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บทบรรณาธิการ
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กระทําความผิดอาญา” เปนเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักสําคัญในการกระทําความผิดทางอาญา มีการนําเสนอ
ขอถกเถียงของนักกฎหมายเก่ียวกับแนวคิดในการใหคําอธิบายเร่ือง “ขอเท็จจริงที่ไมเกี่ยวกับเจตนา” 
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กอใหเกิดองคความรูใหมใหกับสังคมวิชาการ ทายที่สุดกองบรรณาธิการ หวังเปนอยางยิ่งวารสารวิชาการ
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คอมพิวเตอรแท็บเล็ตกับการศึกษาภควันตภาพ
Tablet Computers and Ubiguitous Education

ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค พรหมวงศ*

บทคัดยอ
 บทความนี้เสนอแนวคิดการศึกษาภควันตภาคและบทบาทของคอมพิวเตอรพกพาเปนศูนยรับ
ความรูปลายทางสําหรับการศึกษาภควันตภาพระดับชาติ ระดับชุมชน ระดับโรงเรียนและระดับหองเรียน
 ภควันตภาค เปนสภาวะการปรากฏทุกแหงหนทุกเวลา ในดานการศึกษาภควันตภาพ ทาํใหสามารถ
สงและถายทอดขอมูล สารสนเทศ ความรูและประสบการณ แพรกระจายไปยังทุกสวนของประเทศ
และเปลี่ยนประเทศไปสูสังคมการเรียนตลอดชีวิตและการเรียนควบคูชีวิตและการทํางาน การศึกษา
ภควนัตภาพบรูณาการกระบวนทรรศนการศกึษาใหอยูบนเวทเีดียวกนั หรอืเปนทองแผนเดียวกนั ในอนาคต
จะไมมีการศึกษาทางใกลหรือการศึกษาแบบปด และการศึกษาทางไกลหรือการศึกษาแบบเปด เนื่องจาก
การจัดการศึกษาจะรวมเปนหนึ่งและไมมีการแยกสวน โดยมีคอมพิวเตอรแผนหรือคอมพิวเตอรเม็ด 
(Tablets) เปนเคร่ืองมือท่ีมีพลังและเปนศูนยความรูสําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาท่ีบาน ที่ทํางานและ
ทุกแหงหน
 เพื่อใหสามารถใชคอมพิวเตอรแผนสําหรับการศึกษาภควันตภาพ จําเปนตองมีการเตรียมบริบท 
อาท ิโครงสรางพืน้ฐานดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทัง้ระดบัชาต ิภมูภิาค ระดบัจังหวดั อาํเภอ
และระดับโรงเรียน เพื่อใหเหมาะสมกับการจัดการศึกษาภควันตภาพอยางมีประสิทธิภาพ

Abstract
      This article presents the concepts of ubiquitous education and the roles of computer tablets 
as the terminals for ubiquitous nation, ubiquitous communities, ubiquitous schools, and ubiquitous 
classrooms.
     Ubiquitous is the state of existing everywhere, at any time and at the same time. In Education, 
U-Education makes it possible for information, knowledge and experience to be departed and 
disseminated to all parts of the country and transforms the whole nation into a life-long and 
life-along learning community. U-Education integrated educational paradigm into one undivided 
education plat form. Traditional and distance education will no longer exist as education plat form 
will be integrated and undivided using computer tablets as the powerful tools and the terminals 

*รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คําสําคัญ : แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา การศึกษาภควันตภาพ
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จากคอมพิวเตอรขนาดใหญมาเปนแบบพกพา
 คอมพิวเตอร มีพัฒนาการมายาวนาน 
เดิมมีขนาดใหญ ความจุนอยและชา ภายหลัง
ไดพฒันา ใหมขีนาดเล็กลง แตความจุและความเร็ว
เพิ่มขึ้น เกิดคอมพิวเตอรขนาดเล็กที่เรียกวาไมโคร
คอมพิวเตอรมาต้ังแต 1968 แตมีบทบาทในดาน
ธุรกิจและการศึกษาในชวงป ค.ศ. 1970-1980 
จึงเกิดคอมพิวเตอร ระบบ คือ คอมพิวเตอรขนาด
ใหญมาก (Super Computer) คอมพิวเตอรขนาด
ใหญ (Main Frame Computer) คอมพวิเตอรขนาด
เล็ก (Mini-Computer) และไมโครคอมพิวเตอร 
(Microcomputer) 
 พัฒนาการที่ถือวา เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ของมนุษย เริ่มขึ้นประมาณ 1975 โดย IBM 
ที่นําเสนอ IBM 5100 คือ การพัฒนาคอมพิวเตอร
ใหสามารถยกไปไหนมาไหนไดสะดวก เกิดเปน
คอมพิวเตอรเคล่ือนที่ (Portable Computer) ที่

เสียบไฟเมื่อทํางาน ภายหลังมีขนาดเล็กลงและ
ใชแบตเตอรีท่าํใหสามารถทาํงานโดยวางบนตกัได 
จึงเรียกวา Laptop computer
 บริษัทแรกท่ีสามารถพัฒนาคอมพิวเตอร
เคล่ือนท่ีและคอมพิวเตอรวางตักได คือ Toshiba 
ซึ่งเป นเจ าของสิทธิบัตรของคอมพิวเตอรวาง
บนตักที่เรียกวา Notebook (สมุดบันทึก) โดยมุง
ใหนักเรียนนักศึกษานําติดตัวไปเรียนหนังสือ
เพื่อจดบันทึกการสอนและการทํางานสงอาจารย
 ภายหลังคอมพิวเตอรวางตักมีขนาดเล็กลง 
แตสามารถทําไดงานดีเกือบเทา Notebook 

บทนํา
 ความเจริญก  าวหน  าทาง เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and 
Communication Technology - ICT) มีผลกระทบ
ตอวิถีชีวิตของมนุษยที่ทําใหการดําเนินงานทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเปลี่ยนแปลงไป 
การดําเนินงานทางการศึกษาก็ไดรับผลกระทบ
ไปดวยตามเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร และ
อินเทอรเน็ตที่พัฒนาอยางไมหยุดยั้ง 
 พัฒนาการที่โดดเดนประการหนึ่งคือ การ
พัฒนาคอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็กในรูปของ
คอมพิวเตอรเปนแผนหรือเปนเม็ดทีเ่รยีกวา Tablets 
และการพัฒนาแนวคิดการจัดการศึกษาท่ีเปดกวาง
เพื่อใหผู เรียนท้ังท่ีเปนประชาชน นักเรียน นิสิต 
และนักศึกษาสามารถศึกษาหาความรูไดอยาง
เปดกวาง เรียกวา แหลงการศึกษาแบบเปด 
(Open Education Resources-OER) โดยการ
แพรกระจายความรู ไปปรากฏทุกแหงหนและ
ทกุเวลา เรยีกวา การศกึษาภควนัตภาพ (Ubiquitous 
Education) โดยใช คอมพิวเตอร พกพาเป น
เคร่ืองมือหลักในการจัดเก็บและสืบคนความรู 
เชื่อมโยงกับศูนยความรูออนไลนที่มีอยูทั่วโลก
ออนไลน
 บทความนี้ จึงมุงเสนอการนําคอมพิวเตอร
แท็บเล็ตมาใชเปนเครื่องมือในการจัดการศึกษาภ
ควันตภาพ ที่จะเปนรูปแบบการจัดการศึกษาใน
อนาคต

for learners at home, working place, and everywhere.
     In order for computer tablets to be effective tools for U-Education, the contexts such as ICT 
infrastructure at the national, regional, provincial, district and school level need to be modified.

Keywords : tablet computers and ubiquitous education
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เรียกวา Netbook
 ในราว 2001 เชน ไมโครซอฟท ไดพัฒนา 
Microsof t  Tablet  PC บนแนวคิดที่จะทํา
คอมพิวเตอรใหเบาลงแตไมประสบความสําเร็จ 
แตยังใชกันในโรงพยาบาล และธุรกิจกลางแจง
 ในชวง 2010 มีผูผลิตคอมพิวเตอรหลาย
บริษัท ปรับปรุงคอมพิวเตอรใหมีลักษณะเปน
แผนบาง และทํางานเหมือนกับกระดานชนวน 
แผนหิน แผนไม หรือแผนดินเหนียวสําหรับบันทึก
ขอความ เรียกชื่อเปนภาษาอังกฤษวา Tablet 
Personal Computer หรือ Tablet Computer 
โดยมีคุณลักษณะแตกตางกันตามผูผลิต ผูผลิต
คอมพิ ว เตอร  แท็ บ เล็ ตแบบแผ นที่ ป ระสบ
ความสําเร็จสูงคือบริษัท Apple ที่ไดนํา iPad 
ออกจําหนายเพื่อปลายป 2010 
 คําว า  Tablet และ  Pad ความหมาย
เหมือนกัน คือ แผนหรือเม็ดสําหรับบันทึก เขียน 
หรือพิมพ Tablet หมายถึง แผนหิน แผนดิน 
แผนไม สวน Pad หมายถึง แผนกระดาษหรือ
แผนท่ีสามารถเขียนอะไรก็ได
 คอมพิวเตอร  เคลื่อนที่ทุกประเภทล วน
สามารถพกพาไปไหนตอไหนไดจึงเรียกรวมกันวา
คอมพิวเตอร พกพา  (Mobi le or Portable 
Computer) สวนคอมพิวเตอรที่มีขนาดเหมือน
แผนบันทึก  เพื่อให แสดงลักษณะเด นชัดขึ้น 
ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค พรหมวงศ เรียกวา 
“คอมพิวเตอรแผน” ภาษาพูด เรียกวา “คอมแผน” 
สวนโทรศัพทอัจฉริยะ (Smart Phones) อาจ
เรียกวา คอมพิวเตอรเม็ด หรือ “คอมเม็ด” แทนที่
จะเรียกทับศัพทภาษาอังกฤษวา “แท็บเล็ต” เพราะ 
คําวา Tablet แปลวา แผน หรือ เม็ด ออกเสียง 
“แท็บ-หลิต” ทั้งนี้เพื่อใหตรงกับความหมายของ 
“Tablet” ในภาษาตางประเทศและรกัษาภาษาไทย
มิใหถูกกลืนหาย 

คอมพิวเตอรแท็บเล็ตคืออะไร
 คอมพิวเตอรแบบแท็บเล็ต (Tablet) หรือ
คอมพิวเตอรแผน หมายถึงคอมพิวเตอรขนาดเล็ก 
รูปรางเปนแผนบาง มีหนาจอแบนอยูในเครื่อง
เดียวกัน ออกแบบใหทํางานไดโดยระบบสัมผัส
หนาจอ (Touch Screen) แปนพิมพเสมือนจริง 
(Virtual Keypad) และดินสอเขียนบนจอ (Stylus) 
เพื่อใหสามารถทํางานไดเหมือนกับกระดานชนวน
หรือแผนจารึกที่อยูในรูปแผนหิน แผนไม แผนดิน
เหนียว แผนไมเคลือบข้ีผึ้งท่ีเคยมีใชในอดีตท่ีเรียก
เปนภาษาอังกฤษวา Tablet 

ภควันตภาพคืออะไร
 “ภควันตภาพ” ตรงกับภาษาอังกฤษวา 
Ubiquitous หมายถงึการแพรขอมลู ขาวสาร ความรู
สรรพสิ่งใหแพรกระจายไปปรากฏอยูทุกแหงหน 
ทุกเวลาในเวลาเดียวกัน (=Existing everywhere, 
at any time and at the same time.)
 คําวา ภควันต แปลวา มีภาคหรือมีสวนยอย 
มากจากคําวา “ภค” แปลวา ภาค สวน หรือแพร 
“วนต” แปลวา มี รวมกันแปลวา มีภาค
 ภควันตภาพ จึงหมายถึง สภาวะท่ีมีการ
แบงภาคสวน การกระจายสวน หรอื การแผกระจาย
จากจุดกําเนิดใหไปปรากฏใกลหรือไกลแลวแต
แรงสง สวนท่ีจะสงไปเปนสัญญาณหรือพลังงาน 
หรือภาพนิมิต (Hologram) ที่อาจแพรหรือสงไป
ตามสายหรือไรสาย เชน สัญญาณวิทยุกระจาย
เสยีง สญัญาณวทิยโุทรทศัน และสญัญาณพลงัจติ
ที่เรียกวา โทรจิต
 ในทางธรรมะ คําวา ภควันตะ ในสมัยกอน 
จะใชเรียก เทพผูมีอานุภาพในการแผสัญญาณ
ไปไดไกล อาทิ พระพุทธเจ า พระผู  เป นเจ า 
พระวิษณุ พระอิศวร เปนตน เชน พระพุทธองค
ฉายพระรัศมีเปนภาพนิมิตใหไปปรากฏตอหนา
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พระสารีบุตร ชาวพุทธจึงเรียก พระพุทธเจาวา 
“พระผูมพีระภาค” (Buddha-The Holy Ubiquitous)
 ศาสตรที่ว าดวยการแพรกระจายความรู  
ข อ มูลข  าวสารหรื อสภาวะต  างๆ  เ รี ยกว  า 
ภควันตวทิยา ตรงกบัภาษาองักฤษวา Ubiquitology 
หรอื Pakawantology (อานวา ภะ-คะ-วนั-โต-โล-ย)ี 
 เม่ือนําคาํวาภควันตภาพ ไปใชในการศึกษา 
เรียกวา “การศึกษาภควันภาพ” (Ubiquitous 
Education) สวนองคประกอบยอยของการศึกษา
จะอยู ในรูปคําขยาย  เช น  หองเรียน  (แบบ) 
ภควั นตภาพ  ( U - C l a s s r o o m )  โ ร ง เ รี ยน
ภควันตภาพ (U-School) องคกรภควันภาพ 
(U-Organizat ion) หรือชุมชนภควันตภาพ 
(U-Community) ทัว่ประเทศ (U-Nation) และท่ัวโลก 
(U-World) เพื่อสะทอนสภาพการเรียนการสอน
ที่มีระบบและการแพรความรู ไปท่ัวหองเรียน 
ทั่วโรงเรียน ทั่วองคกร ทั่วชุมชน ทั่วประเทศ และ
ทั่วโลก
 การดําเนินการใหเกิดผลทางภควันตภาพ
จําเปนท่ีจะตองใชเทคโนโลยีเขามาชวย เรียกวา 
เทคโนโลยีภควันตภาพ หมายถึง ศาสตรที่วาดวย
การวางแผน เตรียมการ ดําเนินการถายทอด 
การจัดสภาพแวดลอม และการประเมินความรู 
ประสบการณ และทักษะความชํานาญไปปรากฏ
อยูทุกแหงหน ภควันตภาพมีบทบาทในการพัฒนา
ศูนยความรู จัดการศูนยความรูและประสบการณ 
และพัฒนาความรูและประสบการณเพื่อใหมนุษย
สามารถพัฒนาทรัพยากรตนเองไดทุกที่ทุกเวลา
 การศึกษาภควันตภาพเปนการจดัการศึกษา
ในอนาคต เทคโนโลยีภควันตภาพมีบทบาทใน
การพัฒนาศูนยความรู จัดการศูนยความรู และ
ประสบการณ และพฒันาความรูและประสบการณ
เพ่ือใหมนุษยสามารถพัฒนาทรัพยากรตนเองได
ทุกท่ีทุกเวลา

บทบาทคอมพิวเตอรแท็บเล็ตตอการศึกษา
ภควันตภาพ
 การศึกษาภควันตภาพจะเกิดไมไดหากขาด
คอมพิวเตอรมาใชในการขับเคล่ือน คอมพิวเตอร
แทบ็เล็ต มบีทบาทในการสรางภควันตภาพทางการ
ศึกษา 6 ประการ คือ
 1) เปนศูนยการเรียน (Learning Center) 
สําหรับนักเรียนนักศึกษา โดยบรรจุบทเรียนใน
รูปแบบตําราอิเล็กทรอนิกส วีดิทัศน (Video) 
เอกสารในรูปแบบ PDF และภาพชุดในรูปแบบ
ตางๆ  ลงในคอมพิวเตอร แท็บเล็ต  เพื่อเป น 
“ความรูติดตัว” พกหรือพาติดตัวไปไดทุกแหงหน 
แตเปนความรูติดตัวท่ีหายหรือถูกทําลายได เชน 
ตกกระแทก ถูกทับ ตกนํ้า และถูกไฟไหม
 2) เป นแหลงเช่ือมตอกับศูนยความรู 
ออนไลน (Online Knowledge Center) ตาง ๆ  อาทิ 
Google, Youtube
 3) เป นเวทีการส่ือสารปฏิสัมพันธ กับ
เครือขายสื่อสังคม เชน Facebook, Skype, Line, 
Whatsapp, Chaton เปนตน
 4) เปนหองปฏิบัติการเสมือนจริง (Virtual 
Laboratory) สําหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร 
และวิทยาการตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในบทเรียน
 5) เปนแหลงปฏบิตักิารสําหรับทาํโครงการ
นวัตกรรม เพื่อสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค
สําหรับวิชาศิลปะตาง ๆ
 6) เปนแหลงสบืคนขอมลูสาํหรับการศึกษา 
คนควา วิจัยสําหรับการศึกษาหาความรูประกอบ
การคนควาวิจัย

การใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
ภควันตภาพ
 การใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ตเพ่ือการศึกษา
ภควันตภาพ มี 3 ขอบขาย คือ การใชคอมพิวเตอร
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แท็บเล็ตสําหรับงานบริหาร (Administration) งาน
วิชาการ (Academic) และงานบริการ (Services) 

 4.2.2 การใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ตเปน
สื่อเสริม (Tablets as Supplementary Media) 
เปนการใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ตในระบบการสอน
ทีย่ดึครูเปนศูนยกลาง โดยใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เปนสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เชน ระบบ
การสอนแบบบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ต 
(Tablet-Integrated Instructional System-TIIS) 
หรือ ระบบการเรียนจาก คอมพิวเตอรแท็บเล็ต 
(Tablet Integrated Learning-TIL)
 4.2.3 การใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ตแบบ
ผสมผสาน (Tablet-Blended Learning-TBLA) 
เปนการใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ตผสมกับการสอน
แบบอ่ืน โดยใชเปนแหลงความรู แหลงปฏิบัติการ 
และแหลงทํางานสงครูอาจารย หรือวิธีการสอน
แบบอิงประสบการณผานคอมพิวเตอรแท็บเล็ต 
(Tablet Experience-Based Approach-TEBA)
 4.3 การใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ตสําหรับ
งานบริการ (Services) เปนการใชคอมพิวเตอร
แท็บเล็ตสําหรับการบริการความรู เชน หองสมุด 
ศูนยความรู และบริการถามตอบขอสงสัย

ภาพ 1.1 แสดงขอบขายการใชคอมพิวเตอร
แท็บเล็ต สําหรับการบริหาร วิชาการและบริการ
โดยเนนการใชสําหรับงานวิชาการเปนหลัก

 4.1 การใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ตสําหรับ
งานบริหาร  (Administration) เป นการใช 
คอมพิวเตอรแท็บเล็ตเพื่อชวยผูบริหารใหมีขอมูล
สําหรับการตัดสินใจ กํากับดูแล และประเมิน
กิจกรรมหรือโครงการตางๆ ดวยการบันทึกขอมูล
และเชื่อมตอขอมูลกับฐานขอมูลออนไลน
 4.2 การใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ตสําหรับ
งานวชิาการ (Academic) เปนการใชคอมพิวเตอร
แท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอร
แท็บเล็ตเปนสื่อหลัก การใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
เปนส่ือเสริม และการใชคอมพวิเตอรแท็บเล็ตแบบ
ผสมผสาน 
 4.2.1 การใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ตเปน
สื่อหลัก (Tablets as core media) เปนการใช
คอมพิวเตอรแท็บเล็ตในระบบการเรียนการสอน
ที่ออกแบบการสอนบนคอมพิวเตอร แท็บเล็ต 
เชน ระบบการสอนแบบอิงการใชคอมพิวเตอร
แท็บเล็ต (Tablet Experience Based Learning 
Approach-TEBLA)

 ภาพ 1.2 แสดงขอบขายการใชคอมพิวเตอร
แท็บเล็ตเปนสื่อหลัก สื่อเสริม และผสมผสาน

สําหรับการเรียนการสอน
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 1) จัดองคกรรองรับ คือ ศูนยการเรียน
ภควันตภาพ (Ubiquitous Learning Center) 
 2) จัดเตรียมโครงสร างพื้นฐาน (วัสดุ 
อุปกรณ เครื่องมือ บุคลากร) 
 3) จัดต้ังศูนยความรูออนไลน (Online 
Knowledge Center) 
 4) จดัต้ังเครือขาย Wi Max เชือ่มตอประจํา
กลุมโรงเรียนเครือขายตําบลเพ่ือเปนฐานสําหรับ
เชื่อมตอทุกโรงเรียน
 5) จดัต้ังเครือขายดาวเทียมเพ่ือการศึกษา 
เพือ่เชือ่มโยงรายการความรูจาก ETV, DLF, Teacher 
TV, Truevision, และ STOU-TV เปน
 6) จัดต้ังเว็บไซตเพื่อการศึกษาของเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาเพ่ือการศึกษาและการเรียนการสอน 
นําบทเรียนขึ้นเว็บไซต เชน Prachoom Model 
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี ๒ เปนตน
 7) จัดต้ังเครือขายสารสนเทศเพื่อการ
ติดตอสื่อสารและการประชุมทางไกล เชน Skype, 
Tango, LINE) 
 8) พัฒนาระบบการเรียนการสอนและ
การนิเทศผานเครือขายสังคม เชน Google and 
Youtube Learning with Facebook-GULF 
Model; Social Media Experience-Based 
Approach-SMEBA) ; Virtual Experience-Based 
Approach-VEBA เปนตน
 9) จดัตัง้ศูนยบรกิาร ICT ประจาํสาํนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษา (Educational Area ICT 
Service Center) 
 10) จัดระบบการประกันคุณภาพระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือดําเนินการติดตามและ
ประเมินการใชคอมพิวเตอรแทบ็เล็ต เพ่ือการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา

ภาพ 1.3 แสดงขอบขายการใชคอมพิวเตอร
แท็บเล็ต สําหรับการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

(TBLA) และเผชิญประสบการณ (TEBA)

การปรับเปล่ียนบริบทเพื่อการศึกษา
ภควันตภาพ
 การใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ต เปนเครื่องมือ
การศึกษาภควันตภาพ จําเปนจะตองปรับเปลี่ยน
บริบทหนวยบริหารใหเหมาะสมท้ังระดับชาติ

คือ กระทรวงศึกษาธิการ ระดับภูมิภาค และระดับ
ทองถิ่น
 สําหรับประเทศไทย การใชคอมพิวเตอร
แท็บเล็ต ตองปรับเปลี่ยนบริบทของเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา/โรงเรียน และหองเรียน/
หองปฏิบัติการ

การปรับเปลี่ยนบริบทเขตพื้นที่การศึกษา
สูเขตพ้ืนที่ภควันตภาพ
 เขตพื้ นที่ ภควันตภาพ  (Ub iqu i tous 
Educational Area) เปนการปรบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ใหมีความพรอมสําหรับการใหและการรับบริการ
ทุกแหงหนและทุกเวลา โดยมีการปรับเปลี่ยน 
ประการ คือ   
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เครือขายสังคมในระดับโรงเรียน
 9) การจัดตั้งศูนยบริการ ICT ประจํา
โรงเรียน (School Area ICT Service Center) 
 10) จัดระบบการประกันคุณภาพระดับ
โรงเรียนหรือสถานศึกษาเพื่อดําเนินการ ติดตาม
และประเมินการใชคอมพิวเตอรแท็บเล็ต เพื่อ
การศึกษาในโรงเรียน

การปรับเปลี่ยนบริบทหองเรียนสูหองเรียน
ภควันตภาพ
 หองเรียนและหองปฏิบัติการเปนจุดรับ
ปลายทางของการศึกษาภควันตภาพ เพราะเปน
จดุทีน่กัเรยีนจะตองเขาถงึความรูและประสบการณ
มากที่สุด หองเรียนและหองปฏิบัติการจึงตองปรับ
เปลี่ยนบริบท ดังนี้ 
 1) จัดหาโครงสรางพื้นฐานในหองเรียน 
กลาวคือ (1) มี Wi-Fi เพียงพอ (2) มีเครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียม (3) จัดหองเรียนทางไกลเพื่อ
ใหมีปฏิสัมพันธผานเครือขาย
 2) จั ด ส่ื อการ เ รี ยนการสอน สําห รับ
กิจกรรมภควันตภาพ ไดแก คอมพิวเตอรแท็บเล็ต 
เครื่องฉายภาพ LCD กระดานอิเล็กทรอนิกส 
หนังสือและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส 
 3) จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพของ
หองเรียนใหเหมาะสม ไดแก (1) โตะครู (2) ศูนย
ควบคุมการเรียนการสอน (3) โตะนักเรียน และ
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน ตูและหิ้งเก็บ
คอมพิวเตอรแท็บเล็ต และเคร่ืองมือราคาแพง 
และหิ้งเก็บเอกสาร และวัสดุทางการศึกษา
 4) จัดใหมี Server และ จุดแพรสัญญาณ 
(Access Point) เพื่อถายทอดสัญญาณใหรับได
ชัดเจนในหองเรียนโดยอาจจัดเปนบริการแพรภาพ
และเสียงในวงจํากัด (Narrow Cast)

การปรับเปล่ียนบริบทโรงเรียนสู โรงเรียน
ภควันตภาพ
 โรงเรยีนตองปรบัเปลีย่นบริบทเพือ่เตรยีมรบั
การเรียนการสอนภควันตภาพ ดังนี้
 1) ปรับเปล่ียนองค ประกอบโรงเ รียน 
ประกอบดวย สถานที ่ผูบริหาร คร ูนกัเรียน หลกัสตูร 
วิธีการเรียนการสอน โครงสรางพื้นฐาน เครือขาย
ระหวางโรงเรียนกับโรงเรียนใหเหมาะสมกับ
การเรียนแบบภควันตภาพ
 2) จัดองคกรรองรับ คือ หนวยการเรียน
ภควันตภาพ (Ubiquitous Learning Unit-ULU) มี
นักเทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาประจํา
อยางเพียงพอกับการใหบริการตามระดับชั้น
 3) การจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐาน (วัสดุ 
อุปกรณ เครื่องมือ บุคลากร) ในโรงเรียน
 4) การจัดตั้งหนวยทรัพยากรการเรียน
การสอนในรูปหนวยความรู ออนไลน Online 
Knowledge Unit (OKU), บทเรียนคอมพิวเตอร 
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส (E-Books) ทั้งที่มีอยูแลว
และท่ีพัฒนาขึ้นใหม
 5) การจัดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
เพื่อการศึกษา เพื่อเช่ือมโยงรายการความรูจาก 
EAS, ETV, DLF, Teacher TV, Truevision, 
STOU-TV
 6) การจดัตัง้เวบ็ไซตโรงเรยีนเพือ่การเรยีน
การสอน  นําบทเรียนขึ้นเว็บไซต   เช น  ตาม 
Prachoom Model
 7) การจัดตั้งเครือขายสารสนเทศเพื่อ
การประชุมทางไกล เชน Skype, Tango, LINE 
เชื่อมตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
ในเครือขาย
 8) พฒันาหลกัสตูร ระบบการเรยีนการสอน
และการนิเทศก และวิธีการสอนผานคอมพิวเตอร
แท็บ เล็ต  ที่ สัมพันธ กับระบบการสอนผ าน
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บทสรุป
 การศกึษาในอนาคตจะปรบัเปลีย่นกระบวน
ทัศนอยางกวางขวาง ไมมีการศึกษาทางใกล
หรือการศึกษาทางไกล แตจะหลอมรวมเปนแผน
เดียวกัน ดวยการจัดระบบและพัฒนาเคร่ือง
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกสใหสามารถแพร
กระจายความรูใหไปปรากฏอยูทุกแหงหน และ
ทุกเวลา ดวยการนําคอมพิวเตอรแท็บเล็ต มาเปน
เครื่องรับปลายทาง เปนความรูติดตัว เปนหอง
สมุดหรือศูนยความรูเคล่ือนที่ เพื่อนําการศึกษา
แบบปจจุบันไปสูการศึกษาภควันตภาพ โดยตองมี
การปรับเปลี่ยนบริบทระดับประเทศ ระดับภูมิภาค 
ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ (เขตพื้นที่การศึกษา) 
ระดับชุมชน ระดับโรงเรียนหรือสถานศึกษา และ
ระดับหองเรียนหรือศูนยการเรียน เพื่อใหเอื้อตอ
การเรียนการสอนท่ีจะนําคอมพิวเตอรแท็บเล็ต 
มาใชทั้งที่เปนส่ือหลัก สื่อเสริมและสื่อผสมผสาน

บรรณานุกรม
ชัยยงค พรหมวงศ กับคณะ (2555) “หนวยท่ี ๑ 

ภาพอนาคตการศึกษา: สู การศึกษาภควัน
ตภาพ” ชุดฝกอบรมศึกษานิเทศกการใช
คอมพวิเตอรพกพาเพือ่การเรยีนการสอน 
กรุงเทพ: สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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การบริหารจัดการคุณภาพในภาครัฐ
Quality Management in the Public Sector

วาที่ ร.ต. ดร.อนันต โพธิกุล*

บทคัดยอ
 การบรหิารจดัการคณุภาพในภาครฐั ผูบรหิารและผูมสีวนเกีย่วของควรจะใหความสาํคญัในประเดน็
ตอไปนี้ คือ 1) วิธีการหาคนดีเขารับราชการและวิธีการรักษาคนดีเอาไว 2) วิธีการใหรางวัลและรักษา
คนดีใหอยูในองคการ 3) การใชกลยุทธเชิงนวัตกรรมในภาครัฐ เชน การวางแผนเชิงกลยุทธ การรื้อระบบ 
การบริหารจัดการคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ การเทียบเคียงมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด การจัดการทีม 
และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เปนตน และ 4) การมีจริยธรรมที่อิงคานิยมสากล อันไดแก ความรัก 
ความซื่อสัตย ความมีเสรีภาพ ความสมานสามัคคี ความยุติธรรม ความอดทน ความรับผิดชอบและ
การใหการเคารพตอชีวิต

Abstract
 As far as the quality management in the public sector is concerned, the public manager 
as well as all those concerned should give top priority to the following: 1) how to find and keep 
good people 2) how to reward and keep the good people in your organization 3) applying 
innovation strategies in the public sector such as strategic planning, reengineering, total quality 
management, benchmarking, team management, privatization and so on and, 4) the public 
manager must adhere to the code of ethics based on the following universal human values: love, 
truthfulness, fairness, freedom, unity, tolerance, responsibility and respect for life.

คําสําคัญ : การบริหารจัดการคุณภาพ กลยุทธเชิงนวัตกรรม คานิยมของมนุษยที่เปนสากล

Keywords: quality management, innovation strategies, universal human values

*ผูอํานวยการสํานักพัฒนาตําราและสื่อทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

บูรณาการกับระบบเศรษฐกิจโลกและจะเขาสู 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ.2558 
ในบทความน้ีผู  เรียบเรียงจึงได เสนอลักษณะ
การบริหารจัดการคุณภาพในภาครัฐที่เปนสากล 

การบริหารจัดการคุณภาพในภาครัฐ
 ปจจุบันนี้การบริหารจัดการในภาครัฐใหมี
คุณภาพมีความสําคัญอยางยิ่งยวด ดวยเหตุผล
หลายอยาง เชน การท่ีสังคมไทยกําลังเขาไป
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เพื่อผูบริหารในภาครัฐของไทยจะไดนําไปใชบาง
ตามท่ีเห็นวาเหมาะสม

วิธีการหาคนดีเขารับราชการและวิธีการรักษา
คนดีเอาไว
 ทําไมจึงยากลําบากในการที่จะหาคนดีเขา
เปนขาราชการหรอืพนกังานของรฐั ในสหรฐัอเมรกิา 
รัฐบาลมีปญหาในการหาคนดีเขามาทํางานใน
ภาครัฐ ทั้งนี้เกิดจากสาเหตุมากมายหลายประการ 
กฎเกณฑของขาราชการพลเรือน มักจะทําให
กระบวนการวาจางหรือเลือกสรรกินเวลายาวนาน
และนาเบ่ือ ในกรณีของประเทศไทยเราก็เชนกัน 
สํานักงาน ก.พ. (โดยกองการสอบ) จะทําหนาที่
สอบและคัดเลือก ผูที่มีสิทธิจะเปนขาราชการไว
จํานวนหนึ่งในตําแหนงตางๆ ตามความตองการ
ของกระทรวง ทบวง กรม ทัง้หลาย แตกวาตาํแหนง
ในหนวยงานตางๆ จะวางลง แลวเอาผูที่ไดรับการ
คัดเลือกบรรจุลงไปไดอาจจะใชเวลาเปนปก็ได
ในกรณีที่ไมมีตําแหนงวางเลย ผูที่สํานักงาน ก.พ. 
คัดเลือกไวแลวแตไมไดรับการบรรจุก็มี จะเห็น
ไดวากระบวนการเลือกสรรนาเบื่อ และใชเวลา
คอนขางยาวนาน ในชวง 50 ป ที่ผ านมาใน
สหรัฐอเมริกาไดมีความเพียรพยายามท่ีจะปฏิรูป
กฎเกณฑของขาราชการพลเรือนของรัฐบาลกลาง
เพื่อใหการจัดการมีความคลองตัวและยืดหยุ น
มากข้ึน ในการจัดการเลือกสรรบุคคลเขาทํางาน
ในภาครัฐ คณะกรรมการพิจารณาการปฏิบัติงาน
แหงชาติของสหรัฐ (The National Performance 
Review) เรยีกรองใหคอยๆ ยตุกิารใชคูมอืบคุลากร
ของรัฐบาลกลาง (Federal Personnel Manual) 
ซึ่ งมีความยาวหนึ่ งห ม่ืนหน า  ทั้ งนี้ ก็ เพื่ อให 
กระทรวง ทบวง กรม ตางๆ มอีาํนาจในการพิจารณา
และตรวจสอบในการแตงตั้งบุคคลเขารับตําแหนง

ตางๆ ซึ่งทําใหการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขาทํางาน
ในหนวยงานของรัฐงายขึ้น
 อยางไรก็ดี การปฏิรูปในเรื่องบุคลากร
ที่จะเขาทํางานในภาครัฐสวนใหญจะไมประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควร และการวาจางเขาทํางาน
ในภาครัฐยงัเปนงานท่ียุงยากมาก การวาจางบุคคล
ที่เหมาะสมเขาทํางานในภาครัฐเปนงานท่ีสลับ
ซับซอนและยุงยากมากในสหรัฐอเมริกาการหาคน
ที่เหมาะสมเปนเพียงจุดเริ่มตนของกระบวนการ
วาจางเทานัน้ ในกรณสีวนใหญไมใชวาทานเลอืกหา
คนไดแลวจะวาจางไดเลย กอนอ่ืนทานจะตองทราบ
วาหนวยงานน้ันมีตําแหนงวางหรือไม หรือวาจาง
ไดอยางมากที่สุดกี่คน ทานยังจะตองขออนุมัติ
การวาจางในอัตราเงินเดือนที่ผู สมัครตองการ
อกีดวย ในเร่ืองน้ีสาํหรับประเทศไทยไมคอยมีปญหา
เพราะกฎ ก.พ. ระบุไวอยางชัดเจนวา จบปริญญาตรี
จบปริญญาโท  และจบปริญญาเอกจะได รับ
เงินเดือนเทาใด ยกเวนการจางผูบริหารระดับสูง
จากบุคคลภายนอกท่ี เกิดขึ้นในช วง รัฐบาล
ทักษิณ ชินวัตร อาจจะมีความยุ งยากอยู บ าง 
หนวยงานของรัฐในสหรัฐทั้งหลายมักจะมีปญหา
เรื่องจํานวนคนที่ว าจางในระดับเงินเดือนที่สูง
กวาปกติ (Cohen and Eimicke, 2002:39-44) 
บุคคลท่ีทานจะวาจางไดจะตองมีการประกาศ
รับสมัครที่ เป ดเผยเพื่อใหทุกคนที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนไดแขงขันกันอยางเสรี

วิธีการคนหาคนเขาทํางานในภาครัฐ
 ในการท่ีจะหาคนดี ทานจะตองทราบวา 
คนชนิดใด ท่ีท  านต องการ  คนท่ีดีมีความรู 
ความสามารถมีอยูทั่วไป แตทานจะตองทํางาน
หนักเพื่อใหเขารู วา มีตําแหนงวางอยูจริง อันนี้
เป นเรื่องที่กว างไกลกว าลําพังกระบวนการ
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องคการของทาน การบอกเลารายละเอียดตางๆ 
เกี่ยวกับหนวยงานของทานและภารกิจท่ีผูสมัคร
ตองทําเปนเร่ืองท่ีงายเพราะทุกหนวยงานของรัฐมี
กฎระเบียบท่ีชดัเจนเก่ียวกับวาจางและการใหออก 
เราเรียกสิ่งเหลานี้วา “กฎระเบียบของขาราชการ
พลเรือน” (Civil Service Rules) ในกรณีของ
สหรัฐอเมริกา ถึงแมวาในแตละรัฐจะมีกฎระเบียบ
ไมเหมือนกันแตก็มีลักษณะบางอยางร วมกัน
อันไดแก 
 • คํ าอธิบาย เกี่ ยวกับตํ าแหน  ง โดย
แจกแจงรายละเอียดเก่ียวกับงานท่ีจะทําให 
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
 • เกณฑในการประเมินผูสมัครสําหรับ
แตละงานหรือแตละตําแหนงงาน
 • กระบวนการประกาศอยางเปนทางการ
เกี่ยวกับตําแหนงที่วาง
 • กระบวนการทีก่าํหนดไวชดัเจนเกีย่วกบั
การพิจารณาและการตัดสินใจรับผูสมัครเขาเปน
พนักงานของรัฐ
 • ระเบยีบวธิปีฏบิตัทิีเ่ปนทางการเก่ียวกบั
การเลือกผูสมัคร
 พึงระลึกวา สํานักงานฝายบุคคลไดอํานาจ
มาจากระบบการควบคุมกระบวนการวาจ าง 
สํ านั ก งาน น้ีมั กจะไม  ค  อย มีความยืดหยุ  น
อันเปนผลมาจากกฎระเบียบท่ีเครงครัดที่เขาใช
บังคับ มีการศึกษาวิจัยช้ินหนึ่งระบุวา ผูบริหาร
ฝายบุคคลของรัฐไดใชระเบียบวิธีที่เนนเทคนิค
เชิงปริมาณ (Qualitative Techniques) ในการ
วาจางโดยไมใหความสนใจปจจยัทางดานคณุภาพ 
(Qualitative Factors) แตอยางใด (Hays and 
Reeves, 1984:47) ถาทานยอมใหผูเชี่ยวชาญ
เหลานั้นผูกขาดในเรื่องตางๆ เก่ียวกับบุคลากร 
ทานก็ไมสามารถจะทําอะไรไดเลย

ปดประกาศและโฆษณา นัน่คอืทานจะตองสามารถ
ใชเครือขายตางๆ เพื่อหาคนดีแลวก็สงเสริมใหเขา
สมัครเขาทํางาน
 ในการสงเสริมใหคนดีเขาทํางานนั้น ทาน
จะตองใชวิธีการทางตรงและวิธีการทางออม
เครือขายวิชาชีพเปนมรรควิธีที่มีประสิทธิภาพ
ในการสื่อสารกับผูที่สมัครเขาทํางานราชการ
 ใน การพจิารณาผูรบัสมคัรเขาทาํงานเพือ่ให
ไดคนดหีรอืผูทีม่คีณุสมบตัทิีด่ ีทานควรจะใชเกณฑ
ตอไปนี้ คือ (Cohen and Eimicke, 2002:49)
 • เปนผูมีสติปญญาดี
 • มีประสบการณ และมีความเช่ียวชาญ
 • มีทักษะทางดานการเขาสังคม และ
การทํางานกับกลุม ตลอดจนมีบุคลิกภาพที่ดี
 • มีชื่อเสียงทางดานวิชาชีพ
 • มีทักษะในการสื่อสารทั้งในการพูด
และการเขียน
 ในการประเมินผูสมัครควรจะแปรผันตาม
ตําแหนงท่ีทานจะไปบรรจุและองคการท่ีทาน
เปนผู จัดการอยู  ตัวอยางเชน ถาตําแหนงนั้น
ตองมีการเกี่ยวของหรือปฏิสัมพันธกับพนักงาน
เปนจํานวนมาก ทานก็ตองเลือกคนท่ีมีลักษณะ
ทางดานสังคมสูง โดยปกติทั่วไปในการเลือกคน
เข  าทํ า ง านอย  า ใช  ก า รตั ดสิ น ใจของท  าน
เพียงคนเดียว ควรจะใหคนอ่ืนชวยทานในการ
ประเมินดวยและฟงดูวาคนอ่ืนเขามีความเห็น
อยางไร การพิจารณาผูสมัครมีลักษณะเปนศิลป
มากกวาเปนศาสตรมากทีเดียว (Judging an 
applicant is far more an art than a science.)

