหานคร ท่ีเขRารHวมกิจกรรมเสริม
ประสบการณ�โดยใชR บัตรคําประกอบภาพ มีพัฒนาการทักษะการพูดภาษาอังกฤษ สูงกวHากHอนการเขRา
รHวมกิจกรรม 
 
คําถามวิจัย 

- การสHงเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใชRบัตรคําประกอบภาพสําหรับเด็กปฐมวัย  
เด็กจะมีพัฒนาการท่ีดีขึ้นหรือไมH 
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ขอบเขตการวิจัย 
1. ประชากรและกลุHมตัวอยHาง 
   1.1 ประชากร 
    ประชากรท่ีใชRในการศึกษาคร้ังน้ี ไดRแกHเด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุระหวHาง4-5 ปY 

โรงเรียนอนุบาลยุววิทย� กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 หRองเรียน จํานวนท้ังสิ้น 40 คน 
   1.2 กลุHมตัวอยHาง 
   กลุHมตัวอยHางท่ีใชRในการวิจัยคร้ังน้ี เปVนนักเรียนชาย-หญิง ท่ีมีอายุระหวHาง4-5ปY ซึ่ง

กําลั งศึกษาอยูH ใน ช้ันอนุบาล 2 ภาคเรียน ท่ี  1 ปYการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลยุววิทย� 
กรุงเทพมหานคร ผูRวิจัยเลือกเด็กช้ันอนุบาล 2 จํานวน1 หRองเรียนไดRกลุHมตัวอยHาง 20 คน มาเปVนกลุHม
ตัวอยHางในการทดลองคร้ังน้ี  

2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
   2.1 ตัวแปรตRนไดRแกHบัตรคําประกอบภาพ 
   2.2 ตัวแปรตามไดRแกHทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
3. ระยะเวลาท่ีใชRในการทดลอง 16 พฤษภาคม – 10 ตุลาคม 2561 
 

ประโยชน��ท่ีไดOรับ  
  เด็กจะไดRรับการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใชRบัตรคําประกอบภาพ ใหRRบรรลุจุดมุHHง 
หมายท่ีต้ังไวR และไดRแบบฝ}}กทักษะ ท่ีสอดคลRRองเหมาะสมและนHHาสนใจ  
 
กรอบแนวคิดทางการวิจัย 
 
    ตัวแปรตOน           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัยเร่ือง การสHงเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

โดยใชRบัตรคําประกอบภาพสําหรับเด็กปฐมวัย 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองการสHงเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใชRบัตรคําประกอบภาพสําหรับเด็ก
ปฐมวัยผูRวิจัยดําเนินการดังน้ี 

 
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของเด็ก

อนุบาล 2 

 
 

บัตรคําประกอบภาพภาษาอังกฤษ 



364 
การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

1. การศึกษาขOอมูลเก่ียวกับงานวิจัย 
การวิจัยในคร้ังน้ี ผูRวิจัยไดRดําเนินการศึกษาคRนควRา โดยมีรายละเอียดดังตHอไปน้ี 
1. กําหนดประชากรและการเลือกกลุHมตัวอยHาง     
2. เคร่ืองมือท่ีใชRในการทําโครงการ      
3. วิธีดําเนินโครงการ        
4. การจัดทําและการวิเคราะห�ขRอมูล 

2. การกําหนดประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
กลุHมประชากร        
ประชากรท่ีใชRในการศึกษาคร้ังน้ี ไดRแกHเด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุระหวHาง 4-5 ปYโรงเรียน

อนุบาลยุววิทย� กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 หRองเรียน จํานวนท้ังสิ้น 40 คน 
กลุHมตัวอยHาง          
กลุHมตัวอยHางท่ีใชRในการวิจัยคร้ังน้ี เปVนนักเรียนชาย-หญิง ท่ีมีอายุระหวHาง4-5ปY ซึ่งกําลัง

ศึกษาอยูHในช้ันอนุบาล 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปYการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลยุววิทย� กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งไดRมาโดยวิธีการสุHมแบบเจาะจงโดยใชRแบบทดสอบวัดความสามารถการพูดภาษาอังกฤษ ท่ีผูRวิจัย
เลือกเด็กช้ันอนุบาล 2 จํานวน 20 คน มาเปVนกลุHมตัวอยHางในการทดลองคร้ังน้ี 

 3. การสรOางแผนการจัดประสบการณ� 
 ผูRวิจัยไดRสรRางบัตรคําประกอบภาพ จํานวน 15 คํา โดยใชRเทคนิคการทําบัตรคําประกอบ

ภาพ ท่ีมีลักษณะรูปแบบแปลกใหมH มีบัตรคําเปVนภาษาอังกฤษประกอบดRวยรูปภาพ เปVนประคําสั้นๆ 
งHายๆ มีภาพประกอบสวยงามมองเห็นชัดเจน เหมาะสําหรับเด็กปฐมวัย โดยแบHงออกเปVน 3 หนHวย
หนHวยละ 5 คํา ดังน้ี  

1. หนHวยผลไมR 
   - melon ( เมลHอน )  - banana ( กลRวย ) 
   - orange ( สRม )  - coconut ( มะพรRาว ) 
   - papaya( มะละกอ ) 

2. หนHวยสัตว�  
    - lion ( สิงโต )   - cat  ( แมว ) 
    - dog ( สุนัข )   - Bee  ( ผึ้ง ) 
    - bat ( คRางคาว ) 

3. หนHวยผัก  
    - carrot( แครอท )  - tomato ( มะเขือเทศ ) 
    - chilli ( พริก )   - cabbag ( กะหล่ําปลี ) 
    - peas ( ถ่ัว )  
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 4. เคร่ืองมือท่ีใชOOในการวิจัย  
การสรRางแบบทดสอบวัดความสามารถดRานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ การสรRาง

แบบทดสอบวัดความสามารถดRานทักษะการพูดภาษาอังกฤษท่ีผูRวิจัยสรRางข้ึน มีหลักเกณฑ�ดังน้ี  
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการสรRางแบบทดสอบวัดความสามารถดRานการ

พูดภาษาอังกฤษ  
2. สรRางแบบทดสอบวัดความสามารถดRานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยนําการวัด

ความสามารถดRานการพูดภาษาอังกฤษ 
3.นําแบบทดสอบท่ีคณะผูRวิจัยสรRางข้ึนไปใหRผูRเช่ียวชาญตรวจความเหมาะสมและนํามา

พิจารณาแกRไข ปรับปรุงและนําไปใชR 
5. การเก็บรวบรวมขOOอมูล 

1. วัดความสามารถทักษะการพูดภาษาอังกฤษ กHอนการทดลอง 
2. ดําเนินการทดลองตามแผนการสอนท่ีสรRางข้ึน 
3. วัดความสามารถดRานทักษะการพูดภาษาอังกฤษหลังการทดลอง 

6. การวิเคราะห�และนําเสนอขOอมูล      
การวิเคราะห�ขOอมูล         
1. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาล 2 กHอนท่ีไดRรับการจัดกิจกรรม

เสริมประสบการณ�โดยใชRบัตรคําประกอบภาพในแตHละหนHวย 
2. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาล 2 หลังท่ีไดRรับการจัดกิจกรรม

เสริมประสบการณ�โดยใชRบัตรคําประกอบภาพในแตHละหนHวย  
3. เปรียบเทียบการวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาล 2 กHอนและ

หลังท่ีไดRรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ�โดยใชRบัตรคําประกอบภาพโดยรวมแตHละหนHวย 
สถิติที่ใชOในการวิเคราะห�ขOอมูล 

 โดยใชRคHาเฉลี่ย (  )สHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคHารRอยละ 
 
สรุปผลการวิจัย 
  พบวHาหลังไดRรับการจัดกิจกรรมสHงเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใชRบัตรคําประกอบ
ภาพสําหรับเด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาล 2มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษ มีคะแนนรRอยละ 33.33 และ
หลังจากการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ�โดยใชRบัตรคําประกอบภาพเพ่ือสHงเสริมทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ มีคะแนนรRอยละ 66.67สรุปไดRวHาการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใชRบัตร
คําประกอบภาพสําหรับเด็กปฐมวัยหลังเรียนสูงข้ึน 
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แผนภาพท่ี 1 แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนน กHอนจัดกิจกรรม และหลังการจัดกิจกรรมเสริม   
ประสบการณ�ของนักเรียนช้ันอนุบาล2 รายดRาน 

หน่วยผลไม้ หน่วย  ผัก หน่วย สัตว์

ก่อนเรียน 33.33 33.33 33.33

หลังเรียน 66.67 66.67 66.67

33.33 33.33 33.33

66.67 66.67 66.67
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แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนน ก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนชั$นอนุบาลปUที( 2

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห�คะแนนท่ีไดRจากการทดสอบกHอนเรียนน้ันแสดงใหRเห็นวHาเด็กบางคนยังไมHมี
พ้ืนฐานความรูRเก่ียวกับคําศัพท�ภาษาอังกฤษหรือมีพ้ืนฐานความรูRมาบRางแตHยังไมHมากพอแตHหลังจากท่ี
เด็กไดRอHานคําศัพท�ตามบัตรคําประกอบภาพน้ัน เม่ือมาทําการทดสอบอีกคร้ัง ผลปรากฏวHาเด็กมี
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึนและมีการอHานออกเสียงคําศัพท�ภาษาอังกฤษท่ีถูกตRองสามารถ
ทําแบบทดสอบหลังเรียนไดRคะแนนเพ่ิมข้ึนถึงแมRวHาจะมีเด็กบางคนมีคHาคะแนนจากการทดสอบตํ่าอาจ 
เปVนเพราะวHาเด็กยังขาดความตHอเน่ืองในการทําความเขRาใจและในบางคร้ังมีกิจกรรมตHางๆของทํางาน
โรงเรียนทําใหRการเรียนรูRของเด็กขาดความตHอเน่ืองการทดสอบกHอนเรียนและหลังเรียนมีระยะเวลา
หHางกันเพียง 1 สัปดาห�ทําใหRเด็กยังจําคําศัพท�ไดRไมHมากและอีกหน่ึงสาเหตุสําคัญท่ีสHงผลกระทบตHอการ
เรียนรูRและการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ คือเด็กไมHไดRกลับไปทบทวนหลังจากท่ี จาก
ผลการวิจัยในคร้ังน้ี การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ กHอน เรียนและหลังเรียนโดยใชRบัตร
คําประกอบภาพโดยใชRบัตรคําประกอบภาพสําหรับเด็กปฐมวัย ของนักเรียน ช้ันอนุบาล 2 มีความ
แตกตHาง มีคะแนนรRอยละ 66.67โดยมีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกวHากHอน
เรียนแสดงใหRเห็นวHาการใชRบัตรคําประกอบภาพ เปVนสื่อการเรียนการสอนสําหรับใชRในการเรียนการ
สอนและใชRในการพัฒนาทักษะการจําและการอHานออกเสียงคําศัพท�ภาษาภาษาอังกฤษ ไดRผลในระดับ
ท่ีนHาพอใจ สอดคลRองกับงานวิจัย ของวิลลอจบ้ี (Willoughby.1993 :175) ไดR Rศึกษาเร่ืองการใชRRไว
ยกรณ��พ้ืนฐานจากกิจกรรมบัตรคําสําหรับนักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปVนภาษาท่ีสองของประเทศ
ญี่ปุ��นพบวHHานักเรียนใชRRภาษาอังกฤษในบทสนทนามากข้ึนและนําภาษาไปใชRRนอกหRRองเรียนไดRRสอดคลRอง
กับรัญจวน ประโมจนีย� (2550) ไดRศึกษาถึงผลการจัดกิจกรรม เสริมการเลHานิทานประกอบภาพท่ีมีตHอ
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ความสามารถดRานการเขียนของเด็กปฐมวัย พบวHา การสรRางความคุRนตาดRวยการใชRการเลHานิทาน
ประกอบภาพ และคําศัพท�ท่ีตRองการใหRเด็กเรียนรูR และเขียนตามโดยทําตHอเน่ืองกัน สามารถ
พัฒนาการเขียนของเด็กไดRและสมศรี แสงธนู (2555) ไดRศึกษาถึงความสามารถทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัยท่ีไดRรับการจัดกิจกรรมการวาดภาพบนทรายเปYยกแบบครูใหRการเสริมแรง พบวHา เด็กปฐมวัยท่ี
ไดRรับการจัดกิจกรรมวาดภาพบนทรายเปYยกแบบครูใหRการเสริมแรงมีความแตกตHางของคะแนน
ความสามารถดRานการฟyงและการพูดโดยเฉลี่ยรวมกHอนการจัดกิจกรรมและระหวHางการจัดกิจกรรม
การวาดภาพบนทรายเปYยกแบบครูใหRการเสริมแรงในแตHละชHวงสัปดาห�แตกตHางกัน 
 
ขOอเสนอแนะ 

1. ควรมีการทํางานรHวมกันกับเพ่ือนครูผูRสอนในโรงเรียนเพ่ือนรHวมกันจัดกิจกรรมสHงเสริมการ
เรียนรูRหรือกิจกรรมท่ีพัฒนาทักษะทางดRานอ่ืนๆ 

2. ควรทําการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชRนวัตกรรมอ่ืนเชHนเพลงวีดิโอเกม 
เปVนตRนเพ่ือใหRไดRแนวทางแกRปyญหาท่ีเหมาะสมและสมบูรณ�ย่ิงข้ึน 

3.ในการศึกษาและวิจัยควรมีเวลาท่ีชัดเจนและแนHนอนควรออกแบบและวางแผนใหRดีกHอนจะ 
ดําเนินการทดลองเพ่ือใหRไดRงานวิจัยในช้ันเรียนท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

4. ระยะเวลาในการทําแบบทดสอบกHอนเรียนและหลังเรียนควรมีระยะหHางกันพอสมควร
เพ่ือใหRเด็ก มีเวลาเตรียมตัวในการทHองจําคําศัพท� 
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การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

Academic Management of Secondary School under the Office of 

Secondary Education Service Area 31 
 

อรรถ ปราบริปูตลุง 

นักวิชาการอิสระ 

 
บทคัดย�อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ ปyญหาและขRอเสนอแนะใน
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 ประชากรท่ีใชRในการวิจัยเปVนบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จํานวน 344 คน สุHมเปVนกลุHมตัวอยHางในการศึกษา
จํานวน 100 คน เคร่ืองมือท่ีใชRในการรวมรวมขRอมูลเปVนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชRในการวิเคราะห�ขRอมูล 
ไดRแกH คHาความถ่ี รRอยละ คHาเฉลี่ย และคHาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวHา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ในภาพรวมมีการบริหารอยูHในระดับมาก ไดRแกH งานหลักสูตรและการ
ใชRหลักสูตร งานการเรียนการสอน งานสื่อการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานหRองสมุด 
และงานแนะแนว สําหรับปyญหาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนท่ียังตRองปรับปรุงแกRไข พบวHา 
5 อันดับแรกเรียงตามลําดับจากมากไปหานRอย คือ 1) มีการเปลี่ยนแปลงตารางสอนบHอยทําใหRตRอง
ปรับแผนการสอนตลอดเวลา 2) จํานวนสื่อการสอนไมHเพียงพอกับความตRองการของครูผูRสอน 3) มี
การปรับเปลี่ยนเวลาสHงคะแนนเสมอทําใหRครูสHงคะแนนไมHทัน 4) จํานวนหนังสือสําหรับการศึกษา
คRนควRามีนRอย 5) โรงเรียนไมHมีหRองแนะแนวโดยเฉพาะ  
คําสําคัญ: การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

Abstract 
 The purpose of this study was to study academic management of secondary 
school under the office of secondary education service area 31. The population was 
344 teachers of secondary school under the Office of Secondary Education Service 
Area 31, and 100 persons were sampling to study by simple random sampling 
method. An instrument used for collecting the data was a 5-level rating scale questionnaire. 
The data were analyzed by statistics of percentage, mean, and statndard deviation. 
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Results revealed that:  
  Academic management of secondary school under the Office of Secondary 
Education Service Area 31 as a whole was at a high level such as the aspect of 
curriculum and application, instruction, instructional media, assessment, library, and 
counseling. Academic management was at moderate level: supervision. The problems 
were: 1) unstable time table, 2) inadequate media, 3) unstable time line, 4) inadequate 
books, 5) and no counseling room.  
Keywords: Academic management, secondary school 
 
บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหHงชาติ พ.ศ. 2542 แกRไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 มุHงใหR
การจัดการศึกษาในปyจจุบันคํานึงถึงคุณภาพของผูRเรียนเปVนสําคัญและรัฐจะตRองจัดท่ีเรียนใหRอยHาง
ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพเพ่ือใหRเกิดคุณภาพแกHผูRเรียนตามท่ีชุมชนและสังคมตRองการคือ เปVนคน เกHง 
เปVนคนดี สามารถดํารงชีวิตอยูHในสังคมไดRอยHางมีความสุข รักทRองถ่ินและความเปVนไทย เพ่ือเปVนกําลัง
สําคัญในการพัฒนาประเทศ และในหมวดท่ี 2 วHาดRวยสิทธิและหนRาท่ีทางการศึกษา มาตรา 10 ไดR
กลHาวเก่ียวกับความสําคัญในการจัดการศึกษาวHา การจัดการศึกษา ตRองจัดใหRบุคคลมีสิทธิและโอกาส
เสมอในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมHนRอยกวHาสิบสองปYท่ีรัฐตRองจัดใหRอยHางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดย
ไมHเก็บคHาใชRจHาย ซึ่งจะเห็นไดRวHารัฐบาลใหRความสําคัญกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแกHบุคคลทุกคนท่ี
มีสิทธิในการท่ีจะไดRรับการศึกษาอยHางเต็มท่ี อีกท้ังในหมวดท่ี 4 ซึ่งวHาดRวยแนวการจัดการศึกษา 
มาตรา 22 ยังกลHาวไวRวHา การจัดการศึกษาตRองยึดหลักวHาผูRเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูRและ
พัฒนาตนเองไดR และถือวHาผูRเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตRองเสริมใหRผูRเรียน
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โรงเรียนในฐานะท่ีเปVนหนHวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัด
การศึกษา จึงมีภารกิจสําคัญในการจัดการศึกษา ใหRมีคุณภาพ พัฒนาผูRเรียนใหRเปVนคนท่ีมีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค�และคุณภาพตามท่ีโรงเรียน ผูRปกครอง และชุมชนตRองการ ตลอดจนสรRางความเช่ือม่ัน
ใหRกับผูRปกครองและชุมชนในการสHงบุตรหลานเขRามาเรียน ภาระงานท่ีโรงเรียนจะตRองดําเนินการ
เพ่ือใหRการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพ กฎหมายไดRกําหนดขอบขHายงานในโรงเรียนออกเปVน 4 
ฝ�าย ดังท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดRกลHาวไวR คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากรและงาน
ท่ัวไป(2546,หนRา 34) 

จากความสําคัญดังกลHาวจะเห็นไดRวHา งานวิชาการเปVนงานท่ีจําเปVนและสําคัญท่ีสุดของ
โรงเรียน การท่ีโรงเรียนจะไดRรับการยอมรับและมีความเช่ือม่ัน จากผูRปกครองและชุมชนมากนRอย
เพียงใดยHอมข้ึนอยูHกับผลงานทางวิชาการเปVนสําคัญ ดังน้ัน ผูRท่ีมีสHวนรHวมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนจะตRองรHวมกันพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน ตามวัตถุประสงค�ท่ีหลักสูตร
สถานศึกษากําหนด ถึงแมRทุกฝ�ายจะใหRความสําคัญของงานวิชาการอยHางเต็มท่ีแลRว ก็ยังพบวHา การ
ดําเนินงานวิชาการยังมีปyญหาหลายอยHาง ดังรายงานการศึกษาของ จิตรา-ภรณ� บุญยงค� (อRางใน 
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จรรยา ประพิณพงศา,2550 หนRา 2) เก่ียวกับการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
เชียงราย พบวHา ครูไมHเห็นความสําคัญของแผนการสอน ไมHใชRกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนRนผูRเรียน
เปVนศูนย�กลาง ดังน้ันการดําเนินงานวิชาการจะมีประสิทธิภาพดี หรือมีปyญหามากนRอยเพียงใด ข้ึนอยูH
กับบริบทและความพรRอมของโรงเรียนหลายอยHาง เชHน การใหRความสําคัญกับงานวิชาการ คุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน การนิเทศภายใน การวัดและประเมินผล การพัฒนาตนเองของครู ตลอดจน
การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลRอมท่ีเอ้ือตHอการเรียนรูRเปVนตRน 
 
วัตถุประสงค�ของวิจัย 
 เพ่ือศึกษาสภาพและปyญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
สํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ขอบเขตดRานเน้ือหาสาระ มุHงศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ใน 7 ดRาน ไดRแกH ดRานงานหลักสูตรและการนํา 
หลักสูตรไปใชR ดRานการจัดการเรียนการสอน ดRานสื่อการเรียนการสอน ดRานการวัดและประเมินผล 
ดRานการนิเทศการเรียนการสอน ดRานงานหRองสมุด และดRานงานแนะแนว 
 2. ขอบเขตดRานกลุHมเป{าหมาย ผูR ใหRขRอมูลในการวิจัยเปVนบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จํานวน 344 คน และใชRเปVนกลุHมตัวอยHางใน
การศึกษาจํานวน 100 คน 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ี ใชRระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยศึกษากับประชากรท่ี
เปVนบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 31 ปYการศึกษา 2561 จํานวน 10 โรงเรียน จํานวน 344 คน สุHมตัวอยHางอยHางงHายสําหรับเปVน
กลุHมตัวอยHางในการศึกษา จํานวน 100 คน 
 เคร่ืองมือหลักท่ีใชRในการเก็บรวบรวมขRอมูลเปVนแบบสอบถามมาตราสHวนประมาณคHา 5 
ระดับ โดยผHานกระบวนการตรวจสอบ Validity และ Reliability จนมีความนHาเช่ือถือ สามารถนําไป
เก็บรวบรวมขRอมูลไดR สHวนการวิเคราะห�ขRอมูล ใชRสถิติข้ันพ้ืนฐาน ไดRแกHคHา รRอยละ คHาเฉลี่ย และคHา
สHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหระบสถิติอนุมาน เพ่ือประมาณคHา ใชR One sample t-test กําหนด
เกณฑ�คHาเฉลี่ยในการทดสอบ เทHากับ 3.50  
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ผลการวิจัย 
 บุคลากรกลุHมตัวอยHางมีความคิดเห็นตHอการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ท้ัง 7 ดRาน แตHละดRานบริหารไดRดีอยูHในระดับมากใน
แตHละดRานมีรายละเอียด ดังน้ี 
 1. ดRานงานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชR: โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มีการบริหารงานวิชาการดRานน้ี โดยรวมอยูHในระดับมาก ( X = 
3.72 )  
 2. ดRานการจัดการเรียนการสอนพบวHา มีการบริหารงานวิชาการดRานงานการเรียนการสอน
โดยรวมอยูHในระดับมาก ( X  3.84)  
 3. ดRานสื่อการเรียนการสอน พบวHา มีการบริหารงานวิชาการดRานน้ี โดยรวมอยูHในระดับ 
มาก ( X  3.85)  
 4. ดRานการวัดและประเมินผล พบวHา มีการบริหารงานวิชาการดRานน้ีโดยรวมอยูHในระดับ
มาก ( X = 3.98 )  
 5. ดRานการนิเทศการเรียนการสอนพบวHา มีการบริหารงานวิชาการดRานน้ี โดยรวมอยูHใน
ระดับ ปานกลาง ( X = 3.42)  
 6. ดRานงานหRองสมุด พบวHา มีการบริหารงานวิชาการดRานน้ี โดยรวมอยูHในระดับ มาก ( X = 
3.98)  
 7. ดRานงานแนะแนว พบวHาผูRตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นวHาโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มีการบริหารงานวิชาการดRานงานแนะแนว
ของโรงเรียนโดยรวมอยูHในระดับมาก ( X = 4.00 )  
 
การอภิปรายผล 
 1. ดOานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชO 
 ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูHในระดับมากและเม่ือพิจารณารายละเอียดแตHละขRอปรากฏวHา
ขRอท่ีสถานศึกษาปฏิบัติมากสุด คือกําหนดวิธีใหRครูผูRสอนมีสHวนรHวมในการจัดทําหลักสูตรและวางแผน
งานหรือโครงการทางวิชาการควบคุม กํากับ ดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของครูใหRเปVนไปตามท่ี
หลักสูตรไดRวางไวRนําหลักสูตรทRองถ่ินเขRามารHวมในหลักสูตรสถานศึกษาจัดทําแผนงานหรือโครงการ
ทางวิชาการใหRมีความเหมาะสมกับหลักสูตรใหRคําปรึกษาและเสนอแนะแกHครูในการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูRไวRลHวงหนRา เพ่ือใชRเปVนหลักหรือแนวทางในการสอน จัดประชุมหรืออบรมแกHคณะครูเพ่ือ
ทําความเขRาใจเก่ียวกับหลักสูตรการใชRหลักสูตรและเอกสารคูHมือประกอบการเรียนการสอนและ
ควบคุม กํากับ ดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของครูใหRเปVนไปตามท่ีหลักสูตรไดRวางไวR ตามลําดับ 
สHวนท่ีเหลืออยูHในระดับปานกลางท้ังหมด  

 จากผลการวิจัย พบวHา สถานศึกษามีการกําหนดวิธีใหRครูผูRสอนมีสHวนรHวมในการจัดทํา
หลักสูตรและวางแผนงานหรือโครงการทางวิชาการมีการควบคุม กํากับ ดูแลและติดตามการ
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ปฏิบัติงานของครูใหRเปVนไปตามท่ีหลักสูตรไดRวางไวRรวมท้ังมีการนําหลักสูตรทRองถ่ินเขRามารHวมใน
หลักสูตรสถานศึกษามีการจัดทําแผนงานหรือโครงการทางวิชาการใหRมีความเหมาะสมกับหลักสูตร
ผูRบริหาร/รับผิดชอบงานหลักสูตรไดRใหRคําปรึกษาและเสนอแนะแกHครูในการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูRไวRลHวงหนRา  

2. ดOานการเรียนการสอน 
 ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูHในระดับมากและเม่ือพิจารณารายละเอียดแตHละขRอปรากฏวHา
ขRอท่ีสถานศึกษาปฏิบัติมากสุด คือจัดตารางสอนโดยคํานึงถึงกิจกรรมและสภาพการจัดการเรียนการ
สอนของแตHละวิชาจัดครูเขRาสอนในระดับช้ันและรายวิชาตHาง ๆ โดยคํานึงถึงความรูRคามสามารถของ
ครูผูRสอนเปVนหลักสHงเสริมใหRครูจัดกระบวนการเรียนรูRโดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหRสอดคลRองกับ
ความสนใจ ความถนัดของผูRเรียน ฝ}กทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห�และการแกRปyญหาสHงเสริมและ
สนับสนุนใหRทุกกลุHมสาระการเรียนรูR จัดทําแผนการจัดการเรียนรูRไวRไลHวงหนRาเพ่ือความสะดวกในการ
สอนแทนสHงเสริมใหRครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูRตามสาระและหนHวยการเรียนรูRโดยเนRนผูRเรียนเปVน
สําคัญจัดบรรยากาศ สภาพแวดลRอม และแหลHงการเรียนรูRภายในโรงเรียนใหRเอ้ือตHอกระบวนการ
เรียนรูRและจัดหาแหลHงความรูR เอกสาร ตํารา ใหRครูไดRศึกษาคRนควRา เพ่ือพัฒนาตนเอง และการจัดการ
เรียนการสอนใหRมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนตามลําดับ สHวนท่ีเหลืออยูHในระดับปานกลางท้ังหมด 
 3. ดOานงานสื่อการสอน 
 ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูHในระดับมากและเม่ือพิจารณารายละเอียดแตHละขRอปรากฏวHา
ขRอท่ีสถานศึกษาปฏิบัติมากสุด คือกําหนดสื่อการสอนท่ีเหมาะสมกับเน้ือหาวิชาและวิธีการสอน
สนับสนุนใหRครูใชR และบํารุงรักษาสื่อการสอนอยHางเปVนระบบสHงเสริม สนับสนุนใหRครูเห็นความสําคัญ
และประโยชน�ของการนําสื่อการเรียนการสอนมาใชRประกอบการเรียนการสอนสHงเสริมใหRครูมีความรูR 
ความสามารถในการผลิตสื่อและใชRสื่อ อุปกรณ� การสอนอยHางคุRมคHา โดยจัดวิทยากรมาฝ}กอบรมตาม
ความเหมาะสมจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนทางดRานการจัดซื้อจัดหา และผลิตสื่อการเรียนการ
สอนจัดใหRมีท่ีเก็บสื่อการเรียนการสอนอยHางเปVนสัดสHวนและสHงเสริมใหRครูนําทรัพยากรในทRองถ่ินมา
จัดทําเปVนสื่อการสอนตามลําดับสHวนท่ีเหลืออยูHในระดับปานกลางท้ังหมด  
 จากผลการศึกษา พบวHา ครูผูRสอนมีการกําหนดสื่อการสอนท่ีเหมาะสมกับเน้ือหาวิชาและ
วิธีการสอนสถานศึกษาใหRการสนับสนุนใหRครูใชR และบํารุงรักษาสื่อการสอนอยHางเปVนระบบอีกท้ังยัง
สHงเสริม สนับสนุนใหRครูเห็นความสําคัญและประโยชน�ของการนําสื่อการเรียนการสอนมาใชR
ประกอบการเรียนการสอนจัดใหRมีการอบรมเพ่ือสHงเสริมใหRครูมีความรูR ความสามารถในการผลิตสื่อ
และใชRสื่อ อุปกรณ� การสอนอยHางคุRมคHา โดยจัดวิทยากรมาฝ}กอบรมตามความเหมาะสมสถานศึกษา
จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนทางดRานการจัดซื้อจัดหา และผลิตสื่อการเรียนการสอนรวมท้ังจัดใหR
มีที่เก็บสื่อการเรียนการสอนอยHางเปVนสัดสHวนและสHงเสริมใหRครูนําทรัพยากรในทRองถ่ินมาจัดทําเปVนสื่อ
การสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาใหRสอดคลRองกับความตRองการของชุมชน และสังคมตHอไป 
ซึ่งสอดคลRองการผลการศึกษาของ จรรยา ประพิณพงศา (2549 : 89) ท่ีศึกษาพบวHา ทางโรงเรียน
สHงเสริม สนับสนุนใหRครูเห็นความสําคัญและประโยชน�ของการนําสื่อการเรียนการสอนมาใชR
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ประกอบการเรียนการสอนและใหRครูกําหนดสื่อการสอนท่ีเหมาะสมกับเน้ือหาวิชาและวิธีการสอนของ
ครู เพ่ือใหRนักเรียนเกิดการเรียนรูRอยHางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซึ่งยังสอดคลRองกับ นภจร อุHนแกRว 
(2542 : 73)  
 4. ดOานงานวัดและประเมินผล 

ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูHในระดับมากและเม่ือพิจารณารายละเอียดแตHละขRอปรากฏวHา
ขRอท่ีสถานศึกษาปฏิบัติมากท่ีสุด คือวัดผลและประเมินผลตามระเบียบการวัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สHวนขRอท่ีสถานศึกษาปฏิบัติมากสุด คือเทียบโอนความรูR และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืนตาม
แนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดพัฒนาเคร่ืองมือในการวัดผลประเมินผลใหRไดRมาตรฐานสHงเสริม
ใหRครูดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน โดยเนRนการประเมินตามสภาพจริงจาก
กระบวนการปฏิบัติงานและผลงานสHงเสริมใหRครูนําผลท่ีไดRจากการวัดผลประเมินผลมาปรับปรุงการ
เรียนการสอนของตนเองสHงเสริมใหRครูจัดทําแผนการวัดผลและประเมนผลแตHละรายวิชาใหRสอดคลRอง
กับมาตรฐานและตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูR แผนการจัดการเรียนรูRและการจัดกิจกรรมการเรียนรูR
ประชุมช้ีแจงใหRครูไดRทราบเก่ียวกับระเบียบ หลักเกณฑ� และวิธีการวัดผล ประเมินผลการเรียนการ
สอนของนักเรียนตามท่ีหลักสูตรกําหนดแนะนําและควบคุมการวัดผลใหRครอบคลุมตามท่ีหลักสูตร
กําหนดตามลําดับ สHวนท่ีเหลืออยูHในระดับปานกลางท้ังหมด 

5. ดOานงานนิเทศการเรียนการสอน 
ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูHในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณารายละเอียดแตHละขRอ

ปรากฏวHาขRอท่ีสถานศึกษาปฏิบัติมากสุด คือสนับสนุน สHงเสริมใหRครูผูRสอนนิเทศกันเองในแตHละกลุHม
งาน/กลุHมสาระ ไดRรับความรHวมมือในการนิเทศการเรียนการสอนเปVนอยHางดี จัดทําปฏิทินการนิเทศ
การสอนแตHละกลุHมสาระไวRอยHางชัดเจน สนับสนุนและสHงเสริมกิจกรรมการนิเทศการเรียนการสอน
อยHางตHอเน่ือง และนิเทศการเรียนการสอนอยHางเปVนระบบและตHอเน่ืองตามลําดับ สHวนท่ีเหลืออยูHใน
ระดับปานกลางท้ังหมด  

6. ดOานงานหOองสมุด  
ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูHในระดับมากและเม่ือพิจารณารายละเอียดแตHละขRอปรากฏวHา

ขRอท่ีสถานศึกษาปฏิบัติมากท่ีสุด คือจัดแยกประเภทหนังสืออยHางเปVนระบบ เพ่ืองHายตHอการคRนควRา 
ขRอท่ีสถานศึกษาปฏิบัติมาก คือจัดหRองสมุดใหRมีบรรยากาศเหมาะกับการคRนควRา ศึกษาหาความรูR
จัดหาหนังสือ เอกสาร วารสาร ฯลฯ ไวRใหRครูและนักเรียนไดRใชRคRนควRาหาความรูRอยHางเพียงพออํานวย
ความสะดวกในการคRนควRาหาความรูRในหRองสมุดจัดกิจกรรมของหRองสมุดเพ่ือจูงใจใหRครูและนักเรียน
เขRามาใชRบริการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือและปรับปรุงหRองสมุดไวRอยHางเหมาะสมจัด
บุคลากรท่ีมีความรูRในดRานบรรณารักษ�มาประจําท่ีหRองสมุด เพ่ือบริการและปรับปรุงหRองสมุดใหRไดR
มาตรฐานสHงเสริมใหRครูบรรณารักษ�หRองสมุดเขRารับการอบรมสัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรูRตามลําดับ 
สHวนท่ีเหลืออยูHในระดับปานกลางท้ังหมด  
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7. ดOานงานแนะแนว 
ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูHในระดับมากและเม่ือพิจารณารายละเอียดแตHละขRอปรากฏวHา

ขRอท่ีสถานศึกษาปฏิบัติมากทุกรายการ คือคณะครูทุกทHานมีสHวนรHวมในการแนะแนวแกHนักเรียน มีการ
ประชาสัมพันธ�เก่ียวกับงานแนะแนว จัดใหRมีการแนะแนวแกHนักเรียนในเร่ืองตHางๆ เปVนประจํา เชHน
การ Home room เปVนตRน จัดบริการดRานทุนการศึกษา มีการประเมินผลการดําเนินงานแนะแนว 
จัดบริการแนะแนวการศึกษา จัดบริการใหRคําปรึกษาแกHนักเรียนในดRานการเรียนและเร่ืองสHวนตัว มี
การประสานกับหนHวยงานตHางๆ เพ่ือพัฒนางานแนะแนว จัดครูท่ีมีความรูRดRานการแนะแนวโดยตรง 
มาใหRบริการแนะแนวแกHนักเรียน และจัดใหRมีหRองสําหรับงานแนะแนวอยHางเปVนสัดสHวนตามลําดับ 

จากผลการศึกษาพบวHา สถานศึกษาไดRสนับสนุนใหRคณะครูทุกทHานมีสHวนรHวมในการแนะ
แนวแกHนักเรียน เชHนในกิจกรรมHome room มีการประชาสัมพันธ�เก่ียวกับงานแนะแนว เพ่ือสรRาง
ความเขRาใจกับนักเรียนและคณะครูเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีถูกตRอง ซึ่งมีการจัดบริการดRานทุนการศึกษา 
จัดบริการแนะแนวการศึกษา มีการบริการใหRคําปรึกษาแกHนักเรียนท้ังในดRานการเรียนและเร่ือง
สHวนตัว มีการประสานกับหนHวยงานตHางๆ เพ่ือพัฒนางานแนะแนว จัดครูท่ีมีความรูRดRานการแนะแนว
โดยตรง มาใหRบริการแนะแนวแกHนักเรียน จัดใหRมีหRองสําหรับงานแนะแนวอยHางเปVนสัดสHวนและมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานแนะแนว  

 
ขOอเสนอแนะ 

1. ผูRบริหารควรกําหนดวิสัยทัศน�และนโยบายท่ีชัดเจน เพ่ือเปVนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของครู 

2. ควรแตHงต้ังคณะกรรมการดRานงานหลักสูตรโดยตรงเพ่ือรHวมกันปรับปรุง พัฒนา หลักสูตร
ใหRมีความเหมาะสมมากย่ิงข้ึน  
  3. ควรมีการศึกษางานวิชาการดRานการใชRหลักสูตรทRองถ่ิน ในการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือใหRโรงเรียนไดRจัดการศึกษาสนองตHอความตRองการของทRองถ่ิน และชุมชน 
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การระดมทรพัยากรเพื่อใชOในการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 

The Resources Mobilization Used in Educational Administration in Basic 
School Under the Office of Secondary Education Service Area 32 

 
วีระศักด์ิ อรุณโน และจุฑารัตน� เง่ียมเฉย 

นักวิชาการอิสระ 

 
บทคัดย�อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาและการระดมทรัพยากรเพ่ือใชRในการบริหารการศึกษาใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 จําแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา กลุHมตัวอยHางท่ีใชRในการศึกษาไดRจากการสุHมตัวอยHางอยHางงHาย มีจํานวน 134 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชRในการเก็บรวบรวมขRอมูลเปVนแบบสอบถามมาตราสHวนประมาณคHา 5 ระดับ วิเคราะห�
ขRอมูลดRวยคHาสถิติ ไดRแกH คHารRอยละ คHาเฉลี่ย คHาสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test  
  ผลการวิจัย พบวHา 
 1. การระดมทรัพยากรเพ่ือใชRในการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 โดยรวมอยูHในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปVนรายดRาน 
พบวHา อยูHในระดับมาก 2 ดRาน ดRานท่ีมีคHาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดRานทรัพยากรการบริหารจัดการ รองลงมา
คือดRาน ทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ� ดRานท่ีมีคHาเฉลี่ยตํ่าสุดคือดRานทรัพยากรการเงิน 
 2. การระดมทรัพยากรเพ่ือใชRในการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา จําแนกตามขนาด
สถานศึกษา ดRานพบวHา การระดมทรัพยากรโดยรวมแตกตHาง โดยสถานศึกษาขนาดใหญHมีการระดม
ทรัพยากรมากกวHาสถานศึกษาขนาดเล็ก 
คําสําคญั: การระดมทรัพยากร สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 
Abstract 

 The objectives of this study were to investigate the resources mobilization for 
educational administration in basic school under the Office of Secondary School Area 
32. The respondent consisted of 134 persons in basic school of the Office of Secondary 
School Area 32 by simple random sampling. The instrument used for collecting data 
was a 5-level rating scale questionnaire. The Statistics used for data analyzing were 
percentage, mean, standard deviation and t-test.  
  The result revealed that 
 1. The resources mobilization were used in educational administration in the 
basic school under the Office of Secondary School Area 32, all aspects were at a high 
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level. When analyzed in each aspect, it found that 2 aspects of mobilization of 
management and mobilization of material were also at high level. The aspect of 
lower level is mobilization of money. 
  2. The comparison of the resources mobilization as classified by school size in 
all aspects was significantly different : large school had more mobilization than small 
school. 
Keywords: mobilization, basic school  
 
บทนํา 
 กระบวนการจัดการศึกษา หากเปVนบทบาทหนRาท่ีของรัฐเปVนผูRรับผิดชอบการศึกษาแตHฝ�าย
เดียวยHอมไมHประสบความสําเร็จตามจุดมุHงหมายไดRอยHางมีคุณภาพ เน่ืองจากรัฐไมHสามารถสนองตอบ
ความตRองการดRานการจัดสรรทรัพยากรในการจัดการศึกษาไดRอยHางเพียงพอและท่ัวถึง ดังเชHน 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหRสถานศึกษาเปVนหนHวยงานหลักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือใหRบรรลุผลตามความมุHงหมายของการปฏิรูปการศึกษาตามท่ีกําหนดไวRในกฎหมายวHาดRวยการศึกษา
แหHงชาติและกฎหมายท่ีเก่ียวขRองจึงกําหนดใหRมีคณะกรรมการซึ่งเปVนองค�คณะบุคคลทําหนRาท่ีกํากับ
และสHงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาใหRเปVนไปตามนโยบาย มาตรฐานในการบริหารจัดการทาง
การศึกษา รวมท้ังปกครองดูแลและบํารุงรักษา ใชR และจัดหาผลประโยชน�จากทรัพย�สินของสถานศึกษา 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2547: 9-12) 

การระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารการศึกษา หากมองผิวเผินจะเห็นวHาเปVนเร่ืองท่ีไมH
สลับซับซRอน กลHาวคือ เม่ือตRองการจะระดมอะไร จากใคร เม่ือไหรH ก็แตHงต้ังคณะทํางานดําเนินการ ซึ่ง
สHวนใหญHแลRวจะขาดการวิเคราะห�ถึงปyจจัยท่ีสําคัญท่ีอาจจะสHงผลโดยรวมตHอภาพลักษณ�และบริบท
ความพรRอมของสถานศึกษา ซึ่งประเด็นสําคัญคือสถานศึกษาไดRคํานึงถึงผลไดR ผลเสีย ท่ีจะเกิดกับ
องค�การมากนRอยเพียงใด จากการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารการศึกษา ซึ่งตัวแปรท่ีคHอนขRางจะ
เห็นไดRชัดเจนก็คือ มุมมองและทัศนคติของบุคคลรอบขRาง ซึ่งมีสถานภาพแตกตHางกัน บุคลากรมี
ความคิดอยHางไรกับการท่ีจะไประดมทรัพยากรจากเขา และขนาดและบริบทสถานศึกษาของเรามี
ศักยภาพเพียงพอหรือไมH เพียงใด ซึ่งตัวแปรท้ังสองน้ีจะสHงผล โดยตรงตHอการระดมทรัพยากรของ
สถานศึกษา 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการระดมทรัพยากรเพ่ือใชRในการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการระดมทรัพยากรเพ่ือใชRในการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ระหวHางสถานศึกษาขนาดเล็ก และ
สถานศึกษาขนาดใหญH  
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตดRานเน้ือหาสระ มุHงศึกษาเฉพาะการระดมทรัพยากรเพ่ือใชRในการบริหาร
การศึกษาท้ัง 4 ดRาน ประกอบดRวย ทรัพยากรดRานบุคคล ทรัพยากรดRานการเงิน ทรัพยากรวัสดุ
อุปกรณ� และทรัพยากรดRานการบริหารจัดการ 
 2. ประชากร ในการศึกษาคร้ังน้ีคือสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 32 ในปYการศึกษา 2561 มีท้ังหมด 64 แหHง ผูRใหRขRอมูลประกอบดRวย ผูRบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 64 คน รองผูRอํานวยการบริหารงานฝ�ายงบประมาณ จํานวน 64 คน และ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 64 คน รวมจํานวนประชากรท้ังสิ้น 192 คน กําหนด
ขนาดกลุHมตัวอยHางโดยใชRตารางเครจซี่และมอร�แกน (Krejcie And Morgan ไดRจํานวนตัวอยHาง  
134 คน แบHงกลุHมตัวอยHางจากสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 67 คน และกลุHมตัวอยHางจาก
สถานศึกษาขนาดใหญH จํานวน 67 คน 
 
นิยามศัพท�เฉพาะ 

การระดมทรัพยากร เพ่ือใชRในการบริหารการศึกษา หมายถึง การเรHง การรวบรวมจัดหาขอ
ความรHวมมือจากแหลHงตHาง ๆ นําทรัพยากรท่ีเกิดข้ึนโดยการกระทําของมนุษย�หรือเกิดข้ึนเองโดย
ธรรมชาติ มาใชRใหRเกิดประโยชน�ในการดําเนินกิจกรรม สิ่งตHาง ๆ ท่ีเปVนปyจจัยพ้ืนฐาน หรือแหลHงตHาง ๆ 
ท่ีสามารถนํามาใชRในการจัดการศึกษา ประกอบดRวย 4 ดRาน ดังน้ี 

1) ดRานทรัพยากรบุคคล หมายถึง การประสาน การเชิญ ขอความรHวมมือจากบุคคลท่ีมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะดRาน พHอแมHผูRปกครองนักเรียนท่ีมีความรูRความสามารถ แพทย� ตํารวจ ทหาร ศิษย�เกHา 
ศึกษานิเทศก� นักปราชญ�ชาวบRานขRาราชการ ครูสถานศึกษาอ่ืนผูRนําดRานตHาง ๆ ภูมิปyญญาทRองถ่ิน ผูR
ประกอบอาชีพประสบผลสําเร็จ 

2) ดRานทรัพยากรเงิน หมายถึง การจัดหา รวบรวม รHวมบริจาคทรัพยากร ในรูปการเงินเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหRบรรลุวัตถุประสงค� 

3) การยืม การขอใชRสิ่งตHาง ๆ ท่ีใชRในการบริหารสถานศึกษา วัสดุ – อุปกรณ�ท่ีประดิษฐ�ข้ึน
เองหรือทางธรรมชาติ ประเพณี อาคารสถานท่ีแหลHงเรียนรูR ท่ีเปVนรูปแบบไมHใชHตัวเงิน เอกสารท่ี
สามารถนํามาเพ่ือการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4) ดRานทรัพยากรการบริหารจัดการ หมายถึง การประสานการสHวนรHวมในหลักและวิธีการ 
ดําเนินงาน วางแผน กําหนดนโยบาย การแสวงหา การจัดการ การใชR การประเมิน การตรวจสภาพ 
การควบคุม ตามหลักการบริหารบRานเมืองท่ีดี เพ่ือบริหารการศึกษาในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหR
มีประสิทธิภาพและเขRมแข็ง 

 



380 
การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ี ใชRระเบียบวิธีวิจัยในเชิงพรรณนา เก็บขRอมูลจาก ผูRอํานวยการ และรองผูR-
อํานวยการฝ�ายงบประมาณของสถานศึกษา อยHางละจํานวน 64 คน และ ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา จํานวน 64 คน รวมจํานวนประชากรท้ังสิ้น 192 คน เพ่ือใหRสอดคลRองกับเง่ือนไขของ
สถิติ t-test จึงสุHมตัวอยHางซึ่งกําหนดขนาดกลุHมตัวอยHางโดยใชRตารางเครจซี่และมอร�แกน (Krejcie 
And Morgan ไดRกลุHมตัวอยHางซึ่งสุHมแบบจัดช้ันภูมิ จากสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 67 คน และ
ขนาดใหญH จํานวน 67 คน 
  เคร่ืองมือท่ีใชRในการวิจัยไดRถูกพัฒนาตามกระบวนการทางวิชาการเพ่ือใหRมี Validity และ 
Reliability โดยอาศัยแนวคิดของ ทองสุข คุณมาศ (2548) แบบสอบถามแบHงออกเปVน 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 สอบถามขRอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูRตอบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2 สอบถามการระดมทรัพยากรเพ่ือใชRในการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
 แบบสอบถามไดRมีการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาคHา
ดัชนีความสอดคลRอง (IOC) และตรวจสอบคHาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยวิธีหาคHาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) พบวHา แบบสอบถามมีคุณภาพอยูHใน
เกณฑ�ที่ยอมรับไดR 

การวิเคราะห�ขRอมูลเพ่ือบรรยายลักษณะของตัวแปรท่ีศึกษา ใชRสถิติเชิงบรรยาย ไดRแกH คHารRอย
ละ คHาเฉลี่ย สHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบการระดมทรัพยากรเพ่ือใชRในการบริหาร
การศึกษาในสถานศึกษา ระหวHางสถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดใหญH โดยใชRสถิติอRางอิง
ดRวยการทดสอบแบบที ( t-test )  
 
ผลการศึกษา 

การระดมทรัพยากร เพ่ือใชRในการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสาํนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ไดRผลการวิเคราะห�ขRอมูลแสดงดังตารางท่ี 1 

ขนาดสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- สถานศึกษาขนาดเล็ก 
- สถานศึกษาขนาดใหญH 

การระดมท รัพยากร เพ่ื อ ใชR ในการ
บริหารการศึกษาท้ัง 4 ดRาน 

1. ทรัพยากรดRานบุคคล 
2. ทรัพยากรดRานการเงิน 
3. ทรัพยากรวัสดุอุปกรณ� 
4. ทรัพยากรดRานการบริหารจัดการ 
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ตารางท่ี 1 คHาเฉลี่ยและสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐานการระดมทรัพยากรเพ่ือใชRในการบริหารการศึกษาใน
สถานศึกษา 
 

ดOานท่ี การระดมทรัพยากรเพื่อใชOในการบริหาร 
X  S.D. ระดับการระดม 

1 ดRานทรัพยากรบุคคล 3.32 0.19 ปานกลาง 
2 ดRานทรัพยากรเงิน 3.15 0.13 ปานกลาง 
3 ดRานทรัพยากรวัสดุ-อุปกรณ� 3.74 0.15 มาก 
4 ดRานทรัพยากรบริหารจัดการ 4.08 0.13 มาก 

โดยรวม 3.57 0.15 มาก 
   
 จากตารางท่ี 1 พบวHา การระดมทรัพยากรเพ่ือใชRในการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมอยูHในระดับมาก (  = 3.57) 
เม่ือพิจารณาเปVนรายดRานพบวHาอยูHในระดับมาก 2 ดRานท่ีมีคHาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดRานทรัพยากรบริหาร

จัดการ (  = 4.08) รองลงมาคือ ดRานทรัพยากร วัสดุ-อุปกรณ� (  = 3.74) สHวนดRานทรัพยากรบุคคล

และดRานทรัพยากรการเงิน (  = 3.32) อยูHในระดับปานกลาง ดRานท่ีมีคHาเฉลี่ยตํ่าสุดคือดRานทรัพยากร

การเงิน (  = 3.15) 
  การเปรียบเทียบการระดมทรัพยากรเพ่ือใชRในการบริหารการศึกษา จําแนกตามขนาด
สถานศึกษา ใชRสถิติการทดสอบแบบที (Independent t-test) เพ่ือประมาณคHา Parameter ไดRผล
การทดสอบแสดงดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 การระดมทรัพยากรเพ่ือใชRในการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา จําแนกตามขนาด
สถานศึกษา ดRวย t-test 

 

ดOานท่ี      การระดมทรัพยากร     ขนาดเล็ก   ขนาดใหญ�    t     p 

      S.D.  S.D.   