วิธีการจางคนดีที่ทานไดพบแลวเขาทํางาน
 เมื่อทานไดตัดสินใจวาจะจางใครเรียบรอย
แลว ทานจะตองทําใหผู นั้นม่ันใจวาจะเขารวม
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 ในกรณีทีไ่มอาจจะจางบุคลากรแบบช่ัวคราว
ไดอาจจะหันไปใชวิธีการอีกอยางหน่ึงท่ีเรียกวา 
“การทําสัญญาจาง” ในสหรัฐอเมริกา ผูมีอํานาจ
ในการวาจางในภาครฐั มกัจะเดนิตามรฐับาลกลาง 
กลาวคือ มักจะหามการทําสัญญาจาง ที่มีเจตนา
จะเล่ียงกระบวนการคัดเลือกที่อิงกฎระเบียบ
ของขาราชการพลเรือน อยางไรก็ดีมีขบวนการที่
เรียกรองใหแปรรูป (Privatize) การบริการของรัฐ
ใหแกเอกชนในทุกระดับของรัฐบาลท้ังในสหรัฐ
และประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลกในหลายๆ เมืองของ
สหรัฐอเมริกา สหภาพ (Unions) ประสบความ
สําเร็จในการจํากัดจํานวนตําแหนงที่วาจางในรูป
ของ “การทําสัญญาจาง” ลงไดโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในระดับทองถิ่น (หรือระดับเทศบาล)

วิธีการให รางวัลและรักษาคนดีให อยู ใน
องคการของทาน
การใชสิ่งจูงใจ
 องคการทั้งหลายจะตองถูกมองวาเปน
เสมือนสิ่งมีชีวิตอยางหนึ่ง สิ่งจูงใจ (Incentive) 
จึงเปนเสมือนอาหารที่จะชวยใหองคการมีชีวิต
อยู ได  ในผลงานอันเกาแกที่มีชื่อว า “หนาที่
ของผูบริหาร (The Functions of the Executive) 
ของเชสเตอร บารนารด (Chester Barnad, 
1968:591) เขาไดพูดถึงประเด็นตางๆ เก่ียวกับ
สิ่งจูงใจไวมากมาย บารนารด อธิบายวาสิ่งจูงใจ
มีทั้งสิ่งที่เปนวัตถุวิสัย (Objective) และสิ่งที่เปน
อตัวสิยั (Subjective) เขาไดจาํแนกสิง่จงูใจไวดงันี”้
 1. สิ่งจูงใจที่เปนวัตถุ (Material Incen-
tives) เชน “เงิน”
 2. สิง่จูงใจหรือสิง่โนมนาวจติใจท่ีไมใชวตัถุ 
(Nonmaterial Inducements) เชน โอกาสที่จะได
รับการยอมรับ (Recognition) จากผูอื่น เกียรติภูมิ 
(Prestige) และอํานาจ (Power)

การใชวิธีการแตงต้ังแบบชั่วคราวและการใช
สัญญาจาง
 การเลือกคนเขามาทํางานในองคการไมได
หมายความวา จะตองบรรจุใหเขาทํางานอยาง
ถาวร หรือมีลักษณะเปนงานเต็มเวลาเสมอไป 
ในบางกรณีการวาจางใหทําชั่วคราวท่ีทําภายใน
กฎระเบียบของขาราชการพลเรือนก็สามารถจะ
ทําไดเชนกัน การบรรจุแตงตั้งในลักษณะชั่วคราว
มีตั้งแตชวงระยะเวลา 30 วัน ถึงระยะเวลาหลายป 
การบรรจุแตงตั้งชั่วคราวที่ใหทํางานเปนระยะ
เวลานาน เราเรียกวา “Term Appointments” ซึ่ง
หมายถึง มีการกําหนดเวลาที่ทํางานไวชัดเจน 
(Definite Term of Service) การบรรจุพนักงาน
ของรัฐในลักษณะชั่วคราวนั้น โดยปกติแลวจะใช
วิธีการพิจารณาเลือกสรรไมเหมือนกับการบรรจุ
ในตําแหนงที่ถาวร สามารถจะทําการเลือกสรร
ไดรวดเร็วกวา กลยุทธในการวาจางที่ใชอยางมาก
อยางหน่ึงก็คอื การวาจางเปนการชัว่คราวกอน แลว
หลังจากน้ันก็เปลี่ยนเปนวาจางในลักษณะถาวร
 ในหลาย ๆ อยางปรากฏวาพนักงานท่ีวา
จางแบบชั่วคราว (Temporary Employees) จะดี
กวาการจางแบบถาวร เมื่อผูบริหารตองการจะรวม
เอาจิตวิญญาณแบบผู ประกอบการทางธุรกิจ 
(Entrepreneurial Spirit) เขาไปอยูในองคการ
ของตน มปีระโยชนยิง่ทีจ่ะเอาบคุคลทีม่บีคุลกิภาพ
แบบชอบเส่ียงเขาไป บคุลากรท่ีจางเปนการชัว่คราว
มักจะถูกอบรมบมเพาะหรือหลอหลอมใหเขากับ
ปทัสถานขององคการ (Organizational Norms) 
นอยและมักจะไมชอบปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ
ที่เปนมาตรฐานเทาใดนักเมื่อเทียบกับบุคลากร
ที่จางแบบถาวรเพราะฉะนั้นการจางชั่วคราวจะ
เหมาะสมอยางยิง่สาํหรบังานบางอยางทีม่ลีกัษณะ
เปนการเส่ียง
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ขององคการใหมีลักษณะเปนการใหรางวัลแก
นักนวัตกรรม ผูบริหารจัดการท่ีดีจะตองเต็มใจท่ี
จะเขารวมในกิจกรรมตางๆ ที่ชวยใหความคิดริเริ่ม
สรางสรรคของพนักงานไดเกิดข้ึนไมวาจะเปนในท่ี
ประชุมเพือ่ระดมความคิดหรอืในท่ีพกัผอนหยอนใจ 
ผูบรหิารจดัการจะตองพยายามสรางและเขารวมใน
กิจกรรมตางๆ ที่กระตุนใหพนักงานขององคการได
เกิดการเรียนรู
 การสรางสภาพแวดลอมที่กลาวมาแลว
ขางตนนี้ อาจจะยากลําบากสําหรับองคการขนาด
ใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในรัฐบาล สภาพแวดลอม
แบบผูประกอบการทางธุรกิจจะสงเสริมใหมีการ
ซักถาม มีการทดลอง และมีการปฏิบัติ ในการที่
จะใหพฤติกรรมแบบผูประกอบการเกิดขึ้น รางวัล
ตอบแทนท่ีจะใหพนักงานจะตองถูกออกแบบให
เปนโครงสรางที่เหมาะสม ผูบริหารไมควรจะให
รางวัลเฉพาะผูทีส่รางผลงานท่ีด ีแตควรจะใหรางวัล
แกผู ที่ตั้งคําถามที่ดีและผูที่ทําการทดลองทําใน
สิ่งที่เกิดจากความคิดที่ดีที่นาสนใจดวยผูปฏิบัติ
งานแบบผูประกอบการทางธุรกิจเปนผูที่ตองเสี่ยง
และตราบเทาทีก่ารเส่ียงไมไดทาํในลกัษณะหนุหนั
พลันแลน ผูบริหารจัดการจะตองสงเสริมการเลี่ยง
ชนิดนั้น
 นอกจากน้ี มีความจําเปนที่จะตองสราง
ระบบการใหสิ่งจูงใจที่เปนการขัดขวางพฤติกรรม
แบบไมซักถามหรือแบบอยูเฉยๆ โดยไมเขาไป
ยุงเกี่ยวหรือโตตอบใดๆ ทั้งสิ้นไวดวย

การใชสิ่งจูงใจเพื่อสงเสริมความรวมมือ
 การรักษาคนดีไวใหอยูกับองคการ และการ
สรางเจาหนาที่แบบผูประกอบการทางธุรกิจเปน
เรื่องท่ีเก่ียวของกับการสรางความรูสึกเปนปกแผน
ของกลุม (A Sense of Group Cohesion) และ
ความรูสึกทํางานเปนทีมโดยกระจายผลพวงของ

 ภายใตสภาวการณบางอยาง สิ่งจูงใจบาง
ชนิดอาจจะใชไดผลในขณะท่ีภายใตสภาวการณ
บางอยางบุคคลอาจจะมองวาสิ่งจูงใจชนิดนั้น
อาจจะไมเปนการเพียงพอ
 เป นหน าที่ของผู บริหาร  หรือผู จัดการ
ในภาครัฐที่จะตองหาทรัพยากรที่จําเปนตอการ
สรางระบบสิง่จูงใจขององคการและผูบรหิารจะตอง
เขาใจวาส่ิงจงูใจชนิดใดท่ีสามารถจะจูงใจพนักงาน
ขององคการไดผลมากที่สุดระดับของแรงจูงใจเปน
ปจจัยสําคัญตอผลการปฏิบัติงานของรัฐ

การสงเสริมใหมพีฤติกรรมแบบผูประกอบการ
ทางธุรกิจ
 การท่ีจะใหรางวัลคนดี กอนอ่ืนตองนิยาม
เสียกอนวา “คนดี” นั้นคืออะไร ตามทัศนคติของ
โคเฮ็น และอีมิค (Cohen and Eimicke, 2002:62) 
“คนดี” คือ ผู ที่ เปนนักสรางสรรคสิ่งใหมแบบ
ผู ประกอบการทางธุรกิจ  (entrepreneurial 
innovators) หรอื “นกันวตักรรมแบบผูประกอบการ
ทางธุรกิจ” เขาเชื่อวา นวัตกรรมประเภทดังกลาว
สามารถสรางข้ึนมาได ไมใชเปนสิ่งท่ีติดตัวมาแต
กาํเนดิ ดรคัเคอร (Drucker, 1985:173) กลาวยนืยนั
วาไมมสีิง่ทีเ่รยีกวา “บคุลกิภาพแบบผูประกอบการ
ทางธุรกิจ” แตสิ่งที่เราตองการคือ “ความตั้งใจ
อยางแนวแนที่จะเรียนรู  ตั้งใจที่จะทํางานหนัก
อยางไมลดละ ตั้งใจท่ีจะมีระเบียบวินัยในตนเอง 
(Self-disciline) และตั้งใจที่ปรับตัวใหเขากับ
นโยบายและการปฏิบัติที่ถูกตองตลอดจนนํา
นโยบายและการปฏิบัติที่ถูกตองเหมาะสมไปใช”
 อันนี้คือสิ่งที่เปนจริงมากในภาครัฐนั่นคือ 
พฤติกรรมท่ีคลอยตามอยางเดียวและเปนฝายรับ
อยางเดียวซ่ึงเปนตัวถวงความเจริญขององคการ
ในการที่จะรักษาคนดีให อยู  ในองค การหรือ
หนวยงานของเรา ผูจัดการจะตองจัดส่ิงแวดลอม
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 ผู บริหารควรจะปองกันไม ให พนักงาน
เปลี่ยนงานเร็วเกินไป (Rapid Turnover) ซึ่งทําได
โดยการเรียนรูจากประสบการณในอดีตท่ีผูบริหาร
เคยประสบพบเห็นมา เช น ทานเลือกคนผิด
ไมเหมาะกับงานท่ีทาํหรือเปลา งานควรจะออกแบบ
เสียใหมไหม เพราะมันมีลักษณะเปนการไมให
รางวัลแกเขา หรือเพราะเขาตองการลาออกเพราะ
อยากจะไปทํางานที่อื่น

พฤติกรรมตางๆ ของพนักงานท่ีเปนสัญญาณ
บงบอกใหผูบริหารตองบังคับใหเขาออกไป
 ในบางคร้ังบางคราวเปนการเหมาะสมท่ี
จะคิดไดเลยวาโอกาสที่เขาจะเปล่ียนพฤติกรรม
ใหดีขึ้นนั้นไมมีอีกแลว อาการหรือสัญญาณ
ที่บงบอกวาพนักงานบางคนไมมีประโยชนตอ
องคการน้ันมีหลายอยาง ถาพนักงานขององคการ
คนใดมีพฤติกรรมตอไปนี้ เกินกวา 2-3 อยาง
ควรจะใหเขาออกไปหรือบังคับใหเขาลาออก 
พฤติกรรมที่วานี้ไดแกสิ่งตอไปนี้
 • เสียเวลาไปกับการประชุมในเรื่องเล็กๆ 
นอยๆ หรือเรื่องที่เปนไปไมได
 • มีทักษะในการฟงที่ ไม ดี  กลาวคือ 
ไมคอยเขาใจในสิง่ทีผู่บริหารอธบิายหรอืช้ีแจงใหฟง
 • ปฏิเสธไมยอมทํางานลวงเวลา (Over-
time)
 • ไมเคยมาทํางานตรงเวลา
 • เพือ่นฝงูทัง้องคการรูสกึเวทนาในตวัเขา
 • ใชเวลาสวนใหญของวันทํางานไปกับ
ธุรกิจสวนตัว
 • เห็นดวยกับสิ่งที่ทานพูดทุกอยาง
 • ไมเห็นดวยกับสิ่งที่ทานพูดทุกอยาง
 • ดีที่สุดสําหรับเขาเม่ือผลวิเคราะห 
เกี่ยวกับงานที่มอบหมายใหทําออกมาวา “เปนไป

ความสําเร็จในองคการใหแกทุกคน การทําเชนน้ัน
เทากับการทําใหทุกคนที่มีสวนไดรับผลประโยชน
จากความสาํเรจ็อนันีห้มายความวา เราไดใหเครดติ
แกพนักงาน ใหสิ่งพิเศษแกพนักงานและใหรางวัล
แกพนักงานและหมายถึง การสรางเอกลักษณของ
กลุม (Group Identity) การแสดงทาทตีางๆ เชน การ
ยกยองชมเชย การสงบันทึกสั้นๆ เพื่อแสดงความ
ขอบคุณ การจัดเลี้ยงเพื่อฉลองความมีชัยชนะก็ถือ
ไดวามีความสําคัญเชนกัน
 การใหรางวัลในรูปแบบอื่นๆ เชน การให
ประกาศนียบัตรท่ีแสดงถึงการใหการยอมรับ 
การใหทีเชิรต (Tee Shirt) การแจกหมวก หรือ 
นาฬกา หรือภาพท่ีถายรวมกับหัวหนาและการจัด
ปกนิก (Picnic) เพื่อฉลองความสําเร็จ เปนตน
 สิ่งจูงใจบางอยางอาจจะมีจํากัด เชน การ
สงพนักงานไปแขงขันบางอยางจนไดรับ ชัยชนะ 
องคการจะใหรางวัลพิเศษแกพนักงานคนนั้น 
พนกังานคนอืน่ๆ ไมมสีทิธไิดรบัแตการทีห่นวยงาน
ของตนมีชื่อเสียง พนักงานทุกคนที่อยูในหนวยงาน
นั้นก็พลอยไดประโยชนโดยทางออมดวยเชนกัน

วิธีการรักษาคนดีไมใหลาออกไป
 วิธีการที่ดีที่สุดที่ไมใหคนดีลาออกไปก็คือ 
การส่ือสารกับเขาอยางตอเนื่องเพ่ือสรางความ
เขาใจส่ิงท่ีสลับซับซอนเก่ียวกับบุคลิกภาพและ
ความตองการของเขา ผู บริหารตองรับรู ระดับ
ความพึงพอใจของพนักงาน จะตองรูวางานที่มอบ
หมายใหเขาทํามีลักษณะทาทายหรือไม และตอง
รูวาเขาไดรับรางวัลเพียงพอสําหรับการทํางานของ
เขาหรือไม การใหความใสใจตอความตองการ
ของพนักงาน ทําใหทานสามารถจะปรับหนาที่
ความรับผิดชอบและสิ่งจูงใจที่จะมอบหมายใหแก
เขาได ซึ่งสามารถจะชวยปองกันการลาออกของ
พนักงานโดยไมจําเปนได
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สิ่งแวดลอมภายนอกเปาหมายหรือพันธกิจของ
องคการ แตละองคการมีความแตกตางกันและ
เผชิญกับปญหาตางกันในแตละชวงเวลา ดังนั้น
เทคนิคที่ใชในการสงเสริมนวัตกรรมขององคการ
จะตองถูกกําหนดโดยสถานการณ (Situationally 
Determined) ยิ่งไปกว านั้นเสถียรภาพของ
สิ่งแวดลอมขององคการก็เปล่ียนไปตามกาลเวลา
เชนกัน ซึ่งทาํใหความเขมขนของนวัตกรรมแปรผัน
ไปดวยประการสุดทาย โครงสรางทางสังคมภายใน
ขององคการและขีดความสามารถขององคการ
ที่จะสนับสนุนและดําเนินการตามระเบียบการ
ปฏิบัติงาน
 มาตรฐานที่ปรับเปลี่ยนก็เปลี่ยนแปลง
ไปดวย กลาวอีกนัยหนึ่ง การใชขนาดเดียว (One 
Size) ไมอาจจะเขากับหรือเหมาะสมกับทุกสิ่ง
ทุกอยางได

เทคนิคของนวัตกรรมเชิงการบริหารจดัการ
 1. การวางแผนเชิงกลยุทธ (Strategic 
Planning)
 ดรัคเคอร (Drucker, อางใน Cohen and 
Eimicke,2002:121) ไดนิยาม “การวางแผน” วา 
“เปนการกระทําในขณะน้ีเพื่อที่จะบรรจุเปาหมาย
ในวันขางหนา” คํานิยามของเขายังเปนจริงอยู  
เพราะวา “การวางแผน” หมายถึง “การตัดสินใจ
เกี่ยวกับสิ่งท่ีจะทําเพ่ือเตรียมองคการสําหรับ
อนาคต”
 โฮเฟอร   และสเค็นเด็ล  (Hofer  and 
Schendel, 1978:17) ได นิยาม  “กลยุทธ ” 
(strategy) วา “เปนแผนเบ้ืองตนของการจัดการ
วางทรัพยากรปจจุบันและที่วางแผนไวแลว และ
แบบแผนของ การปฎิสัมพันธทางดานสิ่งแวดลอม
ที่บงชี้วา องคการจะบรรลุเปาหมายไดอยางไร” 
โคเฮน็ และอมีคิ (Cohen and Eimicke, 1995: 121) 

ไมไดในเชิงปฏิบัติ” “ไมมีความจําเปนตองทํา” 
หรือ “ไมคุมกับการทํา”
 • ไมคอยทํางานเสร็จตรงเวลา
 • ไมเคยทํางานเสร็จเลย
 • ไมสามารถอธิบายหรือปกปองผลผลิต
ที่ตนสรางข้ึนมาได
 • ไปขัดขวางการทํางานของผู อื่นใน
องคการไมใหประสบความสําเร็จ
 การไรความสามารถของพนักงานอาจจะ
ปรากฏออกมาในรูปแบบใดก็ไดและไมงายท่ีจะ
ชี้บอกไดเสมอไป พนักงานบางคนอาจจะเปนตัว
บอนทําลายแตยังคงทําหนาที่ที่สําคัญตอไปหรือ
พนักงานท่ีไมสรางผลงานใดๆ เลย แตยังเปนคนที่
นารัก และตองการเงินเดือนตลอดจนตําแหนง
สูงๆ อยู  แตในทายท่ีสุดแลว ผู บริหารจะตอง
หาทางใหพนักงานที่ไร ความสามารถออกจาก
องคการใหได (Cohen and Eimicke, 2002:68-69)

การใชกลยุทธเชิงนวัตกรรมในภาครัฐ
 “น วั ตก ร รมทา งด  า น ก า ร จั ด ก า ร ใ น
ภาครัฐ” หมายถึง “การสรางแบบนโยบายใหม 
(New Policy Designs) และระเบียบการปฏิบตังิาน
ที่ใชมาตรฐานใหมโดยองคการของรัฐเพ่ือหาทาง
แกปญหาทางดานนโยบายสาธารณะ” (Cohen 
and Eimicke, 2002:120) จําเปนตองยํ้าวาเรา
จะตองจัดการกับแบบ (Design) และการจัดการ
กับการบริหารจัดการ (Management) นโยบาย
และโครงงานตางๆ (Programs)
 นวัตกรรมท่ีประสบความสําเร็จน้ันจะมี
ลักษณะคอยๆ  เพิ่มพูนขึ้นทีละเล็กทีละน อย 
(Incremental) และมีขนาดเล็ก (Small-scale) 
ทั้งน้ีก็เพราะวาปจจัยที่ เป นเงื่อนไขกอใหเกิด
ความสําเร็จในการปฏิบัติเชิงนวัตกรรมน้ันแปรผัน
ไปตามขีดความสามารถภายในขององคการ
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ตั้งขอสังเกตวา “กลยุทธ” พยายามที่จะอธิบาย
ถึงเรื่องทรัพยากรตางๆ ที่จะใช เพ่ือกิจกรรม
เฉพาะอยางโดยมีจุดมุ งหมายเพื่อใหเปาหมาย
ที่จําเพาะเจาะจงไดบรรลุผลสําเร็จ การกําหนด
เปาหมายจะเริ่มตนดวยการกําหนดวัตถุประสงค
และการกําหนดวิธีการท่ีจะใหบรรลุวัตถุประสงค 
วัตถุประสงคและกิจกรรมตางๆ จะถูกปรับเปลี่ยน
ใหสอดคลองกับขอจํากัดทางดานทรัพยากร 
องคประกอบแตละองคประกอบของกลยุทธ 
(วัตถุประสงค กิจกรรม และทรัพยากร) จะถูก
จาํกดัโดยปจจยัทางการเมือง สงัคม เศรษฐกิจ และ
สิง่แวดลอม วตัถปุระสงคและกิจกรรมขององคการ
ของรัฐจะถูกจาํกัดโดยอํานาจของทางการท่ีกาํหนด
โดยกฎระเบียบของราชการ 

แผนกลยุทธทํางานอยางไร
 การใช  แผนกล ยุทธ   โดยปก ติทั่ ว ไป
จะเกี่ยวกับการกระทําขององคการในการกําหนด
เปาหมายและสรางวิธีการท่ีจะใหบรรลุเปาหมาย
เหลานั้น อยางนอยที่สุดผูจัดการจากหนวยงาน
ที่สําคัญขององคการ จะตองเขาไปเก่ียวของใน
กระบวนการนี้ บางทีการเขารวมครอบคลุมไปถึง
พนักงานท่ัวทั้งองคการทีเดียว
 ขอมูลใหมเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของ
องคการถูกนําเสนอขึ้นมาและถูกประเมินเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่สิ่งแวดลอมมีต อเป าหมาย และ
กิจกรรมขององคการ การประชุมจะจัดใหมีขึ้น 
เพือ่กระตุนใหมกีารสรางวิธกีารท่ีจะเขาไปสูพนัธกิจ 
และงานขององคการ สดุทายมกีารสาํรวจตรวจสอบ
ขีดความสามารถ และความตองการขององคการ 
เพื่อคนควาหาความจริงเก่ียวกับขีดความสามารถ
ขององคการในการท่ีจะนํากลยุทธไปใชปฏิบัติให
ประสบความสําเร็จ

 2. การรื้อระบบ (Reengineering)
 “การร้ือระบบ” เปนการคิดใหมเกี่ยวกับ
สวนพื้นฐานที่สําคัญ และการออกแบบใหม โดย
สิ้นเชิงเกี่ยวกับกระบวนการตางๆ ทางธุรกิจ ทั้งนี้
ก็เพื่อกอใหเกิดปรับปรุงในการปฏิบัติงานใหดีขึ้น 
“อยางนาประทับใจ” คําที่สําคัญคือ “พื้นฐาน
ที่สําคัญ” “โดยสิ้นเชิง” “อยางนาประทับใจ” และ 
“กระบวนการ”
 แฮมเมอร และแชมพี (Hammer and 
Champy, 1993: 32) ผูซึ่งเปนผูใหคํานิยามของ 
“การร้ือระบบ” ไดอธิบายวา การร้ือระบบไมใช
สิ่งตอไปนี้ 
 - ไมใชการลดขนาด
 - ไมใชการสรางโครงสรางใหม
 - ไมใชแฟชัน่ทีน่ยิมกนัประเดีย๋วประดาว 
(Fad)
 - ไมใชสิ่งเดิมที่เพิ่มใหมากขึ้น

การรื้อระบบทํางานอยางไร
 แฮมเมอร และแชมพี มีความเขาใจวา 
ขนาดของโครงการยิง่ใหญยิง่มโีอกาสสาํเรจ็ไดมาก 
เขาทั้งสองยังเขาใจวาการรื้อระบบนั้นเปนกลยุทธ
ที่มาจากขางบนสูขางลาง (top-down strategy) 
อาศัยความผูกพันอยางแข็งขันจากผูบริหารระดับ
หัวหนา (CEO) และจะตองสื่อสารตลอดจนบังคับ
ใหมีความผูกพันเกิดขึ้นในระดับลางขององคการ
ดวย
 กลาวโดยท่ัวๆ ไปแลวการรื้อระบบ เริ่มจาก 
การแตงตั้ง “เจาของกระบวนการ” (A Process 
Owner) โดยผูบริหารรระดับหัวหนา แลวหัวหนา
กระบวนการ (The Process Leader) จัดการ
ประชมุ “ทมีรือ้ระบบงาน” ซึง่จะทาํการรือ้ระบบของ
กระบวนการโดยความชวยเหลือของผูเชี่ยวชาญ
ทางดานการร้ือระบบ และท่ีปรึกษาทางดานการ
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รื้อระบบท่ีวาจางมา อาจจะมีการแตงตั้งกรรมการ
กํากับการรื้อระบบดวยก็ได เพ่ือใหเปนกรรมการที่
มีสิทธิ์มีเสียง เมื่อทีมงานไดประชุมเสร็จเรียบรอย
แลว และบทบาทตางๆ ทีก่ลาวแลวถกูกาํหนดอยาง
ถูกตองสมบูรณกระบวนการก็เริ่มขึ้นได
 การรื้อระบบมีขั้นตอนตางๆ ดังนี้
 1. ทําแผนท่ีกระบวนการปจจุบัน
 2. ระบุขั้นตอนตางๆ ที่เพิ่มมูลคา
 3. ขจัดขั้นตอนตางๆ ที่ไมไดเพิ่มมูลคา
 4. ใชความคิดในการพินิจพิจารณาอยาง
ฉับไว กลาวคือ เนนความเร็ว หันกลับอยางรวดเร็ว 
บริการอยางฉับพลันทันดวน ติดตอกับลูกคาและ
ผูจัดหาในจุดเดียว
 5. รือ้ระบบกอน แลวตอมาก็นาํเคร่ืองจกัร
กลทีท่าํงานโดยตวัมนัเอง และเทคโนโลยสีารสนเทศ
แบบใหมเขามาใช
 ในบทความทีใ่หความรูอยางมากของลนิเดน็ 
(Linden, 1995:63-74) ลนิเดน็ ไดใหหลกัการ 7 ขอ 
ที่ใชเปนแนวทางในการร้ือระบบในภาครัฐ ดังนี้
 1. จดัระเบียบในทกุสวนของผลลัพธ ไมใช
ทุกสวนของหนาที่ (Functions)
 2. แทนคูขนานดวยกระบวนการทีต่ามกนั
มาเปนลําดับ (sequential processes)
 3. นําสารสนเทศขางลางขึ้นสูขางบน
 4. รับสารสนเทศคร้ังเดียวจากแหลง
โดยตรง
 5. จดัจดุตดิตอกบัลูกคา (หรอืผูใชบริการ) 
และผูจัดหาใหอยูในจุดเดียวกัน เมื่อใดก็ตามที่
สามารถจะทําได
 6. ตองทาํใหมกีารลืน่ไหลของกระบวนการ
หลักอยางตอเนื่อง
 7. รื้อระบบกอน แลวใชเคร่ืองจักรกล
ที่ทําใหงานโดยตัวมันเองทีหลัง

 ในการรื้อระบบในภาครัฐ มักจะเกี่ยวของ
กับการโอนกระบวนการจากองคการปจจุบันไปสู
หนวยงานท่ีมีอยูแลว แตที่เปนบอยกวานั้นก็คือ 
มีการแตงต้ังหนวยงานใหมขึ้นมาซ่ึงต้ังอยู ใน
ลักษณะที่เปนอิสระ

 3. การบริหารจัดการคุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จ (Total Quality Management-TQM)
 TQM อาจจะยอยองคประกอบสําคัญ
ลงเหลือเพียง 3 องคประกอบ เทานั้น ไดแก
 1. การรวมมอืกบัผูจดัหาเพือ่ทาํใหมัน่ใจวา
สิ่งตางๆ ที่จําเปนในกระบวนการทํางาน มีลักษณะ
ที่เหมาะสมสําหรับนําไปใช
 2. พนักงานมีการวิเคราะหกระบวนการ
ทํางานอยางตอเนื่อง เพื่อประโยชนในการปรับปรุง
การปฏิบัติงานของเขาใหดีขึ้น และชวยลดความ
แปรผัน หรือความไมเปนเอกรูปในกระบวนการ
ทํางานลง
 3. การสื่อสารกับลูกค าอย างใกล ชิด 
เพื่อจะไดรู และเขาใจวาสิ่งท่ีลูกคาตองการน้ัน 
คืออะไร และเขานิยามคุณภาพอยางไร

TQM ทํางานอยางไร
 เมื่อมีการปรับ TQM เพื่อใหเหมาะสมกับ
งานของรัฐบาล ซึ่งเราเรียกวา “TQM ที่มุงเจาะไป
ที่โครงการ” (project-oriented TQM) นั้นมันจะ
ประกอบไปดวยองคประกอบดังตอไปนี้
 1. มุงเจาะไปท่ีการผลิตในสนาม (Focus 
on Production in the Field) ผูบรหิารและพนักงาน
ควรจะใหความใสใจตอกระบวนการผลิตสินคา
และบรกิาร การเขาใจอยางแทจรงิวาอะไรจะเกิดข้ึน
เมื่อปฏิบัตงิานเปนองคประกอบที่จําเปนของ TQM 
“คุณภาพ” จะดีขึ้นก็ตอเมื่อ ผูบริหารและพนักงาน
ไดวิเคราะหกระบวนการทํางานเปนอยางดี
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 2. การเขาร วมของพนักงาน (Worker 
Participation) เพื่อเพิ่มระดับความใสใจท่ีมีตอ
การผลิต ฝายผูจัดการจะอาศัยพนักงานในการ
ชวยเหลือวิเคราะหกระบวนการทํางานและเสนอ
แนะแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
เนื่องจากพนักงานเปนผูทํางานและเขาถึงขอมูล
เกี่ยวกับวาจะทําใหงานสําเร็จไดอยางไร ถาฝาย
ผูจัดการไมไดขอมูลจากพนักงานก็ยากที่จะทําให
คุณภาพสูงขึ้นได
 3. การสื่อสารกับผู ใชบริการและจัดหา 
(Communicat ion with Customers and 
Suppliers) เพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพใหดีขึ้น 
พนักงานจะตองมีสิ่งจําเปนหรือเคร่ืองไมเคร่ืองมือ
ตางๆ ที่ถูกออกแบบอยางดี และเหมาะสมที่จะนาํ
เอาไปใชงาน สิง่จาํเปนตางๆ ทีว่านี ้ไดแก เคร่ืองมือ
คอมพิวเตอร แบบฟอรม หรือ คําส่ังจากหัวหนา 
ฯลฯ ถาตองการปรับปรุงให “คุณภาพ” ดีขึ้น 
ผูจัดหาจะตองเรียนรูวิธีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ
ตางๆ หรือสิ่งจําเปนตางๆ ของเขาใหเหมาะสม
กับความตองการของกระบวนการผลิต ในทํานอง
เดียวกัน ในการท่ีจะรูวา ลูกคา หรือ ผูใชบริการ
ตองการอะไร และนิยม “คณุภาพ” อยางไร องคการ
จะตองพยายามเรียนรูอยางตอเนื่องวา ส่ิงที่ลูกคา
มีความนิยมชมชอบนั่นคืออะไร
 4. การเปล่ียนแปลงอย างรวดเ ร็วใน
ระเบียบการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและมีการ
อบรมอยางตอเนือ่ง (Rapid Changes in Standard 
Operating Procedures and Constant Training) 
TQM ตองการใหองคการวิเคราะหและทําการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานอยาง
สมํ่าเสมอ การปรับปรุงอยางตอเนื่องตองอาศัย
การปรับเปลี่ยนมาตรฐานการปฏิบัติงานอยู 
ตลอดเวลา และจะตองสือ่สารเก่ียวกบักระบวนการ
ทํางานใหมใหทราบกันทั่วทั้งองคการ

 5. ในตอนแรกขอใหเปนองคการขนาดเล็ก 
(Small-scale Projects at the Beginning) 
ในการท่ีจะสอนใหพนักงานรูจักสื่อสารกับผูจัดหา 
และลูกคาตลอดจนรูจักวิเคราะหกระบวนการ
ทํางาน เปนการดีที่สุดที่จะเริ่มตนดวยเรื่องราว
ทีเ่ขาใจงายๆ และเร่ืองราวเล็กๆ เกีย่วกับงานประจํา
วัน อันน้ีจะชวยสรางหลักฐานของความสําเร็จ
ที่มองเห็นไดในเวลาอันรวดเร็ว และชวยปองกัน
ความเขาใจผิดในกรณีที่ TQM ไมประสบความ
สําเร็จ
 6. ความไมสามารถมองเห็นไดในทาย
ที่สุด (Eventual Invisibility) หลังจากเวลาผานไป 
2-3 ป TQM ก็เปนเพียง “ลักษณะท่ีเราทํางานท่ีน่ี
เปนอยางไรนั่นเอง”
 7. ใชระเบียบวิธีปฏิบัติงานและโครงสราง
ของกรม กองตางๆ ที่มีอยูเปนพื้นฐาน (Use of 
existing departmental procedures and 
structures as foundation) จะตองเสริมหนุน
ความสําคัญของ TQM โดยอาศัยกระบวนการ 
การจัดการที่ทําเปนกิจวัตรอยู แลว พยายาม 
หลีกเลี่ยงการต้ังองคการบริหารจัดการคุณภาพ
ที่แยกออกมาตางหากเพ่ือการดําเนินโครงการ
ปรับปรุงคุณภาพ

 4. การเทียบเคียงกับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ดีที่สุด (Benchmarking)
 “Benchmarking” เปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการ
คนหา การปรับและการนําการปฏิบัติที่ดีที่สุด
ไปใช บรูเดอรและเกรย (Bruder and Gray, 
1994 : 9-14) นิยาม “Benchmarking” ไววา 
“ เป นกระบวนการที่ เคร  งครัดแต  เป นไปได 
ในเชิงปฏิบัติ สําหรับการวัดกระบวนการและการ
ปฏิบัติงานตางๆ ขององคการเม่ือไปเทียบกับ
กระบวนการและการปฏิบัติงานขององคการท่ีดี



Vol.2 No.2 November 2013 - April 2014ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY 19

ที่สุดในชนิดเดียวกัน ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
แลวกใ็ชผลการวเิคราะหนัน้เพือ่ปรบัปรงุการบรกิาร 
การปฏิบัติงาน และตนทุนใหเห็นผลอยางชัดเจน” 
ในขณะท่ีพิสเชอรปฏิบัติงาน โดยอธิบายไวดังน้ี 
“โดยอาศัยมาตรวัดการปฏิบัติงานเปนอนุกรม 
(ซึ่งเรียกวา Benchmark) ทําใหบุคคลสามารถ
ระบุการปฏิบัติงานท่ีดีที่สุดในประเภท หรือชนิด
ของงานแลวก็ทําการวิเคราะหการปฏิบัติงานท่ีดี
ที่สุด (The Best Practices) เหลานั้น นอกจากนั้น
ก็นําไปปรับใชโดยผูที่ตองการจะปรับปรุงวิธีการ
ทํางานของตนใหดีที่สุด”

Benchmarking ทํางานอยางไร
 บรูเดอร และเกรย (Bruder and Grey, 
1994 : 9-14) ไดกลาวระบุถึงระเบียบวิธีปฏิบัติ 
7 ขั้นตอนของ Benchmarking ไวดังนี้
 1. กําหนดวาหนาที่ (Function) ใดที่จะได
ประโยชนมากท่ีสุดจากการทํา Benchmarking 
 2. ระบุ ตนทุน คุณภาพ และมาตรวัด 
ประสิทธิภาพ สําหรับหนาที่ตางๆ เหลานั้น
 3. ทํ ากา ร สํ า รวจความคิ ด เ ห็นจาก
ผูเชี่ยวชาญ และทบทวนวรรณกรรม เพื่อคนหา
องคการที่ดีที่สุด สําหรับปฏิบัติงานชนิดนั้นๆ
 4. วัดผลการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด  ของ
องคการในดานท่ีกลาวระบุ
 5. เปรยีบเทยีบการปฏิบตังิานขององคการ
ของทานกับ การปฏิบัติงานขององคการท่ีดีที่สุด
ในประเภทเดียวกัน แลวประเมินความแตกตาง
ในเชิงปริมาณ หรือ ตัวเลข
 6. ระบุการกระทําหรือการปฏิบัติตางๆ 
เพื่อปดชองวาง หรือ ความแตกตางที่ผิดแผก
แตกตางจากท่ีดีที่สุด ถาเปนไปได ควรจะระบุ
ขั้นตอนตางๆ ที่จําเปนตอการท่ีจะใชความสําเร็จ

ขององคการอื่นมาสรางความเจริญกาวหนาใหแก
องคการของตน
 7. ดําเนินการปฏิบัติ หรือ ลงมือทํา และ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 5. การจดัการทมี (Team Management)
 ในบริบทของสถานท่ีทํางาน “ทีม” หมายถึง 
“กลุ มของคนท่ีรวมเอาทักษะ (Skills) ความรู  
(Knowledge) และความสามารถพิเศษ (Talents) 
เขาดวยกันเพื่อปฏิบัติงานที่เสริมซึ่งกันและกัน
เพื่อทําใหโครงการประสบความสําเร็จ เพื่อทําให
เปาหมายบรรลุ หรือเพื่อแกปญหา “กลุม” อาจจะ
นิยามไววา “เปนกลุมคนที่มาจากสาขาวิชาตางๆ 
ซึ่งทํางานดวยกันในลักษณะถาวรเพ่ือปฏิบัติ
งานท่ีสําคัญขององคการใหประสบความสําเร็จ 
ในหนังสือชื่อ “ความชาญฉลาดของทีม : การสราง
องคการใหมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง” 
(The Wisdom of Teams : Creating the High- 
Performance Organization) ของจอ็น แค็ทเซน็บคั 
และ ดักลาส สมิธ (Jon Katzenbach and 
Douglas Smith, 1993:45) ผูเขียนไดนิยาม “ทีม” 
ไววา “เปนกลุ มคนจํานวนหน่ึงที่มีทักษะเสริม
ซึ่งกันและกัน ซึ่งมีความผูกพันตอจุดหมายรวมกัน 
ตอเปาหมายในการปฏิบตังิานและตอแนวทางหรอื
วิธีการปฏิบัติที่ทุกคนมีความรับผิดชอบดวยกัน”
 องคการสมัยใหม  ทีมทํางานโครงการ 
(Project Teams) กําลังกลายเปนกลไกหลัก
ในการสรางนวัตกรรมและในการกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง

การจัดการทีมมีการทํางานอยางไร
 โดยปกติทั่วไป ทีม ประกอบไปดวยสมาชิก 
5-7 คน โดยมีสมาชิกคนหนึ่งซึ่งเลือกโดยผูจัดการ
อาวุโสใหเปนหัวหนาทีม (Team Leader) ทีม
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มักจะถูกสรางขึ้นมาเพื่อทําโครงการบางอยาง
ใหสําเร็จ หรือ เพื่อปฏิบัติงานบางอยางที่สําคัญ 
ที่กําลังดําเนินอยู ทีมมักจะต้ังเปน “ทีมถาวร” 
(Standing Teams) “ทีมโครงการ” (Project 
Teams) และ “ทีมบรรเทาวิกฤต” (Crisis Team)
 ทีมถาวร (Standing Teams) โครงการ
บางอยางก็ดี ประเภทตางๆ ของโครงการก็ดี
และลูกคา หรือ ประเด็นตางๆ บางอยางก็ดี
มักเกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําเลาในองคการ “ทีมถาวร” 
สามารถจะชวยจัดการกับสิ่งเหลานี้ได “ทีมถาวร” 
ไม  เหมื อน  “กับทีม โครงการ ”  ในแง  ที่ ว  า 
“ทีมถาวร” สามารถขยายขอบขายของโครงการได 
และสามารถทําใหมีลักษณะเปนสวนที่ถาวรของ
องคการ
 ทีมโครงการ (Project Teams) มีลักษณะ
เป นการรวมตัวเข าด วยกัน  เพื่อปฏิบัติงาน
เฉพาะอย าง  และมักเป นเรื่องปกติธรรมดา 
ในองคการท่ีหนาที่ใหคําปรึกษา (Consulting 
Organizations) มีการผสมรวมเอาผูเชี่ยวชาญ
จากองคการถาวรตางๆ เพื่อทําโครงการใหประสบ
ความสําเร็จภายในเปาหมาย และกรอบเวลา
ที่กําหนดไว ตัวอยางของทีมชนิดน้ี เชน ทีมติดต้ัง
ระบบคอมพิวเตอรใหม ทีมเคล่ือนยายสํานักงาน 
ทีมจัดตั้งโครงการ (Program) ใหม เปนตน
 ทีมบรรเทาวิกฤต (Crisis Team) สามารถ
ใชเพื่อบรรเทาสภาวการณที่ไมราบรื่น หรือ ติดขัด
ของงานทีท่าํเปนประจาํของหนวยงานซึง่ตอมาอาจ
จะกลายเปนวิกฤตไดถาไมแกไขใหสําเร็จ ทีมอาจ
จะจัดรูปของ “ทีมโครงการ” ที่รวมเอาผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะเขาดวยกันกลายเปนทีมใหมเพ่ือจัดการ
กับวิกฤตการณเฉพาะอยางก็ได

 6. การแปรรูปรัฐกิจ (Privatization) 
 การแปรรูปรัฐกิจ หรือ รัฐวิสาหกิจ หมายถึง 
การใชองคการเอกชน หรือองคการที่ไมใชองคการ
รัฐบาลเพ่ือนํานโยบายของรัฐไปดําเนินการให
ประสบความสําเร็จแทนการบริหารจัดการ หรือให
บริการโดยรัฐ
 รูปแบบที่หนึ่ง  เปนการทําสัญญาจาง
กับเอกชนใหทํางานบางอยางที่หนวยงานของรัฐ
เคยทํา การควบคุมยังคงเปนของรัฐบาล ในการ
เลิกสัญญาจางก็ดี และเร่ิมใหมก็ดี อยูภายใตการ
ควบคุมของรัฐบาล
 รูปแบบที่สอง การแปรรูปรัฐกิจ เปนการ
มอบวสิาหกจิทีท่าํโดยรฐับาล เชน เรือ่งงานโทรศพัท 
ไปใหภาคเอกชนทํา โดยการขายสินทรัพยของรัฐ
และการผูกขาดใหแกบริษัทธุรกิจเอกชน
 รูปแบบที่สาม  การแปรรูปรัฐกิจ ก็คือ 
การมีหุ นสวนระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนซึ่ง
รัฐบาลและเอกชนจะทํางานรวมกันโดยมีการ
กําหนดหนาที่หรือบทบาทไวชัดเจน
 รูปแบบท่ีสี่ การแปรรูปรัฐกิจ ก็คือ การมี
นโยบายของรัฐที่สงเสริมใหมีเอกชนมีพฤติกรรม
บางอยาง อันนี้มักจะเก่ียวกับเรื่องที่ว ารัฐใช 
ทรัพยากรของรัฐ เพื่อสงเสริมใหเอกชนทํากิจกรรม
บางอยาง เชน การชวยลดภาษีของบริษัทธุรกิจ
และการสงเสริมใหมีการประกันภัยเรื่องน้ําทวม 
เป นต น  ผู ที่มีความเช่ือในเ ร่ืองการมีรัฐบาล
ขนาดเล็กมองว าการแปรรูปรัฐกิจหรือไม นั้น
ควรจะตองมีการวิเคราะหใหรอบคอบเสียกอน 
ตามความเห็นของโคเฮนและอีมิค (Cohen and 
Eimicke, 2002 : 137) ผลดีทีส่าํคญัของการแปรรูป
รฐักจิ กค็อื ทาํใหการแขงขันการปฏิบตังิานในหนาท่ี
ตาง ๆ  ของรัฐมีโอกาสมากข้ึน แตไมไดหมายความ
วาการแขงขันจะแกปญหาไดทุกอยาง แตอยางไร
ก็ดี มีมากกรณีทีเดยีวทีคุ่ณภาพที่สูงขึ้น (Higher 
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Quality) ก็ดี การบริการที่ราคาถูกลงก็ดี สามารถ
จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อองคการมีการแขงขันและ
ผูใชบริการมีทางเลือกมากที่สุดเทานั้น

คานิยมของมนุษยที่เปนสากล (Universal 
Human Values)
 นอกเหนือจากหลักการตางๆ ที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการในภาครัฐกับที่กลาวแลวขางตน 
เนื่องจากในปจจุบันนี้และในวันหนาโลกของเรา
จะมีปญหาและมีความยุงยากตางๆ มากย่ิงขึ้น 
เพื่อช วยบรรเทาเบาบางปญหาเหลานั้นใหมี
น อยลงและเพื่อความสงบสุขของโลกทั้งมวล
พนักงานของรัฐจึงควรจะมีจริยธรรมที่อิงคานิยม
สากลตางๆ ตอไปนี้ดวย
 1. ความรัก (Love) พฤตกิรรมท่ีมจีรยิธรรม
ควรจะอิงความรักความสมานสามัคคี ความเห็นอก
เห็นใจ และความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
งานทุกอยางมักจะดาํเนนิไปดวยดถีามคีวามรกัเปน
พื้นฐานรองรับ
 2. ความซื่อสัตยหรือสัจธรรม (Truthful-
ness) คนเราควรจะตองรบัผิดชอบตอคาํมัน่สญัญา
และมคีวามกลาทีจ่ะแสดงออกซึง่ความเหน็ของตน 
คนเราไมควรจะทําสิ่งใดๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ของตน โดยวิธีการฉอฉลกลโกง หรือการหลอกลวง
โดยวิธีใดๆ 
 3. ความยุติธรรม (Fairness) หลักการ
งายๆ ของการรกัษาความยตุธิรรมกค็อื “การปฏบิตัิ
ตอผู อื่นเหมือนกับที่เราตองการใหผู อื่นปฏิบัติ
ตอเรา” นั่นเอง ในโลกปจจุบันในการปฏิบัติงาน
ตางๆ มักจะมีทุกเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ ฯลฯ 
เขามาเก่ียวของเสมอ เราจะตองใหความยุติธรรม
และความเสมอภาคแกทุกกลุม โดยไมมีการเลือก
ปฏิบัติใดๆ

 4. เสรีภาพ (Freedom) ทุกคนควรจะมี
ความเป นอิสระและเสรีภาพโดยไร การกดขี่
จากผู นําทางการเมืองเสรีภาพชวยทําใหบุคคล
มีความเป นตัวของตัวเอง  มีสิทธิที่จะแสดง
ความคิดเห็นอยางเสรี “ประชาธิปไตย” ดํารง
อยู ไดก็อาศัยความมีเสรีภาพในการแสดงออก
ของประชาชน  ผนวกกับความรับผิ ดชอบ 
(Accountability) และความเสมอภาคทางดาน
โอกาสของสมาชิกทุกคนในสังคม
 5. ความสมานสามัคคีและความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน (Unity) การมีคานิยมนี้ทําให
บคุคลมคีวามรวมมอืและสรางความเปนปกแผนได 
โลกมีความสมานสามัคคีกันจะทําใหการแขงขัน
ที่ไร การควบคุมไมเกิดข้ึนและจะนําไปสู การ
รวมมือกันในทุกๆ ดานมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในด  านการรั กษาโรคและสิ่ งที่ ชี วิ ตทั้ งปวง
ใหดํารงอยูตลอดไป
 6. ความอดทน (Tolerance) การอดทน
เปนการเคารพศักดิ์ศรีของมนุษยอยางหน่ึง และ
เปนการใหเกียรติซึ่งกันและกัน เราจะตองตระหนัก
วาผู อื่นมีสิทธิที่จะคิดในลักษณะท่ีแตกตางจาก
เราได ความอดทนเปนภาระหนาท่ีอยางหน่ึงท่ีเรา
จะตองพยายามยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
และเขาใจเขาวาทําไมเขาจึงมีความคิดเห็นเชนนั้น
 7. ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
ความรับผิดชอบเปนความรู สึกเคารพตนเอง 
(Self-respect) ที่เปนอยูในปจจุบัน เชน เราตอง
รับผิดชอบตอลูกหลานของเราในขณะเดียวกัน
เราก็ต อง รับผิดชอบในการดูแลตนเองด วย 
เราพูดถึง สิทธิ (Rights) และส่ิงเรียกรองตองการ
ตางๆ มากมาย (Demands) ตองการใหสิ่งเหลานี้
ไดรับการคุ มครองปองกัน ในขณะเดียวกันเรา
ตองมี “ความรับผิดชอบ” ดวย การที่คนเรา



ปที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2556 - เมษายน 2557 22 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

จะไดมาซึ่งการคุมครองอยางเต็มที่ไดนั้นขึ้นอยูกับ 
“ความรับผิดชอบของเรา” เปนสําคัญ
 8. การใหความเคารพตอชีวิต (Respect 
for Life) คานิยมของมนุษยที่เปนสากลขอสุดทาย
ก็คือ “การใหความเคารพตอชีวิต” ทุกชีวิตควรคา
แกการดํารงอยู (Life is Worth Living) ทั้งสิ้น 
ขอแรกของศีลหาในศาสนาพุทธหามไมใหฆา
สัตวตัดชีวิต ในบัญญัติ 10 ประการ (The Ten 
Commandment-thou Shalt not Kill.) ก็ยึดถือ
หลักการไมฆาสัตวตัดชีวิตเปนเรื่องสําคัญเชนกัน 
นายกรัฐมนตรีของเลบานอนทานหน่ึง กลาววา 
“ขาพเจาไมเคยคิด ฝนที่จะเซ็นกฎหมายใดๆ 
เกี่ยวกับการตัดสินประหารชีวิตของใครในโลกน้ี 
ขาพเจาคิดวาการฆามนุษยเปนการกระทําที่
ผิดกฎหมายโดยส้ินเชิง (Kidder, 1994 : 8-3) 

สรุป
 การบริหารการจัดการคุณภาพในภาครัฐ 
เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับประเทศไทย เพราะเรา
ตกอยูใตอิทธิพลของโลกาวิวัฒน กําลังบูรณาการ
เขากับเศรษฐกจิโลกและจะเขาสูประชาคมอาเซยีน
ในป 2558 แตในบทความน้ีผู  เขียนขอเสนอ
ลักษณะการบริหารจัดการคุณภาพในภาครัฐ
ทีเ่ปนสากล เพือ่ใหผูบรหิารของไทยหรือผูเกีย่วของ
ไดนาํไปประยกุตใชบางทีเ่หน็สมควรและเหมาะสม
กบัสงัคมไทย ในสาระสําคญัการบริหารการจัดการ
คุณภาพในภาครัฐจะเกี่ยวของกับการหาคนดี
เขามาทํางานในภาครัฐ การใหสิ่งจูงใจและรักษา
ให คนดีอยู  ในองค การนานๆ  การใช กลยุทธ 
เชิงนวัตกรรม เชน การร้ือระบบ การใช TQM 
การแปรรูปรัฐกิจ การจัดการทีม การเทียบเคียง
กับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด เปนตน

 ถาหากในปจจบุนันีโ้ลกของเรามปีญหาและ
ความยุงยากมากมาย เพื่อเปนการบรรเทาปญหา
ตางๆ ใหเบาบางลงตลอดจนปองกันไมใหปญหา
ใหมๆ เกิดข้ึนอีก ผูบริหาร การจัดการคุณภาพใน
ภาครัฐ ควรจะปฏิบัติงานโดยยึดจริยธรรมท่ีอิง
คานิยมสากลดวย อันไดแก ความรัก ความซื่อสัตย 
ความยุติธรรม ความเสรีภาพ ความสมานสามัคคี 
ความอดทน ความรับผิดชอบ และความเคารพ
ตอชีวิตของทุกคน
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การประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
พหุระดับ เพื่อศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

Applying Multilevel Confi rmatory Factor analysis Techniques 
to the study of School’s Principal Academic Leadership.