1  ดRานทรัพยากรบุคคล  3.21 0.14 3.44 0.15 -11.17** 0.00 
2  ดRานทรัพยากรเงิน  3.10 0.11 3.19 0.14 -1.41   0.08 
3  ดRานทรัพยากรวัสดุ-อุปกรณ� 3.68 0.14 3.82 0.12 -7.78**   0.00 
4  ดRานทรัพยากรบริหารจัดการ 4.09 0.13 4.08 0.13  0.89   0.38 

โดยรวม   3.52 0.55 3.63 0.51  - 2.23*   0.02 
* p < .05 ** p < .01 

 
 จากตารางท่ี 2 แสดงใหR เห็นวHาการระดมทรัพยากรเพ่ือใชRในการบริหารการศึกษาใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เม่ือเปรียบเทียบระหวHางสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญH ดRวยการทดสอบ 
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t-test พบวHาโดยรวมมีความแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปVนราย
ดRานพบวHา ดRานทรัพยากรบุคคลและดRานทรัพยากรวัสดุ-อุปกรณ�แตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีการการระดมทรัพยากรนRอยกวHาสถานศึกษาขนาดใหญH สHวน
ดRานทรัพยากรเงินและทรัพยากรบริหารจัดการมีการระดมทรัพยากรไมHแตกตHางกัน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาการระดมทรัพยากรเพ่ือใชRในการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กรณีรายดRานพบวHา โดยรวมอยูHในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปVนรายดRานพบวHาอยูHในระดับมาก 2 ดRาน โดยดRานท่ีมีคHาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดRานทรัพยากร
บริหารจัดการ รองลงมาคือ ดRานทรัพยากรวัสดุ-อุปกรณ� สHวนดRานทรัพยากรบุคคลและดRานทรัพยากร
การเงินอยูHในระดับปานกลาง ดRานท่ีมีคHาเฉลี่ยตํ่าสุดคือดRานทรัพยากรการเงิน 
 2. ผลการเปรียบเทียบการระดมทรัพยากรเพ่ือใชRในการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา กรณี
รายดRานพบวHา โดยรวมแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปVนรายดRาน
พบวHา ดRานทรัพยากรบุคคลและดRานทรัพยากรวัสดุ-อุปกรณ�แตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 สHวนดRานทรัพยากรเงินและดRานทรัพยากรบริหารจัดการไมHแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 
 
อภิปรายผล 

ผลจากการวิจัยมีประเด็นอภิปรายดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาการระดมทรัพยากรเพ่ือใชRในการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมอยูHในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปVน
เพราะวHาตามบทบัญญัติแหHงรัฐธรรมนูญแหHงราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหHงชาติไดRกําหนดไวRวHาใหRบุคคล ชุมชน และสังคมไดRมีสHวนรHวมในการจัดการศึกษากอปรการท่ี
สถานศึกษาจะสามารถบริหารจัดการศึกษาไดRอยHางมีประสิทธิภาพน้ันยHอมจะตRองอาศัยปyจจัยหลาย ๆ 
อยHาง โดยเฉพาะปyจจัยทางดRานทรัพยากรบริหารจัดการเพราะการจัดการศึกษาตRองอาศัยการบริหาร
จัดการ รวมถึงวัสดุอุปกรณ�ตHาง ๆ ท่ีจะใชRในกิจการของทางสถานศึกษา ซึ่งแตHสอดคลRองกับกฤษณา 
สวHางแสง (2542 : บทคัดยHอ) ท่ีไดRศึกษาเร่ืองความตRองการการใชRทรัพยากรในทRองถ่ินในการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจัดหวัดปทุมธานี ซึ่งผลการวิจัย
พบวHา ดRานการวางแผนงานวิชาการ ดRานการบริหารงานวิชาการและดRานการพัฒนาและสHงเสริมงาน
วิชาการมีความตRองการนําทรัพยากรทRองถ่ินมาใชRประโยชน�สHวนใหญHอยูHในระดับมาก สHวนดRานการ
จัดการเรียนการสอนมีความตRองการนําทรัพยากรทRองถ่ินมาใชRประโยชน�สHวนใหญHอยูHในระดับมากถึง
มากท่ีสุด และสอดคลRองกับทองสุข คุณมาศ (2548 : บทคัดยHอ) ท่ีไดRศึกษาการระดมทรัพยากรเพ่ือใชR
ในการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารRอยเอ็ด เขต 2 ผลการวิจัย
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พบวHา โดยรวมอยูHในระดับปฏิบัติมาก เม่ือพิจารณารายดRานพบวHา อยูHในระดับมากจํานวน 3 ดRาน เรียง
จากคHาเฉลี่ยมากไปนRอยคือดRานทรัพยากรการบริหารจัดการ ดRานทรัพยากรทางสังคม และดRาน
ทรัพยากรธรรมชาติ แตHเปVนท่ีนHาสังเกตวHาในดRานทรัพยากรเงินมีคHาเฉลี่ยตํ่ากวHาในดRานทรัพยากรอ่ืน ๆ 
ท้ังน้ีอาจจะเปVนเพราะวHาโดยสภาพเหตุการณ�บRานเมือง สังคมเศรษฐกิจในปyจจุบันผูRคนคHอนขRางเจอ
ภาวะวิกฤติขRาวยากหมากแพง เงินซึ่งเปVนปyจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําใหRคนเราอยูHในสังคมปyจจุบันไดR
อยHางสะดวกสบาย แตHก็เปVนสิ่งท่ีผูRคนด้ินรนขวนขวายหามาแตHก็ชHางยากเย็นแสนเข็ญ ฉะน้ันการระดม
ทรัพยากรเพ่ือใชRในการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารRอยเอ็ด เขต 
2 ผลการวิจัย พบวHาการระดมทรัพยากรเพ่ือใชRในการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานดRาน
ทรัพยากรการเงินอยูHในระดับปฏิบัติปานกลาง ซึ่งอาจเปVนดRวยเหตุน้ีจึงทําใหRในการวิจัยคร้ังน้ีพบวHา การ
ระดมทรัพยากรเพ่ือใชRในการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมและรายดRานคือดRานทรัพยากรบริหารจัดการ ดRานทรัพยากร
วัสดุ-อุปกรณ� อยูHในระดับมาก และดRานทรัพยากรบุคคลกับดRานทรัพยากรเงินอยูHในระดับปานกลาง 
 
ขOอเสนอแนะ 
 ดRานทรัพยากรบุคคล สถานศึกษาควรเชิญศิษย�เกHาท่ีจบการศึกษาและวHางงานมาชHวยสอน
เปVนการประจําและสถานศึกษาควรประสานงานยืมตัวบุคลากรในสถานศึกษาท่ีใกลRเคียงเพ่ือชHวยสอน
ในรายวิชาท่ีขาดแคลน 
 ดRานทรัพยากรเงิน สถานศึกษาควรประสานงานเพ่ือรับการสนับสนุนจากตHางประเทศใหRมาก
ข้ึน สถานศึกษาควรจัดงานเลี้ยงฉลอง รับประทานอาหารแบบจีนอีกท้ังสถานศึกษาควรจัดหารายไดR
จากทรัพย�สินของสถานศึกษา และสถานศึกษาควรจัดตRองกองทุน มูลนิธิ ข้ึนในสถานศึกษา 
  ดRานทรัพยากรวัสดุ-อุปกรณ� สถานศึกษาควรจัดนักเรียนเขRาศึกษาดูงานและฝ}กประสบการณ�
ในสถานประกอบการตHาง ๆ และสถานศึกษาควรจัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกส�เพ่ือการเรียนรูRของนักเรียน
โดยครูแตHละสาระการเรียนรูR 
  ดRานทรัพยากรบริหารจัดการ สถานศึกษาควรศึกษานโยบายการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาเพ่ือบริหารการศึกษาของหนHวยเหนือ เชHน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการระดมทรัพยากรไดRตรงตามเป{าหมายการบริหารจัดการมากย่ิงข้ึน 
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การบริหารสิง่แวดลOอมในโรงเรียนคลองหOา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

School Environment Management of Klongha School under the 
Jurisdiction of Pathumthani Primary Educational Service Area Office 1 

 
ดุริยะ จันทร�ประจํา1 และพินิจ หนูเกตุ2 

1ผูRอํานวยการโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 
2อาจารย�คณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาการบริหารสิ่งแวดลRอมในโรงเรียนคลองหRา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ประชากรท่ีใชRในการศึกษาประกอบดRวย 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และผูRปกครองนักเรียน รวมท้ังสิ้น 135 คน เคร่ืองมือหลักท่ีใชR
ในการรวบรวมขRอมูล ไดRแกH แบบสอบถามมาตราสHวนประมาณคHา 5 ระดับ เก่ียวกับการบริหาร
สิ่งแวดลRอมในโรงเรียน 5 ดRาน คือ 1) การกําหนดนโยบายสิ่งแวดลRอม 2) การวางแผนการดําเนินงาน
สิ่งแวดลRอม 3) การดําเนินการและการปฏิบัติการ 4) การตรวจสอบการปฏิบัติงานและแกRไข และ 5) การ
ทบทวนการจัดการ สําหรับสถิติท่ีใชRในการวิเคราะห�ขRอมูล ใชRคHารRอยละ คHาเฉลี่ย และคHาสHวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบวHา การบริหารสิ่งแวดลRอมของโรงเรียนคลองหRา ในสังกัดของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวมอยูHในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปVนรายดRาน
พบวHามีการบริหารอยูHในระดับมากทุกดRาน โดยเรียงตามลําดับคHาเฉลี่ยสูงสุดถึงตํ่าสุด คือ (1) ดRานการ
กําหนดนโยบายสิ่งแวดลRอม (2) ดRานการทบทวนการจัดการ (3) ดRานการวางแผนการดําเนินงาน
สิ่งแวดลRอม (4) ดRานการดําเนินการและการปฏิบัติการ และ (5) ดRานการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
และแกRไข  
คําสําคัญ : การบริหารจัดการสิ่งแวดลRอมภายในโรงเรียน 

 
Abstract 

 This study was designed to ascertain environmental management of Klongha 
School under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 1. to find out 5 
environmental management dimensions were; 1) determination environmental policy  
2) planning operation 3) implement - operation 4)checking and solved 5) reviewed 
management . The population of the study consisted of 135 administrators, teachers 
and guardians. The instrument of the study were questionnaires with a five – point 
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rating scale. The statistical techniques used of the data analysis were percentage, 
mean and standard deviation. 
 As a result of the analysis, were found that:  
 The environmental management of Klongha School under the Pathumthani 
Primary Education Service Area Office 1 were found at “high” level of all dimensions 
(mean of 3.88). Based on each dimension was also found at “high” level: consideration 
of each dimension by descending as followed. 1. determination environmental policy 
dimension ( mean of 4.13). 2. reviewed management dimension ( mean of 3.96).  
3. planning operation dimension (mean of 3.91). 4. implement – operation dimension 
(mean of 3.72). 5. checking and solved dimension ( mean of 3.67). 
Keywords : School environment management 
 
บทนํา 
 สถานการณ�ปyจจุบันปyญหาสิ่งแวดลRอมนับวHาเปVนปyญหาระดับโลกท่ีทุกประเทศกําลังเรHงหา
วิธีแกRไข การพัฒนาแบบไมHย่ังยืนท่ีคํานึงแตHประโยชน�สHวนตนโดยไมHคํานึงถึงสภาพแวดลRอมน้ัน จะเปVน
ผลทําใหRสิ่งแวดลRอมโทรมลงไปทุกขณะ และสHงผลกระทบตHอสิ่งตHางๆ เพ่ิมข้ึนท้ังในประเทศท่ีพัฒนา
แลRว และประเทศท่ีกําลังพัฒนา จึงจําเปVนอยHางย่ิงท่ีจะตRองมีการปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดลRอมใหRดี
ข้ึน และจากการวิเคราะห�ก็พบวHาตัวการสําคัญท่ีทําใหRเกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลRอมน้ันก็คือ
มนุษย�น่ันเอง ดังจะเห็นจากการเพ่ิมของประชากรโลกนับเปVนหนทางหน่ึงท่ีนําไปสูHปyญหาการขยายตัว
ของเมือง และกิจกรรมทางดRานอุตสาหกรรม รวมถึงการคิดคRนนําเทคโนโลยีสมัยใหมHเขRามาใชRโดยการ
ขาดการศึกษาถึงผลกระทบตHอสิ่งแวดลRอม จึงอาจกลHาวไดRวHามนุษย�เปVนตัวการสําคัญท่ีทําใหRเกิดปyญหา
ตHอสิ่งแวดลRอม และมนุษย�ก็เปVนผูRรับผลจากการกระทําดังกลHาว จึงจําเปVนท่ีมนุษย�จะตRองมีหนRาท่ีใน
การแกRปyญหาดRานสิ่งแวดลRอมรHวมกัน และการท่ีจะใหRมนุษย�สามารถแกRปyญหาดังกลHาวไดRดีน้ันก็
จําเปVนตRองใหRความรูR ความเขRาใจ การมีเจตคติท่ีดีตHอการพัฒนาสิ่งแวดลRอม ซึ่งสิ่งท่ีเปVนเคร่ืองมือท่ีดี
ท่ีสุดในการปลูกฝyงจิตสํานึกใหRแกHคนในเร่ืองสิ่งแวดลRอมเหลHาน้ีก็คือ “การศึกษา” 
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายท่ีจะใหRสอนสิ่งแวดลRอมศึกษาในโรงเรียน โดยเนRนใหRสอน
สิ่งแวดลRอมท่ีเปVนปyญหาเฉพาะของแตHละทRองถ่ินใหRตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเศรษฐกิจและสังคม ใหRมีความรูR ความเขRาใจ และมีจิตสํานึกท่ีจะตRองรับผิดชอบรHวมกันในการ
อนุรักษ� การเสริมสรRาง การนําไปใชRอยHางคุRมคHาและการพัฒนาสิ่งแวดลRอม ซึ่งก็หมายความถึงการนํา
ปyญหาสิ่งแวดลRอมท่ีเกิดข้ึนในระดับทRองถ่ินมาจัดการเรียนการสอน โดยใหRนักเรียนไดRวิเคราะห�ศึกษา
วิธีการแกRไขและป{องกัน โดยการนําเหตุการณ�จริงหรือสถานการณ�ปyญหาสิ่งแวดลRอมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน
มาใหRนักเรียนไดRศึกษา และวิเคราะห�หาแนวทางแกRไขก็จะเปVนการสรRางความตระหนัก สรRางจิตสํานึก
ใหRนักเรียนมีคHานิยมท่ีดีตHอการรักษาสิ่งแวดลRอมใหRคงอยูHตลอดไป นอกจากน้ีสาระสําคัญของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหHงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ประเทศไทยยังคงตRองเผชิญ
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กับการเปลี่ยนแปลงดRานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลRอมจํานวนประชากรในโลกเพ่ิมมากข้ึนไดR
สรRางแรงกดตHอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลRอมของโลกใหRเสื่อมโทรมลง ประเทศไทยจึงตRอง
ยกระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลRอมใหRดีข้ึนกวHาเดิม โดยปกป{องฐานทรัพยากรเพ่ือรักษาความ
สมดุลย่ังยืนของระบบนิเวศ ดRวยการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหRมีประสิทธิภาพ
สูงสุดภายใตRกระบวนการมีสHวนรHวม และปรับปรุงแบบการผลิตสินคRาและบริการท่ีเปVนมิตรกับ
สิ่งแวดลRอมมากข้ึน ขณะเดียวกันตRองเพ่ิมประสิทธิภาพการใชRพลังงานและพัฒนาพลังงานทางเลือก
เพ่ือรองรับความตRองการใชRพลังงานในประเทศ 
 ผูRวิจัยทํางานทางดRานการศึกษา และมีท่ีพักอาศัยในเขตบริการของโรงเรียนคลองหRา จังหวัด
ปทุมธานี มีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลRอมในโรงRรียนของโรงเรียน คลอง
หRา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการศึกษาน้ีสามารถทําใหR
โรงเรียนมีขRอมูลสารสนเทศ สามารถใชRเปVนแนวทางในการแกRปyญหา และพัฒนาสิ่งแวดลRอมของ
โรงเรียนใหRดีย่ิงข้ึนไป และเพ่ือเผยแพรHผลการศึกษาใหRแกHโรงเรียนคลองหRา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ท่ีโรงเรียนอ่ืนๆ หากสนใจก็สามารถนําผลการศึกษาน้ีไปใชR
ประโยชน�ไดRตHอไป 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการบริหารสิ่งแวดลRอมในโรงเรียนคลองหRา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดOานเนื้อหาสาระ การศึกษาคร้ังน้ีมุHงศึกษาการบริหารจัดการสิ่งแวดลRอมใน
โรงเรียน ซึ่งอยูHรอบๆ ตัวผูRเรียนเปVนสําคัญ ไมHวHาจะเปVนโครงสรRาง อาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ�การ
เรียนการสอน โรงอาหาร รงมถึงสภาพแวดลRอมโดยรอบ ซึ่งลRวนสHงผลตHอสุขภาพอนามัยของผูRเรียน 
โดยอาศัยแนวคิดของ สุเทพ ธีรศาสตร� (2540 9-10) ตามแนว ISO 14000 มี 5 ดRาน คือ 1) การ
กําหนดนโยบายสิ่งแวดลRอม 2) การวางแผนการดําเนินงานสิ่งแวดลRอม 3) การดําเนินการและการ
ปฏิบัติการ4) การตรวจสอบการปฏิบัติงานและแกRไข และ 5) การทบทวนการจัดการ 

2. ขอบเขตดOานประชากร การศึกษาน้ี รวบรวมขRอมูลจากผูRมีสHวนไดRเสีย (Stake holder) 
กับโรงเรียนคลองหRา ประกอบดRวย คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และผูRปกครองนักเรียน  
ของโรงเรียนคลองหRา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1รวมท้ังสิ้น 
135 คน 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. การวิจัยคร้ังน้ีใชRแบบวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพ่ือศึกษาสภาพการ
บริหารสิ่งแวดลRอมของโรงเรียนใน 5 ดRาน ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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2. ประชากรท่ีใชRในการศึกษาคร้ังน้ี ไดRแกH ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และ
ผูRปกครองนักเรียนโรงเรียนคลองหRา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
.ในปYการศึกษา 2561 จํานวนท้ังสิ้น 135 คน  

3. เคร่ืองมือท่ีใชRในการรวบรวมขRอมูล ไดRแกH แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบHง
ออกเปVน 2 ตอน ดังน้ี ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพผูRตอบแบบสอบถาม(Checklist) ตอนท่ี 2 
แบบสอบถามการบริหารสิ่งแวดลRอมในโรงเรียนคลองหRา โดยสอบถามความคิดเห็นการบริหาร
สิ่งแวดลRอมใน 5 ดRาน คือ 1) การกําหนดนโยบายสิ่งแวดลRอม 2) การวางแผนการดําเนินงาน
สิ่งแวดลRอม3) การดําเนินการ และการปฏิบัติการ4) การตรวจสอบการปฏิบัติงานและแกRไข และ 5) การ
ทบทวนการจัดการ เคร่ืองมือน้ีมีลักษณะเปVนแบบมาตราสHวน 5 ระดับ จาก 1 แทนระดับนRอยท่ีสุด 
จนถึง 5 แทนระดับมากท่ีสุด โดบในการพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชRในการวิจัยน้ีไดRผHานกระบวนการตHางๆ 
ตามข้ันตอนทางวิชาการ เพ่ือใหRมี Validity โดยมีผูRเช่ียงชาญในการตรวจสอบ และมี Reliability โดย
ใชRคHา Alpha coefficience ของ Cronbach 

4. สถิติท่ีใชRในการวิเคราะห�ขRอมูล ใชRสถิติพ้ืนฐานเพ่ือพรรณนาลักษณะของขRอมูล ไดRแกH คHา
รRอยละ คHาเฉลี่ย และสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 

การบริหารสิ่งแวดลRอมในโรงเรียนโรงเรียนคลองหRา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวมอยูHในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปVนรายดRานพบวHา ดRานท่ีมี
คHาเฉลี่ยสูงสุด คือดRานการกําหนดนโยบายสิ่งแวดลRอม อยูHในระดับมาก และดRานท่ีมีคHาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 
ดRานการตรวจสอบการปฏิบัติงานและแกRไข อยูHในระดับมาก จําแนกเปVนรายขRอ ดังน้ี 

1. ดRานการกําหนดนโยบายสิ่งแวดลRอม โดยรวมอยูHในระดับมาก จําแนกเปVนรายขRอพบวHา มี
คHาเฉลี่ยอยูHในระดับมากทุกขRอ เรียงอันดับจาก 3 อันดับแรก คือ “นโยบายแสดงถึงความมุHงม่ันของ
ผูRบริหารท่ีจะสนับสนุน ดําเนินการ ปรับปรุง ป{องกันปyญหาดRานสิ่งแวดลRอม” “กําหนดนโยบายการ
บริหารสิ่งแวดลRอมภายในโรงเรียน” และ “นโยบายการบริหารสิ่งแวดลRอมมีความสอดคลRองกับขนาด 
ขอบเขต ปyญหา และลักษณะโรงเรียน”  
 2. ดRานการวางแผนการดําเนินงานสิ่งแวดลRอม โดยรวมอยูHในระดับ จําแนกเปVนรายขRอพบวHา 
ขRอท่ีมีคHาเฉลี่ยสูงสุด คือ “ กําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือใหRบรรลุวัตถุประสงค�และ
เป{าหมายดRานสิ่งแวดลRอม ” อยูHในระดับมาก และขRอท่ีมีคHาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ “ นําขRอกฎหมาย นโยบาย 
แนวทางการดําเนินงาน หรือมาตรการดRานสิ่งแวดลRอม ขRอมูลสภาพ ปyญหาดRานสิ่งแวดลRอมท่ีสําคัญๆ 
มากําหนดวัตถุประสงค�การจัดการดRานสิ่งแวดลRอมของโรงเรียน ” อยูHในระดับปานกลาง 

3. ดRานการดําเนินการและการปฏิบัติการ โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก จําแนกเปVนรายขRอ
พบวHา ขRอท่ีมีคHาเฉลี่ยสูงสุด คือ “ประชุมประสานแผนเพ่ือทําความเขRาใจ การดําเนินงานดRาน
สิ่งแวดลRอมกับกลุHม/ฝ�ายตHางๆ ในโรงเรียน” อยูHในระดับมาก และขRอท่ีมีคHาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ “กําหนด
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ข้ันตอนการดําเนินงาน กิจกรรม คูHมือการดําเนินงานสิ่งแวดลRอม เพ่ือใหRม่ันใจไดRวHาบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานใหRบรรลุตามนโยบาย” อยูHในระดับปานกลาง 
 4. ดRานการตรวจสอบการปฏิบัติงานและแกRไข โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก จําแนกเปVนราย
ขRอพบวHา ขRอท่ีมีคHาเฉลี่ยสูงสุด คือ “กําหนดวิธีการดําเนินการกับขRอบกพรHองและวิธีการแกRไขป{องกัน
ปyญหาสิ่งแวดลRอมในโรงเรียน” อยูHในระดับมากและขRอท่ีมีคHาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ “ใหRบุคลากรภายใน
โรงเรียนมีสHวนรHวมในการตรวจสอบ แกRไข ปรับปรุง การดําเนินงานสิ่งแวดลRอมอยHางท่ัวถึง” อยูHใน
ระดับปานกลาง 
 5. ดRานการทบทวนการจัดการ โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก จําแนกเปVนรายขRอพบวHา มี
คHาเฉลี่ยอยูHในระดับมากทุกขRอ เรียงอันดับจาก 3 อันดับแรก คือ “บันทึกขRอสรุป ผลการประชุม
ทบทวนไวRเปVนลายลักษณ�อักษร” “ใหRบุคลากรในโรงเรียนมีสHวนรHวมในการประชุมทบทวนเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงานดRานสิ่งแวดลRอม” และ “ นําขRอมูลจากการดําเนินงานของผลการตรวจสอบ 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสถานการณ�ดRานตHางๆ มาประชุมทบทวนการบริหารสิ่งแวดลRอม”  
 
การอภิปรายผล 

การบริหารสิ่งแวดลRอมในโรงเรียนคลองหRา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 โดยรวมอยูHในระดับมากเม่ือพิจารณาเปVนรายดRาน พบวHา ทุกดRานอยูHในระดับมาก
เชHนกัน ผลดังกลHาวอาจเน่ืองมาจาก สิ่งแวดลRอมตHางๆ ท่ีมีอยูHของโรงเรียนมีความสําคัญเปVนอยHางมาก
ตHอการจัดการศึกษาในโรงเรียน เพราะวHาสภาพสิ่งแวดลRอมท่ีดี มีผลกระทบโดยตรงตHอครู นักเรียน 
และบุคลากรอ่ืนๆ หากโรงเรียนใดมีสภาพสิ่งแวดลRอมท่ีดียHอมสHงผลกระทบออกมาในทางท่ีดี และ
ในทางตรงกันขRามหากโรงเรียนมีสภาพสิ่งแวดลRอมท่ีไมHดี ยHอมสHงผลกระทบออกมาในทางท่ีไมHดีเชHนกัน 
ความสําคัญของสิ่งแวดลRอมท่ีดีของโรงเรียนมีผลโดยตรงตHอชีวิตและสุขภาพของนักเรียน ซึ่งสอดคลRอง
กับผลการวิจัยของ ศุภาพร ผิวงาม (2549: บทคัดยHอ) ศึกษาเร่ือง การจัดการสิ่งแวดลRอมใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอดHานชRาง จังหวัดสุพรรณบุรี พบวHา การจัดการสิ่งแวดลRอมใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอดHานชRาง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก และงานวิจัย
ของ สุวนีย� กาญจนฉายา (2548 : บทคัดยHอ) ท่ีศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการสิ่งแวดลRอมของ
ผูRบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวHา การบริหารจัดการสิ่งแวดลRอมของผูRบริหารสถานศึกษาขัน
พ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปVนรายดRาน พบวHา อยูHในระดับมากทุกดRานเชHนกัน  

1. ดRานการกําหนดนโยบายสิ่งแวดลRอม โดยรวมอยูHในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปVนเพราะวHา 
ผูRบริหารสถานศึกษา ครู ผูRปกครอง และบุคลากรอ่ืนๆ ท่ีมีสHวนเก่ียวขRอง ใหRความสําคัญกับดRานการ
กําหนดนโยบายสิ่งแวดลRอม เพราะตRองกําหนดนโยบายใหRเหมาะสมกับปyญหาสิ่งแวดลRอมในโรงเรียน 
กําหนดเป{าหมายและวัตถุประสงค�ตHางๆ ใหRสอดคลRองกัน ซึ่งสอดคลRองกับผลงานวิจัยของ พรลักษณ� 
สวHางศรี(2547 : บทคัดยHอ) ท่ีศึกษาวิจัยเร่ือง ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในการนํามาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดลRอม ISO 14001 มาใชRในโรงเรียนประถมศึกษา โครงการนํารHอง สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหHงชาติ ผลการวิจัยพบวHา 1) ความคิดเห็นท่ีมีตHอการปฏิบัติตามกระบวนการของ
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มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลRอม ISO 14001 ในโรงเรียนท้ังในการเปรียบเทียบระหวHางโรงเรียน
สองกลุHม การวิจัยและการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูRใหRขRอมูลสามกลุHมในแตHละกลุHมการวิจัย
แตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในดRานการ
อนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดลRอมการเปรียบเทียบระหวHางโรงเรียนสองกลุHมการวิจัยไมHแตกตHางกัน ใน
แตHละกลุHมการวิจัยแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ดRานการวางแผนการดําเนินงานสิ่งแวดลRอม โดยรวมอยูHในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปVนเพราะ 
ผูRบริหารเห็นความสําคัญในการบริหารแบบมีสHวนรHวม การรHวมกันจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ือใหR
บรรลุนโยบายดRานสิ่งแวดลRอม การกําหนดวัตถุประสงค�และเป{าหมาย เพ่ือรHวมกันกับทุกฝ�ายท่ี
เก่ียวขRองในการมีสHวนรHวมในการจัดการดRานสิ่งแวดลRอมของโรงเรียนใหRนHาอยูH นHามอง เหมาะสมกับ
การเรียนการสอนของนักเรียน สอดคลRองกับงานวิจัยของ ณุตตรา แทนขํา (2549 : บทคัดยHอ) ท่ี
ศึกษาวิจัยเร่ือง การจัดสิ่งแวดลRอมในโรงเรียนสิ่งแวดลRอมดีเดHนระดับประถมศึกษาผลการวิจัยพบวHา 
โรงเรียนท่ีไดRรับรางวัลสิ่งแวดลRอมดีเดHน มีการจัดสภาพแวดลRอมภายในบริเวณโรงเรียนใหRรHวมร่ืน มี
สถานท่ีรองรับขยะ และมีกิจกรรมประหยัดพลังงานไฟฟ{าและนํ้า ผูRบริหารโรงเรียนใหRความสําคัญใน
การจัดกิจกรรมสิ่งแวดลRอมศึกษา บุคลากรในโรงเรียนใหRความรHวมมือในการทํากิจกรรมสิ่งแวดลRอม
ศึกษา โดยเนRนใหRนักเรียนไดRลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือใหRเกิดความตระหนักในการอนุรักษ�และพัฒนา
สิ่งแวดลRอม 

3. ดRานการดําเนินการและการปฏิบัติการ โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก อาจเปVนเพราะวHา
ผูRบริหารสถานศึกษา มีการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงาน กิจกรรมการดําเนินงานสิ่งแวดลRอมตHางๆ 
รHวมกันประชุมประสานแผนงานเพ่ือทําความเขRาใจกับบุคลากรในทุกฝ�าย และจัดหาทุนสนับสนุน
ทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจะเปVนประโยชน�แกHนักเรียน และบุคลากรท่ีมีสHวนเก่ียวขRอง 
สอดคลRองกับงานวิจัยของ สุจินตรา ผริตะโกมล(2548 : บทคัดยHอ) ท่ีศึกษาวิจัยเร่ือง การจัด
สิ่งแวดลRอมของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี พบวHา 1) ความพอใจตHอการจัดสิ่งแวดลRอมของ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปVนรายดRานพบวHา 
ดRานวิชาการและดRานการบริหารจัดการอยูHในระดับมาก สHวนดRานกายภาพอยูHในระดับปานกลาง 2) 
ความคาดหวังตHอการจัดสิ่งแวดลRอมของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี โดยภาพรวมอยูHใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปVนรายดRานพบวHา อยูHในระดับมาก โดยเรียงคHาดังน้ี ดRานวิชาการ ดRานการ
บริหารจัดการ และดRานกายภาพ ตามลําดับ 3) ความพอใจและความคาดหวังตHอการจัดสิ่งแวดลRอม
ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ไมHมีความแตกตHางกันท้ังในภาพรวมและรายดRาน 

4. ดRานการตรวจสอบการปฏิบัติงานและแกRไข โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก อาจเน่ืองมาจาก
ผูRบริหารสถานศึกษาเห็นถึงความสําคัญของการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยมีการกําหนดแผนงาน
และวิธีการดําเนินการดRานสิ่งแวดลRอมอยHางสมํ่าเสมอ และใหRบุคลากรภายในโรงเรียนมีสHวนรHวมในการ
ตรวจสอบ แกRไข ปรับปรุง การดําเนินงานสิ่งแวดลRอมอยHางท่ัวถึง สอดคลRองกับงานวิจัยของ สําเริง 
วงษ�เจริญ (2549 : 76 ) ท่ีศึกษาวิจัยเร่ืองการบริหารสิ่งแวดลRอมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวHาการบริหารสิ่งแวดลRอมในสถานศึกษา ควรใหR
โรงเรียนกําหนดเป{าหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค�ของการบริหารสิ่งแวดลRอม 

5. ดRานการทบทวนการจัดการ โดย ภาพรวมอยูHในระดับมาก อาจเปVนเพราะวHาผูRบริหาร
สถานศึกษามีการเรียกประชุมทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค� และวิธีการดําเนินงานดRานสิ่งแวดลRอมกับ
ทุกฝ�ายท่ีเก่ียวขRอง และบันทึกสรุปผลการประชุมทบทวนตลอดอยHางสมํ่าเสมอ สอดคลRองกับงานวิจัย
ของ อรุณี ราชพัฒน� (2549 , บทคัดยHอ) ท่ีศึกษาวิจัยเร่ือง การจัดการสิ่งแวดลRอมและกิจกรรมเสริมหล
บักสูตรของโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดเลย 

ผลการวิจัยพบวHา นโยบายการดําเนินงานในเร่ืองการจัดการสิ่งแวดลRอมของโรงเรียนทุกขนสาดท่ีเปVน
กลุHมตัวอยHางเนRนการจัดบริเวณและสิ่งแวดลRอมในโรงเรียนใหRสะอาด รมร่ืน สวยงาม  
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บทคัดย�อ 

  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค�หลักเพ่ือศึกษาสภาพและปyญหาในการบริหารงานของศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน อําเภอพระสมุทรเจดีย� จังหวัดสมุทรปราการ ใน 6 
ดRาน ไดRแกHดRาน งานวิชาการ งานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลRอม งานบุคลากร งานธุรการการเงินและ
พัสดุ งานกิจการนักเรียน และดRานงานความสัมพันธ�กับชุมชนและการประชาสัมพันธ� โดยศึกษากับกลุHม
ตัวอยHางผูRบริหารและครูในสังกัดขององค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน อําเภอพระสมุทรเจดีย� จํานวน 106 
คน ท่ีไดRจากการสุHมตัวอยHางแบบจัดช้ันภูมิ เคร่ืองมือท่ีใชRในการวิจัยเปVนแบบสอบถามมาตราสHวน
ประมาณคHา 5 ระดับ วิเคราะห�ขRอมูลดRวยสถิติ คHาความถ่ี รRอยละ คHาเฉลี่ย คHาความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคHาที (Independent t-test) 
 ผลการวิจัยพบวHา : 1) สภาพการบริหารงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค�กรปกครองสHวน
ทRองถ่ิน อําเภอพระสมุทรเจดีย� โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก รวมท้ังในรายดRานทุกดRาน เรียงลําดับ
คHาเฉลี่ยจากมากไปหานRอยไดRแกH ดRานงานกิจการนักเรียน งานธุรการการเงินและพัสดุ งานวิชาการ 
งานบุคลากร งานความสัมพันธ�กับชุมชนและการประชาสัมพันธ� และดRานงานอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดลRอม 2) ปyญหาการบริหารงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน อําเภอ
พระสมุทรเจดีย� โดยภาพรวมและในรายดRานทุกดRานพบวHามีอยูHในระดับนRอย 3) ความคิดเห็นเก่ียวกับ
สภาพและปyญหาการบริหารงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน อําเภอพระ
สมุทรเจดีย� จังหวัดสมุทรปราการ ระหวHางผูRบริหารและครู โดยภาพรวมและรายดRานไมHมีความ
แตกตHางกันในทางสถิติ  
คําสาํคญั: สภาพและปyญหาการบริหารงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
 

Abstract 
 The main purpose of this research was to explor the states and problem of 
the administrative in Child Development Centers of under the Local Government 
Organization in Phasumutchedi district, Samutprakarn province. The sample group of 
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this study included 106 administrators and teachers of Child Development Centers 
that mention above., which were obtained by stratified random sampling method. 
The 5-level rating scale questionnaires were used as the data collection instrument. 
The statistics data utilized in the analysis process comprised of frequency 
distribution, percentage, mean,standard deviation, and Independent t-test. 
  The results of the research were as follows. 
 1. The administrative states of child development centers under the local 
government organizations in Phra Samut Chedi district, Samut Prakan province the 
overall Were found to be at a high level. The aspects, consecutively ranked highest 
to lowest in average values were student affair aspect, financial and procurement 
management aspect, academic aspect, personnel management aspect, community 
relations and public relations aspect, and building and environment management 
aspect. 
 2. The problems of administrating of child development centers under the 
local government organizations in Phasamutchedi district, Samutprakran province the 
overall Were found to be at a low level. Arranging from highest to lowest in average 
values,were as the building and environment management aspect, financial and 
procurement management aspect, personnel management aspect, academic aspect, 
community relations and public relations aspect, and student affair aspect 
respeetively. 
 3. The comparison of the administrators’ and teachers’ opinions regarding the 
states and problems of child development centers under the local government 
organizations in Phra Samut Chedi district, Samut Prakan province showed an 
insignificant difference among all of the aspects, which was not in accordance with 
this research assumption. 
Keywords: States and problems on Child Development Center administrative 
 

บทนํา 
   ปyจจุบันสังคมโลกกําลังเผชิญกับสภาพความเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ดRาน ท้ังเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง เทคโนโลยีท่ีกRาวหนRาอยHางรวดเร็ว ซึ่งลRวนสHงผลถึงวิถีชีวิตและความเปVนอยูHของทุกคนใน
สังคม ดังน้ัน การพัฒนาคนใหRมีศักยภาพและรูRเทHาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหRสามารถอยูH
รHวมกันในสังคมไดRอยHางมีความสุข จึงเปVนสิ่งสําคัญและมีความจําเปVนอยHางย่ิง เพราะหากสังคมหรือ
องค�กรใดมีคนท่ีมีศักยภาพสูงยHอมไดRเปรียบในการท่ีจะชHวยกันขับเคลื่อนสังคมหรือองค�กรไปสูH
ความสําเร็จตามเป{าหมายการพัฒนาประเทศจําเปVนตRองอาศัยทรัพยากรมนุษย�หรือบุคคลท่ีมีคุณภาพ
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และประสิทธิภาพสูงเพ่ือพัฒนาทรัพยากรประเทศชาติท่ีมีอยูHใหRเกิดประโยชน�สูงสุดฉะน้ันการเลี้ยงดู
สําหรับเด็กวัยน้ีจึงมีความสําคัญอยHางย่ิงเพราะประสบการณ�ท่ีเด็กจะไดRรับในชHวงอายุน้ีเปVนการสรRาง
พ้ืนฐานความพรRอมท้ังทางรHางกายอารมณ�จิตใจสังคมและสติปyญญาซึ่งเปVนพ้ืนฐานของการพัฒนาท่ีดี
สําหรับชHวงอายุตHอไปและรัฐธรรมนูญแหHงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีเจตนารมณ�ท่ีจะใหR
การศึกษาเปVนเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาคน คุRมครองสิทธิ สรRางความเสมอภาค และใหRโอกาสคน
ทุกคนไดRรับการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน จึงกําหนดวHาบุคคลยHอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานไมHนRอยกวHาสิบสองปY โดยไมHเก็บคHาใชRจHาย การกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐและ
องค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน จะตRองรับฟyงความเห็นของเอกชนและประชาชน และท่ีสําคัญ คือใหR
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การบริหารการศึกษาอยHางมีอิสระอยูHภายใตRการกํากับ
ติดตาม การประเมินผลและมาตรฐานจากรัฐดRวยเหตุน้ีรัฐบาลจึงไดRมีหนHวยงานท่ีมุHงพัฒนาเด็กเล็กใน
ดRานการสHงเสริมการอบรมเลี้ยงดูใหRเด็กมีความเจริญเติบโตท้ังในดRานรHางกายและจิตใจอีกท้ังเพ่ือเปVน
การชHวยแบHงเบาภาระของผูRปกครองซึ่งหนHวยงานดังกลHาวไดRแกHศูนย�พัฒนาเด็กจากผลการดําเนินงานท่ี
ผHานมา พบวHาผูRปกครอง ประชาชนสHวนใหญHใหRความสําคัญตHอการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยเพ่ิม
มากข้ึนโดยเฉพาะในเด็กเล็กประกอบกับรัฐธรรมนูญแหHงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560และ
กรมสHงเสริมการปกครองสHวนทRองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ใหRรับสมัครเด็กเล็กอายุต้ังแตH 2 ปYขึ้นไป ทํา
ใหRการบริหารการจัดการท้ังดRานวิชาการหลักสูตร ตRองมีการปรับเปลี่ยนใหมHเกือบท้ังหมด เพราะท้ัง
บุคลากรท่ียังไมHพรRอมและมีจํานวนไมHเพียงพอตHอจํานวนเด็กเล็ก อีกท้ังสถานท่ีก็คับแคบลง เคร่ืองเลHน
สําหรับพัฒนาการเด็ก สื่อการเรียนการสอนก็มีไมHเพียงพอ ท้ังงบประมาณท่ีไดRรับการจัดสรรมามีอยHางจํากัด  
 จากปyญหาและความเปVนมาดังกลHาว ผูRวิจัยในฐานะผูRรับผิดชอบดูแลงานดRานการจัดการศึกษา
ขององค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน และงานในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก จึงมีความสนใจทําการวิจัยเพ่ือศึกษา
สภาพและปyญหาการบริหารงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กของสังกัดองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน อําเภอพระ
สมุทรเจดีย� จังหวัดสมุทรปราการเพ่ือนําขRอมูลท่ีไดRใชRเปVนแนวทางในการแกRไขปรับปรุงพัฒนางานของ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กใหRมีคุณภาพเพ่ิมความเช่ือม่ันและความไวRวางใจใหRกับผูRปกครอง และเพ่ือนําขRอมูล
ใหRผูRบริหารผูRท่ีมีสHวนเก่ียวขRองในการจัดการศึกษานํามาใชRประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติงานรHวมกันในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กของสังกัดองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน อําเภอพระ
สมุทรเจดีย� จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล ท้ังในดRานโอกาสทางการศึกษาและการ
พัฒนาประเทศตHอไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาสภาพและปyญหาการบริหารงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค�กรปกครองสHวน
ทRองถ่ิน อําเภอพระสมุทรเจดีย� จังหวัดสมุทรปราการ 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพและปyญหาการบริหารงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค�กรปกครองสHวน
ทRองถ่ิน อําเภอพระสมุทรเจดีย� จังหวัดสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของผูRบริหารและครู 
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ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตดRานเน้ือหา 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูRศึกษาไดRกําหนดขอบเขตดRานเน้ือหา จากการศึกษาการบริหารจัดการและ

ปyญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กของสังกัดองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน อําเภอพระ
สมุทรเจดีย� จังหวัดสมุทรปราการ ปYการศึกษา 2560 โดยอาศัยอาศ้ัยแนวคิดทฤษฎีในการบริหารงานของศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน (สํานักบริหารการศึกษาทRองถ่ิน. 2545) ประกอบดRวย 

 1) การบริหารงานดRานงานวิชาการ 
2) ดRานงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลRอม  
3) ดRานงานบุคลากร  
4) ดRานงานธุรการการเงินและพัสดุ  
5) ดRานงานกิจการนักเรียน  
6) ดRานงานความสัมพันธ�กับชุมชนและการประชาสัมพันธ� 

2. ขอบเขตดRานประชากร 
 ประชากรท่ีใชRในการวิจัย ไดRแกH ผูRบริหารและครู ในสังกัดองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน อําเภอ

พระสมุทรเจดีย� ท่ีมีศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในอําเภอพระสมุทรเจดีย� จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 6 ศูนย� 
ประกอบดRวยผูRบริหาร จํานวน 37 คน ครู จํานวน 103 คน รวมจํานวน 140 คน ประกอบดRวยศูนย�ฯ ใน
องค�การบริหารสHวนทRองถ่ิน ตําบลตHาง  ๆดังน้ี 

1) ตําบลในคลองบางปลากด  
2) ตําบลบRานคลองสวน  
3) ตําบลนาเกลือ  
4) ตําบลแหลมฟ{าผHา 
5) ตําบลแหลมฟ{าผHา  
6) ตําบลพระสมุทรเจดีย� 

   กลุHมตัวอยHาง ไดRแกH ผูRบริหารและครู สังกัดองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน อําเภอพระสมุทรเจดีย� ท่ี
มีศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในอําเภอพระสมุทรเจดีย� จังหวัดสมุทรปราการ โดยการใชRตารางสําเร็จรูปของเครสซี่และ
มอร�แกน (Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. ,1970 : 607-610) ไดRกลุHมตัวอยHาง เปVนผูRบริหารจํานวน 34 
คน และครู จํานวน 72 คน รวมท้ังสิ้น 106 คน 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยสภาพและปyญหาการบริหารงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค�กรปกครองสHวน
ทRองถ่ิน อําเภอพระสมุทรเจดีย� จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งประกอบดRวย 6 ดRาน โดยผูRวิจัยกําหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัยตามหลักการบริหารงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน (สํานักบริหาร
การศึกษาทRองถ่ิน. 2545) โดยผูRวิจัยไดRศึกษาตัวแปรตRน เปVนสถานภาพการดํารงตําแหนHงของผูRตอบ
แบบสอบถาม สHวนตัวแปรตามเปVนสภาพและปyญหาในการบริหารงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค�กร
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ปกครองสHวนทRองถ่ิน อําเภอพระสมุทรเจดีย� จังหวัดสมุทรปราการ 6 ดRาน ไดRแกH 1) ดRานงานวิชาการ 2) 
ดRานงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลRอม 3) ดRานงานบุคลากร4.)ดRานงานธุรการการเงินและพัสดุ 5) 
ดRานงานกิจการนักเรียน 6) ดRานงานความสัมพันธ�กับชุมชนและการประชาสัมพันธ� โดยตัวแปรตRนและตัวแปร
ตามดังกลHาวความสัมพันธ�กัน ดังภาพท่ี 1 

 
ตัวแปรตOน     ตัวแปรตาม 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 แบบวิจัยท่ีใชRในการศึกษาเร่ืองน้ี เปVนแบบวิจัยในเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มุHง
อธิบายสภาพและปyญหาในการบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีอยูHในสังกัดขององค�การปกครองสHวน
ทRองถ่ิน อําเภอพระสมุทรเจดีย� จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีมีศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก มีท้ังหมด 6 ศูนย� มี
ผูRบริหารและตรู รวมกันท้ังสRน 140 คน 

กลุHมตัวอยHางท่ีใชRในการวิจัยคร้ังน้ีเปVนผูRบริหารและครู สังกัดองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน 
อําเภอพระสมุทรเจดีย� ท่ีมีศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในอําเภอพระสมุทรเจดีย� จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 
106 คน สุHมตัวอยHาง โดยอาศัยตารางกําหนดขนาดตัวอยHางของเครสซี่และมอร�แกน ดRวยการสุHมแบบจัดช้ันภูมิ
เคร่ืองมือท่ีใชRในการเก็บรวบรวมขRอมูลเปVนแบบสอบถามมาตราสHวนประมาณคHา 5 ระดับ แบHงเปVน 2 ตอน ตอนท่ี 
1สอบถามสถานภาพของผูRตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับสภาพและปyญหาการบริหารงานของศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก โดยเคร่ืองมือท่ีใชRน้ีไกRผHานกระบวนการสรRางและพัฒนาตามหลักวิชาการ จนมี Validity และ 
Reliability อยูHในระดับท่ีสามารถนําไปใชRเก็บรวบรวมขRอมูลไดR 

การวิเคราะห�ขRอมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค�ของการวิจัย ไดRดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
 1. วิเคราะห�ขRอมูลเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของผูRบริหารและครู โดยหาคHาความถ่ีและคHารRอยละ
(%) เสนอผลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

สภาพและป}ญหาการบริหารงานในศนูย�
พัฒนาเด็กเล็ก ใน 4 ดOาน  ไดOแก� 

  1) ดRานงานวิชาการ   
  2) ดRานงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลRอม   
  3) ดRานงานบุคลากร 
  4) ดRานงานธุรการการเงินและพัสดุ   
  5) ดRานงานกิจการนักเรียน   
  6) ดRานงานความสัมพันธ�กับชุมชนและการ         
ประชาสัมพันธ�   

สถานภาพของผูOใหOขOอมูล 
 1) ผูRบริหารศูนย�ฯ 
   2) ครู 
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 2. วิเคราะห�สภาพและปyญหาการบริหารงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก โดยการหาคHาเฉลี่ย และคHาสHวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เปVนรายขRอ รายดRาน และโดยภาพรวม  
 3.วิเคราะห�เปรียบเทียบความคิดเห็นสภาพและปyญหาการบริหารงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตาม
ความคิดเห็นของผูRบริหารและครู เปVนรายดRาน และโดยภาพรวม โดยใชRคHาเฉลี่ย คHาสHวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคHาที (Independent t-test) เพ่ือประมาณคHา Parameter และยืนยัน
ฉันทามติ (Consensus) ของความคิกดเห็นของผูRบริหารและครู ในประเด็นท่ีสอบถาม 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สภาพการบริหารงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน อําเภอพระ
สมุทรเจดีย� จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมและในแตHละดRานท้ัง 6 ดRาน อยูHในระดับมาก   
 2. ปyญหาการบริหารงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน อําเภอพระ
สมุทรเจดีย� จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมและในแตHละดRานท้ัง 6 ดRาน อยูHในระดับนRอย 
 3. ผูRบริหารและครูศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน อําเภอพระสมุทรเจดีย� 
จังหวัดสมุทรปราการ มีความคิดเห็นตHอสภาพ และปyญหาการบริหารงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวม และ
รายดRานไมHแตกตHางกันในทางสถิติ 
 
การอภิปรายผล 
 1. สภาพการบริหารงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน อําเภอพระ
สมุทรเจดีย� จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูHในระดับมากท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
การบริหารงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเปVนภารกิจหลักขององค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินโดยตRองรHวมมือกัน
ดําเนินการใหRเปVนไปตามวัตถุประสงค�โดยมุHงใหRนักเรียนมีคุณภาพและอยูHในสังคมไดRอยHางมีความสุข 
จึงจําเปVนท่ีผูRบริหารตRองบริหารใหRมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการท่ีดีและเหมาะสม ซึ่งผูRบริหาร
และครูสังกัดองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินสHวนใหญHไดRรับการฝ}กอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูR ดRานการ
บริหารจัดการและการบริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กประกอบกับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
สHวนใหญHไดRถHายโอนภารกิจใหRกับองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินเปVนผูRรับผิดชอบการบริหารจัดการทุกๆ 
ดRานทําใหRการบริหารงานเกิดความคลHองตัวมากย่ิงข้ึนซึ่งองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินจะตRองรับผิดชอบ
ภารกิจการดําเนินการจัดการศึกษาใหRไดRคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือใหRศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในความ
รับผิดชอบขององค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินเปVนสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดRมาตรฐาน สามารถ
ใหRบริการตอบสนองชุมชนดRานการจัดการศึกษาแกHเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ขวบอยHางท่ัวถึงและเปVน
ทรัพยากรท่ีมีคุณภาพตามอํานาจหนRาท่ี และเจตนารมณ�ของรัฐบาล จึงทําใหRมุมมองของผูRบริหารและ
ครูมีทัศนคติท่ีดีตHอสภาพการบริหารงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ดังงานวิจัยของพรพรรณ อรุณเวช 
(2557, หนRา 79) ศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาสําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครองสHวน
ทRองถ่ิน จังหวัดจันทบุรี พบวHาสภาพการบริหารจัดการศึกษาสําหรับศูนย�พัฒนาเด็กขององค�กรปกครองสHวน
ทRองถ่ิน จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปVนรายดRานพบวHาดRานงานกิจการ
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นักเรียนมีสภาพการบริหารงานระดับมาก รองลงมาคือ ดRานงานธุรการการเงินและพัสดุ และดRานท่ีมี
สภาพการบริหางานนRอยท่ีสุดคือดRานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลRอมและสอดคลRองกับงานวิจัยของน
ภัสสร สวHางโคตร (2552 : บทคัดยHอ) ไดRศึกษาการดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค�กรปกครอง
สHวนทRองถ่ิน ตามทัศนะของบุคลากร และแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินเขตอําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ� ผลการวิจัยพบวHาการดําเนินงาน
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินตามทัศนะของบุคลากรเขตอําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ� โดยรวมมีการดําเนินงานอยูHในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปVนรายดRานพบวHา ดRานบุคลากร 
และการบริหารจัดการ และดRานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรกิจกรรมตามหลักสูตร มีการ
ดําเนินงานอยูHในระดับมาก สHวนดRานการมีสHวนรHวมและการสนับสนุนจากชุมชน และดRานอาคาร
สถานท่ี สิ่งแวดลRอม และความปลอดภัย มีการดําเนินงานอยูHในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลRองกับ
งานวิจัยของสอดคลRองกับงานวิจัยของโสรดา จิตรฉาย (2555) ไดRทําการศึกษาสภาพและแนว
ทางแกR ไขปyญหาการจัดการศึกษาศูนย� พัฒนาเด็กเล็กขององค�การบริหารสHวนตําบล ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวHา สภาพการจัดการศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�การบริหาร
สHวนตําบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูHในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปVน
รายดRานพบวHาดRานท่ีมีการปฏิบัติสูงสุด คือดRานบุคลากร รองลงมาคือ ดRานการบริหารจัดการศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก และดRานท่ีมีการปฏิบัติตํ่าสุด คือ ดRานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 

2. ปyญหาการบริหารงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน อําเภอพระ
สมุทรเจดีย� จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูHในระดับนRอย เม่ือพิจารณาเปVนราย
ดRานพบวHา ดRานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลRอม มีคะแนนเฉลี่ยอยูHในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินในเขตอําเภอพระสมุทรเจดีย� 
จังหวัดสมุทรปราการ หลายแหHง ยังไมHมีอาคารสถานท่ีเปVนเอกเทศ การจัดหRองเรียนยังไมHเปVนสัดสHวน 
สนามเด็กเลHน สนามหญRา ตRนไมR ยังไมHเพียงพอ วัสดุครุภัณฑ�เชHนโต ะเกRาอ้ีช้ันวางของเคร่ืองนอนฯลฯ 
มีจํานวนไมHพอเพียงพอและอยูHในสภาพท่ีใชRการไดRไมH เหมาะสมกับเด็กสHงผลใหRปyญหาในการ
บริหารงานดRานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลRอม โดยรวมอยูHในระดับปานกลาง สHวนดRานงานธุรการ
การเงินและพัสดุดRานงานบุคลากรดRานงานวิชาการดRานงานความสัมพันธ�กับชุมชนและการประชาสัมพันธ� และ 
ดRานงานกิจการนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยอยูHในระดับนRอยตามลําดับ ท้ังน้ีอาจมีสาเหตุมาจากการท่ีศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพการบริหารงานอยูHในระดับมากและมีความพรRอมในดRานการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กเล็กอยูHแลRว ผูRบริหารเห็นความสําคัญของการบริหารงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กร
ปกครองสHวนทRองถ่ิน จึงสHงผลใหRปyญหาการบริหารงานลดนRอยลงไปดRวยซึ่งสอดคลRองกับการงานวิจัย
ของ วุฒิชัย แกHนโมก (2553) ไดRทําการศึกษาปyญหาการบริหารงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�การ
บริหารสHวนตําบลในจังหวัดมหาสารคามผลการวิจัยพบวHาปyญหาการบริหารงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กของ
องค�การบริการสHวนตําบลในจังหวัดมหาสารคามตามความคิดชองผูRบริหารและผูRดูแลเด็กองค�การบริหาร
สHวนตําบลโดยภาพรวมอยูHในระดับนRอยเม่ือพิจารณาเปVนรายดRานตามความคิดเห็นของผูRบริหาร
องค�การบริหารสHวนตําบลพบวHาดRานบุคลากรและดRานบริหารจัดการดRานวิชาการและดRานกิจกรรม
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ตามหลักสูตรและมีดRานการมีสHวนรHวมและสนับสนุนจากชุมชนอยูHในระดับนRอยสHวนดRานอาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดลRอมอยูHในระดับปานกลางสอดคลRองกับงานวิจัยของ ประเสริฐ บุญมี (2554) ไดR
ทําการศึกษาปyญหาการบริหารงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินในเขตอําเภอ
ชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร�ใน 4 ดRานไดRแกHดRานบุคลากรและการบริหารจัดการดRานอาคารสถานท่ี
สิ่งแวดลRอมและความปลอดภัยดRานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรและดRานการมีสHวนรHวมและการ
สนับสนุนจากชุมชนผลการวิจัยพบวHาปyญหาการบริหารงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค�กรปกครอง
สHวนทRองถ่ินในเขตอําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร�ตามความคิดเห็นของผูRบริหารและผูRดูแลเด็กสังกัด
องค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินโดยภาพรวมอยูHในระดับนRอยเม่ือพิจารณาเปVนรายดRานพบวHาดRานอาคาร
สถานท่ีสิ่งแวดลRอมและความปลอดภัยอยูHในระดับปานกลางสHวนขRออ่ืนๆอยูHในระดับนRอยขRอเสนอแนะ
เพ่ิมเติมอ่ืนๆเก่ียวกับการบริหารงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินในเขตอําเภอ
ชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร�ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือควรสนับสนุนงบประมาณใหRกับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
อยHางเพียงพอรองลงมาคือควรใหRศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารท่ีเปVนเอกเทศและควรสนับสนุนใหRผูRดูแลเด็ก
ไดRศึกษาในระดับสูงข้ึนและสอดคลRองกับงานวิจัยของโสรดา จิตรฉาย (2555)ไดRทําการศึกษาปyญหาการจัด
การศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�การบริหารสHวนตําบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมมีปyญหาอยูH
ในระดับนRอย 

3. เปรียบเทียบสภาพและปyญหาการบริหารงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค�กรปกครองสHวน
ทRองถ่ิน อําเภอพระสมุทรเจดีย� จังหวัดสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของผูRบริหารและครู พบวHา
ผูRบริหารและครูมีความคิดเห็น โดยภาพรวมและรายดRานไมHแตกตHางกัน ท้ังน้ีอาจเปVนเพราะวHาการ
บริหารงานศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเปVนภารกิจหลักขององค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินโดยตRองรHวมมือกัน
ดําเนินการใหRเปVนไปตามวัตถุประสงค�โดยมุHงใหRนักเรียนมีคุณภาพและอยูHในสังคมไดRอยHางมีความสุข 
จึงจําเปVนท่ีผูRบริหารตRองบริหารใหRมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการท่ีดีและเหมาะสม ซึ่งผูRบริหาร
และครูสังกัดองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินสHวนใหญHไดRรับการฝ}กอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูR ดRานการ
บริหารจัดการและการบริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กประกอบกับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
สHวนใหญHไดRถHายโอนภารกิจใหRกับองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินเปVนผูRรับผิดชอบการบริหารจัดการทุกๆ 
ดRานทําใหRการบริหารงานเกิดความคลHองตัวมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเปVนสถานศึกษา 
ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหHงชาติ พ.ศ.2542 และแกRไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี3)พ.ศ.
2553 องค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินจึงมีหนRาท่ีรับผิดชอบ การบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
ใหRมีมาตรฐานและมีคุณภาพตามหลักวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวขRอง โดย
ความรHวมมือสนับสนุนของประชาชนในชุมชนทRองถ่ินน้ันๆ ซึ่งบุคลากรท่ีเก่ียวขRองในการดําเนินงานของศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบดRวยผูRบริหารไดRแกH นายกฯ ปลัดองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน ตลอดจนบุคลากรซึ่งมี
หนRาท่ีในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก อาทิ หัวหนRาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ครู โดยบุคลากรท่ีเก่ียวขRองจะตRองมี
บทบาทหนRาท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการเพ่ือใหRศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กร
ปกครองสHวนทRองถ่ินสามารถดําเนินงานใหRการศึกษาและพัฒนาการสําหรับเด็กไดRอยHางถูกตRองตาม
หลักวิชาการดRวยความเหมาะสม และเปVนไปตามความตRองการของทRองถ่ิน สอดคลRองกับงานวิจัยของ 
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วันเพ็ญ กงเพชร (2558) ไดRทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด
องค�การบริหารสHวนตําบลเสือโกRกอําเภอวาปYปทุม จังหวัดมหาสารคาม กลุHมตัวอยHางในการวิจัยคร้ังน้ี 
เปVนคณะกรรมการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก และครูผูRดูแลเด็ก ในสังกัดองค�การบริหารสHวนตําบลเสือโกRก 
อําเภอวาปYปทุม จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 88 คน เคร่ืองมือท่ีใชRในการวิจัยเปVนแบบสอบถาม ผล
การเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตHอการบริหารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค�การบริหารสHวน
ตําบลเสือโกRก อําเภอวาปYปทุมจังหวัดมหาสารคามพบวHาผูRบ ริหารและครูท่ี มี ตําแหนHงและ
ประสบการณ�ในการทํางาน ตHางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและรายดRาน ไมHแตกตHางกัน 

 
ขOอเสนอแนะ 
 แมRผลการวิจัยจะพบวHา การบริหารงานของศูนย�ในดRานตHางๆ มีการดําเนินการไดRในระดับ
มาก และมีปyญหาอยูHในระดับนRอยก็ตาม แตHผูRบริหารหรือผูRเก่ียวขRองก็ควรไดRมีการติดตามและ
พิจารณาตรวจสอบอยูHอยHางตHอเน่ือง สิ่งใดท่ีทําไดRดีก็ควรรักษาไวR สิ่งใดท่ีคิดวHายังสามารถปรับปรุงและ
พัฒนาใหRดีย่ิงๆ ข้ึนตHอไป ก็ควรดําเนินการ แตHอยHางไรก็ตามในการวิจัยน้ี ก็มีขRอสังเกตใหRพิจารณา 
ดังน้ี 

1. ควรสHงเสริม พัฒนาหRองนํ้าหRองสRวม สําหรับเด็ก โดยแยกใหRเปVนสัดสHวนสําหรับเด็กชาย และ
เด็กหญิงโดยเฉลี่ย 1 ท่ีตHอเด็ก 10-12 คน โถสRวมตRองมีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก หRองนํ้ามีแสงสวHางเพียงพอ 
อากาศถHายเทไดRสะดวก พ้ืนไมHลื่น ประตูจะตRองไมHใสHกลอน และมีสHวนสูงท่ีสามารถมองเห็นเด็กไดRจากภายนอก
หรืออาจดัดแปลงหRองสRวมท่ีมีอยูHแลRวใหRเหมาะสมและปลอดภัยแยกเปVนสัดสHวนสําหรับเด็กผูRชายและ
เด็กผูRหญิง 

2. ควรจัดอบรมใหRความรูRเก่ียวกับการเลี้ยงดูเด็กแกHผูRปกครองอยHางสมํ่าเสมอ และใหRความ 
สําคัญตHอการจัดกิจกรรมเผยแพรHผลงานเด็กตHอชุมชน 

 
 ขRอเสนอแนะสาํหรับการทําวิจัยในคร้ังตHอไป 
  1. ควรมีการศึกษาวิจัยเร่ืองลักษณะเดียวกันน้ี โดยขยายขอบขHายกลุHมประชากรและกลุHมตัวอยHางใหR
กวRางขวางมากข้ึนเปVนระดับจังหวัดระดับภาค หรือท้ังประเทศเพ่ือใหRไดRขRอมูลท่ีหลากหลายและครอบคลุมใหR
มากท่ีสุด 
  2. ควรศึกษาความคิดเห็นของผูRปกครองนักเรียนท่ีมีตHอสภาพและปyญหาการบริหารงานศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน อําเภอพระสมุทรเจดีย� จังหวัดสมุทรปราการ 
  3.ควรศึกษาปyจจัยท่ีสHงผลตHอความคิดเห็นของผูRบริหารและครูในการบริหารงานศูนย�พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค�กรปกครองสHวนทRองถ่ิน อําเภอพระสมุทรเจดีย� จังหวัดสมุทรปราการ 
 3. ควรศึกษาความพึงพอใจของผูRปกครองเด็ก เพราะหากศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก จะมีการบริหารไดR หรือมี
ปyญหานRอยเพียงใด แตHหากผูRปกครองเด็กไมHพึงพอใจ ก็ถือวHาการบริหารงานน้ันยังไมHประสบผลสําเร็จ 
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การมีส�วนร�วมของผูOปกครองในการจัดการและส�งเสริมการพฒันาโรงเรียนวัดดอนไก�เต้ีย  
สังกัดสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

Parent’s Participation in Managing and Enhancing the Development of Wat-
Donkaitia School under the Phetchaburi Primary  

Educational Service Area Office 1 
 

จันทกานต� อรุณ 
นักวิชาการอิสระ 

 
บทคัดย�อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค� 1) เพ่ือศึกษาการมีสHวนรHวมของผูRปกครองนักเรียนในการจัดการและ
สHงเสริม พัฒนาโรงเรียนวัดดอนไกHเต้ีย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
2) เพ่ือศึกษาการมีสHวนรHวมของผูRปกครองนักเรียนในการจัดการและสHงเสริม พัฒนาโรงเรียนวัดดอน
ไกHเต้ีย จําแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา กลุHมตัวอยHางท่ีใชRในการวิจัย คือ ผูRปกครองนักเรียน
โรงเรียนวัดดอนไกHเต้ีย จํานวน 322 คน ไดRจากการสุHมตัวอยHางอยHางงHาย เคร่ืองมือในการรวบรวม
ขRอมูลคือ แบบสอบถามชนิดมาตราสHวนประมาณคHา 5 ระดับ สถิติท่ีใชRในการวิเคราะห�ขRอมูลคือ 
คHาความถ่ี คHารRอยละ คHาเฉลี่ย และคHาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน สHวนการทดสอบสมมติฐานทดสอบ
ดRวยคHาทีแบบ One sample t-test 
 ผลการวิจัยพบวHา 
 1. ผูRปกครองนักเรียนมีสHวนรHวมในการจัดการและสHงเสริม พัฒนาโรงเรียนวัดดอนไกHเต้ีย 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก 
 2. การมีสHวนรHวมในการจัดการและสHงเสริม พัฒนาโรงเรียนวัดดอนไกHเต้ียของผูRปกครอง
นักเรียนพบวHา 
  2.1 ผูRปกครองนักเรียนท่ีเปVนเพศ และอายุ แตกตHางกัน มีสHวนรHวมในการจัดการและ
สHงเสริมพัฒนาโรงเรียนวัดดอนไกHเต้ีย แตกตHางกัน 

 2.2 ผูRปกครองนักเรียนท่ีระดับการศึกษาแตกตHางกัน มีสHวนรHวมในการจัดการและสHงเสริม
พัฒนาโรงเรียนวัดดอนไกHเต้ีย ไมHแตกตHางกัน 
คําสําคัญ : การมีสHวนรHวมของผูRปกครองนักเรียน การจัดการและสHงเสริมการพัฒนาโรงเรียน  

 
Abstract  

  This research had 2 objectives which 1) to study parent’s participation in 
managing and enhancing the development of Watdonkaitia school under The Phetchaburi 
primary educational administration service area office 1. 2) to compare parent’s 
participation in managing and enhancing the development of Watdonkaitia school 
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which classified by gender age and educational level. The sample were 322 parents 
who were selected by simple random sampling. The tool was 5 rating scale 
questionnaire and data were analyzed by frequency percentage mean standard 
deviation. The hypothesis were tested by one sample t-test. 
 The results reveal that : 
  1. The most sample were female, Over 41 years old of age and Bachelor's 
Degree and over. 
 2. Parents’ opinion toward participation in managing and enhancing the 
development of Watdonkaitia school were at high level in overall. 
 3. The different comparative of participation in managing and enhancing the 
development of Watdonkaitia school found that : 
  3.1 Parents’ participation between male and female in managing and 
enhancing the development of Watdonkaitia school were different in overall. 
  3.2 Parents who had different ages, were different participation in 
managing and enhancing the development of Watdonkaitia school. 
  3.3 Parents who had different educational level, were not different 
participation in managing and enhancing the development of Watdonkaitia school. 
Keywords : Parent s’participationม managing and enhancing the development school 
 