ดร. สุขุม มูลเมือง*

คําสําคัญ : ภาวะผูนําทางวิชาการ ผูบริหารโรงเรียน การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห
   พหุระดับ

บทคัดยอ
 การวัดภาวะผูนํามักจะทําการวัดจากผูที่ทํางานภายใตผูนํานั้น แทนที่จะวัดจากตัวผูนําโดยตรงท้ังนี้
เพื่อหลีกเล่ียงความลําเอียงในการวัด แตการศึกษาเชนนี้ก็ทําใหเกิดประชากรขึ้น 2 กลุมที่ลดหลั่นกันอยู 2 
ระดับคือผูใหขอมูลเปนระดับบุคคลและผูที่สนใจศึกษาซึ่งเปนระดับกลุม ทําใหประชากรทั้ง 2 กลุมไมเปน
อิสระตอกันสงผลใหตองใชเทคนิคเฉพาะในการวิเคราะหเพื่อใหสอดคลองกับโครงสรางของขอมูลเทคนิค
ที่วาน้ีก็คือเทคนิคการวิเคราะหพหุระดับ ในการศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือที่จะศึกษาโมเดลการวัด
ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยันพหุระดับ (MCFA) เพ่ือศึกษาวาการวิเคราะหโมเดลการวัดดังกลาวเหมาะสมหรือไม ผลการศึกษา
พบวารูปแบบการวิเคราะหดังกลาวเหมาะสมเปนอยางยิ่งในการวิเคราะหโมเดลทางการศึกษา เชน โมเดล
การวัดภาวะผูนําทางวิชาการ

Abstracts 
 To measure leadership, data normally collected from those working under the leaders 
themselves, in order to avoid the measurement bias. In effect, two hierarchical subpopulation 
occur, i.e., the individual and group levels. To cope with this population structure, an appropriate 
technique such as multilevel analysis technique is needed. The purpose of this study was to verify 
the appropriateness of the application of the Multilevel Confirmatory Factor (MCFA) in modeling 
the academic leadership of the primary school principals. The finding strongly supported the 
suitability of the model by the empirical data of both individual and group levels. 

Keywors : multilevel confirmatory factor analysis, MCFA

*อาจารยประจําสาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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บทนํา
 แมวาในชวงหลายทศวรรษที่ผานมาไดมี
การพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยันพหุระดับในการวิเคราะหปรากฏการณ
ทางการศึกษามาอยางกวางขวางดังเชนผลงาน
ของ Hall & Lord, 1995, 1998; Hanges & 
Dickson, 2004; Hanges, Dickson, & Sipe, 
2004; House, Hanges, Javidan, Dorfman, & 
Gupta, 2004; House et al., 1999; Yammarino 
& Bass, 1991 (อางใน Dyer, et. al., 2005: 150) 
แตเปนที่นาเสียดายวาองคความรูดังกลาวกลับ
ยงัไมเปนท่ีรบัรูกนัมากนักโดยเฉพาะอยางย่ิงในการ
วจิยัทางการศกึษาของบานเรา ทัง้นีอ้าจจะสืบเนือ่ง
มาจากเทคนิคดังกลาวนอกจากจะมีความสลับ
ซับซอนเปนอยางมากแลวยังจําเปนตองอาศัย
ความรูพื้นฐานทางสถิติที่ลึกซึ้งประสบการณและ
ความชํานาญของผูวิจัยในการวัดผลประเมินผล
รวมท้ังการจัดกระทํากับขอมูลอยางเพียงพอและ
ยังตองอาศัยซอรฟแวรโดยเฉพาะในการวิเคราะห
อีกดวยนอกเหนือจากองคความรูพื้นฐานในการ
ออกแบบการวจิยัทีถ่กูตองและทีส่าํคญัอกีประการ
หนึ่งก็คือองคความรู ที่ถูกพัฒนาขึ้นมานั้นเกือบ
ทั้งหมดจะเปนภาษาอังกฤษทั้งในรูป journal หรือ
ตาํราซึง่มักจะเปนอปุสรรคสาํหรบัคนไทยสวนใหญ
ในการเขาถึงองคความรูเหลานั้น
 วัตถุประสงคของบทความนี้มุงที่จะนําเสนอ
เทคนิคในการวิเคราะหขอมูลทั้งที่อยูในรูปโมเดล
การวัดเชนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) และเทคนคิ
การวิเคราะหพหุระดับ (Multilevel Analysis) ซึ่ง
เทคนิคทั้งสองเองก็ยังเปนเร่ืองใหมและจํากัด
เฉพาะในนกัวิจยับางทานเทานัน้และการนาํเทคนคิ
ทั้งสองมาวิเคราะหรวมกันก็ยิ่งทวีความซับซอน

มากยิง่ข้ึน ดงันัน้ในบทความครัง้นีจ้งึมจีดุมุงหมาย
เนนที่ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิค
ทั้งสองรวมกันเพื่อใหสามารถเขาใจในเทคนิคและ

ขั้นตอนของการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
พหุระดับผูเขียนจะใชขอมูลที่เปนดัชนีชี้ภาวะผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 4 ตัว คือ
ภาวะผูนําดานหลักสูตรดานกิจกรรมการเรียนการ
สอน ดานสื่อการเรียนการสอนและดานการวัดผล
ประเมินผล โดยใชฐานขอมูลของสุรัตน กุดกันยา 
(2555) ซึ่งเปนแบบสอบถามวัดการรับรูภาวะผูนํา
ทางวิชาการของผู บริหารโรงเรียนในสังกัดเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬโดยสอบถาม
จากครูจํานวน 821 คน จาก 149 โรงเรียน เพื่อนํา
มาสรางเปนโมเดลการวัดภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารในลักษณะท่ีเปนตัวแปรองคประกอบ 
(Factor) ที่มีตัวแปรสังเกตทั้ง 4 ตัว
 เปนดัชนโีดยทําการวิเคราะหโมเดลการวัดนี้
ในสองระดับคือระดับบุคคล (Within group) ในท่ีนี้
คือครูและในระดับกลุม (Between group) ในที่นี้
คือโรงเรียนการนําเอาความรูในการวิเคราะหองค
ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) มารวมกับการวิเคราะห
พหุระดับ (Multilevel analysis) นี้ทําใหไดเทคนิค
การวิเคราะหใหมขึ้นมาเรียกวาการวิเคราะหองค
ประกอบพหุระดับ (Multilevel Factor Analysis: 
MFA) โดยการนําเสนอข้ันตอนของการวิเคราะห
ทลีะข้ันตอนเพือ่ใหเกิดความเขาใจในเทคนคิวธิกีาร
วิเคราะหตอไป

ภาวะผูนําทางวิชาการ
 ผู นํา (Leadership) หมายถึงบุคคลที่มี
ความรู ความสามารถในการใชปญญาชี้นําเพื่อ
ปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนบรรลุตามเปาหมาย
และวัตถุประสงคตอองคกรและตอตนเองโดย
อาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมให  เกิดการ
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เปลี่ยนแปลงไปสูในทิศทางท่ีพึงประสงคดังนั้น
ผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนจึงหมายถึง
ผูบริหารโรงเรียนที่มีความรูความสามารถในการ
ชี้นําแกครูในทางวิชาการเพ่ือนํากระบวนการเรียน
การสอนไปสูเปาประสงคของการจัดการศึกษา
และภาวะผูนําทางวิชาการจึงหมายถึงสภาพความ
สามารถของผูบริหารโรงเรียนในการนําความรู 
แนวคดิวธิกีารตลอดจนเทคโนโลยทีีม่ปีระสิทธภิาพ
มาใชในการบริหารจัดการใหเกิดประโยชนกับ
คณะครูและนักเรียน
 เนื่องจากภาวะผูนําทางวิชาการเปนสภาพ
นามธรรมจึงทําใหยากตอการวัดคาโดยตรงใน
ทางปฏิบัติเพื่อใหการวัดคาเปนไปอยางเปนปรนัย
จึงมักจะใชตัวแปรสังเกต (Observed variables) 
หรือตัวแปรที่เปนรูปธรรมเพื่อเปนดัชนีชี้วัดสภาพ
ที่เปนนามธรรมหรือที่เรียกวาตัวแปรแฝง (Latent 
variables) หรือตัวแปรองคประกอบ (Factors) 
จากวรรณคดีที่เกี่ยวของไดมีผู สรางดัชนีตางๆ 
เพื่อใชวัดภาวะผูนําทางวิชาการมากมายแตกตาง
กันไปในการศึกษาเฉพาะกรณีครั้งนี้ไดใชดัชนี 
4 ตัวเพ่ือวัดภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียน ไดแก ความสามารถของผูบริหารในการ
ชี้นําในเรื่อง 1) หลักสูตร 2) กิจกรรมการเรียน
การสอน 3) สื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน 
และ 4) การติดตามประเมินผลการเรียนการสอน
โดยใชโมเดลการวัดเป นโมเดลองคประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
องคประกอบเดียว

การวิเคราะหพหุระดับ
 โดยท่ัวไปแลวการวัดภาวะผู นําทางวิชา
การของผูบริหารโรงเรียนมักจะไมวัดโดยตรงจาก
ตัวผู บริหารเนื่องจากจะมีอคติจากการปกปอง
ตั ว เอง เข  ามา เ ก่ียวข อง ซ่ึ งจะส  งผลให  เกิด

ความคลาดเคลื่อนในการวัดสูงการวัดตัวแปรนี้
จึงมักจะวัดจากการรับรูภาวะผูนําทางวิชาการของ
ครูในโรงเรียนจึงทําใหประชากรที่ทําการศึกษา
เปนสองระดับคือระดับครูและระดับโรงเรียนนั้น
คือคะแนนท่ีวัดไดจึงประกอบดวยความแปรปรวน
สองสวนคือสวนที่เปนความแปรปรวนภายใน
กลุ ม (Within group) หรือครูและสวนท่ีเปน
ความแปรปรวนระหวางกลุม (Between group) 
มิวเธน (Muthen 1990) ไดใหขอตกลงในการ
วิเคราะหไววาประชากร (ครู) จะถูกแบงใหลงใน
แตละกลุม (โรงเรียน) ดังนั้นขอมูลตัวแปรของครู
แตละคนจึงสามารถเขียนในรูปเวคเตอรเปน Y

ig 

เมื่อ i แทนครูแตละคนและ g แทนโรงเรียนแตละ
โรงการผันแปรของคะแนน Y

ig
 สามารถแยกออก

ไดเปนสองสวน สวนระหวางกลุ ม (Between 
groups component) Y

B
 = Y

g
 และสวนภายในกลุม 

(Within groups component) Y
w
 = Y

ig
 - Y

g
 หรือ

คะแนนของแตละคนสามารถแสดงในรูปคะแนน
ความเบี่ยงเบนและเวคเตอรคะแนนรวมเปน Y

T
 = 

Y
ig
 สวนความแปรปรวนและ Y

B
 และ Y

W
 ตางก็ไม

สัมพันธกัน (Orthogonal) และเปนลักษณะบวก 
(Additive) จึงสามารถเขียนในรูปสมการไดดังนี้

 Y
T
 = Y

B
 + Y

W
 

 (Hox, Joop J. 2010 : 290)                  (1)

 การแยกสวนคะแนนเชนนีเ้มือ่นาํไปวเิคราะห
คาความแปรปรวนรวม (Covariance) เพื่อใชเปน
ตัวปอนขอมูลในการวิเคราะหสมการโครงสราง
จะได ∑

B
 คือ เมทริกซความแปรปรวนรวมระหวาง

กลุ มของประชากรและ ∑
W
 คือ เมทริกซความ

แปรปรวนรวมภายในกลุมของประชากรดังนั้น
สมการความแปรปรวน รวมจึงเขียนในรูปเมทริกซ
เปนดังนี้
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 ∑
T
=∑

B
+∑

W

 (Hox, Joop J. 2010 : 291)                  (2)

 โดยอาศัยตรรกะเดียวกันเราก็สามารถแยก
สวนความแปรปรวนรวมของตัวอยางที่ใชเปนคา
ประมาณท่ีไมมีอคติไดเชนกันเชนในกรณีขนาด
ตัวอยางของแตละคนเปน N ถูกจัดลงใน G กลุม
กลุมละ n เทาๆ กัน (ในท่ีนี้จะใชสัญญาลักษณ i 
แทนครูแตละคนตั้งแต 1 ถึง N และ g คือโรงเรียน
ตัง้แต 1 ถงึ G) เราจะไดสมการความแปรปรวนรวม
ของคาประมาณเปน

 S
T
=S

B
+S

W
 

 (Hox, Joop J. 2010 : 291)                  (3)

 เมทริกซ ∑
W
 ซึ่งเปนเมทริกซความแปรปรวน

รวมภายในกลุมของประชากรสามารถประมาณคา
ไดจากเมทรกิซความแปรปรวนรวม (Pooled within 
group covariance matrix) S

PW
 ซึง่คาํนวณจากสตูร

ดังนี้
 (Hox, Joop J. 2010: 291)

 S
PW

 =   
G

∑
 
∑
N

g n
(Y

ig
-Y

g
)(Y

ig
-Y

g
)”

N-G
                  (4)

 สวนการประมาณคาพารามิเตอรของ ∑
B
 นัน้

ไมสามารถประมาณคาไดโดยตรงแตจะประมาณ
คาจากเมทริกซความแปรปรวนรวมของตัวอยาง 
S

B
 แทนโดยคํานวณจากสูตร (Hox, Joop J. 2010: 

292) 

 SB =  
G

∑
 
n

g
(Y-Yg

)(Y-Yg
)’

G-1
                     (5)

 เมื่อ Y  คือเวคเตอรคาเฉลี่ยรวม (Grand 
mean) และ Y

g
 คือเวคเตอรคาเฉลี่ยแตละกลุม 

(Group means) มิวเธน (Muthen 1990) ไดแสดง
ใหเห็นวา S

PW
 เปนคาประมาณที่ดีที่สุดของ ∑

W
 ที่

ขนาดตัวอยาง N-G และเปนคาประมาณที่ดีที่สุด
ของ ∑

W
+c∑

B
 ที่ขนาดตัวอยาง G และ c คือคาคงที่

ขึ้นอยูกับขนาดของกลุมดังนั้นจึงทําใหได (Hox, 
Joop J. 2010: 292) 

 S
PW

 = ∑̂
W
                                            (6)

และ
 S

B
 = ∑̂

W
+ c ∑̂

B
                                    (7)

 เมื่อ c คือคา scaling factor ซึ่งสะทอน
ขนาดของกลุม (Muthén, 1994; Muthén & Muthén, 
1998 อางใน Heck, and Thomas, 2000:119) 
และในสมการ (6) และ (7) ไดแสดงใหเห็นวาการ
วิเคราะหองคประกอบพหุระดับสามารถทําไดโดย
การประมาณคาเมทริกซความแปรปรวนรวมใน
ระดับบุคคลและในระดับกลุมใชใชวิธีวิเคราะห
กลุมพหุ (Multi-group analysis) ของโปรแกรม
การวิเคราะห SEM โดยทั่วไป เชน LISREL AMOS 
หรือโปรแกรม EQS เปนตนวิเคราะหโมเดลทั้งสอง
ระดับแบบพรอมกัน (Simultaneously) ในบทความ
นี้ผูวิจัยจะไดใชโปรแกรม EQS เพื่อประมาณคา
เมทริกซความแปรปรวนรวมของทั้งหมดในระดับ
บุคคล (ครู) และในระดับกลุม (โรงเรียน) แลวจึง
ใชโปรแกรม AMOS เพื่อวิเคราะหเมทริกซความ
แปรปรวนรวมท้ังหมดระหวางกลุมและภายในกลุม
โดยวิเคราะหแบบกลุมพหุสําหรับเมทริกซระหวาง
กลุมและภายในกลุม
 คาคงที่ c คือคา scaling factor หรือ Ad 
Hoc Estimator constant ใน EQS หาไดจากสูตร 
(Heck, & Thomas, 2000:120)

 c = [N2-
G

∑
 g=1N

2

g ][N(G-1)]-1                  (8)
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 ในกรณีที่ขนาดของกลุมเทากันคา c จะ
ประมาณขนาดของกลุมและถาขนาดของกลุมไม
เทากันคา c จะมีคาประมาณคาเฉล่ียของขนาด
กลุม

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
 การนําเสนอครั้งนี้ไดใชโมเดลการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis: CFA) ที่เปนแบบองคประกอบรวม 
(Common factor)  ที่มีองค ประกอบเดียว 
(Singlefactor model) โดยมีเวคเตอรของดัชนีของ
แตละบุคคลเปนดังนี้ (Hox, Joop J. 2010: 297) 

          (9)

เมื่อ  คือเวคเตอรตัวแปรสังเกตภาวะผูนํา
ทางวิชาการในระดับบุคคล (ครู) 
  คือเวคเตอรคานํ้าหนักองคประกอบ
ในระดับบุคคล (ครู) 
คือตัว  แปรองคประกอบภาวะผู นําทาง
วิชาการในระดับบุคคล (ครู) 
  คือเวคเตอรของสวนที่เหลือในระดับ
บุคคล (ครู) 

 ในระดับบุคคลจะบังคับให intercept (คา
เฉล่ีย) มีคาเปนศูนย.ในทุกตัวแปรสังเกตเพราะไม
ตองการใหมคีวามแปรปรวนในระดับกลุมมาปนอยู
ในระดับน้ีซึ่งจะสงผลใหความแปรปรวนเปนความ
แปรปรวนในระดับบุคคลอยางเดียว (Hox, Joop 
J. 2010: 297)

       (10)

เมื่อ  คอืเวคเตอรตวัแปรเชิงสุมสงัเกตภาวะ
ผูนําทางวิชาการในระดับกลุม (โรงเรียน) 
  คือเวคเตอร intercept (คาเฉลี่ย) ใน
ระดับกลุม (โรงเรียน) 
  คือเวคเตอรคานํ้าหนักองคประกอบ
ในระดับกลุม (โรงเรียน) 
  คอืตวัแปรองคประกอบภาวะผูนาํทาง
วิชาการในระดับกลุม (โรงเรียน) 
  คือเวคเตอรของสวนท่ีเหลือในระดับ
กลุม (โรงเรียน) 

 เมื่อเขียนรวมกันไดดังนี้ (Hox, Joop J. 
2010: 297)

  (11)

 คาประมาณเมทริกซความแปรปรวนรวมเปน 
(Heck, & Thomas, 2000:118)

                           (12)

 คาประมาณความแปรปรวนรวมในแตละ
ระดับคือ (Heck, & Thomas, 2000:118)

                    (13)

                      (14)

 เมื่อนํามามาคํานวณคาสหสัมพันธภายใน
ชั้น (Intraclass correlation) จะไดดังนี้ (Heck, 
2001:9)

                                 (15)
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 เม่ือ  คือความแปรปรวนในระดับกลุม
และ  คือความแปรปรวนภายในกลุม

 เพื่อใหเขาใจสมการขางตนไดดีขึ้นจะใช
แผนภูมขิางลางนีเ้พือ่อธบิายวิธคีดิดงักลาวแผนภมูิ
ขางลางเปนการแสดงโมเดลการวิเคราะหองค
ประกอบเชงิยนืยนัพหรุะดบัทีเ่ปนแบบองคประกอบ
เดี่ยว (Single factor) ในซีกลางที่เขียนวา “within” 
คือระดับบุคคลจะมีตัวแปรสังเกต 4 ตัว (Y

w1
-Y

w4
) 

ซึ่งแสดงอยูในรูปสี่เหล่ียมและมีเปนตัวแปรองค
ประกอบในระดับบุคคลและมีเปนความคลาด
เคลื่อนเชิงสุมในระดับบุคคลในซีกบนที่เขียนวา 
“Between” คือโมเดลในระดับกลุมมีเปนตัวแปร
องคประกอบในระดับกลุมและเปนความคลาด
เคล่ือนเชงิสุมในระดบักลุมและ Y

B1
-Y

B4
 คอืคาเฉลีย่

ของกลุม (Group mean) ของ Y
w1

-Y
w4

 ตามลําดับ
ซึง่ในการวเิคราะหองคประกอบเชิงยนืยันพหรุะดับ
จําเปนจะตองรันโมเดลในทั้งสองระดับพรอมกัน 
(Simultaneously) 

 มิเธน (Muthen, 1994) ไดเสนอข้ันตอนใน
การวิเคราะห MCFA ไว 5 ขั้นตอนดังนี้
 1. วเิคราะหโมเดลภาพรวม (Total model) 
โดยการวิเคราะห CFA ตามปกติระดับเดียว 
(1-level) โดยใช เมทริกซ ประมาณคาความ
แปรปรวนรวม S

T
 ใน (3) 

 2. วิเคราะหค าสหสัมพันธ ภายในช้ัน 
(Intraclass correlation: ICC) จดุมุงหมายเพือ่ตอบ
คําถามวาขอมูลนี้จําเปนตองวิเคราะหเปนแบบพหุ
ระดับหรือไมคา ICC จะมีคาอยูระหวาง 0-1 ยิ่งคา 
ICC มีคามากข้ึนเทาใดก็จะแสดงใหเห็นวาขอมูล
นั้นมีความจําเปนตองวิเคราะหโดยวิธีพหุระดับแต
ถามคีานอยมากก็จะแสดงวาไมมคีวามจาํเปนตอง
วิเคราะหโดยวิธีนี้แตอยางไรก็ตามยังไมมีเกณฑที่
ชัดเจนวาคา ICC ขนาดใดจึงจะตัดสินใจวิเคราะห
แบบพหุระดับเฮคและโธมัส (Heck, 2001:99) 
ไดเสนอวาคา ICC นอยกวา .05 ก็ไมจําเปนตอง
วิเคราะหเปนพหุระดับในกรณีที่มีตัวแปรหลายตัว
จะใชคาเฉลี่ย ICC ของตัวแปรเหลานั้นเพื่อตัดสิน
 3. วิ เคราะห  โม เดลโดยใช  เมทริ กซ 
ความแปรปรวนร วมของผลรวมภายในกลุ ม 
(Pooled-within covariance matrix: S

PW
) ใน (6) 

เปนขอมูล
 4. วิเคราะหโมเดลโดยใชเมทริกซความ
แปรปรวนรวมของผลรวมระหวางกลุม (Between 
covariance matrix: S

B
)

 5. วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุ
ระดับโดยใชเมทริกซความแปรปรวนรวมท้ังภายใน
กลุม (S

PW
) และระหวางกลุม (S

B
) ที่ปรับคาโดยใช 

scaling factor (c) และ S
PW

 แลวในการวิเคราะห
ครั้งเดียว (Simultaneously) 

การวิเคราะหขอมูล
 ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชขอมูลของสุรัตน

แผนภูมิที่ 1
กรอบความคิดการวิเคราะหองคประกอบ

เชิงยืนยันพหุระดับ
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กุดกันยา (2555) ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลแบบปฐม
ภูมิจากโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในจังหวัด
บงึกาฬและจังหวดัหนองคายท้ังหมด 149 โรงเรยีน
โดยเก็บขอมูลจากครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวนท้ังสิ้น 821 คน หรือโดยเฉล่ียโรงละ 5.51 

คน และมีคา scaling factor = 5.3963 โดยการ
สุ มตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage 
Random Sampling) ในการประมาณคาเมทริกซ
ความแปรปรวนรวมท่ีจาํเปนใน 2 ระดับใชโปรแกรม 
EQS ไดเมทริกซ ความแปรปรวนรวมเปนดังนี้

 ใชขอมูลเมทริกซทั้งขางตนเพ่ือเปนขอมูล
ในการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนท่ี 5 โดย
ถาวิเคราะหดวยโปรแกรม Mplus 5.2 โปรแกรม
จะวิเคราะหคา scaling factor และปรับเมทริกซ 
S

B
 ใหสามารถประมาณคาเมทริกซ ∑

B
 ไดอยาง

ถูกตองโดยอัตโนมัติแตถาใชโปรแกรมอ่ืนเชน 
LISREL 7.8, EQS 6.1, หรอื AMOS 16.0 กส็ามารถ
ทําไดโดยใชคําสั่ง Multi-group โดยกําหนดให
กลุมที ่1 เปนระดบัที ่1 (Within) ใชขอมลูในเมทริกซ 

S
PW 
และกลุมที ่2 เปนระดบัท่ี 2 (Between) ใชขอมูล

ในเมทริกซ S
B
 และกําหนดบังคับ (Constrained) 

ใหคาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรสวนที่เหลือ 
(Residual) เทากับ √c คา c คือคา scaling factor 
เพือ่ไมใหการประมาณคาพารามเิตอรมคีวามคลาด
เคลื่อนมากเกินไปในการศึกษากรณีตัวอยางคร้ังนี้
สรางเมทริกซขอมูลโดยใชโปรแกรม EQS 6.1 และ
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม AMOS 16 ผลการ
วิเคราะหขอมูลดังในตารางที่ 1-2 ดังนี้
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ผลการวิเคราะหขั้นตอนที่ 1
 ในขัน้ตอนที ่1 เปนการวเิคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยัน (CFA) ตามปกติหรือเปนการวิเคราะห
ที่ไมมีการแยกความแปรปรวนในแตละระดับออก
จากกันวาเปนระดับบุคคลและระดับกลุมหรือการ
วิเคราะหระดับเดียว (Single level) จึงทําใหไม
สามารถแปลผลไดอยางชัดเจนวาความแตกตาง
ของคะแนนนั้นเปนความแตกตางเนื่องจากความ
แปรปรวนในระดับบุคคลหรือในระดับกลุมซึ่งเปน
ประเด็นปญหาทีท่าํใหตองมกีารวิเคราะหพหุระดับ
 ผลการวิเคราะหพบวาคา X2 เทากับ 38.376 
ที่องศาอิสระเทากับ 2 คา X2/dƒ= 19.188 ดังใน

ตารางท่ี 1 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
บ งบอกว าโมเดลยังไม สอดคล องกับข อมูล
เชิงประจักษดีนักแตเนื่องจากคา X2 มักจะมี
แนวโนมมีนัยสําคัญเมื่อขนาดตัวอยางมากข้ึน
แตเมื่อพิจารณาจากคาดัชนีประเมินโมเดล CFI 
เทากับ .990 ซึ่งช้ีใหเห็นวาโมเดลสอดคลองเปน
อยางดีกับขอมูลเชิงประจักษแตอยางไรก็ตาม
การแปลผลคาพารามิเตอรต างๆ ในโมเดลนี้
จะไมสามารถทําไดอยางถูกตองเน่ืองจากไมได
มีการแยกความแปรปรวนกันระหวางระดับบุคคล
และระดับกลุมดังไดกลาวมาแลว
 เมื่อพิจารณาที่ค านํ้าหนักองคประกอบ

ตารางที่ 1 ผลการประเมินโมเดลในขั้นตอนที่ 1 ถึงที่ 5

ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในช้ันคานํ้าหนักองคประกอบของโมเดลระดับเดียวและโมเดล 2 
  ระดับคาไอเกนวาลูและคาเฉลี่ยความแปรปรวนสกัด

หมายเหตุ B คือ คานํ้าหนักองคประกอบซึ่งแสดงในรูปคะแนนมาตรฐาน SE คือ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน z คือ 
  สถิติทดสอบ
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พบวาทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติและมีคาสูงมาก
คือมีคาตั้งแต .887 ถึง .935 และสงผลใหคา
ไอเกนวาลู  (ค าไอเกนวาลูที่ยอมรับว าเป น
องคประกอบไดจะตองไมนอยกวา 1) และคาเฉลี่ย
ความแปรปรวนสกัด (AVE) สูงไปดวย (แสดงใน
ตารางท่ี 2) ผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวแสดง
ใหเห็นวาตัวแปรสังเกตท่ี 4 ตัวเปนเปนดัชนีวัด
ตัวแปรแฝงภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนไดเปนอยางดีและทําใหโมเดลการวัดมี
ความเท่ียงตรงเชิงลูเขา (Convergent validity) 
ดวย (พิจาณาจากการมีนัยสําคัญของคานํ้าหนัก
องคประกอบทุกตัวและคา AVE มากกวา .50) 
และทําห็โมเดลการวัดภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบรหิารนีม้คีวามเปนเอกมติ ิ(Unidimensionality) 
อีกดวย

ผลการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 2
 ผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธภายในชั้น 
(Intraclass Correlation Coefficient: ICC) ซึ่ง
เปนคาที่แสดงถึงสัดสวนความแปรปรวนระหวาง
กลุมกับความแปรปรวนทั้งหมดของตัวแปรสังเกต
แตละตัวถาคานี้ไมเปนศูนยก็แสดงวามีความ
แปรปรวนระหวางกลุมถาหากมีคามาก (.10 ขึ้น
ไป) กจ็ะแสดงใหเหน็วามีความจําเปนตองวิเคราะห
เป นแบบพหุระดับมิเช นนั้นแลวจะทําใหเกิด
ความคลาดเคลื่อนในการแปลผล
 ผลการวิเคราะหคา ICC ของตัวแปรสังเกต
ทั้ง 4 ตัวพบวามีคาคอนขางสูงคือมีคาตั้งแต .644 
ถึง .715 หรือเฉล่ียเทากับ .665 (รายละเอียด
ในตารางท่ี 3) ซึ่งบอกใหทราบวาความแปรปรวน
ของตัวแปรสังเกตถึงรอยละ 66.5 เปนของระดับกลุม
หรือกลาวอีกอยางหนึ่งวาคาคะแนนภายในกลุม
แตกตางกันนอยหรือไมเปนอิสระ แตขึ้นอยู กับ
กลุ  มจึ ง เป นการยืน ยันว  า ในการวิ เคราะห 

องคประกอบครัง้นีม้คีวามจาํเปนตองวเิคราะหเปน
พหุระดับหรือแยกความแปรปรวนออกเปนภายใน
กลุมและระหวางกลุมกอนการวิเคราะห

ผลการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 3
 เป นการ วิ เคราะห ที่ มี การแยกความ
แปรปรวนระหวางกลุมออกไปกอนใหเหลือเฉพาะ
ความแปรปรวนภายในกลุมหรือความแปรปรวน
เฉพาะบคุคลเทานัน้ซึง่สามารถทําไดโดยการบังคบั
ใหคาเฉลี่ยของตัวแปรสังเกตแตละตัวมีคาเปน
ศูนยในเมทริกซ S

PW
 หรือทําใหความแปรปรวน

ระหวางกลุมเปนศูนย
 ผลการวิเคราะหประเมินโมเดลพบวาคา 
X2 = 49.056 องศาอิสระเทากับ 2 คา X2/dƒ = 
24.528 และคา CFI = .967 ดังในตารางท่ี 2 จึง
สรุปวาโมเดลนี้สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
เปนอยางดีจะเห็นวาโมเดลน้ีเมื่อเทียบกับโมเดล
รวมโดยพิจารณาจากคา X2 คา X2/dƒ และคา 
CFI จะพบวาโมเดลรวมมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษดีกวาทั้งนี้ก็เนื่องจากโมเดลรวม
เปนโมเดลท่ีมีทั้งความผันแปรระดับบุคคลและ
ระดับกลุมรวมกันอยูสวนโมเดลในขั้นตอนที่ 3 นี้มี
เฉพาะความผันแปรระดับบุคคลเทานั้นจึงมีความ
แปรปรวนนอยกวาและสงผลใหโมเดลท่ีมีความ
แปรปรวนมากกวาสอดคลองกับขอมลูเชงิประจกัษ
มากกวานั้นเองในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาจาก
คานํ้าหนักองคประกอบคาไอเกนวาลูและคา AVE 
ก็พบวาโมเดลรวมมีคาดีกวาซึ่งเปนการยืนยันอีก
ครั้งวาโมเดลการวัดในโมเดลรวมดีกวาในโมเดล
ในข้ันตอนท่ี 3 ซึ่งเปนโมเดลระดับบุคคลผลการ
คนพบดังกลาวเปนหลักฐานสําคญัวาการวเิคราะห
พหุระดับมีความจําเปนเนื่องจากโมเดลภาพรวม
ใหผลเกินความเปนจริง (Over estimate) เพราะ
ในโมเดลนี้มีทั้งความแปรปรวนในระดับบุคคล
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และในระดับกลุ มสวนโมเดลในขั้นตอนที่ 3 มี
เฉพาะความแปรปรวนระดับบุคลเทานั้นจึงสงผล
ใหการประมาณคามีความคลาดเคล่ือนประเภท
ที่ 1 (Type I error) มากเกิดความเปนจริง (Type 
I error inflation) ดังนั้นการวิเคราะหเปนภาพรวม
ระดับเดียวจึงไมเหมาะสม

ผลการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 4
 ในข้ันตอนน้ีข อมูลที่นําไปวิเคราะหคือ
เมทริกซความแปรปรวรรวม S

B
 ซึ่งเปนเมทริกซ

ความแปรปรวนรวมทีค่าํนวณไดจากคาเฉลีย่แตละ
กลุมของแตละตัวแปรสังเกตสูตรที่ (5) เปนที่นา
สงัเกตวาเมทรกิความแปรปรวนตวัอยางนีไ้มไดเปน
คาประมาณที่ดี (Bias estimate) ของเมทริกซ ∑

B
 

แตเปนคาประมาณที่ไมมีอคติ (Unbias) ของ
เมทริกซ ∑

W
+c∑

B
 ดังไดกลาวแลวใน (7)

 ผลการวิเคราะหประเมินโมเดลพบวาคา 
X2=4.379 องศาอิสระเทากับ 2 คา X2/dƒ=2.190 
และคา CFI=.985 ดงัในตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะห
ดังกลาวชี้ใหเห็นวาโมเดลที่ 3 นี้เปนโมเดลที่
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษคอนขางสูงมาก
โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อเทียบกับโมเดลอื่นๆ ทั้งนี้
ก็ เ น่ืองจากโมเดลน้ีมีขนาดตัวอยางนอยกวา
โมเดลอื่นๆ นั้นเอง (จํานวนตัวอยางที่มากมักจะ
มีแนวโนมทําให X2 มีคามากและนัยสําคัญทาง
สถิติ) การที่ โมเดลนี้สอดคลองกับข อมูลเชิง
ประจักษสูงก็จะสอดคลองกับคา ICC ที่คอนขาง
สูงซึ่งบงบอกใหทราบวาความแปรปรวนในระดับ
กลุมสูงและเมื่อไดพิจารณาในรายคานํ้าหนัก
องค ประกอบก็พบว ามีค านํ้าหนักสูงมากทุก

ตัวแปรสังเกตซ่ึงก็เปนการยืนยันอีกครั้งวาโมเดล
ระหวางกลุมนีม้คีวามจาํเปนตองแยกวเิคราะหจาก
โมเดลที่ 1 และยังเปนที่นาสังเกตอีกวาการที่ดัชนี
ประเมินชี้ใหเห็นวาโมเดลนี้ดีกวาทุกโมเดลก็เพราะ
วา S

B
= ∑

W
+c∑

B
 เมทริกซดังในสูตรที่ (7)

ผลการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 5 
 ในขั้นตอนน้ีเปนการวิเคราะหโมเดลท่ี 2 
(ภายในกลุม) กับโมเดลที่ 3 (ระหวางกลุม) ของ
ขั้นตอนที่ 3 และที่ 4 พรอมกันโดยไมแยกวิเคราะห
โดยการปรับเมทริกซ S

B
 ใหเปนคาประมาณท่ี

ไมมีอคติ (Unbias) แลวแมวาผลการวิเคราะหคา
นํ้าหนักองคประกอบจะใหผลไมแตกตางกันกับ
การวิเคราะหในกันตอนที่ 3 และที่ 4 แตสิ่งที่
แตกต างกันมากก็คือการวิเคราะห พร อมกัน
จะมีจํานวนองศาอิสระมากกวาซึ่งสงผลใหคา 
X2/dƒ นอยกวาโมเดลท่ี 1 และที่ 2 ซึ่งบงบอก
วาการวิเคราะหพรอมกันทําใหโมเดลสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษมากกวาและที่สําคัญมากกวา
นี้ก็คือไมทําใหความคลาดเคล่ือนประเภทท่ี 1 ใน
การประมาณคาพารามิเตอรสูงกวาความเปนจริง 
(Type 1 error inflation) เมื่อเปรียบเทียบความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษระหวางโมเดล
ภายในกลุมกับโมเดลระหวางกลุมโดยพิจารณา
จากคาดัชนี RMSR พบวาโมเดลระหวางกลุมมีคา
เทากับ .001 สวนโมเดลภายในกลุมมีคาเทากับ 
.034 ซึ่งชี้ใหเห็นวาโมเดลท้ังสองสอดคลองกับ
ขอมลูเชงิประจกัษแตโมเดลระหวางกลุมสอดคลอง
มากกวา (ดูตารางที่ 2) 
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 ผลการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 5 ยังสามารถ
แสดงรายละเอียดไดดังในแผนภูมิที่ 2 ดังนี้

คา (Residual variance) ในโมเดลท่ีวิเคราะห
พหุระดับในข้ันตอนท่ี 5 ตํ่ากวาที่ไดในข้ันตอน
ที่ 3 และ 4 เปนอยางมากซึ่งแสดงใหเห็นวาการ
วิเคราะหในขั้นตอนที่ 5 เป นการวิเคราะหที่
เหมาะสมที่สุด

อภิปรายผล
 เปนที่ทราบกันทั่วไปแลววาการวัดภาวะ
ผูนําดานตางๆ นั้นควรจะวัดจากผูที่เปนผูปฏิบัติ
มากกวาที่จะวัดจากตัวผูนําโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยง
อคติจากตัวผูนําเองการวัดภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบรหิารโรงเรียนก็มกัจะวัดจากครูหรอืนกัเรยีน
มากกวาที่จะวัดจากตัวผู บริหารโดยตรงการวัด
เชนนี้จึงทําใหเกิดประชากร 2 กลุมที่มีลักษณะ
ลดหลั่นกัน (Hierarchical) และอาจเปนเหตุให
ประชากรครูซึ่งเปนประชากรผูใหขอมูลไมเปน
อิสระจากประชากรผู บริหารซึ่งเปนประชากรที่
สนใจศึกษาความเปนอิสระน้ีสามารถวัดไดจากคา
สหสัมพันธภายในชั้น (ICC) ถาคา ICC มีคามาก
ก็จะบอกใหทราบวาประชากรกลุมบุคคลไมเปน
อิสระจากกลุมยิ่งคา ICC มากก็ยิ่งแสดงใหเห็นวา
ประชากรในระดับบุคคลขึ้นอยูกับประชากรระดับ
กลุมหรืออีกนัยหนึ่งก็คือประชากรในระดับบุคคล
มลีกัษณะเหมือนกนัในกลุมเดียวกนัแตจะแตกตาง
กนัระหวางกลุมนัน้คือคาทีว่ดัไดจากประชากรระดบั
บคุคลจะประกอบดวยความแปรปรวนทัง้ของระดบั
บุคคลและระดับกลุมไมใชมีเฉพาะระดับบุคคล
อยางเดียวดังนั้นการที่เราใชขอมูลเพื่อวิเคราะห
ในระดับบุคคลจึงมีความแปรปรวนในระดับกลุม
ปนอยูดวยเสมอถาหากไมแยกความแปรปรวนใน
ระดับกลุมออกไปกอนการวิเคราะหก็จะทําใหเกิด
การประมาณคาสูงเกินจริง (Over estimation) 
และสงผลใหเกิดความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 
สูงกวาความเปนจริงดวยเทคนิคในการวิเคราะห

แผนภูมิที่ 2
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ

 จากแผนภูมิที่ 2 แสดงคานํ้าหนักองค
ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานในระดับภายใน
กลุมมีคาตั้งแต .70 -.81 และในระดับระหวางกลุม
มีคาตั้งแต .96 -.98 จะเห็นวาโมเดลการวัดใน
ระดับระหวางกลุมดีกวาโมเดลการวัดภายในกลุม
ซึ่งสอดคลองกับความเช่ือที่วาโมเดลการวัดครั้งนี้
มุ งวัดที่ตัวผู บริหารโรงเรียนซ่ึงเปนระดับกลุ ม
มากกว  า ท่ี จ ะ มุ  ง วั ดที่ ค รู ห รื อ ร ะ ดับบุ คคล
อนึ่งการท่ีตัวแปรดัชนีในระดับกลุมมีคาน้ําหนัก
องคประกอบสูงมาก (มากกวา .9) ก็ยังแสดงใหอีก
เห็นวาดัชนีเหลานี้เพียงลําพังตัวเดียวก็อาจใชเปน
ดัชนีวัดตัวแปรองคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการ
ไดแลวเปนที่นาสังเกตวาคานํ้าหนักองคประกอบ
ของโมเดลท่ีวิเคราะหในขั้นตอนท่ี 3 และ 4 จะมี
คาเทากันกับคานํ้าหนักองคประกอบที่ไดในการ
วิเคราะหขั้นตอนที่ 5 แตสิ่งที่แตกตางกันอยางมาก
ก็คือความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณ
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เพื่อแยกระดับบุคคลและระดับกลุมเรียกวาการ
วิเคราะหพหุระดับ (Multilevel analysis) ซึ่งใน
ปจจุบันไดมีการพัฒนาซอรฟแวรเพื่อชวยในการ
วิเคราะหเทคนิคนี้ขึ้นมามากมาย เชน Mplus, 
EQS, LISREL, MLwin เปนตนคา ICC ที่ถือวา
มีความจําเปนที่ตองวิเคราะหเปนแบบพหุระดับ
คือตองมีคาตั้งแต .1 ขึ้นไป
 ในการศึกษาคร้ังนี้ใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวม
โดยสุรัตนกุดกัญยาเปนขอมูลที่เก็บจากครูจํานวน 
821 คนจาก 149 โรงเรียนโดยใชโปรแกรม AMOS 
16 และ EQS 6.0 ในการวิเคราะหขอมลูเชิงประจักษ
ผลการวิเคราะหพบวาสอดคลองกับความเชื่อขาง
ตนกลาวคือคา ICC โดยเฉลี่ยสูงมากและทําให
โมเดลการวัดมีแนวโนมวัดในระดับกลุมมากกวา
ในระดับบุคคล (มากกวารอยละ 60) ซึ่งขอคนพบ
ดังกลาวก็สอดคลองกับผลการศึกษาของไดเออร 
(Dyer et. al. 2005) ที่ทําการศึกษาองคประกอบ
เชิงยืนยันของภาวะผู นําโดยศึกษาจากตัวแปร
สังเกต 4 ตัวคือ 1) ความมีรูปแบบ 2) กระบวนการ 
3) นิสัย 4) พิธีกรรมและ 5) ความรอบคอบพบวา
คา ICC ของตัวแปรท้ัง 5 อยูระหวาง .10-.26 ซึ่ง
ชี้ใหเห็นวาการวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนํามี
ความจําเปนตองวิเคราะหเปนแบบพหุระดับและ
ยังพบเชนเดียวกันวาโมเดลในการวิเคราะหแบบ
พหุระดบัมคีาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานนอยกวา
โมเดลอื่นๆ ซึ่งเปนการยืนยันวาการวิเคราะหองค
ประกอบเชิงยืนยันภาวะผูนําจําเปนตองวิเคราะห
เปนแบบพหุระดับ
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อาเซียนกับการจัดการศึกษาดานดนตรีในประเทศไทย

รองศาสตราจารย ดร.ปญญา รุงเรือง*

บทคัดยอ
 ผูคนในแวนแควนโบราณในดินแดนเอเชียอาคเนยเจริญดวยอารยธรรมมาแลวไมนอยกวา 4,000 ป 
แตละแวนแควนตางก็มีวัฒนธรรมของตนเองโดยเฉพาะ ไดแก อาณาจักรขอมทางดานตะวันออก ทวารวดี
ทางตะวันตก ลานนาทางเหนือและศรีวิชัยทางใต โดยมีอาณาจักรสยามที่ผูคนอพยพโยกยายมาจากทาง
ตอนใตของประเทศจีน และประสมประสานกับชาวสยามพ้ืนเมืองดั้งเดิมที่อยูทามกลางอาณาจักรอื่นๆ 
อาณาจักรเหลานี้มิไดอยูโดดเดี่ยวแตมีการติดตอระหวางกันทั้งดานการคาขาย การแตงงาน ตลอดจน
การสงคราม กอใหเกิดการกลืนกลายทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันอยางกวางขวาง ครั้นมีการแบงเขตแดน
ประเทศ จึงยากท่ีจะระบุลงไปใหแนชัดไดวาวัฒนธรรมน้ันๆเปนของใครมาแตเดิม และเม่ือมีการรวมกลุม
กันเปนภูมิภาคอาเซียนจึงตองมีการบริหารจัดการดานวัฒนธรรมอยางเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน
ดนตรี ทีจ่าํเปนตองอาศัยภาษาอังกฤษเปนสือ่กลางท้ังเพ่ือการถายทอดดนตรีไทยและเรียนรูดนตรีตางชาติ 

Abstract
 People of Ancient cities in Southeast Asia were civilized, at least 4,000 years ago, and 
each city had its own culture. Those cities were Khom in the east, Davaravati the west, Lanna the 
north, and Srivijaya in the south. People of ancient Siam whom migrated from south China and 
mixed with local people were among these cities. Each city was never alone but connected to 
each other in many ways, such as trading, intercultural marriage and even war. This movement 
created cultural assimilation amongst them all over the region. After the boundary of the countries 
was drawn on the map, it is hard to tell the origin of each particular tradition. Particularly when the 
ASEAN is established, Thai need a proper cultural management especially in music that requires 
English language for transmission Thai music and to learn music from abroad. 