บทนํา 

 การศึกษาในปyจจุบันเปVนยุคของการปฏิรูปการศึกษาไมHวHาจะเปVนโครงสรRางการบริหารการ
จัดการเรียนรูR การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การประกันคุณภาพ ฯลฯ เพ่ือใหRสอดคลRองกับ ยุคสมัย
ของการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดRานเทคโนโลยี สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดลRอม จึงจําเปVน
อยHางย่ิงท่ีจะตRองมีการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือใหRสอดคลRองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลHาว และรองรับ
ผลิตผลท่ีเกิดจากการศึกษา ซึ่งก็คือผูRเรียนใหRเปVนไปตามความตRองการของสังคม (รุHง แกRวแดง, 2545, 
หนRาคํานํา) องค�ประกอบของกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรูRของผูRเรียนท่ีสําคัญ คือ การใหR
ชุมชนเขRามามีสHวนรHวมในการจัดการศึกษา พรRอมท้ังสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษาโดยใชR
องค�ประกอบท่ีสําคัญของกระบวนการศึกษาและการเรียนรูR คือ การเพ่ิมบทบาทของชุมชนในการรับรูR
เป{าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ติดตามความกRาวหนRา และสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูR
ของผูRเรียน ผูRเรียนจะตRองไดRรับการช้ีแนะแนวทาง ไดRรับการประคบประหงมดูแลเปVนอยHางดี การ
ช้ีแนะแนวทางในแตHละข้ันตอนตRองใชRเวลา ผูRดําเนินการควรไดRรับการฝ}กฝนจากผูRชํานาญการและตRอง
ใชRผูRมีความรูRเฉพาะทางระบบการศึกษา(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหHงชาติ, 2555, หนRา 18 
– 19 )  
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ในการจัดการศึกษาน้ันตRองเห็นความสําคัญของสังคมและทRองถ่ินในการเขRามามีสHวนรHวม ใน
การจัดการศึกษา โดยมีความมุHงหมายท่ีจะใหRเกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ ความตRองการ
ของทRองถ่ิน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงมีบทบาทสําคัญในการมีสHวนรHวมในการจัด
การศึกษาใหRเปVนไปตามเจตนารมณ�ของรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหHงชาติ พุทธศักราช 2542 สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาตRองวางแผนกลยุทธ�การจัดทํา
กรอบงบประมาณลHวงหนRาระยะปานกลางโดยเร่ิมนํารHองดําเนินการต้ังแตHปYงบประมาณ 2545 และใชR
พรRอมกันในปYงบประมาณ 2546 เปVนตRนไปโดยหวังวHาระบบงบประมาณแบบมุHงเนRนผลงานจะสHงผล
ตHอการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหHงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแกRไข พ.ศ. 2545 ใหR
มีคุณภาพสอดคลRองมาตรฐานตามท่ีกําหนด (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหHงชาติ, 
2541, หนRา 2) 

โรงเรียนวัดดอนไกHเต้ีย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จาก
การวิเคราะห�สภาพปyจจุบันปyญหาพบวHา ปyญหาและจุดอHอนในการจัดการและสHงเสริมการพัฒนา
โรงเรียน และดRานท่ีตRองมีการปรับปรุงแกRไขโดยเรHงดHวนเพ่ือใหRเกิดความเขRาใจอันดีตHอกันระหวHาง
โรงเรียนกับผูRปกครองนักเรียนคือ ผูRปกครองนักเรียนยังขาดความตระหนักในการเขRามามีสHวนรHวม ใน
การดําเนินการจัดกิจกรรมและการจัดการและสHงเสริมการพัฒนาโรงเรียน โดยผูRปกครองนักเรียนขาด
ความตระหนักในบทบาทหนRาท่ีของตนเองในการเขRามามีสHวนรHวมเทHาท่ีควร โดยเฉพาะในดRานการเปVน
องค�คณะบุคคลท่ีจะทําหนRาท่ีเสริมสรRางความสัมพันธ�อันดีระหวHางโรงเรียนกับผูRปกครองนักเรียนใหR
เกิดความรHวมมือท่ีดีตHอกัน จากการประเมินตนเองของโรงเรียน พบวHา ดRานการสHงเสริมความสัมพันธ� 
ความรHวมมือระหวHางโรงเรียน ผูRปกครอง ชุมชน องค�กรภาครัฐและเอกชนในการจัดการและสHงเสริม
การพัฒนาโรงเรียนอยูHในเกณฑ�คุณภาพระดับพอใชR ถึงแมRวHาผูRปกครองนักเรียนจะเขRามามีสHวนรHวมใน
การจัดการและสHงเสริมการพัฒนาโรงเรียน แตHก็อยูHในระดับคHอนขRางนRอย และยังมีสHวนรHวมในการ
สนับสนุนการดูแล การจัดการและสHงเสริมการพัฒนาโรงเรียนนRอยอีกดRวย อีกท้ังผูRปกครองนักเรียนยัง
ขาดความตระหนักในการเขRามามีสHวนรHวมในการจัดการและสHงเสริมการพัฒนาโรงเรียน ท้ังทางตรง
และทางอRอม โดยทางตรงยังขาดความตระหนักในการมีสHวนรHวมในการจัดการและสHงเสริมการพัฒนา
โรงเรียน ในดRานตHางๆ  

จากสภาพปyจจุบันปyญหาดังกลHาว ผูRวิจัยมองเห็นความสําคัญของการพัฒนาการมีสHวนรHวมใน
การจัดการและสHงเสริมการพัฒนาโรงเรียน ท่ีจะตRองมีการดําเนินการเพ่ือใหRผูRปกครองนักเรียนไดRเกิด
ความตระหนักในการเขRามามีสHวนรHวมในการจัดการและสHงเสริมการพัฒนาโรงเรียน เพ่ือเปVนประโยชน�
ตHอการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษารHวมกันของโรงเรียนกับผูRปกครองนักเรียนมากย่ิงข้ึน จึงไดR
ดําเนินการศึกษาคRนควRาการพัฒนาการมีสHวนรHวมของผูRปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาเพ่ือนํา
ขRอสนเทศท่ีไดRไปใชRในการปรับปรุงแกRไขเพ่ือพัฒนาการมีสHวนรHวมของผูRปกครองนักเรียนในการจัดการ
และสHงเสริมการพัฒนารHวมกับโรงเรียนใหRเกิดการพัฒนามากย่ิงข้ึน 
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วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการมีสHวนรHวมของผูRปกครองนักเรียนในการจัดการและสHงเสริม พัฒนาโรงเรียน

วัดดอนไกHเต้ีย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
2. เพ่ือศึกษาการมีสHวนรHวมของผูRปกครองนักเรียนในการจัดการและสHงเสริม พัฒนาโรงเรียน

วัดดอนไกHเต้ีย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จําแนกตาม เพศ อายุ 
และระดับการศึกษาของผูRปกครองนักเรียน 

 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตของเนื้อหา 
เน้ือหาการวิจัยคร้ังน้ี คือ การศึกษาการมีสHวนรHวมของผูRปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดดอนไกHเต้ีย 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในการจัดการศึกษาเก่ียวกับการมี
สHวนรHวมในการวางแผน การมีสHวนรHวมในการประสานงาน การมีสHวนรHวมในการจัดสรรทรัพยากร 
และการมีสHวนรHวมในการประเมินผล 

2. ขอบเขตของประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากรท่ีใชRในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูRปกครองนักเรียนท่ีเปVนหัวหนRาครอบครัวและดูแล

นักเรียนมีจํานวน 2,000 คน ของโรงเรียนวัดดอนไกHเต้ีย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปYการศึกษา 2560 (ขRอมูล 10 มิถุนายน 2560 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ) 
  กลุHมตัวอยHางท่ีใชRในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูRปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดดอนไกHเต้ีย สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยกําหนดขนาดกลุHมตัวอยHางจากการใชR
ตารางของเครจซี่และมอร�แกน (Krejcie;&Morgan; อRางถึงในพวงรัตน� ทวีรัตน�, 2543, หนRา 303)ไดR
ขนาดของกลุHมตัวอยHาง จํานวน 322 คน แลRวดําเนินการสุHมอยHางงHาย (Simple Radom Sampling)  

3. ขอบเขตตัวแปรท่ีใชOในการศึกษา  
  3.1 ตัวแปรอิสระ คือ สถานสภาพของผูRปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดดอนไกHเต้ีย คือ 

(1) เพศ ไดRแกH 1) ชาย 2) หญิง 
(2) อายุ ไดRแกH 1) 20 – 40 ปY 2) 41 ปYขึ้นไป 
(3) ระดับการศึกษา ไดRแกH 1) ตํ่ากวHาปริญญาตรี 2) ปริญญาตรีขึ้นไป 

3.2 ตัวแปรตาม คือ การมีสHวนรHวมในการจัดการและสHงเสริมการพัฒนาโรงเรียนวัดดอน
ไกHเต้ีย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยจําแนกออกเปVน 4 ดRาน คือ 

(1) การมีสHวนรHวมในการวางแผน 
(2) การมีสHวนรHวมในการประสานงาน 
(3) การมีสHวนรHวมในการจัดสรรทรัพยากร 
(4) การมีสHวนรHวมในการประเมินผล  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 

สถานภาพของผูOปกครองนักเรียน  การมีส�วนร�วมของผูOปกครองนักเรียน 
ใน 4 ดOาน ไดOแก� 

1.  เพศ   
  ชาย / หญิง   1. การมีสHวนรHวมในการวางแผน 
2.  อายุ   2 การมีสHวนรHวมในการประสานงาน 

20-40 ปY / มากกวHา 40 ปY   3. การมีสHวนรHวมในการจัดสรรทรัพยากร 
3. ระดับการศึกษา   4. การมีสHวนรHวมในการประเมินผล 

ตํ่ากวHาปริญญาตรี / สูงกวHา   

  
ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

  การวิจัยคร้ังน้ี ผูRวิจัยไดRใชRรูปแบบการวิจัยในชิงพรรณนา (Descriptive Research) ทําการศึกษา
เอกสาร งานวิจัย และแนวคิดเก่ียวขRองกับการศึกษาการมีสHวนรHวมของผูRปกครองนักเรียนในการจัดการและ
สHงเสริมการพัฒนาโรงเรียนวัดดอนไกHเต้ีย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
นํามาวิเคราะห�เน้ือหาสาระประเด็นสําคัญๆ เพ่ือหาปyจจัยหรือวิธีการตHางๆ ท่ีเก่ียวขRองกับการศึกษาการมีสHวน
รHวมของผูRปกครองนักเรียนในการจัดการและสHงเสริม พัฒนาโรงเรียนวัดดอนไกHเต้ีย  
 ใชRกลุHมตัวอยHางผูRปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดดอนไกHเต้ีย จํานวน 322 คน ซึ่งกําหนดขนาด
กลุHมตัวอยHางโดยใชRตารางเครจซี่และมอร�แกน (Krejcie;&Morgan; อRางถึงในพวงรัตน� ทวีรัตน�, 2543, 
หนRา 303) และสุHมตัวอยHางดRวยวิธีการสุHมอยHางงHาย จากประชากรผูRปกครองนักเรียนของโรงเรียนจํานวน 
2,000 คน 
 เก็บรวบรวมขRอมูลดRวยแบบสอบถามมาตราสHวนประมาณคHา 5 ระดับ เพ่ือถามความคิดเห็นของ
ผูRปกครองนักเรียนในตHางๆ 4 ดRาน คือ 1) ดRานการมีสHวนรHวมในการวางแผน 2) ดRานการมีสHวนรHวมในการ
ประสานงาน 3) ดRานการมีสHวนรHวมในการจัดสรรทรัพยากร และ4) ดRานการมีสHวนรHวมในการ
ประเมินผล ไดRคHาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเทHากับ .92 
 สําหรับสถิติท่ีใชRในการวิเคราะห�ขRอมูลคือ คHาความถ่ี คHารRอยละ คHาเฉลี่ย และคHาความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และประมาณคHา Parameter ดRวยคHาทีแบบ Independent t-test  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. การมีสHวนรHวมของผูRปกครองนักเรียนในการจัดการและสHงเสริม พัฒนาโรงเรียน วัดดอน
ไกHเต้ีย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก 
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และเม่ือแยกพิจารณาในแตHละดRานพบวHา ดRานการมีสHวนรHวมในการประสานงาน มีคHาเฉลี่ยสูงสุด อยูH
ในระดับมาก และดRานการมีสHวนรHวมในการจัดสรรทรัพยากรมีคHาเฉลี่ยตํ่าสุดอยูHในระดับปานกลาง 
สHวนดRานอ่ืนๆ น้ันอยูHในระดับมาก  

2. การเปรียบเทียบความแตกตHางของความคิดเห็นของผูRปกครอง โดยใชRการทดสอบคHาที (t-
test Independent) จําแนกตามเพศ จําแนกตามชHวงอายุ และระดับการศึกษา แตกตHางกัน ซึ่ง
ปรากฏผล ดังน้ี 

  3.1 ผูRปกครองท่ีมีเพศ แตกตHางกัน มีสHวนรHวมในการจัดการและสHงเสริมการพัฒนา
โรงเรียนวัดดอนไกHเต้ียในภาพรวมแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาราย
ดRานไดRแกH ดRานการมีสHวนรHวมในการวางแผน ดRานการมีสHวนรHวมในการจัดสรรทรัพยากร ดRานการมี
สHวนรHวมในการปรสานงาน และการมีสHวนรHวมในการประเมินผล พบวHา แตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกดRาน  

  3.2 ผูRปกครองท่ีมีอายุตHางกันมีสHวนรHวมในการจัดการและสHงเสริมการพัฒนาโรงเรียนวัด
ดอนไกHเต้ียในภาพรวมแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณารายดRานไดRแกH 
ดRานการมีสHวนรHวมในการวางแผน ดRานการมีสHวนรHวมในการจัดสรรทรัพยากร ดRานการมีสHวนรHวมใน
การประสานงาน และการมีสHวนรHวมในการประเมินผล พบวHา แตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ทุกดRาน 

  3.3 พบวHาผูRปกครองท่ีมีระดับการศึกษาตHางกันมีสHวนรHวมในการจัดการและสHงเสริมการ
พัฒนาโรงเรียนวัดดอนไกHเต้ียในภาพรวม และรายดRานไดRแกH ดRานการมีสHวนรHวมในการวางแผน ดRาน
การมีสHวนรHวมในการจัดสรรทรัพยากร ดRานการมีสHวนรHวมในการประสานงาน และการมีสHวนรHวมใน
การประเมินผล พบวHา ไมHแตกตHางกัน 

 
การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาการมีสHวนรHวมของผูRปกครองนักเรียนในการจัดการและสHงเสริมการพัฒนา
โรงเรียนวัดดอนไกHเต้ีย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 สามารถ
อภิปรายผลไดR ดังน้ี 

การมีสHวนรHวมของผูRปกครองนักเรียนในการจัดการและสHงเสริมการพัฒนาโรงเรียนวัดดอน
ไกHเต้ีย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยภาพรวม อยูHในระดับ มาก 
ท้ังน้ีเน่ืองมาจากสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปyจจุบันท่ีสHงผลใหRผูRปกครองใหRเวลากับการประกอบ
อาชีพเพ่ือเลี้ยงดูครอบครัวมากกวHาการเขRามามีสHวนรHวมในการจัดการและสHงเสริมการพัฒนาโรงเรียน 
สอดคลRองกับ สุภัสจิรา วงษ�มาดิษฐ� (2559 : บทคัดยHอ) ไดRศึกษาพฤติกรรมการมีสHวนรHวมของ
ผูRปกครองในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบRานไผHสีทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบวHา พฤติกรรม
การมีสHวนรHวมของผูRปกครองในการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยภาพรวมอยูHในระดับปาน
กลาง โดยเฉพาะในดRานวิชาการ เน่ืองจากผูRปกครองยังขาดความรูRความเขRาใจในเร่ืองหลักสูตรท่ี
โรงเรียนใชR และในขณะเดียวกัน ผูRปกครองจะสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนในดRานอ่ืน เชHน การ
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บริจาคสิ่งของ ทุนการศึกษา รHวมกิจกรรมของโรงเรียน เชHน กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมกีฬา มากกวHา
ดRานงานวิชาการ จึงเปVนบทบาทหนRาท่ีของโรงเรียนในการสHงเสริมใหRเกิดความรHวมมือกันระหวHาง
โรงเรียน และชุมชน ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหHงชาติพระราชบัญญัติการศึกษาแหHงชาติ 
พ.ศ.2542 ไดRใหRความสําคัญตHอยุทธศาสตร�การมีสHวนรHวม ในการจัดการศึกษาหลายหมวด หลาย
มาตรา เชHน ในหมวดหลักการสิทธิและหนRาท่ีทางการศึกษาไดRกลHาวถึงเจตนารมณ�ที่จะใหRสังคม ชุมชน 
และทRองถ่ิน ไดRเขRามามีสHวนรHวมในการจัดการศึกษา จากผลการศึกษาแยกพิจารณาในแตHละดRาน 
พบวHา ผูRปกครองมีสHวนรHวมในการประสานงานมากท่ีสุด ท้ังน้ีเน่ืองมาจาก โรงเรียนไดRกําหนดใหRมีการ
ประชุมผูRปกครอง เพ่ือช้ีแจงแนวทางนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนอยHางนRอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
ดังน้ัน ผูRปกครองจึงมีสHวนรHวมในดRานการประสานงานมากท่ีสุด การประสานงานเปVนการจัดระเบียบ
การทํางานการประสานของ คน ทรัพยากร เวลาและปyจจัยอ่ืนในการดําเนินงานในองค�กรใหRมี
ประสิทธิภาพใหRการดําเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค�ขององค�กรไดR สําหรับการประสานงานจะ
ประสบผลสําเร็จไดRน้ันตRองอาศัยความรHวมมือของทุกฝ�ายในองค�กรและนอกองค�กรในการรHวมมือกัน
ดําเนินงาน การประสานงานกับชุมชนของโรงเรียนมีความสําคัญเปVนอยHางมากในการท่ีโรงเรียนจะ
ไดRรับความรHวมมือในชุมชนในการจัดการศึกษาการระดมทรัพยากรและการเสริมสรRางการมีสHวนรHวม
ของชุมชนในการจัดการศึกษา สอดคลRองกับ ดํารงค� มองพิมาย (2557, หนRา 91-92) ไดRศึกษาการ
พัฒนาการดําเนินงานความสัมพันธ�ระหวHางโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนเจ ซี. โคราชอนุสรณ� 1 อําเภอ
สีค้ิว จังหวัดนครราชสีมาผลการศึกษาคRนควRา ปรากฏดังน้ีดRานการใหRบริการชุมชน จากการ
พัฒนาการดําเนินงานดRานการใหRบริการชุมชนในวงรอบท่ี 1 โดยใชRวิธีการบริการแบบมีสHวนรHวม และ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ พบวHา ผลการดําเนินงานดRานท่ีอยูHในระดับดี ไดRแกH การใหRบริการดRาน
วิชาการ การใหRบริการคําแนะนําปรึกษาหารือ การใหRบริการดRานอาคารสถานท่ี การใหRบริการดRาน
วัสดุ ครุภัณฑ� และอุปกรณ�กีฬาการอํานวยความสะดวกในการติดตHองานดRานตHาง ๆ สHวนผลการ
ดําเนินงาน การใหRบริการดRานบุคลากร การใหRบริการดRานวิชาชีพ การใหRบริการดRานขRอมูลขHาวสาร 
และสารสนเทศ และการประเมินผลการใหRบริการชุมชน ผูRศึกษาคRนควRาและกลุHมผูRรHวมศึกษาคRนควRา
จึงไดRดําเนินการพัฒนางานดRานท่ีอยูHในระดับปานกลาง ในวงรอบท่ี 2 โดยใชRวิธีการศึกษาดูงาน
โรงเรียนท่ีเปVนแบบอยHางท่ีดีกับการใหRบริการชุมชน ผลการพัฒนาอยูHในระดับดีทุกดRาน การท่ี
ปรากฏผลเชHนน้ี เพราะผูRท่ีมีสHวนเก่ียวขRองไดRพยายามรHวมมือกันพัฒนางานดRานการใหRบริการชุมชน
เปVนอยHางดี ดRานการประชาสัมพันธ�โรงเรียน จากการพัฒนาการดําเนินงานความสัมพันธ�ระหวHาง
โรงเรียนกับชุมชน ดRานการประชาสัมพันธ�โรงเรียนในวงรอบท่ี 1 โดยใชRวิธีการบริหารแบบมีสHวนรHวม 
และการประชุมเชิงปฏิบัติการ พบวHา ผลการดําเนินงานดRานท่ีอยูHในระดับดี ไดRแกH ชุมชนเขRารHวม
กิจกรรมของโรงเรียน ชุมชนชHวยประสานงานกับองค�กร เอกชน องค�กรปกครองสHวนทRองถ่ินและอ่ืน ๆ  
 จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดRวHา การมีสHวนรHวมของผูRปกครองจะเกิดประโยชน�สูงสุดในการ
จัดการและสHงเสริมการพัฒนาโรงเรียนน้ันจําเปVนตRองมีการประสานงานท่ีดี การสื่อสาร ประสานงาน
เปVนสิ่งสําคัญท่ีจะกHอใหRเกิดการพัฒนาอยHางย่ังยืน และเปVนรูปธรรม  
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ขOอเสนอแนะ 

  1. ขOอเสนอแนะสําหรับการนําไปใชO 
 1. โรงเรียนควรดําเนินการตามภารกิจท่ีวางไวRในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน มีการ
พิจารณาการใชRงบประมาณตามแผนของโรงเรียน และการวิเคราะห�ภารกิจนโยบายของโรงเรียน 

 2. โรงเรียนควรมีการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจําปYของโรงเรียน และชHวยเหลือในดRาน
แรงงานในการพัฒนาของโรงเรียน 

  3. โรงเรียนควรมีการประสานงานชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนอยHางสมํ่าเสมอ 
  4. ผูRบริหารโรงเรียนควรนําผลการประเมินไปเผยแพรHตHอของโรงเรียน ชุมชน 

 2. ขOอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต�อไป 
 1. การวิจัยคร้ังตHอไปควรจะศึกษาในลักษณะการพัฒนารูปแบบการมีสHวนรHวมของ
ผูRปกครองในการจัดการศึกษา เพ่ือใหRเปVนรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติไดR 
 2. ควรศึกษาเก่ียวกับปyจจัยท่ีมีผลตHอการมีสHวนรHวมของผูRปกครองนักเรียนในการจัดการ
และสHงเสริมการพัฒนาโรงเรียนวัดดอนไกHเต้ีย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 เพ่ือนําผลการวิจัยไปพัฒนาการมีสHวนรHวมของผูRปกครองนักเรียนใหRการมีสHวนรHวมมีผล
ตHอการบริหารโรงเรียนมากย่ิงข้ึน 

 3. ควรศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับวิธีการสรRางการมีสHวนรHวมของผูRปกครองนักเรียนในการ
จัดการและสHงเสริมการพัฒนาโรงเรียนวัดดอนไกHเต้ีย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 เพ่ือนําผลการวิจัยไปพัฒนาการมีสHวนรHวมของผูRปกครองนักเรียนใหRการมีสHวนรHวมมีผล
ตHอการบริหารโรงเรียนมากย่ิงข้ึน 
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ความตOองการการนิเทศภายในของครโูรงเรียนเครอืข�ายหนองผือลิ้นฟ|าดู�นOอย 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษารOอยเอ็ด เขต 1 

Needs for Internal Supervision of Teachers at Nong Pue Linfa Doo Noi 
School Network under the Roi-et Primary Education Service Area Office 1 

 
ธนัฐชัย เวียงอินทร� 

นักวิชาการอิสระ 

 
บทคัดย�อ 

   การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค�หลักเพ่ือศึกษาเทียบความตRองการในการนิเทศภายในของครูใน
โรงเรียนเครือขHายหนองผือลิ้นฟ{าดูHนRอย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารRอยเอ็ด เขต 
1 ซึ่งมีท้ังหมด 10 ดRาน ไดRแกHดRาน การพัฒนาหลักสูตร การจัดระบบการเรียนการสอน การบริหาร
บุคลากร การจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก การจัดวัสดุอุปกรณ� การฝ}กอบรมครูประจําการ การ
ปฐมนิเทศครูใหมH การจัดบริการพิเศษใหRแกHนักเรียน การสรRางความสัมพันธ�ชุมชน และดRานการ
ประเมินผลการเรียนการสอน กลุHมตัวอยHางท่ีใชRในการวิจัยคือ ครูของโรงเรียนเครือขHายหนองผือลิ้นฟ{าดูH
นRอย จํานวน 160 คน ซึ่งไดRจากการสุHมแบบจัดช้ันภูมิ และเคร่ืองมือท่ีใชRในการเก็บรวบรวมขRอมูลคือ
แบบสอบถาม มาตราสHวนประมาณคHา 5 ระดับ กับแบบตรวจสอบรายการ สHวนสถิติท่ีใชRในการ
วิเคราะห�ขRอมูล ไดRแกH คHารRอยละ คHาเฉลี่ย คHาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ Independents t-test  

ผลการวิจัย พบวHา 1) ความตRองการการนิเทศภายในของครูโรงเรียนเครือขHายหนองผือลิ้นฟ{าดูHนRอย 
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารRอยเอ็ด เขต 1 โดยภาพรวม ท้ัง 10 ดRานอยูHในระดับ
มาก เรียงลําดับคHาเฉลี่ยจากมากไปหานRอย 3 ลําดับแรกไดRแกHดRาน การจัดวัสดุอุปกรณ� การฝ}กอบรมครู
ประจําการ และดRานการพัฒนาหลักสูตร 2) ครูของโรงเรียนเครือขHายหนองผือลิ้นฟ{าดูHนRอย ท่ีมีเพศและ
ประสบการณ�ในการทํางานตHางกัน มีความความตRองการนิเทศภายใน ไมHแตกตHางกันในทางสถิติ 
คําสําคัญ: ความตRองการการนิเทศภายในโรงเรียน 

 
Abstract 

  The main purposes of this research was to examine the teachers’ needs for 
internal supervision at Nong Pue Linfa Doo Noi school network under the Roi-Et 
Primary Educational Service Area Office 1. This study there were 10 aspects of 
internal Supervision : curriculum development, instructional system organization, 
personnel administration, providing facilities, providing instructional materials and 
equipments, in-service teaching training, orientating new teachers, providing special 
services for students, building relationship with the community and educational 
measurement and evaluation. The respondents comprised of 160 teachers in Nong 
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Pue Linfa Doo Noi school network . The instrument used for collecting the data was 
a 5-level rating scale questionnaire and a checklist. The statistics used for analyzing 
the collected data were percentage, mean, standard deviation, and Independent  
t-test. 
  The research findings were as follows: 
  1. The internal supervision needs of the teachers in Nong Pue Linfa Doo Noi 
school network under the Roi-Et Primary Educational Service Area Office 1 was at 
high level in overall of each aspects . The 3 listed mean scores in order from high to 
low included providing instructional materials and equipments, in-service teacher 
training, and providing facilities.  
  2. According to the comparison results, it was found that the teachers in Nong 
Pue Linfa Doo Noi School Network, with different genders and years of teaching 
experience, did not statistical significance different of internal supervision needs 
Keywords: demand, internal supervision, the teachers in School Network 
 
บทนํา 
  การศึกษาของชาติถือเปVนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ เพ่ือสรRางคน
ไทยใหRเปVนคนดี มีปyญญา มีความสุข ความเปVนไทย มีศักยภาพพรRอมท่ีจะแขHงขันและรHวมมืออยHาง
สรRางสรรค�ในเวทีโลก ดังน้ันการศึกษาจึงเปVนการสรRางและเสริมโลกทัศน� ใหRกับบุคคลผูRท่ีจะไดRรับการ
ปฏิสัมพันธ�กHอใหRเกิดประสบการณ�เรียนรูR การศึกษาเปVนกุญแจสําคัญของประเทศชาติท่ีนําไปสูHความ
เจริญม่ังค่ัง และสมบูรณ�ชาติ ท่ีเจริญตRองยอมรับการปรับปรุงระบบการศึกษาของคนใหRดีข้ึนไมHมีชาติ
ใดในโลกท่ีเจริญรุHงเรืองไดRโดยไมHมีระบบการศึกษาท่ีดี เพราะการศึกษาเปVนกระบวนการสรRางเสริม 
และถHายทอดความรูR แนวคิด เจตคติ วัฒนธรรม และทักษะอ่ืนๆ เพ่ือใหRพลเมืองของประเทศอยูHดีกินดี 
และดํารงชีวิตในสังคมไดRอยHางมีความสุข สําหรับการปฏิรูปการเรียนรูRน้ัน ครูถือวHาเปVนปyจจัยหลักท่ี
สําคัญในการพัฒนา เพราะครูเปVนผูRมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหRกับนักเรียน เปVน
ผูRสรRางเสริม และพัฒนาผูRเรียนใหRมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� เปVนแบบอยHางท่ีดีของนักเรียนในดRาน
คุณธรรม จริยธรรมและมีบุคลิกภาพ ครูจึงตRองเปVนบุคคลท่ีมีความรูRความสามารถและทักษะท้ังดRาน
คุณลักษณะสHวนบุคคล ดRานการจัดการเรียนการสอน ดRานวิชาเพ่ือพัฒนาผูRเรียนใหRบรรลุเป{าหมายท่ี
ตRองการ ดังน้ันการปฏิรูปการเรียนรูRจึงเปVนเง่ือนไขความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษา ครูถือเปVนผูRมี
บทบาทท่ีสําคัญ และจําเปVนตRองไดRรับ การนิเทศ การพัฒนาฝ}กอบรมเพ่ือใหRมีความรูRความเขRาใจ และ
สามารถจัดกิกรรมการเรียนการสอนไดRอยHางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันการนิเทศจึงถือเปVนกิจกรรมท่ีสําคัญ
ท่ีสุดในการสนับสนุนการเรียน การสอนภายในโรงเรียน ใหRดําเนินไปอยHางมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ
ของการศึกษาสําเร็จตามเป{าหมายมากหรือนRอยข้ึนอยูHกับการนิเทศ  
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การนิเทศการศึกษาจึงเปVนหัวใจของการพัฒนาครูใหRมีคุณภาพและสHงผลใหRเกิดการพัฒนาการเรียน
การสอนเปVนการพัฒนาผูRเรียนซึ่งเปVนผลผลิตทางการศึกษาใหRเปVนบุคคลท่ีมีคุณภาพการนิเทศ
การศึกษาท่ีดีจะกHอใหRเกิดประโยชน�กับครูดRานการพัฒนาตนเอง เพราะการนิเทศการศึกษาเปVน
กิจกรรมท่ีสHงเสริม เชHนแกRไขขRอบกพรHองในการจัดการเรียนการสอน ป{องกันไมHใหRเกิดปyญหาและ
อุปสรรคในการบริหารหลักสูตร รูRจักใชRเทคโนโลยีใหมHๆ หรือนวัตกรรมทางการศึกษา สHงเสริม
การศึกษาคRนควRา วิจัย และหาสิ่งท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน  

เครือขHายโรงเรียนหนองผือลิ้นฟ{าดูHนRอย อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรRอยเอ็ด สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารRอยเอ็ดเขต 1 จัดการศึกษาโดยใชRหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีความมุHงหมายและหลักการเพ่ือพัฒนาคนไทยใหRเปVนมนุษย�ท่ีสมบูรณ�
ท้ังรHางกาย จิตใจ สติปyญญา ความรูR และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูHรHวมกับ คนอ่ืนไดRอยHางมีความสุข สอดคลRองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหHงชาติ พ.ศ.
2542 ในการจัดการศึกษาของเครือขHายโรงเรียน หนองผือลิ้นฟ{าดูHนRอย อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
รRอยเอ็ด ไดRมีการศึกษาวิเคราะห�หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ใหRความรูR ความ
เขRาใจในการจัดทําหลักสูตรใหRกับบุคลากรในสถานศึกษา ผูRปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยศึกษาวิเคราะห�ขRอมูลเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน� ภารกิจ 
เป{าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค�ของผูRเรียน และกําหนดโครงสรRางของหลักสูตร เพ่ือจัดทํา
มาตรฐานการเรียนรูR สาระการเรียนรูR กิจกรรมพัฒนาผูRเรียน การวัดผลประเมินผล จัดทําคําอธิบาย
รายวิชา และจัดทําหนHวยการเรียนรูRใหRสอดคลRองกับหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ความตRองการของผูRเรียน ชุมชน และของทRองถ่ิน โดยไดRวางแผนในการดําเนินการใชRหลักสูตร 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูR การจัดหาเลือกใชR พัฒนาสื่อและแหลHงเรียนรูR การวางแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูRเรียน การทําวิจัยในช้ันเรียนของครู รวมถึงการนิเทศภายใน ซึ่งการนิเทศภายในโรงเรียนถือ
เปVนภารกิจสําคัญอยHางหน่ึงและมีความจําเปVนอยHางย่ิง ในปyจจุบันการนิเทศภายในโรงเรียนมีนRอยมาก 
และขาดหลักเกณฑ� พรRอมท้ังกระบวนการท่ีถูกตRอง อาจเน่ืองมาจากผูRบริหาร และครูขาดความรูRความเขRาใจ 
ขาดอุปกรณ�สิ่งอํานวยความสะดวก และขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานรHวมกัน ขาดการสนับสนุน
อยHางเพียงพอจากหนHวยงานตRนสังกัด เปVนตRน ดังน้ันเพ่ือใหRกระบวนการเรียนการสอนไดRพัฒนา บรรลุ
ตามเป{าหมายดังกลHาวจึงตRองจัดใหRมีการนิเทศภายในโรงเรียน และเปVนบทบาทหนRาท่ีของผูRบริหารใน
การนิเทศการศึกษาใหRแกHครูและบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือใหRมีความรูR ความเขRาใจ ในดRานตHาง  ๆเชHน การ
จัดทําแผนการเรียนรูR เทคนิค และวิธีการสอนท่ีหลากหลาย การผลิต และการใชRสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เปVนตRน 
การนิเทศเปVนเร่ืองท่ีผูRบริหารโรงเรียนสนับสนุนใหRครูดําเนินการสอนไดR จะประสบผลสําเร็จหรือไมHขึ้นอยูHกับ
ผูRนิเทศเปVนสําคัญ ผูRบริหารโรงเรียนจึงเปVนผูRมีบทบาทสําคัญท่ีสุด กลHาวคือตRองใหRความสําคัญ และ
จัดการนิเทศภายในโรงเรียนอยHางมีระบบ มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสHงผลใหRนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน รวมท้ังทําใหR ครูเกิดความกRาวหนRาในวิชาชีพ และการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานเปVนท่ียอมรับของชุมชนและสังคมตHอไป 
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การนิเทศภายในของครูเครือขHายหนองผือลิ้นฟ{าดูHนRอย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษารRอยเอ็ด เขต 1 ขาดวิทยากรท่ีมีความรูRความสามารถทางการพัฒนาหลักสูตร ครูไมH
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน ครูมีภาระงานมาก ขาดงบประมาณและแหลHงเรียนรูR ครูขาดขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน และขาดการประเมินผลท่ีไดRมาตรฐาน การนิเทศการศึกษาเปVนหัวใจของ
การพัฒนาครูใหRมีคุณภาพและสHงผลใหRเกิดการพัฒนาการเรียนการสอน เปVนการพัฒนาผูRเรียนซึ่งเปVน
ผลผลิตทางการศึกษาใหRเปVนบุคคลท่ีมีคุณภาพ เพราะการนิเทศการศึกษาเปVนกิจกรรมท่ีสHงเสริม เชHน 
แกRไขขRอบกพรHองในการจัดการเรียนการสอน ป{องกันไมHใหRเกิดปyญหาและอุปสรรคในการบริหาร
หลักสูตร รูRจักใชRเทคโนโลยีใหมH ๆ หรือนวัตกรรมทางการศึกษา สHงเสริมการศึกษาคRนควRา วิจัย  และ
หาสิ่งท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน แตHการนิเทศสHวนใหญHยังไมHบรรลุตามเป{าหมายและยังมี
ปyญหาเกิดข้ึนอยูHเสมอ เชHน ครูผูRสอนมีความรูRสึกวHา การนิเทศเปVนการเพ่ิมปyญหาแกHครูผูRสอนมากกวHา
จะเปVนการชHวยแกRปyญหา เพราะการนิเทศเปVนลักษณะท่ีเปVนการวัดผลการสอนการตรวจดูผลงาน
มากกวHา ทําใหRครูผูRสอนรูRสึกหวาดกลัว ประหมHา ขาดความเช่ือม่ัน ไมHชอบใจ เพราะเกิดความรูRสึกวHาผูR
นิเทศจะมาจับผิด และความตRองการในการนิเทศโดยท่ัวๆ ไปน้ันเปVนความตRองการของศึกษานิเทศก�ท่ี
ตRองปฏิบัติงานตามหนRาท่ี มากกวHาเปVนความตRองการของครูท่ีจะขอรับการนิเทศ การนิเทศสHวนใหญH 
ยังไมHบรรลุตามเป{าหมายและยังมีปyญหาเกิดข้ึนอยูHเสมอ เชHน ครูผูRสอนมีความรูRสึกวHา การนิเทศเปVน
การเพ่ิมปyญหาแกHครูผูRสอนมากกวHาจะเปVนการชHวยแกRปyญหา เพราะการนิเทศเปVนลักษณะท่ีเปVนการ
วัดผลการสอนการตรวจดูผลงานมากกวHา ทําใหRครูผูRสอนรูRสึกหวาดกลัว ประหมHา ขาดความเช่ือม่ัน ไมH
ชอบใจ เพราะเกิดความรูRสึกวHาผูRนิเทศจะมาจับผิด และความตRองการในการนิเทศโดยท่ัวๆ ไปน้ันเปVน
ความตRองการของศึกษานิเทศก�ท่ีตRองปฏิบัติงานตามหนRาท่ี มากกวHาเปVนความตRองการของครูท่ีจะ
ขอรับการนิเทศการสอน 

จากท่ีมาและความสําคัญของปyญหาดังกลHาว ผูRวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเร่ืองความตRองการ 
การนิเทศภายในของครูโรงเรียนเครือขHายหนองผือลิ้นฟ{าดูHนRอย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษารRอยเอ็ด เขต 1 เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับความตRองการการนิเทศภายในและ
ประมวลปyญหาและขRอเสนอแนะการนิเทศภายในของครูโรงเรียนเครือขHายหนองผือลิ้นฟ{าดูHนRอย สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารRอยเอ็ด เขต 1 อันจะสHงผลตHอประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของสถานศึกษาในกลุHมเครือขHายหนองผือลิ้นฟ{าดูHนRอย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
รRอยเอ็ด เขต 1 ทําใหRผูRเรียนซึ่งเปVนเป{าหมายหลักของการเรียนการสอนไดRรับผลประโยชน�จากการสอน
ของครูอยHางย่ังยืนตHอไป 

 
จุดประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความตRองการการนิเทศภายในของครูเครือขHายหนองผือลิ้นฟ{าดูHนRอย สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารRอยเอ็ด เขต 1 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความตRองการการนิเทศภายในของครูเครือขHายหนองผือลิ้นฟ{าดูHนRอย สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารRอยเอ็ด เขต 1 จําแนกตาม เพศ และประสบการณ� 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัย  
 กลุHมประชากร ท่ีใชRในการวิจัยในคร้ังน้ีไดRแกHครูผูRสอนในโรงเรียนเครือขHายหนองผือลิ้นฟ{าดูH
นRอย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารRอยเอ็ด เขต 1 จํานวน 160 คน ใชRกลุHม
ตัวอยHางในการศึกษา โดยอาศัยการคํานวณจากสูตรยาเมเนH และใชRวิธีคัดเลือกโดยวิธีการสุHมแบบจัด
ช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ไดRกลุHมตัวอยHางจํานวน 116 คน 

ขอบเขตดRานเน้ือหา 
การวิจัยในคร้ังน้ีมุHงศึกษา ความตRองการการนิเทศภายในของครูเครือขHายหนองผือลิ้นฟ{าดูHนRอย 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารRอยเอ็ด เขต 1 ใน 10 ดRาน คือ 1)ดRานการพัฒนา
หลักสูตร 2). ดRานการจัดระบบการเรียนการสอน 3). ดRานการบริหารบุคลากร 4). ดRานการจัดหาสิ่ง
อํานวยความสะดวก 5). ดRานการจัดหาวัสดุอุปกรณ� 6). ดRานการฝ}กอบรมครูประจําการ 7) ดRานการ
ปฐมนิเทศครูใหมH 8)ดRานการจัดบริการพิเศษใหRแกHนักเรียน 9) ดRานการสรRางความสัมพันธ�ชุมชน  
10)ดRานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีใชRระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 
ข้ันตอนท่ี 1 การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  
 ข้ันตอนน้ีเปVนการศึกษาและวิเคราะห�ขRอมูลพ้ืนฐาน ประเมินสภาพความเปVนจริงและ

ความสําคัญท่ีตRองการความตRองการการนิเทศภายในของครูเครือขHายหนองผือลิ้นฟ{าดูHนRอย สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารRอยเอ็ด เขต 1 จากผลการศึกษาองค�ประกอบหลักของความ
ตRองการการนิเทศภายในของครูเครือขHายหนองผือลิ้นฟ{าดูHนRอย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษารRอยเอ็ด เขต 1 พบวHา มี 10 ดRาน แตHการวิจัยคร้ังน้ีผูRวิจัยไดRเลือกองค�ประกอบท่ีมีความถ่ี 
ในระดับสูงต้ังแตH 50 เปอร�เซ็นต�ข้ึนไปไดRองค�ประกอบของความตRองการการนิเทศภายในของครู
เครือขHายหนองผือลิ้นฟ{าดูHนRอย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารRอยเอ็ด เขต เพ่ือเปVน
กรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual framework) จํานวน 10 ดRาน ไดRแกH 1)ดRานการพัฒนา
หลักสูตร 2). ดRานการจัดระบบการเรียนการสอน 3). ดRานการบริหารบุคลากร 4). ดRานการจัดหาสิ่ง
อํานวยความสะดวก 5). ดRานการจัดหาวัสดุอุปกรณ� 6). ดRานการฝ}กอบรมครูประจําการ 7)ดRานการ
ปฐมนิเทศครูใหมH 8)ดRานการจัดบริการพิเศษใหRแกHนักเรียน 9)ดRานการสรRางความสัมพันธ�ชุมชน 10)
ดRานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนแลRวนําองค�ประกอบแตHละองค�ประกอบมาสรRางขRอ
คําถามไดRจํานวน 50 ขRอคําถาม ท้ัง 10 ดRาน เก่ียวกับความตRองการการนิเทศภายในของครูเครือขHาย
หนองผือลิ้นฟ{าดูHนRอย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารRอยเอ็ด เขต 1 ไปสัมภาษณ�
ผูRเช่ียวชาญทางดRานความตRองการการนิเทศภายใน จํานวน 5 คน โดยใชRแนวทางในการสัมภาษณ�เชิง
ลึกแบบก่ึงโครงสรRาง สัมภาษณ�ใชRแบบปฏิสัมพันธ� เพ่ือใหRไดRขRอมูลมากท่ีสุด และเกิดความเขRาใจ
ตรงกันมากท่ีสุดเทHาท่ีจะเปVนไปไดR สรุปความคิดเห็นของผูRเช่ียวชาญ ทําใหRไดRองค�ประกอบภาวะผูRนํา
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เชิงจริยธรรมของผูRบริหารสถานศึกษา มี 10 ดRาน คือ 1)ดRานการพัฒนาหลักสูตร 2). ดRานการ
จัดระบบการเรียนการสอน 3). ดRานการบริหารบุคลากร 4). ดRานการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก 5). 
ดRานการจัดหาวัสดุอุปกรณ� 6). ดRานการฝ}กอบรมครูประจําการ 7)ดRานการปฐมนิเทศครูใหมH 8)ดRาน
การจัดบริการพิเศษใหRแกHนักเรียน 9)ดRานการสรRางความสัมพันธ�ชุมชน 10)ดRานการวัดและประเมินผล
การเรียนการสอน 

ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาสภาพความตRองการการนิเทศภายในปyจจุบัน ของครูเครือขHายหนองผือลิ้น
ฟ{าดูHนRอย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารRอยเอ็ด เขต 1 ข้ันตอนน้ีผูR วิจัยไดRนํา
แบบสอบถามสภาพความตRองการการนิเทศภายในปyจจุบัน ของครูเครือขHายหนองผือลิ้นฟ{าดูHนRอย 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารRอยเอ็ด เขต 1 ท่ีตรวจสอบเรียบรRอยแลRว ไปเก็บขRอมูล
ตามทรรศนะของครูเครือขHายหนองผือลิ้นฟ{าดูHนRอย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
รRอยเอ็ด เขต 1 จํานวน 116 คน  

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ความตRองการการนิเทศภายในของครูเครือขHายหนองผือลิ้นฟ{าดูHนRอย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษารRอยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยูHในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปVนรายดRานพบวHาอยูHใน
ระดับมาก 10 ดRาน โดยเรียงลําดับคHาเฉลี่ยมากไปหานRอย ดังน้ี ดRานการจัดหาวัสดุอุปกรณ� (สื่อการสอน) 
มีคHาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาดRานการฝ}กอบรมครูประจําการ และดRานการพัฒนาหลักสูตร มีคHาเฉลี่ย
นRอยท่ีสุด เม่ือจําแนกเปVนรายดRาน พบวHา 

1.1 ดRานการพัฒนาหลักสูตรโดยรวม อยูHในระดับมาก โดยมีการจัดทําหลักสูตรทRองถ่ินมี
คHาเฉลี่ยมากท่ีสุดอยูHในระดับมาก และการติดตามประเมินผลการใชRหลักสูตรสถานศึกษา มีคHาเฉลี่ยนRอย
ท่ีสุดอยูHในระดับมาก ดRานระบบการจัดการเรียนการสอนอยูHในระดับมาก โดยมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหRผูRเรียนรูRจักศึกษาหาความรูR แสวงหาคําตอบ มีคHาเฉลี่ยมากท่ีสุด อยูHในระดับมาก และ
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สูHการปฏิบัติจริง มีคHาเฉลี่ยนRอยท่ีสุด อยูHในระดับมาก ดRาน
การบริหารบุคลากรโดยรวม อยูHในระดับมาก โดยมีการสรRางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน มี
คHาเฉลี่ยมากท่ีสุด อยูHในระดับมาก และการสHงเสริมใหRบุคลากรในโรงเรียนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี มี
คHาเฉลี่ยนRอยท่ีสุด อยูHในระดับมาก 

1.2 ดRานการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกโดยรวม อยูHในระดับมาก โดยมีการอํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน มีคHาเฉลี่ยมากท่ีสุดอยูHในระดับมาก และการจัดหRองสมุด มีชีวิตเอ้ือตHอผูRใชRบริการมี
คHาเฉลี่ยนRอยท่ีสุด อยูHในระดับมาก ดRานการจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ� (สื่อการสอน) โดยรวม อยูHในระดับ
มาก โดยการจัดทําคูHมือครู ในการใชRสื่อและอุปกรณ�เทคโนโลยีทางการศึกษา มีคHาเฉลี่ยมากท่ีสุด อยูH
ในระดับมาก สHวนการติดตาม และประเมินผลการใชRสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีของครูกับนักเรียน
มีคHาเฉลี่ยนRอยที่สุด อยูHในระดับมาก ดRานการฝ}กอบรมครูประจําการโดยรวม อยูHในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปVนรายขRอพบวHา การฝ}กอบรมเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีคHาเฉลี่ยมากท่ีสุด อยูHใน
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ระดับมาก และการพัฒนาผลงานทางวิชาการและความกRาวหนRาในวิชาชีพมีคHาเฉลี่ยนRอยท่ีสุด อยูHใน
ระดับมาก 

1.3 ดRานการปฐมนิเทศครูโดยรวมคHาเฉลี่ย อยูHในระดับมาก โดยการจัดครูท่ีมีความสามารถ
เปVนพ่ีเลี้ยงใหRคําแนะนํา ชHวยเหลือ ใหRคําปรึกษา มีคHาเฉลี่ยมากท่ีสุด อยูHในระดับมาก และการ
มอบหมายงานใหRตรงกับความรูRความสามารถของครู มีคHาเฉลี่ยนRอยท่ีสุด อยูHในระดับมาก ดRานแนวการ
จัดบริการพิเศษแกHนักเรียน โดยรวมมีคHาเฉลี่ย อยูHในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปVนรายขRอพบวHา การ
จัดบริการแนะแนวทางการศึกษา มีคHาเฉลี่ยมากท่ีสุด อยูHในระดับมาก รองลงมาการจัดกิจกรรมสHงเสริม
ดRานสุนทรียภาพ ดนตรี กีฬา และศิลปะ มีคHาเฉลี่ย อยูHในระดับมาก และการการจัดบริการใหR
คําปรึกษา และดูแลชHวยเหลือ มีคHาเฉลี่ยนRอยท่ีสุด อยูHในระดับมาก ดRานการสรRางความสัมพันธ�กับชุม
ชุน โดยรวมมีคHาเฉลี่ย อยูHในระดับมาก โดยการนําวิทยากรทRองถ่ินมาใหRความรูRเก่ียวกับภูมิปyญญา
ทRองถ่ิน หรือภูมิปyญญาไทย มีคHาเฉลี่ยมากท่ีสุด อยูHในระดับมาก และอนุรักษ� ศิลปวัฒนธรรม มีคHาเฉลี่ย
นRอยท่ีสุด อยูHในระดับมาก ดRานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน โดยรวมมีคHาเฉลี่ย อยูHในระดับ
มาก โดยใหRความรูRเก่ียวกับการวัด และประเมินผลดRวยวิธีการท่ีหลากหลาย มีคHาเฉลี่ยมากท่ีสุด อยูHใน
ระดับมาก และดRานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน มีคHาเฉลี่ยนRอยท่ีสุด อยูHในระดับมาก 

 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค� ดังน้ี 
1. การศึกษาความตRองการการนิเทศภายในของครูเครือขHายหนองผือลิ้นฟ{าดูHนRอย สังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารRอยเอ็ด เขต 1 อยูHในระดับมาก 10 ดRาน ไดRแกH ดRานการ
พัฒนาหลักสูตร ดRานการฝ}กอบรมครูประจําการ ดRานการจัดระบบการเรียนการสอน ดRานการ
ปฐมนิเทศครูใหมH ดRานการบริหารบุคลากร ดRานการจัดบริการพิเศษใหRแกHนักเรียน ดRานการจัดหาสิ่ง
อํานวยความสะดวก ดRานการสรRางความสัมพันธ�ชุมชน ดRานการจัดหาวัสดุอุปกรณ� ดRานการ
ประเมินผลการสอน ผูRวิจัยอภิปรายผลในแตHละดRานดังน้ี 

1.1 ดRานการพัฒนาหลักสูตร โดยรวมอยูHในระดับมาก เปVนเพราะครูมีความตRองการ การ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหRสอดคลRองกับหลักสูตร 
สอดคลRองกับงานวิจัยของ มนตรี สิริทัตสุนทร (2550 : 79-80) ดRานการพัฒนาหลักสูตร พบวHามีความ
ตRองการอยูHในระดับมากเชHนกัน เน่ืองมาจาก การพัฒนาหลักสูตรผูRรับการนิเทศ ตRองคํานึงถึงเร่ือง
หลักสูตรท่ีใชRอยูHในปyจจุบันมีความเหมาะสมกับสถานการณ� และระดับภารกิจของตนเอง มากนRอย
เพียงใด โดยใชRกระบวนการจัดทําหลักสูตรใหRมีความเหมาะสมกับสภาพปyจจุบันและปyญหาความ
ตRองการ 

1.2 ดRานการจัดระบบการเรียนการสอน โดยรวมอยูHในระดับมาก เปVนเพราะครูมีความตRองการ
การจัดกิจกรรมการเรียนสอนใหRผูRเรียนรูRจักศึกษาหาความรูR แสวงหาคําตอบ การจัดการเรียนการสอน
โดยใชRรูปแบบท่ีหลากหลาย และการนําสื่อ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชRในการจัดการเรียนการสอน 
สอดคลRองกับงานวิจัยของ บุญศรี ใสลําเพาะ (2551 : 75) ไดRศึกษาสภาพการปฏิบัติตามกระบวนการ
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นิเทศภายในของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พบวHา
ดRานวิธีการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูมีความตRองการอยูHในระดับมาก  

1.3 ดRานการบริหารบุคลากร ผลการวิจัยพบวHาโดยรวมพบวHาอยูHในระดับมาก เปVนเพราะ
ครูมีความตRองการการสรRางขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาข้ันตอนการปฏิบัติงาน
อยHางมีระบบสอดคลRองกับงานวิจัยของ ประกาศ ทองกRอนสิงห� (2551 : 60-62) ไดRศึกษาการ
พัฒนาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนบRานหนองไมRตาย อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
ความมุHงหมายเพ่ือพัฒนาการดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน 

1.4 ดRานการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก ผลการวิจัยพบวHาโดยภาพรวมอยูHในระดับมาก 
เปVนเพราะครูมีความตRองการการจัดสภาพแวดลRอมในการทํางานท่ีเหมาะสม การจัดแหลHงเรียนรูRการ
สรRางบรรยากาศท่ีเอ้ือตHอการเรียนรูRท้ังภายใน ภายนอกหRองเรียน และการอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน สอดคลRองกับงานวิจัยของ วิไล แสงพระเวส (2551 : 77-78) ผลการวิจัยพบวHา ความ
ตRองการดRานการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการพิเศษตHางๆ ของครูในดRานน้ีอยูHในระดับมาก
เชHนกัน โดยครูตRองการการจัดสวัสดิการดRานเศรษฐกิจ และการจัดอุปกรณ�การทํางานใหRเหมาะกับงาน
ในหนRาท่ีท่ีปฏิบัติ1.5 ดRานการจัดหาวัสดุอุปกรณ� (สื่อการสอน) ผลการวิจัยพบวHาโดยภาพรวมอยูHใน
ระดับมาก เปVนเพราะครู มีความตRองการการจัดอบรม การสนับสนุนอุปกรณ�ในการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน และการจัดทําคูHมือครูในการใชRสื่อ อุปกรณ�เทคโนโลยีทางการศึกษา สอดคลRองกับ
งานวิจัยของ สุณีย�รัตน� วีระสุนทร (2553 : 94) ผลการวิจัยพบวHา ครูผูRสอนในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร� มีความตRองการการนิเทศดRานสื่อการเรียนการสอนอยูH
ในระดับมาก อาจเปVนเพราะวHา ครูผูRสอนขาดความรูRและแนวทางในการจัดทําสื่อครูจึงมีความตRองการ
ตัวอยHางเพ่ือนํามาเปVน ตัวอยHางในการจัดทําสื่อ ประกอบกับครูผูRสอนมีภาระงานอ่ืนท่ีรับผิดชอบมาก
จึงไมHมีเวลาผลิตสื่อ การเรียนการสอน  

 1.6 ดRานการฝ}กอบรมครูประจําการ ผลการวิจัยพบวHาโดยภาพรวมอยูHในระดับมาก  
เปVนเพราะครูมีความตRองการการอบรมใหRความรูRเก่ียวกับการนิเทศภายในโรงเรียน การฝ}กอบรมกับ
หนHวยงานอ่ืน เพ่ือพัฒนาความรูRความสามารถ และการฝ}กอบรมเทคนิค วิธีการสอนท่ีหลากหลาย ครู
ในยุคปฏิรูปการเรียนรูRควรตRองปรับตัวทันตHอระบบการศึกษามีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนตาม
เจตนารมณ�ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหHงชาติ พ.ศ.2542 สอดคลRองกับงานวิจัยของ โสภณ ทอง
จิตร (2553 : 67) ผลการวิจัยพบวHา โดยภาพรวมครูมีความตRองการดRานการฝ}กอบรมครูประจําการ อยูHใน
ระดับมากเชHนกัน เน่ืองจากการฝ}กอบรมซึ่งเปVนกลวิธีท่ีจัดใหRบุคคลไดRเพ่ิมพูนความรูR ความสามารถ
และทักษะใหมHๆ การปรับปรุง และพัฒนางานในหนRาท่ี ท่ี รับผิดชอบใหRมีประสิทธิภาพและมี
ความกRาวหนRาในวิชาชีพครู 

1.7 ดRานการปฐมนิเทศครู ผลการวิจัยโดยภาพรวมอยูHในระดับมาก เปVนเพราะครูมีความ
ตRองการการนิเทศเก่ียวกับระบบงาน นโยบาย และแนวปฏิบัติของโรงเรียน การแนะนําครูใหRทราบถึง
บทบาทหนRาท่ีของครู และการจัดครูท่ีมีความสามารถเปVนพ่ีเลี้ยงใหRคําแนะนําชHวยเหลือ ใหRคําปรึกษา 
ซึ่งสอดคลRองกับงานวิจัยของ วิฑูรย� หัสรินทร� (2554 : 69-70) ในดRานการปฐมนิเทศครู พบวHา โดย
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ภาพรวมอยูHในระดับมาก การปฐมนิเทศ เปVนการจัดปฐมนิเทศครูใหมHท่ียังไมHมีประสบการณ�เพ่ือใหRเขามี
ความรูRความเขRาใจเก่ียวกับระบบการบริหาร และนโยบายของโรงเรียนตลอดจนจุดมุHงหมายในการจัด
การศึกษาเพ่ือขจัดความสงสัย และป{องกันการเขRาใจผิดเพ่ือวHาเขาจะสามารถปรับตัวใหRถูกตRอง ท้ังใหR
เขาไดRรูRจักคุRนเคยกับผูRรHวมงานท่ีเก่ียวขRอง ท่ีอยูHในวัยไลHเลี่ยกันตลอดจนสภาพชุมชน ท้ังทางดRาน
เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียมประเพณี และแนวความคิด ความเช่ือถือของชุมชน 

1.8 ดRานการจัดบริการพิเศษแกHนักเรียน ผลการวิจัยพบวHาโดยภาพรวมอยูHในระดับมาก 
เปVนเพราะครูมี ความตRองการการจัดกิจกรรมสHงเสริมดRานสุนทรียภาพ และการจัดบริการแนะแนว
การศึกษา ซึ่งสอดคลRองกับงานวิจัยของ อรรถพล ป��นม่ัน. (2550 : 68) ผลการวิจัยพบวHา โดยภาพครู
มีความตRองการอยูHในระดับมาก เน่ืองจากการจัดบริการใหRกับนักเรียนเก่ียวกับทุนการศึกษา เปVน
กิจกรรมท่ีจัดบริการเพ่ือสHงเสริมสนับสนุนนักเรียนดRานการเรียน การดูแลชHวยเหลือนักเรียน ดRาน
สุขภาพอนามัยนักเรียน ฯลฯ ซึ่งปyจจุบันโรงเรียนมีจํานวนนักเรียนเพ่ิมข้ึน ทําใหRดูแลไมHทั่วถึง  