คําสําคัญ : ดนตรีไทยเรียนรูดนตรีตางชาติ

Keywords : thai music learn music from abroad

*คณบดีคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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บทนํา
 พ.ศ.2558 ประเทศไทยจะเปนหนึ่งใน
ประเทศกลุมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งประกอบดวย
ประเทศทีเ่รยีกงายๆ วา พมา ลาว กมัพชูา เวยีดนาม 
มาเลเชีย สิงคโปร อินโดนีเชีย บรูไน ฟลิปปนส 
และไทย รวมกลุ มกันเพื่อสรางอํานาจตอรอง
และรวมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนสราง
สมดุลทางการเมืองระหวางประเทศ (ที่แฝงอยู) 
ดวย การรวมกลุมดังกลาวนี้สงผลใหประชากรของ
แตละประเทศในภูมิภาคนี้เดินทางไปมาหาสูกัน
อยางสะดวกย่ิงขึน้เพราะไมตองมวีซีา (Visa) ทาํให
การโยกยายแรงงานงายข้ึน แรงงานขามชาติ
จะมีมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกวางขวางขึ้น 
ตลอดจนการเพิม่ขึน้ของปญหาทางเศรษฐกจิ สงัคม 
และสาธารณสุข 
 ประเทศตางๆ ดังกลาวขางตนลวนมีวิถีชีวิต
ใกลเคียงกัน มากบางนอยบางแลวแตผูคนแตละ
ชาติพันธุและตําแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตร ซึ่งเปน
ผลมาจากการถายโยงทางวัฒนธรรมมาแตอดีต 
ประเทศในกลุมผืนแผนดินใหญ ไดแก พมา ไทย 
ลาว เขมร จะมีวัฒนธรรมใกลเคียงกันมากกวา
เวียดนามซ่ึงกระเดียดไปทางจีน และมาเลเชียกับ
อินโดนีเชียท่ีกระเดียดไปทางอาหรับ
 อยางไรก็ตาม เมื่อประเทศในกลุมอาเซียน
เข มแข็งขึ้น ก็ย อมเปนท่ีเพ งเล็งของประเทศ
มหาอํานาจในภูมิภาคใกลเคียง ซึ่งตองการมีสวน
รวมกับอาเซียนดวย นั่นก็คือ จีน อินเดีย และ
ญี่ปุน แมแตเกาหลีเองก็ไมเวน ดังนั้น มิชามินาน
ก็จะกลายเปนกลุ มอาเซียนบวกสามหรือบวกสี่ 
แลวแตกรณี นั่นก็หมายความวา เพื่อนบาน
ที่ไทยเราจะตองติดตอคาขายและรวมมือกัน
อยางใกลชิด หาไดมีเพียงสิบประเทศขางตนไม 
แตจะกลายเปนเอเชียเกือบท้ังทวีป ยกเวนกลุม
เอเชียตะวันตกหรืออาหรับเทานั้น 

 เมื่อเปนเชนนี้ จึงมีคําถามวา 
 ไทยเราพร อมที่จะรับมือ  และร วมมือ
ในสถานการณดังกลาวนี้หรือไม อยางไร
 รับมือ หมายถึง การเตรียมการแกปญหา
ที่จะเกิดข้ึนทั้งที่รูลวงหนาและที่คาดไมถึง 
 รวมมือ หมายถึง การเขาไปมีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆ ซึ่งกันและกัน
 กิจกรรมที่ตองปฏิบัติทั้งดาน “การรับมือ” 
และ “การรวมมือ” ไดแก กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและการศึกษา ใน
ดานการศึกษาโดยเฉพาะอยางย่ิงคือดานดนตรี 
ซึ่งเกี่ยวของกับครูดนตรีในสถาบันตางๆ โดยตรง
 กอนที่จะพูดถึงเรื่องราวของการดนตรี
ในปจจุบัน จะขอกลาวถึงเร่ืองราวทางวัฒนธรรม
ดนตรีในภูมิภาคน้ีเพื่อความเขาใจเบ้ืองตนรวมกัน
กอน

ยอนอดีตวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย
 ดินแดนเอเชียอาคเนยนี้มิใชวาจะไรผู คน
มาแตเดิม หากแตเปนแหลงที่อยูของมนุษยมาแต
สมัยกอนประวัติศาสตร สภาพทางภูมิศาสตร
ที่เหมาะสม ดินฟาอากาศ ปริมาณน้ําฝน สภาพ
ของดินและความอุดมสมบูรณของแหลงนํ้า
ในยานมรสุม ทําใหบริเวณเอเชียอาคเนยเปน
แหลงพืชพันธุ ธัญญาหาร พืชพรรณธรรมชาติ
และสัตวบกสัตวนํ้าท่ีอุดมสมบูรณ เหมาะสม
ที่จะเปนที่อยูของมนุษยมาแตดึกดําบรรพ และ
หลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดพบซากมนุษยโบราณ 
ตลอดจนวัสดุที่ เกิดจากความคิดและฝมือคน 
แสดงใหเห็นชัดเจนวาบริเวณแถบนี้มีมนุษยที่มี
วัฒนธรรมสูงมาแต ก อนสมัยประวัติศาสตร  
เชนหลักฐานท่ีบานเชียง แสดงวาผู คนแถบน้ีมี
ความเจริญเปนสังคมเกษตรกรรมมาแลวไมนอย
กวา 4,000 ป ดังนั้นขอเขียนและความเชื่อวา
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ถิน่เดมิของคนแถบนี ้เปนเพยีงทีอ่ยูของอารยชนจงึ
นาจะมีความคลาดเคลื่อนไปมาก 
 ผู คนสมัยโบราณในยานเอเชียอาคเนยนี้
มีความเปนอยูที่เปนสังคมแลว เพียงแตวาแตละ
สังคมน้ันต้ังกระจัดกระจาย หางไกลกันไปตาม
สภาพภูมิประเทศที่เอื้ออํานวย เชน ดินดี น้ําดี 
พืชพันธุดี เหมาะแกการตั้งหลักแหลงบานเรือน 
นานๆ ไปแตละกลุมก็ตั้งตัวเปนชุมชน เปนบาน
เปนเมือง มีหัวหนาปกครองตามลักษณะแบบ
เจาผูครองนครยอยๆ กระจัดกระจายทั่วไป และ
แน นอนว าแต ละแคว นนั้นย อมมีวัฒนธรรม 
อันเกิดจากการสรางสรรคไปตามสภาพแวดลอม 
เพื่ อการดํ ารงอยู  ตามความจํา เป นแก ชี วิต
ทั้งดานกาย จิตใจ และอารมณตลอดจนสภาพ
ทางสังคมตามนัยยะแหง ทฤษฎีนานากําเนิด 
(Polygenesis) ภายหลังเม่ือมีการติดตอคบคา
สมาคมระหวางแควนจะดวยทางการคาขายก็ดี 
การตอสูแยงชิงดินแดนก็ดี หรือแมแตการสมรส
ขามแควนก็ดี ลวนแตมีสวนทําใหมีการประสม
ประสานทางวัฒนธรรมด านต างๆ  เพิ่มขึ้น
ตามนัยยะ ทฤษฎีการแพรกระจาย (Diffusion) 
 ในบรรดาแวนแควนตางๆ นี้ แวนแควน
ที่สําคัญ คือ ชนชาติมอญซึ่งอยู ทางตะวันตก
และตอนกลางของประเทศไทยปจจุบัน พวก
ขอมหรือเขมรโบราณอยูทางตะวันออก และยังมี
อารยธรรมศรีวิชัยที่ขึ้นมาจากทางใตอีกเปนเวลา
ชานาน สวนดานเหนือกเ็ปนถิน่ทีต่ัง้ของชนชาติไทย
โบราณที่มีหลายเผาหลายแวนแควน รวมเขากับ
ชนพื้นเมืองบางกลุม ดวยความเจริญกวา ชนชาติ
เหลาน้ีโดยเฉพาะขอมและมอญผลัดกันมีอํานาจ
เหนือดินแดนสวนตางๆ ของยานที่เปนอาณาจักร
ไทย ลานนา และลานชาง อยูหลายคราว ทําให
มีการประสานวัฒนธรรมกันมากย่ิงขึ้นจนยาก
ที่จะแยกออกจากกันได   คนไทยป จจุบันจึง

สืบเชื้อสายมาจากผูคนสมัยโบราณเหลานี้ โดยมี
กลุมชนเผาไทยทีอ่พยพมาจากตอนใตของประเทศ
จีนเปนแกน
 ถิ่นเดิมของชนเผ าไทยเช่ือกันว าต้ังอยู 
ตอนใตของประเทศจีนในแถบยูนาน เลยไปถึง
ดานตะวันออก คือแถบลุมแมนํ้าดํา (สาขาหนึ่ง
ของแมนํ้าแดง) และลุมแมนํ้าแดงทางตอนเหนือ
ของเวียดนาม ปจจุบันอาณาบริเวณนี้ที่สําคัญ
คืออาณาจักรน านเจ าที่มีความสัมพันธ กับ
ชนชาติจีนมาตั้งแตกอนสมัยประวัติศาสตร เดนิส 
สตีเฟน และ เอล็ค โรเบอรตสัน (Denis Stevens 
& Alec Robertson) กลาวไวในหนังสือ History 
of Non-Western Music วา ชนชาติที่มีอิทธิพล
ต อชนพื้นเมืองด้ังเดิมในแถบเอเชียอาคเนย  
มี 2 กลุมใหญๆ คือ ทางตะวันตกและใต ไดแก
พวกอินโดนีเซีย และมลายูเดิม (Proto-Malay) 
สวนทางเหนือกลุมที่เปนแกนมาจากตอนกลาง
ของทวีปเอเชีย  ซึ่ งหมายถึงตอนใต ของจีน
เปนชาติพันธุคอเคซอยดและมองโกลอยด ไดนํา
เอาอารยธรรมยคุหนิใหมเขามาพรอมกบัวฒันธรรม
ไมไผ และการกสิกรรม (ซึ่งคงจะนํามาผสมผสาน
กับอารยธรรมเดิมที่ชนพื้นเมืองเองก็รูจักใชไมไผ 
และการเพาะปลูกอยูแลว)
 ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 พวกจีน
มองโกลท่ีไทยเรียกวาตาด หรือตาตา ไดบุก
เขายึดแวนแควนทางตอนใตไวไดหลายแควน 
อาทิ  อาณาจักรน านเจ า  ดินแดนดายเวียด 
(เวียดนาม) ได โจมตีเมืองทังลอง  (ฮานอย) 
อาณาจักรจามปา ขอม พุกาม และดินแดน
นอยใหญในเอเชียอาคเนย ทําใหอิทธิพลของจีน
แพรกระจายไปทั่ว 
 เอล็ค ยังกลาวถึงชนชาติที่อยูตอนใตของ
จีนและตอนเหนือของเวียดนาม (Chinese & 
Annam Plateau) วาเปนชนชาติที่เรียกวา แมว 
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นัน้ มบีทเพลงแบบราชสาํนกัซึง่เปนการรองโตตอบ
ระหวางชายและหญิง ซึ่งคลายกับการรองเพลง
ของจีนโบราณที่กลาวไว ในหนังสือ Book of 
songs (สมัยราชวงศฌอ หรือ ฉี ใน 1050-255 
BC) และยังมี ระนาดหิน เชนเดียวกับระนาดหิน
โบราณของจีน (พบระนาดแบบนี้ทางตอนใต
ของประเทศไทยดวย) สวนเครื่องเป าได แก  
แคนนํ้าเตา ซึ่งมีสวนสัมพันธกับ เช็ง Cheng 
ของจีน แคนดังกลาวนี้มีทอเสียงยาว 4 ฟุต 6 ทอ 
เปาเปนเพลงคราวละ 2-3 เสียง เปนแบบเดียวกับ
แคนโบราณสมัยคริสตศตวรรษที่ 4-5 แตแคน
ของกลุ มไทย-ลาวไดพัฒนาเปนแคนเจ็ด คือ
มีทอเสียง 14 ทอแลว และเปาทั้งทวงทํานอง 
เสียงประสาน และการใหจังหวะตามแบบของ
ตนเอง
 ในสมัยที่อาณาจักรไทย  ซึ่ งมีพระร วง 
พญางําเมือง และพญาเม็งรายไดกระทําสัตย
สาบานตอกนัน้ัน อาณาจกัรดายเวยีดหรอืเวยีดนาม
ในป จจุบัน  ได ถูกมองโกลรุกรานหลายครั้ ง 
สมัยน้ันพระเจา เตริ่น เยิน ตง (Tran-nhan-Tong) 
แหงราชวงศเตริ่นเปนกษัตริยไดรบกับมองโกล
มาต้ังแต พ.ศ. 1800 ผลัดกันแพ ผลัดกันชนะ
จนถึง พ.ศ. 1831 ภายหลังจึงไดรับเปนไมตรีกับ
จีน ตอมาจามปาไดถูกดายเวียดบุกเขายึดได
ในสมัยพระเจาสิงหวรมันที่ 3 และไดรวมกับ
เวียดนามตั้งแต พ.ศ. 1855 เปนตนมา เรื่องราว
เก่ียวกับดนตรีของเวียดนามมีไมมากนัก ลักษณะ
ดนตรีโดยทั่วไปจะใชเครื่องดนตรีและรูปแบบ
ของดนตรีคล ายจีน  ในสมัยโบราณมีกลอง
ชนิดหน่ึงทําดวยโลหะผสม คือ กลองมโหระทึก 
ซึ่งภายหลังขุดพบมากในเวียดนามตอนกลาง
ซึ่งเคยเปนของอาณาจักรจาม สวนเคร่ืองดนตรี
อื่นๆ ไมมีหลักฐานกลาวถึงละเอียด 

 ในสมัยสุโขทัยตอนตนในชวงสามกษัตริย
ไทยเปนไมตรีกันนั้น ทางอาณาจักรพมาไดสูรบ
กับชนชาติมองโกลอยางหนัก ประวัติศาสตรพมา
กลาวถึงกุบไลขานสงฑตูมาเรยีกรองเอาบรรณาการ 

แตทูตไมใหเกียรติกษัตริยพมา จึงถูกจับประหาร
ชีวิต เชนเดียวกับฑูตที่ไปชวาและเขมร และพมา
ยังไดยกทัพเขาไปรบกับมองโกลในดินแดนจีน
อีกดวย ซึ่งการรบครั้งนั้นมีบันทึกอยางละเอียด
ของมารโคโปโล ในหนังสือชื่อ Le Devisement 
du monde อยางไรก็ตามพมาก็เสียเมืองพุกาม
แกมองโกลในป 1826 ซึ่งตรงกับสมัยพระเจา
นรสีหบดี
 การรบกับจีนครั้งนั้นถือเปนเรื่องสําคัญ
เพราะพมายกไปถึงหกหมื่นคน จึงมีการเตรียมการ
เปนอยางดี มีการใชชางในการรบถึง 2,000 เชือก 
มีเพลงเพลงหนึ่งเรียกวา พมารําโล หรือ เพลง
พมารบจีน เปนเพลงประเภทปลุกใจเกาแกที่สุด
เทาที่จะหาได
 ดินแดนท่ีเป นประเทศพม าในทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือคือ รัฐฉาน (Chan State) 
เปนถิ่นของไทยใหญหรือที่คนไทยลานนาเรียกวา
เงี้ยว มีดนตรีบางอยางคลายกับไทย เช น ป  
ประเภท Shawm คลาย แน ของลานนา มีฆองวง
ทีพ่มาเรยีก ปาตวาย (Pattwaing) มกีารบรรเลงกัน
มาแตโบราณในภาคเหนือของไทยบริเวณจังหวัด
แมฮองสอนพบวามี ไวโอลินลําโพง (Violin Horn) 
ซึ่งใชลําโพงเปนเคร่ืองขยายเสียงแทนกลองเสียง 
ในพมาก็มีเครื่องดนตรีชนิดนี้เหมือนกัน 
 ทางตอนเหนอืของพมาเปนบรเิวณใกลเคยีง
กับแควนยูนนาน ซึ่งปจจุบันมีเมืองคุนหมิงของ
จีนเปนเมืองเอก เปนถ่ินท่ีอยูของคนเผาไทยใน
อดีตและแมปจจุบัน ถาเราเชื่อวาคนที่นี่เปนพี่นอง
บรรพบุรุษของไทย มีการพบหลักฐานเพลงบรรเลง
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ดวยพิณซึ่งยังคงแสดงเคาเง่ือนดนตรีไทยโบราณ
ของเราได
 พมารบชนะมอญอยางเดด็ขาดเมือ่ประมาณ 
200 กวาปมาแลว คือยึดเมืองหงสาวดีไดใน 
พ.ศ. 2300 มอญตองสูญชาติกลายเปนพมาไป 
พมากับมอญมีความสัมพันธทั้งดานการคาและ
การรบมาแตสมัยแรกตั้งกรุงหงสาวดีเมื่อ พ.ศ. 
1116 มอญเปนเอกราชมาจนถึง พ.ศ. 1226 จาก
นั้นตกอยูในอํานาจพมาคือเปนแควนพุกามของ
พมาเสีย 563 ป ตอมามอญไดเปนเอกราชอีก 
24 ป และมาถึงสมัยมะกะโท จากนั้นมาจนถึง
กรุงหงสาวดีแตกเปนเวลา 470 ป ถูกพมาปกครอง 
2 ครั้ง ครั้งแรก 11 ป ครั้งหลัง 189 ป รวมเวลา
เสียเมือง 200 ป จากการที่พมาชนะสงคราม
เหนือมอญและรวมมอญไวในอาณาจักรพมา
เป นเวลารวมกันกว า  750 ป  ทําให พม ารับ
เอาวัฒนธรรมของมอญเขาไว เปนของตนเอง
เปนอันมากรวมท้ังดนตรีมอญดวย
 ชนชาติมอญนอกจากมีดินแดนกวางใหญ
ในเขตประเทศพมาแลว ยังเปนใหญในดินแดน
ภาคกลางของประเทศไทยและเลยไปจนถึง
ภาคเหนือดวย มีหลักฐานแสดงวาบริเวณจังหวัด
นครปฐม ราชบุร ีและสุพรรณบุร ีเคยเปนศูนยกลาง
ของอาณาจักรมอญโบราณที่เรียกวา ทวาราวดี 
จากเหรยีญโบราณท่ีขดุพบทีน่ครปฐม และนอกจาก
การขุดพบ ภาพปูนปนนักดนตรีหญิง 5 คน 
ที่ตําบลคูบัว ราชบุรี ซึ่งแสดงวามีเครื่องดนตรี
ประเภทพิณนํ้าเตา พิณหาสาย ฉิ่ง กรับ และ
คนรองแลว มอญยังเลนเคร่ืองดนตรีประเภท
เคร่ืองตีที่ทําดวยหนังและโลหะ เช น ฆองวง 
อีกดวย
 ในชวงเวลาที่มอญเปนใหญในดินแดน
ตะวันตก ชนชาติบรรพบุรุษของขอมและขอม
โบราณก็เปนใหญอยูดานตะวันออก อาณาจักร

ดั้งเดิมของขอมคือ ฟูนนั เจนละบก และเจนละนํ้า 
ซึ่งตั้งอยู บริเวณประเทศกัมพูชาปจจุบัน อาณา
จักรฟูนันรุงเรืองในพุทธศตวรรษท่ี 5-6 ในสมัยนั้น
ไดมีการสงพืชผลและสิ่งตางๆ รวมทั้งนักดนตรี
ไปยังประเทศจีนดวย แสดงวาสมัยน้ันการดนตรี
ของฟูนันต องเจ ริญเป นป กแผ นพอสมควร
ถึงกับสามารถนําไปแสดงในตางแดนได หลังจาก
ที่อาณาจักรฟูนันและอาณาจักรเจนละเส่ือมสลาย
ลง อาณาจักรทวาราวดีก็รุงเรืองขึ้น
 อาณาจักรพระนครของขอมตั้งขึ้นภายหลัง 
ในราวพุทธศตวรรษที่ 8-12 ภาพสลักที่ นครวัด 
แสดงใหเห็นถึงเคร่ืองดนตรีนานาชนิด โดยเฉพาะ
ในภาพที่เกี่ยวกับกองทัพสยาม เครื่องดนตรีที่
ปรากฏในภาพสลักไดแก พิณนํ้าเตา ฉิ่ง กลอง
คลาย ตะโพน ฆองหุย ฆองราง กลองสองหนา
แขวนคอตี สงัข แตรเขาสัตว และยงัมเีครือ่งเปา
ประเภท ป หรอื ขลุย ดวย สวนภาพสลักที ่นครธม 
ปรากฏวามี ฉิ่ง กลอง และเคร่ืองเปาจําพวก ป 
ขลุ ย สวนเคร่ืองสายประเภท พิณหลายสาย 
(Harp) ปรากฏภาพอยูในภาพสลักทีป่ราสาทบายน
แหงนครธม พรอมทั้งเครื่องดนตรีประเภทจะเข 
(Zither) ชนิดที่เปนแทงมีกลองเสียงติดอยูดวย 
เนื่องจากความไม ชัดเจนของลายภาพ  อาจ
สันนิษฐานเปนพิณ (Lute) ชนิดที่มีมากกวา
สายเ ดียวก็ได   นครวัดนครธมต้ัง ข้ึนในราว
ศตวรรษท่ี 11-12 จึงหมายความวาระยะน้ัน
ในขอมมีเคร่ืองดนตรีเหลานั้นใชแลว หรือไมก็ 
รู จักเคร่ืองดนตรีเหลานั้นแลว มีเคร่ืองดนตรี
บางชิ้นคลายกับเคร่ืองดนตรีโบราณของอินเดีย 
หรือเช่ือวาไดอิทธิพลมาจากอินเดีย โดยเฉพาะ
ประเภทที่ใชในพิธีกรรมทางศาสนา เชน สังข 
เปนตน อยางไรก็ตามเครื่องดนตรีชนิดอื่น เชน 
ฆอง กลอง พิณ ฉิ่ง ป ขลุย อาจจะเปนอิทธิพล
จากภายนอก หรือไมก็เกิดข้ึนจากความคิดของ
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ผูคนแถบนั้นเองโดยพิจารณาทั้งในแงทฤษฎีนานา
กาํเนดิ (Polygenesis) และทฤษฎีการแพรกระจาย 
(Diffusion)
 เราไมอาจจะหาตัวอยางเพลงจากอดีตที่
ยาวนานถึงพันสองรอยกวาปมาฟงได รวมทั้งไมมี
ทางทีจ่ะทราบเรือ่งราวของบทเพลงไดเลย เนือ่งจาก
ไมมีการบันทึกโนตไว แตพอจะทราบลักษณะ
บางประการของพบเพลงเขมรโบราณไดจากการ
ฟงเพลงในปจจุบัน ซึ่งปะปนกันทั้งเพลงเขมรและ
เพลงไทยโดยเฉพาะระยะหลังๆ นี้ เขมรไดรับ
อิทธิพลจากไทยไปมากจนยากท่ีจะแยกวาชนิด
ไหนเปนของเขมรแท และชนิดไหนไดรบัไปจากไทย
 สมัยที่ยังไมมีการแบงอาณาเขตประเทศ
อยางปจจุบัน ศิลปวัฒนธรรมของผู คนแถบนี้
มีการประสมประสานและมีเอกลักษณของตนเอง
ดังกลาวมาแลว และแมวาจะมีการแบงเขตแดน
ออกเปนประเทศไทย พมา เขมร ลาว เวียดนาม 
และมาเลเซีย อยางปจจุบันนี้แลวก็ตาม ก็ใชวา
เส นเขตแดนจะเป นอุปสรรคตอการถ ายโยง
วัฒนธรรมก็หาไม แตยังคงมีการแลกเปล่ียน
ศิลปวัฒนธรรมกันสืบมาแมจนปจจุบัน
 ในสมัยป จจุบันนอกจากอิทธิพลของ
วัฒนธรรมในยานเอเชียกันเองแลว ยงัมีวัฒนธรรม
จากตะวันตกและเทคโนโลยีสมัยใหมเขามามาก 
สงผลตอการดํารงอยู สูญสลาย เปล่ียนแปลง 
และปรับตัวเพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมมากข้ึน จึงทําใหดนตรีพื้นเมืองของไทย
และบริเวณใกลเคียงเปล่ียนแปลงไปจากเดิม
มากข้ึนทุกที โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อชาติตะวันตก
ไดสูญเสียความเปนตัวของตัวเองลงอยางมาก
หลังจากภาวะสงครามโลกคร้ังทีส่อง และเน่ืองดวย
ความขัดแยงทางเศรษฐกิจการเมืองและเทคโนโลยี
แผนใหม ผูคนจึงเห็นคุณคาของวัฒนธรรมดั้งเดิม
ที่ฝ ายโลกตะวันออกไดัรักษาไว รวมทั้งการที่

องค การศึกษาวิทยาศาสตร และวัฒนธรรม 
(UNESCO) แหงสหประชาชาตมินีโยบายสนบัสนนุ
ในการอนุรักษและเผยแพรวัฒนธรรมพื้นบาน
ของแตละประเทศมากขึ้น ทําใหมีผูคนหันมาสนใจ
สงเสริมกันเปนการใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ
แนวทางการศึกษาในระบบ (Formal Education) 
การสงเสริมดนตรีเพื่อการทองเที่ยวและเพื่อธุรกิจ
เชงิวฒันธรรม ทาํใหดนตรพีืน้บานไดรบัการพฒันา
ไปมากโดยบุคคลทั้งที่เปนคนพ้ืนบาน และที่ไมใช
คนพื้นบานดังกลาวมาแลวขางตน
 สภาพการพัฒนาดนตรีและการแสดง
พื้นเมืองในเอเชียอาคเนยในปจจุบัน นอกจาก
จะเปนไปเพ่ือตอบสนองผลประโยชนและธุรกิจ
เชิงการทองเที่ยวแลว ก็ยังมีคุณลักษณะของ
ดนตรีและการแสดงแบบฉบับ (แบบราชสํานัก
หรือราชการ) เขามาปนมากขึ้นทุกที รวมท้ังดนตรี
จากตะวันตกซึ่งเข ามาครอบงําดนตรีท องถิ่น 
ทําใหความเปนดนตรีพื้นบานที่แทจริงหายไป 
แตถูกแทนท่ีด วยศิลปะอยางใหม  แบบใหม 
แนวคิดใหม และที่นาหวงก็คือดนตรีในระบบเสียง
ใหมอยางตะวันตก 
 ดนตรีตะวันตกสมัยใหม เขามาครอบงํา
ดนตรีทองถิ่นในเอเชียอาคเนยอยางทวมทน และ
อยางไมรูตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีความต่ืนตัว
เรื่อง “โลกาภิวัตน (Globalization)” ทําให
คุณลักษณะทางดนตรีของชนชาติตางๆ ในกลุม
อาเซียนเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ซึ่งฝาย
จัดการศึกษาจะตองรู เขาใจ และตามใหทัน จึงจะ
สามารถ “รับมือ” และ “รวมมือ” ไดอยางดี
 มีคําถามดานการศึกษาดนตรีวาครูดนตรี
ของไทยควรมีบทบาทอยางไรในประชาคมอาเซียน 
คําตอบก็คือมีบทบาทในการ “รับมือ” และบทบาท
ในการ “รวมมือ” ดังกลาวแลว รับมือ หมายถึง
การเตรียมการแก ป ญหาท่ีจะเกิดขึ้น  ทั้ งที่ รู 
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ล วงหน าและที่คาดไม ถึง  ร วมมือ  หมายถึง
การเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ซึง่กนัและกัน
 กิจกรรมดานการ รวมมือ มีสองดาน ไดแก 
1) การแลกเปล่ียนเรียนรู ซึ่งกันและกัน เช น 
การอบรมเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการ การ
สัมมนา และการสอน เปนตน 2) การเผยแพร
ความรู เชน บทความ ตํารา หนังสือ และส่ือเครือ
ขายโลก เปนตน เครื่องมือสําคัญที่จะกอใหเกิด
ความสําเร็จทั้งสองประการดังกลาวก็คือ “ภาษา” 
ซึ่งจะเปนกุญแจไขเขาไปสูความรู  ความเขาใจ
ทั้งมวล และในทางกลับกันคือ การนําออกไปซ่ึง
ความรูความเขาใจทั้งมวล
 การร วมมือดังกล าวจึงมีสองด าน  คือ 
การรับเขากับการสงออก การรับเขา เปนการ
เรียนรู   เป นการหาประสบการณดนตรีจาก
วัฒนธรรมนอกประเทศ สวนการสงออก หมายถึง
การเผยแพรความรูและประสบการณทางดนตรไีทย
ออกไปสูประเทศตางๆ ทัง้สองแบบน้ีเปนการส่ือสาร
สองทาง
 เครื่องมือสําคัญที่จะสงผลใหการรับเขา
และการสงออกไดผลสมปรารถนา ก็คือภาษา 
ถาขาดทักษะทางภาษาอันเปนเครื่องมือสําคัญ
เสียแลวอยางอื่นก็ไมมีประโยชน
 อันเน่ืองมาจากความแตกตางทางภาษา
และวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาชาติ
ในย านนี้  การเสริมสร างทักษะการใช ภาษา
จึงเป นการรับมือที่สําคัญยิ่ง  และในภูมิภาค
อาเซียน จีน เกาหลี ญี่ปุน และอินเดีย ไมมีภาษา
อื่นใดจะเหมาะสมเทาภาษาอังกฤษ เพราะเรา
ไมอาจหวังใหใครมาเขาใจภาษาไทยได เชนเดียว
กับที่เราไมอาจเรียนรูภาษาอ่ืนๆ อีกหลายภาษา
นั้นไดในระยะเวลาอันสั้น

 คนไทยเราเรียนภาษาอังกฤษกันมาต้ังแต
ชั้นประถมศึกษา แตพูดภาษาอังกฤษกันไมได 
ฟงภาษาอังกฤษกันไมออก อานภาษาอังกฤษ
ไมแตกฉาน และเขียนภาษาอังกฤษกันไมเปน 
กลาวส้ันๆก็คือ เราขาดทักษะในการฟง พูด อาน 
เขียน ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ 
ฟง-พูด ซึ่งเปนทักษะคูแรกที่จําเปนอยางยิ่งกอน
การ อาน-เขียน ทักษะคูหลังซึ่งตองใชเวลาฝกฝน
มากกวา 
 ทักษะภาษาอังกฤษดังกล าวข างต นมี 
2 สวน สวนแรก คือ การใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
หรือเพื่อความเขาใจในชีวิตประจําวันตามปกติ 
สวนที่สองคือการใชภาษาเพื่ออธิบายเร่ืองราว
หรือเนื้อหาทางดนตรี (ไทย) 
 ดวยเหตุนี้เอง ครูดนตรีไทยจึงจําเปนตอง
เตรียมรับมือ ดวยการเสริมสรางสมรรถภาพใน
การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ัวไปและเพ่ือ
การถายทอดความรูทางดนตรี ซึ่งการถายทอด
ความรู ดนตรีไทยเปนภาษาอังกฤษน้ันจําเปน
ตองรูศัพททางดนตรีที่เปนสากล จะมัวใชทับศัพท
อยางเดียวหาไดไม เพราะคําทับศัพทนั้นเอง
ยังต องการความหมายที่คนทั่วโลกเข าใจได  
นอกจากนั้นเรื่องราวที่เก่ียวกับคุณลักษณะของ
ดนตรีไทย เชน ทาง หนาทับ เพลงเถา การลอ ลวง 
กรอ เก็บ ฯลฯ ก็จําเปนตองอาศัยการเทียบเคียง
กับลักษณะทางดนตรีอันเปนสากล จึงจะสามารถ
สื่อความหมายกันไดอยางรวดเร็วและตรงประเด็น
อีกดวย
 โดยทั่วไป การถายทอดความรู ดังกลาว
ขางตน นอกเหนือจากการแสดงดนตรีโดยตรง
แลว ก็มีทางเปนไปไดสองทาง คือ การถายทอด
ดวยวาจา อันไดแกการบรรยายทางวิชาการและ
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การบรรยายประกอบการสาธิตทางหน่ึง กับการ
ถายทอดดวยขอเขียน อันไดแก การเขียนบทความ 
และหนังสืออีกทางหนึ่ง ทั้งสองทางนี้ตองอาศัย
ศิลปะการพูดและศิลปะการเขียน ซึ่งเปนทักษะ
ที่ตองอาศัยการฝกฝนอยางยิ่งยวด จึงจะสามารถ
ทําใหการถายทอดน้ันๆ ไดผลสมปรารถนา
 ทานท้ังหลาย พรอมทีจ่ะรบั บทบาทของครู
ดนตรีไทยในประชาคมอาเซียน แลวหรือยัง
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ประพฤติผิดมรรยาททนายความ 
Misconduct against Lawyer’s Etiquette

วาที่ ร.ต.สุวุฒิ สุกิจจากร*

บทคัดยอ 
 บทความนี ้มวีตัถปุระสงค เพือ่เผยแพรความรูดาน “ประพฤตผิดิมรรยาทนายความ” โดยมสีาระสาํคญั
สรุปไดดังนี้ 
 (1) ทนายความตองดํารงตนใหเปนที่ไววางใจตอประชาชน 
 (2) ทนายความเปนผูมีเกียรติและผดุงไวซึ่งความยุติธรรม
 (3) ทนายความตองประพฤติตนใหอยูในกรอบแหงจรรยาบรรณ
 (4) ทนายความตองพรอมเสมอที่จะรับใชประชาชน

Abstract
 This research is aimed to disseminate on the lawyer’s misconduct emphasizing on the 
following items
 1. Lawyers must always be trust to the people.
 2. Lawyers are honorable persons and must be on the side of justice.
 3. Lawyers must behave themselves under the frame of ethics.
 4. Lawyers must be ready to serve the people.

คําสําคัญ ประพฤติผิดมรรยาททนายความ

Keywords : misconduct against lawyer’s etiquette

*ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  อาจารยประจําคณะนิติศาสตร  

บทนํา
 ทนายความตองปฏิบัติตามขอบังคับวาดวย
มรรยาททนายความ (Etiquette) ซึง่เปนกฎระเบียบ
ที่ทนายความทุกคนตองปฏิบัติตาม ทนายความ
จึงตองประพฤติตนใหดํารงดวยความยุติธรรม 
โดยตองประพฤติตนใหอยู ในความชอบธรรม

และเปนที่พึงไววางใจ หากทนายความขาดไร
ซึง่จรยิธรรมแลว กอ็าจนาํไปสูการฝาฝนจรรยาบรรณ
ของผู ประกอบวิชาชีพทนายความได   ซึ่ งจะ
ถูกลงโทษตามข อบั ง คับว  าด  วย  มรรยาท
ทนายความ ดังนั้นมรรยาททนายความจึงเปน
สิ่งสําคัญยิ่งในการประกอบวิชาชีพทนายความ 
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ทนายความพึงระลึกเสมอวาเป นผู ที่มี เกียรติ
และเปนผูผดุงไวซึ่งความยุติธรรมใหแกสังคม
 ทนายความเปนวิชาชีพท่ีมีเกียรติ และ
เปนที่ยอมรับในสังคม ในนานาอารยประเทศ 
ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งในแวดวงนักกฎหมาย
และประชาชนท่ัวไป  ถือได ว า เป นสายธาร
แหงความยุติธรรมในระดับตนๆ ในความเปนจริง
แลวนักกฎหมาย แยกแยะไดหลากหลายไมวา 
จะเปนผูพิพากษา อัยการ ตํารวจ ซึ่งเปนที่ยอมรับ
วาตองมีความรู ทางดานกฎหมายเปนอยางดี 
หลายคนอาจเขาใจวา เม่ือจบนิติศาสตรบัณฑิต
แลว สามารถวาความไดทันที ซึ่งในความเปน
จริงแลว การท่ีจะเปนทนายความนั้น ตองผาน
การอบรมทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจน
ตองผานการสอบปากเปลาและผานการอบรม
เรื่อง จริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพทนายความ
และขอบังคับวาดวยมรรยาททนายความ ซึ่ง
ผู ที่ผ านการอบรมจากสํานักฝ กอบรมวิชาว า
ความ สภาทนายความ ยอมตองมีความภาคภูมิใจ
ใหสมกับคําวา วิชาชีพ “ทนายความ”
 ผูทีเ่ปนทนายความจึงตองตระหนักใหมากวา 
ตองปฏิบัติหนาที่ โดยมีความใกลชิดกับประชาชน
ผู ที่ไดรับความเดือดรอน ดังนั้นทนายความที่ดี
ตองมีจริยธรรมอันดีงามและปฏิบัติตามขอบังคับ
วาดวยมรรยาททนายความเพื่อสรางความเชื่อมั่น 
ในวิชาชีพทนายความ และเพื่อคุมครองประโยชน
สาธารณะและผดุงความยุติธรรมใหกับสังคม 
ดวยเหตดุงักลาว หากพิจารณาตามพระราชบัญญตัิ
ทนายความ พ.ศ. 2528 “สภาทนายความ” จึงเปน
องคกรวิชาชีพตามกฎหมาย ที่มีความสําคัญยิ่ง 
โดยเฉพาะอยางย่ิงก็คือการควบคุมมรรยาท
ทนายความของคณะ กรรมการมรรยาททนายความ 
ซึง่จดัวามคีวามสําคญั ในการบริหารความยุตธิรรม 
ใหกับทนายความ ตลอดท้ังประชาชนท่ีไดรับ

ความเดอืดรอน ในอนัทีจ่ะหาขอเทจ็จรงิมาประกอบ
ใชในการไตสวนคดีมรรยาททนายความ ใหเกิด
ความบริสุทธิ์และยุติธรรม และผดุงไวซึ่งศักด์ิศรี 
แหงทนายความ ดังคํากลาววา “ใหความรูคูกับ
คุณธรรมและมีจริยธรรมนําวิชาชีพ”
 บทความน้ีกระผมหวังเปนอยางย่ิงวาจะเปน
ประโยชนตอทนายความ และประชาชนทั่วๆ ไป 
ตลอดจนทนายความที่เชี่ยวชาญทางกฎหมาย ให
ทราบถึงบทบาท ในการดํารงตนในวิชาชีพนี้ โดย
มุงเนนถึงประโยชนแหงสาธารณะและประชาชน
 คําวา “ทนายความ” นั้น ตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ .ศ .  2525 ได ให 
ความหมายไววา หมายถึง ผูที่ไดอนุญาตใหวา
ต างแกต างแกคู ความในเร่ืองอรรถคดี ในป 
ร.ศ. 115 รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกลาฯ ใหพระองค
เจ ารพีพัฒนศักด์ิจัดตั้งศาลสมัยใหมขึ้นตาม
จังหวัดตางๆ พรอมทั้งใหมีทนายความตามแบบ
ใหมควบคูกันไปดวย ประกอบกับในขณะนั้นไมมี
การควบคุมคุณสมบัติจรรยาบรรณ ตลอดจน
จริยธรรมของทนายความกอใหเกิดความประพฤติ
อันไมเหมาะสมของทนายความบางคนทําให
ชื่อเสียงของทนายความเปนไปในทางท่ีไม ดี 
กระท่ัง ร.ศ.127 โดยบัญญัติไวในมาตรา 127 วา 
“ใหศาลมีอํานาจหามทนายความผูประพฤติตน
ไมสมควรมิใหวาความในศาลใดศาลหน่ึง หรือ
ทุกศาลได และใหเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม 
ตั้งกฎขอบังคับเรื่องทนายความได” การควบคุม
มรรยาททนายความในยุคแรกจึงอยูในอํานาจ
ศาลเปนผูควบคุม ตอมาป พ.ศ. 2456 เสนาบดี
กระทรวงยุติธรรมก็ไดออกกฎหามขาราชการ
ผู  มีหน  าที่ รั กษาพระธรรมนูญเข  าว  าความ
ในคดีอาญาหลังจากนั้น  ในป   พ .ศ .  2457 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดทรง
กอต้ังเนติบัณฑิตสภาขึ้น พรอมกับไดทรงตรา
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พระราชบัญญัติ ทนายความฉบับแรกข้ึนใช คือ
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2457 โดยมี 
พระราชประสงคเพือ่ใหการควบคมุคณุสมบัต ิและ
มรรยาททนายความเปนไปดวยความเรียบรอย
เนื่องจากกฎหมายที่ใชบังคับทนายความอยูนั้น
ยังไมเพียงพอ จึงมีผูขาดคุณสมบัติเขาแอบแฝง
ทําตัวเปนทนายความเพ่ือหาประโยชนอันมิควรได 
จากพี่นองประชาชน ดวยเหตุดังกลาว ถือเปน
เรื่องสําคัญท่ีตองใหทราบถึง หลักการประการ
สาํคญัแหงพระราชบญัญตัทินายความ พ.ศ. 2457 
อันมีสาระสําคัญดังนี้
 ประการแรก ตามพระราชบัญญัตินี้ได 
แบงทนายความเปน 2 ชั้น คือทนายความช้ันท่ี 1 
ไดแก ผูสอบไลวิชากฎหมายไดรับประกาศนียบัตร 
เปนเนติบัณฑิต และทนายความช้ันที่ 2 ไดแก 
ทนายความซึ่งอธิบดีผู พิพากษาศาลอุทธรณ
กรงุเทพฯ ใหสอบสวนคุณวุฒคิวามรู ความชํานาญ
แลว เห็นสมควรจะทําหนาที่ทนายความได
 ประการตอมา บัญญัติใหอธิบดีผูพิพากษา
ศาลอุทธรณ มีอํานาจในการออกใบอนุญาต
ทนายความ และใบอนุญาตวาความนั้นมีอายุ
เพียง 1 ป
 ประการสุดทาย เรื่องการควบคุมมรรยาท
ทนายความบัญญัติให เป นอํานาจของอธิบดี
ผู พิพากษาศาลอุทธรณกรุงเทพฯ โดยมีอํานาจ
ออกคําสั่งหามมิใหทนายความวาความในศาล
ยุติธรรมมีกําหนดไมเกินกวา 3 ป หรือจะออก
คําสั่งใหลบชื่อออกจากทะเบียนก็ไดเมื่อเห็นวา
ทนายความประพฤติตนไมเหมาะสม นอกจากนี้
ยังบัญญัติใหมีคณะกรรมการของเนติบัณฑิตย
สภา ทาํหนาท่ีพจิารณาสอดสองความประพฤตขิอง
ทนายความ เพือ่ทาํความเห็นชีข้าดลงไวในรายงาน
เสนอแกอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณตอไป

 พุทธศักราช  2475 ได  เกิดเหตุการณ
ครั้งสําคัญที่สุดในประวัติการปกครอง คือการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองภายใตการดําเนินการ
ของ “คณะราษฎร” ภายหลังการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองไดมีการตราพระราชบัญญัติทนายความ 
ฉบับที่ 2 คือพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.
2477 สาระสําคัญแหงพระราชบัญญัตินี้ คือ
การเพิ่มเติมคุณสมบัติทนายความ กําหนดให
ผูทีส่าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีางนติศิาสตร
จากมหาวิทยาลัยสามารถเป นทนายความ
ชั้นหนึ่งได เนื่องจากแตเดิมตามพระราชบัญญัติ
ทนายความ พ.ศ. 2457 ผูซึ่งมีสิทธิเปนทนายความ
ชั้นหนึ่งตองเปนผู ที่สอบไลไดเปนเนติบัณฑิต 
นอกจากนี้ ได มี การกํ าหนดวันหมดอายุ ใน
ใบอนุญาตทนายความในวันที่ 31 มีนาคม แหงป
ที่ ได รับอนุญาตให ว าความ  และจะต องต อ
ใบอนุญาตทุกปจึงจะไมขาดทะเบียน หลังจาก
การประกาศใชพระราชบัญญัติทนายความแลว 
ยังไมมีการแกไขปรับปรุงเรื่อยมา ตอมาในป 
พ.ศ. 2481 ไดมีการแกไขมรรยาททนายความ
ใหพนักงานอัยการ มอีาํนาจขอใหดาํเนนิการไตสวน
ทนายความซ่ึงประพฤติผิดมรรยาทได และการ
แกไขปรับปรุงอีกครั้ง พ.ศ. 2483 เรื่องส้ินสุดอายุ
ใบอนุญาตวาความ จากเดิมกําหนดไววันที่ 31 
มีนาคม แกไขเปนวันที่ 31 ธันวาคม แหงปที่ไดรับ
อนุญาตใหวาความ
  จนกระท่ัง พ.ศ. 2522 จึงไดมีการยกราง
พระราชบัญญัติทนายความข้ึนใหม เพื่อเรียกรอง
ใหไดมาซึ่งสภาทนายความ รางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2523 และไดนําเสนอตอ
นายชวน หลกีภยั ซึง่ขณะน้ันดาํรงตําแหนงรฐัมนตรี
วาการกระทรวงยุติธรรม เพื่อเสนอตอที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีดําเนินการตอไป ระยะเวลาต้ังแต
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ป พ.ศ. 2523 ติดตอเรื่อยมาจนถึงป พ.ศ. 2528 
โดยมีผลใชบงัคบัตัง้แตวนัท่ี 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2528 
เปนตนมา
 สาระสําคญัของพระราชบัญญตัทินายความ 
พ.ศ. 2528 คือ
 ประการที่ 1 บทบัญญัติมาตรา 6 แหง
พระราชบัญญัตินี้  บัญญัติ ว  า ให มี สภาขึ้ น
สภาหนึ่ง เรียกวา “สภาทนายความ...” นับตั้งแต
นั้นมา “สภาทนายความ ” จึงเปนสถาบันนิติบุคคล
ของผู ประกอบวิชาชีพทนายความที่สามารถ
ปกครองตนเองเปนของทนายความเพือ่ทนายความ 
และโดยทนายความ มาจากหลักการปกครอง
พื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย 
 ประการท่ี 2 เปล่ียนแปลงอํานาจในการ
จดทะเบียนและควบคุมมรรยาททนายความ
จากเดิมซึ่งเปนอํานาจของเนติบัณฑิตสภา ให
สภาทนายความเปนผูมีอํานาจจดทะเบียนออก
ใบอนุญาตว  าความ  และควบคุมมรรยาท
ทนายความ
 ประการท่ี 3 กําหนดคุณสมบัติของผู ที่
ประสงคจะขอจดทะเบียน และรับใบอนุญาตเปน
ทนายความเพิ่มเติม กลาวคือ นอกจากจะเปน
ผู สําเร็จปริญญาตรีทางนิติศาสตรแลว ยังตอง
ผานการฝกอบรมมรรยาททนายความ หลักปฏิบัติ
เบื้องตนในการวาความ และการประกอบวิชาชีพ
ทางกฎหมายตามข อบังคับสภาทนายความ
วาดวยการฝกอบรมวาความ นอกจากนี้แลว 
พระราชบัญญัติฉบับนี้เปนผลใหไมมีทนายความ
ชั้นสองอีกตอไป เนื่องจากผู ที่เปนทนายความ
ชั้นสองกอนที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวา
เป นผู ที่ ได จดทะเบียนอนุญาตตามพระราช-
บัญญัตินี้ และมีสิทธิขอตออายุใบอนุญาต หรือ
ขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้

 ประการสุดทาย มีการกําหนดใหมีกองทุน
สวัสดิการทนายความ เพื่อชวยเหลือทนายความ
ที่ไดรับความเดือดรอนหรือทายาทของทนายความ
ที่ถึงแกความตายซึ่งไดรับความเดือดรอนใหไดรับ
เงินสงเคราะหจากกองทุนสวัสดิการทนายความ 
บทบัญญัติที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือการกําหนด
ให มีคณะกรรมการช วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย รวมท้ังจดัใหมกีองทุนชวยเหลือประชาชน
ทางกฎหมายดวย
 วิชาชีพ “ทนายความ” นับต้ังแตอดีตไดมี
การพัฒนาปรับปรุงใหกาวหนาขึ้นตามลําดับจน
กระท่ังไดมีการจัดการจัดต้ัง “สภาทนายความ” 
ขึ้นโดยพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 
เพื่อให เป นสถาบันของผู ประกอบวิชาชีพน้ีมี
มาตรฐานในการกําหนดคุณสมบัติควบคุมดูแล
สอดสอง มรรยาทจรรยาบรรณของผูประกอบ
อาชพีใหเปนไปในแนวทางเดียวกนั และอยูภายใต
ระเบียบ กฎเกณฑวิธีการท่ีชัดเจนเปนท่ีนาศรัทธา 
เชื่อถือไววางใจ และเปนที่พึ่งของประชาชน
 ทนายความทุกคนควรจะรูถึงความเปนมา
ของคณะกรรมการมรรยาททนายความดังนี้
 ทนายความเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
ยุติธรรม และมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการผดุง
ความยุติธรรมในสังคม เนื่องจากทนายความ
เปนผู คอยชวยเหลือประชาชน หรือสังคมใหได
รับความคุมครองที่เปนธรรมตามกฎหมาย ในดาน
คดีความทั้งหลายทั้งปวง
 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 
มาตรา 51 กําหนดใหทนายความตองประพฤติ
ตนตามขอบังคับวาดวยมรรยาททนายความ ซึ่ง
มาตรา 53 กําหนดขอบังคับวาดวยมรรยาท
ทนายความต องประกอบไปด วยข อกําหนด
ดังตอไปนี้ คือ



ปที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2556 - เมษายน 2557 48 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 1. มรรยาทของทนายความตอศาลและใน
ศาล
 2. มรรยาทตอตัวความ
 3. มรรยาทของทนายความตอทนายความ
ดวยกัน
 4. มรรยาทของทนายความตอประชาชน
ผูมีอรรถคดี
 5. มรรยาทเกี่ยวกับความประพฤติของ
ทนายความ
 6. การแตงกายของทนายความและ
 7. การปฏิบตัติามคําสัง่ของคณะกรรมการ
มรรยาททนายความ คณะกรรมการสภาทนายความ
หรือสภานายกพิเศษ
 วัตถุประสงคของสภาทนายความ 
 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 
มาตรา 7 กาํหนดวตัถุประสงคของสภาทนายความ
ไว 5 ประการดังนี้
 1. สงเสริมการศึกษาและการประกอบ
วิชาชีพทนายความ 
 2. ควบคุมมรรยาททนายความ
 3. สงเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติ
ของสมาชิกสภาทนายความ
 4. สงเสริมและจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก
สภาทนายความ
 5. สงเสริมชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร 
และใหการศึกษาแกประชาชนในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ
กฎหมาย โดยเฉพาะและประชาชนโดยท่ัวไป เมื่อ
มีปญหากฎหมายก็จําเปนตองพึ่งพาทนายความ
เพื่อชวยเหลือขจัดปญหานั้นสําหรับประชาชน
ผูมีความรูและมีฐานะดีพอท่ีจะวาจางทนายความ
เขาชวยเหลือแกปญหาใหตนไดยอมไมเกิดความ
เสียหาย แตหากเปนประชาชนซ่ึงไมมีความรู  
อีกทั้งยังฐานะไมเอื้ออํานวย ก็จะประสบปญหา
ไมไดรับความเปนธรรม หรือถูกเอารัดเอาเปรียบ 

จึงจําเปนอยางยิ่งในการชวยเหลือ ตลอดทั้ง
เผยแพร ความรู   สภาทนายความได จัดให มี
โครงการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ซึ่งจะ
ไดกลาวถึงโดยละเอียดตอไปในเร่ืองการบริหาร
สภาทนายความ
 ป ญหาการช  วย เหลื อประชาชนของ
ทนายความ
 ทนายความใหมๆ มักจะมีประสบการณใน
การดําเนินคดีนอย เมื่อเปรียบเทียบกับพนักงาน
อัยการซ่ึงมีอาวุโสมากในการดําเนินคดีอาญา 
โดยเฉพาะท่ีผานการวาความในคดีอาญามาเปน
เวลานาน

การแกไข
 ควรเครงครัดในการจัดทนายความขอแรง 
หรือทนายความดานช วยเหลือประชาชนที่มี
ความรูและประสบการณในการดําเนินคดีและ
วาความ แตปญหาเกิดจากการมีทนายความอาวุโส
มักดําเนินคดีสวนตัวท่ีไดรับรายไดสูง และไมมี
เวลาหรือไมสนใจในการดําเนินคดีช วยเหลือ
ประชาชน
 วชิาชพีทนายความเปนวชิาชพีอันทรงเกยีรติ
ที่สังคมใหความเช่ือมั่นและศรัทธา ดังนั้น จึงควร
ทราบถึงความเปนมาของทนายความท้ังในประเทศ
และตางประเทศดวย คงตองกลาวถึงในยุคของ
อาณาจักรโรมัน ซึ่งทานอาจารยเฉลิม สถิตยทอง 
ไดเขียนไวในตําราหลักวิชาชีพนักกฎหมาย ซึ่งมี
ใจความที่นาสนใจดังนี้ 
 ระยะแรกๆ ที่ประชาชน มีคดีความกันก็ตอง
ดําเนินคดีเอง ไมมีผูใดเปนตัวแทนดําเนินคดีให 
เพราะเปนสมัยโบราณมีแนวคิด คูความตองตอสู
คดีดวยตนเอง เพื่อใหไดความจริง การดําเนินคดี
จึงมีเพียงศาลทําหนาท่ีเปนผูพิพากษา และโจทก
กับจําเลย ที่เปนตัวความในการตอสู คดีเทานั้น 
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ไมมีผู ทําหนาที่เปนตัวแทนโจทกตัวแทนจําเลย 
แตเน่ืองจากตัวความจะไมรู กฎหมาย ทําใหตัว
ความไมไดรับความยุติธรรม ตอมาจึงเกิดการรับ
แตงคําแถลงแทนตัวความ เพื่อนําเสนอตอศาล 
โดยคําแถลงก็จะอางหลักกฎหมาย ซึ่งจะคลาย
กับคําแถลงการณในปจจุบัน ดังนั้นจึงเกิดอาชีพ
ตัวแทนรับดําเนินคดีใหตัวความข้ึนมาต้ังแตนั้น 
จึงอาจกลาวไดวาวิชาชีพทนายความ เริ่มเกิดขึ้น
แลวตั้งแตสมัยกอนมีมหาอาณาจักรโรมันนั่นเอง 
แตสําหรับความเปนมาของทนายความของไทย
เราน้ัน คงตองกลาวถึงหลักฐานในกฎหมายตรา
สามดวง ลักษณะรับฟองบทท่ี 1 มีขอความวา” 
ผู ใด มิใชคดีตน มิใชคดีบิดามารดา ปู ยา ตา
ยาย หรือปา นา อา บุตร ภริยา พี่นองตนบังอาจ
เก็บเอาเน้ือความผู อื่นมารองฟอง ผู นั้นบังอาจ
ใหยากแกความเมืองทาน เปนละเมิดใหไหม 
โดยยศถาศักดิ์ อยาใหรับฟองไวพิจารณา” ซึ่ง
ตามบัญญัติในกฎหมายตราสามดวงบทนี้ ผูที่มิใช
ญาติของตัวความ นําเอาคดีความของผู อื่นมา
ฟ องร องแทนมิให รับไว พิจารณา  อีกทั้ งผู ที่
เอาความผูอื่นมาฟองแทนน้ัน จะมีความผิดและ
ไดรับโทษดวย
 จากท่ีกระผมไดเลาประวัติความเปนมา 
ของทนายความในอดีตวามีความสําคัญมากนอย
เพยีงใด กค็งตองมาทําความเขาใจคําวา “ขอบังคบั
มรรยาททนายความ”* วาหมายถึง จรรยาบรรณ
ที่กําหนดเปนขอปฏิบัติ และขอหามปฏิบัติในการ
ประกอบวิชาชีพทนายความ (profession ethics) 
ดังน้ัน  มรรยาททนายความจึงเป นข อบังคับ
ที่เปน แนวทางในการประกอบวิชาชีพทนายความ 

ซึ่งทนายทุกคนตองระมัดระวัง และเครงครัด 
ถือปฏิบัติตาม เพื่อใหไดมาซึ่งความสงบสุขของ
สังคมอยางแทจริง หากทนายความผู ใดฝาฝน 
ไมปฏิบัติตามขอบังคับสภาทนายความวาดวย
มรรยาททนายความ พ.ศ. 2528 ถือวาทนายความ
ผูนั้นประพฤติผิดมรรยาททนายความ ยอมตอง
ถกูดาํเนนิคดมีรรยาททนายความ ซึง่จะมีบทลงโทษ
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติทนายความ 
พ.ศ. 2528 มาตรา 52 ซึ่งกลาวถึงโทษผิดมรรยาท
ทนายความไว 3 สถาน คือ
 1. ภาคทัณฑ
 2. หามทําการเปนทนายความมีกําหนด
ไมเกิน 3 ป หรือ
 3. ลบชื่ออกจากทะเบียนทนาย ความ 
 หากผิดมรรยาททนายความเล็กนอย และ
เปนความผิดครั้งแรก ถาผูมีอํานาจสั่งลงโทษตาม
มาตรา 66 มาตรา 67 หรือมาตรา 68 แลวแตกรณี 
เห็นวา มีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให โดยวา
กลาวตักเตือน หรือใหทําทัณฑบนเปนหนังสือไว
กอนก็ได” 
 กระผมเองมีประสบการณ ซึ่งไดรับคําสั่ง
แตงตั้งใหเป นกรรมการสอบสวนคดีมรรยาท
ทนายความ รู สึกเปนหวงเพื่อนๆ ทนายความ
ตลอดจนนองๆ ทนายความรุนใหมซึ่งอาจไมทราบ
ถึงความผิดที่ทําลงไปดวยเขาใจวา อาจกระทําได 
กจ็ะถกูรองเรียนมายงัสภาทนายความ ในความผดิ
ฐานประพฤติผิดมรรยาททนายความนั่นเอง
 กระผมขออนุญาตยกตัวอยาง 2 เรื่อง เพื่อ
เปนอุทาหรณแกเพื่อนๆ ทนายความ ทั้งหลายดังนี้

* บทความน้ี  เปนสวนหน่ึงของบทความ “จริยธรรมและมรรยาททนายความ” ซึ่งคณะทํางานสงเสริมและประสานงาน
 การสอบสวนคดีมรรยาททนายความ  ไดรวมกันเขียนเพ่ือมอบใหสภาทนายความจัดพิมพ
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คําส่ังที่ 24/2555
เรื่อง ใชกลอุบายหลอกลวงใหลูกความหลงเชื่อ
 เพื่อใหไดเงินโดยมิชอบ (มรรยาทฯ ขอ 14 
 และ ขอ 18)*
 ภรรยาผูกลาวหาฟองคดมีรดก ศาลพพิากษา
ยกฟ อง  จึงได ยื่นอุทธรณ  ระหว างอุทธรณ 
ไดรู จักกับผูถูกกลาวหา และพวกบุคคลท้ังสอง 
ไดหลอกลวงผูกลาวหา และภรรยาหากตองการ
ใหคดีชนะ จะตองว่ิงเตนผูพิพากษา และอางวา
รู  จักผู พิพากษา  ระดับสูงหลายคนสามารถ
ดําเนินการได โดยเรียกคาวิ่งเตน 1,000,000 บาท 
ผู กลาวหาไดจายเงินเปนเช็คธนาคารครั้งแรก 
200,000 บาท ครั้งที่สอง 800,000 บาท โดย
ผู ถูกกลาวหากับพวกไดทําหนังสือสัญญากูเงิน
ใหไวเปนหลักฐานการรับเงิน และสัญญาวาถา
วิ่งเตนไมสําเร็จจะคืนเงินใหทั้งหมด ตอมาศาล
อุทธรณไดพิพากษายืนตามศาลชั้นตน ผูกลาวหา 
จึงขอเงินคืนท้ังหมดแต ผูถูกกลาวหาไมคืน
 ผูถูกกลาวหาประกอบวิชาชีพทนายความ 
แตไมไดใหคําปรึกษาแกคูความ และภรรยา กลับ
แนะนําใหวิ่งเตนคดีเพื่อชนะคดีเปนการกระทํา
ผิดกฎหมาย และผูถูกกลาวหาเคยถูกลงโทษ 
ภาคทัณฑและวากลาวตักเตือน ในคดีมรรยาท
ทนายความมากอน คณะกรรมการสภาทนายความ
ใหลงโทษผู ถูกกลาวหาเน่ืองจากประพฤติผิด
ข อบั งคับสภาทนายความว  าด  วยมรรยาท
ทนายความ พ.ศ. 2529 ขอ 14 และ ขอ 18 อยาง
รายแรง ใหลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ 
เปนการเหมาะสมแกพฤติการณ แหงคดีแลว
 เมื่อพิจารณาจากคําส่ัง 24/2545 ถือได
วา เปนการลงโทษท่ีรุนแรงถึงขั้นลบช่ือจากการ

เปนทนายความ ซึ่งถือไดวาจะมาประกอบวิชาชีพ
ทนายความอีกไมไดแลว ดังนั้น จึงขอใหเพื่อนๆ 
และนองๆ ทนายความตระหนักถึงความเปน
มืออาชีพ ในการทําหนาที่ทนายความใหดีที่สุด
 ตอไปขอนําคําสั่ง 29/2545 มาเพ่ือเปน
กรณีศึกษาดังนี้

คําสั่งที่ 29/2545
เรื่อง จงใจขาดนัดหรือทอดทิ้งคดี 
 (มรรยาทฯ ขอ 12(1))
 ศาลอาญาไดมหีนงัสือ ขอแรงผูถกูแจงกลาว
หาใหเปนทนายความจําเลย ในคดีอาญา โดยนัด
ใหผู ถูกแจงกลาวหาไปพบจําเลย แตผู ถูกแจง
ขอกลาวหาไมไดไปพบจําเลย ในวันนัดสืบพยาน
โจทกและนัดซักคานพยานโจทก ผูถูกแจงกลาว
หาไมไดไปศาลอางวาจดวันนัดผิดทั้งสองนัด 
จําเลยไดขอถอนแจงผู ถูกกลาวหาออกจากการ
เปนทนายความ และศาลมีคําสั่งอนุญาตตาม
คําขอและไดตั้งทนายความคนใหมทําหนาที่ 
ผูถูกแจงกลาวหาเปนทนายความนาน 10 ป ไมใช
ทนายความใหม ตองมีความรับผิดชอบในการ
ทําหนาที่ทนายความ อันมีตอคดีของลูกความ 
การไม ทําหน าที่ทนายความให จําเลยในช้ัน
พจิารณาของศาล เปนการจงใจขาดนดัหรอืทอดทิง้
คดี เปนการประพฤติผิดขอบังคับ สภาทนายความ
วาดวยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 ขอ 12(1) 
คณะกรรมการสภาทนายความมีคําสั่งลงโทษ 
หามทําการเปนทนายความมีกําหนด 3 เดือน 
จึงเหมาะสมแหงพฤติการณแหงคดีแลว
 จากท่ีกลาวมาขางตน เหน็ไดวา ทนายความ
เปนวิชาชีพท่ีมีความสําคัญและใกลชิดกับพี่นอง

* คําสั่งสภานายกพิเศษแหงสภามนายความ, คูมือสอบสวนคดีมรรยาททนายความ, หนา 179.
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ประชาชน พึงระลึกเสมอวาผูมีอาชีพทนายความ 
ตองทําหนาท่ีใหดีที่สุด เพราะไดรับความไววางใจ
จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนทางกฎหมาย 
หากทานทําตัวไมเหมาะสมและไมอาจเปนที่พึ่ง
ของประชาชน นั้นยอมเปนภาพลักษณที่อาจกอ
ใหเกิดความเสียหาย แกวงการทนายความได 
ดังนั้นการจะทําสิ่งใดพึงระลึกที่คนสวนใหญที่อาจ
ไดรับผลกระทบจากการกระทําของทาน พึงคํานึง
เสมอวาตองทําเพ่ือประโยชนสูงสุดแหงความ
ยุติธรรม
  กระผมตองขอกราบขอบพระคุณ สภา
ทนายความ ตลอดทั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
ที่ใหโอกาสกระผมไดเผยแพรความรู ทางดาน

กฎหมายใหกับเพื่อนๆ ทนายความตลอดจน
พี่นองประชาชน ใหตระหนักวา “ทนายความ” 
ก็คือสวนหนึ่งแหงสายธารแหงความยุติธรรม และ
ทนายความตองมีจริยธรรม มีคุณธรรมในการ
ประกอบวชิาชพีทนาย เฉพาะอยางยิง่ ตองประพฤติ
ตนตามหลักธรรมที่กําหนดไวในขอบังคับวาดวย 
มรรยาททนายความ.

บรรณานุกรม
คณะกรรมการมรรยาททนายความ คู มือการ

สอบสวนคดีมรรยาททนายความ. (2548) 
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528. 
กรุงเทพฯ : บริษัท การพิมพจํากัด.
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ขอเท็จจริงที่ไมเกี่ยวกับเจตนาในการกระทําความผิดอาญา
Facts not involving intention

วาทิน หนูเกื้อ*

บทคัดยอ
 บทความนี้ไดนําเสนอขอถกเถียงของนักกฎหมายเก่ียวกับแนวคิดในการใหคําอธิบายเร่ือง 
“ขอเท็จจริงที่ไมเกี่ยวกับเจตนา” ซึ่งมีอยูสามความเห็น คือ ความเห็นแรก เห็นวา ขอเท็จจริงที่ไมเกี่ยวกับ
เจตนา หมายถึงขอเท็จจริงที่กฎหมายไมประสงคจะใหเจตนาคลุมไปถึง จึงเปนขอเท็จจริงที่เปนเงื่อนไข
แหงความผิดหรือเงื่อนไขแหงการลงโทษ สวนความเห็นที่สองเห็นวา ขอเท็จจริงในสวนนี้ไมใชขอเท็จจริง
ทีเ่ปนองคประกอบของความผิดในโครงสรางสามประการของความผิดอาญาแตเปนขอเทจ็จรงิทีเ่ปนเงือ่นไข
แหงการลงโทษทางภาวะวิสัยซึ่งอยูนอกโครงสรางของความผิดอาญา สําหรับความเห็นที่สาม ใหเหตุผล
วา เหตุที่เปนขอเท็จจริงท่ีไมเกี่ยวกับเจตนา เพราะเปนองคประกอบภายนอกซ่ึงมิใช “ขอเท็จจริง” 
แตถือวาเปน “พฤติการณประกอบการกระทํา” เทานั้น ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากการใชถอยคําในรูปแบบ 
ตางๆ เชน นาจะเกิดความเสียหาย หรืออาจเกิดความเสียหาย เปนตน ผูเขียนเห็นพองดวยกับความเห็น
แรก เพราะขอเทจ็จริงทีผู่กระทําจะตองรูในการกระทําความผิดโดยเจตนาน้ัน หมายถึงขอเทจ็จริงทีเ่กีย่วกับ
สวนประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็นผลของผูกระทํา สวนขอเท็จจริงอื่นที่บุคคลสามารถไดเห็น ไดยิน หรือ
สัมผัสไดจากภายนอก แตไมเกี่ยวกับสวนประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็นผล ก็ยังคงถือเปนขอเท็จจริง
อันเปนองคประกอบภายนอกที่เปนเงื่อนไขแหงความผิดหรือเงื่อนไขแหงการลงโทษนั่นเอง

Abstract
 The objective of this article is to present the lawyers’ discussion about the facts not 
involving intention. There are three opinions upon these. The first opinion puts forward that facts 
not involving intention refer to the facts that the law does not deliberate to cover but are the facts 
which are the condition of guilt or punishment. While the second opinion sees that the facts in 
this part are not the facts which are the factors of guilt in the three structures of criminal guilt 
but are the facts which are the conditions for objective punishment out of the structures. For 
the third opinion, the facts do not involve intention are the external factors which are not ‘facts’ 
but only ‘circumstances of act’ which can be considered by words used in different patterns 

คําสําคัญ : ขอเท็จจริงที่ไมเกี่ยวกับเจตนา

*หัวหนาสาขาวิชานิติศาสตร  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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* ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ 

บทนํา 
 หลักสําคัญในการกระทําความผิดอาญา 
คือ บุคคลจักตองรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อได
กระทําโดยเจตนา และการกระทําโดยเจตนามี
องคประกอบอยูสองสวน คือ สวนรูขอเท็จจริง
อันเปนองคประกอบของความผิด กับสวนประสงค
ตอผลหรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทําน้ัน* 

หมายความวาหากผูกระทําไมรูขอเท็จจริงอันเปน
องคประกอบของความผิด ก็ตองถือวาผูกระทํา
ไดกระทําไปโดยไมมีเจตนา แตมีขอเท็จจริง
บางประการท่ีไม เกี่ยวข องกับเจตนา ซึ่ง
ผูกระทําไมจําเปนตองรูขอเท็จจริงในสวนนี้ 
อันเปนปญหาที่ทําใหนักกฎหมายมีความเห็น
แตกตางกันในการอธิบายใหเหตุผลเก่ียวกับ
ขอเท็จจริงดังกลาว

ความสําคัญและที่มา
 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 บญัญตัิ
วา
 วรรคหน่ึง “บคุคลจะตองรับผดิในทางอาญา
ก็ตอเมื่อไดกระทําโดยเจตนา.......”
 วรรคสอง “กระทําโดยเจตนา ไดแกกระทํา
โดยรู สํานึกในการที่กระทําและในขณะเดียวกัน

ผู กระทําประสงคต อผล หรือย อมเล็งเห็นผล
ของการกระทํานั้น”
 วรรคสาม “ถาผู กระทํามิไดรู ข อเท็จจริง
อนัเปนองคประกอบของความผดิ จะถอืวาผูกระทาํ
ประสงคตอผล หรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํา
นั้นไมได”
 การรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบของ
ความผิดที่จะถือวาผูกระทําประสงคตอผล หรือ
ย  อม เล็ ง เ ห็ นผลของการกระทํ านั้ น  ท  าน
ศาสตราจารย ดร.หยุด แสงอุทัย ไดอธิบายไววา 
องคประกอบของความผิดไดแกเกณฑที่กฎหมาย
กํ าหนดไว สํ าหรับความผิดแต ละความผิด 
และองคประกอบของความผิดมี 2 อยาง คือ 
องคประกอบภายนอก ซึ่งไดแกการกระทํา
และส่ิงที่เก่ียวเน่ืองจากการกระทําอันบุคคล
สามารถไดเห็น ไดยิน หรือสัมผัสไดจาก
ภายนอก กับองคประกอบภายใน ซึ่งเปนเร่ือง
ของจิตใจ อันไดแก  เจตนา มูลเหตุชักจูงใจ 
หรือ ประมาท ดังนั้น การรูขอเท็จจริงอันเปน
องคประกอบของความผิดตามความหมายท่ีใช
อยูในมาตรา 59 วรรคสาม หมายถึง การรู
ขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบภายนอกของ
ความผิดเทาน้ัน ไมเก่ียวกับองคประกอบ

such as they are like to suffer a loss or may cause a loss etc. The writer agrees with the first 
opinion because in order to commit an act intentionally, the doer should know about the facts 
which him desired or could foreseen the effect of such doing. Other facts which a person could 
see, hear or contact from the circumstance not involving his desire or intention are the external 
factors which could deem the conditions of guilt or punishment.
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ภายในของความผิด*
 ปญหาท่ีตองพิจารณาก็คือ การรูขอเท็จ
จริงท่ีจะถือวาผูกระทําประสงคตอผลหรือยอม
เล็งเห็นผลของการกระทํา ในการกระทําโดย
เจตนานั้น จะคลุมไปถึงองคประกอบภายนอก
ของความผิดท้ังหมดหรือไมและขอเท็จจริง
ใดบางท่ีไมเก่ียวกับเจตนา ซึ่งผู กระทําไม
จําเปนตองรูขอเท็จจริงในสวนนี้

ผลการศึกษา
 เกี่ยวกับปญหาดังกลาว นักกฎหมายมี
ความเหน็แตกตางกนัสามความเหน็ทาํใหการเรยีน
การสอนและการใชกฎหมายอาญาไมเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน บทความนี้จะนําเอาความเห็น
เหลาน้ันมาวิเคราะห เพื่อทานผูอานจะไดพิจารณา
วินิจฉัยเอาเองโดยอิสระ ดังนี้
 ความเห็นแรก** เห็นวา หลักเกณฑทั่วไป
ในการกระทําความผิดโดยเจตนาน้ัน เจตนา
ธรรมดาจะตองคลุมไปถึงองคประกอบภายนอก
ทั้งหมด จึงทําใหการรูขอเท็จจริงตองคลุมไปถึง
องคประกอบภายนอกท้ังหมดเชนเดียวกัน เชน 
ความผดิฐานฆาผูอืน่ตามมาตรา 288 องคประกอบ
ภายนอกคือ (1) ฆา (2) ผูอื่น การรูขอเท็จจริง
จะตองรูดวยวา การกระทําดังกลาวเปนการ “ฆา” 
และกรรมของการกระทําหรือวัตถุที่มุ งหมาย
กระทําตอคือ “ผูอื่น” หรือ “มนุษย” หากผูกระทํา
ไมรูขอเท็จจริงจะถือวาผูกระทํากระทําโดยเจตนา
ไมได แตมีขอยกเวนอยู 3 ประการ ที่ประมวล

กฎหมายอาญาไมไดกําหนดใหเจตนาตองคลุมถึง
ทําใหผูกระทําไมจําเปนตองรูขอเท็จจริงในสวนน้ัน 
เพราะเปนขอเท็จจริงที่ไมเกี่ยวกับเจตนา กลาวคือ
 ขอยกเว นประการที่หนึ่ง เปนกรณีที่ 
กฎหมายบัญญัติใหผลของการกระทําที่รายแรง
มากข้ึนเปน “เงือ่นไขแหงการลงโทษ” หรอื “เหตุเพิม่
โทษใหหนักขึ้น” ตัวอยาง
 กรณีที่เปน “เงื่อนไขแหงการลงโทษ” เชน 
มาตรา 295 บัญญัติวา “ผูใดทํารายผูอื่น จนเปน
เหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจของ
ผูอื่นนั้น ผูนั้นกระทําความผิดฐานทํารายรางกาย
ตองระวางโทษ....” จะเห็นไดวาประมวลกฎหมาย
อาญาประสงคแตเพียงวา เจตนาตองคลุม (1) 
ทําราย (2) ผู อื่น สวน “จนเปนเหตุใหเกิด
อันตรายแก กายหรือจิตใจของผู อื่นนั้น ” 
แมในตัวของมันเองจะเปนองคประกอบภายนอก 
แตก็เปนองคประกอบท่ีเจตนาไมตองคลุมถึง 
และเราถือวาองคประกอบชนิดนี้ เป นเงื่อนไข
แหงความผิด หรือเง่ือนไขแหงการลงโทษ คือ 
ถาผลของการทํารายเกิดข้ึนถึงขนาดน้ัน ก็ลงโทษ
ตามมาตรา 295 แตถาไมเกิดผลถึงขนาดน้ัน 
กล็งโทษตามมาตรา 391*** ซึง่เปนความผิดลหโุทษ 
สวนเจตนาของผูกระทาํจะเปนประการใด ไมสาํคัญ 
 กรณีที่เปน “เหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้น” เชน 
มาตรา 297 บัญญัติวา “ผู ใดกระทําความผิด
ฐานทํารายรางกาย จนเปนเหตุใหผูถูกกระทํา
รายรับอันตรายสาหัส ตองระวางโทษ....” จะเห็น
ไดวาขอความทีว่า “จนเปนเหตุใหผูถกูกระทําราย

* หยุด แสงอุทัย, ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ (บรรณาธิการ) กฎหมายอาญา ภาค 1, ฉบับพิมพครั้งท่ี 21 สํานักพิมพ
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2554, น.79-81.
** หยุด แสงอุทัย, ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ (บรรณาธิการ) กฎหมายอาญา ภาค 2-3 ฉบับพิมพครั้งที่ 10, สํานักพิมพ
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2546, น. 8-13.
*** ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 391 ผูใดใชกําลังทํารายผูอื่นโดยไมถึงกับเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ 
 ตองระวางโทษ....



Vol.2 No.2 November 2013 - April 2014ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY 55

รับอันตรายสาหัส” นี้ แมจะเปนองคประกอบ
ภายนอกอยางหน่ึง แตก็เปนองคประกอบชนิด
ที่เจตนาไมตองคลุมถึง คําวา “อันตรายสาหัส” 
นั้นเป นเงื่อนไขแหงการลงโทษ  หรือเงื่อนไข
แหงความผิดครบบริบูรณ สวนเจตนาของผูกระทํา
จะมีอยางไรไมสําคัญ สําคัญที่วา อันตรายสาหัส
ไดเกิดขึ้นแลวจากการทํารายรางกาย และเปนผล
ที่ตามธรรมดายอมเกิดขึ้นได ตามมาตรา 63*
 ขอยกเว นประการท่ีสอง  เปนกรณีที่
กฎหมายกาํหนดเหตเุพ่ิมโทษโดยเปนแตมขีอความ
อางถึงขอเท็จจริงอันหนึ่ง ซึ่งแมข อเท็จจริงนี้
จะตองถือเปนองคประกอบของความผิด แต
กฎหมายก็ไม ประสงค ที่จะให  เจตนาคลุมถึง
ขอเท็จจริงดังกลาวนั้น ตัวอยาง มาตรา 204 
บัญญัติวา “ผูใดเปนเจาพนักงานมีตําแหนงหนาที่
ควบคุมดูแลผูที่ตองคุมขังตามอํานาจของศาล 
ของพนักงานสอบสวนหรือของเจ าพนักงาน
ผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา กระทําดวยประการ
ใดๆ ใหผู ที่อยู ในระหวางคุมขังนั้นหลุดพนจาก
การคุมขังไป ตองระวางโทษ..... ถาผูที่หลุดพน
จากการคุมขังไปนั้น เปนบุคคลที่ตองคําพิพากษา
ของศาลหน่ึงศาลใดใหลงโทษประหารชีวิต ..... 
ผูกระทําตองระวางโทษ...” จะเห็นไดวาขอความ
ที่วา “ถาผูที่หลุดพนจากการคุมขังไปน้ัน เปน
บุคคลที่ตองคําพิพากษาของศาลหนึ่งศาลใด
ใหลงโทษประหารชวีติ” นัน้ เปนการอางขอเทจ็จรงิ 
เพื่อเพิ่มโทษใหหนักขึ้น โดยผู กระทําไมจําตอง
รู ข อเท็จจริงในสวนนี้ อันเปนขอแตกตางกับ

บทบัญญัติในมาตรา 62 วรรคสาม ที่บัญญัติ
ว า  “บุคคลจะต องรับโทษหนักข้ึนโดยอาศัย
ขอเท็จจริงใด บุคคลน้ันจะตองรูขอเท็จจริงน้ัน” 
เพราะบทบัญญัติในมาตรา 62 วรรคสาม นั้น 
เปนกรณีที่ประมวลกฎหมายอาญาประสงคจะให
เจตนาคลุมถึงเหตุเพิ่มโทษดวย
 ขอยกเว นประการที่สาม  เปนกรณีที่
กฎหมายใชถอยคําซึ่งแสดงวาไมประสงคจะให
เจตนาคลุมถึง เชน ในมาตรา 226 ซึ่งใชคําวา 
“จนนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกบุคคลอ่ืน” 
หรือในมาตรา 227 ที่ใช คําว า “โดยประการ
ที่น าจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกบุคคลอื่น” 
ซึ่ ง เ ห็ น ได  ชั ด ว  า เ จตนา ไม  จํ าต  อ งค ลุม ถึ ง
องคประกอบในสวนนั้น
 ความเห็นที่สอง** เห็นวาองคประกอบ
ภายนอกท่ีเจตนาไมจําตองคลุมถึงตามความเห็น
แรกน้ัน ไมใชองคประกอบภายนอกของความผิด 
แตเปน “เงื่อนไขแหงการลงโทษทางภาวะวิสัย” 
และอยูนอกโครงสรางของความผิดอาญา ทําให
ผู กระทําไม จําเป นต องรู ข อเท็จจริงในสวนนี้ 
เพราะหากถือเปนองคประกอบภายนอกแลว 
ผูกระทําจะตองรูขอเท็จจริงในสวนน้ีดวย มิฉะน้ัน 
จะขัดแยงกับบทบัญญัติในมาตรา 59 วรรคสาม 
ซึ่งกรณีนี้นักกฎหมายบางทานเห็นวา “เงื่อนไข
แหงการลงโทษทางภาวะวิสัย” ไมใชเรื่องใหม
แตเปนเรื่องเดียวกับความเห็นแรกนั่นเอง***

* ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๖๓ ผลของการกระทําความผิดใดทําใหผูกระทําตองรับโทษหนักขึ้น ผลของ
 การกระทําความผิดนั้นตองเปนผลที่ตามธรรมดายอมเกิดขึ้นได
** คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป พิมพครั้งท่ีสาม แกไขเพิ่มเติม, บริษัทสํานักพิมพวิญูชน จํากัด 2551, 
 น. 122-129
*** ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ขอคิดทางอาญาท่ีนาพิจารณา(แยงขอคิดของ ดร.คณิต ณ นคร), วารสารนิติศาสตร, ปที่ 29 
 ฉบับที่ 4 (2542) น. 634-651.
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 ความเห็นท่ีสาม* เห็นวา องคประกอบ
ภายนอกท่ีเจตนาไมจําตองคลุมถึงหรือผูกระทํา
ไมจําเปนตองรูขอเท็จจริงนั้น เปนองคประกอบ
ภายนอกซ่ึงมิใช  “ขอเท็จจริง” แตถือว าเป น 
“พฤติการณประกอบการกระทํา” เทานั้น ซึ่ง
สามารถพิจารณาไดจากการใชถอยคําในรูปแบบ 
ตางๆ เชน นาจะเกิดความเสียหาย หรืออาจเกิด
ความเสียหาย เปนตน 
 จากความเห็นทั้งสามขางตน ผูเขียนเห็นวา 
ความเห็นเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่ไมเก่ียวกับเจตนา 
ที่ทําใหผูกระทําไมจําเปนตองรูนั้น นอกจากแตละ
ฝายพยายามจะอธิบายไมเหมือนกันแลว ยังมี
ความเห็นแตกตางกันในกรณีใหญๆ 2 กรณี คือ
 กรณีแรก เปนความเห็นที่แตกตางกันใน
การอธิบายเหตุผลวา ทําไมผูกระทําจึงไมจําเปน
ตองรูขอเท็จจริง เพ่ือไมใหขัดแยงกับบทบัญญัติ
ในมาตรา 59 วรรคสาม กลาวคือ
 ฝายแรก  เห็นว าข อเท็จจริงที่ผู กระทํา
ต องรู ตามมาตรา  ๕๙  วรรคสาม  นั้น  เป น
ขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบภายนอก
ที่เจตนาตองคลุมถึงเทานั้น สวนขอเท็จจริงอื่น
แมจะเปนองคประกอบภายนอกหากกฎหมาย
ไมประสงคจะใหเจตนาคลมุไปถงึกไ็มใชขอเทจ็จรงิ
ที่เก่ียวกับเจตนาตามมาตรา 59 วรรคสาม แต
เปนขอเท็จจริงที่เปนเงื่อนไขแหงการลงโทษหรือ
เงื่อนไขแหงความผิด ซึ่งก็ถือเปนองคประกอบ
ภายนอกดวย เพราะองคประกอบภายนอก 
ไดแกการกระทําและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องจากการ
กระทําอันบุคคลสามารถไดเห็น ไดยิน หรือ
สัมผัสไดจากภายนอก

 สวนฝายท่ีสอง ใหเหตุผลวา ขอเท็จจริง
ที่ผู กระทําไมจําเปนตองรู นั้น เปนขอเท็จจริง
ที่อยู นอกโครงสรางของความผิดอาญา ไมใช
องคประกอบภายนอกของความผิด แตเปนเงือ่นไข
แหงการลงโทษทางภาวะวิสัย 
 สําหรับฝายที่สาม ใหเหตุผลวา ที่ผูกระทํา
ไมจําเปนตองรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบ
ภายนอกที่เจตนาคลุมไมถึงนั้น เพราะ ไมใช
ขอเท็จจรงิตามความหมายของมาตรา 59 วรรคสาม 
แตเปนพฤติการณประกอบการกระทําเทานั้น
 โดยความเคารพตอความเห็นที่สองและ
ความเห็นที่สาม ผูเขียนเห็นพองดวยกับความเห็น
แรกเพราะขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบของ
ความผิดตามมาตรา 59 วรรคสามนั้น หมายถึง
ขอเท็จจริงที่ผู กระทําประสงคต อผลหรือยอม
เล็ ง เ ห็นผลของการกระทํานั้น เท านั้น  ส วน
ข อเท็จจริงที่ผู กระทําไม ประสงค ต อผลหรือ
ยอมเล็งเห็นผลหรือขอเท็จจริงที่เจตนาคลุมไป
ไมถึง นั้น ไมใชขอเท็จจริงตามความหมายใน
มาตรา 59 วรรคสาม ดังน้ัน “เง่ือนไขแหงการ
ลงโทษทางภาวะวิสัย” ตามความเห็นที่สองก็ดี 
“พฤติการณประกอบการกระทํา” ตามความเห็น
ที่สามก็ดี ลวนเปนขอเท็จจริงที่ บุคคลสามารถ
ไดเห็น ไดยิน หรือสัมผัสไดจากภายนอก 
จึงยังคงถือเปนขอเท็จจริงอันองคประกอบ
ภายนอกที่ เป นเงื่อนไขแหงความผิดหรือ
เงื่อนไขแหงการลงโทษนั่นเอง
 กรณีที่สอง เปนความเห็นที่แตกตางกัน
ในเร่ืองขององคประกอบภายนอกท่ีตองการเจตนา 
เชน 

* เกยีรตขิจร  วจันะสวสัดิ,์ คาํอธบิายกฎหมายอาญา ภาค ๑, ฉบบัพมิพคร้ังท่ี ๗  แกไขเพิม่เตมิ, สาํนกัพมิพมหาวทิยาลัย
 ธรรมศาสตร  ๒๕๔๔, น. ๑๖๕-๑๖๗.
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 กรณีตามมาตรา 391 และมาตรา 295 ซึ่ง
ฝายที่หนึ่งและฝายที่สองเห็นวา แมมาตรา 391 
จะบัญญัติวา “ผูใด ใชกําลังทํารายผูอื่น โดย
ไมถึงกับเปนเหตุให เกิดอันตรายแกกายหรือ
จติใจ ตองระวางโทษ......” และมาตรา 295 บญัญตัิ
วา “ผูใดทํารายผูอื่น จนเปนเหตุใหเกิดอันตราย
แกกายหรือจิตใจของผูอื่นนั้น ตองระวางโทษ.....” 
โดยใช ถ อยคําท่ีเป นการกระทําแตกต างกัน
คือ “ใชกําลังทําราย” กับ “ทําราย” ก็ตาม แตก็มี
ความหมายอยางเดียวกัน คือการเจตนาทําราย
ผูอื่นน่ันเอง สวนความแตกตางอยูที่ผลที่เกิดขึ้น
จากการกระทํา หากผลท่ีเกิดขึ้นไมถึงกับเปนเหตุ
ใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจก็มีความผิด
ลหุโทษตาม มาตรา 391 แตหากผลที่เกิดขึ้นเปน
เหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจของผูอื่นนั้น 
ผูกระทําจะตองรับผิดตามมาตรา 295 โดยไมตอง
คํานึงวาผูกระทําจะเจตนาใหเกิดผลเชนนั้นหรือ
ไม เพราะมาตรา 295 เปนเหตุเพิ่มโทษของมาตรา 
391* นั่นก็ความหมายวา “การกระทําจนเปนเหตุ
ใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจของผูอื่นน้ัน” 
ไมใชขอเทจ็จรงิทีเ่กีย่วกบัเจตนา ผูกระทาํไมจาํเปน
ตองรูขอเท็จจริงสวนน้ี แตหากผูกระทําประสงค
ตอผลหรือยอมเล็งเห็นผลใหเกิดอันตรายแกกาย
หรือจิตใจของผู อื่นนั้น แลวไมเกิดผลดังกลาว 
ผูกระทําก็ตองรับผิดฐานพยายามกระทําความผิด
ตามมาตรา 295 ดังนั้น ความผิดฐานพยายามตาม 
มาตรา 295 จะมีก็ไดไมมีก็ได** สวนฝายท่ีสาม 
อันเปนความเห็นของศาลดวยน้ัน เห็นวา เจตนา
ตามมาตรา  295 เป นเจตนาให  เกิดผลจน
เปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจของ
ผู อื่นนั้น ซึ่งแตกตางกับมาตรา 391 ที่เจตนา

ใหเกิดผลเพียงไมถึงกับเปนเหตุใหเกิดอันตราย
แกกายหรือจติใจ เพราะกฎหมายใชถอยคําตางกนั 
แตในการวินิจฉัยของศาลฎีกากลับปรากฏวา 
ในบางกรณีศาลฎีกาจะพิจารณาถึงผลท่ีเกิดข้ึน
จากการกระทํากอน แลวจึงวินิจฉัยวาผู กระทํา
เจตนาทํารายตามมาตรา 295 หรือไม เชน 
 ฎีกาที่ 889/2517 ใชมีดดาบแทงทําราย
ถู กชายโครงซ  ายมี รอย ช้ํ าแดง โตกลมค ร่ึ ง
เชนติเมตร รักษา 5 วันหาย ยังถือไมไดวาเปนเหตุ
ใหเกดิอนัตรายแกกาย จงึเปนความผิดตามมาตรา 
391
 ฎีกาท่ี 273/2509 โจทกบรรยายฟองวา 
จําเลยยกเทาซึ่งสวมรองเทาจะถีบผู  เสียหาย 
แตไมไดบรรยายใหเห็นวา ถาจําเลยกระทําโดย
ตลอดแลวจะเกิดผลอยางไร ผลธรรมดาอันจะ
เกิดขึ้นเพราะการถีบจะทําใหเกิดอันตรายแกกาย
หรือจิตใจหรือไม ไมอาจเล็งเห็นได หากจําเลย
กระทําไปโดยตลอดแลวผลท่ีเกิดขึ้นไมถึงกับ
เปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจแลว 
ความผิดนั้นก็เปนเพียงลหุโทษ ผูพยายามกระทํา
ความผิดลหุโทษไมตองรับโทษ เมื่อขอเท็จจริงฟง
ไมไดวา จําเลยพยายามกระทําใหผูเสียหายเกิด
อนัตรายแกกายแลว กล็งโทษจาํเลยตามฟองไมได
 การท่ีศาลฎีกาวินิจฉัยโดยพิจารณาจาก
ผลของการกระทํา และเปนผลท่ีตามธรรมดา
ยอมเกิดขึ้นไดตามฎีกาขางตนนั้น แสดงใหเห็น
วา ศาลฎีกายอมรับวา ความผิดตามมาตรา 295 
เปนเหตุเพิ่มโทษของมาตรา 391 ก็ได หรือไมเปน
เหตุเพิ่มโทษก็ได เชนเดียวกับความเห็นแรกและ
ความเห็นที่สองน่ันเอง เพราะผลธรรมดาตาม
มาตรา 63 นั้น จะใชกับกรณีที่ผูกระทําตองรับโทษ

* คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญา ภาคความผิด, ฉบับพิมพคร้ังท่ี 6, สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2539, น. 57.
** หยุด แสงอุทัย, อางแลวเชิงอรรถที่ 3, น. 204-205.
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หนักข้ึนเทาน้ัน ดังนั้น ผูเขียนจึงเห็นพองดวยกับ
ความเห็นแรกและความเห็นที่สอง
 กรณีตามมาตรา 130 มาตรา 136 มาตรา 
138 และมาตรา 289 (2) ความเห็นที่สองมี
ความเห็นแตกตางกับความเห็นแรกและความเห็น
ที่สาม โดยเห็นวา ถอยคําที่วา “ซึ่งมีสัมพันธไมตรี” 
ตามมาตรา 130 ก็ดี “กระทําการตามหนาที่
หรือเพราะไดกระทําการตามหนาที่” ตามมาตรา 
136 ก็ดี “การปฏิบัติการตามหนาที่” ตามมาตรา 
138 ก็ดี หรือ “ซึ่งกระทําการตามหนาที่หรือเพราะ
เหตุที่จะกระทําหรือไดกระทําการตามหนาที่” ตาม
มาตรา 289 (2) ก็ดี ลวนไมใชขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับ
เจตนา แตเปน “เงื่อนไขลงโทษทางภาวะวิสัย” 
แมผูกระทําไมรู ขอเท็จจริงดังกลาว ผูกระทําก็มี
ความผิด* อันเปนความเห็นที่มีนักกฎหมายบาง
ทานไมเห็นพองดวยและไดโตแยงความคิดนี้วา 
ความคิดดังกลาวเปนความคิดที่ไมสอดคลองกับ
สิ่ ง ท่ีกฎหมายมุ งจะคุ มครอง  (คุณธรรมทาง
กฎหมาย)**
 สําหรับผูเขียน เห็นพองดวยกับความเห็น
แรกและขอโตแยงขางตน เพราะถอยคําในตัวบท
และคุณธรรมทางกฎหมายหรือสิ่งท่ีกฎหมาย
มุงจะคุมครองบัญญตัใิหเหน็วา ขอเทจ็จริงดงักลาว
เปนขอเท็จจริงที่เปนเหตุใหผู กระทําตองรับโทษ
หนักข้ึน จึงเปนขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับเจตนาตาม
มาตรา 59 วรรคสาม ซึ่งผูกระทําจะตองรู ขอเท็จ
จริงน้ัน ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 62 วรรคทาย

ว า  “บุคคลจะต องรับโทษหนักข้ึนโดยอาศัย
ขอเท็จจริงใด บุคคลน้ันจะตองไดรูขอเท็จจริงนั้น”

บทสรุปและขอเสนอแนะ
 อาศัยเหตุดังที่ได พิจารณาวิเคราะหมา
ขางตน เห็นวา ความเห็นแรกที่ได อธิบายถึง
ข อเท็จจริงที่ ไม  เ ก่ียวกับเจตนาในการกระทํา
ความผดิอาญา อนัเปนขอยกเวนบทบญัญัตมิาตรา 
59 วรรคสามไว 3 กรณี คือ ขอยกเวนประการ
ที่หนึ่ง เปนกรณทีี่ กฎหมายบัญญัติใหผลของการ
กระทําที่ร ายแรงมากข้ึนเปน “เง่ือนไขแหงการ
ลงโทษ” หรือ “เหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้น” ขอยกเวน
ประการท่ีสอง เปนกรณีที่กฎหมายกําหนดเหตุ
เพิ่มโทษโดยเปนแตมีขอความอางถึงขอเท็จจริง
อันห น่ึง  ซึ่ งแม ข อ เ ท็จจ ริง น้ีจะต อง ถือเป น
องคประกอบของความผิด แตกฎหมายก็ไมประสงค
ที่จะให เจตนาคลุมถึงข อเท็จจริงดังกลาวนั้น 
ขอยกเวนประการที่สาม เปนกรณีที่กฎหมาย
ใชถอยคําซึ่งแสดงวาไมประสงคจะใหเจตนา
คลุมถึง นั้น เปนการอธิบายไดชัดเจนและ
เปนเหตุเปนผลอยางดียิ่ง สมควรที่จะนําไป
พิจารณาใชในการเรียนการสอนกฎหมาย
อาญาในสถาบันทางวิชาการและสถาบันทาง
วิชาชีพใหตกผลึก เพื่อสงผลใหการบังคับใช
กฎหมายอาญาเกิดความถูกตองเปนไปใน
แนวทางเดียวกันตามหลักวิชาการตอไป

* คณิต ณ นคร, อางแลวเชิงอรรถที่ 9, น. 280-287, น. 47.
** ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, อางแลวเชิงอรรถที่ 7, น. 634-651.