1.9 ดRานการสรRางความสัมพันธ�กับชุมชน ผลการวิจัยพบวHาโดยภาพรวมอยูHในระดับมาก 
เปVนเพราะครูมีความตRองการการนําวิทยากรทRองถ่ินมาใหRความรูRเก่ียวกับภูมิปyญญาทRองถ่ิน หรือภูมิ
ปyญญาไทย การประชาสัมพันธ�ขHาวสารขRอมูลทางวิชาการและผลงานไปสูHชุมชน ซึ่งสอดคลRองกับ
งานวิจัยของ รัตติกาล วังคะฮาต (2551 : 121) ผลการวิจัยพบวHาในดRานการสรRางความสัมพันธ�กับ
ชุมชนอยูHในระดับมากเชHนกัน พบวHาความตRองการของครูในดRานการสรRางความสัมพันธ�กับชุมชนอยูHใน
ระดับมาก โดยครูตRองการการจัดทํา หลักสูตรทRองถ่ินรHวมกับชุมชน และการใหRชุมชนเขRามามีสHวนรHวม
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 1.10 ดRานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบวHา โดยภาพรวมอยูHใน  
ระดับมาก เปVนเพราะครูมีความตRองการ การใหRความรูRเก่ียวกับการวัดและประเมินผลดRวยวิธีการ  ท่ี
หลากหลาย และตRองการการติดตาม และประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรูRของนักเรียน   อยHาง
ตHอเน่ือง ซึ่งสอดคลRองกับงานวิจัยของ ศรีสุดา แสงพันธ�. (2550 : 60) ผลการวิจัยพบวHาความตRองการ  
การนิเทศภายในรายขRออยูHในระดับมากทุกขRอ เนRนท่ีดRานการจัดทําเอกสารการวัดผลและแบบ
ประเมินผลทุกประเภท แบบประเมินจุดประสงค�การเรียนรูR รวมถึงการสรRางเคร่ืองมือวัดผลการเรียนรูR
ท่ีมีคุณภาพ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งท่ีตRองทําคือการวัดผลประเมินผลเพ่ือวัดวHาผูRเรียน
เกิดการเรียนรูRมากนRอยเทHาใด และเปVนเร่ืองท่ียากท่ีจะออกแบบสรRางเคร่ืองมือการวัดผลใหRครอบคลุม
ในการวัดท้ังพุทธิพิสัยทักษะพิสัยและจิตพิสัย ครูตRองมีความรูRความเขRาใจในระบบการวัดผลและ
ประเมินผลเปVนอยHางดี 
  2. เปรียบเทียบระดับความตRองการการนิเทศภายในของครูเครือขHายหนองผือลิ้นฟ{าดูHนRอย 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารRอยเอ็ด เขต 1 จําแนกตามเพศ และประสบการณ�
ทํางาน สามารถอภิปรายผล ดังน้ี 
  2.1 ผลการเปรียบเทียบระดับความตRองการการนิเทศภายในของครูเครือขHายหนองผือลิ้น
ฟ{า ดูHนRอย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารRอยเอ็ด เขต 1 จําแนกตามเพศ ระหวHาง
เพศชายและเพศหญิ ง พบวHาภาพรวมและรายดRานไมHแตกตHาง สอดคลRองกับงานวิจัยของ  
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ปาตีเม าะ อีแต (2552 : บทคัดยHอ) ศึกษากระบวนการนิเทศภายในของผูRบริหารสถานศึกษาศึกษา
ขนาดเล็กตามทัศนะของครูวิชาการสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดปyตตานี ผลการวิจัย
พบวHา ระดับการปฏิบัติการปฏิบัติงานการนิเทศภายในของผูRบริหารสถานศึกษาศึกษาขนาดเล็กตาม
ทัศนะของครูวิชาการสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดปyตตานีท่ีมีเพศตHางกัน โดยภาพรวม
ไมHแตกตHางกันและสอดคลRองกับงานวิจัยของ หะมะสูดิง มามะและอะหมัด ย่ีสุHนทรง (2557 : 
บทคัดยHอ) ศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผูRบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
ยะลา ผลการวิจัยพบวHาผูRตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ตHางกันโดยภาพรวมมีความคิดเห็นไมHแตกตHางกัน 
และยังสอดคลRองกับงานวิจัยของ นยาณี ยาแล (2557 : บทคัดยHอ) ศึกษาเร่ือง การบริหารงานนิเทศ
ในของผูRบริหารสถานศึกษา กลุHมสุวารี - สามัคคี อําเภอรือเสาะ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาสเขต 1 จําแนกตามตัวแปรเพศ ผลการวิจัยพบวHา ภาพรวมและรายดRานไมH
แตกตHางกัน 

ท่ีผลการศึกษาวิจัยเปVนเชHนน้ี อาจเน่ืองมาจากขRาราชการครูในเครือขHายหนองผือลิ้น
ฟ{าดูHนRอย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารRอยเอ็ด เขต 1 ท้ังเพศชายและเพศหญิงไดR
ใหRความสําคัญตHอการนิเทศภายในของครูเครือขHายหนองผือลิ้นฟ{าดูHนRอย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษารRอยเอ็ด เขต 1 เพราะการนิเทศภายในเปVนกระบวนการพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษา แนะนําซึ่งกันและกัน วางแผนรHวมกันปรึกษาหารือกัน เพ่ือหาทางปรับปรุงการเรียนการ
สอนใหRดีขึ้น ตามนโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือใหRการศึกษาของไทยใหRมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความตRองการการนิเทศภายในของครูเครือขHายหนองผือลิ้น
ฟ{าดูHนRอย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารRอยเอ็ด เขต 1 จําแนกตามประสบการณ�
ทํางานภาพรวมไมHแตกตHางกัน เม่ือพิจารณาเปVนรายดRาน พบวHาทุกดRานไมHแตกตHางกัน ซึ่งสอดคลRองกับ
งานวิจัยของ อาหามะ ดือเร ะ (2555 : 85) ศึกษาการบริหารงานการนิเทศภายในของผูRบริหาร
สถานศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 พบวHา ผลการวิเคราะห�
เปรียบเทียบการบริหารงานการนิเทศภายในของผูRบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 จําแนกตามประสบการณ�การทํางาน ภาพรวมไมHแตกตHางกัน และ
สอดคลRองกับงานวิจัยของ พิบูลชัย ศรีเขRม (2553 : บทคัดยHอ) ศึกษาสภาพและปyญหาการนิเทศ
ภายในโรงเรียน สังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 10 ผลการวิจัยพบวHา ผูRบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
เขตการศึกษา 10 ท่ีมีประสบการณ�ในการบริหารงานตHางกัน มีความคิดเห็นตHอสภาพและปyญหาการ
นิเทศภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 10 ไมHแตกตHางกัน และสอดคลRองกับงานวิจัยของ 
นพดล สายเทียน (2557) ไดRศึกษาเร่ืองความตRองการเก่ียวกับการนิเทศการเรียนการสอนท่ีเนRนผูRเรียน
เปVนสําคัญของครูในกลุHมโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอพนมทวน พบวHา ครูท่ีมีประสบการณ�ในการ
สอนตHางกัน มีความตRองการการนิเทศโดยภาพรวมไมHแตกตHางกัน และสอดคลRองกับงานวิจัยของ
พิทยา ฝy�งชลจิตร (2558) ไดRศึกษาเร่ืองความตRองการการนิเทศภายในโรงเรียน ของครูในกลุHม
เครือขHายท่ี 19 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 พบวHา ครูที่มี
ประสบการณ�ตHางกัน มีความตRองการการนิเทศโดยภาพรวมไมHแตกตHางกัน และสอดคลRองกับงานวิจัย
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ของธีรศักด์ิ เลื่อยไธสง (2550,หนRา4) กลHาวถึงความสําคัญของการนิเทศภายในวHา การนิเทศภายใน
โรงเรียน เปVนภารกิจสําคัญของผูRบริหารสถานศึกษา ถึงกับมีทHานผูRรูRไดRกลHาวเอาไวRวHา “การนิเทศ
ภายใน คือ หัวใจของโรงเรียน” โรงเรียนเปVนองค�กรท่ีมีคณะบุคคลทํางานเปVนกลุHม โดยมุHงไปสูH
เป{าหมายเดียวกัน คือ คุณภาพนักเรียน ผูRรับการนิเทศตRองการการดูแลเอาใจใสH ตRองการขวัญและ
กําลังใจ และการสนับสนุนจากผูRนิเทศและผูRบริหารสถานศึกษาเชHนกัน และสอดคลRองกับงานวิจัย
ของนันท�นภัส โซรัมย� (2555,หนRา90) ไดRทําการวิจัยเร่ือง ปyญหาและสภาพการนิเทศภายในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร� เขต 2 จําแนกตามประสบการณ�ในการ
ทํางาน พบวHาผูRบริหารสถานศึกษาและครูผูRสอนท่ีมีประสบการณ�ท่ีตHางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
สภาพปyญหาการนิเทศภายในโรงเรียน โดยรวมและรายดRานทุกดRานไมHแตกตHางกัน 

ท่ีผลการศึกษาวิจัยเปVนเชHนน้ี อาจเน่ืองมาจากการนิเทศภายในมีความสําคัญในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา บุคลากรในโรงเรียนเปVนผูRที่รูRปyญหาและแนวทางในการพัฒนาไดRดีท่ีสุด 
จึงจําเปVนตRองรHวมกันวางแผน รHวมกันปฏิบัติการนิเทศและรHวมกันประเมินผลการนิเทศภายใน
โรงเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จึงทําใหRครูผูRสอนไมHวHาจะมีประสบการณ�มากหรือ
นRอยตRองการการนิเทศภายในไมHแตกตHางกัน 
  
ขOอเสนอแนะสําหรับการนําไปใชO 
 1. ผูRบริหารและคณะครู ควรจะมีการใหRความรูRความเขRาใจเก่ียวกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แตHงต้ังคณะกรรมดําเนินงานวิเคราะห�หลักสูตรแกนกลาง 
(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551) จัดทําหลักสูตรทRองถ่ิน ติดตาม
ประเมินผลการใชRหลักสูตรสถานศึกษา  
 2. โรงเรียนควรเนRนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสูHการปฏิบัติจริง สHงเสริมใหRครูใชR
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนใหRเปVนสHวนหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอน มีการวางแผน การพัฒนา
ใหRครูหาความรูRเพ่ิมเติม โดยการเชิญวิทยากรใหRความรูRในเร่ืองการจัดการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร สนับสนุนใหRครูศึกษาตHอ หรือศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เพ่ือนําความรูRท่ีไดRมา
ปรับปรุงพัฒนางาน และพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
 3. ควรมีการช้ีแจงระเบียบการวัดผล และประเมินผลของโรงเรียนใหRครู ผูRปกครอง นักเรียน
และผูRเก่ียวขRองไดRรับทราบ รวมถึงควรมีการวางแผน และจัดระบบการวัดผลประเมินผล มีการสรRาง
เคร่ืองมือท่ีสอดคลRองกับผลการเรียนรูRท่ีคาดหวัง และมีเกณฑ�การประเมินท่ีชัดเจน เหมาะสมตาม
สภาพจริง  
 4. ควรจัดสภาพแวดลRอมใหRเอ้ือตHอการเรียนรูR เชHน จัดหRองสมุดท่ีทันสมัย พัฒนาโรงเรียนใหR
เปVนแหลHงเรียนรูR และพัฒนาหRองตHางๆ ใหRเปVนศูนย�การเรียนรูRของครูและนักเรียน จัดศูนย�สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหRกับครูและนักเรียน จัดหาวัสดุอุปกรณ�ท่ีใชRในการผลิตสื่อนวัตกรรมและ
เพ่ือสนับสนุนใหRครูผลิตสื่อการเรียนการสอนใหRทันสมัย มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับผูRเรียน 
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5. ควรจัดใหRมีสHวนบริการแนะแนวนักเรียนอยHางเปVนรูปธรรม เพ่ือบริการใหRคําปรึกษาและ
ดูแลชHวยเหลือนักเรียนอยHางใกลRชิดเปVนรายบุคคล และควรจัดการทุนการศึกษาและทุนสงเคราะห�
เพ่ิมเติมใหRกับนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย� 
 6. โรงเรียนควรรHวมมือกับชุมชุนในการเผยแพรHและอนุรักษ�ศิลปะวัฒนธรรม และควร
ใหRบริการชุมชนโดยการใหRบริการสถานท่ี จัดศูนย�วิชาการเพ่ือใหRชุมชนไดRเขRามาศึกษาหาความรูR เปVน
การเพ่ิมสัมพันธภาพท่ีดีระหวHางโรงเรียนกับชุมชน 
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Organization Health of Educational Faculty, Bangkokthonburi University 

 
พีรพงศ� ทิพนาค 

Peerapong Tipanark 
คณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุ· 

  
บทคัดย�อ 

  การวิจัยวิจัยค ร้ังน้ี วัตถุประสงค�หลักเพ่ือศึกษาสุขภาพองค�การ คณะศึกษาศาสตร� 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจําปYการศึกษา 2561 โดยศึกษากับกลุHมตัวอยHางบุคลากรของคณะ
ศึกษาศาสตร� จํานวน 165 คน ซึ่งไดRจากการสุHมอยHางงHาย ใชRแบบสอบถามมาตราสHวนประมาณคHา  
5 ระดับ เปVนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขRอมูล และวิเคราะห�ขRอมูลดRวยสถิติพ้ืนฐาน ไดRแกH คHารRอยละ 
คHาเฉลี่ย และคHาสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สHวนสถิติอนุมานใชRการทดสอบดRวยคHา t 
  ผลการวิจัยพบวHา :  
  สุขภาพองค�การของคณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยรวมอยูHในระดับดีมาก 
รวมท้ังในรายดRาน 8 ดRาน เรียงตามลําดับไดRแกHดRาน มิติภาวะผูR นําฉันท� เพ่ือนรHวมงาน การ
ติดตHอสื่อสาร การกําหนดเป{าหมาย การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรูR ขวัญในการปฏิบัติงาน การ
เปVนผูRนําทางวิชาการ การมุHงเนRนวิชาการ และ บูรณภาพของสถาบัน 
คําสําคญั : สุขภาพองค�การ คณะศึกษาศาสตร� 
 

Abstract 
 The main objectivs of this research was to study the organization health of 
the Faculty of Education, Bangkokthonburi University. The sample group of this study 
were 165 personnal of the educational faculty in 2018 academic year by using the 
simple random sampling method. The research instruments was 5-level of rating 
scale questionnaire. Data were analyzed by descriptive statistics such as percentage, 
arithmetic mean standard deviation as well as the inferential statistic by t-test. 
 The results of this research revealed that :  
 The organization health of the Faculty of Education, Bangkokthonburi 
University as a whole was at high level, include all of 8 aspect. All aspects were 
ranked in descending order as follows; collegial leadership, communication, goal 
setting, learning activity supported, morale, instructional leadership, academic 
emphasis, and institution integrity, respectively. 
Keyword : Organization health, Faculty of Education 
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บทนํา 
 ความเป�นมาและความสาํคญัของป}ญหา  

องค�การทางการศึกษาท่ีมีภารกิจท่ีสําคัญคือการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเยาวชนใหRเปVนบุคคลท่ีมี
คุณภาพ มีความรูRความสามารถ เปVนคนเกHงและเปVนคนดีในอนาคต สามารถอยูHรHวมกับผูRอ่ืนในสังคมไดRอยHาง
มีความสุข โดยมีผูRบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปVนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนิน
กิจกรรมตHาง ๆ ขององค�การใหRเปVนไปอยHางมีประสิทธิภาพ นําไปสูHการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
ตอบสนองความตRองการของสังคม และในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหRมีความทันสมัย และมีคุณภาพ
น้ัน จําเปVนตRองใชRทักษะในการบริหารจัดการ รวมทั้งตRองมีความตระหนัก สํานึกในภาระกิจและความ
รับผิดชอบ มีความเสียสละเปVนแบบอยHางที่ดี อีกทั้งมีความรูRความสามารถในการประสานรHวมมือ
กับบุคลากรทุกระดับ ท่ีมีสHวนเก่ียวขRองท้ังในสHวนของภาครัฐและเอกชน ท้ังน้ีก็เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหR
เปVนองค�กรท่ีเขRมแข็งสมบูรณ�พรRอมท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมตHาง ๆ ใหRบรรลุผลตามเป{าหมายท่ีไดRกําหนดไวR  

สุขภาพขององค�การ เปVนแนวคิดในการศึกษาวิเคราะห�องค�การทางสังคมระบบเป�ด มี
รากฐานมาจากทฤษฎีระบบสังคมของพาร�สัน (Parsons) ซึ่งไดRกลHาวไวRวHา ระบบสังคมทุกสHวนมีความ
เก่ียวขRองเช่ือมโยงกับระบบโครงสรRางทางสังคมระบบใหญH ระบบยHอยจะทําหนRาท่ีรHวมกันเพ่ือใหRบรรลุ
ตามเป{าหมายของระบบสังคมน้ัน ๆ ในมุมของสถานศึกษา ซึ่งเปVนองค�การทางการศึกษาท่ีมีระบบ
ยH อ ย  ไดR แ กH  ระบบ โค รงส รR า ง  (Structural subsystem) ระบ บ เท ค โน โล ยี  (Technological 
subsystem) ระบบงาน (Task subsystem) และระบบคน (People subsystem) โดยทําหนRาท่ีท่ีสําคัญ 4 
ประการ คือ การจัดกระบวนการตHาง ๆ เพ่ือใหRบุคลากรในสถานศึกษาสามารถปรับตัว (Adaptation) ใหR
เขRากับระบบภายนอก รูRจักดํารงรักษาเป{าหมาย (Goal attainment) ของสังคมไวRใหRไดR มีการ
ถHายทอดความรูR ความคิด ความเช่ือ คHานิยมตHาง ๆ ภายใตRกฎ ระเบียบ ท่ีสามารถบูรณาการ 
(Integration) เพ่ือแกRไขปyญหาสิ่งซHอนเรRน ตลอดจนรักษาระเบียบแบบแผน (Latency) ใหRเกิดข้ึนใน
ระบบ ภายใตRภารกิจและความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีสอดคลRองสัมพันธ�กันใน 3 ระดับ คือ 
ระดับสถาบัน (Institution level) ระดับการจัดการ (Managerial level) และระดับเทคนิค 
(Technical level)  

จิรประภา อัครบวร (2548) ไดRกลHาววHา คนสHวนใหญHจะมีประสบการณ�การตรวจสุขภาพ
ประจําปYท้ังท่ีไมHไดRเจ็บป�วยอะไรเลย บางคนเขRารับการตรวจสุขภาพเพราะเปVนระเบียบขององค�การท่ี
ตRองการใหRบุคลากรทุกคนตRองตรวจสุขภาพประจําปY แตHบางคนก็วางแผนชีวิตวHาจะตRองเขRารับการ
ตรวจสุขภาพประจําปYทุกปY และกHอนเขRารับการตรวจสุขภาพน้ันหลายคนก็มักจะสันนิษฐานวHา 
สุขภาพของตนเองดี แตHภายหลังจากการตรวจ อาจไมHเปVนไปตามท่ีสันนิษฐานไวRก็ไดR หรือโรคบางชนิด
ท่ีสันนิษฐานวHาเปVน กลับไมHเปVน กลับกลายเปVนโรคอ่ืนแทน อยHางน้ีเปVนตRน พรรณี สุวัตถี (อRางถึงใน 
อัจฉรา พวงศุภวิวัฒน�, 2547: 2) ไดRนําเสนอแนวคิดในการวิเคราะห�ระบบสถานศึกษาตามทฤษฏีทาง
สังคมวิทยาและทฤษฎีองค�การของไมลส� (Miles,1973) โดยอุปมาใหRสถานศึกษาเปVนเสมือนรHางกาย
ของมนุษย� หากพิจารณาสภาวะการปฏิบัติงานในสถานศึกษากับการทํางานของระบบตHาง ๆ ใน
รHางกายของมนุษย� ซึ่งมีอวัยวะตHาง ๆ ทําหนRาท่ีของตนเองตามเทคนิคเชิงระบบ (System approach) 
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กลHาวคือ เม่ือมีปyจจัยหรือตัวป{อน (Input) เชHน อาหาร นํ้า อากาศ พลังงานตHาง ๆ เขRาไปในรHางกาย 
จะทําใหRเกิดกระบวนการ (Process) เผาผลาญพลังงานตHาง ๆ สามารถทํางานไดRอยHางสอดคลRอง
สัมพันธ�กัน ยHอมทําใหRรHางกายมีสุขภาพสมบูรณ� (Healthy) มีสุขภาพดี คือ ความสมบูรณ�ของรHางกาย
และจิตใจท่ีปราศจากโรคภัย และมีภูมิตRานทานตHอสิ่งแวดลRอมตHาง ๆ แตHหากอวัยวะบางอยHางเสื่อม
สมรรถภาพไมHสามารถทํางานไดR กลไกลการทํางานของระบบยHอยตHาง ๆ ในรHางกายก็จะหยุดชะงักไมH
ประสานสัมพันธ�กัน ทําใหRรHางกายเจ็บป�วยไมHสามารถตRานทานตHอโรคภัยไขRเจ็บไดR รHางกายจึงตRองอยูH
ในสภาพของการมีสุขภาพไมHสมบูรณ� (Unhealthy) เฉกเชHนสถานศึกษาซึ่งเปVนองค�การทางสังคมใน
ระบบเป�ด มีระบบภายในตHาง ๆ ทํางานตามภารกิจหนRาท่ีคลRายกับการทํางานในรHางกายของมนุษย� 
ระบบดังกลHาว ไดRแกH ระบบโครงสรRาง ระบบงาน และระบบคน แตHละระบบมีองค�ประกอบภายในทํา
หนRาท่ีเปVนกลไกในการทํางาน หากกลไกการทํางานมีความสมบูรณ�ยHอมใหRเกิดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 
สามารถสนองตอบตHอวัตถุประสงค�ของสถานศึกษาไดR และหากกลไกการทํางานไมHสมบูรณ�ผลผลิตท่ีไดR
ยHอมมีคุณภาพตํ่าหรือไมHมีคุณภาพ จากการวิเคราะห�ระบบดังกลHาว ไดRมีนักศึกษาหลายทHานทําการ
วิจัยเก่ียวกับสุขภาพองค�การของสถานศึกษา อาทิ ซู (อRางถึงใน อัจฉรา พวงศุภวิวัฒน�, 2547: 2 ) ไดR
ศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลของสุขภาพองค�การในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวHา การ
สนับสนุนใหRสถานศึกษามีประสิทธิผลน้ันตRองพัฒนามาจากการศึกษามิติสุขภาพองค�การ ถRาองค�การมี
สุขภาพสมบูรณ�ความมีประสิทธิผลก็จะเกิดข้ึน ดังน้ันสุขภาพขององค�การจึงเปVนปyจจัยสําคัญท่ีจะ
ทํานายความมีประสิทธิผลไดR นอกจากน้ี การวิจัยยังพบอีกวHาตัวแปรสุขภาพองค�การมีความสัมพันธ�
กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูRเรียนอีกดRวย (Hoy, Tater, & Bliss, 1991: 137-138) 

จากแนวคิดและขRอคRนพบดังกลHาวผูRศึกษาจึงมีความสนใจใครHศึกษาเก่ียวกับเร่ืองน้ีในองค�การ
ของคณะศึกษาศาสตร� ซึ่งเปVนองค�การยHอยขนาดใหญHองค�การหน่ึงของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ท่ีมี
จุดหมายในการผลิตบัณฑิตทางดRานศึกษาศาสตร�ใหRมีคุณภาพ ดังน้ันหากไดRมีการศึกษาสุขภาพของ
องค�การแหHงน้ี ก็จะเปรียบเหมือนไดRมีการตรวจสอบสุขภาพประจําปY ทําใหRทราบความสมบูรณ� 
แข็งแรง วHาเปVนอยHางไร อยูHในระดับใด ซึ่งคาดวHาขRอคRนพบท่ีไดRนี้นHาจะเปVนแนวทางสําหรับคณะ
ศึกษาศาสตร� และหรือองค�การอื่นของมหาวิทยาลัยที่อยูHในบริบทเดียวกัน จะไดRนําไปใชRในการ
ปรับปรุง และพัฒนาใหRมีสุขภาพองค�การท่ีสมบูรณ� แข็งแรง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานตามเป{าหมายท่ีไดRกําหนดไวRตHอไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค�หลักเพ่ือ ศึกษาสขุภาพองค�การ คณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี ประจําปYการศึกษา 2561 
 
นิยามศพัท�เฉพาะ 
 1. สุขภาพองค�การ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจ และขอบขHายการ
บริหารงานขององค�การคณะศึกษาศาสตร� ตอบสนองการกระทําตามหนRาท่ีของระบบสังคม สามารถ
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คงอยูHไดRทHามกลางความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลRอมและสามารถพัฒนาใหRกRาวหนRาไปไดRอยHางตHอเน่ือง 
ประกอบดRวย 8 มิติ ไดRแกH  
 1.1 มิติการกําหนดเป{าหมาย หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานรHวมกันระหวHางบุคลากรใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการกําหนด วิสัยทัศน� พันธกิจ 
และนโยบายของสถานศึกษา ท่ีมีความสอดคลRองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหHงชาติ พ.ศ. 2542 
หลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน บริบทของ ชุมชนและศักยภาพของสถานศึกษา  
 1.2 มิติบูรณภาพของสถาบัน หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาท่ี
สามารถรHวมมือกับองค�กรท้ังภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาสถานศึกษา การระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา การใชRภูมิปyญญาทRองถ่ินในการจัดกิจกรรมการเรียนรูRท่ีสามารถตอบสนองความตRองการ
ของชุมชนไดRอยHางมีอิสระและม่ันคง ตลอดจนมีความสัมพันธ�กับชุมชนท่ีดี สามารถปรับตัวและ
แกRปyญหาตามความตRองการของชุมชน โดยปราศจากการแทรกแซงขององค�คณะบุคคลหรือกลุHม
อิทธิพลท่ีเก่ียวขRอง 
 1.3 มิติภาวะผูRนําฉันท�เพ่ือนรHวมงาน หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานของผูRบริหารสถานศึกษา
ในการเปVนผูR นําท่ีมุHงเนRนงานและบุคคลเพ่ือสรRางมิตรสัมพันธ�และกิจสัมพันธ�ท่ี ดีกับบุคลากรใน
สถานศึกษา สามารถกําหนดมาตรฐานการทํางานไดRอยHางเปVนระบบ และกระตุRนใหRบุคลากรไดRรHวมมือ
กันปฏิบัติงานใหRบรรลุตามเป{าหมายของสถานศึกษา 
 1.4 มิติการเปVนผูRนําทางวิชาการ หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานของผูRบริหารสถานศึกษาและ
คณะครูท่ีมุHงม่ันในการบริหารงานวิชาการดRานพัฒนาหลักสูตร การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูR การนิเทศ
ภายใน รวมท้ังการนํานวัตกรรมทางการศึกษามาใชRสHงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการของสถานศึกษา
ใหRบรรลุตามเป{าหมาย  
 1.5 มิติการติดตHอสื่อสาร หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานของผูRบริหารสถานศึกษาและครูท่ี
มีปฏิสัมพันธ�ตHอกันในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เจตคติ และการกระทําตHาง ๆ ท่ีกHอใหRเกิดความ
เขRาใจท่ีตรงกัน สามารถรHวมกันปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาใหRบรรลุตามเป{าหมายท่ีกําหนดไวR 
 1.6 มิติการมุHงเนRนวิชาการ หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาท่ี
มุHงเนRนงานวิชาการโดยเฉพาะการจัดกระบวนการเรียนรูRท่ีเนRนผูRเรียนเปVนสําคัญตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล เพ่ือใหRบรรลุตามภารกิจขอบขHายการบริหารงานและใหRสถานศึกษามีความเปVนเลิศ 
 1.7 มิติขวัญในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับความรูRสึกของบุคลากรในสถานศึกษาท่ี
แสดงออกถึงการยอมรับ เช่ือฟyงและศรัทธาตHอผูRบริหารสถานศึกษา พึงพอใจในการปฏิบัติงาน การมี
สัมพันธภาพท่ีดีตHอเพ่ือนรHวมงาน และการจัดสวัสดิการตHาง ๆ ของสถานศึกษา 
 1.8 มิติการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรูR หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานของผูRบริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาท่ีรHวมมือกันจัดสรรทรัพยากรตHาง ๆ รวมถึงการใชRเทคโนโลยี
และแหลHงเรียนรูRในการสนับสนุนการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผูRเรียน เพ่ือสรRางเสริมใหRนักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค� 
 



428 
การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย  
  การวิจัยคร้ังน้ีใชRระเบียบวิธีวิจัยในเชิงพรรณนา (Descriptive research) เพ่ือศึกษาระดับ
สุขภาพองค�การของคณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยศึกษากับกลุHมตัวอยHางท่ีเปVน
บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร� จํานวน 165 คน ตามตารางกําหนดขนาดของเคจซีและมอร�แกน และ
สุHมตัวอยHางดRวยการสุHมอยHางงHาย (Simple random sampling)  
  การศึกษาน้ีอาศัยกรอบแนวคิดของ Parsons (อRางถึงในชํานาญ ทัดมาลี,2542:15) และ Hoy 
& Feldman (1987:30-37) เก่ียวกับสุขภาพองค�การเปVนพ้ืนฐานในการศึกษา ซึ่งตามแนวความคิดน้ี
สุขภาพองค�การประกอบดRวย 8 ดRาน หรือ มิติ คือ  

1. ดRานการกําหนดเป{าหมาย  4. ดRานการเปVนผูRนําทางวิชาการ  
2. ดRานบูรณภาพของสถาบัน  5. ดRานการติดตHอสื่อสาร 
3. ดRานภาวะผูRนําฉันท�เพ่ือนรHวมงาน 6. ดRานการมุHงเนRนวิชาการ 
7. ดRานขวัญในการปฏิบัติงาน   8. ดRานการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรูR 

  โดยผูRวิจัยเก็บรวบรวมขRอมูลท้ัง 8 ดRาน ดRวยแบบสอบถามมาตราสHวนประมาณคHา 5 ระดับ 
ซึ่งดัดแปลงมาตรวัดตัวแปรใหRอยูHในมาตรวัด interval scale 1 - 5 คะแนน ดังน้ี 
 5  คะแนน หมายถึง  สถานการณ�น้ันๆ องค�การมีการปฏิบัติอยูHในระดับสูงท่ีสุด 

4  คะแนน หมายถึง  สถานการณ�น้ันๆ องค�การมีการปฏิบัติอยูHในระดับสูง 
3  คะแนน หมายถึง  สถานการณ�น้ันๆ องค�การมีการปฏิบัติอยูHในระดับปานกลาง 
2  คะแนน  หมายถึง  สถานการณ�น้ันๆ องค�การมีการปฏิบัติอยูHในระดับตํ่า 
1  คะแนน หมายถึง  สถานการณ�น้ันๆ องค�การมีการปฏิบัติอยูHในระดับตํ่าท่ีสุด 

 วิเคราะห�ขRอมูลท่ีไดRดRวยสถิติพ้ืนฐาน (Descriptive statistics) ไดRแกH คHาความถ่ี รRอยละ คHา
คะแนนเฉลี่ย และสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานใชR One sample t-test เพ่ือประมาณคHา 
Parameter สําหรับการแปลความหมายของคHาคะแนนเฉลี่ย ไดRอาศัยเกณฑ�ในการแปลความหมายซึ่ง
พิจารณาจากคHาความคิดเห็นเฉลี่ยของระดับสุขภาพองค�การ ดังน้ี (Best, 1981) 

คHาเฉลี่ย    ระดับสุขภาพ 
1.00-1.49  แสดงวHา  องค�การมีสุขภาพอยูHในระดับตํ่าท่ีสุด 
1.50-2.49  แสดงวHา  องค�การมีสุขภาพอยูHในระดับตํ่า 
2.50-3.49  แสดงวHา  องค�การมีสุขภาพอยูHในระดับปานกลาง 
3.50-4.49  แสดงวHา  องค�การมีสุขภาพอยูHในระดับสูง 
4.50-5.00 แสดงวHา  องค�การมีสุขภาพอยูHในระดับสูงท่ีสุด 

และไดRกําหนดระดับสุขภาพขององค�การท่ีมีคHาคะแนนเฉลีย่ตํ่ากวHาระดับปานกลาง (2.50-
3.49 ) ถือวHาตRองมีการดําเนินการอยHางใดอยHางหน่ึง หรือการเยียวยา เพ่ือรักษาสุขภาพขององค�การ
คณะศึกษาศาสตร�เอาไวR 
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ผลการวิจัย 
  จากการวิเคราะห�การรับรูRของบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร� ท่ีใชRเปVนกลุHมตัวอยHาง ท่ี
สนองตอบตHอแบบสอบถามท่ีถาม ครอบคลุมระดับสุขภาพองค�การท้ัง 8 ดRาน ดRวยคHาคะแนนเฉลี่ย ผล
การวิเคราะห�ขRอมูล แสดงดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 คHาเฉลี่ยและคHาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับสุขภาพองค�การของคณะศึกษาศาสตร� 
โดยรวมและรายดRาน 
 

สุขภาพองค�การ  
Χ  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1. มิติการกําหนดเป{าหมาย 4.39 0.51 มาก 
2. มิติบูรณภาพของสถาบัน  4.20 0.51 มาก 
3. มิติภาวะผูRนําฉันท�เพ่ือนรHวมงาน  4.42 0.64 มาก 
4. มิติการเปVนผูRนําทางวิชาการ  4.33 0.53 มาก 
5. มิติการติดตHอสื่อสาร  4.41 0.58 มาก 
6. มิติการมุHงเนRนวิชาการ  4.31 0.46 มาก 
7. มิติขวัญในการปฏิบัติงาน  4.36 0.62 มาก 
8. มิติการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรูR  4.36 0.52 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.37 0.43 มาก 
 

 จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห�ขRอมูล แสดงวHา สุขภาพองค�การ คณะศึกษาศาสตร� 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยภาพรวม และในแตHละดRาน 8 ดRาน อยูHในระดับมาก (คHาเฉลี่ยของการ
รับรูRในเชิงประจักษ� > 3.50 อยHางชัดเจน จึงไมHจําเปVนทดสอบดRวย one sample t-test โดยเรียง
ตามลําดับคHาเฉลี่ยรายดRานจากมากไปหานRอย คือดRาน มิติภาวะผูRนําฉันท�เพ่ือนรHวมงาน มิติการ
ติดตHอสื่อสาร มิติการกําหนดเป{าหมาย มิติการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรูR มิติขวัญในการ
ปฏิบัติงาน มิติการเปVนผูRนําทางวิชาการ มิติการมุHงเนRนวิชาการ และมิติบูรณภาพของสถาบัน โดยใน
แตHละดRานมีการดําเนินการในระดับมาก พอสรุปไดR ดังน้ี 

ดRานมิติการกําหนดเป{าหมาย มีความสอดคลRองกันของวิสัยทัศน� พันธกิจ นโยบายกับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหHงชาติ พ.ศ. 2542 หลักสูตร และศักยภาพขององค�การ  
 ดRานมิติบูรณภาพของสถาบัน มีการใหRหRการสนับสนุนและชHวยเหลือชุมชน โดยปราศจากการ
แทรกแซง และมีอิสระในการใหRการตอบสนองความตRองการของชุมชน 

ดRานมิติภาวะผูRนําฉันท�เพ่ือนรHวมงาน ผูRบริหารมีความเปVนเพ่ือน ไมHถือตัว เป�ดเผย และนํา
ขRอเสนอแนะของผูRรHวมงานไปใชRในการปฏิบัติงานใหRบรรลุเป{าหมาย สHวนขRอท่ีมีระดับการปฏิบัตินRอย
กวHาขRออ่ืนๆ คือ การควบคุมดูแลใหRมีการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและขRอบังคับ 
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ดRานมิติการเปVนผูRนําทางวิชาการ ไดRมีการประเมินการนําหลักสูตรเพ่ือปรุงพัฒนาใหRทันสมัย
สอดคลRองกับความตRองการของผูRเรียนและชุมชน มีการนิเทศภายในอยHางตHอเน่ือง การเชิญผูRเช่ียวชาญ
มาใหRความรูRกับผูRเรียน การสนับสนุนใหRมีทําวิจัย การจัดการสอนท่ีเนRนนักเรียนเปVนสําคัญ 

ดRานมิติการติดตHอสื่อสาร มีการประชุม สนทนาเก่ียวกับกิจกรรมของคณะศึกษาศาสตร�ท้ังท่ี
เปVนและไมHเปVนทางการระหวHางผูRบริหารและอาจารย�อยูHเสมอ รวมท้ังแจRงขRอมูลขHาวสารความเคลื่อนไหว
ของคณะฯ ผHานทางชHองทางสื่อสารตHางๆ  

ดRานมิติการมุHงเนRนวิชาการ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุHงพัฒนาและสHงเสริม
กระบวนการเรียนรูRในดRานการคิด การปฏิบัติ และการสรRางคHานิยมท่ีถูกตRอง และครอบคลุมมาตรฐาน
และผลการเรียนรูRที่คาดหวัง และมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานตHางๆ ท่ีกําหนด 

ดRานมิติขวัญในการปฏิบัติงาน มีการทํางานเปVนหมูHคณะดRวยความเอ้ืออาทรตHอกัน มีความ
รHวมมือประสานงานกันทํางานอยHางเขRมแข็ง ดRวยความพึงพอใจและศรัทธาในวิชาชีพ รวมท้ัง
กระตือรือรRนและเต็มใจทํางานท่ีผูRบริหารมอบหมายใหRบรรลุผลสําเร็จ 

ดRานมิติการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรูR มีการสHงเสริมกิจกรรมกีฬา กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน � กิจกรรมดRานคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมรณรงค�ตHอตRานโรคเอดส�และยา
เสพติด เปVนตRน  
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาสุขภาพองค�การของคณะศึกษาศาสตร� มีประเด็นสําคัญท่ีสามารถนํามาใชRใน
การอภิปรายผล ไดRดังน้ี 
 สุขภาพองค�การ คณะศึกษาศาสตร� โดยภาพรวมอยูHในระดับมาก และในแตHละดRาน 8 ดRานก็
พบวHาอยูHในระดับมากดRวยเชHนเดียวกัน เรียงตามลําดับคHาเฉลี่ยจากมากไปหานRอย คือดRาน ภาวะผูRนํา
ฉันท�เพ่ือนรHวมงาน การติดตHอสื่อสาร การกําหนดเป{าหมาย การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรูR ขวัญ
ในการปฏิบัติงาน การเปVนผูRนําทางวิชาการ การมุHงเนRนวิชาการ และ บูรณภาพของสถาบัน จึงกลHาวไดR
วHาคณะศึกษาศาสตร�เปVนองค�การทางการศึกษาท่ีมีระดับสุขภาพอยูHในเกณฑ�ดี เพราะมีคะแนนการ
รับรูRของบุคลากรอยูHในระดับสูง ซึ่งก็สอดคลRองกับ ดวงสมร บาตรโพธ์ิ (2549 : 15) ท่ีกลHาวถึง
สถานศึกษาท่ีมีสุขภาพองค�การสมบูรณ� จะมีคะแนนสูงในทุกมิติขององค�การ กลHาวคือ สามารถรักษา
ความสัมพันธ�กับชุมชนไวRไดRโดยปราศจากการรบกวนหรือผลักดัน จากกลุHมผูRปกครองท่ีขาดเหตุผล มี
คณะกรรมการบริหารท่ีเขRมแข็ง และเปVนมิตรกับผูRรHวมงาน มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไวRสูง 
รวมท้ังมีความสามารถในการใชRอิทธิพลตHอผูRบังคับบัญชาหนHวยเหนือ เพ่ือขอความชHวยเหลือในสิ่งท่ี
โรงเรียนตRองการ นอกจากน้ี ผูRบริหารยังมีความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ� สื่อ 
อุปกรณ�การเรียนตHาง ๆ ใหRครูและผูRเรียนไดRอยHางพอเพียง และเหมาะสม คณะอาจารย�ในโรงเรียนเอาใจใสH
ตHอการเรียนการสอน มีการมุHงเนRนทางวิชาการระดับสูง โดยกําหนดเป{าหมาย ทางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผูRเรียนไวRในแตHละปY มีการจัดสภาพการเรียนการสอนอยHางเปVนระบบและเครHงครัด และกระตุRนใหRสนใจ
เรียน 
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สุขภาพองค�การของสถานศึกษาในภาพรวมอยูHในระดับมาก แสดงใหR เห็นวHา คณะ
ศึกษาศาสตร�มีสภาวะการปฏิบัติงานในองค�การตามภารกิจ และตอบสนองตามหนRาท่ีของระบบสังคม 
ดR าน ก ารป รับ ตั ว  (adaptation) ก ารบ รรลุ เป{ าห ม าย  (goal attainment) ก าร บู รณ าก าร 
(integration) และการรักษาระเบียบแบบแผนขององค�การทําใหRองค�การอยูHในสังคมไดRอยHาง
เหมาะสม มีโอกาสปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหRองค�การอยูHรอด เจริญกRาวหนRา และพัฒนาไดRอยHางตHอเน่ือง
ยาวนาน (Hoy & others, 1991 : 67-68) ซึ่งก็สอดคลRองกับผลการวิจัยของดวงสมร บาตรโพธ์ิ (2549 
: 15) ไดRกลHาวเชHนเดียวกัน และทุกองค�การก็ตRองการใหRองค�การของตนเองมีสุขภาพดีอยูHเสมอ เพราะเปVน
ตัวบHงช้ีความคงอยูH ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค�การ 
 
ขOอเสนอแนะ 

1. คณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปVนองค�การท่ีมีสุขภาพดี อันเปVนผลจากมีการ
ปฏิบัติปหรือมีกิจกรรมตHางๆ ตามองค�ประกอบท้ัง 8 ดRาน คือ ดRานภาวะผูRนําฉันท�เพ่ือนรHวมงาน การ
ติดตHอสื่อสาร การกําหนดเป{าหมาย การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรูR ขวัญในการปฏิบัติงาน การ
เปVนผูRนําทางวิชาการ การมุHงเนRนวิชาการ และบูรณภาพของสถาบัน ดังน้ันจึงควรรักษาการดําเนินการ
ในกิจกรรมตHาง ๆ ดังกลHาวเอาไวR (Maintaining) และหากมีโอกาสก็ควรเพ่ิมระดับในการดําเนินการใหR
มีความเขRมขRนมากข้ึน และอยHางตHอเน่ือง เพราะการท่ีสุขภาพขององค�การดี ก็จะสHงผลตHอคุณภาพของ
ผูRเรียนตามไปดRวย 

2. คณะศึกษาศาสตร� ควรพิจารณาในรายละเอียดขององค�ประกอบท่ีทําใหRองค�การมีสุขภาพดีใน
แตHละดRาน ท่ีถึงแมRจะมีการดําเนินการไดRดีในระดับมาก แตHบางรายการอาจอยูHคHอนไปทางระดับปานกลาง 
ท้ังน้ีเพ่ือนํามาพิจารณาทบทวนปรับปรุงและพัฒนาใหRดีย่ิงข้ึนไป เชHน การทําใหRบุคลากรมีระเบียบวินัย
และปฏิบัติตามกฏขRอบังคับขององค�การและสังคมอยHางเปVนนิสัย โดยอาจพิจารณากําหนดการเสริมแรง 
เชHน การใหRรางวัลหรือการกําหนดบทลงโทษ เปVนตRน หรืออาจจัดโครงการ กิจกรรมสนับสนุนการเรียนรูR 
การจัดกิจกรรมเพ่ือสHงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหRอยHางตHอเน่ือง เปVนตRน 

3. คณะศึกษาศาสตร� ควรพิจารณาในรายละเอียดขององค�ประกอบท่ีทําใหRองค�การมีสุขภาพยัง
ไมHดีเทHาท่ีควร แลRวนํามาศึกษาตHอในเชิงลึกวHาควรมีแนวทางหรือวิธีการอยHางไร เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาใหR
ดีขึ้น กลHาวคือหาวิธีการเยียวยาใหRมีสุขภาพดีน่ันเอง 
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An Association Among Administrative Factors and Teachers’ Managing 
Behavior of Child Development Centers in Krathumbean District, 
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บทคัดย�อ 

   การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือ (1) ศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูRบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตอําเภอกระทุHมแบน จังหวัดสมุทรสาคร (2) ศึกษาพฤติกรรมการจัดการในช้ันเรียนของครูศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอกระทุHมแบน จังหวัดสมุทรสาคร และ (3) ศึกษาความสัมพันธ�ระหวHางพฤติ
กรรมการบริหารกับพฤติกรรมการจัดการในช้ันเรียนของครูศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอกระทุHม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร กลุHมตัวอยHางท่ีใชRในการศึกษาเปVนครูศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอกระทุHม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร มีจํานวนท้ังสิ้น 70 คน ซึ่งไดRมาโดยการสุHมตัวอยHางอยHางงHาย เคร่ืองมือหลักท่ี
ใชRในการเก็บรวบรวมขRอมูล ใชRแบบสอบถามมาตราสHวนประมาณคHา 5 ระดับ สถิติท่ีใชRในการ
วิเคราะห�ขRอมูลไดRแกH คHารRอยละ คHาเฉลี่ย คHาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคHาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ�ของ
เพียร�สัน 
   ผลการวิจัย พบวHา  
   1. พฤติกรรมในการบริหารของผูRบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอกระทุHมแบน ตาม
การรับรูRของครูพบวHา ท้ัง 3 ดRาน คือ ภาวะผูRนําของผูRบริหาร การนิเทศภายใน และบรรยากาศ
องค�การ โดยรวมอยูHในระดับมาก เรียงตามลําดับจากมากไปหานRอย ไดRแกH ดRานการนิเทศภายใน 
ภาวะผูRนําของผูRบริหาร และบรรยากาศองค�การ  
   2. พฤติกรรมการจัดการในช้ันเรียนของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอกระทุHมแบน โดยรวม
อยูHในระดับมาก เรียงตามลําดับจากมากไปหานRอย ไดRแกH ดRานการเปVนแบบอยHาง การจัดประสบการณ�
การเรียนรูR การดูแลเด็ก และการจัดช้ันเรียน  
   3. ความสัมพันธ�ระหวHางพฤติกรรมการบริหารกับพฤติกรรมการจัดการในช้ันเรียนของครู
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอกระทุHมแบน จังหวัดสมุทรสาคร พบวHาภาวะผูRนํา การนิเทศภายใน 
และบรรยากาศองค�การ มีความสัมพันธ�ทางบวกกับพฤติกรรมทางการจัดการของครูอยHางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเวRนการเปVนแบบอยHางท่ีไมHมีความสัมพันธ� 
คําสําคัญ: พฤติกรรมการบริหาร พฤติกรรมการจัดการของครู  
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Abstract 
   The purposes of this research were to examine (1) the administrative behavioral 
factors of the adminfistrators in Child Development Center of Krathumband district 
area, Samuthsakorn province. (2) investigate the teachers’ classroom managing 
behavior in Child Development Center of Krathumband district area, Samuthsakorn 
province, and (3) the relationship between administrative factors and teachers 
managing behavior of Child Development Center of Krathumband district area, 
Samuthsakorn province . The sample in this study were 70 teachers who had been 
teaching in those Child Development Centers by simple random sampling technique. 
The instrument used for collecting the data was a 5-level rating scale questionnaire. 
The statistics used for analyzing the data were percentage, mean, standard deviation 
and the Pearson’s Correlation Coefficient. 
   The following were the research findings: 
   1. The administrative factors of the administrators in Child Development Center 
of Krathumband district were performed at high level in all 3 aspects such as 
leadership, internal supervision and organizational climate respectively.  
   2. The teachers’ managing behavior in those Child Development Centers was 
performed at high level. The aspects listed in order including teachers’ exemplification, 
performing learning experience, taking care of children and classroom management. 
   3. It was found that the administrative factors : leadership, internal supervision 
and organizational climate, there were positively related to all teachers’ managing 
behavior, except being a teachers’ exemplification.  
Keywords : administrative factors, teachers’ managing 
 
ความเป�นมาและความสาํคญัของป}ญหา 

ผูRบริหารสถานศึกษาเปVนผูRที่มีบทบาทหนRาท่ีสําคัญย่ิงในการ สรRางแรงบันดาลใจ กระตุRนเตือน 
ใหRคําแนะนํา และประสานงานใหRครูทุกคนเกิดความรHวมมือรHวมใจและปฏิบัติงานอยHางจริงจัง เพ่ือใหR
การบริหารงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ดําเนินไปอยHางราบร่ืนและประสบผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค� แตHจะมากนRอยเพียงใดน้ันยHอมข้ึนอยูHกับความสามารถของผูRบริหารในการรวบรวมพลัง
อํานาจของตนเองและของบุคลากรทุกคนมาทํางาน เพ่ือความสําเร็จของสถานศึกษาโดยรวม นักวิจัย
เปVนจํานวนมากไดRทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับศักยภาพทางการบริหารงานของผูRบริหารโรงเรียน และ
พบวHาผูRบริหารโรงเรียนมีอิทธิพลอยHางมากในการเปVนตRนแบบพฤติกรรมของครูซึ่งเปVนผูRใตRบังคับบัญชา 
(พรมาลี  สินสมบูรณ� , 2554; Maneth, 2011; Kijai, 2013) ถR าสถาน ศึกษาใดมีผูR บ ริหารท่ี มี
ประสิทธิภาพก็จะสามารถสั่งการและใชRอิทธิพลภาวะผูRนําตHอผูRใตRบังคับบัญชาใหRปฏิบัติงาน หรือทํา
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กิจกรรมตHางๆ ในสถานศึกษาใหRสําเร็จลุลHวงไปไดRดRวยดี แตHในทางตรงกันขRามถRาสถานศึกษาไดR
ผูRบริหารท่ีไมHมีประสิทธิภาพก็จะไมHสามารถสั่งการไดR ซึ่งจะเปVนผลทําใหRการปฏิบัติงานดRานตHาง ๆ ใน
สถานศึกษาประสบความลRมเหลวไดRเชHนกันเพราะฉะน้ันผูRบริหารสถานศึกษาจะตRองอาศัยความเปVน
ผูRนําท่ีเขRมแข็งจึงจะสามารถสรRางความเช่ือม่ัน ความม่ันคงใหRกับบุคลากรในสถานศึกษาไดR ซึ่งจะกHอ 
ใหRเกิดการยอมรับของครูและบุคลากรในโรงเรียนและมีความเต็มใจท่ีจะทํางานไดR ยุทธศักด์ิ ไชยสีหา ( 
2556) ไดRทําการศึกษา และพบวHาปyจจัยทางการบริหารท่ีทําใหRผูRบริหารสถานศึกษาสามารถบริหาร
สถานศึกษาไดRอยHางมีประสิทธิผลมากท่ีสุด คือ ภาวะผูRนําของผูRบริหารสถานศึกษา นอกจากน้ี ยังมี
นักวิจัยท่ีทําการศึกษาและพบอีกวHา บรรยากาศองค�การท่ีเอ้ือตHอการปฏิบัติงาน และการนิเทศภายใน
โดยการสHงเสริมสนับสนุนของผูRบริหาร ก็เปVนปyจจัยท่ีสHงผลใหRการบริหารงานของผูRบริหารสถานศึกษา
ประสบความสําเร็จเชHนกัน 

เม่ือพิจารณาดRานครูผูRสอน จะมีความสําคัญในอันดับตRน เน่ืองจากเปVนผูRอยูHใกลRชิดกับผูRเรียน 
ยHอมมีอิทธิพลอยHางมากท่ีจะสรRางเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค�แกHผูRเรียน เพราะครูมีบทบาทหนRาท่ีท่ี
สําคัญ คือ จัดทําโครงการสอนใหRสมบูรณ� เตรียมการสอน เตรียมอุปกรณ�การสอน ดําเนินการสอน 
ออกขRอสอบ ควบคุมช้ันเรียนใหRเปVนไปดRวยความเรียบรRอยอยูHเสมอ รักษาเวลาในการเขRาสอนและออก
จากหRองสอน หาความรูRเพ่ิมเติมอยูHเสมอ มีมนุษย�สัมพันธ�ท่ีดีตHอผูRท่ีเก่ียวขRอง มีความคิดริเร่ิมในการ
สรRางสรรค�งานของตนเองใหRดีย่ิงข้ึน และตรวจงานเด็ก ตลอดจนแกRไขขRอผิดพลาดอยูHเสมอ ระวิยา อิส
มาแอล (2557: 5-6) ไดRทําการศึกษาและพบวHาพฤติกรรมการจัดการสอนของครูท่ีมีความสําคัญตHอ
การพัฒนาและเสริมสรRางการเรียนรูRของนักเรียน คือ การเปVนแบบอยHาง การจัดประสบการณ�การ
เรียนรูR การดูแลเด็ก และการจัดช้ันเรียน ซึ่งเปVนปyจจัยท่ีสHงผลตHอการจัดการเรียนการสอนของครู 
   การจัดการศึกษาของโรงเรียนตRองอาศัยความทุHมเท เอาใจใสHของผูRบริหารสถานศึกษาและ
ความรHวมมือของครู อาจกลHาวไดRวHาเปVนภารกิจท่ีสําคัญในพัฒนากําลังคนของชาติ ดังน้ัน การ
บริหารงานของผูRบริหารสถานศึกษานHาจะมีความสัมพันธ�กับพฤติกรรมดRานการปฏิบัติงานของครู 
อยHางไรก็ตามยังมีงานวิจัยจํานวนนRอยท่ีศึกษาเก่ียวกับปyจจัยการบริหารงานของผูRบริหารท่ีสHงผลตHอ
พฤติกรรมการสอนของครูโดยเฉพาะงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับผูRบริหารและครูท่ีจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ถือเปVนสถานศึกษาหน่ึงท่ีมีหนRาท่ีในการจัดการศึกษาใหRแกHเด็กหรือเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งเปVนการชHวยแบHงเบาภาระดRานการจัดการศึกษาของรัฐการศึกษาปฐมวัยเปVนการศึกษาท่ีมี
ความสําคัญอยHางย่ิงตHอการพัฒนาคน นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายทHานมีความเห็นสอดคลRอง
กันวHา เด็กปฐมวัยเปVนวัยท่ีเร่ิมตRนของชีวิตมนุษย�เปVนชHวงเวลาสําคัญท่ีสุดเพราะเปVนวัยแหHงการ
วางรากฐานและเปVนการเตรียมตัวเพ่ือชีวิตในอนาคต และเปVนชHวงท่ีเกิดการเรียนรูRมากท่ีสุดในชีวิต 
(จิรวรรณ กาละดี, 2552: 7) ผูR วิจัยในฐานะท่ีเก่ียวขRองกับการจัดการของคณะศึกษาศาสตร� 
โดยเฉพาะในสHวนของการจัการศึกษาปฐมวัย มีความตระหนักและมีความสนใจท่ีจะศึกษาปyจจัยท่ี
เก่ียวขRองกับการบริหารสถานศึกษา ในสHวนของ ภาวะผูRนําของผูRบริหาร การดําเนินการในการนิเทศ
ภายใน และบรรยากาศองค�การของสถานศึกษา ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวHาจะมีความสัมพันธ�กับพฤติกรรม
การจัดการในช้ันเรียนของครู ไดRแกH การเปVนแบบอยHาง การจัดประสบการณ�การเรียนรูR การดูแลเด็ก 
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และการจัดช้ันเรียน หรือไมHเพียงใด โดยคาดหวังวHาผลการศึกษาวิจัยในบริบทน้ีน้ี จะทําใหRไดRขRอมูล
สารสนเทศท่ีสําคัญในการนําไปใชRเปVนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กของอําเภอกระทุHมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ใหRมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพย่ิงข้ึนไป 
รวมท้ังยังสามารถนําผลวิจัยไปใชRในจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัยของคณะ
ศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีไดRอีกดRวย 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. ศึกษาปyจจัยบางประการในการบริหารงานของผูRบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอ
กระทุHมแบน จังหวัดสมุทรสาคร  

2. ศึกษาพฤติกรรมการจัดการในช้ันเรียนของครูศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอกระทุHมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร และ  

3. ศึกษาความสัมพันธ�ระหวHางปyจจัยบางประการในการบริหารของผูRบริหารกับพฤติกรรมการ
จัดการในช้ันเรียนของครู ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอกระทุHมแบน จังหวัดสมุทรสาคร  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 มีความสัมพันธ�ระหวHางปyจจัยบางประการในการบริหารของผูRบริหารกับพฤติกรรมการจัดการ
ในช้ันเรียนของครู ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอกระทุHมแบน จังหวัดสมุทรสาคร  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรท่ีใชOในการวิจัย ไดRแกH ครูของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอกระทุHมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 21 แหHง มีจํานวนท้ังสิ้น 85 คน แตHเน่ืองจากไดRออกแบบเปVนการวิจัยใน
เชิงสหสัมพันธ� จึงตRองใชRขRอมูลจากกลุHมตัวอยHางโดยอาศัยตารางกําหนดขนาดตัวอยHางของเครจซีและ
มอร�แกน (Krejcie and Morgan, 1970) เลือกมาเปVนกลุHมตัวอยHาง ในการศึกษาดRวยวิธีการสุHมอยHาง
งHาย (Simple Random Sampling) มาเปVนตัวแทน จํานวน 70 คน 
   2. เนื้อหาสาระ / ตัวแปรท่ีศึกษา ไดRแกH 

พฤติกรรมการบริหารของหัวหนRาศูนย� ไดRแกH  
1) ภาวะผูRนําของผูRบริหารสถานศึกษา 
2) การนิเทศภายใน 
3) บรรยากาศองค�การ 
พฤติกรรมการจัดการช้ันเรียนของครู ไดRแกH 
1) การเปVนแบบอยHาง 
2) การจัดประสบการณ�การเรียนรูRสําหรับเด็กปฐมวัย 
3) การดูแลเด็กปฐมวัย 
4) การจัดการช้ันเรียน 
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นิยามศัพท�เฉพาะ 
   1. ศุนย�พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดต้ังเปVนศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดของ
องค�การบริหารสHวนตําบล ซึ่งมีท่ีต้ังอยูHในเขตอําเภอกระทุHมแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีท้ังหมด 21 
แหHง ไดRแกH: ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอRอมนRอย 1 (พงษ�ศิริชัย 1), ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอRอม
นRอย 2 (สิวารัตน� 3), ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอRอมนRอย 3 (คลองแค), ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
อRอมนRอย 4 (เพชรเกษม 130), ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กชุมชนประตูนํ้าอHางทอง, ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กชุมชน
ทHาใหมH ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดดอนไกHดี, ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบRานตลาด ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กคลอง
ภาษีเจริญ, ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบRานโตRลRง หมูH 2, ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กคHายกําแพงเพชรอัครโยธิน, ศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กบRานดอนไกHดี, ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบRานปลHองเหลี่ยม, ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กองค�การบริหาร
สHวนตําบลทHาไมR, ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดอHางทอง, ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดทHากระบือ, ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
วัดบางยาง, ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบRานคลองอHอนใจ, ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบRานวัดหนองนกไขH, และ ศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กบRานทHาเสา 
   2. พฤติกรรมการจัดการในช้ันเรียนของครูครูปฐมวัย หมายถึง การแสดงออกของครูท่ีสอน
เด็กระดับอนุบาล ประกอบดRวย 4 ดRาน ไดRแกH 

2.1 การเปVนแบบอยHาง หมายถึง การแสดงออก การประพฤติ และปฏิบัติในดRาน
บุคลิกภาพท่ัวไป การแตHงกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับความเปVนครูอยHางสมํ่าเสมอท่ี
ทําใหRผูRเรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือเปVนแบบอยHาง 

2.2 การจัดประสบการณ�การเรียนรูRสําหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง เปVนการจัดกิจกรรมตHางๆ
ท่ีใหRเด็กไดRมีประสบการณ�การเลHนและการเรียนรูRเพ่ือพัฒนาเด็กโดยองค�รวมอยHางตHอเน่ือง  

2.3 การดูแลเด็ก หมายถึง การปฏิบัติหนRาท่ีตามกิจวัตรของเด็กปฐมวัย สังเกต เฝ{าระวัง
และบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการดRานตHางๆของเด็ก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไมHพึง
ประสงค�ของเด็ก เพ่ือสHงเสริมสนับสนุนใหRเด็กสามารถเรียนรูRไดRอยHางมีประสิทธิภาพ 

2.4 การจัดช้ันเรียน หมายถึง การสรRางและการรักษาสิ่งแวดลRอมของหRองเรียนเพ่ือเอ้ือตHอ
การเรียนรูRของนักเรียน หรือหมายถึงกิจกรรมทุกอยHางท่ีครูทําเพ่ือจะชHวยใหRการสอนมีประสิทธิภาพ
และนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรูRตามวัตถุประสงค�ที่ต้ังไวR  

2.5 พฤติกรรมทางการบริหาร หมายถึง การแสดงพฤติกรรมออกมาในการบริหารของ
ผูRบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามการรับรูRของครู เพ่ือสHงเสริมและสนับสนุนใหRครูมีพฤติกรรมการสอนท่ี
สHงเสริมการเรียนรูRของเด็กปฐมวัยไดRอยHางถูกตRองเหมาะสม ในการวิจัยน้ีมุHงศึกษาเพียง 3 ดRานไดRแกH 
ภาวะผูRนําของผูRบริหาร บรรยากาศองค�การ และ การนิเทศภายใน 

2.6 ภาวะผูRนํา หมายถึง ความสามารถท่ีจะใชRศิลปะความเปVนผูRนําโนRมนRาวบุคคลซึ่งเปVนผูR
ตาม ใหRเกิดการคลRอยตามยอมรับท่ีจะทุHมเทความสามารถอยHางเต็มท่ี ใหRการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จ
ตามเป{าหมายท่ีวางไวR 

2.7 การนิเทศภายใน หมายถึง กระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาซึ่งดําเนินการอยHางเปVนระบบและอยHางตHอเน่ือง โดยมีผูRทําหนRาท่ีนิเทศและผูRรับการนิเทศ
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ทํางานรHวมกันเพ่ือการพัฒนางานสอนของครูใหRมีคุณภาพและการสอนของครูมีประสิทธิภาพอันจะ
สHงผลใหRผูRเรียนไดRรับการพัฒนาในทุกๆดRานตามท่ีหลักสูตรไดRต้ังเป{าหมายไวR 

2.8 บรรยากาศองค�การ หมายถึง สภาพแวดลRอมการทํางาน เปVนคุณลักษณะท่ีเฉพาะของ
แตHละองค�การ ท่ีบุคคลในองค�การรับรูRหรือมีความรูRสึกท้ังโดยทางตรงและทางอRอมและเปVนแรงกดดัน
สําคัญท่ีมีอิทธิพลตHอพฤติกรรมของบุคคลในการทํางาน 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีไดRอาศัยแนวคิดของ แพทริค ชอน เกรย� (2013:2-3) ซึ่งพบวHา ภาวะผูRนําการใหR
คําแนะนําเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ หรือการนิเทศ ติดตาม มีความสัมพันธ�ทางบวกกับ
พฤติกรรมในการจัดการของครู นําไปสูHบรรยากาศท่ีเอ้ือตHอการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีประสบ
ความสําเร็จ และจากการวิจัยของ นิโคเลตา ดูตา และคณะ (2015: 1223-1224) ท่ีศึกษาพบวHา
ลักษณะท่ีพึงประสงค�ของครูท่ีทําใหRผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึนและเปVนผลใหRการ
บริหารงานของโรงเรียนประสบผลสําเร็จ คือการเปVนแบบอยHาง การเอาใจใสHดูแลนักเรียน และ
ความสามารถในการบริหารจัดการช้ันเรียนของครู  

สรุปไดRวHา ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษามาจากปyจจัยทาการบริหารของผูRบริหารซึ่ง
สHงผลตHอพฤติกรรมการจัดการสอนของครู ดังน้ันผูRวิจัยจึงไดRกําหนดเปVนกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยมี
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามท่ีสัมพันธ�กันดังกรอบท่ีแสดงมรภาพท่ี 1 ดังน้ี 

 
       ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม 

    
 
 
 
 
   
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

ประโยชน�ที่คาดว�าจะไดOรับ  
  1. ทําใหRทราบระดับพฤติกรรมการบริหารของผูRบริหาร และพฤติกรรมการจัดการของครูศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอกระทุHมแบน จังหวัดสมุทรสาคร และระดับความสัมพันธ�ของท้ังสองสHวน
ดังกลHาว อันจะเปVนขRอมูลสําหรับผูRบริหารของศูนย�ฯ หรือหนHวยงานท่ีเก่ียวขRองใชRเปVนขRอมูลในการ
พัฒนาการบริหารจัดการศูนย�ฯ หรือสถานศึกษาใหRมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน 

ป}จจัยทางการบริหาร 
1. ภาวะผูRนําของผูRบริหาร 
2. การนิเทศภายใน 
3. บรรยากาศองค�การ 

พฤติกรรมการจัดการสอนของครู 
1. การเปVนแบบอยHาง 
2. การจัดประสบการณ�การเรียนรูR 
3. การดูแลเด็กปฐมวัย 
4. การจัดการช้ันเรียน 
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  2. เปVนแนวทางในการสHงเสริมพฤติกรรมของผูRบริหารและของครูปฐมวัยใหRมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน รวมท้ังการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของ
คณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 
ระเบียบวีวิจัย 
   การวิจัยคร้ังน้ีใชRระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ในลักษณะของการ
วิจัยเชิงสหสัมพันธ� (Correlational Research)  

ประชากรท่ีศึกษาไดRแกH ครูปฐมวัยของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเขตอําเภอกระทุHมแบน จังหวัด
สมุทรสาคร ท้ังหมดจํานวน 21 แหHง มีครูเด็กเล็กจํานวนท้ังสิ้น 85 คน ดRวยเปVนการศึกษาในเชิง
สหสัมพันธ�และเพ่ือใหRเปVนไปตามเง่ือนไขของการวิจัยลักษณะน้ี จึงตRองศึกษากับกลุHมตัวอยHาง โดย
อาศัยตารางกําหนดขนาดตัวอยHางของ เครจซีและมอร�แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ท่ีระดับ
ความเช่ือม่ัน 95% และใชRวิธีการสุHมตัวอยHางอยHางงHาย (Simple Random Sampling) ไดRกลุHม
ตัวอยHางครูปฐมวัยสําหรับศึกษา จํานวนไมHนRอยกวHา 70 คน 
   เคร่ืองมือหลักท่ีใชRในการวิจัย เปVนแบบสอบถาม แบHงออกเปVน 2 ตอน คือ 
   ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการจัการสอนของครูใน 4 ดRาน มีลักษณะเปVน
แบบวัดมาตราสHวนประมาณคHา 5 ระดับ (Rating Scale) กําหนดเกณฑ�ในการใหRคHาคะแนนดังน้ี 
    5 หมายถึง ระดับการปฏิบัติของครูในการสอนเด็กปฐมวัยมีการปฏิบัติอยHางสมํ่าเสมอ 
    4 หมายถึง ระดับการปฏิบัติของครูในการสอนเด็กปฐมวัยมีการปฏิบัติอยHางบHอยคร้ัง 
    3 หมายถึง ระดับการปฏิบัติของครูในการสอนเด็กปฐมวัยมีการปฏิบัติเม่ือมีโอกาส 
    2 หมายถึง ระดับการปฏิบัติของครูในการสอนเด็กปฐมวัยมีการปฏิบัตินานๆคร้ัง 
 1 หมายถึง ระดับการปฏิบัติของครูในการสอนเด็กปฐมวัยมีการปฏิบัตินRอยมาก 
   ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูRบริหารของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตอําเภอกระทุHมแบน มีลักษณะเปVนแบบวัดมาตราสHวนประมาณคHา (rating scale) 5 ระดับ กําหนด
เกณฑ�ในการใหRคHาคะแนนดังน้ี 

5 หมายถึง ระดับการปฏิบัติของผูRบริหารตามความคิดเห็นของครูมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ระดับการปฏิบัติของผูRบริหารตามความคิดเห็นของครูมาก 
3 หมายถึง ระดับการปฏิบัติของผูRบริหารตามความคิดเห็นของครูปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับการปฏิบัติของผูRบริหารตามความคิดเห็นของครูนRอย 
1 หมายถึง ระดับการปฏิบัติของผูRบริหารตามความคิดเห็นของครูนRอยท่ีสุด 

สําหรับการการสรRางเคร่ืองมือท่ีใชRในการวิจัยน้ี ไดRดําเนินการอยHางเปVนข้ันตอนตามหลัก
วิชาการ มีการตรวจสอบ Validity จากผูRเช่ียวชาญ ไดRคHา IOC ของขRอคําถามอยูHระหวHาง 0.60-1.00 
คHาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดRคHาความเช่ือม่ันของแตHละ
กลุHมคําถามมีคHาไมHตํ่ากวHา 0.88 ซึ่งสูงเพียงพอสําหรับนําไปใชRเก็บรวบรวมขRอมูล 
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การวิเคราะห�ขRอมูล ใชRโปรแกรมเคร่ืองคอมพิวเตอร�สําเร็จรูป เพ่ือหาคHาสถิติและแปล
ความหมายของขRอมูลท่ีวิเคราะห�ตามวัตถุประสงค�และสมมติฐานการวิจัย : สถิติพ้ืนฐานเพ่ืออธิบาย
ลักษณะของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามใชR คHาเฉลี่ย ( X ) และคHาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ; สถิติ
อนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย ใชRคHาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ�ของเพียร�สัน (r) และอธิบาย
ความหมายของ r โดยใชRเกณฑ� คือ 
  การแปลความหมายคHาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ� (ลRวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2551:125) มี
รายละเอียดดังน้ี คือ (ลRวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2551) 

คHา r = 0.91 -1.00 หมายความวHา ขRอมูลท่ีนํามาวิเคราะห�มีคHาความสัมพันธ�สูงมาก 
คHา r = 0.71 – 0.90 หมายความวHา ขRอมูลท่ีนํามาวิเคราะห�มีคHาความสัมพันธ�สูง 
คHา r = 0.31 – 0.70 หมายความวHา ขRอมูลท่ีนํามาวิเคราะห�มีคHาความสัมพันธ�ปานกลาง 
คHา r = 0.01 – 0.30 หมายความวHา ขRอมูลท่ีนํามาวิเคราะห�มีคHาความสัมพันธ�ตํ่า 
คHา r = 0.91 – 1.00 หมายความวHา ขRอมูลท่ีนํามาวิเคราะห�มีคHาความสัมพันธ�ตํ่ามาก 

 
ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห�ขRอมูลดRวยคHาสถิติ: สถิติพ้ืนฐาน (Descriptive Statistics) และสถิติอนุมาน 
(Inferential Statistic) เพ่ือตอบวัตถุประสงค�ของการวิจัย ไดRผลดังน้ี 
 1. พฤติกรรมการจัดการสอนของครู ในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอกระทุHมแบน จังหวัด
สมุทรสาครกลุHมตัวอยHาง เก่ียวกับการเปVนแบบอยHาง การจัดประสบการณ�การเรียนรูR การดูแลเด็ก 
และการจัดช้ันเรียน ตามการรับรูRของครู ผลการวิดคราะห�ขRอมูลดังแสดงในตาราง 1 ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1 คHาเฉลี่ยและสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการพฤติกรรมการจัดการในการสอนของครู   
โดยรวม และรายดRาน 

( n= 70 ) 

รายการพฤติกรรม 
ระดับพฤติกรรม 

X  S.D. ระดับ 
 1.  การเปVนแบบอยHาง 4.18 0.65 มาก 
 2.  การจัดประสบการณ�การเรียนรูR 4.10 0.40 มาก 
 3.  การดูแลเด็ก 4.06 0.32 มาก 
 4.  การจัดช้ันเรียน 3.96 0.32 มาก 

โดยรวม 4.07 0.41 มาก 
   
   จากตารางท่ี 1 แสดงวHาครูของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอกระทุHมแบน โดยรวมเห็นวHาตนเอง
มีการแสดงพฤติกรรมในการจัดการอยูHในระดับมาก ( X = 4.07, SD. = 0.41)) และเม่ือพิจารณาเปVน
รายดRาน ก็พบวHามีการแสดงพฤติกรรมอยูHในระดับมากทุกดRานเชHนเดียวกัน โดยเรียงลําดับคHาเฉลี่ยจาก
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มากไปหานRอย คือ ดRานการเปVนแบบอยHาง ดRานการจัดประสบการณ�การเรียนรูR ดRานการดูแลเด็ก และ
ดRานการจัดช้ันเรียน ตามลําดับ 
 2. พฤติกรรมการบริหารของผูRบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอกระทุHมแบน จังหวัด
สมุทรสาคร ตามการรับรูRของครู การนิเทศภายใน ภาวะผูRนําของผูRบริหาร และบรรยากาศองค�การ ผล
การวิเคราะห�ขRอมูลดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 คHาเฉลี่ยและสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมทางการบริหารของผูRบริหาร   
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวม และรายดRาน 
 

ขOอท่ี พฤติกรรมทางการบริหาร 
ระดับพฤติกรรม 

X  S.D. ระดับ 
1 การนิเทศภายใน 3.77 0.44 มาก 
2 ภาวะผูRนําของผูRบริหาร 3.69 0.53 มาก 
3 บรรยากาศองค�การ 3.52 0.43 มาก 

 โดยรวม 3.66 0.48 มาก 
 
   จากตารางท่ี 2 แสดงวHาพฤติกรรมทางการบริหารของผูRบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต
อําเภอกระทุHมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ตามการรับรูRของครู โดยรวมอยูHในระดับมาก ( X = 3.66) 
และในแตHละดRานท้ัง 3 ดRาน ก็อยูHในระดับมากเชHนกัน โดยเรียงลําดับคHาเฉลี่ยจากมากไปหานRอย ไดRแกH 
การนิเทศภายใน การแสดงภาวะผูRนําของผูRบริหาร และบรรยากาศองค�การ  
 3. ความสัมพันธ�ระหวHางพฤติกรรมทางการบริหารกับพฤติกรรมการจัดการในการสอนของครู
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอกระทุHมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิดคราะห�ขRอมูลดังแสดงใน
ตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 แสดงคHาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ�ของเพียร�สันระหวHางพฤติกรรมการบริหารและพฤติกรรม
การจัดการในการสอนครูศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอกระทุHมแบน  
 
 Exempli. Exp Care Class Lead Sup 

Exp .357**      
Care .287** .400**     
Class .191 .621** .526**    
Lead .018 .209 .320** .425**   
Sup -.026 .296** .355** .378** .772**  
Env -.060 .097 .264** .230 .646** .649** 

หมายเหตุ: ** p-value < 0.01  
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Exempli แทน การเปVนแบบอยHาง Exp แทน การจัดประสบการณ�การเรียนรูR   
Care แทน การดูแลเด็ก   Lead แทน ภาวะผูRนําของผูRบริหารสถานศึกษา  
Sup แทน การนิดเทศภายใน  Env แทน บรรยากาศองค�กร 

   จากผลการวิเคราะห�ดังตารางท่ี 2 แสดงวHา พฤติกรรมการบริหารของผูRบริหารศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตอําเภอกระทุHมแบน จังหวัดสมุทรสาคร: ภาวะผูRนําของผูRบริหาร การนิเทศภายใน และ
บรรยากาศองค�การ มีความสัมพันธ�กับพฤติกรรมการจัดการของครูในดRาน การจัดประสบการณ�การ
เรียนรูR การดูแลเด็ก และการจัดการช้ันเรียน อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ยกเวRนการเปVน
แบบอยHาง 
 
การอภิปรายผล 
 พฤติกรรมการบริหาร: ภาวะผูRนํา การนิเทศภายใน และบรรยากาศองค�การ) พบวHามีความ 
สัมพันธ�ทางบวกกับพฤติกรรมการจัดการของครูอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยเฉพาะใน
ดRานการจัดประสบการณ�การเรียนรูR การดูแลเด็ก และการจัดช้ันเรียน ซึ่งเปVนไปตามสมมติฐานท่ีการ
วิจัยน้ีไดRต้ังไวR ท้ังน้ีเปVนเพราะพฤติกรรมทางการบริหารท้ัง 3 ดRานคือ ภาวะผูRนํา การนิเทศภายใน 
และบรรยากาศ มีความเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน กลHาวคือ ภาวะผูRนําของผูRบริหารซึ่งเปVนผูRนําของ
สถานศึกษาไดRแสดงบทบาทท่ีชัดเจนในการสHงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหR
บรรลุเป{าหมายท่ีกําหนดไวR กระบวนการสําคัญของการใชRภาวะผูRนําคือการใชRอํานาจท้ังทางตรงและ
ทางอRอมเพ่ือประสานสัมพันธ�บทบาทตHางๆในกลุHมตลอดจนการควบคุมช้ีนํากิจกรรมของกลุHมเพ่ือการ
บรรลุเป{าหมาย (มาซีเต าะ บีมา, 2559: 77-79) ย่ิงไปกวHาน้ัน ภาวะผูRนําของผูRบริหารในแงHผูRนําทาง
วิชาการ เปVนผูRเช่ียวชาญดRานการเรียนการสอน ใชRภาวะผูRนําเพ่ือสรRางสังคมแหHงการเรียนรูRของกลุHมครู
เพ่ือใหRเกิดการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในช้ันเรียนโดยมุHงเนRนท่ีความสําเร็จในการเรียนรูR
ของผูRเรียน เพราะฉะน้ัน ผูRบริหารสถานศึกษาจึงมีหนRาท่ีรับผิดชอบกระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษาเพ่ือชHวยใหRครูมีความเช่ือม่ันในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ตลอดจนมีขวัญและกําลังใจดีพรRอมท่ีจะทํางานดRวยความเต็มใจและมีความสุข ผลการวิจัยน้ีสอดคลRอง
กับผลการวิจัยของบูชิตา จันทร�สิงค�โท (2560: 76) ซึ่งทําการศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของ
ผูRบริหารสถานศึกษา และพบวHา ครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกHน เขต 1มีความพึงพอใจตHอการนิเทศภายในของผูRบริหารในระดับมากโดยแสดงความคิดเห็น
วHา ผูRบริหารในฐานะผูRนํามีบทบาทในการนิเทศเพ่ือพัฒนาความรูRใหRแกHครูในการจัดการเรียนการสอน 
สรRางขวัญกําลังใจท่ีดีแกHครู และสรRางบรรยากาศอันดีและเปVนกันเองในหมูHครู ซึ่งนํามาสูHผลการวิจัยน้ี
คือ ปyจจัยทางการบริหารดRานบรรยากาศมีความสัมพันธ�กับพฤติกรรมการสอนของครูอยHางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณาจากการแสดงความคิดเห็นของครูของศูนย�ฯ ก็พบวHา ครูแสดงความ
คิดเห็นวHาโรงเรียนของตนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตHอการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะบรรยากาศของการทํางานท่ี
มีความเปVนกันเอง มีความสัมพันธ�ท่ีดีตHอกันซึ่งทําใหRเกิดความผูกพันท่ีจะทําในสิ่งท่ีตนเองไดRมีสHวนรHวม 
บรรยากาศท่ีดีในองค�การทําใหRครูทุกคนรูRสึกวHาโรงเรียนนHาอยูHและมีความสุขในการทํางานและยHอม
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เปVนเหตุใหRครูปฏิบัติงานไดRอยHางดีและโรงเรียนมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทุกดRาน ดังท่ี ฮอย 
และคณะ (Hoy, et al., 1990 : 260-270) ไดRทําการศึกษาเปรียบเทียบบรรยากาศองค�การและ
สุขภาพโรงเรียนท่ีมีตHอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและจิตผูกพันของครู โดยใชRโรงเรียนมัธยมศึกษา 58 
โรงในประเทศสหรัฐอเมริกา เปVนกลุHมตัวอยHาง ผลปรากฏวHาท้ังบรรยากาศองค�การและสุขภาพ
โรงเรียนสามารถทํานายจิตผูกพันของครูไดR 
 
ขOอเสนอแนะ 
  1. ขOอเสนอแนะจากการวิจัย 
   1.1 จากผลการวิจัยท่ีพบวHาพฤติกรรมการบริหารของผูRบริหารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  
ดRานบรรยากาศองค�การ โดยเฉพาะขRอ “ผูRบริหารมีความเปVนกันเองยอมรับฟyงความคิดเห็นและ
ขRอเสนอแนะจากผูRรHวมงานเปVนอยHางดี” และ“การมีโอกาสและไดRรับการสนับสนุนใหRเขRารHวมการ
อบรม ศึกษางาน สัมมนา หรือศึกษาตHอเพ่ือเพ่ิมพูนความรูRและประสบการณ�” มีคHาเฉลี่ยอยูHในระดับ
ปานกลางน้ัน ผูRบริหารจึงควรใชRการบริหารงานแบบมีสHวนรHวมโดยใหRโอกาสครูไดRมีสHวนรHวมในการ
บริหารงานเพ่ือใหRเกิดการยอมรับ อันจะเปVนแรงกระตุRนใหRเกิดแรงจูงในในการปฏิบัติ และควร
สนับสนุนใหRครูไดRมีโอกาสเขRารับการอบรม สัมมนาหรือศึกษาตHอเพ่ือเพ่ิมพนความรูRและประสบการณ�
ในการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครู 
   1.2 ปyจจัยทางการบริหาร: ภาวะผูRนําของผูRบริหาร การนิเทศภายใน และบรรยากาศ
องค�การ) มีความสัมพันธ�กับพฤติกรรมทางการสอนของครูในดRานการจัดประสบการณ�การเรียนรูR การ
ดูแลเด็ก และการจัดการช้ันเรียนอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดังน้ัน สถานศึกษาหรือศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก ควรใหRความสําคัญในการสรRางเสริมภาวะผูRนําโดยเฉพาะภาวะผูRนําการเปลี่ยนแปลง 
สHงเสริมการดําเนินงานนิเทศภายในอยHางเปVนระบบและอยHางตHอเน่ือง และสHงเสริมบรรยากาศองค�การ
ใหRเปVนองค�การแหHงการเรียนรูR เพราะสิ่งเหลHาน้ีจะสHงผลตHอประสิทธิผลในการบริหารของศูนย�ฯ 
  2. ขOอเสนอแนะศฎฆณํฐการวิจัยคร้ังต�อไป 
   2.1 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ�ระหวHางประสิทธิภาพการบริหารงานของผูRบริหาร
สถานศึกษากับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กนักเรียนปฐมวัยในศูนย�ฯ  
   2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบภาวะผูRนําของผูRบริหารสถานศึกษาหรือของศูนย�ฯ ท่ีสHงผลตHอ
คุณภาพของการสอนของครู 
   2.3 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอกระทุHม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีผลตHอแรงจูงใจใฝ�สัมฤทธ์ิและความสุขในการเรียนของเด็ก 
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สมรรถนะของผูOบริหารท่ีส�งผลต�อประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษา 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

An Administrators’ Competencies that Affecting to the Effectiveness  
in the Management of Educational Institutions under the Offices  

of Primary Educational Service 
 

พีรพงศ� ทิพนาค และเจริญ แสนภักดี 
คณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุ· 

 
บทคัดย�อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผูRบริหารท่ีสHงผลตHอประสิทธิผลของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยศึกษากับกลุHมตัวอยHางซึ่งเปVน
ครูของโรงเรียนในสังกัดดังกลHาว จํานวน 313 คน ซึ่งไดRมาจากการสุHมตัวอยHางแบบจัด ช้ันภูมิ 
เคร่ืองมือท่ีใชRในการเก็บรวบรมขRอมูลเปVนแบบสอบถาม และวิเคราะห�ขRอมูลดRวยสถิติ ไดRแกH คHารRอยละ 
คHามัชฌิมเลขคณิต สHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห�ความแปรปรวนแบบทางเดียว คHา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ�ของเพียร�สัน และวิเคราะห�การถดถอยพหุคูณแบบข้ันบันได 

 ผลการวิจัยพบวHา : 
 1. สมรรถนะของผูRบริหารท่ีสHงผลตHอประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมอยูHในระดับมาก

เรียงลําดับตามคHาเฉลี่ยจากมากไปหานRอย ไดRแกHสมรรถนะดRาน การพัฒนาตนเอง การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การทํางานเปVนทีม และดRานเทคโนโลยีและการสื่อสาร ตามลําดับ สHวนประสิทธิผลของ
โรงเรียนท่ีศึกษาโดยรวมอยูHในระดับมากเชHนกัน เรียงลําดับตามคHาเฉลี่ยจากมากไปหานRอย ไดRแกHดRาน 
ความสามารถในการใชRสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีของครู ความใฝ�รูR รักการอHาน แสวงหาความรูRดRวย
ตนเองของนักเรียน ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรอยHางมีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจการ
ทํางานของครู และดRานความสามารถในการปรับเปลี่ยนตHอสภาวะแวดลRอมท่ีมากระทบท้ังภายในและ
ภายนอก ตามลําดับ 

2. สมรรถนะของผูRบริหารท่ีสHงผลตHอประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีศึกษา โดยรวมมีความแตกตHางกัน
อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติตามขนาดโรงเรียน สHวนในรายดRานพบวHา ดRานการทํางานเปVนทีม และความใฝ�รูR 
รักการอHาน แสวงหาความรูRดRวยตนเองของนักเรียน ไมHมีความแตกตHางกันในทางสถิติ 

3. สมรรถนะของผูRบริหารโรงเรียนท่ีสHงผลตHอประสิทธิผลของโรงเรียนอยูHในระดับปานกลาง 
และมีเพียง 3 สมรรถนะเทHาน้ันท่ีมีความสัมพันธ�เชิงบวกอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คือ 
ดRานการบริหารการเปลี่ยนแปลง ดRานการทํางานเปVนทีม และดRานการพัฒนาตนเอง โดยท้ังหมด
รHวมกันสHงผลไดRมากถึงรRอยละ 47 โดยเฉพาะดRานการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพียงสมรรถนะเดียว
สามารถอธิบายไดRมากถึงรRอยละ 39 
คําสําคญั: สมรรถนะ, ผูRบริหารสถานศึกษา, ประสิทธิผลของโรงเรียน 
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Abstract 
The objective of this research was to study the competencies of the 

administrators that affecting to the school effectiveness under the Nakhonpathom 
Primary Educational Service Area Office 1. The samples used were 313 teachers who 
had worked in those schools which achieved by using stratified random sampling 
method. The instrument used to collect data was a questionnaire. The statistics used 
for data analysis included percentage, arithmetic means, standard deviation, One-way 
ANOVA, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient, and stepwise multiple 
regression. 

The research findings revealed as follows: 
1. The competencies of theadministrators that affecting to school effectiveness 

wich brought to study in overall aspect was at high level. The mean scores of 
descending order were self-development, followed by change management, 
teamwork, and technology and communication respectively. The school effectiveness 
under the Nakhonpathom primary educational service area office 1 in overall aspect 
was at high level. The mean scores of descending order were ability to use media 
innovation and technology of teachers, followed by introspection, love reading, 
seeking for self-knowledge of students, ability to allocate resources efficiently, job 
satisfaction of teachers, and ability to adapt to both internal and external 
environments respectively. 

2. The competencies of the administrators affecting to school effectiveness 
which classified by school size, in overall aspect, it was found that there was 
difference with statistically significant level at .05. When considering in each aspect 
was found that the aspect of teamwork and introspection, love reading, seeking for 
self-knowledge of students did not find the difference. 

3. The competencies of the administrators had positively affected the school 
effectiveness with moderate level. There were only 3 performances that had positive 
correlation at level .01, namely; change management, teamwork, and self-
development, contributed to the effectiveness of the school. Both variables could 
explain the variance of school effectiveness as high as 47%, especially for the aspect 
of change management could describe by up to 39%. 
Keywords: Competencies, School administrator, School effectiveness  
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ความเป�นมาและความสาํคญัของป}ญหา  
 คนเราตRองมีการศึกษาเพ่ือใหRเกิดการเรียนรูRอยHางตHอเน่ืองตลอดเวลา เพราะเปVนกลไกสําคัญ
ในการสHงเสริม พัฒนาและปลูกฝyงแนวความคิดตHางๆ ใหRสามารถแขHงขันไดRในระยะยาวอันเปVนขRอตHอ
หลักและบริบทท่ีสําคัญของการออกแบบภายใตRการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือการเรียนรูRและ
พัฒนา อีกท้ังการศึกษายังชHวยสรRางจิตสํานึกความเปVนมนุษย�ใหRมีจิตวิญญาณและความงดงามทาง
จิตใจ สรRางใหRบุคคลมีความรูRเพ่ือการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว และชHวย
ใหRรูRเทHาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถใชRชีวิตรHวมกับผูRอ่ืนในสังคมไดRอยHางมีความสุขและม่ันคง ดังน้ัน
การศึกษาจึงเปVนสิ่งสําคัญและจําเปVนสําหรับมนุษย�ทุกคนทุกวัย กระทรวงศึกษาธิการ เปVนองค�การ
หลักท่ีมีหนRาท่ีรับผิดชอบในการสรRางคนใหRมีคุณภาพ ไดRใชRความพยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษาดRวย
นวัตกรรมการบริหารจัดการท่ีหลากหลาย ซึ่งฐานการขับเคลื่อน พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูHความสําเร็จ 
ท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ “โรงเรียนหรือสถานศึกษา” และสิ่งสําคัญท่ีสุดในน้ันก็คือ “ผูRบริหาร” ท่ีจะเปVนผูR
แปลงนโยบายสูHการปฏิบัติ ดังน้ันผูRบริหารสถานศึกษาตRองแสดงบทบาทความเปVนผูRนําท่ีมีสมรรถนะ 
(competency) ท่ีครอบคลุมองค�ประกอบตHางๆ ท่ีจัดไวR 3 กลุHม คือ 1) ความรูR (knowledge) : 
ขRอมูล/สิ่งท่ีถูกสั่งสม หรือความรูRเฉพาะดRานของผูRบริหาร เชHน ความรูRดRานการบริหาร การศึกษา 
ความรูRภาษาอังกฤษ ความรูRเก่ียวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ เปVนตRน 2) ทักษะ (skills) : สิ่งที
ผูRบริหารกระทําไดRดีและฝ}กปฏิบัติเปVนประจําจนเกิดความชํานาญ/ความเช่ียวชาญ โดยเฉพาะทักษะท่ี
สําคัญ สําหรับการแขHงขันในศตวรรษท่ี 21 เชHน ทักษะการสรRางทีมงาน ทักษะการเปVนผูRนําระดับโลก 
ความสามารถในการบริหารเวลาและความใสHใจ เปVนตRน แบHงเปVน 2 ดRานหลัก คือ (2.1) ทักษะดRานการ
บริหารจัดการ หมายถึง ทักษะในการบริหารและอํานวยการ ซึ่งเก่ียวกับการคิดอยHางเปVนระบบในทุก
มิติ ท้ังคิดกวRาง คิดไกล คิดแยบยล (2.2) ทักษะดRานเทคนิคเฉพาะงาน หมายถึง ทักษะท่ีจําเปVนในการ
ปฏิบัติงานตามสายงาน และ 3) คุณลักษณะ สHวนบุคคล: บุคลิกลักษณะประจําตัวท่ีติดตัวมาและไมH
คHอย เปลี่ยนแปลงของผูRบริหาร เชHนเปVนคนนHาเช่ือถือและไวRวางใจไดRหรือมีลักษณะเปVนผูRนํา เปVนตRน 
ทัศนคติ/คHานิยม และความคิดเก่ียวกับภาพลักษณ�ของตน เชHน เปVนคนมีความเช่ือม่ันในตนเอง เปVน
คนมองโลกในแงHดีเปVนตRน รวมท้ังแรงจูงใจหรือแรงขับภายในทําใหRบุคคลแสดงพฤติกรรมมุHงสูHสิ่งท่ีเปVน
เป{าหมายแหHงตน เชHน บุคคลท่ีมุHงความ สําเร็จสูง จะต้ังเป{าหมายท่ีทRาทายและพยายามทํางานใหR
สําเร็จตามเป{าท่ีต้ังไดR ตลอดจนพยายามปรับปรุงวิธีการทํางานของตนเองตลอดเวลา เปVนตRน 
องค�ประกอบสมรรถนะท้ังสามกลุHมเปVนคุณภาพภาวะผูRนําของผูRบริหารโรงเรียนยุคใหมHและเปVนปyจจัย
สําคัญท่ีทําใหRผูRบริหารมีผลการบริหารงานโรงเรียนท่ีดีกวHาหรือสูงกวHามาตรฐาน หรือมีประสิทธิผล 
 ประสิทธิผลของโรงเรียน เกิดจากโรงเรียนท่ีมีสภาพทางสังคม บรรยากาศและสิ่งแวดลRอมท่ี
เอ้ืออํานวยตHอการเรียนรูRอยHางเหมาะสม มีความพรRอมในดRานทรัพยากรตHางๆ เอกสาร สื่อวัสดุ 
อุปกรณ�และเทคโนโลยีที่เหมาะสม พิมพรรณ สุริโย, 2552: 27) ไดRกลHาวโดยสรุปวHาประสิทธิผลในการ
บริหารสถานศึกษาข้ึนอยูHกับผูRบริหารเปVนสําคัญ ภายใตRขRอจํากัดของการบริหารโรงเรียนเปVนแนวทาง
หน่ึงท่ีจะชHวยใหRการปฏิบัติงานของผูRบริหารบรรลุตามเป{าหมายหรือวัตถุประสงค�ท่ีกําหนด คือการ
พัฒนาผูRบริหารโรงเรียน ดังน้ัน ผูRบริหารมืออาชีพจึงตRองพัฒนาตนเอง จีระ งอกศิลป¢ (2550 : 4) กลHาว
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วHาสมรรถนะ ถือเปVนเคร่ืองมือหน่ึงท่ีสามารถนํามาเปVนพ้ืนฐานในการจัดทําระบบหรือแนวทางในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค�กรใหRสอดคลRองกับกลยุทธ�และเป{าหมายการดําเนินงานขององค�กร
ดังน้ันประสิทธิผลของสถานศึกษาจึงเปVนผลมาจากสมรรถนะผูRนําของผูRบริหาร ซึ่งก็สอดคลRองกับ
ทัศนะของอภิวรรณา แกRวเล็ก (2542 : 5) และปyจจัยสําคัญท่ีจะชHวยใหRเกิดประสิทธิผลดังกลHาวก็คือ
พฤติกรรม การบริหารของผูRบริหาร ซึ่งประกอบดRวยองค�ประกอบหรือปyจจัยตHางๆ ท่ีหลากหลาย ใน
ฐานะท่ีผูRวิจัยทํางานเก่ียงขRองกับการบริหารการศึกษา มีความตระหนักและใหRความสนใจในเร่ืองน้ี จึง
ตRองการหาคําตอบวHามีสมรรถนะใดบRางในศตวรรษท่ี 21 ของผูRบริหารสถานศึกษาท่ีจะสHงผลตHอ
ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพราะผลของการศึกษาจะเปVนขRอมูลและสารสนเทศ
ในการพัฒนาสมรรถนะผูRบริหารไดRในโอกาสตHอไป 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผูRบริหาร ตามการรับรูRของครูในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการบริหาร ตามการรับรูRของครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

3. เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผูRบริหารท่ีสHงผลตHอประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 สมรรถนะของผูRบริหารโรงเรียน ไมHนRอยกวHา 2 สมรรถนะ สHงผลตHอประสิทธิผลในการบริหาร
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดOานเนื้อหา ไดRอาศัยสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 ของผูRบริหารสถานศึกษาตาม
แนวทางของสํานักงานคณะกรรมการขRาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) มาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา 
(สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 2548: 6-41) หลักเกณฑ�และวิธีการท่ีคณะกรรมการขRาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากําหนด (พระราชบัญญัติระเบียบขRาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 
2547: 40) ประกอบดRวย 4 ดRานคือ (1) ดRานเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) (2) ดRานการพัฒนา
ตนเอง (3) ดRานการทํางานเปVนทีม และ (4) ดRานการบริหารการเปลี่ยนแปลง  

สHวนประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียน ไดRอาศัยกรอบแนวคิดของ ฮอยและเฟอร�กูสัน 
(Hoy and Ferguson, 1985) 5 ดRาน คือ (1) ความใฝ�รูR รักการอHาน แสวงหาความรูRดRวยตนเองของ
นักเรียน (2) ความพึงพอใจในการทํางานของครู (3) ความสามารถในการใชRสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีของครู (4 ) ความสามารถในการจัดสรรท รัพยากรอยH างมีประสิท ธิภาพ และ  
(5) ความสามารถในการปรับ เปลี่ยนตHอสภาวะแวดลRอมท่ีมากระทบท้ังภายในและภายนอก 
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2. ขอบเขตดOานประชากร ศึกษาทางอRอมจากการรับรูRผHานทางครูผูRสอนของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 จํานวน 121 แหHง 1,689 คน โดยใชRกลุHม
ตัวอยHางในการศึกษาจํานวน 313 คน จาการสุHม ตัวอยHางแบบช้ันภู มิ  (Stratified Random 
Sampling)  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1. แบบวิจัย ในการวิจัยคร้ังน้ีผูRวิจัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ใน
ลักษณะของการวิจัยเชิงสหสัมพันธ� (Correlational Research)  
 2. ประชากรและกลุHมตัวอยHาง ประชากรท่ีใชRในการวิจัยประกอบดRวย ครูของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จํานวน 121 แหHง มีครูท้ังหมด 1,689 คน 
ใชRกลุHมตัวอยHางท่ีสุHมแบบช้ันภูมิมาทําการศึกษา จํานวน 313 คน ซึ่งไมHตํ่ากวHาจํานวนข้ันตํ่าท่ียอมรับ
ไดRจากตารางกําหนดขนาดตัวอยHางของเคจซี่และมอร�แกน 

3. เคร่ืองมือหลักท่ีใชRในการวิจัย เปVนแบบสอบถามมาตราสHวนประมาณคHา 5 ระดับเพ่ือ
สอบถามเก่ียวกับสมรรถนะของผูRบริหารสถานศึกษา โดยกําหนดคะแนนการตอบดังน้ี 

 5 หมายถึง รับรูRวHารายการน้ันๆ ผูRบริหารไดRมีการปฏิบัติ ในระดับมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง รับรูRวHารายการน้ันๆ ผูRบริหารไดRมีการปฏิบัติ ในระดับมาก 
  3 หมายถึง รับรูRวHารายการน้ันๆ ผูRบริหารไดRมีการปฏิบัติ ในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง รับรูRวHารายการน้ันๆ ผูRบริหารไดRมีการปฏิบัติ ในระดับนRอย 
  1 หมายถึง รับรูRวHารายการน้ันๆ ผูRบริหารไดRมีการปฏิบัติ ในระดับนRอยท่ีสุด 

สมรรถนะของผูOบริหาร 
1. ดRานเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT)  
2. ดRานการพัฒนาตนเอง  
3. ดRานการทํางานเปVนทีม 
4. ดRานการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

ประสิทธผิลการบริหารสถานศึกษา 
1. ความใฝ�รูR รักการอHาน แสวงหา 
   ความรูRดRวยตนเองของนักเรียน   
2. ความพึงพอใจในการทํางานของครู   
3. ความสามารถในการใชRสื่อนวัตกรรม 
   และเทคโนโลยีของครู    
4. ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร 
    อยHางมีประสิทธิภาพ     
5. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนสภาวะ  
   แวดลRอมท่ีมากระทบ   
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4. การวิเคราะห�ขRอมูล ใชRสถิติเพ่ืออธิบายขRอมูลพ้ืนฐาน ดRวยคHารRอยละ และคHาคะแนนเฉลี่ย 
และสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับการแปลความหมายของคHาคะแนนเฉลี่ย ใชRเกณฑ�ดังน้ี 
  คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง รายการน้ันๆ ผูRบริหารมีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง รายการน้ันๆ ผูRบริหารมีการปฏิบัติในระดับมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง รายการน้ันๆ ผูRบริหารมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง รายการน้ันๆ ผูRบริหารมีการปฏิบัติในระดับบนRอย  
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง รายการน้ันๆ ผูRบริหารมีการปฏิบัติในระดับนRอยท่ีสุด 

สHวนการวิเคราห�ขRอมูล เก่ียวกับสมรรถนะของผูRบริหารสถานศึกษาท่ีสHงผลตHอประสิทธิผลของ
โรงเรียน ใชRสถิติอนุมานเพ่ือประมาณคHาพารามิเตอร� ใชRคHาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ�ของเพียร�สัน และ
การวิเคราะห�ถดถอยพหุคูณแบบข้ันบันได (Stepwise Multiple Regression Analysis) โดยการ
แปลความหมายคHาสหสัมพันธ�ใชRเกณฑ� ดังน่ี (ประคอง กรรณสูตร : 2541) และ Cohen:1998) 

 r = 0.1 ถึง 0.3  แสดงถึงการมีระดับความสัมพันธ�ตํ่า 
 r = 0.3 ถึง 0.7  แสดงถึงการมีระดับความสัมพันธ�ปานกลาง 
 r  สูงกวHา 0.7  แสดงถึงการมีระดับความสัมพันธ�สูง 
 

ผลการวิจัย 
1. สมรรถนะของผูRบริหาร ตามการรับรูRของครูผูRสอนในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ท่ีนํามาศึกษา โดยรวมอยูHในระดับมาก โดยดRานการพัฒนา
ตนเอง มีอยูHในระดับมาก มากกวHาทุกดRาน รองลงมาคือ ดRานการบริหารการเปลี่ยนแปลง ดRานการ
ทํางานเปVนทีม และดRานเทคโนโลยีและการสื่อสาร ตามลําดับ 
 2. ประสิทธิผลของโรงเรียนตามการรับรูRของครูกลุHมตัวอยHางท่ีนํามาศึกษา โดยรวมอยูHในระดับ
มาก ดRานความสามารถในการใชRสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของครู อยูHในระดับมากมากกวHาทุกดRาน 
รองลงมาคือ ดRานความใฝ�รูR รักการอHาน แสวงหาความรูRดRวยตนเองของนักเรียน ดRานความสามารถใน
การจัดสรรทรัพยากรอยHางมีประสิทธิภาพ ดRานความพึงพอใจในการทํางานของครู และดRานความ 
สามารถในการปรับเปลี่ยนตHอสภาวะแวดลRอมท่ีมากระทบท้ังภายในและภายนอก ตามลําดับ 
 3. สมรรถนะของผูRบริหาร ตามการรับรูRของครู ในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีความแตกตHางกันอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือจําแนกตาม
ขนาดโรงเรียน ยกเวRนดRานการทํางานเปVนทีม ท่ีไมHพบความแตกตHาง 
 4. ประสิทธิผลของโรงเรียน ตามการรับรูRของครูท่ีนํามาศึกษา โดยรวมมีความแตกตHางกัน
อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือจําแนกตามขนาดโรงเรียน ยกเวRนดRานความใฝ�รูR รักการอHาน แสวงหา
ความรูRดRวยตนเองของนักเรียน ไมHพบความแตกตHาง 
 5. สมรรถนะของผูRบริหารทุกดRาน มีความสัมพันธ�เชิงบวกอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติ กับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับ คือ ดRานการบริหารการเปลี่ยนแปลง ดRาน
การทํางานเปVนทีม และดRานการพัฒนาตนเอง ยกเวRนดRานเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT)  
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 6. สมรรถนะของผูRบริหารท่ีรHวมกันสHงผลตHอประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีนํามาศึกษา โดย
สามารถรHวมกันอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลของโรงเรียนไดRมากถึงรRองละ 47 ประกอบดRวย 
ดRานการบริหารการเปลี่ยนแปลง ดRานการทํางานเปVนทีม และดRานการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะดRาน
การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพียงดRานเดียว สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลของ
โรงเรียนไดRสูงถึงรRอยละ 39 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

1. สมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 ของผูRบริหารสถานศึกษาตามการรับรูRของครูในโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมและรายดRาน พบวHาอยูHใน
ระดับมากทุกดRาน ขRอมูลสารสนเทศน้ีแสดงใหRเห็นวHาสมรรถนะมีความสําคัญตHอการปฏิบัติงานของ
องค�การและมีบทบาทสําคัญตHอการบริหารงานบุคลากร ทําใหRการดําเนินภารกิจบรรลุความสําเร็จ
ตามท่ีคาดหวังไวRดังน้ันการบริหารโรงเรียนในภารกิจตHางๆใหRเกิดประสิทธผล บุคคลท่ีเก่ียวขRองจึงตRอง
พัฒนาสมรรถนะท่ีจําเปVนเหลHาน้ีใหRอยูHในระดับท่ีสูงข้ึนอยHางตHอเน่ือง ประสิทธ์ิ ชุมศรี (2555: 
บทคัดยHอ) ไดRศึกษาเก่ียวขRองกับเร่ืองน้ี และเสนอวHาควรมีการพัฒนาใน 8 ดRาน 1) สมรรถนะหลัก 
ประกอบดRวย การมุH งผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ี ดี การพัฒนาตนเอง และการทํางานเปVนทีม  
2) สมรรถนะประจําสายงาน ประกอบดRวยการวิเคราะห� สังเคราะห� และการวิจัย การสื่อสารและจูง
ใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการมีวิสัยทัศน� งานวิจัยของชาตรี โพธิกุล (2552: 103) ก็ไดR
นําเสนอในลักษณะท่ีสอดคลRองกัน 

2. ประสิทธิลผของโรงเรียนตามการรับรูRของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมและรายดRานก็พบวHาอยูHในระดับมากทุกดRาน 
เชHนเดียวกันสอดคลRองกับงานวิจัยของนพฤทธ์ิ สิทธิสาร (2561: บทคัดยHอ) และ ปาริฉัตร ชHอชิต 
(2559: บทคัดยHอ) ท่ีไดRศึกษาประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา คือ โรงเรียนมีการใชRสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีของครูอยูHระดับมากท่ีสุด เน่ืองจากการศึกษาในปyจจุบันมีการสHงเสริมการใชRสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชRการสอนเพ่ิมมากข้ึน มีการสนับสนุนจัดสรรงบประมาณจากสHวนกลาง
มาสูHโรงเรียนเพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ�ดRานเทคโนโลยีตHางๆ จึงเปVนการพัฒนาใหRผูRเรียนเกิดการเรียนรูR ไดR
สืบคRนขRอมูลไดRดRวยตนเองตามความตRองการและความตRองการของแตHละคน ซึ่งทําใหRผูRเรียนเกิดความ
ใฝ�รูR รักการอHาน แสวงหาความรูRดRวยตนเองของนักเรียน สHวนโรงเรียนมีการบริหารจัดการทรัพยากร
อยHางมีประสิทธิภาพ และครูผูRสอนเกิดความพึงพอใจตHอการทํางานรวมท้ังสามารถปรับเปลี่ยนตHอ
สภาวะแวดลRอมท่ีมากระทบท้ังภายในและภายนอก 
 3. สมรรถนะของผูRบ ริหาร ตามการรับรูRของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เม่ือจําแนกตามขนาดของโรงเรียนมีความแตกตHางกัน ท้ังน้ีอาจเปVน
เพราะบริบทของสถานศึกษาแตHละแหHงมีความแตกตHางกัน เชHน จํานวนนักเรียน บุคลากร ทรัพยากรท่ี
เก่ียวขRอง รวมท้ังสภาพของชุมชนโดยรอบ เปVนตRน สอดคลRองกับงานวิจัยของ ชาตรี โพธิกุล (2552: 
103) ท่ีเสนอผลงานวิจัยเก่ียวกับเร่ืองน้ีไวRวHาเม่ือศึกษาและจําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวม
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และรายดRานมีคHาเฉลี่ยแตกตHางกัน ดังน้ันแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะผูRบริหารควรกําหนดนโยบาย
ใหRชัดเจนตามขนาดโรงเรียน 

สมรรถนะของผูRบริหารท่ีนํามาศึกษามีความสัมพันธ�ทางบวกกับตัวแปรเกณฑ�อยHางมีนัยสําคัญ
ท่ีระดับ .01 คือ ดRานการบริหารการเปลี่ยนแปลง ดRานการทํางานเปVนทีม และดRานการพัฒนาตนเอง 
ยกเวRนดRานเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) และยังพบอีกวHาสมรรถนะของผูRบริหารสถานศึกษา ท้ัง  
4 ดRาน มีเพียง 3 ดRาน (ตัวแปร) เทHาน้ัน คือ ดRานการพัฒนาตนเอง ดRานการทํางานเปVนทีม และดRาน
การบริหารการเปลี่ยนแปลง ท่ีรHวมกันอธิบายหรือพยากรณ�ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 ไดRรRอยละ 47 โดยเฉพาะ ดRานการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพียง
ดRานเดียว สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลของโรงเรียนสูงถึงรRอยละ 39 
 อน่ึงจากการพิจารณาคHาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ�รHวม (Inter-correlation) ของสมรรถนะท่ีสHงผล
ท้ัง 4 ดRาน พบวHาในระดับปานกลาง (rxy =.30 - 0.70) และมีทิศทางในเชิงบวกทุกดRาน อาทิ 3 ดRานแรก
คือ ดRานการบริหารการเปลี่ยนแปลง (r = .63) ดRานการทํางานเปVนทีม (r = .39) และดRานการพัฒนา
ตนเอง (r = .36) ท่ีเปVนเชHนน้ีอาจเน่ืองจากผูRบริหารมีสมรรถนะ และนําไปใชRในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาเพ่ือปฏิบัติงานใหRสําเร็จตามเป{าหมาย วิสัยทัศน�ของโรงเรียน จนเกิดประสิทธิผลท่ีดีข้ึนไดR 
ดังน้ันการจะทําใหRประสิทธิผลของโรงเรียนตามการรับรูRของครูผูRสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 มีประสิทธิผลสูงข้ึน ตามนัยของการวิจัยคร้ังน้ี จึงควรใหRสมรรถนะดRาน
การบริหารการเปลี่ยนแปลงเปVนอันดับแรก เน่ืองจากนโยบายทางการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
และรวดเร็ว ดังน้ันผูRบริหารจะตRองมีสมรรถนะดRานน้ีใหRเพ่ิมข้ึนเพ่ือประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีเพ่ิมข้ึนอีก
ดRวย ซึ่งเม่ือพิจารณาแลRวพบวHาอยูHในประเด็น ท่ีมีในระดับมาก มากกวHาทุกดRาน 3 ลําดับแรก ไดRแกH
รายการ “ผูRบริหารมีความรูRเก่ียวกับ พ.ร.บ.วHาดRวยความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร�และสามารถบรรยาย/
อภิปรายใหRแกHบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน” ( X = 4.13, S.D.= .76) รองลงมาไดRแกHรายการ 
“ผูRบริหารสามารถใชRใชRเครือขHายเทคโนโลยีในการบริหารจัดการจัดเก็บขRอมูลอยHางเปVนระบบหมวดหมูH 
สามารถเรียกใชRงานไดRงHาย สะดวกรวดเร็ว ทุกท่ีทุกเวลา” ( X = 3.92, S.D. = .63) และ“ผูRบริหาร
สามารถใชR Smart Phone ท่ีเปVนระบบปฏิบัติการ Android หรือ iOS ในการเช่ือมตHออินเตอร�เน็ต รับสHง 
e-mail จัดการไฟล�เอกสาร ติดต้ัง และยกเลิกการติดต้ังโปรแกรม (Application)” ( X  = 3.87, S.D. = 
.53) ซึ่งก็สอดคลRองกับแนวคิดท่ีหลายทHานไดRกลHาวไวR อาทิ สอดคลRองกับงานวิจัยของ พเยาว� สุดรัก 
(2553: บทคัดยHอ) ท่ีพบวHาสมรรถนะหลักของผูRบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดRานอยูHในระดับ
มาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานRอย ดังน้ี สมรรถนะดRานการทํางานเปVนทีม สมรรถนะดRานการมุHง
ผลสัมฤทธ์ิ สมรรถนะดRานการบริการท่ีดี และสมรรถนะดRานการพัฒนาตนเอง ตามลําดับ ปาริฉัตร ชHอชิต 
(2559: บทคัดยHอ) ไดRทําการวิจัยและพบวHาสมรรถนะผูRบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาท่ีศึกษา โดยภาพรวมและรายดRานอยูHในระดับมาก เรียงลําดับคHามัชฌิมเลขคณิต
มากไปหานRอยดังน้ี การมุHงผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การพัฒนาตนเอง การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การ
มีวิสัยทัศน� การสื่อสารและจูงใจ การทํางานเปVนทีม และการวิเคราะห�แลสังเคราะห� ตามลําดับ 
เชHนเดียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดRานอยูHในระดับมาก เรียงลําดับคHามัชฌิม
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เลขคณิตมากไปหานRอยดังน้ี ความมีประสิทธิภาพและข้ันตอนการทํางานท่ีเช่ือถือไดR ความสัมพันธ�ของ
บุคลากรและทรัพยากร นวัตกรรมและการปรับตัวตHอสิ่งแวดลRอม ตามลําดับ โดยสมรรถนะผูRบริหารมี
ความสัมพันธ�กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สอดคลRองกับงานวิจัยของกนกวรรณ อินทร�นRอย (2553: 
บทคัดยHอ) ไดRศึกษากระบวนการการบริหารท่ีสHงผลตHอประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบวHา ผูRบริหารและครูผูRสอนใหRความสําคัญกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 ท้ัง 4 ดRาน โดยรวมอยูHในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปVนรายดRาน พบวHา ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน เรียงลําดับจากมากไปหานRอย 
ไดRแกH ดRานความสามารถในการแกRปyญหา ดRานความสามารถในการปรับตัว ดRานความสามารถในการผลิต
และดRานความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวก กระบวนการการบริหารท้ัง 7 ดRาน โดยรวมมีระดับ
ความสัมพันธ�สูงและมีทิศทางความสัมพันธ�ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน สอดคลRองกับงานวิจัย
ของ ยุกตนันท� หวานฉ่ํา (2555: บทคัดยHอ) ไดRศึกษาการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน 
ในอําเภอคลองหลวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 งานวิจัยของบรรลุ 
ชินนํ้าพอง (2556: บทคัดยHอ) ท่ีศึกษาสมรรถนะและประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียน สังกัดองค�การ
บริหารสHวนจังหวัดขอนแกHน พบวHาสมรรถนะของผูRบริหารโดยรวม และรายดRานอยูHในระดับมากโดยมี
คHาเฉลี่ยมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ ดRานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดRานการมุHงผลสัมฤทธ์ิและดRานการ
มีวิสัยทัศน� สHวนดRานท่ีมีคHาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ไดRแกH ดRานการสื่อสารและการจูงใจ และพบวHาประสิทธิผลของ
โรงเรียนโดยรวม และรายดRานอยูHในระดับมาก โดยมีคHาเฉลี่ยมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ ดRานความพึง
พอใจในงานของครู ดRานความสัมพันธ�ระหวHางโรงเรียนกับชุมชน และดRานความสามารถในการผลิต สHวน
ดRานท่ีมีคHาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ไดRแกH ดRานความสามารถในการพัฒนาเจตคติทางบวก โดยสมรรถนะของ
ผูRบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ�กับประสิทธิผลของโรงเรียนในทางบวกอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 และสมรรถนะของผูRบริหารท่ีเปVนตัวทําานายประสิทธิผลของโรงเรียน มี 3 ดRานคือ ดRานการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ดRานการมีวิสัยทัศน� และดRานการบริการท่ีดีมีคHาอํานาจการพยากรณ�รRอยละ 
64.10 งานวิจัยของเปรมวดี จิตอารีย� (2560: บทคัดยHอ) ไดRทําการวิจัย เร่ืองสมรรถนะของผูRบริหารท่ีสH
งผลตHอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบวHาระดับ
สมรรถนะของผูRบริหารโดยรวมอยูHในระดับมากเม่ือพิจารณาเปVนรายดRาน พบวHาอยูHในระดับมากทุกดRาน
โดยเรียงลําดับ คHาเฉลี่ยจากมากไปหานRอย คือ ดRานการทํางานเปVนทีมดRานการบริการท่ีดี ดRานการสื่อสาร
และแรงจูงใจ ดRานการมุHงผลสัมฤทธ์ิและดRานการพัฒนาตนเอง สHวนระดับประสิทธิผลของโรงเรียน
โดยรวมอยูHในระดับมากเม่ือพิจารณาเปVนรายดRาน พบวHาอยูHในระดับมากทุกดRาน โดยเรียงลําดับคHาเฉลี่ย
จากมากไปหานRอย คือ ดRานความใฝ�รูRรักการการอHานและแสวงหาความรูRดRวยตนเองของนักเรียน ดRานค
วามสามารถในการใชRสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีของครู ดRานความพึงพอใจในการทํางานของครูดRานค
วามสามารถในการปรับเปลีย่นตHอสภาวะแวดลRอมท่ีมากระทบท้ังภายในและภายนอกและดRานการจัดสรร
ทรัพยากรอยHางมีประสิทธิภาพ โดยสมรรถนะของผูRบริหารมีความสัมพันธ�กับประสิทธิผลของโรงเรียน ใน
ระดับปานกลางอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยสมรรถนะของผูRบริหารทุกดRานรHวมกันการพ
ยากรณ�ประสิทธิผลของโรงเรียน ไดRรRอยละ 53.40 โดยสมรรถนะของผูRบริหารดRานการมุHงผลสัมฤทธ์ิมี
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อํานาจการพยากรณ�สูงสุด รองลงมาไดRแกH ดRานการสื่อสารและแรงจูงใจ ดRานการทํางานเปVนทีม ดRานการ
พัฒนาตนเองและดRานการบริการท่ีดี ตามลําดับ  
 จากผลการวิจัยน้ีและจากการตรวจสอบกับงานวิจัยท่ีมีผูRเคยทํามาแลRว จะเห็นไดRวHาสมรรถนะ
ของผูRบริหารโรงเรียน ลRวนเก่ียวขRองและสHงผลตHอประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียนท้ังสิ้น และในการ
วิจัยคร้ังน้ีก็เชHนกันปyจจัยดRานสมรรถนะท้ัง 3 ดRานรHวมกันอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลของ
โรงเรียนไดRมากถึงรRองละ 47 ซึ่งประกอบดRวย ดRานการบริหารการเปลี่ยนแปลง ดRานการทํางานเปVน
ทีม และดRานการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะดRานการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพียงดRานเดียว สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลของโรงเรียนไดRสูงถึงรRอยละ 39 จึงเปVนเร่ืองท่ีผูRบริหารโรงเรียน 
รวมท้ังผูRเก่ียวขRองพึงรับรูR และกําหนดเปVนนโยบาย หรือแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือใหR
การบริหารจัดการมีประสิทธิผลตามท่ีผูRบริหารเอง หรือสังคมคาดหวัง 
 
ขOอเสนอแนะ 

ขOอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใชO 
 1. ผูRบริหาร บุคลากรท่ีเก่ียวขRองจึงควรประเมินสมรรถนะของตนเองวHายังขาดในเร่ืองใด 
โดยเฉพาะดRานความสามารถในการปรับเปลี่ยนตHอสภาวะแวดลRอมท่ีมากระทบท้ังภายในและภายนอก 
เพ่ือใหRสามารถอยูHในสังคมของยุคศตวรรษท่ี 21 ไดRอยHางมีสติ สามารถปฏิบัติงานไดRอยHางมี
ประสิทธิภาพ และเร่ืองใดท่ีดีอยูHแลRวก็ควรคงไวRและปรับปรุงพัฒนาใหRดีย่ิงข้ึน หรือเร่ืองใดท่ีมีอยูHแลRว
ระดับสูง ก็ควรนําสิ่งน้ันมาใชRในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหRโรงเรียนมีประสิทธผลของการปฏิบัติงาน และ
จัดการศึกษาไหRมีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
  2. ผูRบริหารสถานศึกษา ควรตรวจสอบตนเองวHาของทHานวHามีสมรรถนะดRานใดบRาง ถRาดRานใด
ท่ียังมีไมHมากพอ ควรพัฒนาใหRมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะดRานการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีความ
จําเปVนอยHางย่ิงในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสHงผลตHอประสิทธิผลของโรงเรียน ผูRบริหารสถานศึกษาควรนําการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงมาใชRในการพัฒนาระบบโรงเรียนใหRมากข้ึนเน่ืองจากประสบการณ�การทํางาน
เปVนสิ่งท่ีทําใหRเกิดความแตกตHางในการบริหารการเปลี่ยนแปลง จึงควรมีสํงเสริมการฝ}กอบรมทักษะท่ี
จําเปVนกับการพัฒนาการบริหารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนใหRแกHบุคลากรทุกคน 

ขOอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต�อไป 
 1. ควรศึกษาสมรรถนะท่ีจําเปVนภายใตRยุคแหHงการเปลี่ยนแปลงท่ีมีอิทธิพลตHอประสิทธิผลของ
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตHางๆ ท้ังน้ีเพ่ือเปVนการตรวจสอบความสอดคลRองของผลการวิจัย (Consensus) 
เพ่ือจัดทําเปVนบรรทัดฐาน (Norm) นําไปใชRประโยชน�ในการบริหารบุคลากรระดับสูงของโรงเรียน
เรียน รวมท้ังใชRเปVนเกณฑ�ในการพัฒนาตนเองของบุคลากรโรงเรียนและผูRบริหารโรงเรียนนําไปพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียน 

2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ เพ่ิมเติมจาก 4 สมรรถนะ รวมท้ังตัวแปรดRานสถานภาพของ
บุคลากรโรงเรียน เชHน เพศ อายุ ประสบการณ�ในการทํางาน เพ่ือจะไดRเปVนขRอมูลในการวางแผน
พัฒนาสมรรถนะของผูRบริหารและบุคลากรในโรงเรียนใหRชัดเจนย่ิงข้ึน 
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 3. กลุHมเป{าหมายท่ีใชRในการวิจัยคร้ังน้ี ใชRเพียงครูผูRสอนภายในโรงเรียน หากมีการวิจัยใน
ลักษณะน้ี ควรเพ่ิมศึกษาจากกลุHมอ่ืนดRวย เชHน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูRบริหารโรงเรียน ผูRนํา
ชุมชนและผูRปกครองท่ีอยูHโดยรอบ เพ่ือถ่ัวเฉลี่ยคําตอบ ไมHใหRเกิดความลําเอียง รวมท้ังการใชRเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขRอมูลก็เชHนเดียวกัน ท่ีไมHควรใชRแบบสอบถามเพียงอยHางเดียว อาจเปVนแบบสังคม
มิติ แบบสังเกต หรือแบบสัมภาษณ� เปVนตRน 
 4. ควรมีการวิจัยตHอไปอีกวHา ปyจจัยท่ีเสริมสรRางสมรรถนะของผูRบริหารสถานศึกษาหรือการ
วิจัยเก่ียวกับสมรรถนะของผูRบริหารท่ีสHงผลตHอคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดตHางๆ 
จะมีการสHงผลใหRประสิทธิภาพในการทํางานแตกตHางกันมากนRอยเพียงใด และความแตกตHางกันน้ีมี
อะไรเปVนตัวบHงช้ีคุณภาพชีวิตรHวม หรือมีตัวบHงช้ีใดเปVนตัวเดHน ตัวดRอย ก็จะไดRขRอมูลสารสนเทศท่ีเปVน
ประโยชน�ย่ิงข้ึน 
 5. การวิจัยคร้ังน้ีเนRนการหาสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสHงผลหรือท่ีมีอิทธิพลตHอประสิทธิผล
ของโรงเรียน สถิติหลักท่ีหาคําตอบน้ีคือ Stepwise Multiple Regression หากเพ่ิมเติมโดยทํา Path 
Analysis ก็จะทําใหRทราบวHาตัวแปรจิตวิทยาท่ีสHงผลน้ัน ตัวแปรใดสHงผลโดยตรง สHงผลทางอRอม 
เก่ียวขRองกับตัวแปรอ่ืนใดบRาง ก็จะเปVนประโยชน�ตHอการนําขRอมูลไปปรับใชRประโยชน�ไดRมากข้ึน 
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือ เพ่ือสํารวจพฤติกรรมการใชRสมาร�ทโฟน ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

เก็บรวบรวมขRอมูลจากประชากร ท่ีเปVนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
ปYการศึกษา 2561 จํานวน 113 คน เคร่ืองมือท่ีใชRในการวิจัย คือ แบบสํารวจพฤติกรรมการใชRสมาร�ท
โฟน วิเคราะห�ขRอมูลจากความถ่ี คHารRอยละ คHาเฉลี่ย และสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบวHา 1) ชHวงเวลาในการใชRงานสมาร�ทโฟนของนักศึกษาเปVนชHวง ๆ ระยะเวลา
ในการใชRงานสมาร�ทโฟน 13 ช่ัวโมง - 24 ช่ัวโมง ความถ่ีในการใชRงาน 3 นาทีตHอดูสมาร�ทโฟนที 
สถานท่ีนิยมในการใชRงาน โรงอาหาร เหตุผลท่ีใชRงานสมาร�ทโฟน เพ่ือดูหนัง คลิปวิดีโอ แอพพลิเคช่ัน
ใดบHอยมากท่ีสุด คือ Facebook 2) พฤติกรรมการใชRสมาร�ทโฟน นักศึกษาเม่ือออกนอกบRานแลRวจะ
รูRสึกไมHสบายใจถRาบังเอิญลืมมือถือไวRท่ีบRาน 3) พฤติกรรมการใชRสมาร�ทโฟนในช้ันเรียน คือ การใชR
สมาร�ทโฟนเพ่ือคRนควRาขRอมูลเพ่ือทํากิจกรรมท่ีอาจารย�มอบหมาย และการใชRสมาร�ทโฟนเพ่ือคRนหา
เน้ือหาท่ีไมHเขRาใจเพ่ิมเติม 4) วัตถุประสงค�หลักท่ีแอบใชRสมาร�ทโฟนในช้ันเรียน เพ่ือใชRสื่อสังคม
ออนไลน� (Facebook,LINE,Instagram) ชHวงเวลาท่ีแอบใชRสมาร�ทโฟนในช้ันเรียน คือ ชHวงท่ีอาจารย�
ใหRนักศึกษาทํากิจกรรมกลุHม 

 
Abstract 

This research aims to explore the behavior of using smartphones of 
undergraduate students Faculty of Education Department of Educational Technology 
and Innovation and Computer Studies BangkokThonburi University 
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Collect data from the population who are undergraduate students Faculty of 
Education Department of Educational Technology and Innovation and Computer 
Studies BangkokThonburi University 

The academic year 2018, 113 people. The research instrument was a survey 
of smartphone usage behavior. Analyze data from frequency, percentage, mean and 
standard deviation 

The results of the research showed that 1) the period of use of the 
smartphone of students for a period of time, the use of smartphones 13 hours - 24 
hours, the frequency of use 3 minutes per watch Smartphone The most popular 
place to use the cafeteria. The reason for using a smartphone to watch movies, 
video clips, which applications are the most frequently is Facebook. 2) Smartphone 
usage behavior Students when leaving the house will feel uncomfortable if they 
accidentally forget their mobile phones at home. 3) The behavior of using 
smartphones in class is the use of smartphones to research information for activities 
assigned by teachers. And using smartphones to find content that does not 
understand more. 4) The main purpose of using smartphones in class To use social 
media (Facebook, LINE, Instagram) The moment when using a smartphone in class is 
the time that the teacher lets students do group activities. 