Vol.2 No.2 November 2013 - April 2014ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY 59

บรรณานุกรม
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คําอธิบายกฎหมายอาญา 

ภาค 1, ฉบับพิมพครั้งที่ ๗ แกไขเพิ่มเติม, 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2544, 

คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป พิมพ
ครั้งที่สาม แกไขเพิ่มเติม, บริษัทสํานักพิมพ
วิญูชน จํากัด 2551.

คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญา ภาคความผิด, 
ฉบับพิมพครั้งที่ 6, สํานักพิมพมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร 2539.

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ขอคิดทางอาญาที่น า
พิจารณา (แยงขอคิดของ ดร.คณิต ณ นคร), 
วารสารนิติศาสตร ปที่ 29 ฉบับที่ 4 (2542) 

หยุด  แสงอุทัย ,  ดร .ทวี เกียร ติ  มีนะกนิษฐ 
(บรรณาธิการ) กฎหมายอาญา ภาค 1, ฉบับ
พิมพครั้งที่ 21 สํานักพิมพมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร, 2544. 

หยดุ แสงอทุยั, ทวเีกียรต ิมนีะกนษิฐ (บรรณาธกิาร) 
กฎหมายอาญา ภาค 2-3 ฉบับพิมพครั้งที่ 10, 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2546. 

คําพิพากษาศาลฎีกา
 ฎีกาที่ 273/2509
 ฎกีาที่ 889/2517



ปที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2556 - เมษายน 2557 60 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

การเรียนขับรองไทยสําหรับนักศึกษาดนตรีสากล: 
สภาพ ปญหา และแนวทางการแกไข

Learning Thai Vocal Music: 
Situation, Problems and Solving Method

วราภรณ รุงเรือง*

บทคัดยอ
 งานวิจัยน้ี เปนการวิจัยในชั้นเรียน แบบประสมระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยมีจดุประสงคเพือ่ 1) ศกึษาสภาพและปญหาของผูเรยีนวชิาขบัรองเพลงไทย ในรายวิชาการขับรองเพลง
ไทย คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปการศึกษา 2555 และ 2) เพื่อศึกษาหาแนวทางการ
แกไขปญหา 
 ผลการวิจัยพบวา ดานกายภาพและครอบครัว นักศึกษารอยละ 95 มีสภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง 
รอยละ 5 มีนํ้าหนักเกินเกณฑเฉลี่ย รอยละ 30 มาจากครอบครัวที่มีฐานะดี รอยละ 60 ฐานะปานกลาง และ
รอยละ 10 ฐานะยากจน ดานวิชาการ รอยละ 80 มีผลการเรียนอยูในระดับปานกลาง รอยละ 10 ในระดับดี
ถึงดีมาก และรอยละ 10 ในระดับตํ่า สภาพและบรรยากาศในหองเรียนมีความเหมาะสม
 ปญหาท่ีพบ ผูเรียนรอยละ 50 มีภาวะเพ้ียนเสียง คือ รอยละ 60 เพี้ยนสูงและรอยละ 40 เพี้ยนตํ่า 
ผูเรียนสวนมากมีปญหาดานลีลาการรองเพลงแบบไทย ไมจําเพลง แตมีความรูสึกดานจังหวะในระดับดี
 วิธีการแกปญหา 1) การเพี้ยนเสียง แกไขโดยใหผู เรียนออกเสียงพรอมกับเครื่องดนตรีเสียง
ตายตัว จากเสียงเดียวไปสูทํานองเพลง ทําซํ้าๆ บอยๆ จนเกิดความเคยชิน 2) การไมจําเพลง แกไข
โดยฝกรองเพลง จากงายไปหายาก จากเพลง 5 เสียงท่ีคุนเคยไปสูเพลง 7 เสียงท่ีซับซอนข้ึนจนถึง
เพลงเถางายๆ และใหฝกจากบทเพลงท่ีมีเนื้อรองประกอบกันกับโนตสากล โดยใหเรียนรู เพลงท้ัง
เพลงกอนแลวรองตามครูทีละวลี จนคลอง แลวจึงรองตอกันเปนวรรค ทอน และท้ังเพลงโดยฝกรองซ้ําๆ 
จนจําได ผลปรากฏวาเมื่อไดใชวิธีการดังกลาว ผูเรียนสามารถรองเพลงไทยไดดีขึ้นอยางเห็นไดชัด 

คําสําคัญ : การสอนขับรองไทย นักดนตรีสากล

*อาจารยคณะดุริยางคศาสตร สาขาวิชาสหวิทยาการดนตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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Abstract
 This is a mixed research between qualitative and quantitative that aimed to: 1) Study 
the situations and problems in learning Thai music singing of the western music students of 
Faculty of Music, Bankokthonburi University. 2) Find the ways to solve those problems. 
 The research results were: Physical and family status, 95% of students were healthy, 
5% was overweight; 30% were from above normal economic level, 60% from average level and 
10% from lower level. For academic status, 80% were in average, 10% are above and 10% are 
lower. The class room circumstances and atmosphere were good. The finding problems were 
50% of those students were in pitches deviating in which 60% were higher deviate and 40% were 
lower deviate. 
 Method of solving of pitches deviation was: 1) having the students practices along with 
the fixed pitch instrument began with single note, then, melody and repeated it over and over. 
2) Problem of unable to remember the songs could be solved by learning an easy familiar song 
in pentatonic then septatonic and lastly learning the song in tripartite form. Using music with 
having the song text underneath let the students see music as a whole, then practice each single 
phrase after the instructor, then verse and movement, finally practice the entire song several times. 
Using the method said above, the improvement of students’ abilities in singing was obvious.

Keywords : teaching thai singing, western music musicians

ความเปนมาและความสําคัญของ
ปญหา
 หลักสูตรสาขาวิชาสหวิทยาการดนตรี 
คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
กําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเรียนขับรองเพลง
ไทยแบบฉบับ (Classical Thai Music) นักศึกษา
ทีเ่รียนดนตรีสากลขาดพ้ืนฐานความรูทางดนตรไีทย 
ซึ่งเปนปญหาสําหรับผูเรียน และเปนความทาทาย
สําหรับผูสอน ดวยเหตุดังกลาวนี้ผู วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การเรียนขับรอง
ไทยสําหรับนักศึกษาดนตรีสากล:สภาพ ปญหา 
และแนวทางการแกไข” เพื่อใหไดมาซึ่งองคความ
รูที่จะนําไปใชประโยชนในวงกวางสืบไป 

 สถานที่ศึกษาและเก็บขอมูล คือ ชั้นเรียน
รายวชิาการขบัรองเพลงไทยสาํหรบันกัศกึษาดนตรี
สากล คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรีระยะเวลา ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 
ระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน คือ ระหวาง 1 มิถุนายน 
2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
 ผูวิจัยไดศึกษาเร่ืองการสอนดนตรีตามแนว
จิตวิทยาการเรียนรู ของ ปญญา รุ งเรือง คณะ
ดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 
กรุงเทพฯ, 2555 เพื่อเปนขอมูลเบ้ืองตนประกอบ
การวิจัย
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจาการวิจัยนี้ 
คือ ไดองคความรู ใหม เรื่อง “หลักและวิธีการ
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การสอนขับรองไทยสําหรับผู เรียนดนตรีสากล” 
ซึ่งน าจะนําไปทดลองใช กับการสอนรายวิชา
เดียวกันกับนักศึกษากลุมอ่ืนๆ เพื่อหาขอสรุปและ
ปรับปรุงเปนรูปแบบการสอน (Teaching model) 
ซึง่จะเปนประโยชนตอการเรยีนการสอนในวงกวาง
สืบไป

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพและปญหาของผูเรียน
วิชาขับรองเพลงไทย ในรายวิชาการขับรองเพลง
ไทย สาขาสหวิทยาการดนตรี คณะดุริยางคศาสตร 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 2.2 เพื่อศึกษาหาแนวทางการแกไขปญหา 

3. ระเบียบวิธีวิจัย
 วิ ธี การวิ จั ย เป นการวิ จั ย เชิ งคุณภาพ 
ประเภทการวิจัยสถาบัน ชนิดการวิจัยในหองเรียน 
เก็บขอมูลโดยการสังเกต สอบถามและจดบันทึก
บัน ทึกโดยใช แนวคิดจากผลการ วิจั ย เ ร่ื อง 
“การสอนดนตรีตามแนวจิตวิทยาการศึกษา” ของ 
รศ.ดร.ปญญา รุงเรือง พ.ศ. 2555 มาประยุกตใช
ตามความเหมาะสม ผูวิจัยมุงศึกษาในประเด็น
ตางๆ ดังนี้ คือ
 - สถานภาพของผูเรยีน ทัง้ดานครอบครัว 
ดานสุขภาวะ และดานวิชาการ
 - สภาพความพรอมของผูเรียน ศึกษา
สภาพแวดลอมทางกายภาพของหองเรียน 
 - สื่อการสอน การใชสื่อการสอน และ
กลวิธีการสอน
 ประชากรกลุมตัวอยางคือ นักศึกษาสาขา
สหวิทยาการดนตรีคณะดุริยางคศาสตรชั้นปที่ 2 
ในปการศึกษา 2555 ที่เรียนรายวิชา “การขับรอง
เพลงไทย” จํานวน 11 คน ระยะเวลาศึกษาหา
ขอมูล 10 สัปดาห โดยใชเคร่ืองมือวิจัย คือ 

แบบสังเกต แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม 
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยตัวผูวิจัยเอง และ
นําเสนอผลการวิจัยดวยวิธีการชาติพันธุวรรณนา 
(Ethnography)

4. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
 แบบสั ง เ ก ต  แบบสั มภ าษณ   และ
แบบสอบถาม

5. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบวา
 ดานกายภาพ และครอบครัว พบวา 
นักศึกษาสวนมากมาจากครอบครัวที่ดี รอยละ 30 
มีฐานะปานกลาง รอยละ 60 มีฐานะยากจน และ
รอยละ 10 มีฐานะท่ีคอนขางดี มีสภาพรางกาย
สมบูรณแข็งแรงและสุขอนามัยดีรอยละ 95 สวน
รอยละ 5 มีนํ้าหนักเกินเกณฑเฉลี่ย
 ดานวิชาการ มีผลการเรียนอยูในระดับ
ปานกลาง รอยละ 80 ระดับดีถึงดีมาก รอยละ 10 
และระดับต่ํา รอยละ 10
 ดานสภาพรางกาย และจิตใจ สภาพ
รางการและจิตใจของผูเรียนมีความพรอม แต
เนื่องจากนักศึกษาจํานวนรอยละ 30 ตองทํางาน
กลางคืนจึงมีความงวงเหงาหาวนอนเม่ือเขาเรียน 
สมองไมแจมใสเทาที่ควร
 ดานสภาพของหองเรียน บรรยากาศใน
หองเรียนมีความเหมาะสมอยางมาก อุณหภูมิ
พอเหมาะเน่ืองจากเปนหองปรับอากาศ แสงสวาง
พอเพียง เสียงในการเรียนสอนชัดเจนเน่ืองจาก
มีเครื่องขยายเสียง ตลอดจนสื่อการสอนทั้งทาง
เสยีงและส่ือทีเ่ปนเอกสารมีความพรอมอยางเต็มที่
 ปญหาท่ีพบ ปญหาท่ีพบและเปนปญหา
สําคัญอยางยิ่งก็คือ ผู เรียนรอยละ 80 อยู ใน
ภาวะเพี้ยนเสียง กลาวคือเปลงเสียงไดไมตรง
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ตามที่ควรจะเปน ในจํานวนดังกลาวนี้ มีเพี้ยนสูง
รอยละ 45 และเพี้ยนตํ่ารอยละ 35 นอกจาก นั้น
ยังมีปญหาดานการเอ้ือนเสียง การโหนเสียง และ
การออกสาํเนยีงลลีาการรองเพลงแบบไทย ปญหา
อีกอยางหน่ึงคือผูเรียนไมคอยจําเพลง ความรูสึก
ดานจังหวะจะโคนสวนมากอยูในระดับดี 

แนวทางการแกไข
 1. การแกไขการเพี้ยนเสียง ใชวิธีใหผูเรียน
ออกเสียงไปพรอมกับเคร่ืองดนตรีเสียงตายตัว 
โดยฝกบอยๆ จากเสียงเดียว ไปหาหลายเสียง 
และทําซํ้าๆ บอยๆ จนเกิดความเคยชิน ซึ่งเปนไป
ตามแนวทางการสอนดนตรีตามทฤษฎีการเรียนรู
ของปญญา รุงเรือง 
 2. การแกปญหาไมจําเพลง ใชวิธีใหแบบ
ฝกหัดท่ีเน้ือรองกับโนตสากลประกอบกัน ซึ่งชวย
ไดมากเนื่องจากผูเรียนเปนนักดนตรีสากล
 3. การฝ กหัดขับร อง  โดยใช หลักการ 
“เกสตัลท” แบบเห็นปญหาท้ัง Field กลาวคือ 
ใหผูเรียนเรียนรูเพลงทั้งเพลง ทั้งทอนกอน แลว
รองตามครูทีละวลี ใหรองจนคลองแลวจึงรอง
ตอกนัเปนวรรค และเปนทอนในทีส่ดุ แลวตามดวย
การฝกรองซํ้าๆ จนสามารถจําได
 4. เริ่มหัดร องเพลงจากงายไปหายาก 
โดยเร่ิมตนจากเพลงท่ี 5 เสียง (Pentatonic) และ
เปนเพลงท่ีคอนขางคุนเคย ไปหาเพลงท่ีมี 7 เสยีง
ซึ่งซับซอนข้ึน ไปจนถึงเพลงเถางายๆ 
 ผลปรากฏวา เมื่อไดใชวิธีการดังกลาว
ขางตนอยางครบถวนแลว สามารถชวยใหผูเรียน
ที่เปนนักดนตรีสากลสามารถรองเพลงไทยไดดีขึ้น
อยางมีนัยสําคัญ

อภิปรายผล
 ผลการวิจัยที่พบวา ผู เรียนดนตรีสากลมี
ภาวการณเพี้ยนเสียง (Pitch deviation) มี 2 
ลักษณะ คือ การเพี้ยนทุกระดับเสียง ทั้งเพี้ยนสูง
และเพี้ยนตํ่า ทั้งๆ ที่การขับรองอยูในบันไดเสียง 
(Scale) ที่เปนพื้นเสียงของผูขับรอง กับการเพ้ียน
เสียงเพราะเสียงท่ีรองไมตรงกับบันไดเสียงท่ีเปน
พื้นเสียงของผูขับรอง
 การเพี้ยนเสียงแบบหลังสามารถแกไข
ไดงาย โดยการผูขับรองตั้งเสียงรองใหตรงตาม
บันไดเสียงอันเปนพื้นฐานของตน เช น คนที่
พื้นเสียงอยูในบันไดเสียง ซี-เมเจอร (C) จะรอง
เพลงไดชดัเจนเม่ือรองในบันไดเสียงน้ี แตถาใหรอง
ในบันไดเสียง F หรือ G ก็จะรองเพี้ยนเพราะตอง
หลบเสียงสูงเปนตํ่า หรือตํ่าเปนสูง ซึ่งยากสําหรับ
ผูทีไ่มใชนกัรอง แตเนือ่งจากเพลงไทยมีบนัไดเสียง
ที่แนนอน เชน เมื่อขับรองสําหรับวงเครื่องสาย 
หรือวงมโหรี  เพลงสําเนียงลาวจะอยู ในทาง
เพยีงออ ซึง่ใกลเคียงกบั บแีฝลต (Bb) ของตะวนัตก 
ไมสามารถรองบันไดเสียงอื่นได จึงทําใหผูเรียน
รองเพี้ยนอยูเสมอ อยางไรก็ตามผูที่เพ้ียนเสียง
เพราะรองไมตรงบันไดเสียงของตนเองน้ี มักจะมี
การรองเพี้ยนเสียงแบบแรกอยูดวยเสมอ
 การเพ้ียนเสียงแบบแรก  คือเพ้ียนโดย
ธรรมชาติ ไมวาจะขับรองในบันไดเสียงใดก็ตาม 
เปนปญหาท่ีแกไดยากย่ิงเพราะผูเรียนจะไดยิน
เสียงสูง หรือต่ํากวาปกติอยูเสมอ ทําใหออกเสียง
เพี้ยน เพราะตัวเองไดยินเสียงตัวเองวาตรงกับ
เสียงจริงๆ  แล ว  วิธีแก ที่ดีที่สุดเท าที่พบคือ
ใหออกเสียงไปพรอมกับเสียงเครื่องดนตรีเสียง
ตายตัว เชน ขลุย หรือ ระนาด เปนตน จะทําให
ผูรองเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเสียงรอง
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กับเสียงดนตรีไดชัดเจน ทําใหสามารถปรับเสียง
ของตนใหตรงกับเสียงดนตรีได ชวยใหการเพี้ยน
เสียงทุเลาลงได ซึ่งผูวิจัยไดใชวิธีนี้ไดผลมาแลว 
แมวาจะไมเต็มรอย แตก็ชวยใหการเพี้ยนเสียง
ในแตละกรณ ีลดลง แตจะตองฝกฝนอยางตอเนือ่ง
เปนระยะเวลานาน จึงจะไดผลเต็มที่

ขอเสนอแนะ
 การวิจัยนี้ทําขึ้นเฉพาะกับผู  เรียนที่ เป น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ยังไมอาจสรุปไดวา
จะเกิดผลอยางเดียวกันกับผูเรียนในระดับมัธยม 
หรือประถมศึกษาหรือไม และยังไมสามารถสรุป
ไดว าผลวิจัยน้ีจะใช กับผู  เรียนระดับเดียวกัน
ทั้งประเทศไดหรือไม เนื่องจากประชากรที่วิจัย
มีจํานวนจํากัด จึงไมอาจนําผลวิจัยไปใชไดทุกที่ 
 ควรมกีารทาํวจิยัแบบเดียวกันนีก้บันกัศกึษา
ในมหาวิทยาลัยอื่นๆ และในสถาบันการศึกษา
ที่ผูเรียนมีระดับอายุตางๆ กัน ตลอดจนศึกษาวา
มีความแตกตางเรื่องความเพี้ยนเสียงระหวาง
เพศหญิงกับเพศชายหรือไม อยางไร อีกดวย
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การพัฒนาตัวแบบปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ภาคใตตอนบน

Model Development Administrative Factors Affecting School 
Effectiveness Secondary School Level South Top

ทองแดง เดียวกี่*

บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาระดับการรับรูประสิทธิผลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
(2) พัฒนาตัวแบบปจจัยตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของตัวแบบปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผล
ของโรงเรียนท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ กลุมประชากรเปนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคใต
ตอนบน จํานวน 300 โรงเรียน และกลุมตัวอยางเปนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคใตตอนบน จํานวน 
80 โรงเรียน โดยการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling)
 วิธีดําเนินการวิจัยใชระเบียบวิธีแบบผสมอยางเปนตัวหลักและตัวรอง โดยใชการศึกษาเชิงปริมาณ
จากผูที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 398 คน จากกลุมตัวอยาง 80 โรงเรียน และศึกษา
เชิงคุณภาพจากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ในการศึกษาเชิงปริมาณ เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตรประมาณคา 5 ระดับ
 ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.953 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางดาน
คอมพิวเตอร สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาของแตละประเด็นของตัว
แบบปจจัย

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
 1) ระดับการรับรูประสิทธิผลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละตัวแบบปจจัย พบวา สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 2) ผลการพัฒนาตัวแบบปจจัยตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของตัวแบบที่ผูวิจัยพัฒนา
ขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ (Chi-square = 43.45 
คาองศาอิสระ = 34 คา p = 0.129 คาดัชนี GFI = 0.982 คาดัชนี AGFI = 0.959 คาดัชนี RMSEA = 0.026 
และคา CN = 275 ตลอดจนผูวจิยัไดศกึษาเพ่ิมเตมิเก่ียวกับ ตวัแบบปจจยัมอีทิธพิลทางตรง อทิธพิลทางออม 
และอิทธิพลรวมตอประสิทธิผลของโรงเรียนโดยเรียงลําดับคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหานอย ดังนี้ 

*นักศึกษาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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(1) อทิธพิลทางตรง 4 ตวัแบบปจจยัคอื ตวัแบบปจจยัสมรรถนะขององคการ ตวัแบบปจจยัการจดักระบวนการ
เรียนรู ตัวแบบปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน และตัวแบบปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการ (2) อิทธิพลทางออม
มี 3 ตัวแบบปจจัย คือ ตัวแบบปจจัยสมรรถนะขององคการท่ีสงผานตัวแบบปจจัยการจัดกระบวนการ
เรียนรูกับตัวแบบปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน ตัวแบบปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการที่สงผานตัวแบบ
ปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรูกบัตวัแบบปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน และตัวแบบปจจัยบรรยากาศของ
โรงเรียนท่ีสงผานตัวแบบปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู และ (3) อิทธิพลรวม 4 ตัวแบบปจจัยคือ ตัวแบบ
ปจจยัสมรรถนะขององคการ ตวัแบบปจจยัการจดักระบวนการเรยีนรู ตวัแบบปจจยับรรยากาศของโรงเรยีน
และตัวแบบปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการ

Abstract
 The research objectives were to (1) study of the perception level of school effectiveness 
(2) model development examine the goodness-of-fit of the model of administrative factors 
affecting school effectiveness developed by the researcher with the empirical data. the popular 
secondary school level south top size of 300 schools. The sample size of 80 schools under 
the derived by multi-stage random sampling 
 The mixed methods as dominant-less dominant design and parallel design were 
employed in this research. The popular for the dominant quantitative about study with of school 
effectiveness consisted of 398 directors of the basic education schools. From the sample size 
of 80 schools And the less dominant qualitative study was a focus group discussion Data were 
collected at the some time. The quantitative data were collected by means of questionnaires, 
The research tool for data collection was 5-level rating scale questionnaire with the Reliability 
0.953 data analyzed by using description statistics with a computer program The 
qualitative data were analyzed through content analysis of each issue Administrative Factors 
Affecting School Effectiveness.
 The research results were summarized as follows: 
 1. The perception level the mean of administrative factors and the mean of school 
effectiveness are in general at high level. Considering each factor in detail, this researcher found 
that most factors had the means in high level while those of the large schools are at high level 
with the statistical significance difference at 0.01. 
 2. Result model development examine the goodness-of-fit test of the model of 
administrative factors affecting school effectiveness developed by this researcher showed that 

คําสําคัญ : ตัวแบบปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคใตตอนบน
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บทนํา
 ประสิทธิผลของโรงเรียน เปนองคการให
บรกิารท่ีผกูพนักบัเรือ่งของการสอน และการเรียนรู
เปนหลัก เปาหมายสุดทาย (Ultimate Goal) ของ
สถานศึกษาก็คือการเรียนรู ของผู เรียน (Hoy & 
Miskel, 2005) (Hoy & Miskel, 2005) ดังน้ัน 
การประเมินประสิทธิผลของโรงเ รียนระดับ

มัธยมศึกษาภาคใตตอนบน จึงเปนสิ่งจําเปน
และสําคัญอย างยิ่ งต อการปรับปรุ งพัฒนา
ประสิทธิผลของโรงเรียนสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาภาคใตตอนบน เพราะ
ผลจากการประเมินเปนตัวบงชี้ถึงความสําเร็จ
หรือความอยู รอดของโรงเรียน  การประเมิน
ประสิทธิผลของโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใตตอนบนน้ีสามารถ
ทําไดดวยการเปรียบเทียบระหวางวัตถุประสงค
ที่ตั้งไวของโรงเรียนและผลที่ไดจากการดําเนินงาน
ของผูเก่ียวของ หรือเพื่อศึกษาความสอดคลองกัน
ของผลผลิตกับเปาหมายที่กําหนด 

 ปญหาของการศึกษาทางเลือกในภาคใต
ตอนบน ปญหาการศึกษาทางเลือกของภาคใต
ก็ไมแตกตางไปจากภาคอื่นๆ คือ การศึกษาที่ไมได
คํานึงถึงเยาวชนเปนศูนยกลาง ทั้งๆ ที่ปรัชญา
การศึกษาของเราบอกวาเยาวชนเปนศูนยกลาง 
แตไมไดคํานึงถึงความสุขของเด็กอยางแทจริง 
การศึกษาไมไดเอาการพัฒนาของเด็กเปนตัวต้ัง 
หรือการพัฒนาชุมชนเปนตัวต้ัง แตเปนการศึกษา
เพื่อพัฒนาเด็กเขาสู การผลิต โดยเฉพาะระบบ
อุตสาหกรรมซ่ึงสามารถรองรับคนไดนอยมาก 
เด็กสวนใหญก็เลยตองเควงควาง เปนภาระของ
ชุมชนหรือครอบครัวตองมารับหนาที่ในการพัฒนา
เด็กตอไป ดังนั้น ในสภาวะท่ีเปนปญหาปจจุบันนี้ 
ผู วิจัยมีความสนใจในการศึกษา การมีตัวแบบ
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ภาคใตตอนบน ที่สอดคลอง
กับบริบท และลักษณะของสังคมไทยจึงมีความ
จําเปน โดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีจํานวน

Keywords : model development administrative factors affecting school effectiveness secondary 
   school level south top

the model was consistent with the empirical data (Chi-square = 43.450, degree of freedom 
(df) = 34, p-value = 0.129, goodness-of-fit index (GFI) = 0.982, adjusted-goodness-of-fit index 
(AGFI) = 0.959, root mean square error of approximation (RMSEA) = 0.026 and critical number (CN) 
= 275) Administrative model factors had direct, indirect and total effect on school effectiveness 
with the effect coefficients ranging from large to small respectively as (1) direct effect in 4 factors 
that are organization’s ability, learning process management, school climate, and instructional 
leadership. (2) indirect effect in 3 factors that are organization’s ability influencing through learning 
process management and school climate, instructional leadership influencing through learning 
process management and school climate, school climate influencing through learning process 
management, and (3) total effect in 4 factors that are organization’s ability, learning process 
management, school climate and instructional leadership.
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มาก และกระจายอยูในทุกพื้นที่ของประเทศไทย 
เพื่อเสริมสรางความเปนผูมีวิสัยทัศนของผูบริหาร
โรงเรียน อันจะนําไปสูความเปน ผูรอบรูที่สามารถ
จะกาํหนดสิง่ท่ีจะพฒันาโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ภาคใตตอนบน ตลอดจนการเสริมสรางแรงจูงใจ
ในการบริหารงานของผู บริหารโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ภาคใตตอนบนใหเกิดประสิทธิผล
ยิ่งข้ึน

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาระดับการรับรู ประสิทธิผล
ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคใตตอนบน 
 2) เพ่ือพัฒนาตัวแบบปจจัยตรวจสอบ
ความสอดคลองกลมกลืนของตัวแบบปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ภาคใตตอนบน ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นกับ
ขอมูลเชิงประจักษ 

ขั้นตอนการออกการวิจัย (Research 
Design Stage)
 เพื่อใหการศึกษาตัวแบบปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอประสิทธิผลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ภาคใตตอนบนเพ่ือตอบคําถามหรือวัตถุประสงค
การวิจัยเดียวกัน โดยใหการศึกษาความสัมพันธ
โครงสรางเชิงเสนซึ่งเปนประเภทหนึ่งของการวิจัย
เชิงปริมาณเปนตัวหลัก ผูวิจัยจึงกําหนดระเบียบ
วิธีการศึกษา (Research Methodology) โดย
จําแนกออกเปน 2 Stage คือ
 Stage 1. ขั้นการศึกษาระดับการรับรู 
ประสิทธิผลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคใต
ตอนบน ตอบวัตถุประสงคขอที่ 1 โดยใชขอมูล 

แบบสอบถาม (Questionnaire Survey) ที่ผูวิจัย
พัฒนาขึ้นจากตัวแบบตั้งตน (Initiated Model)
 Stage 2. ขั้นตอนการพัฒนาตัวแบบปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน ภาคใต
ตอนบน โดยตอบวัตถุประสงคขอที่ 2 จําแนก
ระเบียบวิธีการศึกษาตามขั้นตอนน้ีออกเป น 
3 Stage คือ
 Stage 1. ตวัแบบตัง้ตน (Initiated Model)
 Stage 2. ตัวแบบที่เหมาะสม (Appropri-
ated Model)
 Stage 3. ตัวแบบปรับขยาย (Modified 
Model)
 Stage 1. ตัวแบบตั้งตน (Initiated Model) 
เปาหมายของการศึกษาตามขั้นตอนที่เกี่ยวกับการ
พฒันาตวัแบบปจจยัทีม่อีทิธพิลตอประสทิธผิลของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคใตตอนบน ที่ใช
เปนกรอบแนวคิดรวบยอดการวิจัย (Conceptual 
Framework of the Study) โดยผูวิจัยดําเนินการ
ตามขั้นตอนดังนี้
 1. ศกึษาและวเิคราะหทฤษฎ ีเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาความเปน
มาเก่ียวกับการบริหารการศึกษาและประสิทธิผล
ของโรงเรยีน เปนตน และผลงานการวจิยัทัง้ภายใน
ประเทศและตางประเทศ เพื่อกําหนดคําถาม
และวัตถุประสงคการวิจัยที่สอดคลองกับหัวขอ
และปญหาการวิจัย
 2. วิเคราะหข อมูล โดยการวิเคราะห
เอกสาร (Documentary Analysis) เทคนิคการ
วเิคราะหความสอดคลอง (Congruence Analysis) 
และเทคนคิการวเิคราะหความตอเนือ่งของแนวคดิ/
เนื้อหาสาระ เพื่อใหไดตัวแบบปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอประสิทธิผลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ภาคใตตอนบน
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 Stage 2. ตวัแบบทีเ่หมาะสม (Appropriated 
Model)  การพัฒนาตัวแบบปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอประสิทธิผลของโรงเรียน  ภาคใตตอนบน 
โครงสรางสมมตฐิานเชงิเสนองคประกอบทีส่มัพนัธ
กับตัวแบบปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคใตตอนบน เพื่อ
พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยที่เหมาะสมทั้งในเชิง
ทฤษฏีและเชิงปฏิบัติประสิทธิผลของโรงเรียนได 
5 องคประกอบหลักไดแกสมรรถนะขององคการ 
ภาวะผูนําทางวิชาการ การจัดกระบวนการเรียนรู 
บรรยากาศของโรงเรียน และประสิทธิผลของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคใตตอนบน 

ศึกษาวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณตัวแบบแนวคิด
รวบยอดท่ีเหมาะสมของตัวแบบปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอประสิทธิผลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ภาคใตตอนบน

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก 
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคใตตอนบน ปการ
ศึกษา 2555 จํานวน 300 โรงเรียน

 Stage 3. ตัวแบบปรับขยาย (Modified 
Model)  การพัฒนาตัวแบบปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอประสิทธิผลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ภาคใตตอนบนใชระเบียบวิธีแบบผสม (Mixed 
Methods) ในรูปแบบการผสมอยางเปนตัวหลัก
และตัวรอง  (Dominant - less  Dominant 
Designs) และในลกัษณะทีม่กีารศกึษาไปพรอมกนั 
(Parallel) โดยขอมูลที่ไดรับจากการศึกษาเปน
แบบกลุ มสนทนาเชิงวิชาการ (Focus Group 
Discussion) จะนําไปอธิบายเสริมผลจากการ

 การพัฒนาตัวแบบปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธผิลของโรงเรียน ระดับมธัยมศึกษา ภาคใต
ตอนบน
 กลุ มตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ จาก
ตารางคํานวณกลุมตัวอยาง ไดแก โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ภาคใตตอนบน ปการศึกษา 2555 
จํานวน 80 โรงเรียน โดยใชโรงเรียนเปนหนวย
วิเคราะห (Unit of Analysis) มีขั้นตอนการกําหนด
ขนาดตัวอยาง และการสุมกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
 1 พิจารณาลักษณะข อมูลการวิ จั ย 
ซึ่งตองใชสถิติวิเคราะหขั้นสูง คือ การวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะหตัวแบบ
สมการโครงสราง (Structure Equation Modeling:
SEM) จงึจาํเปนตองกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
ใหสอดคลองกับการใชสถิติ
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 การสรางเคร่ืองมือ สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
ไดอาศัยขอมลูจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกีย่วของ 
ทั้งในสวนที่เปนหลักการ แนวคิด และทฤษฏี
ทางการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาที่เก่ียวของ 
การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content 
Validity) ความตรงตามโครงสราง (Construct 
Validity) คํานวณคาความเที่ยงภายใน (Internal 
Consistency) ของแบบสอบถาม และคาอํานาจ
จําแนก (Discrimination) 
 ลักษณะของเคร่ืองมือ การวิจัยในสวนที่
เปนการศึกษาความสัมพันธเชิงเหตุผลซึ่งเปน
ประเภทหน่ึงของการวิจัยเชิงปริมาณน้ี ผู วิจัย
ไดจัดทําเครื่องมือฉบับเดียวคือ แบบสอบถาม 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม 
มี 1 ชุด ดังนี้ 
 ชุดที่ 1 แบบสอบถามระดับการรับรูเกี่ยวกับ
การพฒันาตวัแบบปจจยัทีม่อีทิธพิลตอประสทิธผิล
ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคใตตอนบน 
สําหรับครูผูสอนเปนผูตอบ แบงออกเปน 3 ตอน 
ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข  อ มู ล พื้ น ฐ า น ข อ ง ผู  ต อ บ
แบบสอบถาม และโรงเรียน
 ตอนที่ 2 ระดับการรับรู ที่ เกี่ยวกับการ
พัฒนาตัวแบบปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผล
ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
 ตอนที่ 3 ร ะ ดั บ ก า ร รั บ รู  ที่ เ กี่ ย ว กั บ
ประสิทธิผลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

การสรางและตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ
 1) ศกึษาเอกสาร รายงานการวจิยั เอกสาร
ที่เกี่ยวของกับการวัดตัวแบบปจจัยในการวิจัย 

กาํหนดนยิามเชงิปฏบิตักิารของตวัแบบปจจยั และ
กรอบการวัดตัวแบบปจจัยแฝง 
 2) สร างตารางวิ เคราะห  เนื้อหาและ
พฤติกรรม (Specification Table) โดยนํานิยาม
เชิงปฏิบัติการท่ีกําหนดข้ึนมากําหนดรายละเอียด

เกี่ยวกับประเด็นพฤติกรรมที่ตองการวัด จํานวน
ข อคําถาม  เขียนข อคําถามที่จะพัฒนาเป น
แบบสอบถาม 
 3) นาํตารางวเิคราะหเนือ้หาและพฤตกิรรม 
และขอคําถามไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับพฤติกรรม
ที่ต องการวัดและให คําแนะนําเพื่อปรับปรุง
ขอคําถามใหถูกตองเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 4) คัดเลือกผู  เชี่ ยวชาญแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เพื่อพิจารณาความตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม 
จํานวน 3 กลุมๆ ละ 3 คน รวมจํานวน 9 คน 

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
 1) นําแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญ เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของขอคําถามดานความตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใหผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 3 ทานพิจารณาความสอดคลอง และ
ความเหมาะสม รายขอกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 
(Item-Objective Congruence: IOC) วาเหมาะ
สมหรือไมเหมาะสม รวมท้ังขอเสนอแนะเพ่ือการ
ปรบัปรุงขอคาํถาม จากการพิจารณาคา IOC พบวา 
ขอคําถามมีคาตั้งแต 0.67-1.00
 2) นาํแบบสอบถามทีส่รางข้ึนไปทดลองใช 
(Try-Out) กบัครูผูสอนในโรงเรียนระดับมธัยมศึกษา 
ภาคใตตอนบน ที่ไมใชกลุ มตัวอยาง ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด
พัทลุง เขต 12 จํานวน 8 โรงเรียน แลวนําขอมูล
ที่เก็บรวบรวมไดไปหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
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 2.1 วิเคราะหความเชื่อมั่น (Reliability) 
ของแบบสอบถามโดยการหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา โดยใชวธิขีองครอนบาค และนาํผลคณุภาพ
ของเครื่องมือที่ทดลองใชไปใหอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธตรวจสอบและใหขอเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุงแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ 0.953
 2.2 วิ เคราะห ความตรงเชิงโครงสร าง 
(Construct Validity) โดยวิธีการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis)  การดําเนินการในข้ันตอนน้ี  ได 
ดําเนินการหลังจากที่ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล
จริงจากขอมูลเชิงประจักษ จํานวน 80 โรงเรียน 
ภาคใตตอนบน เพื่อตรวจสอบความตรงของ
ตัวแบบปจจัยแฝงในตัวแบบปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอประสิทธิผลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
จํานวน 5 ตัวแบบปจจัย โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ดานคอมพิวเตอร

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1) ผู  วิ จั ย ทํ าการ เ ก็บรวบรวมข  อมูล
เชิงประจักษ โดยขอหนังสือความรวมมือในการ
เก็บขอมูลจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี  เพื่อขออนุญาตและขอความ
อนุเคราะหจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
ก า รศึ กษา มัธยมศึกษาของ โ รง เ รี ยนระดับ
มัธยมศึกษา ภาคใตตอนบน 
 2) ผู  วิจัยส งแบบสอบถามถึงโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ภาคใตตอนบน ที่เปนกลุ ม
ตัวอย างทางไปรษณีย  ในวันที่  5  มกราคม 
2556 จํานวน 80 โรงเรียนๆ ละ 5 ฉบับ และขอ
ความอนุเคราะหใหตอบกลับภายใน 2 สัปดาห

 3) ดําเนินการติดตามนําแบบสอบถาม
กลับคืน และนําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา
ครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 มาตรวจสอบ
จาํนวนแบบสอบถาม และความถกูตองสมบรูณของ
คําตอบ จํานวน 80 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 98.88 

การวิเคราะหขอมูล
 1) บรรณาธิการ (Editing) ผูวิจัยไดตรวจ
สอบขอมลูเพ่ือใหมคีวามพรอมสําหรับการวิเคราะห 
โดยตรวจสอบรายการในแบบสอบถามเพื่อ
ความถกูตองและความสมบรูณครบถวนของขอมูล
ทุกรายการ 
 2) การสรางแฟมขอมูล ผูวิจัยสรางแฟม
ขอมูลเพื่อบันทึกขอมูลตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
และในกรณีที่ขอมูลยังคงมีการขาดหาย ผูวิจัย
จัดการกับการขาดหายของข อมูลโดยการใช 
คาเฉลี่ย และตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล
ดวยการนับคาความถ่ีดวยโปรแกรมสําเร็จรูปดาน
คอมพิวเตอร
 3) การรวมขอมูล ผูวิจัยไดรวมขอมูลจาก
แบบสอบถามของครูโรงเรียนละ 5 คน โดยการ
หาคาเฉลี่ยของแตละโรงเรียนเพื่อใหไดขอมูล 
จํานวน 80 โรงเรียน โดยการ Aggregate ขอมูลใน
เมน ูData ดวยโปรแกรมสาํเรจ็รปูดานคอมพวิเตอร

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติบรรยาย 
 1 การแจกแจงความถ่ี และคารอยละ
ใชสําหรับการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ภาคใตตอนบน และขอมูล
เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปน
กลุมตัวอยาง 
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 2 การวิเคราะหคาเฉลีย่ คาความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน คาพสิยั คาตํา่สดุ คาสงูสดุ คามาตรฐาน
ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย และคาสัมประสิทธิ์
ความแปรปรวน ใชสําหรับวิเคราะหระดับการรับรู
เก่ียวกบัประสทิธผิลของโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษา 
ภาคใตตอนบน 

สถิติอางอิง
 1 การวิเคราะหองคประกอบ (Factor 
Analysis) เพื่อวิเคราะหความตรงเชิงโครงสราง 
(Construct Validity) โดยใชวิธีการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor 
analysis) และเพ่ือตรวจสอบความสอดคลอง
กลมกลืนระหวางตัวแบบปจจัยการบริหารการ
ศกึษาทุกปจจยั และประสิทธผิลของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ภาคใตตอนบน ตามทฤษฎีกับขอมูล
เชิงประจักษ 
 2 การวิเคราะหเสนทางอิทธิพล (Path 
Analysis) แสดงความสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษา 
ทดสอบความมนียัสาํคญัดวยสถติโิครงสรางโมเดล
(Structural Equation Modeling: SEM)) เพือ่ศกึษา
โครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของปจจัยการ
บริหารการศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา

การแปลผลขอมูล
 การวิเคราะหคาเฉลี่ยระดับประสิทธิผล
ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคใตตอนบน 
และระดับปจจยัการบริหารท่ีวดัจากการรับรูของครู 
ผูวิจัยกําหนดเกณฑการแปลความ 
 สรุปผลการวิจัย ผลการวิเคราะหระดับ
การรับรู ประสิทธิผลของโรงเรียน พบวา ระดับ
การรับ รู ประสิทธิผลของโรงเ รียนมีค า เฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณารายละเอียด

ในแตละตวัแบบปจจยัแฝง พบวา ทัง้หมดมคีาเฉลีย่
อยูในระดับมาก โดยตัวแบบปจจัยแฝงบรรยากาศ
ของโรงเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ตัวแบบ
ปจจัยแฝงสมรรถนะขององคการ ตัวแบบปจจัย
แฝงประสิทธิผลของโรงเรียน และตัวแบบปจจัย
แฝงการจดักระบวนการเรยีนรู ตามลาํดบั ในขณะที่
ตวัแบบปจจัยแฝงภาวะผูนาํทางวิชาการมีคาเฉล่ีย
ตํ่าสุด ผลการพัฒนาตัวแบบปจจัยตรวจสอบ
ความสอดคลองกลมกลืนของตัวแบบที่ผู วิจัย
พัฒนาข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา มีคา 
Chi-Square = 43.450, df = 34 คา p = 0.129 
CMIN/DF = 1.278 คาดัชนี GFI = 0.982 และ 
คาดัชนี RMSEA = 0.026 เปนไปตามเกณฑ
ที่กําหนด แสดงวาตัวแบบสอดคลองกลมกลืน
กับขอมูลเชิงประจักษ ผลการวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพจากการสนทนากลุม (Focus Group 
Discussion) พบวา โดยภาพรวมในสถานศึกษา 
ผู บริหารสถานศึกษาจะเปนศูนยกลางของการ
เปล่ียนแปลง ความชดัเจนในนโยบาย การยกระดับ
มาตรฐานทางการศึกษาในทางการบริหารวิชาการ 
การเปนผูนํากรเปลี่ยนแปลง 
 อภิปรายผล ตัวแบบปจจัยสมรรถนะของ
องคการเปนสาเหตุที่สําคัญที่สุดที่ทําใหโรงเรียน
มปีระสทิธผิลสอดคลองกบัแนวคิดและผลการวิจยั
ของนักวิชาการ ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
จากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) 
พบวา โดยภาพรวมในสถานศึกษา โดยรัฐบาล
ไดมีนโยบายปฏิรูปการศึกษามาอยางตอเนื่อง 
และมีการปรับปรุงพัฒนามาตามลําดับ ทั้งในเรื่อง
ของนโยบายโรงเรียนในฝน โรงเรียนแกนนําปฏิรูป
การเรียนรู และโรงเรียนวิถีพุทธ เปนตน จึงสงผล
ใหระดบัปจจยัทางการบรหิารและระดบัประสทิธผิล
ของโรงเรียนไดรับการปรับปรุงและพัฒนา การ
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จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหเพียงพอกับความ
ตองการ 
 ขอเสนอแนะ ผลการศึกษาระดับตัวแบบ
ปจจัยทางการบริหาร และประสิทธิผลของโรงเรียน
ในโรงเรียนขนาดเล็ก พบวา ในภาพรวม อยูใน
ระดับปานกลาง และมีตัวแบบปจจัยสมรรถนะ
ขององคการ ตัวแบบปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการ 
และประสิทธผิลของโรงเรียน อยูในระดบัปานกลาง 
ดังน้ัน จงึควรสงเสรมิสนบัสนนุใหมกีารพัฒนาท้ังใน
ดานสมรรถนะขององคการ ภาวะผูนําทางวิชาการ 
และประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กใหมาก
ยิ่งข้ึนเนื่องจากผลการวิจัยพบวา ตัวแบบปจจัย
สาเหตสุาํคญัทางตรงทีท่าํใหโรงเรยีนมปีระสทิธผิล 
คือ ตัวแบบปจจัยสมรรถนะขององคการ
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แบบจําลองปรับขยายปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะผูนําทางเทคโนโลยี
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคใต

A Modified Model of Factors Influencing Administrators’ 
Technological Leadership of Secondary Schools 

in the Southern Part of Thailand

ฉวีวรรณ รักษแกว*

บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับภาวะผู นําทางเทคโนโลยีของผู บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัด ภาคใต และเพ่ือพัฒนาแบบจําลองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอภาวะผูนําทางเทคโนโลยีของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคใต กลุมตัวอยางเปนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต จํานวน 78 โรงเรียน จากโรงเรียนในปการศึกษา 2555 จํานวน 336 โรงเรียน 
ดวยวิธีสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi-stages random sampling) ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 7 คน เคร่ืองมือ
ที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามความคิดเห็น (Survey Questionaire) ที่ผานกระบวนการพัฒนา
ตามหลักการวิจัย และทําการวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงคขางตนดวยคาสถิติพื้นฐานและ
การวเิคราะหการถดถอยพห ุ(Multiple Regression Analysis) ดวย Method Enter และ Method Stepwise 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

ผลการวิจัย สรุปไดดังนี้
 1. ระดับภาวะผูนําทางเทคโนโลยีของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคใต ทั้งในภาพรวมและ
จําแนกตามขนาดโรงเรียน อยูในระดับสูงถึงสูงมาก และมีลักษณะเสถียรภาพ 
 2. โครงสรางภาวะผูนําทางเทคโนโลยีของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคใต ทั้งในภาพรวม
และแยกตามขนาดโรงเรียน มิติบุคลิกภาพของผูบริหาร มีความสําคัญเปนลําดับแรก ซึ่งเปนไปเชนเดียว
กับหลักวิชาการ แตที่นาสนใจคือโรงเรียนขนาดกลางท่ีโครงสรางภาวะผูนําแตกตางไปจากภาพรวม และ
โรงเรียนขนาดอื่นๆ และแตกตางไปจากหลักวิชาการ นั่นคือภาวะผูนํามิติคุณธรรมจริยธรรม มีความสําคัญ
เปนลําดับแรก 
 3. แบบจําลองปรับขยายปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะผูนําทางเทคโนโลยีของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ภาคใต ที่พัฒนาไดถึงแมจะมีโครงสรางของกลุมปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะผูนําทางเทคโนโลยี
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคใต ตามหลักวิชาการทั้ง 6 กลุมปจจัย แตจํานวนโครงสรางของปจจัย 
ลดเหลือเพียง 5 กลุมปจจัย และปจจัยยอยในกลุมปจจัยทั้ง 5 ลดจากทั้งหมด 48 ปจจัยยอยเหลือเพียง 

*นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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คําสําคัญ : ภาวะผูนําทางเทคโนโลยี แบบจําลองปรับขยาย ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะผูนําทางเทคโนโลยี

Abstract
 The purposes of this dissertation were to examine the level of administrators’ technological 
leadership of the secondary schools under the Southern Secondary Educational Service Office 
and to develop a modified model of factors influencing administrators’ technological leadership 
of the secondary schools in the southern part of Thailand. The study sample were 78 secondary 
schools under Southern Secondary Educational Service Office out of 336 secondary schools 
in academic year 2012, selected by using the multi-staged random sampling technique. 
Each school provided 7 informants participating in this research. The instrument used for 
collecting the data was a survey questionnaire constructed as required by research principles 
and the collected data were analyzed by basic statistics and Multiple Regression Analysis with 
Method Enter and Method Stepwise at the .05 level of significance.

The study results revealed that:
 1. The level of administrators’ technological leadership of the secondary schools in the 
southern part of Thailand ranged from high to very high levels in whole and in part with stability.
 2. The structure of administrators’ technological leadership of the southern secondary 
schools as a whole and as classified by school size consisted of administrators’ personality as 
the first priority in accordance with academic principles. An interesting point to ponder was that 
medium-sized schools having a specific structure of leadership different from the whole and 
schools with other sizes and even distinguished from academic principles. This indicated that, 
for leadership, morality was the first priority.
 3. Although the developed modified model factors influencing administrators’ 
technological leadership of the secondary schools in the southern part of Thailand had a 

10 ปจจัย แตประสิทธิภาพการทํานายคายังใกลเคียงกัน (78.50% และ 76.00% ตามลําดับ)
 4. สมการแบบจําลองปรับขยายปจจยัทีม่อีทิธพิลตอภาวะผูนาํทางเทคโนโลยีของผูบรหิารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ภาคใต ในภาพรวม(Y) ที่เรยีงลําดับความสําคัญของปจจัยทํานายคา betaweight คือ
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บทนํา
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา มาตรา 63-69 ไดกําหนดบทบาท
หนาที่ของรัฐเกี่ยวกับการจัดการดานเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา โดยกําหนดขอบเขตครอบคลุม
ไปถึงการจัดการโครงสรางพ้ืนฐานการพัฒนา
บุคลากร การวิจัย การจัดตั้งกองทุนและหนวยงาน
กลางเพ่ือวางนโยบายและบริหารงานเก่ียวกับ
เทคโนโลยีการศึกษาอีกทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็ง
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการสราง
สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนาและประยุกต
ใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
ทีส่งเสรมิการใชความคดิสรางสรรค ตลอดจนพฒันา
โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
วจิยั และนวัตกรรมใหทัว่ถงึเพียงพอทัง้ดานปรมิาณ
และคณุภาพ ประกอบกบัวิสยัทศัน ตามยทุธศาสตร
การพัฒนาระบบ ICT ตามแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษากระทรวง

ศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 ที่วา “การศึกษา
แหงอนาคตเปนจริงไดดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร” ซึ่งหมายถึง พัฒนาทรัพยากร
บุคคล โดยเพิ่มสมรรถนะใหมีวัฒนธรรม การใช
ระบบ ICT อยางมคีณุธรรม จริยธรรม วจิารณญาณ
และรูเทาทัน ดวยกระบวนการสรางนวัตกรรมการ
เรยีนรู การบรหิารจดัการอยางบรูณาการรวมกบัการ
พฒันาโครงสรางพืน้ฐานดาน ICT ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
เพื่อสรางการศึกษาแหงอนาคต ทั้งนี้ทรัพยากร
บุคคลดังกลาวขางตน รวมถึงบุคลากรทางการ
ศึกษา ซึ่งหมายถึง ผู บริหาร นักวิชาการ และ
ผูปฏิบัติงานในสถานศึกษา ที่ตองไดรับการพัฒนา
ใหเปนไปตามวิสัยทัศนดังกลาว ผูบริหารโรงเรียน
ที่ฉลาดและมีประสิทธิผลเปนบุคคลท่ีมีบทบาท
สําคัญยิ่งในการตัดสินใจที่จะนําเทคโนโลยีมาใช
ในการปรับปรุงการเรียนรู ของนักเรียน อยางไร
ก็ตาม ยังมีผูบริหารโรงเรียนอีกจํานวนไมนอยท่ี
ไมมีภาวะผูนําทางเทคโนโลยี และไมมั่นใจในการ
ใชกลยุทธทีจ่ะปรบัปรงุการเรียนรูหรอืมคีวามเช่ือวา
ความรูของตนไมเพียงพอที่จะไปใหคําแนะนําใดๆ 
แกใคร เพราะเทคโนโลยีไดรับการยอมรับวาเปน
ปจจัยสําคัญในการเพ่ิมผลผลิตทางอุตสาหกรรม 

Keywords : administrators’ technological leadership, A modified model, A modified model of 
   factors influencing administrators’ technological leadership

structure consisting of factors influencing administrators’ technological leadership of the 
southern secondary schools as required by academic principles in all 6 factors, the number 
of structure factors decreased in 5 factors and in all 5 factors, the number of sub-factors was only 
10 out of 48. Nevertheless, it exhibited an approximate efficiency of prediction (78.50 % and 
76.00 %) 
 4. The equation of modified model factors influencing administrators’ technological 
leadership of the southern secondary schools as a whole (Y) with arrangement of priorities of 
factors predicting beta-weight as follows.
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หลายคนเช่ือวา การใชเทคโนโลยีในโรงเรียน
อยางมีประสิทธิผลจะทําใหมีการเพ่ิมโอกาสและ
คุณภาพทางการศึกษามากขึ้น งานวิจัยชี้ใหเห็น
วายังมีการนําเทคโนโลยีมาใชในวงการศึกษา
นอยมาก ถาหากมีการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
จะเป นประโยชนอย างย่ิงในการเพ่ิมผลผลิต
ทางการศึกษา (Byrom, & Bingham, 2001; 
Clements & Sarama, 2003; Mann, Shakeshaft, 
Becker, & Kottkamp, 1999; Valdez, McNabb, 
Foertsch, Anderson, Hawkes, & Raack, 2000; 
Wenglinsky, 1998) นอกจากนี้เทคโนโลยีทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงดานวิธีการเรียนการสอน 
การบริหารและการจัดการ โดยไดมีการนําเอา
วิธีการใหม ๆ  ซึ่ ง เป นผลจากการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีมาใช  เพื่อช วยประหยัดเวลาและ
คาใชจาย ทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอยางสูง 
 ผูวิจัยปฏิบัติงานในตําแหนงรองผูอํานวย
การโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ซึ่งเปนโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ  มีความพร อม
ดานเทคโนโลยีในระดับหน่ึงและเปนโรงเรียน
ในภาคใต จึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาวา
ภาวะผู นําทางเทคโนโลยีของผู บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาภาคใตเปนอยางไรและอยูในระดับใด 
หากนําคุณลักษณะภาวะผู นําดังกลาวมาตรวจ
สอบกับขอมูลเชิงประจักษในสภาพปจจุบันแลว 
จะมีความสอดคลองกันหรือไม คุณลักษณะ
ดงักลาวมีความแปรเปล่ียนตามขนาดของโรงเรียน
หรือไม ตัวแปรปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะผู นํา
ทางเทคโนโลยี สําหรับผูบริหารโรงเรียน ภาคใต
มีอะไรบาง เพื่อสรางและพัฒนาเปนแบบจําลอง
ปจจัยปรับขยายท่ีมีอิทธิพลตอภาวะผู นําทาง
เทคโนโลยีของผู บริหารโรงเรียน มัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ภาคใต ใชเปนแนวทางในการพัฒนาผู บริหาร
โ รง เ รี ยนให  เป  นผู  นํ าทาง เทคโนโล ยี  เพื่ อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหาร
โรงเรยีนใหเปนโรงเรยีนทีท่นัสมยั กาวทนัเทคโนโลยี 
พรอมรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพื่ อ ศึ กษาระดั บและ โคร งสร  า ง
ภาวะผู นําทางเทคโนโลยีของผู บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาภาคใต
 2. เพือ่พฒันาแบบจาํลองปจจยัทีม่อีทิธพิล
ตอภาวะผู นําทางเทคโนโลยีผู บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ภาคใต ที่สามารถนําไปใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ 

วิธีดําเนินการวิจัย
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
 1.1 ประชากร คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา
ภาคใต สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา 2555 
จํานวน 336 โรง
 1.2 กลุมตวัอยาง คอื โรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ภาคใต จํานวน 78 โรงเรียน จากจํานวนโรงเรียน
ทั้งหมด 336 โรงเรียน ดวยวิธีสุ มแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-stages random sampling) 
โดยกําหนดผูใหขอมูล โรงเรียนละ 7 คน ไดแก 
ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน
กลุ มบริหารงานวิชาการ ครูหัวหนากลุ มสาระ
การเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ มสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร กลุ มสาระ
การเรียนรู คณิตศาสตร หัวหนางานเทคโนโลยี 
และกรรมการนักเรียน รวมทั้งสิ้น 588 คน 
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 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามวัดภาวะผูนําทาง
เทคโนโลยีของผูบริหาร เปนแบบมาตรวัดประเมิน
คา (rating scale) ประกอบดวยขอคําถาม 4 ดาน 
จาํนวน 20 ขอ ไดแก ภาวะผูนาํดานบุคลกิภาพของ
ผูบริหาร ภาวะผูนําดานการมีทักษะทางสังคมของ
ผูบริหาร ภาวะผูนําดานประยุกตใชเทคโนโลยีของ
ผูบริหาร ภาวะผูนําดานคุณธรรมจริยธรรมในการ
ใชเทคโนโลยีของผูบริหาร 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามวดัปจจยัทีม่อีทิธพิล
ตอภาวะผูนําทางเทคโนโลยีของผูบริหาร เปนแบบ
มาตรวัดประเมินคา (rating scale) ประกอบดวย
ขอคําถาม 6 ปจจัย จํานวน 48 ขอ ไดแก ปจจัย
สมรรถนะทางเทคโนโลยีของผู บริหาร ปจจัย
กฎ ระเบยีบและจรยิธรรมทางเทคโนโลย ีปจจยัการ
พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี ปจจัยการจัดการ
ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี ปจจัยการ
สรางวิสัยทัศนทางเทคโนโลยีของโรงเรียน ปจจัย
การบูรณาการเทคโนโลยีเขากับการจัดการศึกษา 
 ตอนที่  3  ข อมูลพื้ นฐานของผู  ตอบ
แบบสอบถาม เปนแบบสอบถามสถานภาพของ
ผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศอายุ ตําแหนง 
วฒุกิารศึกษา ประสบการณการปฏิบตัริาชการ และ
ขนาดโรงเรียนท่ีปฏิบัติราชการ
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล
 ผู วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเชิง
ประจักษ โดยสงแบบสอบถามถึงโรงเรียนท่ีเปน
กลุมตัวอยางทางไปรษณีย ไดรับแบบสอบถามคืน
ทั้งสิ้น จํานวน 427 ฉบับ 
 4. การวิเคราะหขอมูล
 4.1 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน

 การวเิคราะหขอมลูเบือ้งตนเปนการวิเคราะห
เพื่อฉายภาพคุณลักษณะพ้ืนฐานของผูใหขอมูล
ตัวอยาง เทคนิคท่ีใชวิเคราะหคือ คาความถ่ี 
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา
ความคลาดเคล่ือนของคาเฉลี่ย คาตํ่าสุด คาสูงสุด 
 4.2 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห  ข  อ มู ล เ พื่ อ ต อ บ
วัตถุประสงคการวิจัย
 1) การวิเคราะหเพื่อศึกษาระดับภาวะ
ผูนําทางเทคโนโลยีของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต 
และเปรียบเทียบจําแนก ตามขนาดโรงเรียนดวย
คาสถิติพื้นฐาน ประกอบดวย คาเฉล่ีย (Mean) 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (s.d.) คาสัมประสิทธ์ิ
ความผันแปร (Coefficient of Variation, C.V.) 
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ย (s.e. 
mean) และคาลําดับ (Rank)
 2) การวิเคราะหเพื่อพัฒนาแบบจําลอง
ปรับขยายปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะผู นําทาง
เทคโนโลยีผู บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต 
วิเคราะหถึงปจจัยที่มีผลตอระดับภาวะผูนําทาง
เทคโนโลยีของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา และ
ขนาดของผลกระทบจากปจจัยดังกลาว การ
วเิคราะหขอมลูในขัน้ตอนน้ี ใชเทคนิคการวิเคราะห
การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) 
method enter และ method stepwise
 3) เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ใช
โปรแกรมสําเร็จรูปดานคอมพิวเตอร

ผลการวิจัย
 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล เปน 
3 ตอน ดังนี้
 ตอน ท่ี  1  :  คุณลักษณะของผู  ตอบ
แบบสอบถาม
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 ผู ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศมี
จํานวนใกลเคียงกัน นั่นคือ ชายรอยละ 48.90 
และหญิงรอยละ 51.10 มีระดับการศึกษา ตํ่ากวา
ปรญิญาตรี : ปรญิญาตร ี: ปริญญาโท : ปรญิญาเอก 
คิดเปนรอยละ 14.20 : 54.40 : 30.50 และ 0.50 
ตามลําดับ และจําแนกตามขนาดโรงเรียน ขนาด
ใหญพิเศษ : ขนาดใหญ : ขนาดกลาง : ขนาดเล็ก 
คิดเปนรอยละ 9.80 : 19.40 : 32.30 : 38.40 ตาม
ลําดับ ผูตอบแบบสอบถามมีอายุเฉลี่ยประมาณ 
41.88 ป และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.95 โดย
มีอายุเฉลี่ยสูงสุด เปน 60.20 ป และต่ําสุดเปน 
14.80 ป และมีประสบการณการทํางานโดยเฉลี่ย
ประมาณ 21.17 ป สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 10.54 ป 
ผู ที่มีประสบการณการทํางานมากท่ีสุด 55 ป 
และนอยที่สุด 7 เดือน
 ตอนที่ 2 : ระดับภาวะผูนําทางเทคโนโลยี
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต
 (1) ระดั บภาวะผู  นํ าทาง เทค โน โลยี
ของผู บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  ภาคใต  
ในทุกคุณลักษณะโดยภาพรวมอยูในระดับสูง 
โดยมีคาเฉล่ีย 159.49 (จากคะแนนเต็ม 200) และ
คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 24.71 และเมือ่พจิารณา
จําแนกตามมิติตางๆ ทั้ง 4 มิติ ซึ่งประกอบดวย 
มิติบุคลิกภาพ Y1 มิติทักษะทางสังคม Y2 มิติการ
ประยุกตใช Y3 มิติคุณธรรมจริยธรรม Y4 แลว 
พบวาระดับภาวะผูนําทางเทคโนโลยีของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคใต ในแตละคุณลักษณะ
อยูในระดับสูง เชนเดียวกับโดยภาพรวม โดยมี
คาเฉล่ียอยูในชวง 38.64 ถึง 40.30 (จากคะแนน
เต็ม 50) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูในชวง 
5.86 ถึง 7.03
 (2) ความผันแปร (Variation) ของระดับ
ภาวะผู นําทางเทคโนโลยีของผู บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา ภาคใต โดยภาพรวมอยูในระดับต่ํา
โดยคาความผันแปรดังกลาวมีลักษณะเสถียร 
(stability) และเม่ือจําแนกตามมิติตางๆ แลว
พบวาทุกมิติมีความผันแปรท่ีมีลักษณะเสถียร 
ยกเวนมิติการประยุกตใชมีแนวโนมเร่ิมจะมีความ
เสถียร รูปแบบ (Pattern) ของความผันแปรของ
ระดับภาวะผูนาํทางเทคโนโลยีของผูบรหิารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ภาคใต สามารถจําแนกไดเปน 2 รูป
แบบ ตามกลุมคาของ C.V. คือ กลุมแรกประกอบ
ดวย มิติบุคลิกภาพ Y1 มิติทักษะทางสังคม Y2 
และมิติคุณธรรมจริยธรรม Y4 โดยมีคา C.V. 
ประมาณ 0.1400-0.1600 กลุมสองคือมิติการ
ประยุกตใชมีคา C.V. ประมาณ 0.1800 ลําดับ
ความสําคัญของภาวะผูนําทางเทคโนโลยีของ
ผูบรหิารโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคใต ตามลักษณะ
ของคา C.V.(Rank) นัน้ สามารถจัดเรียงลําดบัความ
สาํคญัจากลาํดบัที ่1- 4 ไดดงันี ้ดานบคุลกิภาพ Y1 
ดานทกัษะทางสงัคม Y2 ดานคณุธรรมจรยิธรรม Y4 
และดานการประยุกตใชเทคโนโลยี Y3
 ตอนที่ 3 : การพัฒนาแบบจําลองปจจัยที่
มีอิทธิพลตอภาวะผูนําทางเทคโนโลยีของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคใต
 3.1 การพัฒนาแบบจําลองตั้ ง ต  น 
(Initiated Model) การพัฒนาแบบจําลองปจจัย
ทีม่อีทิธพิลตอภาวะผูนาํทางเทคโนโลยีของผูบรหิาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคใต ซึ่งเปนแบบจําลอง
ตั้งตนสําหรับการศึกษาคร้ังนี้ ไดมาจากการศึกษา
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ทั้งโดยทางตรงและทางออม โดยผู วิจัยทําการ
วิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis) ดวย
เทคนคิการวิเคราะหความสอดคลอง (Congruence 
Analysis) และเทคนิคการวิเคราะหความตอเนื่อง 
(Congsequence Analysis) ผลการพัฒนา
แบบจําลองต้ังตน ประกอบดวย ภาวะผูนําทาง
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เทคโนโลย ี4 มติ ิปจจยัทีม่อีทิธพิลตอภาวะผูนาํทาง
เทคโนโลยี 6 ปจจัยหลัก 48 ปจจัยยอย 
 3.2 การพัฒนาแบบจําลองท่ีเหมาะสม 
(Appropriate Model) โดยใชเทคนิคการวิเคราะห
การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) 
ดวยวิธีการใชปจจัยทํานายคาทุกตัว (Method 
Enter) และวิธีการใชปจจัยทํานายคาที่มีบทบาท
โดยตรงตามข้ันบนัได (Method Stepwise) ปรากฏ
ผลดังนี้
 1) การวิเคราะหข อมูลโดยเทคนิคการ
วเิคราะหถดถอยพห ุดวยวิธทีีใ่ช กลุมปจจยัทาํนาย
คาทุกกลุม (method enter) สรุปไดวาสมการ
ถดถอยท่ีเกิดจากกลุมปจจัยทํานายคาทั้ง 6 กลุม
ปจจัย มีนัยสําคัญที่ระดับ α=0.05 ในการทํานาย 
ภาวะผู นําทางเทคโนโลยีของผู บริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษา ภาคใต ในเชิงสถิต ิโดยคาสถติทิดสอบ 
F มีคา 181.40* และ p-value มีคา 0.00 และ

กลุมปจจัยท่ีใชในการทํานายคา (predictors) ตาม
กรอบแนวคิดรวบยอดท่ีใชในการวิจัยมี 6 กลุม
ปจจัย พบวามีเพียง 3 กลุมปจจัย คือสมรรถนะ
ทางเทคโนโลยีของผูบริหาร (X1) กฎ ระเบียบและ
จริยธรรม ทางเทคโนโลยีของผูบริหาร (X2) การ
พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี (X3) มีนัยสําคัญ
ที่ระดับ α= 0.05 ตอการเปล่ียนแปลงคาของ
ภาวะผู นําทางเทคโนโลยีของผู บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ทั้งนี้ผลกระทบที่กลุมปจจัยดังกลาว
มีตอภาวะผูนําทางเทคโนโลยีของผูบริหาร (Ytot) 
นัน้ เปนไปในทางบวกเกอืบทกุกลุมปจจยั นอกจาก
นีพ้บวาประสิทธภิาพท่ีเกดิจากการใชปจจยัทาํนาย
คาทั้ง 6 กลุมปจจัย สัมประสิทธิ์การทํานายคา 
(Coefficient of Determination, R2) มีคาสูงถึง 
0.721 โดยมสีมการทีใ่ชในการทาํนายคาทีเ่กดิจาก
วิธี method enter คือ

 2) การวิเคราะหข อมูลโดยเทคนิคการ
วิเคราะหถดถอยพหุดวยวิธีที่ใชกลุมปจจัยทํานาย
คาตามลําดบัความสําคญัดวยวิธขีัน้บันได (method 
stepwise) สรุปไดวา ในบรรดากลุมปจจัยที่ใชใน
การทํานายคาภาวะผูนาํทางเทคโนโลยขีองผูบรหิาร 
(Y tot) ท้ัง 6 กลุม มีเพียง 3 กลุมปจจัยเทาน้ัน
ที่มีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ α = 0.05 
ต อการเปลี่ ยนแปลงค าของภาวะผู นํ าทาง

เทคโนโลยีของผู บริหาร (Ytot) ที่นาสนใจก็คือ
ประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจากการทํานายคาดวยวิธี 
method stepwise นี้ สูงถึงรอยละ 72.10 ซึ่งไม
แตกตางจากกรณทีีใ่ชกลุมปจจยัทาํนายคาทกุกลุม
ปจจยัหรือดวยวธิ ีmethod enter ซึง่มปีระสิทธภิาพ
ในการทํานายคารอยละ 72.10 โดยสมการที่ใช
ทาํนายคาทีเ่กิดจากผลการวเิคราะหถดถอยพหคุณู
ดวยวิธี Stepwise คือ



Vol.2 No.2 November 2013 - April 2014ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY 81

 3) การตรวจสอบปจจัยที่มีนัยสําคัญ
ภายใตเทคนิค multiple regression โดย method 
enter และ method stepwise ในภาพรวม ปจจัย
ทํานายคา (x) ที่จําเปนในภาพรวม ที่พบตาม 
method stepwise คอนขางสอดคลองกับปจจัย
ทาํนายคาทีม่นียัสาํคญัตอภาวะผูนาํทางเทคโนโลยี
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต ดวยวิธี 
method enter โดยที่ประสิทธิภาพของการทํานาย
คาหรือคาสัมประสิทธิ์ทํานายคา (coefficient of 
Determenation) คอนขางใกลเคียงกัน นั่นคือ
การลดจํานวนปจจัยทํานายคาตามทฤษฎี (จาก 
method enter) เหลือเทาที่จําเปน (ดวย method 
stepwise) ก็ยังคงมีประสิทธิภาพในการทํานาย
คาท่ีไมแตกตางไปจากทฤษฎี (R2

enter
 = 0.7850 

R2

stepwise
 = 0.7600) และปจจัยทํานายคาท่ีมีนัย

สาํคัญเชิงสถิตทิีร่ะดับ α = 0.05 ตอระดับภาวะผูนาํ
ทางเทคโนโลยีของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ภาคใต ลดจากจํานวน 48 ตัว เหลือเพียง 10 ตัว 
โดยประสิทธิภาพการทํานายคาไมเปล่ียนแปลง
ตามทฤษฎี
 3.3 การพัฒนาแบบจําลองปรับขยาย 
(Modified Model) การพัฒนาแบบจําลองระยะที่
สองนี้ มีเปาหมายเพื่อใหไดแบบจําลองปรับขยาย 
(Modified Model) เพือ่ใชเปนแบบจาํลองทีส่ามารถ
นําไปประยุกตใชไดในเชิงปฏิบัติ โดยนําผลการ
พจิารณาแบบจําลองท่ีไดจากข้ันตอนการพิจารณา
ตามทฤษฎีในขั้นตอนที่ 1 และการพิจารณาดวย
ขอมูลเชิงประจักษในขั้นตอนที่ 2 มาประมวล
เข ากับข อคิดเห็นและข อเสนอแนะจากผู มี
ประสบการณสูงดานเทคโนโลยี ที่ไดจากการจัด
ระดมสมอง (Brain Storming) ดวยเทคนิคสนทนา
กลุมยอย (Focus Group) ปรากฏผลดังนี้

 1) การ กําหนดป จจัยที่ มี อิทธิพลต อ
ภาวะผู นําทางเทคโนโลยีของผู บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาทั้งโดยภาพรวมและจําแนกตาม
มิติยอย พบวา ปจจัยทํานายคา (x) ที่จําเปนใน
ภาพรวม ตามความเห็นของผูมีประสบการณสูง
ดานเทคโนโลยี เพิ่มข้ึนจากที่พบตามแบบจําลอง
ที่เหมาะสม (Appropriate Model) จาก 10 ปจจัย
ยอย เปน 20 ปจจัยยอย
 2) การตรวจสอบปจจัยที่มีนัยสําคัญ 
ภายใตเทคนิค multiple regression โดย method 
enter และ method stepwise โดยภาพรวม ของ
การเปนภาวะผู นําทางเทคโนโลยีของผู บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาพบวา ปจจัยทํานายคา (x) 
ที่จําเปนในภาพรวม ที่พบตาม method stepwise 
คอนขางสอดคลองกับปจจัยทํานายคาที่มีนัย
สําคัญตอภาวะผูนําทางเทคโนโลยีของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต ดวยวิธี method 
enter โดยที่ประสิทธิภาพของการทํานายคาหรือ
ค าสัมประสิทธิ์ทํานายค า  (coefficient  of 
Determenation) คอนขางใกลเคียงกัน นั่นคือ 
R2

enter
 = 0.763 R2

stepwise
 = 0.7600 ซึ่งเปนไป

เชนเดียวกับคาสัมประสิทธิ์ทํานายคา (coefficient 
of Determenation) ตามแบบจําลองที่เหมาะสม 
(Appropriate Model)
 3) ปจจยัทาํนายคาทีม่นียัสาํคญัเชงิสถติทิี่
ระดับ α = 0.05 ตอระดับภาวะผูนําทางเทคโนโลยี
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต มีจํานวน 
10 ปจจัยยอยซึ่งเปนจํานวนเทากันกับตามแบบ
จําลองที่เหมาะสม (Appropriate Model) และ
เปนปจจัยเดียวกัน ดังภาพ 1
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ภาพ 1 แบบจําลองปรับขยายปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะผูนําทางเทคโนโลยีของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาภาคใต (Modified Model)
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สมการตัวแบบ

สองคือกลุ มต่ําประกอบดวยมิติการประยุกต
ใชเทคโนโลยีของผูบริหาร (Y3) กลุมภาวะผูนํา
ที่ควรไดรับการพัฒนากอนคือกลุ มเด น และ
สามารถพัฒนาไดพรอมๆ กันทั้ง 3 ดานในคราว
เดียวกันสอดคลองกับ พันธกิจการของแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที่ 2) 
ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 ที่เนนพัฒนา
กําลังคนใหมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ ทั้ง
บคุลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
(ICT Professionals)และบุคลากรในสาขาอาชีพ
อื่นๆ ทุกระดับ
 2) การพฒันาแบบจาํลองปจจยัทีม่อีทิธพิล
ตอภาวะผูนําทางเทคโนโลยีของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ภาคใต พบวา ปจจัยทํานายคาตาม
แบบจําลองตั้งตน จํานวน 48 ตัว เมื่อนํามาพัฒนา

โดยการตรวจสอบกับขอมูลเชิงประจักษและรับฟง
ความเห็นจากผูมีประสบการณสูงดานเทคโนโลยี 
ดวยเทคนิค สนทนากลุมยอย (Focus Group) ใน
ภาพรวม จํานวนปจจัยลดลง จาก 6 ปจจัยเหลือ
เพียง 5 ปจจัย และปจจัยยอยลดลงจาก 48 ปจจัย
ยอยเหลือเพียง 10 ปจจัยยอย แตประสิทธิภาพ
การทํานายคายังคงเทาเดิม อธิบายไดวาถึงแม
ตามหลักวิชาการจะกําหนดปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ภาวะผูนําทางเทคโนโลยีไวถึง 6 ปจจัย แตสําหรับ
ผู บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคใต ปจจัยที่
มีอิทธิพลตอภาวะผู นําทางเทคโนโลยี มีเพียง 

อภิปรายผลการวิจัย
อภิปรายผล
 1) ระดับภาวะผู นําทางเทคโนโลยีของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคใต ทั้งโดยภาพ
รวมและแยกตามขนาดโรงเรียน พบวา ภาวะ
ผู นําทางเทคโนโลยีมิติบุคลิกภาพผูบริหารอยู 
ในระดับสูงสุด คาความผันแปร (Variation) อยู
ในระดับตํ่า และมีความเสถียร (stability) สวน
โครงสรางภาวะผูนําทางเทคโนโลยีของผูบริหารมี
การเปล่ียนแปลงไปจากหลักวิชาการ โดยโรงเรียน
ทกุขนาดเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั ยกเวน
โรงเรียนขนาดกลาง ลําดับความสําคัญของภาวะ
ผูนาํแตกตางไปจากหลกัวชิาการและโรงเรยีนขนาด
อืน่ๆ โดยส้ินเชิง ทีเ่ปนเชนนีอ้าจเปนเพราะลักษณะ
เฉพาะของโรงเรียนขนาดกลาง เปนองคกรขนาด
ไมใหญมาก การบริหารจัดการในโรงเรียน เปนไป
อยางเรียบงาย แบบครอบครัว ใหความสําคัญ
ในการทํางานเปนทีม (Team Work) คํานึงถึง
ความถูกตอง ความมีคุณธรรม จริยธรรม และการ
อยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข สวนรูปแบบ 
(Pattern) ของความผนัแปรของระดบัภาวะผูนาํทาง
เทคโนโลยขีองผูบริหารโรงเรยีนมธัยมศกึษา ภาคใต 
ในภาพรวมจําแนกไดเปน 2 รูปแบบ คือ กลุมสูง
หรือกลุมเดนประกอบดวยมิติบุคลิกภาพผูบริหาร 
(Y1) มิติทักษะทางสังคมของผู บริหารและมิติ
คุณธรรม จริยธรรมในการใชเทคโนโลยี (Y4) กลุม
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5 ปจจัยหลัก ไดแกสมรรถนะทางเทคโนโลยี
ของผูบริหาร (X1) กฎระเบียบและจริยธรรมทาง
เทคโนโลยีของผูบริหาร (X2) การพัฒนาบุคลากร
ดานเทคโนโลยี (X3) วิสัยทัศนทางเทคโนโลยี 
(X4) และการจัดการดานโครงสรางพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยี (X5) โดยมีปจจัยยอยที่มีอิทธิพลตอ
ภาวะผูนําทางเทคโนโลยีทั้งทางบวกและทางลบ 

ขอเสนอแนะ
 สํานักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษา 
ภาคใต ควรใหความสําคัญในการพัฒนาภาวะ
ผูนําทางเทคโนโลยีของผูบริหารในเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา ดวยการนํา สมการตัวแบบของ
แบบจําลองเปนมาตรฐานในการพัฒนา โดยคา
มาตรฐานขัน้ตํา่ของระดบัภาวะผูนาํทางเทคโนโลยี 
ตามแบบจําลองปรับขยายคือ 17.77 และหาก
หนวยงานจะพัฒนาศักยภาพผูบริหารดานภาวะ
ผูนําทางเทคโนโลยีสามารถดําเนินการโดยพัฒนา
กลุมปจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกตอภาวะผูนําทาง
เทคโนโลยีกอนในท่ีนีค้อืการพฒันาปจจยัสมรรถนะ
ทางเทคโนโลยี ปจจัยวิสัยทัศนทางเทคโนโลยี และ
ปจจัยกฎ ระเบียบและจริยธรรมทางเทคโนโลยี 
ตามลําดบั ทัง้น้ีภาวะผูนาํทางเทคโนโลยีของแตละ
โรงเรียนมีความแตกตางกัน กอนท่ีจะพัฒนาควรจะ
มีการประเมินระดับภาวะผูนําทางเทคโนโลยีของ
ผูบริหาร เพื่อใหการพัฒนาตรงตามมิติที่ควรไดรับ
การพัฒนา ทั้งนี้เพื่อใหการพัฒนาภาวะผูนําทาง
เทคโนโลยีของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาค
ใต ตรงตามเปาหมาย นโยบายการพัฒนาโรงเรียน
ใหเปนโรงเรียน ไอซีที ที่ทันสมัย ผูบริหารสามารถ
บริหารจัดการเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อแกปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกรใน
จังหวัดสกลนคร

Proposed policy for solving the Problems of Farmers’ Land 
Ownership in Sakon Nakhon Province

ดร.นริศร ทองธิราช*

บทคัดยอ
 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาวิเคราะหนโยบายของรัฐบาลชุดตางๆ เกี่ยวกับการ
แกไขปญหาที่ดินของเกษตรกร โดยเนนนโยบายการแกไขปญหาของเกษตรกรในสมัยรัฐบาล นางสาว
ยิ่งลักษณ ชินวัตร (2) เพื่อศึกษาวิเคราะหปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติ
ของทางราชการเก่ียวกับเรื่องปญหาท่ีดินของเกษตรกร (3) เพื่อศึกษาวิเคราะหแนวทางแกไขปญหาท่ีดิน
ของเกษตรกรในประเทศไทยตามแนวนโยบายการแกไขปญหาของรัฐบาล โดยเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
เปนตัวอยางกรณีศึกษาจากการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาวนี้มีผลสรุปไดดังนี้
 1. ปญหาท่ีดินของเกษตรกรท่ีนโยบายของรัฐจะตองเขาไปแกไขโดยรวมก็คือปญหาเกษตรกร
ที่มีที่ดินทํากิน แตไมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินน้ัน ทําใหตองบุกรุกใชประโยชนที่ดินรกรางวางเปลาของรัฐ 
หรือเขตปาสงวนแหงชาติ ปญหาเกษตรกรท่ีมีที่ดินทํากินแตไมเพียงพอตองเชาท่ีดินเพ่ิมเติมบางสวน
เพื่อยกระดับรายไดใหสูงขึ้น ปญหาเกษตรกรตองเชาที่ดินทํากินทั้งหมด โดยไมมีที่ดินทํากินเลย และ
ปญหาเกษตรกรที่ไรที่ดิน มีอาชีพรับจางทํางานทั้งภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร
 2. ปญหาที่ดินของเกษตรกรดังกลาวพบวา นโยบายของรัฐควรกําหนดมาตรการที่เขมขน
ในการดําเนินการ เชน การกําหนดเขตการใชที่ดินประเภทตางๆ การจัดระบบเอกสารสิทธิใหมโดยใหมี
เอกสารสิทธิใหมโดยใหมีเอกสารสิทธิชนิดเดียวคือโฉนดท่ีดิน การเรงรัดในการจัดระบบฐานขอมูล
เก่ียวกับท่ีดินทํากินเพื่อกําหนดมาตรการควบคุม โดยขอมูลนี้เกษตรกรสามารถเขาถึงไดงายและโปรงใส 
และการหาหนทางนําที่ดินที่ถูกทอดทิ้งมาใชใหเปนประโยชนเพื่อเปนที่ดินทํากินของเกษตรกร ทั้งนี้ 
โดยสรุปควรกําหนดมาตรการท่ีชัดเจนโดยรวม คือ มาตรการปฏิรูปที่ดิน การจัดใหมีธนาคารท่ีดิน การจัด
รูปที่ดิน และมาตรการการจัดเก็บภาษีที่ดิน
 3. จากการศึกษากรณีตัวอยางนโยบายของรัฐกับการแกไขปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกรจังหวัด
สกลนครพบวา เกษตรกรยังคงประสบปญหาการไมมีกรรมสิทธิ์ที่ดิน ปญหาขาดแคลนนํ้าที่ใชในการ
เกษตรกรรม ปญหาที่ดินทํากินถูกทอดทิ้งใหรกรางวางเปลา และปญหาเกษตรกรผูไมมีสิทธิโดยชอบ
ดวยกฎหมายในท่ีดิน

*อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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 อยางไรก็ตามจากการศึกษานโยบายของรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) พบวา นโยบาย
การแปลงสินทรัพยเปนทุน ที่เรงรัดการออกเอกสารสิทธิที่ดินทํากิน ที่มีผลทําใหเกษตรกรบางสวน
สามารถเขาถึงแหลงทุนไดนั้น กอใหเกิดผลที่ไมไดคาดคิดไวคือการกระตุนใหเกษตรกรไดประกอบอาชีพ
อิสระเลี้ยงตนเองและครอบครัวได

Abstract
 The study underlying this dissertation was undertaken to (1) identity and analyze the 
Thai government’s policies toward farmland problems, with special emphasis on those policies 
originating from or promoted by Miss Yingluck Shinawatra the Prime Minister;(2) identify and 
analyze the problems and difficulties in resolving farmland problems which stem directly from 
official rules and regulations pertaining to this issue; and (3) identify and analyze various 
alternative approaches to solving the problem of farmland, using Sakon Nakhon Province as a 
typical case-study.
 The research findings were as follows.
 1. The central issue regarding farmland improved by the government is that the farmers 
who work on it have 
 no legal ownership right which gives them an incentive to colonize unoccupied public 
land or National Forest Conservation land. This problem does not generally arise for those 
farmers who rent part of the land they till in order to increase their production and thus their 
revenue. Rather, it is a problem specific to those farmers who must rent all the land they farm 

because they own nothing themselves, and those landless farmers who split their productive time 
between the agricultural and other sectors. 
 2. Public policy should provide clear guidelines for land-use zoning, and an enforceable 
land ownership 
 system of which the prime evidentiary document is a title deed. It should also be the 
driving force behind a comprehensive data base that can be used to choose transparently 
between competing developments plans for unoccupied land with the aim of retaining it as 
farmland and providing its farmers with clear title. For such public policy to be successful and 
effective, it must be multi-dimensional, encompassing land reform, the setting-up of a Land 
Bank, standardization of rules governing land taxation, and maintenance of a depository of 
topographical and other descriptive characteristics.

คําสําคัญ : แกปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร
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 3. The major problems facing public policy in the case study area of Sakon Nakhon 
are those involving
 disputed or undocumented land ownership, insufficient water resources, misallocation 
of land resources, and the legal limbo inhabited by scores of farmers who nonetheless have 
no statutory right to the land they are farming.
 Finally, the special study of public policy under the prime minister Miss. Yingluck 
Shinawatra The prime Minister found that the favored asset to capital conversion scheme 
under which some farmers are able to obtain clear title to the land they farm has had 
the unintended consequence of encouraging those farmer to use their new ownership rights 
to tap sources of capital for non-farm related uses and purchases.

Keywords : proposed policy farmers ; land ownership solving problems

ความเปนมาและความสําคัญของ
ปญหา
 ป จจุบันกระแสแห งการเปลี่ยนแปลง
ทั้ งทางด านเศรษฐกิจ  การเมือง  และสังคม
ไดเปนไปอยางรวดเร็ว การเปล่ียนแปลงทุกดาน
ไม  เ พียงแต จะส งผลกระทบต อการค าขาย
และขาราชการทุกประเภทเทานั้น หากแตยัง
สงผลกระทบตอเกษตรกรท่ัวทั้งประเทศอีกดวย 
เพราะรอยละ 70 ของประชากรคือ เกษตรกร 
ซึ่งอาจกลาวไดว าทุกอาชีพจะตองผูกพันกับ
เกษตรกร เมื่อเกษตรกรเดือดรอนโดยเฉพาะ
อยางยิง่ปญหาท่ีดนิทาํกนิกจ็ะสงผลกระทบโดยรวม
 เป นที่ยอมรับกันว าที่ เป นแหลงกําเนิด
ของชีวิต ที่ดินเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ
อยางยิ่งในการผลิตและการดําเนินชีวิตของมนุษย 
การผลิตอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษา
โรค และเครื่องอุปโภคทุกชนิดทุกรูปแบบ ยอมมี
รากฐานมาจากพื้นดินทั้งสิ้น ไมวาระบบการผลิต
ของสังคมจะวิวัฒนาการใหกาวไปถึงขั้นใด คน
กับท่ีดิน ที่ดินกับขบวนการผลิต จะประกอบกัน

สนับสนุนกัน ซึ่งก อใหเกิดการพัฒนาทั้งด าน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
 เมื่อที่ดินเปนปจจัยสําคัญอยางย่ิงในการ
ผลิต เปนบอเกิดแหงเศรษฐทรัพยทั้งมวลและ
ขณะที่ ป ร ะชากรของประ เทศ เพิ่ มมากขึ้ น 
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐทรัพยทั้งมวลและ
ขณะที่ ป ร ะชากรของประ เทศ เพิ่ มมากขึ้ น 
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็เพิ่มมากขึ้น 
ความตองการใชทีด่นิ และการใหไดมาซึง่กรรมสทิธิ์
แหงท่ีดินเพ่ือกิจการตางๆ ยอมมีมากข้ึนเปนเงา
ตามตัว ความยุ งยากตางๆ เกี่ยวกับการดิ้นรน
ใหไดมาซึ่งความเปนเจาของที่ดิน กลายมาเปน
ความขดัแยงของกลุมผลประโยชน มกีารฆาตกรรม
เพื่อแยงชิงผลประโยชน มีการรวมกลุมตอตาน
โดยใชกาํลงักนั มกีารอาศัยความไดเปรยีบทางการ
เมือง การเงิน การสรางอํานาจตอรอง ซึ่งการมี
อิทธิพลบารมีของแตละกลุ มบุคคลผู แสวงหา
ประโยชนจากการบุกรุก การกอสราง จับจองท่ีดิน 
กอใหเกดิเปนปญหาทัง้ทางการเมอืงและเศรษฐกจิ
เรื้อรังมาจนถึงปจจุบัน (อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ, 
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อรพรรณ ณ บางชาง, จรนิทร เทศวานชิ, ศภุลกัษณ 
วินิจภูวดล, อุทิศ ขาวเธียร และคนอื่นๆ, 2542, 
หนา 3)
 ปญหาดานความมั่นคงทางการเมือง มี
เกษตรกรท่ีบุกรุกเขาทําประโยชนในท่ีดินปาสงวน
แหงชาติ รุกล้ํา ทําลายตนนํ้าลําธารธรรมชาติ 
เพื่อแยงชิงกรรมสิทธิ์ที่ดินตามกฎหมายถือวา
เปนผู กระทําความผิด รัฐจะตองปองกันและ
ปราบปรามอยางจรงิจัง แตเนือ่งจากการกระทาํผดิ
เหลาน้ัน ไดถูกปลอยปละละเลยมานาน บางพ้ืนที่
พบวา มีราษฎรไดเขาไปทําประโยชนมานานถึง 
40 ป ราษฎรถือโอกาสเขาไปจับจองอยูเปนจํานวน
มากซ่ึงบางกลุมก็ตกเปนเคร่ืองมือของนายทุน 
ทาํใหเกดิการยดึครองเพือ่ทาํใหสภาพปาเสือ่มโทรม
และมาดําเนินการเพ่ือใหไดมาตามกฎหมาย โดย
บางขณะรัฐก็มีนโยบายอนุญาตใหหนวยราชการ
และเอกชนใชประโยชนจากพ้ืนท่ีจากปาไม หรือ
มีนโยบายขยายพ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
การเกษตรเพื่อการสงออก ตลอดจนนโยบาย
สงเสริมการทองเที่ยว มีการเก็งกําไรของกลุ ม
อิทธิพล และนักลงทุนที่มีอํานาจบารมีอยูไมนอย 
ซึ่ งหากรัฐเข าดํา เ นินการตามกฎหมายก็จะ
กลายเป นป ญหาใหญทําให  เกิดการต อต าน
อยางรุนแรง
 ปญหาดานเศรษฐกิจ ในแงของเกษตรกร
ผูบุกรุกท่ีดินของรัฐ ก็จะไมมีสิทธิในที่ดินที่ถูกตอง 
ทําให ไม มีหลักฐานของการแสดงกรรมสิทธิ์
ในที่ดิน จึงไมอาจหาสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
ทั่วไปมาลงทุนทําการเกษตรกรรมได จําเปน
ที่จะต องพ่ึงพาสินเ ช่ือนอกระบบ  ซึ่ งมีอัตรา
ดอกเบี้ยสูงและมีความเสี่ยงสูง ผลตอเน่ืองก็คือ
การถูกบีบบังคับรับซ้ือขายผลผลิตการเกษตร
ในราคาทีต่ํา่กวาในราคาตลาด และยงัขาดความรกั
ความหวงแหนที่ดิน ซึ่งหากปลอยทิ้งปญหาตางๆ 