 
บทนํา 

สมาร�ทโฟน กลายเปVนเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีปyจจุบันผูRคนท่ัวโลกแสวงหามาใชRอยHางคลั่งไคลR
หัวปyกหัวป¹า กลายเปVนสังคมกRมหนRา เพ่ือแสวงหาความบันเทิง เพ่ือระบายอารมณ� ใชRกันจนติดขาด
ไมHไดRเกิดการเสพติดกันอยHางมากมายไมHวHาท้ังเด็กหรือผูRใหญH ปyญหาตHาง ๆ จึงเกิดข้ึนมากมาย จากการ
ใชRสมาร�ทโฟน (วิทยา ดํารงเกียรติศักด์ิ, 2558) 
 สมาร�ทโฟน เปVนสิ่งจําเปVนท่ีแทบขาดไมHไดRในชีวิตประจําวัน ไมHวHาจะเปVนผูRใหญH วัยรุHน หรือ
แมRกระท่ังเด็ก ๆ ตHางก็พกพาอุปกรณ�เหลHาน้ีเอาไวRติดตHอสื่อสาร ทํางาน และอํานวยความสะดวกใน
ดRานตHาง ๆ สมาร�ทโฟนทําไดRมากกวHาการพูดคุยกันธรรมดาดRวยเสียง แตHมีกลRองท่ีสามารถถHายทอด
ภาพของคูHสนทนาไดR แช็ท (chat) ไดR เลHนเกมไดR ทHองเว็บไซต�ไดRอยHางไรRขีดจํากัด ดRวยความ
เจริญกRาวหนRาทางเทคโนโลยีชHวยยHอโลกท้ังใบใหRเล็กลง เพียงปลายน้ิวสัมผัสคุณก็จะสามารถ
ติดตHอสื่อสารกับคนท่ีอยูHในอีกซีลโลกหน่ึงไดRอยHางสะดวกรวดเร็วในราคาประหยัด ปyจจุบันมีผูRใชR
สมาร�ทโฟนท่ัวโลกมากกวHา 2,267 ลRานคน (lnternet world stats, 2557) และมีแนวโนRมเพ่ิมข้ึน
อยHางรวดเร็วและตHอเน่ือง ผูRใชRสมาร�ทโฟนเปVนผูRบริโภคขRอมูลขHาวสาร เปVนผูRสรRางและเผยแพรHขRอมูล
ขHาวสาร สรRางกระแสขRอมูลปริมาณมหาศาลท่ีไหลเวียนบนทางดHวนสารสนเทศ (information 
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superhighway) สมาร�ทโฟนซึ่งเปVนสื่อไรRการควบคุม สมาร�ทโฟนและสามจี (3G) ท่ีทําใหRการเขRาสูH
สมาร�ทโฟนเปVนเร่ืองสบาย ๆ สําหรับคนทุกเพศทุกวัย (มูลนิธิสมาร�ทโฟนรHวมพัฒนาไทย, 2557) 
 จากผลการศึกษาขRอมูลการใชRงานสมาร�ทโฟนโดย Nielsen (Nielsen Smartphone 
lnsights Study) พบวHาจํานวนผูRใชRสมาร�ทโฟน ในภูมิภาคเอเชียแปชิฟ�คเพ่ิมสูงข้ึนอยHางรวเร็ว โดย
ประเทศไทยมีจํานวนผูRใชRสมาร�ทโฟนอยูHในอันดับท่ี 19 ของโลก และมีอัตราการเจริญเติบโตของผูRใชR
เพ่ิมข้ึนกวHา 30% ตHอปY ปyจจุบันมีผูRจดทะเบียนใชRสมาร�ทโฟนประมาณ 18 ลRานคน คิดเปVน 21% ของ
ผูRใชRโทรศัพท�มือถือท้ังหมดในประเทศไทย เชHนเดียวกันกับแนวโนRมท่ัวโลกท่ีจํานวนผูRใชRสมาร�ทโฟนมี
เทHา กHอนถึงจุดอ่ิมตัวของตลาด (Nielsen, 2557) 
 “สมาร�ทโฟน” คือ โทรศัพท�มือถือท่ีมีความสามารถท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวHาโทรศัพท�มือถือธรรมดา
ท่ีใชRเพียงการโทรเขRา – ออก ถือเปVนคอมพิวเตอร�ขนาดพกพาแบบกะทัดรัด ซึ่งมีความสามารถในการ
เช่ือมตHอรับขRอมูลในโลกสมาร�ทโฟนและอุปกรณ�อ่ืน ๆ เชHน พร้ินเตอร� กลRองดิจิตอล ผHานทางบลูทูธ 
อินฟาเรด หรือ WIFI ไดRอยHางสะดวกรวดเร็ว โดยมีโปรแกรมท่ีรองรับระบบปฏิบัติการคลRายกับ
โปรแกรมวินโดว�ท่ีใชRกับเคร่ืองคอมพิวเตอร�พีซี และยังสามารถดูหนัง ฟyงเพลงไดRหลายรูปแบบท้ังใน
ระบบไฟล�ภาพหรือภาพเคลื่อนไหว สมาร�ทโฟนในปyจจุบันน้ันมีราคาสูง ซึ่งแตHละย่ีหRอน้ันจะมีจุดเดHนท่ี
แตกตHางกันออกไป แตHท่ีแนH ๆ เลยก็คือการใชRท่ีแตกตHางกันอยHางสิ้นเชิง มันไมHไดRแตกตHางกันท่ีความ
สวยงาม ยังจะรวมไปถึงการใชRงานของตัวเคร่ืองเกือบท้ังหมด ทําใหRการใชRงานงHายข้ึน เคร่ืองเร็วข้ึน
เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหRเคร่ืองมากข้ึน และมีลูกเลHนท่ีไมHเหมือนใครในสมาร�ทโฟนของคHายน้ัน 
ๆ ซึ่งใครชอบแบบไหนก็แลRวแตHความชอบ อยHางไรก็ตามเม่ือพิจารณาจากขRอดีและขRอจํากัดไปพรRอม 
ๆ กัน ก็จะเห็นถึงขRอแตกตHาง คุณภาพและราคา งบประมาณในการเลือกซื้อใหRคุRมคHากับการใชRงาน 
(ระพีพัฒน� ธนะพัฒน�, 2557) 
 สมาร�ทโฟนจึงเปVนท่ีตRองการของใครหลาย ๆ คนท่ีตRองการความสะดวกสบายจากเทคโนโลยี
น้ีและรวมท้ังวัยรุHนท่ีตRองการเปVนเจRาของของสมาร�ทโฟน จึงกลายเปVนกระแสนิยมของวัยรุHนไทยท่ี
ตRองการใชRโทรศัพท�มือถือสมาร�ทโฟน โดยพบผลสํารวจของสํานักงานสHงเสริมสังคมแหHงการเรียนรูR
และคุณภาพเยาวชน ในเดือนมีนาคม ปY 2556 สํารวจวัยรุHนไทย 3,058 คน สะทRอนถึงพฤติกรรมการ
ใชRสื่อท่ีเปลี่ยนไป พบวHา ใน 1 วัน เด็กในสัดสHวน 35% ใชRเวลาอยูHกับจอโซเชียลมีเดียถึง 75.7% 
สัดสHวน 20.3% กดเลHนมือถือระหวHางท่ียังเรียนหนังสือ ท่ีสําคัญสัดสHวนท่ีทนไมHไดRหากไมHมีมือถือมีสูง
ถึง 42.5% (ประกายดาว แบHงสันเทียะ, 2557) 
 สมาร�ทโฟนกลายมาเปVนสิ่งของติดตัวท่ีหลายคนขาดไมHไดR ผลจากการท่ีสมาร�โฟม กลายเปVน
สHวนหน่ึงของสังคมกระแสหลักน้ันเปVนเร่ืองท่ีนHาท่ึงมาก ในฐานะผูRบริโภค เราลองใชRแอพพลิเคช่ันใหมH 
ๆ และเก็บแอพพลิเคช่ันท่ีเราคิดวHามันทําใหRชีวิตของเราความสมบูรณ�แบบมากข้ึน จนเราไมHทันสังเกต
วHาทัศนคติและพฤติกรรมของเรากําลังเปลี่ยนไปอยHางรวดเร็วย่ิงกวHาท่ีเคยเปVนมา บริการและสินคRาท่ี
เม่ือไมHนานมาน้ีเราเคยคิดวHาไกลเกินจิตนการ ตอนน้ันกลับเปVนท่ียอมรับและคาดวHาจะเขRาถึงมือตลาด
คนหมูHมากไดRอยHางรวดเร็วและงHายดาย 
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 สมาร�ทโฟนชHวยอํานวยความสะดวกในการติดตHอสื่อสาร โดยเฉพาะในยามคับขันและจําเปVน
เปVนเคร่ืองมือถือหาขRอมูลและใหRความบันเทิงในยามวHาง ชHวยเสริมสรRางความสัมพันธ�ระหวHางบุคคล
แตHก็อาจสHงผลกระทบดRานลบหากใชRอยHางไมHเหมาะสม เปVนตRนวHา ใชRโทรศัพท�มือถือขณะขับรถอาจทํา
ใหRเกิดอุบัติเหตุ คุยโทรศัพท�กับเพ่ือนมากเกินไปทําใหRละเลยการอHานหนังสือหรือชHวยพHอแมHทํางาน
บRาน ทําใหRขาดปฏิสัมพันธ�กับคนในครอบครัว ทําใหRสิ้นเปลืองคHาใชRจHาย โทรศัพท�มือถือยังเปVน
เคร่ืองมือสนับสนุนพฤติกรรมท่ีไมHเหมาะสมหากเด็กและเยาวชนนําไปใชRในทางท่ีไมHดี เชHน แอบถHายใตR
กระโปรง โหลดคลิปโป® เลHนพนัน ใชRขูHกรรโชก และกHออาชญากรรมอ่ืน ๆ  
 จากความกRาวหนRาของเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีทําใหRสมาร�ทโฟนเขRามามีบทบาทมากข้ึนใน
ชีวิตประจําวัน จึงทําใหRเกิดการ “เสพ” สมาร�ทโฟนไดRตลอดเวลา การเสพติด คือการชRเวลาอยูHกับสื่อ
สังคมออนไลน�เกินวันละ 5 ช่ัวโมง และพบวHา บางรายเปVนมากจนสHงผลกระทบตHอชีวิตประจําวัน
อยHางเชHน รับประทานอาหารและเขRานอนผิดเวลา หรือไปโรงเรียนสาย เปVนตRน (Thaihotline, 2556) 
 เน่ืองจากสมาร�ทโฟน ไดRดึงความสนใจจากสิ่งตHาง ๆ รอบตัวไปจนหมด ทุกคนตHางกRมหนRากRมตา
เสียเวลาไปกับสิ่งน้ี จนทําใหRขาดปฏิสัมพันธ�ระหวHางคนรอบขRาง ไมHมีใครสนใจใคร จนกลายเปVน “สังคม
กRมหนRา” ท่ีเราไดRยินกันจนคุRนหูและเห็นภาพเหลHาน้ีจนชินตา นอกจากน้ียังกHอใหRเกิดป¹ญหาทางดRานสุขภาพ 
ไมHวHาจะเปVนทางดRานรHางกาย ไดRแกH เกิดปyญหาน้ิวล็อค อาการปวดหลังหรือตRนคอเน่ืองจากการกRมเปVน
เวลานาน ปyญหาทางสายตาท่ีเกิดจากการเพHงมองมากเกินไป หรือทางดRานจิตใจ คือ กHอใหRเกิดความ
หมกมุHนกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงมากเกินไป จนกHอใหRเกิดปyญหาในการสื่อสาร เปVนตRน (สุภาภรณ� สําเนียง, 2557) 
 จากปyญหาท่ีกลHาวมาขRางตRน ผูRวิจัยจึงมีความสนใจจะสํารวจ เร่ือง พฤติกรรมการใชRสมาร�ทโฟ
นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและ
คอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือใหRทราบถึงปyญหาและนําไปใชRเปVนแนวทางในการ
แกRไขปyญหาคร้ังตHอไป 

 
วัตถุประสงค� 

เพ่ือสํารวจพฤติกรรมการใชRสมาร�ทโฟน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
การเก็บรวบรวมขOอมูลและการวิเคราะห�ขOอมูล 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี  การเก็บรวบรวมขRอมูลและการวิเคราะห�ขRอมูล โดยใชRโปรแกรม
คอมพิวเตอร�สําเร็จรูปทางสถิติ และเก็บรวบรวมขRอมูล ต้ังแตH เดือนกรกฎาคม 2560 - เดือนสิงหาคม 
2561 จากนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
และคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยขอใชRเวลาหลังเลิกเรียนเพ่ือทําการวิจัย ผูRวิจัย
ช้ีแจRงใหRประชากรเขRาใจวัตถุประสงค�ของการทําการวิจัยในคร้ังน้ี จากน้ันผูRวิจัยไดRทําการแจกแบบ
สํารวจพฤติกรรมการใชRสมาร�ทโฟน โดยใหRนักศึกษาตอบแบบสํารวจใหRแลRวเสร็จ ใชRเวลา 50 นาที ใน
การตอบแบบสํารวจ ผูRวิจัยไดRทําการแจกแบบสํารวจ จํานวน 113 ฉบับ เม่ือดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้น
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แลRว จึงนําขRอมูลจากผลการทําแบบสํารวจ และนําแบบสํารวจไปวิเคราะห�เพ่ือสรุปผลการวิจัยตHอไป 
โดยทําการวิเคราะห�ขRอมูลจากความถ่ี คHารRอยละ คHาเฉลี่ย และสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

ประชากรท่ีใชOในการเก็บรวบรวมขOอมูล 
 เก็บรวบรวมขRอมูลจากประชากร ท่ีเปVนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
ปYการศึกษา 2561 จํานวน 113 คน 
 
ผลการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ีสามารถสรุปผลการวิจัยไดR ดังน้ี 
 พฤติกรรมการใชRสมาร�ทโฟนของนักศึกษา จากประชากรท้ังหมด 113 คน ผลการศึกษา
จําแนกไดRดังน้ี 1) ชHวงเวลาในการใชRงาน 2) ระยะเวลาในการใชRงาน 3) ความถ่ีในการใชRงาน  
4) ความถ่ีในการเปลี่ยนสมาร�ทโฟน 5) สถานท่ีในการใชRงาน 6) แอฟพลิเคช่ันท่ีใชRงาน 7) คHาใชRจHายใน
การใชRสมาร�ทโฟนตHอเดือน และ 8) เหตุผลท่ีใชRงาน สรุปรวมดังน้ี 
 พฤติกรรมการใชR Smart phone ของนักศึกษา เม่ือออกนอกบRานแลRวจะรูRสึกไมHสบายใจถRา
บังเอิญลืมมือถือไวRท่ีบRาน จํานวน 120 คน (รRอยละ 65.40) รองลงมา นักศึกษาแอบคิดวHานักศึกษา
นHาจะใชRเวลาพูดคุยมือถือใหRนRอยลง จํานวน 115 คน (รRอยละ 61.80) และนักศึกษามักใชRเวลาพูดคุย
มือถือ จํานวน 114 คน (รRอยละ 61.30) 
 พฤติกรรมการใชRสมาร�ทโฟนในช้ันเรียนของนักศึกษา คือ การใชRสมาร�ทโฟนเพ่ือคRนควRาขRอมูล
เพ่ือทํากิจกรรมท่ีอาจารย�มอบหมาย การใชRสมาร�ทโฟนเพ่ือคRนหาเน้ือหาท่ีไมHเขRาใจเพ่ิมเติม และ  
การใชRสมาร�ทโฟนเพ่ือติดตHอ/ตามเพ่ือนใหRมาเขRาเรียน 

วัตถุประสงค�หลัก ท่ี นักศึกษาแอบใชRสมาร�ทโฟนใน ช้ันเรียน ใชRสื่ อสั งคมออนไลน� 
(Facebook,LINE,Instagram) จํานวน 70 คน (รRอยละ 37.63) โทรเขRา-ออก จํานวน 48 คน (รRอยละ 
25.80) และ ฟyงเพลง/ชมภาพยนตร�หรือโทรทัศน� จํานวน 21 คน (รRอยละ 11.29) 

ชHวงเวลาท่ีนักศึกษาแอบใชRสมาร�ทโฟนในช้ันเรียน ชHวงท่ีอาจารย�ใหRนักศึกษาทํากิจกรรมกลุHม 
จํานวน 101 คน (รRอยละ 54.30) ชHวงท่ีอาจารย�เนRนสอนแบบบรรยาย จํานวน 45 คน (รRอยละ 
24.19) และชHวงท่ีอาจารย�ใหRเพ่ือนมานําเสนองานหนRาช้ันเรียน จํานวน 40 คน (รRอยละ 21.51)  
 

อภิปรายผล 
จากการวิจัย พฤติกรรมการใชRสมาร�ทโฟน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
สามารถอภิปรายผล ไดRดังน้ี 

1. ชHวงเวลาใชRงานสมาร�ทโฟนของนักศึกษาเปVนชHวง ๆ ระยะเวลาในการใชRงานสมาร�ทโฟน 
13 ช่ัวโมง - 24 ช่ัวโมง ความถ่ีในการใชRงาน 3 นาทีตHอดูสมาร�ทโฟนที สถานท่ีนิยมในการใชRงาน โรง
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อาหาร เหตุผลท่ีใชRงานสมาร�ทโฟน เพ่ือดูหนัง คลิปวิดีโอ แอพพลิเคช่ันใดบHอยมากท่ีสุด คือ 
Facebook สอดคลRองกับงานวิจัยขิง ปรพรรณ กรณีศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต อําเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี ท่ีนักศึกษาสHวนใหญHเปVนเพศหญิง ใชRงานแตHละคร้ัง 1-2 ช่ัวโมง ชHวงเวลาในการใชRคือ 
12.00 - 16.00 และใชRบริการในวันเสาร�-อาทิตย� หรือ วันหยุดมากสุด 

2. พฤติกรรมการใชRสมาร�ทโฟน นักศึกษาเม่ือออกนอกบRานแลRวจะรูRสึกไมHสบายใจ 
ถRาบังเอิญลืมมือถือไวRท่ีบRาน ซึ่งสอดลRองกับงานวิจัยของ มลิวรรณ หงส�ทอง (2542) ท่ีศึกษาเร่ืองการใชR
สมาร�ทโฟนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร�มหาวิทยาลัย เชียงใหมH และ นรากร จรรยาสวัสด์ิ (2548) 
และพฤติกรรมการใชRสมาร�ทโฟนของนักศึกษาเร่ืองจรรยาบรรณในการใชRสมาร�ทโฟนสHวนใหญH อยูHใน
ระดับปานกลาง นักศึกษาใหRคําแนะนําท่ีดีแกHผูR อ่ืนในการใชRสมาร�ทโฟนอยHางถูกตRองและปลอดภัย
รองลงมาคือนักศึกษาไมHเขRาไปแกRไขหรือเป�ดดูขRอมูลผูRอ่ืนในสมาร�ทโฟนโดยไมHไดRรับอนุญาตนักศึกษา
ไดRรับอนุญาตใชRสมาร�ทโฟนจากคอมพิวเตอร�สHวนตัวของผูRอ่ืนและนักศึกษาไมHใหRใชRรหัสประจําตัว
รหัสผHานของผูRอ่ืนเพียงเช่ือมตHอสมาร�ทโฟนตามลําดับท้ังน้ีเน่ืองจากการท่ีเปVนนักศึกษามีความอยากรูR
อยากเห็นยังตRองการทดลองในสิ่งแปลกใหมHโดยไมHคํานึงถึงผลเสียท่ีจะตามมาภายหลังยกเวRนนักศึกษาไมH
ลอกขRอมูลหรือผลงานของผูRอ่ืนบนสมาร�ทโฟนไปใชRโดยไมHไดRรับอนุญาตนักศึกษามีพฤติกรรมอยูHในระดับ
มากท่ีสุดนักศึกษาใชRเสม็ดโดยเคารพตHอกฎระเบียบอยHางเครHงครัดนักศึกษามีพฤติกรรมอยูHในระดับมาก
นักศึกษาไมHนําขRอมูลสHวนตัวผูRอ่ืนไปเผยแพรHบนสมาร�ทโฟนและนักศึกษาไมHใชRรหัสประจําตัวรหัสผHานของ
ผูRอ่ืนเพ่ือเช่ือมตHอสมาร�ทโฟนมีพฤติกรรมอยูHในระดับนRอยท้ังน้ีเน่ืองจากโรงเรียนและครูใหRความรูRปลูกฝyง
ใหRนักศึกษามีความซื่อสัตย�มีวินัยในตนเองอยHางเครHงครัดซึ่งสอดคลRองกับงานวิจัยของ นรากร จรรยา
สวัสด์ิ ท่ีไดRศึกษาพฤติกรรมการใชRสมาร�ทโฟนของนักศึกษาในโรงเรียนสHงเสริมความสามารถพิเศษ เขต
ตรวจราชการท่ี 3 กระทรวงศึกษาธิการ พบวHา นักศึกษามีพฤติกรรมการใชRสมาร�ทโฟนทุกดRานอยูHใน
ระดับดี ดRานจรรยาบรรณในการใชRสมาร�ทโฟนมีคHาเฉลี่ยสูงสุด 

3. พฤติกรรมการใชRสมาร�ทโฟนในช้ันเรียน คือ การใชRสมาร�ทโฟนเพ่ือคRนควRาขRอมูลเพ่ือทํา
กิจกรรมท่ีอาจารย�มอบหมาย และการใชRสมาร�ทโฟนเพ่ือคRนหาเน้ือหาท่ีไมHเขRาใจเพ่ิมเติม ซึ่งสอดคลRองกับ
งานวิจัยของ ปณิพรรณ จันทรณิพา ไดRรับการศึกษาพฤติกรรมการใชRเทคนิคของนักศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลายในอําเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีจากผลการวิจัยพบวHานักศึกษาสHวนใหญHใชRสมาร�ทโฟนใน
ระดับปานกลางและสมาร�ทโฟนไปในทางท่ีไมHมีสาระมากเชHนการเลHน ไอซีคิวแซด เปVนการคุยกันระหวHาง
ชายหญิงวัยรุHนซึ่งไมHมีประโยชน�ทางการศึกษาและแนวทางป{องกันแกRไขควรจะเร่ิมตRนต้ังแตHครอบครัวท่ี
บิดามารดาจะตRองเปVนผูRช้ีแนะและควบคุมพฤติกรรมใหRเหมาะสมสHวนนักศึกษาก็ควรประพฤติตนอยHาง
เหมาะสม และพฤติกรรมการใชRสมาร�ทโฟนของนักศึกษา เร่ือง การเขRาใชRบริการเว็บไซต�สHวนใหญHมี
พฤติกรรมอยูHในระดับมากคือนักศึกษาปฏิบัติตนตามกฎระเบียบเขRาดูเว็บไซต�อยHางเครHงครัดคือนักศึกษา
ใชRสมาร�ทโฟนดูขRอมูลบนเว็บไซต�การศึกษาและแหลHงขRอมูลท่ีมีประโยชน�ใชRสมาร�ทโฟนอHานขHาวตHาง ๆ 
แทนการอHานหนังสือพิมพ�ในเว็บไซต�ขRอมูลของดาราท่ีตนเองช่ืนชอบตามลําดับท้ังน้ีเน่ืองจากนักศึกษา
ตRองการศึกษาขRอมูลคRนควRาเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการเรียนรายวิชาตHาง ๆ การหาขHาวสารเลHนเกมเพ่ือ
ความบันเทิงและผHอนคลายความตึงเครียดซึ่งสอดคลRองกับงานวิจัยของ มะลิวัลย� หงษ�ทอง ท่ีศึกษาเร่ือง
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การใชRสมาร�ทโฟนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร�มหาวิทยาลัยเชียงใหมHระบุวHาศึกษาสHวนใหญHใชRเวลาใน
การคRนหาขRอมูลเพ่ือประกอบการเรียนการทํารายงานหรืองานวิจัยมากท่ีสุดยกเวRนนักศึกษาใหRคําแนะนํา
ท่ีดีแกHผูRอ่ืนในการหาขRอมูลบนเว็บไซต� และใชRสมาร�ทโฟนเขRาเว็บไซต�ที่ลHอแหลมเสี่ยงตHอกฎหมายบRานเมือง
นักศึกษาใชRพฤติกรรมอยูHในระดับปานกลางท้ังน้ีอาจเปVนเพราะนักศึกษาอยูHในชHวงวัยรุHนมีความกลRาทRาทาย
วุฒิภาวะตามอารมณ�ความรูRเทHาไมHถึงการขาดความย้ังคิดซึ่งสอดคลRองกับงานวิจัยของนารีรัตน� สุวรรณวารี
ท่ีศึกษาเร่ืองพฤติกรรมจรรยาในโลกเครือขHายสมาร�ทโฟนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาระบุวHานักศึกษา
มีพฤติกรรมจริยธรรมในดRานการละเมิดความเปVนสHวนตัวของผูRใชRดRานการใชRระบบทางท่ีไมHชอบดRวยกฎหมาย
และศีลธรรมดRานการเลHนการพนันและดRานอนาจารในระบบเครือขHายอยูHในระดับนRอยไมHมีพฤติกรรม
จริยธรรมดRานการรบกวนความปลอดภัยของระบบเครือขHายและกHออาชญากรรม สHวนในภาพรวมการศึกษา
พฤติกรรมการใชRสมาร�ทโฟนของนักศึกษาชHวงช้ันท่ี 4 โรงเรียนดงตาลวิทยาพบวHาพฤติกรรมการใชR
สมาร�ทโฟนของนักศึกษาน้ันอยูHในระดับมาก 5 อันดับแรกคือใชRภาษาในหRองสนทนาดRวยขRอความสุภาพ
เขRาเว็บไซต�ดRานการศึกษาคRนควRาหาแหลHงขRอมูลท่ีมีประโยชน�กรอกขRอมูลสHวนตัวบนสมาร�ทโฟนเทHาท่ี
จําเปVนกรอกขRอมูลสHวนตัวบนสมาร�ทโฟนเฉพาะสHวนท่ีมีความปลอดภัยสูงเทHาน้ัน และนักศึกษาใชRสมาร�ท
โฟนโดยเคารพตHอกฎระเบียบอยHางเครHงครัดตามลําดับท้ังน้ีเน่ืองจากนักศึกษาไดRรับความรูRเร่ืองการใชRงาน
สมาร�ทโฟนในทางท่ีถูกตRองปลอดภัยรับทราบขRอมูลขHาวสารในดRานตHาง ๆ ของการใชRสมาร�ทโฟนและบ
ริการสมาร�ทโฟนหรือชHองทางท่ีโรงเรียนจัดไวRซึ่งมีคุณครูดูแลอยูHจึงใหRความเคารพตอกระเบียบการใชRงาน
ซึ่งสอดคลRองกับงานวิจัยของ นรากร จรรยาสวัสด์ิ ท่ีไดRศึกษาพฤติกรรมการใชRสมาร�ทโฟนของนักศึกษา
โรงเรียนสHงเสริมความสามารถพิเศษเขตตรวจราชการท่ี 3 กระทรวงศึกษาธิการพบวHานักศึกษามีพฤติกรรม
การใชRเน็ตในทุกดRานอยูHในระดับดีและดRานจรรยาบรรณในการท่ีจะเหน็ดมีคHาเฉลี่ยสูงสุดสําหรับพฤติกรรมท่ี
นักศึกษามีความเสี่ยงสูงสุดคือการสนทนาบนสมาร�ทโฟนท่ีมีการคุยกับเพ่ือนเพศตรงขRามและนัดพบกัน
หลังจากการสนทนาซึ่งอาจกHอใหRเกิดอันตรายตHอตนเองและครอบครัวไดRซึ่งสอดคลRองกับงานวิจัยของ 
กมลรัตน� เกษมณี ท่ีศึกษาเร่ืองความคาดหวังของครูและผูRปกครองตHอพฤติกรรมการใชRสมาร�ทโฟนของ
นักศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญระบุวHาพฤติกรรมเสี่ยงจากการใชRสมาร�ทโฟนของ
นักศึกษาท่ีผูRปกครองเห็นวHาความเสี่ยงมากท่ีสุดคือทําความรูRจักกับเพ่ือนตHางเพศและนัดพบกัน  
 
ขOอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยพฤติกรรมการใชRสมาร�ทโฟนของนักศึกษา จํานวน 113 คน พบวHา ประชากรใน
แตHละวันใชRสมาร�ทโฟน มากกวHา 13 ช่ัวโมง ข้ึนไปถึงมากกวHา 24 ช่ัวโมงโดยมีความถ่ีในการใชRงาน
สมาร�ทโฟนตลอดเวลา จะตRองเช็คทุก 3 นาที สHวนเหตุผลในการใชRงานสมาร�ทโฟน พบวHา กลุHม
ตัวอยHางมีวัตถุประสงค�ในการใชRสมาร�ทโฟนเพ่ือ การเลHนสมาร�ทโฟนไวRคุยกับเพ่ือน เช็ค Facebook 
เพราะสมาร�ทโฟนทําใหRใชRงานงHาย สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งถือวHากลุHมตัวอยHางยังไมHสามารถจัดสรรเวลา
ในการใชRสมาร�ทโฟนท่ีถูกตRองไดR ดังน้ัน 

1. นักศึกษาควรใหRความสําคัญกับกิจวัตรประจําวันหลักของตนเองและหนRาท่ีในการปVน
นักศึกษาแบHงเวลาในการใชRใหRถูกตRองและเหมาะสมและลดผลกระทบท่ีจะตามมา 
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2. ผูRปกครองและอาจารย�ควรมีการแนะนํา กลุHมตัวอยHางในดRานการใชRสมาร�ทโฟนใหRเปVน
คุณประโยชน�มากกวHาโทษแกHกลุHมตัวอยHาง โดยใชRเวเลาในการทําความเขRาใจใหRนานและถ่ีถRวนท่ีสุด 
 3. ควรเก็บขRอมูลแยกกันระหวHางเพศชายและเพศหญิงในจํานวนท่ีเทHา ๆ กัน เพ่ือใหRทราบถึง
ความแตกตHางระหวHางชายและหญิง วHามีการใชRสมาร�ทโฟนท่ีแตกตHางกันอยHางไร 
 4. ควรศึกษาไปถึงผูRปกครองของนักศึกษา เพ่ือใหRทราบถึงสภาพแวดลRอมและการเลี้ยงดูของ
กลุHมตัวอยHาง 
 5. เพ่ิมกลุHมตัวอยHางในการศึกษาท่ีอยูHในชHวงวัยเด็กเล็กถึงประถมศึกษา เพราะกลุHมตัวอยHางน้ี
มีความสนใจและใชRสมาร�ทโฟนมากข้ึนในปyจจุบัน 
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน� วิชา กฎหมายและจริยธรรมดOานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ีคณะศึกษาศาสตร� สาขาวชิาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี
Development of Online Tutorials on Law and Ethics in Information 

Technology for Bachelor of Education Program in Educational 
Technology and Innovations and Computer Education, 

Bangkokthonburi University 
 

ลัดดาวัลย� คงสมบูรณ� 
คณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุ· 

 
บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนออนไลน� วิชา กฎหมายและ
จริยธรรมดRานเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� สาขาวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี ใหRมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ� 90/90 2) เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบ
กHอนเรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� สาขาวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี ดRวยบทเรียนออนไลน� วิชา กฎหมายและจริยธรรมดRานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) เพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ท่ีมีตHอบทเรียนออนไลน� วิชา 
กฎหมายและจริยธรรมดRานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทดลองบทเรียนออนไลน�  วิชา กฎหมายและจริยธรรมดRานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จากประชากร ท่ีเปVนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ช้ันปYท่ี 3 ปY
การศึกษา 2561 จํานวน 40 คน 

ผลการวิจัยพบวHา 1) บทเรียนออนไลน� วิชา กฎหมายและจริยธรรมดRานเทคโนโลยี
สารสนเทศ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีคุณภาพอยูHใน
ระดับดีมาก และมีประสิทธิภาพเทHากับ 93.75/95.83 ซึ่งเปVนไปตามเกณฑ�ท่ีกําหนดไวR 2) คะแนน
ทดสอบหลังเรียนสูงกวHาคะแนนทดสอบกHอนเรียนอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) ความพึง
พอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
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และคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ท่ีมีตHอบทเรียนออนไลน� วิชา กฎหมายและ
จริยธรรมดRานเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูHในระดับมาก 
 

Abstract 
The purpose of this research is 1) to develop online lessons in law and ethics 

in information technology For undergraduate students Faculty of Education 
Department of Educational Technology and Innovation and Computer Studies 
Bangkok Thonburi University To have quality and efficiency according to 90/90 criteria 
Faculty of Education Department of Educational Technology and Innovation and 
Computer Studies Bangkok Thonburi University With online lessons in law and ethics 
in information technology 3) to study the satisfaction of undergraduate students 
Faculty of Education Department of Educational Technology and Innovation Bangkok 
Thonburi University With online lessons in law and ethics in information technology 

Experiment with online lessons in law and ethics in information technology. 
From the population who are undergraduate students Faculty of Education 
Department of Educational Technology and Innovation and Computer Studies 
Bangkok Thonburi University, 3rd year, academic year 2018, 40 people 

The results showed that 1) Online lessons in law and ethics in information 
technology. For undergraduate students Faculty of Education Department of 
Educational Technology and Innovation and Computer Studies Bangkok Thonburi 
University The quality is very good. And efficiency is 93.75 / 95.83 which is in 
accordance with the specified criteria Faculty of Education Department of 
Educational Technology and Innovation Bangkok Thonburi University With online 
lessons in law and ethics in information technology At a high level 

 
บทนํา  

การศึกษามีบทบาทสําคัญย่ิงในการพัฒนาคุณภาพของคน เปVนรากฐานในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพ่ือเตรียมคนเขRาสูHสังคมยุคใหมHอยHางม่ันคง และรูRทันโลกในภาวะท่ีโลกมีการเปลี่ยนแปลงดRาน
ตHาง ๆ อยHางรวดเร็วตลอดเวลา ซึ่งเปVนโลกแหHงการเรียนรูRท่ีไมHมีวันสิ้นสุด การศึกษาจําเปVนจะตRอง
พัฒนาคนใหRมีความเขRมแข็งทางปyญญา มีการเรียนรูRอยHางตHอเน่ืองตลอดชีวิต และสรRางความรูRใหมHไดR 
เพ่ือท่ีจะสามารถดําเนินชีวิต เพ่ือกRาวไปในโลกยุคโลกาภิวัฒน�ไดRอยHางผาสุกม่ันคง โดยยังคงรักษา
ความเปVนไทยไวR อีกท้ังยังอยูHรHวมกับธรรมชาติ และเพ่ือนมนุษย�ไดRอยHางสันติสุข ซึ่งการศึกษาน้ัน เปVน
เคร่ืองมือสําหรับการพัฒนาตัวบุคคล โดยพัฒนาตัวท้ังคน ท้ังชีวิตตัวการพัฒนาน้ันคือ การศึกษา เม่ือ
ผูRเรียนมีการศึกษาอยHางน้ีแลRว ก็เอาคุณสมบัติที่มี ซึ่งเกิดจากการศึกษาน้ีไปเปVนเคร่ืองมือในการดําเนิน
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ชีวิต และสรRางสรรค�สิ่งตHาง ๆ การศึกษาจึงกลายเปVนเคร่ืองมือการพัฒนา การศึกษาตลอดชีวิต (กรม
วิชาการ, 2545) เปVนท่ียอมรับเปVนสากลวHา ในการพัฒนาชาติจําเปVนตRองพัฒนาคนเสียกHอน และใน
การพัฒนาคนก็ตRองพัฒนาดRวยการศึกษา เน่ืองจากการศึกษาเปVนกระบวนการเปลี่ยนแปลงเชิง
คุณภาพโดยการพัฒนาความสามารถท่ีติดตัวมนุษย�แตHละคนมา เปVนกระบวนการท่ีชHวยใหRคนไดRพัฒนา
ดRานตHาง ๆ ตลอดชHวงชีวิต ต้ังแตHการวางรากฐานพัฒนาการของชีวิตต้ังแตHแรกเกิด การพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถดRานตHาง ๆ ท่ีจะดํารงชีวิตเม่ือประกอบอาชีพไดRอยHางมีความสุข รูRเทHา
ทันการเปลี่ยนแปลงรวมเปVนพลังสรRางสรรค�การพัฒนาประเทศไดRอยHางย่ังยืน การศึกษาจะเปVนเร่ือง
การพัฒนาคนเปVนการสรRางทุนมนุษย� อันเปVนหัวใจสําคัญของการพัฒนา คนท่ีไดRรับการพัฒนาอยHาง
เหมาะสมจะเปVนแรงงานท่ีมีคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของคน สังคม ประเทศ จะเปVนกลไก และ
เปVนกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศชาติ จะเห็นไดRวHาบทบาทของการศึกษาใน
แงHน้ีมีมาก จนกระท่ังนักวิชาการจํานวนมากระบุวHา การศึกษาเปVนสิ่งจําเปVนในการพัฒนาประเทศ ซึ่ง
จากความสําคัญของการศึกษาท่ีเปVนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของประชากร 

ผูRเรียนแตHละคนจะมีรูปแบบการเรียนรูRท่ีแตกตHางกัน ทําใหRการสื่อสารดRวยเน้ือหาบทเรียน
และกิจกรรมในการเรียนการสอนระหวHางผูRสอนกับผูRเรียนตRองใชRรูปแบบท่ีแตกตHางกันตามไปดRวย 
ปกติแลRวการเรียนการสอนในหRองเรียนจะเปVนการบรรยายเปVนสHวนใหญH จึงทําใหRผูRเรียนท่ีมีรูปแบบ
การเรียนรูRดRวยการดู อาจประสบกับความลําบากในการรับรูRมากกวHาผูRเรียนคนอ่ืนท่ีมีรูปแบบการ
เรียนรูRดRวยการฟyง หากมีเว็บเพจบทเรียน เพ่ือใหRนักเรียนไดRมีโอกาสเรียน และทบทวนดRวยตนเอง
ประกอบดRวย จะชHวยเอ้ือการเรียนรูRและเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารของผูRเรียนไดRมากข้ึนอันจะสHงผล
ใหRการเรียนรูR ดีขึ้นตามไปดRวย (กิดานันท� มลิทอง, 2548) 

ปyจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงอยHางรวดเร็วและตHอเน่ืองความกRาวหนRาทางวิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยีการสื่อสารขRอมูลความรูRตHาง ๆ สามารถทําไดRอยHางรวดเร็วและไรRขีดจํากัดดังน้ัน
การศึกษาในระบบเดิมไมHสามารถตอบสนองความตRองการของบุคคล และสังคมไดRอยHางท่ีเคยเปVนมา
ครูยุคใหมHจะตRองแสวงหาวิธีการสอนท่ีจะชHวยใหRนักเรียนสามารถเรียนรูRดRวยตนเอง ซึ่งจะเปVนรากฐาน
ท่ีสําคัญสําหรับการศึกษาตลอดชีวิตและการดํารงชีวิตอยHางมีคุณภาพในสังคมตHอไป (วิมลรัตน� สุนทร
โรจน�, 2551)  

การจัดการเรียนการสอนของอาจารย�ในปyจจุบันไดRนําเทคโนโลยีเขRามาเปVนสื่อชHวยในการสอน
แทนท่ีการใชRตําราในการสอนอยHางเดียว การสอนของครูจึงมีสHวนอยHางมากในการกระตุRนใหRผูRเรียน
เกิดความสนใจในการเรียน สิ่งท่ีมีอิทธิพลตHอการรับรูRของผูRเรียนในการเรียนก็คือ สื่อการเรียนการสอน 
ซึ่งสื่อท่ีใชRก็มีหลายรูปแบบและท่ีพบมากท่ีสุดในปyจจุบันคือ สื่อท่ีมีการพัฒนาจากความกRาวหนRาของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร� ซึ่งสอดคลRองกับ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) ท่ีไดRกลHาววHา การพัฒนา
เทคโนโลยีดRานตHาง ๆ โดยเฉพาะอยHางย่ิงเทคโนโลยีดRานคอมพิวเตอร�และเทคโนโลยีทางดRานการ
สื่อสารเปVนไปอยHางรวดเร็วและตHอเน่ืองสHงผลใหRเกิดความพยายามในการนําเทคโนโลยีตHางๆ เหลHาน้ี
เขRามาประยุกต�ใชRในการจัดการศึกษาเพ่ือใหRการศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ท้ังน้ี
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ท่ีมีสติปyญญาและคุณธรรม เพ่ือรองรับการพัฒนาและสรRางขีด
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ความสามารถในการแขHงขันในสภาพสังคมและเศรษฐกิจฐานความรูR จากเทคโนโลยีท่ีกRาวหนRา
ทางดRานคอมพิวเตอร�น้ีเองไดRทําใหRเกิดความเคลื่อนไหวในวงการศึกษา โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขRองกับการ
เรียนรูRของผูRเรียนท่ีเกิดจากการใชRเทคโนโลยีอินเทอร�เน็ต 

สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาจึงกRาวเขRามามีบทบาทอยHางเต็มตัวท่ีจะเปVนองค�ประกอบสําคัญ
สําหรับการเช่ือมโยงกระบวนการจัดการศึกษาใหRประสบผลสําเร็จไดRอยHางมีประสิทธิภาพ (ลัดดาวัลย� 
คงสมบูรณ�, 2555) 

เทคโนโลยีมีบทบาทเปVนสื่อกลางในกระบวนการเรียนการสอน และถือวHาการเรียนรูR เปVน
กระบวนสันนิเวทนาการ เพราะมีผูRสHงความรูR คือ ครู มีความรูRเรียกวHา “สาร” (message) สHงความรูR
ดRวยการผHาน “สื่อ” (media) หรือชHองทาง (channel) และมีผูRรับความรูRคือ ผูRเรียนสื่อท่ีใชRในการ
ถHายทอดความรูRเรียกวHา “สื่อการศึกษา” หรือ “สื่อการสอน” สิ่งท่ีใชRเปVนสื่อการสอน คือ เทคโนโลยี
ทางการศึกษา ซึ่งไดRแกH ระบบการนํา วัสดุอุปกรณ�และวิธีการ เพ่ือชHวยใหRครูสามารถถHายทอดความรูR
ใหRแกHผูRเรียนไดRมากท่ีสุด กลHาวอีกนัยหน่ึงเทคโนโลยีทางการศึกษาในฐานะสื่อการสอนจะชHวยใหRการ
เปลี่ยนพฤติกรรม การเรียนรูRของนักเรียนเปVนไปอยHางมีประสิทธิภาพ และมีความคงทนถาวร (ชัยยงค� 
พรหมวงศ�, 2556) 

สื่อการเรียนรูRจึงเปVนเคร่ืองมือชHวยถHายทอดความรูR ความเขRาใจ ความรูRสึก เพ่ิมพูนทักษะและ
ประสบการณ� สรRางสถานการณ�การเรียนรูR สามารถเช่ือมโยงแหลHงความรูRท่ีอยูHไกลตัวผูRเรียนมาสูHการ
เรียนรูRไดRในเวลาอันรวดเร็วและไมHมีขRอจํากัด สื่อจึงเปVนตัวกลางท่ีจะชHวยใหRการสื่อสารระหวHางผูRสอน
ไปยังผูRเรียนเขRาใจและเกิดการเรียนรูRอยHางมีประสิทธิภาพ (วรวิทย� นิเทศศิลป¢, 2551) ดRวยเหตุน้ี จึงมี
การสรRางสื่อการเรียนการสอนท่ีถูกพัฒนาโดยการนําเสนอผHานสื่อคอมพิวเตอร�หลายรูปแบบ เชHน 
สื่อคอมพิวเตอร�ชHวยสอน บทเรียนคอมพิวเตอร�มัลติมีเดีย การเรียนผHานระบบเครือขHาย รวมถึงการ
เรียนผHานบทเรียนออนไลน� ซึ่งการใชRสื่อเหลHาน้ีเปVนการเพ่ิมชHองทางในการเรียนรูRของผูRเรียนมากข้ึน 
ในปyจจุบันหนังสือกระดาษจะยังไมHหมดไป แตHพัฒนาการเรียนรูRและการจัดการเรียนรูRท่ีเปลี่ยนไปจะ
ทําใหRผูRบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูRเรียนมีความจําเปVนอยHางหลีกเลี่ยงไมHพRน ท่ีจะตRอง
ศึกษาเรียนรูRและเปVนผูRนําการเปลี่ยนแปลงในการสรRางสรรค� และพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส�สําหรับ
การศึกษาเรียนรูRยุคใหมH (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553)  

ผูRเรียนแตHละคนจะมีรูปแบบการเรียนรูRท่ีแตกตHางกัน ทําใหRการสื่อสารดRวยเน้ือหาบทเรียน
และกิจกรรมในการเรียนการสอนระหวHางผูRสอนกับผูRเรียนตRองใชRรูปแบบท่ีแตกตHางกันตามไปดRวย 
ปกติแลRวการเรียนการสอนในหRองเรียนจะเปVนการบรรยายเปVนสHวนใหญH จึงทําใหRผูRเรียนท่ีมีรูปแบบ
การเรียนรูRดRวยการดู อาจประสบกับความลําบากในการรับรูRมากกวHาผูRเรียนคนอ่ืนท่ีมีรูปแบบการ
เรียนรูRดRวยการฟyง หากมีเว็บเพจบทเรียน เพ่ือใหRนักเรียนไดRมีโอกาสเรียน และทบทวนดRวยตนเอง
ประกอบดRวย จะชHวยเอ้ือการเรียนรูRและเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารของผูRเรียนไดRมากข้ึนอันจะสHงผล
ใหRการเรียนรูR ดีขึ้นตามไปดRวย (กิดานันท� มลิทอง, 2548) 

บทเรียนออนไลน� นับเปVนเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีทันสมัย อาจกลHาวไดRวHาสามารถ
ตอบสนองความตRองการในการเรียนรูRเฉพาะบุคคลน่ันคือ สHงเสริมใหR นักเรียนไดR เรียนรูRตาม
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ความสามารถของตนเอง (กิดานันท� มลิทอง, 2543) นักเรียนท่ีเรียนเกHงสามารถเรียนรูRไดRอยHางรวดเร็ว 
แตHนักเรียนท่ีเรียนปานกลางหรือเรียนอHอนสามารถเรียนอยHางคHอยเปVนคHอยไป ท้ังยังสามารถกลับไป
ทบทวนบทเรียนท่ีบRานไดR เปVนการเป�ดโอกาสใหRผูRเรียนไดRมีโอกาสเรียนตามเวลาถนัดและความสนใจ 
สามารถเรียนหรือทบทวนบทเรียนท่ีไหนก็ไดRท่ีมีการใชRเคร่ืองคอมพิวเตอร�ในระบบอินเทอร�เน็ต โดย
สามารถ มีปฏิสัมพันธ�กับครูผูRสอนไดRแมRเรียนนอกหRอง นักเรียนสามารถทราบผลการเรียนรูRของตนเอง
ทันทีที่ทําแบบทดสอบเสร็จ 

ดังน้ันจากเหตุผลและขRอมูลดังกลHาวผูRวิจัย จึงไดRพัฒนาบทเรียนออนไลน� วิชา กฎหมายและ
จริยธรรมดRานเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� สาขาวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี ข้ึนเพ่ือเปVนการสHงเสริมการเรียนการสอนในช้ันเรียนปกติใหRเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน อีกท้ังเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตHอบทเรียน
ออนไลน� จะชHวยใหRนักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูRระหวHางเพ่ือนรHวมช้ันเรียนและอาจารย�ผูRสอนมาก
ย่ิงข้ึน เน่ืองจากสามารถติดตHอสื่อสาร สนทนา อภิปราย ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมท้ัง
สามารถทบทวนหรือศึกษาบทเรียนลHวงหนRาดRวยตนเองไดRตามความตRองการ นอกจากน้ันในบทเรียน
ออนไลน�ยังรวบรวมสื่อท่ีหลากหลาย ซึ่งจะตอบสนองความตRองการในการเรียนรูRของนักศึกษาโดย
คํานึงถึงหลักความแตกตHางระหวHางบุคคล และการนําเสนอเน้ือหาบทเรียนออนไลน� 

 
วัตถุประสงค� 

1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนออนไลน� วิชา กฎหมายและจริยธรรมดRานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
และคอมพิวเตอร�ศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ใหRมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตามเกณฑ� 90/90 

2) เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกHอนเรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา
และคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ดRวยบทเรียนออนไลน� วิชา กฎหมายและ
จริยธรรมดRานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� สาขาวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ท่ีมีตHอ
บทเรียนออนไลน� วิชา กฎหมายและจริยธรรมดRานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
การเก็บรวบรวมขOอมูลและการวิเคราะห�ขOอมูล 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี  การเก็บรวบรวมขRอมูลและการวิเคราะห�ขRอมูล โดยใชRโปรแกรม
คอมพิวเตอร�สําเร็จรูปทางสถิติ และเก็บรวบรวมขRอมูล ต้ังแตH เดือนกรกฎาคม 2560 - เดือนสิงหาคม 
2561 ผูRวิจัยไดRการเก็บรวบรวมขRอมูลและการวิเคราะห�ขRอมูลตามข้ันตอน ดังตHอไปน้ี 
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 1. พัฒนาบทเรียนออนไลน� วิชา กฎหมายและจริยธรรมดRานเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและ
คอมพิวเตอร�ศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

2. สรRางแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน� สําหรับผูRเช่ียวชาญดRานเน้ือหาและดRาน
เทคนิควิธีการ 
 3. สรRางแบบทดสอบกHอนเรียนและหลังเรียน สําห รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
คณะศึกษาศาสตร� สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษาและ
คอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

4. สรRางแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตHอบทเรียนออนไลน� วิชา กฎหมายและจริยธรรมดRาน
เทคโนโลยี สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

5. ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขRอมูลโดยข้ันตอนดังน้ี 
  5.1 ใหRนักศึกษาทําแบบทดสอบกHอนเรียน จํานวน 30 ขRอ ทําลHวงหนRา 1 สัปดาห� 
  5.2 ใหR นั ก ศึกษาเขR าเว็บ ไซต� แลR วกรอกรหัส เพ่ื อ เขR าหR องเรียนตาม ท่ีผูR วิ จัย ใหR  
โดยใชRคอมพิวเตอร� 1 เคร่ือง ตHอนักศึกษา 1 คน  
  5.3 ผูRวิจัยอธิบายข้ันตอนวิธีการเรียนดRวยบทเรียนออนไลน� และดําเนินการจัดการเรียน
การสอน โดยใชRตHอบทเรียนออนไลน� วิชา กฎหมายและจริยธรรมดRานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปVนสื่อ
การเรียนการสอน 
  5.4 ใหRนักศึกษาเรียนดRวยบทเรียนออนไลน� วิชา กฎหมายและจริยธรรมดRานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใชRเวลา 30 นาที 
  5.5 เม่ือเรียนเสร็จ ใหRนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 30 ขRอ ใชRเวลา 30 
นาที และทําแบบสอบถามความพึงพอใจ 
  5.6 ผูRวิจัยตรวจใหRคะแนนแบบทดสอบกHอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนของนักศึกษา 
โดยมีเกณฑ�ใหRขRอท่ีตอบถูกใหR 1 คะแนน ขRอท่ีตอบผิดหรือไมHตอบหรือตอบมากกวHาหน่ึงตัวเลือกใหR 0 
คะแนน 
  5.7 นําคะแนนทดสอบกHอนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียน แบบสอบถามความพึง
พอใจ ไปวิเคราะห�ทางสถิติและสรุปผลการวิจัย 
 
ประชากรท่ีใชOในการทดลอง 
 ทดลองบทเรียนออนไลน�  วิชา กฎหมายและจริยธรรมดRานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จากประชากร ท่ีเปVนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ช้ันปYท่ี 3 ปY
การศึกษา 2561 จํานวน 40 คน 
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ผลการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังน้ีสามารถสรุปผลการวิจัยไดR ดังน้ี 
1. การประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน� วิชา กฎหมายและจริยธรรม

ดRานเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� สาขาวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

สําหรับผูRเช่ียวชาญดRานเน้ือหาอยูHในระดับดีมาก (μ = 4.67) ดRานเทคนิควิธีการ อยูHในระดับมากท่ีสุด 

(μ = 4.74) พรRอมท้ังมีประสิทธิภาพ 93.75/95.83 ซึ่งเปVนไปตามเกณฑ� 90/90 
 
ตารางท่ี 1 การหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน� วิชา กฎหมายและจริยธรรมดRานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� สาขาวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จากกลุHมใหญH
แบบภาคสนาม (Try-out) 
 

ลําดับท่ี 
คะแนนรOอยละของ 
คะแนนก�อนเรียน 

คะแนนรOอยละของ 
คะแนนหลงัเรียน 

90/90 93.75 95.83 
 
 2. คะแนนทดสอบหลังเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� สาขาวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี หลังเรียนดRวยบทเรียนออนไลน� วิชา กฎหมายและจริยธรรมดRานเทคโนโลยีสารสนเทศ สูงกวHา
คะแนนทดสอบกHอนเรียนอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกHอนเรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียน 
 

คะแนนทดสอบ คะแนนเต็ม 
 

σσσσ t df Sig 
ก�อนเรียน 30 17.72 4.82 

9.20 39 .000* 
หลังเรียน 30 24.24 2.09 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตHอบทเรียนออนไลน� วิชา กฎหมายและจริยธรรมดRาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอ ยูHในระดับมาก มีคHาเฉลี่ย 
4.22 
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อภิปรายผล 
จากการวิจัย การพัฒนาบทเรียนออนไลน� วิชา กฎหมายและจริยธรรมดRานเทคโนโลยี

สารสนเทศ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถอภิปราย
ผล ไดRดังน้ี 
 จากการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกHอนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักศึกษาท่ี
เรียนดRวยบทเรียนออนไลน� วิชา กฎหมายและจริยธรรมดRานเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�
ศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พบวHา นักศึกษามีคะแนนทดสอบหลังเรียน 
(  = 24.24) สูงกวHาคะแนนทดสอบกHอนเรียน (  = 17.72) อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
เปVนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวR แสดงวHาบทเรียนออนไลน�ท่ีพัฒนาข้ึน มีสHวนทําใหRผูRเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน เน่ืองมาจากการพัฒนาบทเรียนออนไลน� ผูRวิจัยคํานึงถึงสHวนประกอบของบทเรียน 
ซึ่งประกอบดRวย 4 สHวน ดังน้ี (1) สื่อสําหรับนําเสนอ (Presentation Media) (2) การปฏิสัมพันธ� 
(Interactivity) (3) การจัดการฐานขRอมูล (Database Management) (4) สHวนสนับสนุนการเรียน
การสอน (Course Support) ซึ่งบทเรียนออนไลน�ท่ีผูRวิจัยพัฒนาข้ึนมามีสHวนประกอบขRางตRนครบถRวน 
นักศึกษาสามารถเขRาไปศึกษาความรูRจากแหลHงทรัพยากรการเรียนรูR ซึ่งประกอบไปดRวยสื่อสําหรับ
นําเสนอบทเรียนในลักษณะของสื่ออิเล็กทรอนิกส� ไดRแกH เอกสารอิเล็กทรอนิกส� สื่อนําเสนอขRอมูล 
รูปภาพประเภท Info graphic และวิดีโอ โดยการท่ีแหลHงทรัพยากรการเรียนรูRบนออนไลน�มี
หลากหลายจะชHวยตอบสนองความแตกตHางระหวHางบุคคลของผูRเรียน ซึ่งสามารถเลือกเรียนรูRไดRตาม
ความถนัดและความสนใจ นอกจากน้ี บทเรียนออนไลน�ยังสามารถตอบสนองตHอขRอมูลท่ีผูRเรียน
ป{อนเขRาไปไดRในทันที ซึ่งเปVนการชHวยเสริมแรงใหRแกHผูRเรียน สHงผลใหRผูRเรียนทราบความกRาวหนRา
ทางการเรียนรูR สามารถปฏิสัมพันธ�กับบทเรียนออนไลน�ไดR และบทเรียนออนไลน�ท่ีผูRวิจัยพัฒนาข้ึน
สามารถจัดการฐานขRอมูลและสHวนสนับสนุนการเรียนการสอน ท้ังในรูปแบบ Asynchronous เชHน 
อิเล็กทรอนิกส�บอร�ด และจดหมายอิเล็กทรอนิกส� และรูปแบบ Synchronous เชHน เคร่ืองมือสําหรับ
การคRนหาขRอมูล นอกจากน้ีบทเรียนออนไลน�ยังสามารถเขRาถึงงHาย สามารถใชRอุปกรณ�หลากหลายใน
การเขRาถึง ซึ่งจะสะดวกตHอนักศึกษาในการเขRาเรียนหรือทบทวนบทเรียนไดRทุกสถานท่ี ทุกเวลา ซึ่ง
สอดคลRองกับ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2544) กลHาววHา การสอนผHานเว็บเปVนการผสมผสานระหวHาง
เทคโนโลยีปyจจุบันกับกระบวกการออกแบบการสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนรูRและ
แกRปyญหาในเร่ืองขRอจํากัดทางดRานสถานท่ีและเวลา 
 ข้ันตอนในการออกแบบบทเรียนออนไลน� ผูRวิจัยไดRออกแบบบทเรียนตามรูปแบบการสอนของ 
Gagne (1992) โดยยึดหลักการนําเสนอเน้ือหาและจัดกิจกรรมการเรียนรูRจากการมีปฏิสัมพันธ� ไดRแกH 
1) เรHงเรRาความสนใจ กHอนท่ีจะเร่ิมนําเสนอเน้ือหา ผูRวิจัยไดRใชRภาพเคลื่อนไหวท่ีเก่ียวขRองกับบทเรียน
นําเสนอเพ่ือเรHงเรRาความสนใจของผูRเรียน โดยใชRภาพเคลื่อนไหว สี เพ่ือใหRผูRเรียนเกิดความสนใจ 
มองเห็นถึงภาพรวมของเน้ือหาท้ังหมดและเตรียมความพรRอมในการศึกษาเน้ือหาตHอไป 2) บอก



474 
การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

วัตถุประสงค� ผูRวิจัยไดRทําการบอกคําอธิบายรายวิชาและวัตถุประสงค�ของบทเรียน เพ่ือแจRงใหRผูRเรียน
ทราบถึงวัตถุประสงค� ขอบเขตเน้ือหา กHอนเร่ิมบทเรียน ซึ่งจะชHวยใหRผูRเรียนผสมผสานแนวคิดใน
รายละเอียดสHวนยHอยของเน้ือหาใหRสอดคลRองกันและสัมพันธ�กับเน้ือหาสHวนใหญHไดR อีกท้ังยังชHวยใหR
ผูRเรียนกําหนดเป{าหมายในการเรียนรูRของตนเองไดRอยHางมีทิศทาง 3) ทบทวนความรูRเดิม ผูRวิจัยไดRทํา
การทบทวนความรูRเดิมกHอนท่ีจะนําเสนอเน้ือหาใหมHแกHผูRเรียน โดยทดสอบกHอนเรียน (Pre-test) เพ่ือ
เปVนการประเมินพ้ืนฐานความรูRของผูRเรียน เตรียมความพรRอมในการรับเน้ือหาใหมH และไดRใหRผูRเรียนทํา
กิจกรรมกHอนเรียน โดยแสดงความคิดเห็นในเว็บเพ่ือกระตุRนใหRผูRเรียนไดRนําความรูRเดิมท่ีเคยเรียนรูRมา
เช่ือมโยงกับความรูRใหมHท่ีผูRวิจัยจะนําเสนอในข้ันตอนตHอไป 4) นําเสนอเน้ือหาใหมH ผูRวิจัยไดRทําการ
นําเสนอเน้ือหาบทเรียนออนไลน�โดยการนําเสนอในลักษณะทรัพยากรการเรียนรูR ซึ่งประกอบไปดRวย
เอกสารอิเล็กทรอนิกส� สื่อนําเสนอขRอมูลและเพ่ือตอบสนองความตRองการในการเรียนรูRและความ
แตกตHางระหวHางบุคคลของผูRเรียน 5) ช้ีแนะแนวทางการเรียนรูR ผูRวิจัยไดRทําการช้ีแนะแนวทางการ
เรียนรูRโดยภายในบทเรียนมีการยกตัวอยHาง สาธิตลําดับการทํางานของเมนูคําสั่งภายในบทเรียน
ออนไลน� อีกท้ังผูRเรียนยังสามารถสอบถามปyญหาจากการเรียนไดRผHานการแสดงความคิดเห็นในทุกๆ 
หนRาของเว็บ 6) กระตุRนการตอบสนองบทเรียน ผูRวิจัยไดRทําการออกแบบบทเรียนใหRผูRเรียนไดRมี
ปฏิสัมพันธ�กับบทเรียนโดยการคลิกปุ�มเลือกคําสั่งเพ่ือเลือกเรียนรูRในแหลHงทรัพยากรโดยจําแนก
ความรูRในรูปแบบตHางๆ ตามท่ีผูRเรียนตRองการ ผูRเรียนสามารถเลือกเรียนและทบทวนบทเรียนไดRดRวย
ตนเอง 7) ใหRขRอมูลยRอนกลับ ผูRวิจัยไดRทําการรายงานผลคะแนนของการประเมินหรือผลคะแนนการ
ทํากิจกรรมใหRผูRเรียนทราบวHาผลการประเมินผูRเรียนอยูHในระดับใด เพ่ือเปVนการเรHงเรRาความสนใจของ
ผูRเรียน 8) ทดสอบความรูRใหมH ผูRวิจัยไดRทําการทดสอบความรูRใหมHหลังจากศึกษาบทเรียน โดยทดสอบ
หลังเรียน (Post-test) เพ่ือเปVนการเป�ดโอกาสใหRผูRเรียนไดRทดสอบความรูRของตนเอง นอกจากน้ียังเปVน
การวัดคะแนนทดสอบหลังเรียนวHาผHานเกณฑ�ท่ีกําหนดหรือไมH 9) สรุปและนําไปใชR ผูRวิจัยไดRทําการ
สรุปบทเรียนและกระตุRนใหRผูRเรียนตระหนักถึงการนําความรูRจากบทเรียนไปใชRในชีวิตประจําวัน เม่ือ
ออกแบบบทเรียนออนไลน�ตามข้ันตอนดังกลHาวแลRว ผูRวิจัยไดRนําบทเรียน ใหRผูRเช่ียวชาญดRานเน้ือหา
และดRานเทคนิคตรวจสอบคุณภาพสื่อ เพ่ือปรับแกRไขตามคําแนะนําของผูRเช่ียวชาญ เพ่ือใหRบทเรียน
ออนไลน�มีคุณภาพและผูRวิจัยไดRทําการทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน� โดยการทดลองใชR
กับผูRเรียนท่ีมีลักษณะใกลRเคียงกับประชากร ซึ่งคHาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน�มีคHาเทHากับ 
86.66/90.55 เปVนไปตามเกณฑ�ที่ต้ังไวR 

นอกจากน้ีเม่ือสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตHอบทเรียนออนไลน� สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา
และคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พบวHา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูHในระดับมาก 
ท้ังน้ีเน่ืองมากจากผูRเรียนมีความเห็นวHา บทเรียนออนไลน� ทําใหRผูRเรียนสามารถอHานทําความเขRาใจ
เน้ือหาไดRดRวยตนเอง บทเรียนมีความนHาสนใจสามารถใชRงานบทเรียนไดRงHายสะดวกสHงผลใหRผูRเรียน
ไดRรับประโยชน�จากการเรียนผHานบทเรียนออนไลน� อีกท้ังบทเรียนออนไลน� ไดRผHานการตรวจสอบความ
เหมาะสมโดยผูRเช่ียวชาญ กHอนท่ีจะนําไปทดลองทําใหRบทเรียนมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลRองกับ Karen 
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(2009) ท่ีไดRนําการพัฒนาสื่อการสอนบนเครือขHายอินเทอร�เน็ตท่ีนําทฤษฎีการเรียนรูRแบบผสมผสาน 
ผนวกเขRากับการเรียนรูRแบบเผชิญหนRาจริงในช้ันเรียนปกติ ซึ่งผลการวิจัย พบวHา นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดีข้ึน และเกิดความพึงพอใจระดับมาก ดRวยเหตุผลดังกลHาวขRางตRน ทําใหRผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษา อยูHในระดับมาก 
 จากเหตุผลดังกลHาวขRางตRน สรุปไดRบทเรียนออนไลน�  วิชา กฎหมายและจริยธรรม 
ดRานเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� สาขาวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
เปVนสื่อการเรียนรูRที่สนับสนุนการพัฒนาการเรียนของนักศึกษาใหRสูงข้ึน และเปVนแนวทางในการพัฒนา
บทเรียนออนไลน� 
 
ขOอเสนอแนะ 
 1. จากการพัฒนาบทเรียนออนไลน� วิชา กฎหมายและจริยธรรมดRานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
และคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พบวHา ผูRเรียนมีผลสัมฤทธ์ิและความกRาวหนRา
ทางการเรียนสูงข้ึน เน่ืองจากผูRเรียนไดRรับโอกาสใหRศึกษาบทเรียนจากสื่อในลักษณะท่ีแตกตHางไปจาก
สื่อการสอนแบบเดิม ๆ ทําใหRผูRเรียนเกิดพัฒนาการการเรียนรูRตามศักยภาพและสามารถสรRางองค�
ความรูRใหมHดRวยตนเอง ท้ังน้ีเปVนผลมาจากสื่อท่ีอยูHบนออนไลน�ท่ีมีประกอบดRวยสื่อประสมหลายอยHางท่ี
มีลักษณะความเปVนมัลติมีเดีย (Multimedia) คือ มีขRอความ ภาพเคลื่อนไหว ภาพน่ิง และเสียง ทําใหR
ผูRเรียนใหRความสนใจท่ีจะศึกษาเรียนรูR และเพ่ิมแรงจูงใจใหRกับผูRเรียนไดRมากย่ิงข้ึน 
 2. นอกจากการประเมินคะแนนทดสอบกHอนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียนของผูRเรียน
แลRว ควรมีการประเมินผูRเรียนในรูปแบบอ่ืน ๆ เชHน จํานวนคร้ังในการเขRาเรียน เวลาท่ีใชRในแตHละ
บทเรียน ประเภททรัพยากรการเรียนรูRท่ีผูRเรียนชอบใชRงาน ชนิดของอุปกรณ�ท่ีใชRในการเขRาถึงบทเรียน
ออนไลน� 
 3. การเรียนดRวยบทเรียนออนไลน� น้ัน ถึงแมRผูR เรียนจะสามารถเรียนดRวยตนเองไดR น้ัน 
ครูผูRสอนควรอธิบายคําศัพท�บางคําท่ีผูR เรียนไมH เขRาใจใหR เขRาใจกHอนเร่ิมเรียนบทเรียนน้ัน ๆ  
หรือครูผูRสอนตRองแนะนํา ดูแลชHวยเหลือ ในขณะท่ีผูRเรียนอาจพบปyญหาหรือไมHเขRาใจ ในการเรียนดRวย
บนเรียนออนไลน� 
 4. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบอุปกรณ�ท่ีผูRเรียนนิยมใชRในการเขRาถึงบทเรียนออนไลน� 
เพ่ือสHงเสริมการพัฒนาใหRเกิดการเรียนรูRท่ีมีประสิทธิภาพตรงตามความตRองการและกRาวทันเทคโนโลยี
ในอนาคต 
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ความคิดเห็นการใชOไมโครเลิร�นนิง ของนักศึกษาระดบัปรญิญาตรี  
คณะศึกษาศาสตร� สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี  
Opinions of Microlearning Using of Bachelor of Education Faculty of 
Education Program in Educational Technology and Innovations and 

Computer Education, Bangkokthonburi University 
 

ลัดดาวัลย� คงสมบูรณ� 
คณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุ· 

 
บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) เพ่ือสํารวจความคิดเห็น การใชRไมโครเลิร�นนิง ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและ
คอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2) เพ่ือพัฒนาไมโครเลิร�นนิง ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ใหRมีประสิทธิภาพตามเกณฑ�มาตรฐาน 90/90 เพ่ือใชRเปVนเคร่ืองมือในการ
สํารวจความคิดเห็นการใชRไมโครเลิร�นนิง 

เก็บรวบรวมขRอมูลจากประชากร ท่ีเปVนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
ปYการศึกษา 2561 จํานวน 113 คน เคร่ืองมือท่ี ใชR ในการวิจัยประกอบดRวย ไมโครเลิร�นนิง 
แบบทดสอบ และแบบสํารวจความคิดเห็น วิเคราะห�ขRอมูลจากความถ่ี คHารRอยละ คHาเฉลี่ย และสHวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบวHา นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการใชRไมโครเลิร�นนิง 1) ดRานการเรียนรูR 
เปVนการสนับสนุนใหRนักศึกษารูRจักการศึกษาคRนควRาและแสวงหาความรูRดRวยตนเอง และเรียนรูRเพ่ิมเติม
ไดRมาก 2) ดRานประโยชน� มีความทันสมัย สามารถเขRาถึงไดRอยHางสะดวก และรวดเร็ว 3) ดRานการ
เขRาถึงขRอมูล สามารถเรียนรูRไดR ไมHจากัด ท้ังเร่ืองของเวลาและสถานท่ี 4) ไมโครเลิร�นนิง มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ�มาตรฐาน เทHากับ 92.08/93.75 

 
Abstract 

The purpose of this research is 1) to survey opinions Using micro-learning of 
undergraduate students Faculty of Education Department of Educational Technology 
and Innovation and Computer Studies Bangkok Thonburi University 2) To develop 
micro-learning Of undergraduate students Faculty of Education Department of 
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Educational Technology and Innovation and Computer Studies Bangkok Thonburi 
University To be effective according to the 90/90 standard for use as a survey tool. 
Using micro-learning 

Collect data from the population who are undergraduate students Faculty of 
Education Department of Educational Technology and Innovation and Computer 
Studies Bangkok Thonburi University 
The academic year 2018, 113 people. The tools used in the research consisted of 
Micro-learning, quiz and poll Analyze data from frequency, percentage, mean and 
standard deviation 

The research found that students have opinions about using micro-learning 1) 
Learning. Is to support students to learn, study and seek knowledge on their own 
And learn more. 2) Benefits are modern. Can access easily and quickly 3) access to 
information Can learn unlimitedly both about time and location 4) Micro-Learning 
With efficiency according to standard criteria equal to 92.08 / 93.75 

 
บทนํา 

การศึกษามีบทบาทสําคัญย่ิงในการพัฒนาคุณภาพของคน เปVนรากฐานในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพ่ือเตรียมคนเขRาสูHสังคมยุคใหมHอยHางม่ันคง และรูRทันโลกในภาวะท่ีโลกมีการเปลี่ยนแปลงดRาน
ตHาง ๆ อยHางรวดเร็วตลอดเวลา ซึ่งเปVนโลกแหHงการเรียนรูRท่ีไมHมีวันสิ้นสุด การศึกษาจําเปVนจะตRอง
พัฒนาคนใหRมีความเขRมแข็งทางปyญญา มีการเรียนรูRอยHางตHอเน่ืองตลอดชีวิต และสรRางความรูRใหมHไดR 
เพ่ือท่ีจะสามารถดําเนินชีวิต เพ่ือกRาวไปในโลกยุคโลกาภิวัฒน�ไดRอยHางผาสุกม่ันคง โดยยังคงรักษา
ความเปVนไทยไวR อีกท้ังยังอยูHรHวมกับธรรมชาติ และเพ่ือนมนุษย�ไดRอยHางสันติสุข ซึ่งการศึกษาน้ัน เปVน
เคร่ืองมือสําหรับการพัฒนาตัวบุคคล โดยพัฒนาตัวท้ังคน ท้ังชีวิตตัวการพัฒนาน้ันคือ การศึกษา เม่ือ
ผูRเรียนมีการศึกษาอยHางน้ีแลRว ก็เอาคุณสมบัติที่มี ซึ่งเกิดจากการศึกษาน้ีไปเปVนเคร่ืองมือในการดําเนิน
ชีวิต และสรRางสรรค�สิ่งตHาง ๆ การศึกษาจึงกลายเปVนเคร่ืองมือการพัฒนา การศึกษาตลอดชีวิต (กรม
วิชาการ, 2545) เปVนท่ียอมรับเปVนสากลวHา ในการพัฒนาชาติจําเปVนตRองพัฒนาคนเสียกHอน และใน
การพัฒนาคนก็ตRองพัฒนาดRวยการศึกษา เน่ืองจากการศึกษาเปVนกระบวนการเปลี่ยนแปลงเชิง
คุณภาพโดยการพัฒนาความสามารถท่ีติดตัวมนุษย�แตHละคนมา เปVนกระบวนการท่ีชHวยใหRคนไดRพัฒนา
ดRานตHาง ๆ ตลอดชHวงชีวิต ต้ังแตHการวางรากฐานพัฒนาการของชีวิตต้ังแตHแรกเกิด การพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถดRานตHาง ๆ ท่ีจะดํารงชีวิตเม่ือประกอบอาชีพไดRอยHางมีความสุข รูRเทHา
ทันการเปลี่ยนแปลงรวมเปVนพลังสรRางสรรค�การพัฒนาประเทศไดRอยHางย่ังยืน การศึกษาจะเปVนเร่ือง
การพัฒนาคนเปVนการสรRางทุนมนุษย� อันเปVนหัวใจสําคัญของการพัฒนา คนท่ีไดRรับการพัฒนาอยHาง
เหมาะสมจะเปVนแรงงานท่ีมีคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของคน สังคม ประเทศ จะเปVนกลไก และ
เปVนกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศชาติ จะเห็นไดRวHาบทบาทของการศึกษาใน
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แงHน้ีมีมาก จนกระท่ังนักวิชาการจํานวนมากระบุวHา การศึกษาเปVนสิ่งจําเปVนในการพัฒนาประเทศ  
ซึ่งจากความสําคัญของการศึกษาท่ีเปVนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของประชากร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�
ศึกษา เปVนหลักสูตรท่ีเนRนการผลิตบัณฑิตใหRมีความรูR ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมใหRผูRเรียนไดR
เรียนรูR ฝ}กทักษะ และปลูกฝyงคุณลักษณะของความเปVนครู ตามหลักเกณฑ�และมาตรฐานวิชาชีพครู 
โดยวัตถุประสงค�ของหลักสูตร (1) มีความสามารถและทักษะในการวางแผนการเรียนรูRการจัดการ
เรียนรูRการออกแบบ การบริหารจัดการ และใชRเทคโนโลยีและนวัตกรรม การผลิตสื่อและนวัตกรรม 
และการประเมินผลการเรียนรูRท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (2) มี
ทักษะในการคิด การสรRางสรรค�ความรูRการเรียนรูRดRวยตนเอง และการเรียนรูRตลอดชีวิต (3) มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ ศรัทธาในวิชาชีพครูและวิชาชีพอ่ืนท่ีใชRศาสตร�การสอนและการฝ}กอบรม 

การจัดการเรียนการสอนของครูผูRสอนในปyจจุบันไดRนําเทคโนโลยีเขRามาเปVนสื่อชHวยในการ
สอนแทนท่ีการใชRตําราในการสอนอยHางเดียว การสอนของครูจึงมีสHวนอยHางมากในการกระตุRนใหR
ผูRเรียนเกิดความสนใจในการเรียน สิ่งท่ีมีอิทธิพลตHอการรับรูRของผูRเรียนในการเรียนก็คือ สื่อการเรียน
การสอน ซึ่งสื่อท่ีใชRก็มีหลายรูปแบบและท่ีพบมากท่ีสุดในปyจจุบันคือ สื่อท่ีมีการพัฒนาจาก
ความกRาวหนRาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร� (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545) ท่ีไดRกลHาววHา การพัฒนา
เทคโนโลยีดRานตHาง ๆ โดยเฉพาะอยHางย่ิงเทคโนโลยีดRานคอมพิวเตอร�และเทคโนโลยีทางดRานการ
สื่อสารเปVนไปอยHางรวดเร็วและตHอเน่ืองสHงผลใหRเกิดความพยายามในการนําเทคโนโลยีตHาง ๆเหลHาน้ี
เขRามาประยุกต�ใชRในการจัดการศึกษาเพ่ือใหRการศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ท้ังน้ี
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ท่ีมีสติปyญญาและคุณธรรม เพ่ือรองรับการพัฒนาและสรRางขีด
ความสามารถในการแขHงขันในสภาพสังคมและเศรษฐกิจฐานความรูR (knowledge-based economy 
and society) จากเทคโนโลยีท่ีกRาวหนRาทางดRานคอมพิวเตอร�น้ีเองไดRทําใหRเกิดความเคลื่อนไหวในวง
การศึกษา โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขRองกับการเรียนรูRของผูRเรียนท่ีเกิดจากการใชRเทคโนโลยีอินเทอร�เน็ต 

ในยุคท่ีมีความหลากหลายของสื่อเทคโนโลยี ไมโครเลิร�นนิงเปVนสื่อทางเลือกใหมHท่ีเหมาะตHอ
การเรียนรูRในยุคน้ี โดยการเรียนรูRท่ีมีเน้ือหาสั้น ๆ ยาว 3-5 นาที หรืออาจสั้นกวHาน้ี ท่ีออกแบบมาเพ่ือ
ตอบสนองผลการเรียนรูRท่ีเนRนเฉพาะเร่ือง (Asha Pandey, 2016) เปVนสื่อท่ีเนRนการเรียนการสอนท่ีมี
ความยืดหยุHนใหRผูRเรียนไดRศึกษาดRวยตนเอง สามารถเรียนรูRไดRอยHางตHอเน่ือง มีการนําเสนอเน้ือหาท่ีตรง
ประเด็น สั้นไดRใจความ และเน้ือหาท่ีไดRสามารถนําไปใชRจริง อีกท้ังชHวยลดความเขRาใจท่ีคลาดเคลื่อน 
ป�ดชHองวHางความรูR เพ่ือใหRเกิดผลการเรียนรูRท่ีดีข้ึน ชHวยใหRบรรลุเป{าหมายการเรียนรูR เหมาะสมกับ
ผูRเรียนท่ีมีความแตกตHางกัน (Anand and Timothy, 2016) อีกท้ังสามารถนําเขRาไปอยูHในรูปแบบของ 
Social media ท่ีเรียกวHา Social Microlearning โดยเปVนการเรียนรูRท่ีเอ้ือใหRผูRเรียนมีโอกาสเรียนรูR
จากเพ่ือน ไดRมีการสนทนาแลกเปลี่ยนในประเด็นตHาง ๆ เก่ียวกับความรูRท่ีไดRรับ มีการสรRางประเด็นใหR
อภิปรายรHวมกัน มีงานวิจัยช้ีใหRเห็นถึงประโยชน�ของการใชRบริบทของสังคมมาชHวยโดยการโตRตอบใน
สังคมออนไลน�น้ันไมHจําเปVนตRองใชRคําพูดท่ีเปVนภาษาวิชาการ หรือสรRางกรอบใหRผูRเรียนมากเกินไป 
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พบวHา การแลกเปลี่ยนระหวHางผูRเรียน ไมHวHาจะในลักษณะคลRอยตาม หรือขัดแยRง จะเพ่ิมโอกาสในการ
จดจําสิ่งน้ันไดRดีขึ้น (Ilona Buchem and Henrike Hamelmann, 2010) 

ไมโครเลิร�นนิง เปVนการเรียนรูRยุคใหมH ท่ีผูRเรียนสมัยใหมHจะใชRเวลาและความสนใจในเวลา 
สั้น ๆ เพ่ือศึกษาเน้ือหากรอบเล็ก ๆ ท่ีเนRนสาระสําคัญ และสามารถเรียนรูRไดRทุกท่ีทุกเวลาบนอุปกรณ�
พกพา เพ่ือใหRบรรลุวัตถุประสงค� (Sudarshana Ghosh, 2016) ซึ่งเปVนการเรียนรูRท่ีมีเน้ือหาสั้น ๆ 
มักจะยาว 3-5 นาที หรือสั้นกวHา ซึ่งไดRรับการออกแบบมาเพ่ือตอบสนองผลการเรียนรูRที่เฉพาะเจาะจง 
สามารถเขRาถึงขRอมูลไดRอยHางรวดเร็ว เรียนรูRไดRทุกท่ีทุกเวลา และมีลักษณะรูปแบบของการเรียนรูR แบบ
ไมHเปVนทางการ (Asha Pandey, 2016) 

อุปกรณ�พกพา มีการออกแบบและถูกพัฒนาไปอยHางรวดเร็ว เพ่ือรองรับการใชRงานท่ีแตกตHาง
กันออกไป สามารถเคลื่อนยRายติดตัวผูRใชRงาน และมีความสามารถในสื่อสารขRอมูลแบบไรRสาย ทําใหR
สามารถใชRงานไดRทุกท่ีทุกเวลา เพ่ิมความสะดวกสบาย ซึ่งความสามารถของอุปกรณ�พกพาเหลHาน้ีเอ้ือ
ประโยชน�ตHอการนํามาประยุกต�ใชRกับงานตHาง ๆ ของการนํามาใชRในการจัดการเรียนการสอนไดRเปVน
อยHางดี เน่ืองจากผูRศึกษาคRนควRาอิสระเก่ียวขRองเปVนอาจารย�ผูRสอน โดยสHวนใหญHนักศึกษา จะเปVน
เจRาของอุปกรณ�พกพา หรือสมาร�ทโฟน ซึ่งจะเปVนประโยชน�อยHางย่ิงหากมีการนํามาพัฒนาการเรียน
การสอนใหRสามารถเรียนรูRผHานอุปกรณ�พกพา เพ่ือใหRนักศึกษาสามารถใชRไดR ทุกท่ีทุกเวลา เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเรียนรูR (นพดล ผูRมีจรรยา, 2557) 

การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี วุฒิภาวะของผูRเรียนอยูHในชHวงวัยรุHน มีความอยากเปVน
ตัวของตัวเองสูง มีความอยากรูRอยากเห็น ความอยากลอง ซึ่งเปVนสิ่งท่ีควบคูHไปกับวัยของการศึกษาใน
ระดับน้ีท่ีตRองเวลาในการสอนมาก อีกท้ังผูR เรียนมีความแตกตHางกัน เพ่ือสรRางความเขRาใจใน
จุดมุHงหมายของการเรียน การเลือกใชRวิธีการสอน และสื่อท่ีเหมาะสมกับผูRเรียนนับเปVนงานอยHางหน่ึง
ของผูRสอน ท่ีจะทําใหRผูRเรียนกลRาคิดกลRาทํากลRา แสดงออกเพราะการสื่อสารจะไดRผลตRองข้ึน อยูHกับ
ปyจจัยดRานสื่อเปVนสําคัญ การสรRางความสนใจ ในการสอนควรมีองค�ประกอบของสื่อมัลติมีเดียแบบ
สมบูรณ� ท้ังสื่อทางภาพ เสียงวีดิทัศน� กราฟ�ก เพ่ือสรRางสิ่งเรRาใหRกับผูRเรียน ทําใหRผูRเรียนเห็นภาพรวม
ท้ังหมดของเน้ือหาแยกเปVนหัวขRอสําคัญ ดึงใจความสําคัญของเน้ือหายHอยเนRนใหRผูRเรียนไดRคิดอยHางมี
ลําดับข้ัน มีระบบ (ประเวศ วะสี, 2543) 

จากเหตุผลท่ีกลHาวมาขRางตRนน้ัน ผูRวิจัย จึงสนใจนําไมโครเลิร�นนิงท่ีเปVนสื่อการสอนทางเลือก
ใหมHท่ีมีความยืดหยุHน มาใชRกับผูRเรียนไดRเรียนรูRดRวยตนเองในการวิจัยคร้ังน้ี และผูRวิจัยจึงตRองการอยาก
ทราบขRอมูลวHา ถRามีการเรียนรูRผHานไมโครเลิร�นนิง นักศึกษา จะมีความคิดเห็นตHอการใชRไมโครเลิร�นนิง
อยHางไร เพ่ือเปVนขRอมูลพ้ืนฐาน เปVนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง และสHงเสริมการใชRไมโครเลิร�นนิง
ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือประโยชน�สูงสุด
ตHอการเรียนการสอนตHอไป และเปVนการสHงเสริมการเรียนรูRใหRเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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วัตถุประสงค� 
1) เพ่ือสํารวจความคิดเห็น การใชRไมโครเลิร�นนิง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ

ศึกษาศาสตร� สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี  

2) เพ่ือพัฒนาไมโครเลิร�นนิง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� สาขาวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ใหRมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ�มาตรฐาน 90/90 เพ่ือใชRเปVนเคร่ืองมือในการสํารวจความคิดเห็นการใชRไมโค
รเลิร�นนิง 

 
การเก็บรวบรวมขOอมูลและการวิเคราะห�ขOอมูล 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี  การเก็บรวบรวมขRอมูลและการวิเคราะห�ขRอมูล โดยใชRโปรแกรม
คอมพิวเตอร�สําเร็จรูปทางสถิติ และเก็บรวบรวมขRอมูล ต้ังแตH เดือนกรกฎาคม 2560 - เดือนสิงหาคม 
2561 จากนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
และคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยขอใชRเวลาหลังเลิกเรียนเพ่ือทําการวิจัย วันท่ี 
1 ของการวิจัย ผูRวิจัยช้ีแจRงใหRประชากรเขRาใจวัตถุประสงค�ของการทําการวิจัยในคร้ังน้ี จากน้ันใหR
ประชากรใชRไมโครเลิร�นนิง ซึ่งใชRเวลาในการดูและฟyง 5 นาที แลRวใหRนักศึกษาทําแบบทดสอบหลัง
เรียน วันท่ี 2 ของการวิจัย หลังจากนักศึกษาใชRไมโครเลิร�นนิงและทําแบบทดสอบแลRว ผูRวิจัยไดRทําการ
แจกแบบสํารวจความคิดเห็นการใชRไมโครเลิร�นนิง โดยใหRนักศึกษาตอบแบบสํารวจใหRแลRวเสร็จ ใชR
เวลา 30 นาที ในการตอบแบบสํารวจ ผูR วิจัยไดRทําการแจกแบบสํารวจ จํานวน 113 ฉบับ เม่ือ
ดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแลRว จึงนําขRอมูลจากผลการทําแบบสํารวจ และนําแบบสํารวจไปวิเคราะห�เพ่ือ
สรุปผลการวิจัยตHอไป โดยทําการวิเคราะห�ขRอมูลจากความถ่ี คHารRอยละ คHาเฉลี่ย และสHวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
 
ประชากรท่ีใชOในการเก็บรวบรวมขOอมูล 
 เก็บรวบรวมขRอมูลจากประชากร ท่ีเปVนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
ปYการศึกษา 2561 จํานวน 113 คน 
 
ผลการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ีสามารถสรุปผลการวิจัยไดR ดังน้ี 
1. ขRอมูลท่ัวไปของผูRตอบแบบสํารวจ พบวHา นักศึกษาสHวนมากเปVนเพศชาย (รRอยละ 68.80) 

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระหวHาง 2.51 - 3.00 (รRอยละ 39.60) ใชRอุปกรณ�พกพาประเภทสมาร�ทโฟน 
(Smartphone) ในการใชRไมโครเลิร�นนิง (รRอยละ 97.90)  
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2. ความคิดเห็นเก่ียวกับการใชRไมโครเลิร�นนิง แบHงออกเปVน 3 ดRาน ดังน้ี 
  2.1 ดRานการเรียนรูR นักศึกษาสHวนใหญH มีความคิดเห็นวHา การใชRไมโครเลิร�นนิง ในการ

เรียนรูR เปVนการสนับสนุนใหRผูRเรียนรูRจักการศึกษาคRนควRาและแสวงหาความรูRดRวยตนเอง และเรียนรูR
เพ่ิมเติมไดRมาก ในอันดับรองลงมา คือ มีความนHาสนใจกวHาการเรียนแบบปกติ 

  2.2 ดRานประโยชน� นักศึกษาสHวนใหญH มีความคิดเห็นวHา การใชRไมโครเลิร�นนิง มีความ
ทันสมัย สามารถเขRาถึงไดRอยHางสะดวก และรวดเร็ว ในอันดับรองลงมา คือ ผูRเรียนสามารถเลือกเรียน
ไดRตามความชอบและความสนใจ  

  2.3 ดRานการเขRาถึงขRอมูล นักศึกษาสHวนใหญH มีความคิดเห็นวHา การใชRไมโครเลิร�นนิง ใน
การเรียนรูR บนอุปกรณ�พกพา ผูRเรียนสามารถเรียนรูRไดRไมHจํากัด ท้ังเร่ืองของเวลาและสถานท่ี  
ในอันดับรองลงมา คือ เปVนการเรียนรูRยุคใหมH ท่ีผูRเรียนสมัยใหมH จะใชRเวลาและความสนใจในเวลา 
สั้น ๆ เพ่ือศึกษาเน้ือหา 

3. ประสิทธิภาพตามเกณฑ�มาตรฐาน ไมโครเลิร�นนิง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร� สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี เทHากับ 93.75/95.83 
 
อภิปรายผล 

จากการวิ จัย ความคิดเห็นการใชR ไมโครเลิ ร�น นิ ง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
คณะศึกษาศาสตร� สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี สามารถอภิปรายผล ไดRดังน้ี 
 ผลจากการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ�มาตรฐานไมโครเลิร�นนิง ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี คณะศึกษาศาสตร� สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา 
มหาวิทยาลัยก รุงเทพธนบุ รี ไดRประสิท ธิภาพตามเกณ ฑ�มาตรฐาน เทH ากับ  92.08/93.75  
ซึ่งเปVนไปตามเกณฑ� 90/90 ท่ีผูRวิจัยไดRกําหนดไวRในวัตถุประสงค�ของการวิจัย เน่ืองจากการสรRางไมโค
รเลิร�นนิง ไดRมีการวางแผนและเตรียมการในกระบวนการผลิตตามลําดับข้ันตอนท่ีถูกตRองและ
เหมาะสม โดยอาศัยแนวคิดการสรRางตามข้ันตอนการสรRางเลิร�นนิงออบเจกต� (Learning Object) 
เน่ืองจากเปVนสื่อท่ีมีคุณสมบัติใกลRเคียงกับไมโครเลิร�นนิง เพ่ือนํามาเปVนกรอบในการสรRางไมโครเลิร�น
นิง ซึ่งไดRผHานการพิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสมจากผูRเช่ียวชาญในดRานเน้ือหาและดRานเทคนิค
ตลอดจนผูRศึกษาคRนควRาอิสระไดRแกRไขปรับปรุงตามคําแนะนํา เพ่ือใหRไมโครเลิร�นนิงท่ีผูRศึกษาคRนควRา
อิสระสรRางข้ึนมีคุณภาพและประสิทธิภาพเปVนไปตามเกณฑ�ท่ีไดRกําหนดไวRสามารถนําไปใชRในการเรียน
การสอนไดRจริง ซึ่งมีความสอดคลRองกับ ประทิน คลRายนาค (2541) ท่ีไดRวางแผนไวR จึงไดRเน้ือหาท่ีมี
ความสอดคลRองกับหลักสูตร มีความถูกตRอง เหมาะสมกับวัยของผูRเรียน รวมท้ังมีภาพความคมชัดและ
เสียงท่ีชัดเจน (กิดานันท� มลิทอง, 2548) สอดคลRองกับ ขวัญชนก อนุรักษ�จันทรา (2555) พัฒนาเลิร�
นนิงออบเจ็กต� เร่ืองการคูณและการหาร และสอดคลRองกับ นวลสวาสด์ิ มณีมัย (2555) พัฒนาเลิร�
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นนิงออบเจ็กต�บนแท็บเล็ต เร่ืองงานประดิษฐ�ของฉันท่ีมีตHอผลงานสรRางสรรค� ซึ่งมีคุณภาพอยูHในระดับ
ดีมาก และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ�มาตรฐานท่ีไดRกําหนดไวRเชHนกัน 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการใชRไมโครเลิร�นนิง ดRานการเรียนรูR คือ เปVนการสนับสนุนใหRผูRเรียน
รูRจักการศึกษาคRนควRาและแสวงหาความรูRดRวยตนเอง และเรียนรูRเพ่ิมเติมไดRมาก ซึ่งมีความสอดคลRอง
กับ รุจโรจน� แกRวอุไร (2545) การเรียนการสอนผHานเครือขHายใยแมงมุมเป�ดโอกาสใหRผูRเรียนเปVนผูR
ดําเนินกิจกรรมการเรียนดRวยตนเองอยHางอิสระ ผูRเรียนสามารถเรียนไดRตามความสามารถ และทบทวน
บทเรียนไดRตลอดเวลา ซึ่งจะสHงผลใหRการใชRไมโครเลิร�นนิง ทําใหRนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี
ข้ึนไดR 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการใชRไมโครเลิร�นนิง ดRานประโยชน� คือ มีความทันสมัย สามารถเขRาถึง
ไดRอยHางสะดวก และรวดเร็ว ซึ่งมีความสอดคลRองกับ เสกสรร สายสีสด (2545) นักศึกษามีการยอมรับ
ประโยชน�และความสะดวกของการเขRาถึงขRอมูล เพ่ือใชRประกอบการเรียนของตน ซึ่งถือวHาเปVนการนํา
ประโยชน�ของไมโครเลิร�นนิงมาใชRในการเรียนการสอนใหRเกิดมีประสิทธิภาพ 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการใชRไมโครเลิร�นนิง ดRานการเขRาถึงขRอมูล คือ ผูRเรียนสามารถเรียนรูRไดR
ไมHจํากัด ท้ังเร่ืองของเวลาและสถานท่ี ซึ่งสอดคลRองกับ เสกสรร สายสีสด (2545) นักศึกษามีการ
ยอมรับประโยชน�และความสะดวกของการเขRาถึงขRอมูล สามารถเรียนรูRไดRทุกท่ีทุกเวลา ถือไดRวHาการใชR
ไมโครเลิร�นนิง สามารถเขRาถึงขRอมูลไดRงHาย สะดวก และรวดเร็ว เพราะเก่ียวขRองกับอุปกรณ�ท่ีใชRในการ
เขRาถึงขRอมูล ซึ่งก็คือ อุปกรณ�พกพา 
  
ขOอเสนอแนะ 
 1. นักศึกษาใชRไมโครเลิร�นนิงในการเรียนรูR  และสHวนใหญH เห็นวHาเปVนการเรียนรูR ท่ี มี
ประสิทธิภาพ เปVนการสนับสนุนใหRผูRเรียนรูRจักการศึกษาคRนควRาและแสวงหาความรูRดRวยตนเอง ชHวยใหR
ผูRเรียนเกิดความจําและการเรียนรูRท่ีดีข้ึน มีความนHาสนใจกวHาการเรียนแบบปกติ ดังน้ัน ผูRสอนควร
พิจารณาการใชRไมโครเลิร�นนิงในการสนับสนุนกิจกรรมในการเรียนการสอน เพ่ือใหRเกิดประโยชน�และ
เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรูR 

2. จากการใชRไมโครเลิร�นนิงของนักศึกษา สามารถนําไมโครเลิร�นนิงไปใชRในการทบทวน
เน้ือหา หรือสอนเพ่ิมเติมจากในหRองเรียนไดR เพราะผูRเรียนสามารถเรียนรูRไดRไมHจํากัด ท้ังเร่ืองของเวลา
และสถานท่ี และเปVนการเรียนรูRยุคใหมH ท่ีผูRเรียนสมัยใหมH จะใชRเวลาและความสนใจในเวลาสั้น ๆ เพ่ือ
ศึกษาเน้ือหา 

3. การใชRไมโครเลิร�นนิง เปVนการสนับสนุนใหRนักศึกษารูRจักการศึกษาคRนควRาและแสวงหา
ความรูRดRวยตนเอง และเรียนรูRเพ่ิมเติมไดRมาก ดังน้ัน วิทยาลัยควรกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร�ใน
การสHงเสริมใหRนักศึกษาใชRเวลาอยHางถูกตRองและสรRางสรรค� เพ่ือใหRเกิดประโยชน�กับตนเอง 

4. ควรศึกษาถึงผลกระทบท่ีเก่ียวขRองกับไมโครเลิร�นนิงท่ีสHงผลตHอการใชRไมโครเลิร�นนิงในดRาน
ตHาง ๆ เชHน สุขภาพของผูRใชRไมโครเลิร�นนิงในเวลาท่ีใชRนาน ๆ  
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5. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับความพรRอมในการเรียนรูRผHานไมโครเลิร�นนิง เพ่ือใหR
ทราบถึงความคิดเห็นเก่ียวกับความพรRอมในการเรียนรูRผHานไมโครเลิร�นนิงท่ีแทRจริง และอาจจะศึกษา
ถึงปyญหา อุปสรรค การยอมรับ รูปแบบการเรียนท่ีพึงประสงค�ใหRสอดคลRองกับความตRองการของ
นักศึกษา และอาจารย� ย่ิงข้ึน 
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ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต�อการจัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
ศึกษาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�

ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี  
Opinions Towards Educational Management and Instruction in Bachelor 

of Education Program in Educational Technology and Innovations  
and Computer Education, Bangkokthonburi University 

 
ลัดดาวัลย� คงสมบูรณ� 

คณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุ· 

 
บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตHอการจัด
การศึกษาและจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2) เพ่ือรวบรวมขRอเสนอแนะสูHการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

เก็บรวบรวมขRอมูลจากประชากร ท่ีเปVนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
ปYการศึกษา 2561 จํานวน 113 คน เคร่ืองมือท่ีใชRในการวิจัย คือ แบบสํารวจความคิดเห็น วิเคราะห�
ขRอมูลจากความถ่ี คHารRอยละ คHาเฉลี่ย และสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบวHา ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตHอการจัดการศึกษาและจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตร 1) นักศึกษาใหRความคิดเห็นวHาหลักสูตรมีความทันสมัย มุHงสHงเสริมทักษะดRานเทคโนโลยี 
และเน้ือหาหลักสูตรสามารถประยุกต�ใชRในการทํางานไดR 2) นักศึกษาใหRความคิดเห็นวHาในเร่ืองของ
การสนับสนุนการเรียนการสอนมีการเก็บคHาธรรมเนียมและคHากิจกรรมท่ีเหมาะสมและแจRงใหRทราบ
อยHางชัดเจน มีหRองสมุด สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีและแหลHงการเรียนรูRท่ีทันสมัย 3) นักศึกษา
ใหRความคิดเห็นวHานักศึกษามีความตRองการใหRพัฒนาการจัดกการเรียนการสอน ดRานเน้ือหาวิชาใน
หลักสูตร คือ ควรมีการแนะแนวนักศึกษาในการนําความรูRไปใชRงานในวิชาชีพ ควรมีการ
ประชาสัมพันธ�หลักสูตรใหRมากข้ึน เน้ือหารายวิชาควรมีความสอดคลRองกับสถานการณ�ปyจจุบันมากข้ึน  

 
Abstract 

The purposes of this research were 1) to survey the opinions of students 
towards the management of education and teaching and learning courses Bachelor 
of Education Department of Educational Technology and Innovation and Computer 
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Studies Bangkok Thonburi University 2) to gather suggestions for the development of 
teaching and learning in the Bachelor of Education Program Department of 
Educational Technology and Innovation and Computer Studies BangkokThonburi 
University 

Collect data from the population who are undergraduate students Faculty of 
Education Department of Educational Technology and Innovation and Computer 
Studies BangkokThonburi University, academic year 2018, number 113. The 
instrument used in the research is a poll. Analyze data from frequency, percentage, 
mean and standard deviation 

The results of the study showed that the opinions of the students towards 
the management of education and teaching of the curriculum 1) the students 
commented that the curriculum is modern. Aimed at promoting technology skills 
and the course content can be applied in the work. 2) Students give opinions that in 
terms of support for teaching and learning, there are fees and fees for appropriate 
activities and clearly informed. Modern technology and learning resources 3) 
Students comment that students have the need to develop teaching and learning. In 
the course content, there should be guidance for students to apply knowledge in 
the profession. Should have more public relations courses the course content should 
be more consistent with the current situation. 

 
บทนํา 

ในยุคปyจจุบันมีการแขHงขันข้ึนมากมาย ประชาชน ทุกคนลRวนแตHตRองพัฒนาตนเองใหRกRาวทัน
สังคมโลก การศึกษาจึงเปVนสิ่งท่ีสําคัญอยHางย่ิงในกการมีสHวนรHวมสรRางเสริมใหRทุกคนมีความรูRกRาวทัน
สังคมโลก เน่ืองจากการศึกษาเปVน กระบวน การเรียนรูRเพ่ือใหRเกิดความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคม โดยจัดการเรียนการสอน ถHายทอดความรูRความเขRาใจ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ซึ่งเปVน
ทรัพยากรท่ีมีคุณคHาตHอประเทศ ใหRมีความรูR ความสามารถ มีคุณภาพ มีจริยธรรมและมีคุณธรรมอันดี 
การจัดการศึกษาและปyจจัยเก้ือหนุนใหRบุคคลเรียนรูRตHอเน่ืองตลอดชีวิตจึงจําเปVนในการชHวยเสริมสรRาง
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลผูRซึ่งสรRางคุณประโยชน�ตHอประเทศใหRเปVนทรัพยากรบุคลลท่ีมีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล “การศึกษาเปVนเคร่ืองมืออันสําคัญในการพัฒนาความรูR ความคิด ความ
ประพฤติ ทัศนคติ คHานิยม และคุณธรรมของบุคคล เพ่ือใหR เปVนพลเมืองดี มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ยHอมทําไดRสะดวก ราบร่ืน ไดRผลท่ีแนHนอนและรวดเร็ว” 
พระราชดําริของสมเด็จพระเจRาอยูHหัวพระราชทาน เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2520 ประเทศไทยและ
ทุกคนมีสHวนเก่ียวขRองจึงตRองเรHงพัฒนาการศึกษาไทยใหRกRาวทันสังคมโลกธุรกิจและเศรษฐกิจโลก กลRา
แขHงขันอยHางมีวินัยและสรRางสรรค�ในเวทีโลก นอกจากการศึกษาจะชHวยใหRเกิดกระบวนการเรียนรูRเพ่ือ
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เกิดการเจริญงอกงามของบุคคลแลRว ยังชHวยใหRคนมีความรูRดRานธุรกิจเน่ืองจากปyจจุบันมีการแขHงขันใน
เชิงธุรกิจอยHางมากมาย บุคคลท่ัวไปจึงควรไดRรับการศึกษาทางดRานธุรกิจใหRกRาวทันสังคมโลกในยุค
ปyจจุบัน อาจเรียกไดRวHายุคปyจจุบันน้ีเปVนยุคแหHงธุรกิจและการศึกษาก็เปVนไดR 

ดังน้ันจึงควรจัดการศึกษาใหRเปVนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหRเปVนมนุษย�ท่ีสมบูรณ�ท้ังรHางกาย 
จิตใจ สติปyญญา ความรูRและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูHรHวมกับ
ผูRอ่ืนไดRอยHางมีความสุข (สํานักคณะกรรมการการศึกษาแหHงชาติ, 2542: 25) และยังตRองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลากรของประเทศใหRกRาวทันระบบเศรษฐกิจและมีความรูRและเช่ียวชาญ การ
บริหารธุรกิจ ควบคูHกับการศึกษา เพ่ือใหRมีพัฒนาควบคูHกันเปVนไปอยHางตHอเน่ืองดRวย 

สังคมในปyจจุบันไมHสามารถท่ีจะปฏิเสธไดRเลยวHา การศึกษาเปVนสิ่งท่ีจําเปVนและสําคัญมาก 
สําหรับทุก ๆ คน บุคคลในหลากหลายสาขาอาชีพโดยสHวนใหญHลRวนแตHศึกษาจบปริญญาตรีดRวย
จุดประสงค�ที่หลากหลาย ปyจจุบันบุคคลท่ัวไปใหRความสําคัญกับการศึกษามากข้ึน เพราะมีการแขHงขัน
มากมายท้ังทางการศึกษาและทางเศรษฐกิจในสังคมโลก และดRวยเหตุผลน้ีบุคคลท่ัวไปจึงใหRความ
สนใจกับการศึกษาตHอและใหRความสําคัญแกHการศึกษา เพราะวHาผูR ท่ีมีการศึกษาสูงจะมีโอกาส
เจริญกRาวหนRาในดRานตHาง ๆ ไดRมากกวHา ดังน้ัน บุคคลท่ัวไปจึงพยายามท่ีจะศึกษาใหRถึงระดับท่ีสูงท่ีสุด 
(เฉลียว บุรีภักดี ,2557: 29) เน่ืองดRวยอัตราการเรียนตHอปริญญาตรีเพ่ิมข้ึน อัตราการเป�ดสาขาวิชา
เรียนแตHละสาขาจึงเป�ดเพ่ิมข้ึนเชHนกัน และหากบุคคลตHาง ๆ เขRาใจและใหRความสําคัญกับการศึกษาใน
ปyจจุบันก็จําเปVนตRองศึกษาใหRกRาวทันธุรกิจและกRาวทันสังคมโลกดRวย เหตุน้ีจึงมีสาขาวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา ในระดับปริญญาตรี เป�ดสอนเพ่ือใหRบุคคลท่ัวไปเห็น
ความสําคัญตHอการศึกษา หากเพียงแตHวHาสาขาน้ียังเปVนท่ีรูRจักไมHกวRางขวางเทHาใดนัก สาขาวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา คณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี เปVนสถาบันการศึกษาหน่ึงท่ีเป�ดสอน ในหลักสูตรปริญญาตรี กHอต้ังข้ึนไมHนาน อาจยังไมHเปVนท่ี
รูRจักกวRางขวางเทHาใดนัก จึงตRองมีการศึกษาการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสHงเสริม
ใหRเปVนท่ีรูRจักอยHางกวRางขวางตHอไป 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา เปVนหลักสูตรท่ีเนRนการผลิตบัณฑิตใหRมีความรูR ความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรมใหRผูRเรียนไดRเรียนรูR ฝ}กทักษะ และปลูกฝyงคุณลักษณะของความเปVนครู ตาม
หลักเกณฑ�และมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งวัตถุประสงค�ของหลักสูตร (1) มีความสามารถและทักษะใน
การวางแผนการเรียนรูRการจัดการเรียนรูRการออกแบบ การบริหารจัดการ และใชRเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การผลิตสื่อและนวัตกรรม และการประเมินผลการเรียนรูRทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย (2) มีทักษะในการคิด การสรRางสรรค�ความรูRการเรียนรูRดRวยตนเอง และ
การเรียนรูRตลอดชีวิต (3) มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ศรัทธาในวิชาชีพครูและวิชาชีพอ่ืนท่ีใชR
ศาสตร�การสอนและการฝ}กอบรม (4) มีความสามารถในการสรRางความสัมพันธ�กับชุมชนและ
เอ้ืออํานวยใหRเกิดการพัฒนาชุมชน (5) มีความสามารถในการประยุกต�ความรูRทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษาไปใชRในงานวิชาชีพตHาง ๆ 
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ดังน้ันผูRวิจัยจึงสนใจท่ีจะทําการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตHอการจัดการศึกษา
และจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
และคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งการวิจัยคร้ังน้ีมีคุณประโยชน�สามารถนําไปเปVน
ขRอมูล ใหRบุคคลเห็นความสําคัญของการศึกษาทราบถึงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการศึกษาใน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร สามารถนําขRอมูลไปเปVนแนวทางพัฒนา ปรับปรุง 
และสรRางนวัตกรรมการสอนในการจัดการเรียนการสอนไดR พัฒนาการเรียนการสอนใหRสอดคลRองกับ
ความตRองการของกลุHมเป{าหมายและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโลกไดR 

ผลการวิจัยคร้ังน้ีทําใหRทราบถึงความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตHอการจัดการศึกษาและจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและ
คอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือรวบรวมขRอเสนอแนะสูHการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตร จะเปVนประโยชน�ตHอบุคลากรทางการศึกษาอาจารย� ในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนใหมH ๆ เพ่ือตอบสนองความตRองการของนักศึกษาและครูอาจารย� และใหRการเรียนการสอน
เปVนไปอยHางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทสังคมของ คณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี เหมาะสมในการพัฒนาประเทศ รวมถึงเปVนแนวทางในการพัฒนาใหRกับผูRเก่ียวขRองกับการผลิต
บัณฑิต การพัฒนาเร่ืองการประชาสัมพันธ� และการประสานงานภายในสาขาวิชา ใหRขRอมูลสื่อสาร
เพ่ือใหRเกิดแรงจูงใจในการศึกษาตHอสําหรับนักศึกษาท่ีจะเขRาศึกษาตHอในปYตHอ ๆ ไป 

 
วัตถุประสงค� 

1) เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตHอการจัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

2) เพ่ือรวบรวมขRอเสนอแนะสูHการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
การเก็บรวบรวมขOอมูลและการวิเคราะห�ขOอมูล 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี  การเก็บรวบรวมขRอมูลและการวิเคราะห�ขRอมูล โดยใชRโปรแกรม
คอมพิวเตอร�สําเร็จรูปทางสถิติ และเก็บรวบรวมขRอมูล ต้ังแตH เดือนกรกฎาคม 2560 - เดือนสิงหาคม 
2561 จากนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
และคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยขอใชRเวลาหลังเลิกเรียนเพ่ือทําการวิจัย ผูRวิจัย
ช้ีแจRงใหRประชากรเขRาใจวัตถุประสงค�ของการทําการวิจัยในคร้ังน้ี จากน้ันผูRวิจัยไดRทําการแจกแบบ
สํารวจความคิดเห็น โดยใหRนักศึกษาตอบแบบสํารวจใหRแลRวเสร็จ ใชRเวลา 30 นาที ในการตอบแบบ
สํารวจ ผูRวิจัยไดRทําการแจกแบบสํารวจ จํานวน 113 ฉบับ เม่ือดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแลRว จึงนํา
ขRอมูลจากผลการทําแบบสํารวจ และนําแบบสํารวจไปวิเคราะห�เพ่ือสรุปผลการวิจัยตHอไป โดยทําการ
วิเคราะห�ขRอมูลจากความถ่ี คHารRอยละ คHาเฉลี่ย และสHวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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ประชากรท่ีใชOในการเก็บรวบรวมขOอมูล 
 เก็บรวบรวมขRอมูลจากประชากร ท่ีเปVนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร� 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
ปYการศึกษา 2561 จํานวน 113 คน 
 
ผลการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ีสามารถสรุปผลการวิจัยไดR ดังน้ี 
 1. ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตHอการจัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จากการวิจัย พบวHา ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการศึกษา นักศึกษาใหR
ความคิดเห็นวHาหลักสูตรมีความทันสมัย มุHงสHงเสริมทักษะดRานเทคโนโลยี และเน้ือหาหลักสูตรสามารถ
ประยุกต�ใชRในการทํางานไดRทางดRานช่ือเสียงสถาบัน คณาจารย� มีช่ือเสียงและมีคุณภาพท้ังในดRาน
ช่ือเสียงและการจัดการศึกษา มีราคาและคHาใชRจHายท่ีเหมาะสมสถานท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยสะดวกในก
การเดินทางและใกลRแหลHงชุมชนและศูนย�การคRาแตHพบวHานักศึกษามีระดับความคิดเห็นหรือระดับ
ความเหมาะสมนRอยในเร่ืองของท่ีจอดรถไมHพอ 

2. การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จากการวิจัย พบวHา  
ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาใหRความคิดเห็นวHาในเร่ืองของการสนับสนุนก
การเรียนการสอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร�มารเก็บคHาธรรมเนียมและคHากิจกรรมท่ีเหมาะสมและแจRง
ใหRทราบอยHางชัดเจน มีหRองสมุด สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีและแหลHงการเรียนรูRท่ีทันสมัย และ
มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริการของเจRาหนRาท่ีในเร่ืองของความสุภาพในระดับความคิดเห็นท่ีนRอย 
ในสHวนของคณาจารย�และกระบวนการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาใหRความคิดเห็นสHวนมากโดย
พบวHาอาจารย�มีความรอบรูRในเน้ือหาวิชาท่ีสอนเปVนอยHางดีเอาใจใสHนักศึกษาท้ังในและนอกเวลาเรียน 
มีเทคนิคการสอนและมีการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนมากท่ีสุด 
 3. ขRอเสนอแนะการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจาก
การวิจัย พบวHา ขRอเสนอแนะสูHการพัฒนาการจัดกการเรียนการสอน นักศึกษาใหRความคิดเห็นวHา
นักศึกษามีความตRองการใหR พัฒนาการจัดกการเรียนการสอน ดRานเน้ือหาวิชาในหลักสูตร  
คือ ควรมีการแนะแนวนักศึกษาในการนําความรูRไปใชRงานในวิชาชีพ ควรมีการประชาสัมพันธ�หลักสูตร
ใหRมากข้ึน เน้ือหารายวิชาควรมีความสอดคลRองกับสถานการณ�ปyจจุบันมากข้ึน หลักสูตรยังไมHมีความ
หลากหลายเหมาะสมกับสายงานและควรมีการเรียงลําดับความยากงHายของเน้ือหาวิชาใหRเหมาะสม 
สHวนดRานการจัดการเรียนการสอน นักศึกษามีความตRองการมใหRพัฒนากการจัดการเรียนการสอน คือ 
ควรมีการสอดแทรกการใชRภาษาอังกฤษใหRมากข้ึนในการเรียนการสอน นําเทคโนโลยีมาใชRในการสอน
เพ่ิมมากข้ึน เพ่ิมชHองทางในการประชาสัมพันธ� และควรมีกระบวนการเรียนการสอนเปVนกลุHมเพ่ือก
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การเรียนรูRการทํางานเปVนทีม และในสHวนของขRอเสนอแนะในดRานอ่ืน ๆ นักศึกษามีความตRองการใหR
เพ่ิมกิจกรรมในการศึกษาดูงานตHางประเทศ เพ่ิมท่ีจอดรถสําหรับนักศึกษา มีการตรวจเช็คอุปกรณ�ที่ใชR
ในการจัดการเรียนการสอนใหRพรRอมใชRตลอดเวลา และควรปรับปรุงในสHวนของการบรการของ
เจRาหนRาท่ีใหRมีความสุขมากข้ึน 
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัย ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตHอการจัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร�ศึกษา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถอภิปรายผล ไดRดังน้ี 

ดRานหลักสูตร พบวHา นักศึกษาพึงพอใจตHอหลักสูตรท่ีทันสมัยยืดหยุHนและประยุกต�ใชRไดRจริง
อยHางไรก็ตามผลการศึกษาพบวHาหลักสูตรยังไมHเปVนท่ีรูRจักกวRางขวางนักท้ังน้ีอาจเปVนเพราะวHายังมี
ชHองทางในการประชาสัมพันธ�หลักสูตรไมHท่ัวถึงโดยนิสิตสHวนใหญHรูRจักหลักสูตรการเขRาชมเว็บไซต�ของ
มหาวิทยาลัยนอกจากน้ีทิศทางและเน้ือหาในหลักสูตรยังไมHมีความชัดเจนวHาเม่ือสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรแลRวจะมีแนวทางประกอบอาชีพอะไรไดRบRางการสอดแทรกเน้ือหาภาษาอังกฤษนRอยควรมี
การสอดแทรกภาษาอังกฤษในการทํางานเด่ียวและกลุHมและนําเสนอโดยใชRภาษาอังกฤษไปสอดแทรก
ดRวยท้ังน้ีอาจเปVนเพราะวHาภาษาอังกฤษมีความสําคัญอยHางมากและในปyจจุบันเขRาสูHยุคอาเซียนท้ังการ
เรียนและทํางานรHวมจําเปVนตRองใชRภาษาอังกฤษ “The The working Language of Asian shell be 
English”ภาษาท่ีใชRในการทํางานของอาเซียนคือภาษาอังกฤษ (กระทรวงการตHางประเทศ, 2550) 

การสนับสนุนการเรียนการสอนสื่อการเรียนการสอนไมHพรRอมใชRงานมีปyญหาบHอยคร้ังเม่ือ
เวลาสื่อการเรียนการสอนทางเทคโนโลยีมีปyญหายากในการตามตัวเจRาหนRาท่ีการใหRบริการคHอนขRาง
ลHาชRาทําใหRนิสิตเสียเวลาเรียนเพราะสื่ออุปกรณ�ไมHพรRอมและไมHมีคนซHอมแซมแกRไขไดRทันเวลาการ
ใหRบริการของเจRาหนRาท่ีควรปรับปรุงอยHางมากเร่ืองความสุภาพและความเต็มใจเน่ืองจากนิสิตท่ีเขRามา
ศึกษาตRองการไดRรับการบริการท่ีดีการบริการท่ีดีผูRรับจะไดRรับความประทับใจและเกิดความช่ืนชม
องค�กรอันเปVนการสรRางภาพลักษณ�ท่ีดีแกHองค�กรเบ้ืองหลังความสําเร็จของทุกงานมักมีงานบริการเปVน
ตัวสนับสนุนเจRาหนRาท่ี ทุกระดับตRองชHวยการขับเคลื่อนพัฒนางานบริการใหR มี คุณภาพและ
ประสิทธิภาพจนเกิดเปVน”การบริการท่ีดี”(สํานักสHงเสริมวิชาการและงานทะเบียน,2555) ดังน้ันการ
บริการท่ีดีรวดเร็วจึงเปVนปyจจัยสําคัญประการหน่ึงท่ีชHวยสHงเสริมการเรียนการสอนใหRเปVนไปไดRดRวยดี
และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การเลือกศึกษาตHอบริโภคมีปyจจัยหน่ึงคํานึงถึง คือท่ีจอดรถหากไมHอํานวยความสะดวกขาด
ความสะดวกสบายและไมHตอบสนองความพึงพอใจก็อาจจะทําใหRผูRศึกษาตHอหรือผูRบริโภคไมHเลือกเขRา
ศึกษาตHอเพราะความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความตRองการของมนุษย�ไดRรับการตอบสนองซึ่งมนุษย�เม่ือ
อยูHในท่ีใดยHอมมีความพ้ืนฐานไมHตHางกัน (อลิสา พูนสิน, 2556) ดังน้ันจึงควรดําเนินการแกRไขปรับปรุง
อยHางมากในเร่ืองลานจอดรถไมHเพียงพอทําใหRนิสิตมีปyญหาและอุปสรรคมากในการจอดรถ 
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คณาจารย�และกระบวนการจัดการเรียนการสอน นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับคณาจารย�
ในหลักความพึงพอใจเน่ืองจากอาจารย�ทุกทHานเปVนผูRมีความเช่ียวชาญในการสอนมีการเตรียมการสอน
มาอยHางดีถHายทอดความรูR ดีตรงตามเป{าหมายเขRาใจงHายสอดคลRองกับแนวคิดของ (จิราพร ศรีวรรณ
,2546) การจัดการเรียนการสอนคือกระบวนการถHายทอดความรูRใหRผูRเรียนเกิดประสบการณ�เรียนรูR
อยHางมีจุดมุHงหมายโดยมีหลักสูตรเปVนกรอบในการกําหนดการจัดกิจกรรมประสบการณ�เรียนรูRใหR
สอดคลRองกับหลักสูตรโดยมีการวางแผนจัดการอยHางมีระบบคณาจารย�รับฟyงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีเทคนิคในการสอนหลากหลายทันสมัยนHาสนใจแตHมีการใหRการทํางานกลุHม
นRอยการดูงานนอกสถานท่ีนRอยทําใหRการเรียนสHวนใหญHอยูHภายใตRหRองเรียนมีการสอดแทรก
ภาษาอังกฤษคHอนขRางนRอยจึงควรพัฒนาในเร่ืองเหลHาน้ีเพ่ือกRาวสูHยุคเศรษฐกิจอาเซียนอยHางแข็งแกรHง
และมีประสิทธิภาพ 
  
ขOอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการประชาสัมพันธ�ท่ีหลากหลาย เขRาถึงกลุHมเป{าหมายโดยการประชาสัมพันธ�ผHาน
ชHองทางอินเทอร�เน็ต สื่อเทคโนโลยีตHาง ๆ เชHน แฟนเพจ เฟสบุ ค ไลน� เปVนตRน เพ่ือใหRเขRาถึงทุก
กลุHมเป{าหมาย และการจัดการกิจกรรมการศึกษาตHาง ๆ นอกสถานท่ี เพ่ือเปVนการขยายและเพ่ิม
กลุHมเป{าหมายใหRมากข้ึน 

2. ควรกําหนดเน้ือหาหลักสูตรใหRชัดเจนโดยกําหนดวัตถุประสงค� เป{าหมาย และแนวทางท่ี
จะทําใหRเป{าหมายน้ันบรรลุผลสําเร็จ ติดตHอชHองทางการทํางานเก่ียวกับดRานการศึกษา โดยการนํา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ เขRาสูHเสRนทางการทํางาน เชHน 
จบแลRวสามารถสอบบรรจุเปVนครูสายอาชีพไดR สามรถเป�ดโรงเรียนกวดวิชาไดR นอกจากน้ีควร
สรRางสรรค�นวัตกรรมใหมH ๆ ใหRเปVนท่ียอมรับ สรRางผลงานและช่ือเสียงอันดี เพ่ือสรRางความเช่ือถือและ
เช่ือม่ันใหRบุคคลสนใจเขRามาเรียนอยHางมีจุดมุHงหมายเพ่ิมมากข้ึน 
 3. ลดปyญหาท่ีจดรถไมHเพียงพอหาท่ีจอดรถไมHไดR สามารถทําไดRโดยจัดพนักงานท่ีรับผิดชอบ
เร่ืองลานจอดรถใหRมีทุกตึก และตRองปฏิบัติงานตลอดชHวงเวลางาน เม่ือมีรถเขRา - ออก ตRองดูท่ีวHางใน
การจอดรถใหRผูRมาติดตHอ เพ่ือลดเวลาในการวนหาท่ีจอดรถ 
 4. ควรจัดฝ}กอบรมเจRาหนRาท่ีท่ีเก่ียวขRองทุกคนใหRปฏิบัติงานไดRเต็มประสิทธิภาพเม่ือสื่อมี
ปyญหา สามารถแกRไขRไดRรวดเร็ว ควรจัดหาสื่อท่ีทันสมัยมีเคร่ืองสํารองและมีกสรตรวจเช็คสภาพของ
สื่อการเรียนการสอนใหRพรRอมกHอนท่ีนักศึกษาจะเร่ิมเรียน เพ่ือใหRการเรียนเปVนไปอยHางราบร่ืน 

5. ควรมีการประเมินการทํางานของเจRาหนRาท่ีทุกคร้ังท่ีไปติดตHอ จัดฝ}กอบรมการบริการใหRไดR
มาตรฐานท่ีดี มีการเสริมสรRางทางบวกใหRเจRาหนRาท่ีท่ีบริการดี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ�เพ่ือความ
บันเทิงและเปVนกัลยาณมิตรท่ีดีตHอไป 

6. ควรจัดใหRมีการทํางานกลุHมหรือสรRางนวัตกรรมรHวมกันระหวHางครูผูRสอนและนิสิตเพ่ือสรRาง
ผลงานใหRสาขาวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจตHอไป 
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 7. ควรทําการศึกษารูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมีความรHวมมือกับการศึกษา
ตHางประเทศ ซึ่งอาจเปVนชHองทางท่ีทําใหRนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไดRมีโอกาสเพ่ิมพูนความรูRและ
ประสบการณ�กับสถาบันการศึกษาตHางประเทศ เชHน ภาคเรียนท่ี 1 เรียนท่ีประเทศไทย และภาคเรียน
ท่ี 2 เรียนท่ีตHางประเทศ เปVนตRน เพ่ือเสริมสรRางความเข็มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร และนําไปสูH
แนวทางการพัฒนารHวมกัน เชHน การทําวิจัยรHวมกันกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 8. ควรศึกษาวิจัยกการพัฒนาการสนับสนุนการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพท้ังทางดRานอุปกรณ�ท่ีมี
ความพรRอมและระบบการเพ่ิมบริการท่ีดีของเจRาหนRาท่ีใหRมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือใหRผูRเรียนไดR
เรียนรูRอยHางเต็มประสิทธิภาพและมีความสุข 
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�. คณะกรรมการที�ปรึกษา 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บงัอร  เบ็ญจาธิกลุ อธิการบดี    ประธาน 
2. ศาสตราจารย ์ดร.ชยัยงค ์พรหมวงศ ์  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ   รองประธาน 

รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.สถิตย ์ นิยมญาติ  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ ที$ปรึกษา  
4.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์วทิยา  เบ็ญจาธิกลุ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   ที$ปรึกษา 

รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
5. อาจารยช์ยัสิน  สุขวบูิลย ์   รองอธิการบดีฝ่ายงบประมาณและการเงิน ที$ปรึกษา 
6. รองศาสตราจารย ์ดร.พิสิษฐ ์ศิริรักษ ์  อธิการบดีวทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์ ที$ปรึกษา 
7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์กลุธนี ศิริรักษ ์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารวทิยาลยั  ที$ปรึกษา 

เทคโนโลยพีนมวนัท ์
8. นายธีรวฒัน์ บุญสม   ผูอ้าํนวยการกองประเมินผลและ  ที$ปรึกษา 

จดัการความรู้งานวจิยั 
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�. คณะกรรมการอาํนวยการ 
1. รองศาสตราจารย ์ดร.สถิตย ์ นิยมญาติ  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ ประธาน 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์วทิยา  เบ็ญจาธิกลุ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   รองประธาน 

รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์   
3. ศาสตราจารย ์ดร.ชยัยงค ์พรหมวงศ ์  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ   กรรมการ 

รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
4. ศาสตราจารย ์ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ  คณบดีคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม  กรรมการ 
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 S. ใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงานและประสานงาน ติดตามคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
L. กําหนดรูปแบบวิธีการจัดงาน ระหว่างมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี หน่วยงานภาคีร่วมจัดงานประชุม ตลอดจนการเชิญ

คณะกรรมการจดังานประชุม เพื$อสรุปความกา้วหนา้การดาํเนินงานตลอดช่วงการจดัเตรียมการจดัการประชุม 
Q. ใหก้ารเสนอแนะระบบการจดัประชุมวชิาการเสนอผลงานวจิยั 
i. เสนอกรอบแนวคิดในการประชุมวชิาการ 
N. เสนอแนะการจดัตั#งคณะกรรมการชุดต่างๆ  คณะกรรมการดาํเนินงาน  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน 
O. เสนอแนะแนวทางการประชาสมัพนัธ์งานการประชุม 
%. วางแผนและเตรียมการจดังานการประชุมใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์
M. ติดตามผลและประเมินการดาํเนินงาน  

 
 



 

 
  

 
 

Z. คณะกรรมการจดัการประชุม 

Z.�. คณะกรรมการดาํเนนิงาน ประสานงานและพธีิการ 
S.รองศาสตราจารย ์ดร.ประไพศรี โหล้าํยอง                 หวัหนา้สาขาภาษาองักฤษ         ประธาน 
L.อาจารย ์ดร. เสาวนีย ์ สมนัตต์รีพร   ผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยั   รองประธาน 
Q.อาจารยก์ฤติญา  กวจีารุกรณ์   ผูอ้าํนวยการสถานีโทรทศัน ์   กรรมการ 
i.นายอาลี  เส็มเภอ     เจา้หนา้ที$ประจาํสาํนกัวจิยั   กรรมการ 
N.นายองอาจ  พรมพื#น    เจา้หนา้ที$ประจาํสาํนกัวจิยั   กรรมการ 
O.นางสาวกนัตินนัท ์ จิตระออน         เจา้หนา้ที$ประจาํสาํนกัวจิยั       กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

  

 

 

 

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
1. สรรหาผูบ้รรยายต่างๆ อาทิ  ผูบ้รรยายนาํ  และผูบ้รรยายรับเชิญ      
2. จดัโปรแกรมการขึ#นบรรยาย 
3. วางแผนและเตรียมการประชุมใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์
4. จดัทาํกาํหนดการ  พิธีการของงานประชุม 
5. เสนอขออนุมติัโครงการ ติดต่อประสานงานเพื$อเรียนเชิญวิทยากร  วิทยากรบรรยายพิเศษ  วิทยากรแสดงปาฐกถาพิเศษ 

ผูท้รงคุณวฒิุในการพิจารณาบทความวชิาการ    
6. ออกหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมนําเสนอทั# งภาคบรรยาย โปสเตอร์ตลอดจนตอบขอ้ซักถามทั$วไป   และตอบรับการ

พิจารณาบทความ 
7. จดัหาของที$ระลึกใหว้ทิยากรบรรยายพิเศษ และประธานที$มาเปิดงาน  
8. จดัหาของที$ระลึกใหผู้ร่้วมงาน (กระเป๋าผา้) 
9. จดัทาํวฒิุบตัรผูน้าํเสนอผลงานทุกคน   จดัลาํดบัผูเ้ขา้รับวฒิุบตัร 
SP.ทาํหนงัสือเชิญอธิการบดีกล่าวรายงานและเปิดงาน 
SS.ประสานงานฝ่ายต่างๆ 
SL.ติดตามทวงถามบทความจากผูน้าํเสนอบทความ  
SQ.สรุปผลโครงการเสนอต่อที$ประชุมกองบรรณาธิการและคณะกรรมการจดัประชุม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Z.�.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์และเวบ็ไซต์ 
 S.ดร.หฤทยั ปัญญาวธุตระกลู    คณบดีคณะนิเทศศาสตร์    ประธาน 
 L. ดร.ศิรชญาน์ การะเวก   ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ  กรรมการ 

Q. อาจารยว์รินธร แจง้โรจน ์   อาจารยป์ระจาํคณะนิเทศศาสตร์   กรรมการ 
i. อาจารยส์ยาม เจริญอินทร์พรหม  อาจารยป์ระจาํคณะนิเทศศาสตร์   กรรมการ 
N. อาจารยส์าคร อ่าวสาคร   อาจารยป์ระจาํคณะนิเทศศาสตร์   กรรมการ 
O.อาจารยก์ฤติญา  กวจีารุกรณ์  ผูอ้าํนวยการสถานีโทรทศัน ์             กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
 S. ออกแบบโปสเตอร์และป้ายไวดนิ์ล เพื$อประชาสมัพนัธ์ 
 L. ประชาสมัพนัธ์โครงการผา่นสื$อต่าง ๆ ทั#งเวบ็ไซต ์ วทิยโุทรทศัน์ และวทิยกุระจายเสียงคลื$นต่าง ๆ   

Q. จดัทาํเวบ็ไซตเ์พื$อเผยแพร่การประชุม  และจดัทาํระบบลงทะเบียนเขา้ร่วมส่งผลงานออนไลน ์
i. บนัทึกภาพและวดีิโอการจดัประชุมวชิาการ 

 N. ทาํหนงัสือเชิญผูสื้$อข่าวมาทาํขา่วการจดังานประชุมวชิาการ 
 O. ดูแลตอ้นรับสื$อมวลชนในการประชุม 
 %. จดัทาํเอกสารเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์แก่สื$อมวลชนวนัประชุม (Press Release) 
 M. ส่งภาพข่าวพิธีเปิดการประชุมเผยแพร่แก่สื$อมวลชนแขนงต่าง ๆ 
 n. จดัเตรียมของที$ระลึกแก่สื$อมวลชน   
 SP. งานอื$นๆ ที$ไดรั้บมอบหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Z.Z คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ 
 S.อาจารยนิ์วฒัน์ ชูทวน   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์    ประธาน 

L.อาจารยน์พอนนัต ์บาลิสี   อาจารยป์ระจาํคณะศิลปกรรมศาสตร์   กรรมการ 
 Q. อาจารยชุ์ติมา งามพิพฒัน์   อาจารยป์ระจาํคณะศิลปกรรมศาสตร์           กรรมการและเลขานุการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
 S.  ออกแบบและตกแต่งฉากบนเวที 
 L. ติดตั#งบอร์ดสาํหรับติดโปสเตอร์ 
 Q. ติดโปสเตอร์ผลงานของผูน้าํเสนอผลงาน 
 i. ดูแลการจดัวางและตกแต่งสถานที$ 
 N. ออกแบบปก Proceeding และ ปก CD Proceeding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

Z.� คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที�และรักษาความปลอดภัย 
 S.อาจารยส์มภพ ศรีสมัพนัธ์ุ   ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาคารสถานที$   ประธาน 
 L.นายภาณุ  มาลาทอง   หวัหนา้เจา้หนา้ที$รักษาความปลอดภยั   กรรมการ 
 Q.นายเอก  แซ่กงั    เจา้หนา้ที$สาํนกักิจการนกัศึกษา   กรรมการ 

i.นายพิชยั สนัโดษ    เจา้หนา้ที$รักษาความปลอดภยั   กรรมการ 
N.นางสาวเอกอนงค ์เพิดขนุทด  เจา้หนา้ที$สาํนกัประธาน            กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 

 
 
 

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
 S. ทาํป้ายบอกทางไปหอ้งประชุม 
 L. ติดโปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์งานประชุม บริเวณอาคารภายในมหาวทิยาลยั  หนา้มหาวทิยาลยั ถนนทววีฒันา 
 Q. จดัตกแต่งหอ้งประชุมใหญ่  และหอ้งประชุมเลก็ และดูแลความพร้อมของสถานที$ตลอดงาน 
 i. ติดตั#ง ทดสอบระบบเครื$องเสียงบริเวณภายในงาน เพื$อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

N. จดัโตะ๊รับลงทะเบียน  ติดตั#งผา้ประดบัเวที 
 O. กาํกบั ดูแล ความสะอาดของหอ้งนํ# าตลอดการประชุม 
 7. จดัทาํแผนดา้นรักษาความปลอดภยัและงานจราจร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Z.�.คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร 
 S.ดร.หฤทยั ปัญญาวธุตระกลู    คณบดีคณะนิเทศศาสตร์    ประธาน 

L.อาจารยพ์ลศิต เสวนันา    ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาตาํราและสื$อทางวชิาการ  กรรมการ 
 Q.นายอาลี  เส็มเภอ    เจา้หนา้ที$ประจาํสาํนกัวจิยั      กรรมการ  
 i.นายองอาจ  พรมพื#น   เจา้หนา้ที$ประจาํสาํนกัวจิยั      กรรมการ 
 5.นางสาว กนัตินนัท ์จิตระออน  เจา้หนา้ที$ประจาํสาํนกัวจิยั   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
  
 

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
S. จดัทาํ Proceeding เผยแพร่บทความวชิาการ ทั#งภาคบรรยายและโปสเตอร์ 
L. ออกแบบและจดัทาํสูติบตัร รวมทั#งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆตามที$ไดรั้บมอบหมาย 

 

 

 

 

Z.  คณะกรรมการฝ่ายบริการด้านการปฐมพยาบาล 
S.ดร.สุวมิล จอดพิมาย    คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    ประธาน 

 L.รองศาสตราจารย.์ดร.สุลี  ทองวเิชียร อาจารยป์ระจาํคณะพยาบาลศาสตร์   กรรมการ 
 Q.ดร.สุวมิล  แสนเวยีงจนัทร์ อาจารยป์ระจาํคณะพยาบาลศาสตร์          กรรมการและเลขานุการ 
  
 
 
 
 
  

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
1. มีหนา้ที$จดัเตรียมบุคลากร อุปกรณ์เครื$องใชแ้ละยาสาํหรับการปฐมพยาบาล  
2. กาํหนดสถานที$ตั#งหน่วยปฐมพยาบาลใหเ้หมาะสม สะดวกรวดเร็วต่อการใหบ้ริการ  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.7 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับ และจดัเตรียมอาหาร 
 S.รองศาสตราจารย ์ดร.ประไพศรี โหล้าํยอง หวัหนา้สาขาภาษาองักฤษ คณะศิลปศาสตร์  ประธาน 
                2. รองศาสตราจารย ์ดร.ภทัริยา รวยสาํราญ         อาจารยป์ระจาํสถาบนัภาษาต่างประเทศ          กรรมการ 
 Q.อาจารยด์ร.สุธาสินี วยิาภรณ์  หวัหนา้สาขาการท่องเที$ยว คณะศิลปศาสตร์  กรรมการ 

i.อาจารยด์ร.สมนฏัฐา ภาควหิก  อาจารยป์ระจาํสถาบนัภาษาต่างประเทศ          กรรมการ 
5.อาจารยฉ์ตัรปวณี อาํภา   ผูอ้าํนวยการสถาบนัภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 

 O.อาจารยว์ชิสุดา ร้อยพิลา   หวัหนา้สาขาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์  กรรมการ   
 %. อาจารยกิ์ตติคุณ เกริงกาํจรกิจ  อาจารยป์ระจาํสาขาการท่องเที$ยว คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
 M.อาจารยก์ลุธิดา อินทรลกัษณ์  อาจารยป์ระจาํสาขาการท่องเที$ยว คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
 n. อาจารยนิ์พนธ์ องัศุธีรกลุ   อาจารยป์ระจาํสาขาการท่องเที$ยว คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
 SP. อาจารยพ์รรณปพร จนัทร์ฉาย  อาจารยป์ระจาํ สาขาการท่องเที$ยว  คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

SS. อาจารย ์โอม โตอาจ   อาจารยป์ระจาํสาขาการจดัการกิฬา     กรรมการ 
12.อาจารยณ์ฐักร เดชา   อาจารยป์ระจาํสาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ  กรรมการ 
13. อาจารยน์ภสินี  นิลพนัธ์   อาจารยป์ระจาํสาขาภาษาองักฤษ คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
Si. อาจารยก์านตสิ์รี เผา่นาคธรรมรัตน ์ อาจารยป์ระจาํสาขาภาษาองักฤษ คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
SN.. อาจารยว์ลิาวลัย ์ดีเลิศ   หวัหนา้สาขาภาษาไทย    กรรมการ 
SO. อาจารยด์าราวรรณ  เกตวลัย ์  อาจารยป์ระจาํสาขาภาษาไทย   กรรมการ 
S%. อาจารยก์นกอร เปลี$ยนสกลุ  อาจารยป์ระจาํสถาบนัภาษาต่างประเทศ    กรรมการ 
SM.นางสาวฮายาตี สาหะ   เจา้หนา้ที$สถาบนัภาษาต่างประเทศ            กรรมการและเลขานุการ 
 

 

 

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
 S. ตอ้นรับ ดูแลวทิยากร ผูน้าํเสนอผลงาน และผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาเขา้ที$ประชุม 
 L. รับลงทะเบียนและแจกเอกสารการประชุม 

Q. จดัเตรียมอาหารและเครื$องดื$มสาํหรับผูน้าํเสนอผลงาน  
 i. งานอื$น ๆ ที$ไดรั้บมอบหมาย(ตามความเหมาะสม) 



 

 

�. กองบรรณาธิการ 

 S. ศาสตราจารย ์ดร.ชยัยงค ์พรหมวงศ ์   รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ   ประธาน 
       รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 L. รองศาสตราจารย ์ดร.สถิตย ์ นิยมญาติ  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ รองประธาน 

 3.ผูช่้วยศาสตราจารย ์วทิยา เบ็ญจาธิกลุ   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
       รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
i.ดร.ดวงฤทธิs  เบญ็จาธิกลุชยัรุ่งเรือง   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา  กรรมการ  

คณบดีคณะรัฐศาสตร์   
 N.ศาสตราจารย ์ดร จงจิตร์ หิรัญลาภ   คณบดีคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม  กรรมการ 

 O.ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตรา เลิศกมลกาญจน์  คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการ 
 %.รองศาสตราจารย ์ดร.ปัญญา รุงเรือง   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์   กรรมการ 

M.ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุรพร  กาํบุญ   คณบดีคณะบริหารธุรกิจ   กรรมการ 
9.ผูช่้วยศาสตราจารย ์อุทยั อึdงเจริญ   คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์   กรรมการ 
SP.ดร.หฤทยั ปัญญาวธุตระกลู     คณบดีคณะนิเทศศาสตร์   กรรมการ 
SS.ดร.สุวมิล จอดพิมาย    คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   กรรมการ 
SL.ดร.ประกิต หงษแ์สนยาธรรม   คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา กรรมการ  
SQ.ดร.สุพตัรา จนัทนะศิริ    คณบดีคณะบญัชี    กรรมการ 
Si.ดร.สมพงษ ์สุเมธกชกร             คณบดีคณะศิลปศาสตร์   กรรมการ 
15.นายแพทย ์กาํจดั รามกลุ    คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  กรรมการ 
SO. อาจารยนิ์วฒัน์ ชูทวน    คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์   กรรมการ 
S%. ดร.เสาวนีย ์สมนัตต์รีพร    ผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยั              กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 
 หน้าที�และความรับผดิชอบ 

1. กาํหนดรูปแบบ  วธีิการรับลงทะเบียน 
2. จดัทาํหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกผลงานวจิยัทั#งภาคบรรยาย  และภาคโปสเตอร์ 
3. คดัเลือกผูท้รงคุณวฒิุในการประเมินผลงานวจิยั 
4. ติดตามผลและประเมินการดาํเนินงาน 

 

 
 
 
 
 
  



 

 

�.�  คณะอนุกรรมการพจิารณาผลงาน 

�.�.�  คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาผลงาน  กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
 

1.  ศาสตราจารย ์ดร.ชยัยงค ์พรหมวงศ ์   รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  ประธาน 
รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.สถิตย ์นิยมญาติ   รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและ  รองประธาน 
บริการวชิาการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารยว์ทิยา เบ็ญจาธิกลุ   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  อนุกรรมการ 
รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

4. ศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา คุณารักษ ์   อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารย ์ดร.ปัญญา รุ่งเรื$อง   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์  อนุกรรมการ 
6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุรพร กาํบุญ   คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  อนุกรรมการ 
7. รองศาสตราจารย ์ดร.ประไพศรี โหล้าํยอง  หวัหนา้สาขาภาษาองักฤษ  อนุกรรมการ 
8. รองศาสตราจารย ์ดร.พีรพงศ ์ทิพนาค   อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
9. รองศาสตราจารย ์ดร.พรพิพฒัน์ เพิ$มผล  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
10. รองศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ อ่วมเจริญ   อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
11. รองศาสตราจารย ์ดร.สมเกียรติ ศรีจกัรวาล  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
12. รองศาสตราจารยพิ์เศษ พลโท ดร.วรีะ วงศส์รรค ์ อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
13. รองศาสตราจารย ์ดร.ชวนชม ชินะตงักรู  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
14. รองศาสตราจารย ์ดร.สมหญิง จนัทรุไทย  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
15. รองศาสตราจารย ์ดร.กมลพร กลัยาณมิตร  อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
16. รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันีย ์ลกัขณาภิชนภชั  อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
17. รองศาสตราจารย ์นพพร ด่านสกุล   อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศ์าสตร์ อนุกรรมการ 
18. รองศาสตราจารย ์สธน โรจนสกลุ   อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศ์าสตร์ อนุกรรมการ 
19. รองศาสตราจารย ์อรวรรณ บรรจงศิลปะ  อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศ์าสตร์ อนุกรรมการ 
20. รองศาสตราจารย ์ววิฒัน์ เอี$ยมไพรวนั   อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
21. รองศาสตราจารย ์ศิริพร สจัจานนท ์   อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
22. รองศาสตราจารย ์ดารา ทีปะปาล   อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
23. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประณต มีสอน   อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศ์าสตร์ อนุกรรมการ 
24. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศสุดา รัชฎาวศิิษฐกลุ  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
25. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรเทพ เมืองแมน  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
26. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิตยา ศรีมกฏุพนัธ์ุ  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
27. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุธิดา หอวฒันกลุ  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
28. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วไิลลกัษณ์ เสรีตระกลู  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
29. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมพล งามสุทธิ  อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศ์าสตร์ อนุกรรมการ 
30. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปราโมทย ์ด่านประดิษฐ ์  อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศ์าสตร์ อนุกรรมการ 
31. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุทิน นพเกตุ   อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
32. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จรินทร์ สวนแกว้  อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
33. ผูช่้วยศาสตราจารย ์เสงี$ยม บุษบาบาน   อาจารยป์ระจาํคณะนิติศาสตร์ อนุกรรมการ 



 

 

34. ดร.สมพงษ ์สุเมธกชกร             คณบดีคณะศิลปศาสตร์  อนุกรรมการ 
35. ดร.สุพตัรา จนัทนะศิริ    คณบดีคณะบญัชี   อนุกรรมการ 
36. ดร.ชลกนก โฆษิตคณิน    อาจารยป์ระจาํคณะบญัชี  อนุกรรมการ 
37. ดร.ประพฒัน์พงศ ์เสนาฤทธิs     อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
38. ดร.โอฬาร กาญจนากาศ    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
39. ดร.สุขมุ มูลเมือง     อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
40. ดร.กมลมาลย ์ไชยศิริธญัญา    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
41. ดร.ลดัดาวลัย ์คงสมบูรณ์    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
42. ดร.เพช็รัตน์ ฮีมินกลู    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
43. ดร.ชยัวฒัน์ อุทยัแสน    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
44. ดร.ปราการ เกิดมีสุข    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
45. ดร.สมบติั เดชบาํรุง    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
46. ดร.สมใจ เดชบาํรุง     อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
47. ดร.ธนาดล สมบูรณ์    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
48. ดร.รสรินทร์ อรอมรรัตน ์    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
49. ดร.เกียรติศกัดิs  อิชยานนัท ์    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
50. ดร.สมคิด สกลุสถาปัตย ์    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
51. ดร.จนัทรัตน์ ภคมาศ    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
52. ดร.จุฑารัตน์ นิรันดร    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
53. ดร.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย ์   อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
54. ดร.ธาริณี กิตติกาญจนโสภณ    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
55. ดร.สามารถ ปรมานิติวิs     อาจารยป์ระจาํคณะนิติศาสตร์ อนุกรรมการ 
56. ดร.สมบติั อรรถพิมล    อาจารยป์ระจาํคณะนิติศาสตร์ อนุกรรมการ 
57. ดร.รัสรินทร์ พงษลี์# รัตน ์    อาจารยป์ระจาํคณะนิติศาสตร์ อนุกรรมการ 
58. ดร.จุฑาศิริ ยอดวเิศษ    อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศาสตร์ อนุกรรมการ 
59. ดร.ณรงคศ์กัดิs  ศรีบรรดาศกัดิs วชัราภรณ์   อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศาสตร์ อนุกรรมการ 
60. ดร.นิวตัน์ วรรณธรรม    อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศาสตร์ อนุกรรมการ 
61. ดร.อุไรวรรณ พงศสุ์ภากลุ    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
62. ดร.อดุลย ์เลาหพล     อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
63. ดร.ชนะ รัตนภกัดี     อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
64. ดร.เถลิงศกัดิs  เสนาคาํ    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
65. ดร.ธวชัชยั แสวงทรัพย ์    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
66. ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
67. ดร.ปรียาพร เหตระกลู    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
68. ดร.นพคุณ ทอดสนิท    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
69. ดร.บรรจง โซ๊ะมณี     อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
70. ดร.ณิฐษาภกัค ์จตัุปาอิทธิวฒัน ์   อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
71. ดร.ขิง แขวงวเิศษชยัชาญ    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
72. ดร.ประถมภรณ์ รัตนภกัดี    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
73. ดร.พีระ อินทรทูต     อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 



 

 

74. ดร.เกียรติศกัดิs  กลัยาสิริวฒัน ์    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
75. ดร.ฉววิรรณ ปูรานิธี    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
76. ดร.ชูศกัดิs  จึงพานิช     อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
77. ดร.หฤทยั ปัญญาวธุตระกลู    อาจารยป์ระจาํคณะนิเทศศาสตร์ อนุกรรมการ 
78. ดร.ศิรชญาน์ การะเวก    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
79. ร้อยตรี ดร.บุญช่วย แจง้เวชฉาย   อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
80. ดร.กญัญาณฐั ไฝคาํ     อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
81. ดร.ทิพยล์าวลัย ์แกว้นิล    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
82. ดร.ณฐัวชัร์ เผา่ภู่     อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
83. ดร.สุชาติ ปรักทยานนท ์    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
84. ดร.กฤษฎาภรณ์ รุจิธาํรงกลุ    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
85. ดร.นภทัร จนัทรารมย ์    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
86. ดร.ประพฒัสอน เปียกสอน    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
87. ดร.ณฐัภูอิสร์ ศรีเพชร    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
88. ดร.ณชัชา กริ$มใจ     อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
89. ดร.ชนนัชิดา กิจประเสริฐ    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
90. ดร.ธนวฒัน์ ทีปะปาล    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
91. ดร.กว ีบุญเลิศวณิชย ์    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
92. ดร.พิบูล ทีปะปาล     อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
93. ดร.ลาวลัย ์ตน้สกลุรุ่งเรือง    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
94. ดร.พงษเ์ทพ ศรีโสภาจิต    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
95. ดร.ราวดี สุริสระพนัธ์ุ    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
96. ดร.พีรวฒัน์ ชูเกียรติ    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
97. ดร.ธีระพงศ ์ธนเจริญรัตน ์    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
98. ดร.จรูญ ชาํนาญไพร    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
99. ดร.จุฬาลกัษณ์ ฟรููโนะ    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
100. ดร.สุภาสินีย ์ปริญญาพิพนธ์    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
101. ดร.นราธิป แนวคาํดี    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
102. ดร.เพชรราภรณ์ คาํหลวง    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
103. ดร.พรประภา ศรีราพร    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
104. ดร.ธีรเดช ทิวถนอม    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
105. ดร.นนัทน์ภสั ผลตาล    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
106. ดร.เสาวนีย ์สมนัตต์รีพร    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
107. ดร.สุธาสินี วยิาภรณ์    อาจารยป์ระจาํคณะศิลปศาสตร์ อนุกรรมการ 
108. ดร.มธุรส ผา่นเมือง     อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 

         
 

 

 

 



 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
1. Professor Dr.Terry Miller    Kent State University อนุกรรมการ 
2. ศาสตราจารย ์ดร.สาํเรียง เมฆเกรียงไกร    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั อนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.รุ่งภพ คงฤทธิs ระจนั    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ์ดร.กลา้  ทองขาว    มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารย ์ดร.สุภมาส องัศุโชติ    มหาวทิยาลยัสุโขทยั อนุกรรมการ 

    ธรรมาธิราช 
6. รองศาสตราจารย ์ดร.ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน ์    มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ อนุกรรมการ 
7. รองศาสตราจารย ์ดร.สวงค ์เศวตวฒันา    มหาวทิยาลยัปทุมธานี อนุกรรมการ 
8. รองศาสตราจารย ์ดร.สุวทิย ์ภาณุจารี    มหาวทิยาลยัมกฏุราชวทิยาลยั  อนุกรรมการ  
9. รองศาสตราจารย ์ดร.โกวทิย ์ขนัธศิริ    มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต อนุกรรมการ 
10. รองศาสตราจารย ์ดร.ชุมศกัดิs  อินทร์รักษ ์   มหาวทิยาลยัคริสเตียน อนุกรรมการ 
11. รองศาสตราจารย ์ดร.สนัติ ศรีสวนแตง    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
12. รองศาสตราจารย ์ดร.ประสงค ์ตนัพิชยั    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
13. รองศาสตราจารย ์ดร.อภิชาติ ใจอารีย ์    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
14. รองศาสตราจารย ์ดร.พนิต เขม็ทอง    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
15. รองศาสตราจารย ์ดร.วกิร ตณัฑวทุโฒ    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
16. รองศาสตราจารย ์ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
17. รองศาสตราจารย ์ดร.สุวรรณา นาควบูิลยว์งศ ์   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
18. รองศาสตราจารย ์ดร.สาโรช โสภีรักษ ์    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
19. รองศาสตราจารย ์ดร.สุรชยั ประเสริฐสรวย   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
20. รองศาสตราจารย ์ดร.อริสรา เลก็สรรเสริญ   มหาวทิยาลยัมหิดล  อนุกรรมการ 
21. รองศาสตราจารย ์ดร.รัชตกร พลภกัดี    สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม อนุกรรมการ 

เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
22. รองศาสตราจารย ์ดร.มานพ วสุิทธิแพทย ์   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ อนุกรรมการ 
23. รองศาสตราจารย ์ดร.ชยัวฒัน์ คุประตกลุ   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ อนุกรรมการ 
24. Associate Professor Dr.Andrew Shariary   Kent State University อนุกรรมการ 
25. รองศาสตราจารยช์ฎาพร ฑีฆาอุตมากร    มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อนุกรรมการ 
26. รองศาสตราจารย ์ไพรัช พนัธ์ุชาตรี    มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  อนุกรรมการ 
27. รองศาสตราจารย ์วนิยั ลํ#าเลิศ     มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อนุกรรมการ 
28. รองศาสตราจารย ์บาหยนั อิ$มสาํราญ    ขา้ราชการบาํนาญ  อนุกรรมการ 
29. รองศาสตราจารย ์เชาวยทุธ พรพิมลเทพ   มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี อนุกรรมการ  
30. รองศาสตราจารย ์ธโสธร ตูท้องคาํ    มหาวทิยาลยัสุโขทยั อนุกรรมการ 

ธรรมาธิราช 
31. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุพจน์ ยคุลธรวงศ ์    มหาวทิยาลยัเกษตร  อนุกรรมการ 
32. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประยงค ์มีใจซื$อ    มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อนุกรรมการ 
33. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระศกัดิs  บึงมุม    มหาวทิยาลยัปทุมธานี อนุกรรมการ 
34. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นกัรบ ระวงัการณ์    มหาวทิยาลยัมหิดล  อนุกรรมการ 
35. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ ์    มหาวทิยาลยัศิลปากร อนุกรรมการ 

 



 

 

36. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ดารารัตน์ สุขแกว้    มหาวทิยาลยัราชมงคล อนุกรรมการ 
    รัตนโกสิทร์ 

37. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรรณี เนียมหอม    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
38. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สูติเทพ ศิริพิพฒันกลุ    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
39. ผูช่้วยศาสตราจารย ์นต.ดร.สญัชยั พฒันสิทธิs     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
40. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ราตรี ศิริพนัธ์ุ    สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม อนุกรรมการ 

เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
41. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศราวธุ อินทรเทศ   สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม อนุกรรมการ 

    เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
42. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สถาพร ขนัโต    มหาวทิยาลยัมหามกฏุ อนุกรรมการ 

    ราชวทิยาลยั 
43. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพนัธ์ศกัดิs  พุม่อินทร์    มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ อนุกรรมการ 
44. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สาํเริง อ่อนสมัพนัธ์ุ    มหาวทิยาลยัศิลปกร อนุกรรมการ 
45. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วธุพงษ ์ลาภเจริญ    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อนุกรรมการ 
46. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัตนา วงศรั์ศมีเดือน    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
47. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชุมพล รอดแจ่ม    มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อนุกรรมการ 
48. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ    มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ อนุกรรมการ 
49. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ยทุธพงษ ์ลีลากิจไพศาล    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
50. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เสาวนารถ เลก็ลอสินธ์ุ    มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ อนุกรรมการ 
51. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชิิต บุญสนอง    มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ อนุกรรมการ 
52. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ฐิติมา โหล้าํยอง    มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ อนุกรรมการ 
53. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เรวดี ศกัดิs ดุลยธรรม    มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ อนุกรรมการ 
54. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนภทัร ปัจฉิมม ์    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
55. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ    มหาวทิยาลยัมหิดล  อนุกรรมการ 
56. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พราม อินพรม    มหาวทิยาลยัมหิดล  อนุกรรมการ 
57. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขนิษฐา สุขสวสัดิs    มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต อนุกรรมการ 
58. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาํไพ ทองธีรพาพ   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
59. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สงัวาล บกสุวรรณ   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั อนุกรรมการ 
60. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาคีรา ราชเวยีง    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช อนุกรรมการ 

มงคลรัตนโกสินทร์ 
61. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นภดล เชนะโยธิน   มหาวทิยาลยัราชภฏัราช อนุกรรมการ 

นครินทร์ 
62. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ภทัราพร ปุณะตุง    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ  
63. ผูช่้วยศาสตราจารย ์วารี ศรีสุรพล    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
64. ผูช่้วยศาสตราจารย ์พรเพญ็ ไตรพงศ ์    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
65. ผูช่้วยศาสตราจารยน์ํ# าผึ#ง ไขวพ้นัธ์ุ    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
66. ผูช่้วยศาสตราจารยว์บูิลย ์ลือมงคล    วทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์อนุกรรการ 
67. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ประสงค ์อุทยั    มหาวทิยาลยัธนบุรี  อนุกรรมการ 
68. ดร.เมตต ์เมตตก์ารุณ์จิต    วทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์อนุกรรการ 
69. พ.ต.ท.ดร.พสักร จิตตรัตน ์    วทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์อนุกรรการ 



 

 

70. ดร.ทวพีร ตูพ้จ    วทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์อนุกรรการ 
71. ดร.ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย ์    มหาวทิยาลยัราชภฏั อนุกรรมการ 

     พิบูลสงคราม 
72. ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ    มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร อนุกรรมการ 

        พระนครศรีอยธุยา   
73. ดร.เจษณี บุตรดาํ      มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อนุกรรมการ 
74. ดร.รักเกียรติ จาริก      มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อนุกรรมการ 
75. ดร.มนษริดา ทองเกดิ     มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี อนุกรรมการ 

       ราชมงคลวทิยาลยัเขตจกัรพงศภู์วนาท 
76. ดร.อาํนวย แกว้ใส      มหาวทิยาลยัหอการคา้ อนุกรรมการ 
77. ดร.อานนท ์วนัลา      มหาวทิยาลยัราชภฏั อนุกรรมการ 

       กาญจนบุรี 
78. ดร.ฐปนพฒัน์ รัชญาเมธีธรรม    มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา อนุกรรมการ 
79. เรืออากาศเอกหญิง ดร.ณีรนุช กล่อมดี    กรมควบคุมการปฏิบติั อนุกรรมการ 

       ทางอากาศ 
80. ดร.ประยทุธ์ สวสัสดิเรียวกลุ     มหาวทิยาลยัชินวตัร อนุกรรมการ 
81. ดร.พชัรี ทองคาํพานิช     สถาบนัการพลศึกษา  อนุกรรมการ 

       วทิยาเขตสุพรรณบุรี 
82. ดร.ศศิธร เดชพรหม     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อนุกรรมการ 
83. ดร.กรศิริ คตภูธร      มหาวทิยาลยัมหามกฎุ อนุกรรมการ 

       ราชวทิยาลยั 
84. ดร.เมธาวนิ  สาระยาน    มหาวทิยาลยัราชภฏั อนุกรรมการ 

     เพชรบุรี 
85. ดร.อาทิตย ์โพศรีทอง     มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ อนุกรรมการ 
86. ดร.กลุธิดา นาคะเสถียร     มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ อนุกรรมการ 
87. ดร.รุจิภาส ภูธนญัพิภทัร์     มภร พระนครศรีอยธุยา อนุกรรมการ 
88. ดร.รุ่งทิวา วฒันวงศ ์     สพฐ.นครปฐม เขตL อนุกรรมการ 
89. ดร.จนัทนา สงัวรโยธิน     มหาวทิยาลยัศิลปากร อนุกรรมการ 
90. ดร.องัคณา ใจเทิม      มหาวทิยาลยัสยาม  อนุกรรมการ 
91. ดร.วธุพงศ ์ลาภเจริญ     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อนุกรรมการ 
92. ดร.ธนากร ปักษา      มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
93. ดร.ธวชัชยั ตั#งอุทยัเรือง     มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
94. ดร.ศิริรัตน์ ทองมีศรี     วทิยาลยัการฝึกหดัครู อนุกรรมการ 
        มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
95. ดร.สุพตัรา แผนวชิิต     มหาวทิยาลยัสุโขทยั อนุกรรมการ 
        ธรรมาธิราช  
96. ดร.จิรวฒัน์ กิติพิเชษฐสรรค ์     วทิยาลยันครราชสีมา อนุกรรมการ 
97. ดร.สมศกัดิs  สุภิรักษ ์     มหาวทิยาลยัเจา้พระยา อนุกรรมการ 
98. ดร.ในตะวนั กาํหอม     วทิยาลยัทองสุข  อนุกรรมการ 
99. ดร.วริศรา เชนะโยธิน 



 

 

100. ดร.ดุริยะ จนัทร์ประจาํ     โรงเรียนนาเยยีศึกษา อนุกรรมการ 
รัชมงัคลาภิเษก 

101. อาจารยด์าํริห์ บรรณวทิยกิจ     มหาวทิยาลยัศิลปกร อนุกรรมการ 
102. อาจารยพ์ชัราพร เฉลิมไพศาลสุข    มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี อนุกรรมการ  

 
�.�.�. คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาผลงาน  กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

1. รองศาสตราจารย ์ดร. รุ่งโรจน์ พุม่ริ#ว   อาจารยป์ระจาํคณะสาธารณสุขศาสตร์ อนุกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ ศิลปานนักลุ  อาจารยป์ระจาํคณะสาธารณสุขศาสตร์ อนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ์เพียงจนัทร์ โรจนวภิาต  อาจารยป์ระจาํคณะสาธารณสุขศาสตร์ อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ์พญ.จรวยพร สุภาพ   อาจารยป์ระจาํคณะสาธารณสุขศาสตร์ อนุกรรมการ 
5. ดร.สุวมิล แสนเวยีงจนัทร์    อาจารยป์ระจาํคณะพยาบาลศาสตร์ อนุกรรมการ 
6. ดร.ธวชัชยั กาญจนะทวกีลุ    อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์  อนุกรรมการ 

และเทคโนโลย ี 
7. ดร.ประกิต หงส์แสนยาธรรม    อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์ อนุกรรมการ 

และเทคโนโลย ี 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

1. ศาสตราจารย ์ดร.สมจิตต ์สุพรรณทศัน ์      อนุกรรมการ 
2. ศาสตราจารย ์ดร.ลีรา กิตติกลุ       อนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมชยั ชยักิตติกรณ์      อนุกรรมการ 
4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ทพ.อุดม วอ่งไวทองดี  มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น  อนุกรรมการ 
5. ดร.อนุสรณ์ มนตรี     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  อนุกรรมการ 
6. ดร.สมพร ส่งตระกลู    มหาวทิยาลยับูรพา   อนุกรรมการ 
7. ดร.ดลภา พศกชาติ     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  อนุกรรมการ 

 
�.�.Z  คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาผลงาน  กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
1. ศาสตราจารย ์ดร.ชยัยงค ์พรหมวงศ ์    รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  ประธาน 

รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
2. ศาสตราจารย ์ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ    คณบดีคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
3. ศาสตราจารย ์ดร.โจเซฟ เคดรี    อาจารยค์ณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารยบุ์ญชู เรืองพงศรีสุข    อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารยดิ์เรก ทองอร่าม    อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ ทองแพ    อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์อุทยั อึdงเจริญ    คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์  อนุกรรมการ 
8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ประกอบ มณีเนตร    อาจารยป์ระจาํคณะวศิวกรรมศาสตร์  อนุกรรมการ 
9. ดร.ธชัพรรณ หนูเนียม     อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 



 

 

10. ดร.สุนทร แสงเพช็ร     อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
 

11. ดร.เพชรรัตน์ จนัทรทิณ     อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
12. ดร.สุวไิล พุม่โพธิs       อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
13. ดร.อนุรักษ ์จนัทร์ศรี     อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
14. ดร.ววิฒัน์ จึงธนศิริกลู     อาจารยพิ์เศษประจาํคณะวศิวกรรมศาสตร์    อนุกรรมการ 
15. อาจารยต์วงทอง พชรพฤทธิภากร    คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     อนุกรรมการ  
16. อาจารยณ์ชัชา วิชยั      อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์และ  อนุกรรมการ 

เทคโนโลย ี
17. อาจารยภ์คัวลญัชญ ์ผาณิตพิเชฐวงศ ์    อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์และ  อนุกรรมการ 

เทคโนโลย ี
18. อาจารยอิ์ริยา ผอ่งพิทยา     อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์และ  อนุกรรมการ 

เทคโนโลย ี
19. อาจารยเ์อกชยั ศิริเลิศพรรณนา    อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์และ  อนุกรรมการ 

เทคโนโลย ี
20. อาจารยพ์งษเ์ทพ ผลประเสริฐ    อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์และ  อนุกรรมการ 

เทคโนโลย ี
21. อาจารยก์ลา้ ธานีโต      อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์และ  อนุกรรมการ 

เทคโนโลย ี
22. ดร.จิรพิพฒัน์ ธญัพงษภ์ทัร     อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์ อนุกรรมการ 

และเทคโนโลย ี
23. ดร.ธเนศ กิติศรีวรพนัธ์     อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์ อนุกรรมการ 

และเทคโนโลย ี
     

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
1. รองศาสตราจารย ์ดร.ไพศาล สนัติธรรมนนท ์   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  อนุกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.ดีบุญ เมธากลุชาติ    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  อนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.สมบติั ทีฆทรัพย ์    มหาวทิยาลยัธนบุรี   อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ์ดร.ปรุงศกัดิs  อตัพฒุ    มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารย ์ดร.จอมภพ แววศกัดิs     มหาวทิยาลยัทกัษิณ  อนุกรรมการ 
6. รองศาสตราจารย ์ดร.ปรีดา จนัทวงษ ์    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม อนุกรรมการ 

       เกลา้พระนครเหนือ 
7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนา อนนัตร์าชา   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม อนุกรรมการ 

       เกลา้พระนครเหนือ 
8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทศัวลัย ์ คมัภีรพนัธ์   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระเจา้ อนุกรรมการ 

เกลา้ธนบุรี 
9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐัวฒิุ ดุษฎี    มหาวทิยาลยัแม่โจ ้   อนุกรรมการ 
10. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สโรชา เจริญวยั    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล อนุกรรมการ 

ธญับุรี 
11. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สงัวาล บกสุวรรณ   สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้ อนุกรรมการ 



 

 

คุณทหารลาดกระบงั 
 

12. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศรินทิพ สุกใส    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  อนุกรรมการ 
13. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปัญญา อรุณจรัสธรรม   มหาวทิยาลยัมหิดล   อนุกรรมการ 
14. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นพนนัท ์นานคงแนบ   มหาวทิยาลยัมหิดล   อนุกรรมการ 
15. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วเิชียร อุ่นเรือน    วทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์ อนุกรรมการ 
16. ผูช่้วยศาสตราจารย ์มงคล คธาพนัธ์    วทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์ อนุกรรมการ 
17. ดร.สุภชา ศิริวงศย์ิ$งเจริญ     บริษทั Unique Engineering  อนุกรรมการ 

And Construction 
18. ดร.โสภา แซ่เฮง้      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล อนุกรรมการ 

รัตนโกสินทร์ 
19. ดร.กฤษดา เสือเอี$ยม     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล อนุกรรมการ 

พระนคร 
20. ดร.สนัติ พฒันะวชิยั     มหาวทิยาลยัราชมงคลธญับุรี  อนุกรรมการ 
21. ดร.บุญธิดา ชุนงาม      มหาวทิยาลยัราชมงคลสุวรรณภูมิ อนุกรรมการ 
22. ดร.นุชนาพร พิจารณ์     มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  อนุกรรมการ 
23. ดร.ปิยะนนัท ์พนากานต ์     มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  อนุกรรมการ 
24. ดร.วรวทิย ์โกสลาทิพย ์     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม อนุกรรมการ 

เกลา้ธนบุรี 
25. ดร.โสภา วศิิษฎศ์กัดิs      มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  อนุกรรมการ 
26. ดร.รัฐศกัดิs  พรหมมาศ     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล อนุกรรมการ 

รัตนโกสินทร์ 
27. ดร.อรวลี อมรลีตระกลุ     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ อนุกรรมการ 

พระนครเหนือ 
28. ดร.ปิยชาติ ธาตรีนรานนท ์     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณ อนุกรรมการ 

ภูมิ ศูนยสุ์พรรณบุรี 
29. ดร.นภนต ์เกื#อนอ้ย      วทิยาลยัเทคนิคสมุทปราการ  อนุกรรมการ 
30. ดร.ฐกฤต ปานขลิบ      วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม  อนุกรรมการ 
31. ดร.ณรงค ์วชัรเสถียร     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ 

 
 
  
 หน้าที�และความรับผดิชอบ 
 S. พิจารณาผลงานจากผูน้าํเสนอบทความเพื$อนาํเสนอแบบบรรยาย  หรือ  โปสเตอร์   
 L. ทาํรายงานสรุปผลเสนอต่อที$ประชุมกองบรรณาธิการและคณะกรรมการจดัประชุม 

  



 

 

�. คณะกรรมการฝ่ายการเงนิ 
 S.  รองศาสตราจารย ์ดร.ประไพศรี โหล้าํยอง ผูอ้าํนวยการสถาบนัภาษาต่างประเทศ   ประธาน 
 L. อาจารย ์ดร.เบญจภทัร วฒันกลุ  ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณและการเงิน  กรรมการ  
 3. อาจารย ์ดร.เสาวนีย ์สมนัตต์รีพร                     ผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยั    กรรมการ  

i. อาจารยป์ราณี  ทองศรีสุข   ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบ                      กรรมการและเลขานุการ 
 N.นางสาวกนัตินนัท ์จิตระออน  เจา้หนา้ที$ประจาํสาํนกัวจิยั    ผูช่้วยเลขานุการ 
  
 
 
 
 
 

 หน้าที�และความรับผดิชอบ 
 S. รับเงินลงทะเบียนผลงาน 
 L. สรุปยอดเงินลงทะเบียน 
 Q. ตรวจสอบและจดัทาํค่าใชจ่้าย 
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