ไวใหมีจํานวนมากแลว จะกอผลเสียหายใหกับ
ประเทศชาติได
 ปญหาทางดานสังคม ปจจุบันประชากร
ไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว แตที่ดินมีอยูอยางจํากัด 
ความไมเทาเทียมกันของบุคคลในดานความรู  
ฐานะเป นช องว างระหว างบุคคล  ซึ่ งทําให 
ผู ดอยโอกาสเสียเปรียบ คนจนก็ตองขายท่ีดิน
ใหกับคนรวย เมื่อไมมีที่ทํากินทําใหเกิดปญหา
ทางสังคม การอพยพยายถิ่นฐานมาขายแรงงาน
ในเมืองหลวงเกิดชุมชนแออัด แหลงเสื่อมโทรม 
ปญหายาเสพติด และปญหาอาชยากรรมตางๆ 
ตามมา
 ในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น รัฐจําเปนตอง
กําหนดแผนงานหลักท่ีชัดเจน คือแผนแมบท
ในการบริหารประเทศ และกําหนดเปนนโยบาย
สาธารณะขึ้นมาอยางมีระเบียบแบบแผน ตาม
ขบวนการของนโยบายแหงรัฐ โดยพ้ืนฐานแหง
ความเปนจริงและสภาวะแวดลอมที่วิเคราะห
อยางถี่ถวน ซึ่งโดยเนื้อแทแลวเปนเรื่องที่ยุงยาก
สลับซับซอน เปนกระบวนการท่ีเคล่ือนไหวภายใต
องคประกอบตางๆ ที่มีสวนเสริมสรางนโยบายน้ัน
ในลักษณะท่ีแตกตางกัน จึงเปนเร่ืองของการ
กําหนดแนวทางสําคัญสําหรับกิจกรรมท่ีจะ
ดําเนินไปในอนาคต ซึ่งแนวทางดันกลาวนั้น
จะเปนไปไดอยางดีที่สุด ก็เมื่อไดบรรลุเปาหมาย
ที่ถือวาเปนประโยชนของสารณชน ตั้งแตชวงสมัย
กรุงรัตนโกสินทรเปนตนมา นโยบายที่ดินไดมี
จาํนวนมากปรากฏทัง้ในท้ังรูปกฎหมาย กฎระเบียบ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คําแถลง
นโยบายของรัฐบาลตอรัฐสภา มติคณะรัฐมนตรี 
ตลอดจนมติของคณะกรรมการชุดตางๆ (วารินทร 
วงศหาญเชาว และคนอื่นๆ, 2542, หนา 4-5)
 ดวยเหตุดังกลาวน้ี จึงถือได ว าป ญหา
ที่สําคัญของชาติที่ไม สามารถแกไขใหสําเร็จ
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ลุลวงไปไดดวยดี มีมาตลอดทุกยุคทุกสมัย ก็คือ 
ปญหาท่ีดนิทาํกินของเกษตรกรโดยเฉพาะนโยบาย
ก า ร แ ป ล ง สิ น ท รั พ ย  เ ป  น ทุ น ข อ ง รั ฐ บ า ล 
ฯพณฯ น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร ที่เปนนโยบายใหม
ในการแกไขปญหาเร่ืองที่ดินทํากินของเกษตรกร 
ผูศกึษาวจิยัเห็นเปนความจาํเปนทีจ่ะไดศกึษาวจิยั
เรื่องน้ีเพ่ือเปนขอเสนอเชิงนโยบายใหกับรัฐบาล
ตอไป

คําถามการวิจัย
 ที่ดินทํากินของเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร
มีปญหาอยางไรบาง และจะมีกําหนดนโยบาย
แกไขปญหาอยางไร จึงจะเหมาะสมกับบริบท
ของชุมชนและสังคม

วัตถุประสงคของการวิจัย
 วัตถุประสงคหลักของการศึกษา เพื่อแกไข
ปญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร 
และเปนขอเสนอเชิงนโยบายเสนอตอรัฐบาล
โดยมีวัตถุประสงครองดังนี้
 1. เพื่อศึกษาปญหาวิเคราะหนโยบาย
ของรั ฐบาลเกี่ ยวกับการแก  ไขป ญหาที่ ดิ น
ของเกษตรกร โดยเนนนโยบายการแกไขปญหา
ของเกษตรกรในสมัยรัฐบาล ฯพณฯ น.ส.ยิ่งลกัษณ 
ชินวัตร
 2. เพ่ือศกึษาวเิคราะหปญหาและอปุสรรค
ที่ เ กิดจากกฎ  ระเบียบ  และแนวปฏิบัติของ
ทางราชการเก่ียวกับเรื่องปญหาที่ดินของเกษตรกร
 3. เ พ่ือศึกษาวิเคราะหแนวทางแกไข
ปญหาท่ีดินของเกษตรกรในประเทศไทยตาม
แนวนโยบายการแกไขปญหาของรัฐบาล โดยมี
เกษตรกรจังหวัดสกลนครเปนตัวอยางกรณีศึกษา

ขอบเขตของการวิจัย
 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้จําเป นตองศึกษา
เรยีนรูหรอืปรกึษาหารือผูรู ผูเชีย่วชาญและตรวจตรา
ดูความเปนไปไดจากการเก็บขอมูลเปนเบื้องตน
แลวจึงกําหนดเปนขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
โดยได กําหนดประชากรเป าหมายและการ
สุมตัวอยางในการจัดเก็บขอมูลครั้งนี้ คือ
 1. สวนราชการท่ีดูแลเร่ืองปญหาท่ีดิน
ของเกษตรกรไทย
 2. เกษตรกรทั้ งที่ เป นรายบุคคลและ
กลุ มเกษตรกรเฉพาะอยางย่ิงกรณีเกษตรกร
รายบุคคลน้ันจะศึกษาเฉพาะกรณีเขต อําเภอ
พรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร เปนกรณีตัวอยาง
แหงการศึกษาวิจัย
 3. ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห  ข  อ มู ล นั้ น จ ะ
ดําเนินการ  คือสําหรับข อมูลเชิงปริมาณ  ซึ่ง
ผลกระบวนการลงรหัส การพิมพขอมูล การปอน
ขอมูลเข าแผนคอมพิวเตอร มีการตรวจสอบ
ความถูกตองของรหัสกอนการวิเคราะหด วย
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จดานคอมพิวเตอร
 สําหรับข อมูลเชิ ง คุณภาพได จากการ
สัมภาษณเจาะลึก  และการสนทนากลุ มถึง
ประมวลผลประกอบการเ ขียนรายงานเ พ่ือ
ให ได รายเอียดที่สมบูรณ ยิ่ ง ข้ึน  และข อมูล
บางสวนจะนําไปแยกเปนประเด็นเพื่อทําการ
ลงรหัสเพื่อนําไปวิเคราะหในเชิงปริมาณดวย
 สวนขอมูลทุติยภูมิที่ศึกษาจากเอกสารน้ัน
จะนํามาประกอบการเขียนรายงานเพ่ือชี้ใหเห็นถึง
สภาพท่ัวไปของปญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร
ไทย ตลอดจนเปนประโยชนตอการนําแนวคิด
ทฤษฎีไดมาวิเคราะหผลท่ีไดจากขอมลูเชิงปริมาณ
และคุณภาพจากขอมูลตางๆ ทัง้หมดตางๆ ทัง้หมด
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จะนํามาประกอบการออกแบบทดสอบ (test 
design) เอารูปแบบและวิธีการที่มีผลตอการแกไข
ปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกรตอไป

กรอบและแนวความคิด
 จากการศึ กษาด  วยการทบทวนงาน
วรรณกรรม ตลอดจนแนวคิดตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับนโยบายของรัฐในการแกไขปญหาที่ดินทํากิน
ของเกษตรกรไทยตามนโยบายการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพยเปนทุนขางตนนี้ การศึกษาวิเคราะห
ใหเนนการมองนโยบายและการกําหนดนโยบาย
ในลักษณะเปนกระบวนการและเนื้อหาสาระ 
(public policy process and output) ประกอบดวย
แงมุมจากทฤษฎีและแนวความคิดหรือตัวแบบ
ตางๆ ในวิชารัฐศาสตรและสังคมศาสตรตางๆ 
ดังท่ีหยิบยกมาพิจารณา 2 แนวความคิดดวยกัน
กลาวคือ 
 นโยบายไดรับการกําหนดข้ึนอยางคอยเปน
คอยไป จากการวิเคราะหประเมินตอสภาพเงื่อนไข
ตางๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม โดยสถานการณจะให
ทางเลือกเพียงจัดขอบเขตมีการปรับปรุงแกไข
ขยับขยายแนวทางเดินอยางคอยเปนคอยไปแก
ผูกําหนดนโยบาย (incrementalism) 
 นโยบายไดรับการกําหนดขึ้นดวย การ
ครุ นคิดพิจารณาอยางมีเหตุผลบนพื้นฐานของ
คานิยมอันพึงประสงคเพื่อเปนเปาหมายตางๆ 
มีการจัดลําดับความสําคัญแลวพิจารณาถึง
ทางเลือกและผลดีผลเสียที่ เกี่ยวข องจากน้ัน
จึงตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ตลอดจน
ประเมินผลทบทวนปรับปรุงแกไขเปาหมายและ
ทางเลือกติดตามมา (rationalism) 
 ในการศึกษาหาความรูทางการเมืองในแง
ของการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจของ
รัฐบาล ตามประเด็นหัวขอตางๆ เหลานี้เวลา

คนควาวิเคราะหจะมีทั้งความเปนศาสตรและ
ความเปนศิลปะอันละเอียดออน จะพบวาในทาง
หนึ่งจะตองมีความพยายามพรรณนาอธิบาย
ความหาเหตุผลแบบวิทยาศาสตรวาความจริง
เปนอยางไรในอีกทางหน่ึงก็ตองมีการกําหนด
บรรทัดฐานช้ีนําแนวทางอันพึงประสงคที่สังคม
การเมืองควรกาวเดินไป ความพยายามแนวหลังนี้
นัยหนึ่งคือความสําคัญของการศึกษาปรัชญาและ
ทฤษฎีการเมืองนั่นเอง ไมวาจะเปนแนวคลาสสิก
หรือแนวปจจุบันรวมยุครวมสมัยการทราบขอเท็จ
จริงของนโยบายและการตัดสินใจเปนเรื่อง What 
is การหาทางปรับปรงุแกไขนโยบาย หาทางกําหนด
นโยบายที่ดีวาควรเปนเชนไรเปนเรื่อง What ought 
ความครุนคิดคํานึงเชิงคุณคาบรรทัดฐานเกี่ยวกับ
ธรรมชาติมนุษยและสังคมการเมืองที่ดีจึงเขามา
มีบทบาทโดดเดนในการศึกษาปญหาและในการ
หาทางออกหาคําตอบให แก ชาติบ านเมือง
ในปจจุบัน ทั้งยังสําคัญในแงของการวางแผน
เชิงบรรทัดฐานและอนาคตวิทยาเพื่อไปสูสภาพ
สังคมอันพึงประสงค ความสัมพันธระหวางขอเท็จ
จริงกับคุณคาในการศึกษาวิเคราะหนโยบาย

ระเบียบวิธีวิจัย
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง ขอเสนอเชิงนโยบาย
เพื่อแกปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกรในจังหวัด
สกลนคร โดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมและ
ได กําหนดวิธีการศึกษาวิจัย  ให  เป นไปตาม
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยดังตอไปนี้
 1. การกําหนดประชากรและการเลือก
กลุมตัวอยาง
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 3. การวิเคราะหขอมูล
 4. ขอบเขตของการวิจัย
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1. การกําหนดประชากรและการเลือก
กลุมตัวอยาง
 ประชากร ท่ี ใช  ในการ วิจั ยค ร้ั ง น้ี  คื อ 
เกษตรกรท่ีอาศัยอยูใน 18 ตําบล ของ 4 อําเภอ 
ได แก   อําเภอพรรณนานิคม  อําเภอกุดบาก 
อําเภอภูพาน  อําเภออากาศอํานวย  จํานวน 
3,000 คน

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 2.1 การสรางแบบสอบถามในการเก็บขอมูล
 2.1.1 ศึกษาขอมูลจากแนวนโยบายของ
รัฐบาลท้ังในอดีตและปจจุบันเกี่ยวกับการปฏิรูป
ที่ดิน นโยบายแปลงสินทรัพยเปนทุน นโยบายรัฐ
ที่ เกี่ยวกับที่ดินสาธารณะประโยชน  รูปแบบ 
กฎหมาย โครงการ และกิจกรรมการแกไขปญหา
ความขัดแย  งในที่ ดิน  เพื่ อ นําแยกประเ ด็น
การสรางแบบสัมภาษณ
 2.1.2 ศึกษาวิธีการสร างแบบสอบถาม 
จากเอกสารตําราตางๆ เพื่อนํามาเปนแนวทาง
ในการสรางแบบสัมภาษณ เกี่ยวกับนโยบายของ
รัฐกับปญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร : กรณีศึกษา
นโยบายการแกปญหาของเกษตรกรที่จังหวัด
สกลนคร
 2.1.3 นําขอมูลที่ไดมาสรางแบบสอบถาม
เกี่ยวกับนโยบายของรัฐในการแกไขปญหาของ
เกษตรกร
 2.1.4 ทําแบบสอบถามท่ีจัดสรางข้ึนไป
ปรึกษากับที่ปรึกษาที่ผู วิจัยไดสรางขึ้น เพื่อให
คําแนะนําและข อเสนอแนะ  ปรับปรุงแก ไข
ใหสมบูรณ
 2.1.5 นาํแบบสอบถามท่ีผานการเสนอแนะ 
และแกไขจากคณะท่ีปรกึษาไปขอความอนุเคราะห
จากผูเชีย่วชาญ พจิารณาเก่ียวกบัความครอบคลุม 
ความชัดเจน และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

 2.1.6 ทํ าแบบสอบถาม ท่ี ได ผ  านการ
ตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขการ
ใชภาษา ความครอบคลุมตามวัตถุประสงคและ
สัมภาษณคําถามเพ่ิมเติม แลวนําเสนออาจารย
ที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
 2.1.7 นําแบบสอบถามไปใชกับประชากร
และกลุมตัวอยางในการวิจัย
 2.2 แบบสอบถาม มีวิธีการสรางดังนี้
 2.2.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจาก 
ไพศาล หวังพาณิช (2526, หนา 85-112) และ
ล วนสายยศและอั งคณา  สายยศ  (2538 , 
หนา 65-70) เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบ
ถามเก่ียวกับนโยบายของรัฐในการแกไขปญหา
ของเกษตรกร
 2.2.2 ศึกษาข อมูลจากแนวคิดทฤษฎี 
เกี่ยวกับนโยบายของรัฐในการแกไขปญหาที่ดิน
ทํากินของเกษตรกร เพื่อนําเปนขอมูลในการสราง
แบบสอบถามที่ครอบคลุมนโยบายของรัฐบาล
ในการแกไขปญหาท่ีดินทํากินของราษฎร จังหวัด
สกลนคร
 2.2.3 นําขอมูลที่ไดมาสรางแบบสอบถาม
เกี่ยวกับสภาพท่ัวไปและสภาพปญหาที่ดินทํากิน
ของเกษตรกร และนโยบายการแกปญหาที่ดินทํา
กินของราษฎร
 2.2.4 ทําแบบสอบถามท่ีจัดสรางข้ึนไป
ปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอคําแนะนํา 
และขอเสนอแนะปรับปรุงแกไขปญหาใหสมบูรณ
 2.2.5 ขอความอนุเคราะห ผู  เชี่ยวชาญ
ตร วจสอบแบบสอบถาม เ ก่ี ย ว กั บ เ น้ื อ ห า
ความครอบคลุม และความชัดเจน และตรวจ
สอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม 
(content validity) จากนั้นนํามาหาคาเฉลี่ยของ
ความสอดคลองระหวางขอความแตละขอตาม
วตัถปุระสงคทีต่องการวดั จากผูเชีย่วชาญโดยเลอืก
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ใชขอความท่ีมีคาเฉล่ียความสอดคลองระหวาง 
0.50-1.00
 2.2.6 นําแบบสอบถามที่ไดผานการตรวจ
สอบของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขการใชภาษา 
ความครอบคลุมตามวัตถุประสงคและการสราง
คําถามคําถามเพ่ิมเติม แลวนําเสนออาจารย
ที่ปรึกษาตรวจสอบแกไขอีกครั้งหนึ่ง
 2.2.7 นํ าแบบสอบถามไปทดลองใช  
(try out) เพื่อหาความเช่ือมั่น (reliability) ของ
แบบสอบถามกับกลุมประชากร กรณีไมใชกลุม
ตัวอยางตองประกอบดวยการท่ีมีที่ดินทํากิน 
จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสุขภาพของเครื่องมือ
 2.2.8 ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น ข อ ง
แบบสอบถาม โดยการแนะนําแบบสอบถามมา
ตรวจใหความหนาแนนตามแบบท่ีที่กําหนดไว 
และหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดย
วิ ธี การของครอนบาค  (Cronbac)  ได ค  า
ความเชื่อมั่น 0.94 ซึ่งมีคาสูงพอที่จะนํามาใชวัด
สภาพและปญหาการใชประโยชนจากที่ดินทํากิน
ของราษฎร และนโยบายของรัฐในการแกปญหา
ที่ดินทํากินของราษฎรในจังหวัดสกลนคร
 2.2.9 นําแบบสอบถามไปใชกับประชากร
กลุ มตัวอยางที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวม
ขอมลูสาํหรับการวิจยั ดาํเนินการแตงต้ังผูเชีย่วชาญ
เพือ่ไปสอบถามขอมลู ตดิตอผูนาํชุมชนของหมูบาน
ที่กลุ มเกษตรกรที่บานตัวอยางในการวิจัย เพื่อ
นัดหมายวันเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล การ
ดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง เก็บขอมูล
สภาพปญหา/เทียบเทาของรัฐในการแกไขปญหา
ที่ดินทํากินของเกษตรกร เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลใน
ประเด็นที่ตองการขอมูลสวนลึกเกี่ยวกับแนวทาง
การแกไขปญหาที่ดินของเกษตรกรในจังหวัด
สกลนคร รวบรวมขอมลูเพือ่นาํไปวิเคราะหทางสถิติ

3. การวิเคราะหขอมูล
 การวิเคราะหข อมูลดังนี้ ทําการศึกษา
วิเคราะหโดยใชวิธีการศึกษา สวนใหญวิเคราะห
วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อนําขอมูลที่ได
มาเสริมซึ่งกันและกัน โดยมีวิธีการ ดังนี้
 1. การวิเคราะหเชิงปริมาณ ดําเนินการ
เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม กลุ มเกษตรกร
ที่เปนกลุ มตัวอยางเกี่ยวกับสภาพปญหาและ
แนวทางการแกป ญหา วิเคราะหโดยใชสถิติ
พื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปดานคอมพิวเตอร
 2. การวิเคราะห  เชิงคุณภาพ  โดยใช 
ขอมูลจากการศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัย
เรื่องท่ีเกี่ยวของ จะนําขอมูลที่ไดมาประมวลผล
ประกอบการเขียนรายงานเพ่ือใหไดรายละเอียด
ที่สมบูรณยิ่งขึ้น และขอมูลบางสวนจะนําไปแยก
ประเด็นเพื่อทําการลงรหัส เพื่อนําขอมูลดังกลาว
ไปวิเคราะหในเชิงปริมาณดวย โดยถือวาสวน
ขอมูลทุติยภูมิที่ศึกษาจากเอกสารน้ัน ผู วิจัย
จะนํามาประกอบการเขียนรายงานเพ่ือช้ีใหเห็น
ถึงสภาพปญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกรไทย 
ตลอดจนการนําเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่ไดมา
วเิคราะหผลทีไ่ดจากขอมลูเชงิปรมิาณและคุณภาพ

สรุปการวิจัย
 1. สถานภาพของกลุ มตัวอยาง พบวา 
เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง มีจํานวนท่ีดิน 
ประมาณ 11-20 ไร  มากที่สุด รองมามีที่ดิน
ประมาณ 21-30 ไรสภาพการใชประโยชนจาก
ที่ดินพบวา ทําเองมากที่สุด รองมาลงมา คือ 
ทําเองบางสวน ประเภทของท่ีดินเปนที่ดิน สปก. 
และใชประโยชนการทํานามากที่สุด รองลงมาคือ 
ปลุกพืชอื่นๆ และเลี้ยงสัตว 
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 2. ความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายของรัฐ
ในการแกปญหาการใชประโยชน จากที่ดินทํากิน
ในด  านบทบาทของหน  วยงานภาค รัฐและ
ภาคเอกชน สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ บทบาทของ
องคกรภาครัฐ/หนวยงานภาครัฐในการแกปญหา
ที่ดินทํากินของเกษตรกรโดยภาพรวมพบวา อยูใน
ระดับปานกลาง (X = 2.40)
 2.1 บทบาทขององค กรพัฒนาเอกชน /
องคกรเอกชนในการแกปญหาการใชประโยชน
จากท่ีดินทํากิน โดยภาพรวมพบวา อยูในระดับ
มาก (X = 2.45) โดยมีบทบาทในการจัดการเวที
ใหชาวบานเกษตรกรไดรวมกันปฏิบัติงาน และ
เสนอปญหาจากการใชประโยชนจากที่ดินทํากิน
 2.2 บทบาทขององคกรปกครองทองถิ่น
ในการแกไขปญหาการใชประโยชนจากท่ีดิน
ทํากินของเกษตรกร โดยภาพรวมพบวา อยูใน
ระดับปานกลาง (X = 2.40) โดยมีบทบาทในดาน
การวางแผนแบบมีสวนรวมกับเกษตรกรในการ
ใชประโยชน จากที่ดินทํากิน 
 2.3 บทบาทของนักการเมืองทองถิ่นใน
การแกปญหาการใชประโยชนจากที่ดินทํากิน
ของเกษตรกร โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับนอย 
(X = 2.34) โดยมีบทบาทในการสงเสริมใหหนวยงาน
ของราชการลงไปทาํงานรวมกบัเกษตรกรมบีทบาท
ในการแกไขปญหานโยบายทีเ่อือ้ใหเกดิการจัดการ
การใชประโยชนจากที่ดินทํากิน
 3. ปญหาเกีย่วกับทีด่นิทาํกินของเกษตรกร 
สรุปไดดังนี้
 3.1 ปญหาการใชกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ราษฎร
ที่ขออยู อาศัยและทํากินในเขตพื้นที่ป าสงวน
แหงชาติ และเขตรักษาพันธสัตวปา ที่สาธารณะ
ประโยชน   ที่ ราชพัสดุ  และเขตที่ดินในพ้ืนที่
ที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินครอบคลุมทั้งอําเภอ แต
สาํนกังานปฏริปูทีด่นิเพือ่การเกษตรกรรมไดทาํการ

ปฏิรูปที่ดินเพียงพื้นที่บางสวน
 3.2 ป  ญ ห า ก า ร ข า ด แ ค ล น น้ํ า ท่ี ใ ช 
ในการเกษตรกรรม พืน้ที ่สปก. ทีจ่ดัสรรใหเกษตรกร 
โดยเฉพาะในเขตอําเภอกุดบาก ภูพาน และ
อากาศอาํนวย สวนใหญจะมปีญหาการขาดแคลน
นํ้าในการเพาะปลูก
 3.3 ปญหาท่ีดินถูกทอดท้ิงใหรกรางวาง
เปลา ไมถูกใชประโยชนหรือใชไมถูกประเภทไมมี
ประสทิธภิาพ ไมสอดคลองกบัสภาพพืน้ทีท่าํใหดนิ
ซึ่งเปนทรัพยสินของชาติจํานวนมาก เปนทรัพยสิน
ที่ไมกอใหเกิดรายได (non-performing asset) 
หรือกอใหเกิดรายไดเพียงเล็กนอยไมคุมคา
 3.4 ปญหาเกษตรกรผูไมมีสิทธิ์โดยชอบ
ดวยกฎหมายในท่ีดินครอบครองทําประโยชน 
เกษตรกรสวนใหญครอบครองทําประโยชนจาก
ที่ดิน มาเปนเวลานานแตยังไมไดรับเอกสารสิทธ์ิ
หรือรับรองสิทธิในที่ดิน

การอภิปรายผลการวิจัย
 ผลการศึกษาวิจัย ขอแสนอเชิงนโยบาย
เพื่อแกปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกรในจังหวัด
สกลนคร มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้
 1. ปญหาการใชประโยชนจากที่ดิน
ทํากิน จากการสํารวจสภาพการใชประโยชนจาก
ที่ดินทํากินของเกษตรกรในทองท่ีอําเภอพรรณนา
นิคม อําเภอกุดบาก อําเภอภูพาน และอําเภอ
อากาศอํานวย ของจังหวัดสกลนคร พบวาเกษตรกร
พบปญหา ดังนี้ 
 1) ปญหากรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ราษฎรใชทํา
กิน และไดทาโดยถูกตองตามกฎหมาย แตยังไมมี
กรรมสิทธิ์ ในที่ดินอยางสมบูรณ
 2) ปญหาดานกรรมสิทธิ์ ในท่ีดินราษฎร
อาศัยทํากินในเขตปาสงวนแหงชาติ และปา
เต รียมการสงวน  ซ่ึ ง เป นการ เข  าอ ยู  อา ศัย
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ที่ผิดกฎหมาย 
 3) ปญหากรรมสิทธิ์ ในที่ดินที่ ราษฎร
ไดบุกรุกเขามาทํากินในที่สาธารณะประโยชน
ตางๆ ซึ่งพบวาสวนใหญเกษตรกรจะไมมีเอกสาร
สิทธิ์ เมื่อหนวยงานของรัฐ ไดแก สํานักงานปฏิรูป
ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.) เขาดําเนินการ 
ก็มักจะประสบปญหาในพื้นที่ดังกลาว 
 1.2 ป ญหาที่ดินถูกทอดท้ิง  ให รกร าง
วางเปลา ไมถูกใชประโยชน หรือใชไมถูกประเภท 
ไมสอดคลองกับสภาพพื้นที่และปญหาที่เกษตรกร
ผู  ไม มีสิทธิ โดยชอบด วยกฎหมายในท่ีดินที่
ครอบครองทําประโยชน ตลอดจนที่สาธารณะ 
ประโยชนที่เกษตรกรใชรวมกัน ในสวนที่เปนพื้นที่
ที่ราษฎรเขาไปทํากินเปนที่อยูอาศัยมานาน และ
ยอมรับสิทธิซึ่งกันและกัน ไมมีการพิพาทระหวาง
ที่ครอบครองทําประโยชนดวยกัน ใหเพิกถอนท่ี
สาธารณะประโยชนแปลงนั้นแลวใหใชหลักเกณฑ 
ระเบยีบ ประมวลกฎหมายท่ีดนิ สอบสวนสิทธ ิและ
ออกเอกสารสทิธใิหราษฎร ท่ีครอบครองท่ีทาํกนิใน
พื้นท่ีแปลงน้ันได 
 1.3 ปญหาที่เกิดจากนโยบายที่ดิน สงผล
ใหเกิดปญหาที่ดินทํากินเพิ่มขึ้นดังเชน ที่ดินทํากิน
ที่เหมาะสมตอการเกษตรกรรม ไดใชไปจนหมดสิ้น 
มีการขยายพื้นที่ทํากินอยางรวดเร็ว พื้นที่ที่เหนือ
มีอยูเฉพาะพื้นที่ปาไม มีการบุกรุกทําลายปา เกิด
ความเส่ือมโทรมของดินที่ใชในการผลิตและการ
จัดการท่ีผิดวิธี
 1.4 ปญหาเกษตรทีไ่รทีด่นิทาํกนิ จากศกึษา
ใชประโยชนจากทีด่นิทาํกนิของเกษตรกรในจังหวดั
สกลนคร ไดพบปญหาของเกษตรกรทีไ่รทีด่นิทาํกนิ 
ซึ่งแยกออกได 4 กลุม คือ
 1.4.1 เกษตรกรทีม่ทีีด่นิทาํกนิ แตไมมกีรรม
สิทธในท่ีดินนั้นในแงของกฎหมาย เชน เกษตรกร
บุกรุกใชประโยชนในที่ดินรกรางวางเปลาของรัฐ

หรือบุกรุกที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ
 1.4.2 เกษตรกรที่มีที่ดินทํากินไมเพียงพอ 
ตองเชาที่ดินเพิ่มเติมขึ้นบางสวน เพื่อยกระดับ
รายไดใหสูงขึ้น
 1.4.3 เกษตรกรทีต่องเชาทีด่นิทาํกนิทัง้หมด 
โดยไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเองเลย
 1.4.4 เกษตรกรกลุมทีไ่รทีด่นิทาํกนิ มอีาชพี
รบัจางทํางานทัง้ในการเกษตรและนอกภาคเกษตร
 2. ความคิดเห็นของเกษตรกรเก่ียวกับ
นโยบายของรัฐในการแกไขปญหาการใช
ประโยชนจากที่ดินทํากิน พบวา บทบาทของ
องคการภาครัฐ/หนอยงานภาครัฐ มีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการแกไขปญหาท่ีดินทํากินอยูในระดับ
ปานกลาง เปนอนัดับหนึง่บทบาทขององคกรพฒันา
เอกชน/องคกรเอกชน มีการปฏิบัติเกี่ยวการแกไข
ปญหาท่ีดินทํากินอยูในระดับนอยเปนอันดับสอง 
บทบาทของขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ
องคการบริหารสวนทองถิ่น (อบต.) มีการปฏิบัติ
เก่ียวกบัการแกไขปญหาทีด่นิทาํกนิอยูในระดบันอย 
เปนอนัดบัสาม และบทบาทของนักการเมืองทองถ่ิน 
มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการแกไขปญหาที่ดินทํากิน
อยูในระดับนองเปนอันดับสี่

ขอเสนอแนะ
 นโยบายรัฐกับป ญหาที่ ดินทํ ากินของ
เกษตรกร จากการศึกษาคนควาตลออดมาผูวิจัย
มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
 1. ทีด่นิ ที ่สปก. ประกาศพระราชกฤษฎกีา
เปนเขต สปก. เหน็สมควนพจิารณาดาํเนนิการดงันี้
 1.1 ทีด่นิที ่สปก. ประกาศพระราชกฤษฎกีา 
ครอบคลมุทัง้อาํเภอทัว่ประเทศ 248 อาํเภอ ไมเปน
ปาสงวนมากอน ให สปก. ยกเลิกพระราชกฤษฎีกา 
และใหกรมที่ดินดําเนินการออกโฉนด หรือ น.ศ. 3 
ตามพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายท่ีดิน 
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พระราชบัญญัติใหใชกฎหมายที่ดิน ป พ.ศ. 2497 
กฎกระทรวงระเบยีบคณะกรรมการจดัทีด่นิแหงชาติ
 1.2 ที่ดินที่ สปก. ไดรับมอบจากกรมปาไม
ที่ประกาศครอบคลุมที่อยูอาศัย ชุมชน หมูบาน 
ตําบล  ที่มีสาธารณูปโภคของรัฐ  ให   สปก . 
กันออกนอกเขต สปก. แลวเสนอใหรัฐมนตรี 
ออกกฎกระทรวงถอนสภาพพ้ืนที่ปาสงวนใหที่ดิน
ดังกลาวเปนท่ีดินรกรางวางเปลา ทําใหที่ดินชุมชน
หรือหมูบานนั้น ถือเปนที่ดินรกรางวางเปลาตาม
กฎหมายท่ีดิน ที่ พ.ศ.2497 ออกสิทธิในที่ดินที่
อยูอาศัยใหราษฎร
 1.3 เห็นสมควรทบทวนแกไขพระราช-
บัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อให
เกิดสิทธิครอบครอง และใหราษฎรสามารถเลือก
ประกอบอาชีพไดนอกจากเกษตรกรรม
 2. ทีส่าธารณะประโยชนทีร่าษฎรใชรวมกัน 
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป นผู ดูแลสภาพท่ีดิน
ดังกลาวมี 3 ลักษณะ คือ
 2.1 เปนพื้นที่ที่ราษฎรใชรวมกันไมมีการ
บุกรุกสมควรสงวนไวใหราษฎรใชรวมกัน
 2.2 เปนพืน้ทีร่าษฎรบุกรกุ และมกีารพพิาท
กันใหทางราชการใชกฎหมายบังคับออกจากพื้นที่
สาธารณประโยชนแปลงนั้น
 2.3 ที่สารประโยชนที่ราษฎรใชร วมกัน 
ในสวนท่ีเปนพื้นที่ที่ราษฎรเขาไปทํากินเปนที่อยู
อาศัยมานานและยอมรับสิทธิซึ่งกันและกัน ไมมี
การพิพาทระหวางท่ีครอบครองทําประโยชนดวย
กันใหเพิกถอนท่ีสารธารณประโยชนแปลงน้ันแลว
ใหใชหลักเกณฑ ระเบียบ ประมวล กฎหมายที่ดิน 
สอบสวนสิทธิและออกเอกสารสิทธิใหราษฎรที่
ครอบครองทํากินในพื้นที่นั้นได
 3. ที่ราชพัสดุ ที่ทหารสวนใหญเปนพื้นที่

แปลงใหญ ทางทหารเปนผูใชประโยชนดูแล แต
สภาพปจจุบันราษฎรไดเขาไปครอบครองทํากิน
และต้ังบานเรือนอยูเปนเวลานาน มีการพิพาทกัน
มาตลอดเวลาและมีการรองเรียนมายังสภาผูแทน
ราษฎรมาก สมควรเรงรัดแกไขปญหาความลาชา
ทั้งในสวนจังหวัดและสวนกลางโดยดําเนินการ
ตรวจสอบ พิสูจนตามระเบียบของคณะกรรมการ
แกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) เพื่อให
ราษฎรไดรับสิทธิประโยชนอันมีพึ่งไดตอไป
 4. ปาสงวน ที่อุทยานแหงชาติเขตรักษา
พนัธุสตัวปา เขตอนรุกัษคณะกรรมาธกิารพจิารณา
เห็นวาสมควรพิจารณาดูเฉพาะพ้ืนที่แตละภาค 
ความเปนอยู หนาแนนและพิสูจนสิทธิโดยใช
หลักการจะเปน สด.1 ที่ชอบดวยกฎหมายหรือ
หลักฐานการเขาครอบครองอยู ก อนหลัง ก็ให
กรมท่ีดินออกเอกสารสิทธิที่ ดินให   หรือให 
สวนราชการท่ีเกี่ยวของอนุญาตอนุณาตใหทํากิน
ตามแบบ สปก. หรือบางพ้ืนที่ราษฎรครอบครอง
เปนหมูบานและทําเปนไร เปนสวนมากอน การมี
ประกาศพระราชกฤษกา เปนเขตอุทยานแหงชาติ
ทับหมูบานราษฎรและท่ีทํากินอยูกิน สมควรใหมี
การทบทวนแนวเขตอุทยานแหงชาติใหม โดยการ
ตั้งคณะกรรมการรวม ระดับอําเภอปาไม ทองถ่ิน 
(อบต. กํานัน ผูใหญบาน ผูนําหมูบาน) รวมกัน
พิจารณาทบทวนเขตอุทานใหม แลวสอบสวนสิทธิ
ราษฎรตามหลักเพื่อพิจารณาหาทางออกเอกสาร
สิทธิที่ดินใหตอไป
 5. ควรตรากฎหมายตั้งทบวงที่ดินขึ้นใหม 
ซึ่งรวมหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการแกไข
ปญหาท่ีดิน ทั้งระบบไวที่หน วยงานเดียวกัน 
ทั้งระบบไวที่หนวยงานเดียวกัน ที่มีอํานาจสูงสุด 
ในการแกไขปญหาของราษฎร
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การจัดการทรัพยากรพื้นฐานและการจัดการความรู
ที่มีผลตอความสามารถในการแขงขันของบริษัท

ในอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
The Impact of fundamental resource management 

towards competitiveness of Thai plastic

ชนันชิดา กิจประเสริฐ*

บทคัดยอ
 การศึกษาเรื่องการจัดการทรัพยากรพื้นฐานและการจัดการความรูที่มีผลตอความสามารถ
ในการแขงขันของบริษัทในอุตสาหกรรมพลาสติกไทยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของทรัพยากร
ขององคกรและการจัดการความรูขององคกรที่มีผลตอความสามารถในการแขงขันและนําไปสรางสมการ
ในการประเมินความสามารถทางการแขงขันของบริษัทในอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใชระเบียบวิธีการศึกษาทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมลูจากบริษทัในกลุมอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทย
ที่มีเงินทุนจดทะเบียนตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไปจํานวนทั้งสิ้น 387 ราย แลวนําขอมูลมาวิเคราะหโดยเทคนิค
การวเิคราะหถดถอยพหคุณู เมือ่ไดผลการวเิคราะหขอมลูเชงิปรมิาณแลว ไดนาํผลไปสัมภาษณกลุม (focus 
group) จากผูประกอบการเพื่อยืนยันผล แลวจึงสรุปรวบรวมผลการวิจัยมาประมวลเปนขอเสนอแนะ
 ผลการวิจัยพบวา ทรัพยากรที่มีอิทธิพลเชิงบวกตอความสามารถในการแขงขัน ไดแก ทรัพยากร
มนุษย และทรัพยากรดานการตลาด สวนการจัดการดานความรูที่มีอิทธิพลในเชิงบวกตอความสามารถ
ในการแขงขัน ไดแก การแสวงหาความรู การจัดเก็บความรู และการนําความรูไปใช ทรัพยากรที่ไมมี
อิทธิพลเชิงบวกตอความสามารถในการแขงขัน ไดแก ทรัพยากรดานการเงิน และทรัพยากรดานทรัพยสิน
ทางปญญา สวนดานการจัดการดานความรู  ก็คือ การพัฒนาและสรางความรู ใหม สวนทรัพยากร
ทางกายภาพมีอิทธิพลเชิงลบตอความสามารถในการแขงขัน
 การสรางสมการในการพยากรณความสามารถทางการแขงขันของผูประกอบการในกลุมอตุสาหกรรม
พลาสตกิในประเทศไทย ผูวจิยัไดพฒันาสมการท่ีใชประเมนิความสามารถทางการแขงขนัของผูประกอบการ
ในอุตสาหกรรมพลาสติก โดยมีคาความถูกตองถึงรอยละ 78.10 ดังนี้
 ความสามารถในการแขงขัน = 1.737 + 0.293* การแสวงหาความรู + 0.1* การนําความรูไปใช 
+ 0.056* การมีทรัพยากรดานการตลาด + 0.079* การจัดเก็บความรู - 0.061* การมีทรพัยากรทางกายภาพ 
+ 0.076* การมีทรัพยากรมนุษย

*นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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Abstract
 This research aimed to study the influence of fundamental resource management and 
knowledge management towards competitiveness of Thai Plastic Industry and establish the 
equation to evaluate the companies’ competitiveness.
 Quantitative and Qualitative approaches were combined into this research to develop the 
tool to assess the competitiveness of the companies in Thai plastic industry.
 In terms of quantitative approach, the questionnaires were collected from 199 samples of 
all 387 companies in Thai plastic industry that their registered capital is greater than or equal to 
50 million baht. The data derived from the questionnaires were analyzed by multiple regression 
analysis.
 The finding from quantitative approach was adapted to question a focus group as a 
qualitative approach to confirm the validity and reliability of the results.
 The results are 1) the factors that influence positively on the enterprises’ competitiveness 
are Human resource management, Marketing resource management, Knowledge Acquisition,  
Knowledge storage, and Knowledge Implementation. 2) the factors that are no influence on the 
enterprises’ competitiveness are Financial resource management, Intellectual property resource 
management, and Knowledge development. 3) a factor that influence negatively on the enterprises’ 
competitiveness is Physical resource management. 4) the equation of prediction, that is derived 
from multiple regression technique, is as follow
Competitiveness =1.737 + 0.293* Knowledge Acquisition+ 0.1* Knowledge Implementation 
+ 0.056* Marketing resource management + 0.079* Knowledge storage - 0.061* Physical resource 
management + 0.076* Human resource management

คําสําคัญ : การจัดการทรัพยากรพ้ืนฐาน การจัดการความรู ความสามารถในการแขงขัน

 จากผลการวิจยั สามารถสรุปเปนขอเสนอแนะตอบริษทัในกลุมอตุสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทย 
คือ 1) การเปล่ียนทัศนคติใหเห็นความสําคัญของการพัฒนาและสรางความรูใหม 2) สรางคานิยมในการ
แบงปนความรูภายในอุตสาหกรรม 3) สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการควรจะรวมมือพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบุคลากร 4) เนนการพัฒนาปรับปรุงปจจัยดานการแสวงหาความรู 
หรือองคประกอบอื่นๆ ดานการจัดการความรู ซึ่งจะมีอิทธิพลตอความสามารถในการแขงขันมากกวา
การพัฒนาปรับปรุงดานทรัพยากรขององคกร และ สุดทายก็คือ การนําสมการพยากรณไปประยุกตใช
ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพื่อประเมินความสามารถในการแขงขัน
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บทนํา
 องคกรตองมีการปรับเปล่ียนตัวเองอยูเสมอ
ผู บริหารตองทําการศึกษาและกําหนดกลยุทธ
เพื่อนํามาใชใหทันกับสภาพการแขงขันในปจจุบัน 
เพราะนอกจากจะตองตอสู กับคู แขงขันที่ เคย
มีแลวยังตองมีการตอสู กับคู แขงขันรายใหมที่
พยายามจะเขามาในตลาดนอกจากน้ันยังมีปจจัย
อีกหลายปจจัยที่องคกรไมสามารถควบคุมได
รวมถึงเทคโนโลยีทีม่กีารพัฒนาใหทนัสมัยอยูตลอด
เวลาผูบริหารจะตองทําใหองคกรเกิดการไดเปรียบ
ทางการแขงขันสูงสุดสิ่งหนึ่งที่จะทําใหองคกร
ไดเปรียบทางการแขงขันซึ่งหลายๆ หนวยงานเริ่ม
ใหความสนใจกับสิ่งที่ตัวเองมีนั่นก็คือทรัพยากร 
(Resources) ทรัพยากรเปนปจจัยที่มีอยู ใน
องคกรและทรัพยากรเหลานั้นเปนปจจัยที่อยูใน
การควบคุมขององคกรซึ่งทรัพยากรนี้ก็จะมีทั้ง
ทรัพยากรท่ีมีตัวตน (Tangible) เชน วัตถุดิบ, 
เครื่องมือ, เคร่ืองจักรและทรัพยากรที่ไมมีตัวตน 
(Intangible) เชน เทคโนโลยี, นวัตกรรม, ความรู, 
ทักษะความชํานาญ, ชื่อเสียงขององคกร, ขอมูล

ข าวสารในบางหนวยงานจะมองลึกลงไปถึง
วัฒนธรรมองคกรดวย
 จากผลการศึกษาของ Baumback (1988: 
16-18) พบวาสาเหตุอันดับแรกของการลมเลิก
กิจการน้ันเกิดข้ึนจากการขาดประสบการณการ
ขาดการวางแผนธุรกิจการขาดความสามารถใน
การจัดการอันเนื่องจากการขาดความรู ทั้งดาน
การผลิตการเงินการขายเปนตนโดยที่ เหตุผล
ของความลมเหลวดังกลาวน้ีไมไดเก่ียวของกับ
ขนาดขององคกรแตอย างใด  อยางไรก็ตาม
หากพิจารณาอยางถองแทแลวจะพบวาปญหา
ดังกลาวท้ังหมดน้ีลวนแลวแตมีรากฐานจากการ
ขาดความรูและการจัดการเรียนรูทั้งสิ้น ในทางตรง
กันขามแนวคิดดานความรูเปนแนวคิดที่จะชวย
พัฒนาปรับเปลี่ยนองคกรอยางตอเนื่องและชวย
ใหองคกรเกิดการพัฒนาระดับผลการดําเนินงาน
ตลอดจนความสามารถในการแขงขันและความ
สําเร็จขององคกร (วรภัทร ภูเจริญ, 2548: 1-2; 
สุรชัย ภัทรบรรเจิด, 2551: 2-3)
 ดังนั้น  ผู วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึง
ความสามารถในการแข  งขันของบริษัทใน

 And the adjusted R2 is 0.781
 The recommendations for the enterprises are 1) the enterprises need to be changed 
their attitude and habit about Knowledge development to complete the Knowledge 
Management cycle. 2) The enterprises should establish the value in knowledge sharing to 
improve the potentiality of Thai plastic Industry in long run. 3) The educational institutes and 
the enterprises should cooperate in the development and improvement of the Thai education. 
4) The enterprises should improve the factor of the knowledge management, especially knowledge 
acquisition, which will be more influence than the improvement on the factor of the fundamental 
resource management. Finally, the enterprises in another industrial sector may use the equation 
to evaluate their own competitiveness and their competitors’ competitiveness.
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อุตสาหกรรมพลาสติก ตามแนวคิดมุมมองของ
ทรัพยากรพื้นฐานขององคกร และแนวคิดดานการ
จัดการความรู

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของทรัพยากรของ
องคกรท่ีมีผลตอความสามารถในการแขงขัน
 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการจัดการ
ความรูขององคกรที่มีผลตอความสามารถในการ
แขงขัน
 3. เพื่อสร างสมการพยากรณในการ
ประเมินความสามารถทางการแข งขันของ
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก

ระเบียบวิธีวิจัย
 ใชระเบียบวิธีการศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ 
(quantitative research) ผนวกกับการวิจัย
เชิงคุณภาพ (quanlitative research) โดยได
ดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้
 1. การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ
เจาะลึก (in-dept interview) ผูประกอบการ เพื่อ
ยนืยนักรอบแนวความคิดทีผู่วจิยัพฒันามาจากการ
ทบทวนวรรณกรรม
 2. การวิจัยเชิงปริมาณ ดําเนินการหลัง
จากการสรุปรวบรวมปจจยัทีม่ผีลตอความสามารถ
ในการแขงขัน นํามาพัฒนาเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล พรอมท้ังดําเนินการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ แลวจึงเก็บรวบรวมขอมูลและ
นําขอมูลมาวิเคราะหผลการวิจัยเชิงปริมาณ
 3. การวิจยัเชิงคณุภาพ ผูวจิยัไดดาํเนินการ
วิจัยเชิงคุณภาพอีกครั้ง ดวยวิธีการสัมภาษณกลุม 
(focus group) ผูประกอบการ เพื่อยืนยันผลที่ได
จากการวิเคราะหเชิงปริมาณ แลวจึงสรุปรวบรวม
ผลการวิจัยมาประมวลเปนขอเสนอแนะ เพื่อเปน

แนวทางในการพัฒนาและเสริมสรางความสามารถ
ในแขงขัน

ประชากรและกลุมตัวอยาง
  ประชากรบริษัทในกลุ มอุตสาหกรรม
พลาสติกในประเทศไทยท่ีมีทุนจดทะเบียน 
50 ลานบาทข้ึนไป มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 
387 ราย (ทําเนียบผูประกอบการอุตสาหกรรม
พลาสติก ขอมูล ณ เดือนสิงหาคม 2555)

การเก็บรวมรวมขอมูล
 ผู วิจัยได พัฒนาเครื่องมือและทดสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ โดยการตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหา (content validity) ความตรง
เชิงโครงสราง (construct validity) และหา
ความเชื่อมั่น (reliability) แลวจึงนําไปเก็บรวม
รวมขอมูล และนําขอมูลมาวิเคราะหเมื่อไดผล
การวิจัยเชิงปริมาณแลว ไดนําผลไปสัมภาษณ
กลุ มผู ประกอบการเพื่อยืนยันผล ขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจัย ซึ่งใชทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ 
 แบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน คือ
 สวนที่ 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 
มีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ
 สวนท่ี 2 ขอมูลทั่วไปของบริษัท มีลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ
 สวนที่ 3 ทรัพยากรและการจัดการความ
รูขององคกร ไดใหผู ตอบแบบสอบถามประเมิน
สภาพปจจบุนัขององคกร ในดานทรพัยากรและการ
จัดการความรูขององคกรใชลักษณะแบบสอบถาม
เปนมาตรประเมินคา (rating scale) 
 สวนที่ 4 ความสามารถทางการแขงขัน 
ไดใหผู ตอบแบบสอบถาม ประเมินเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานในป ที่ผ านมาขององค กร
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กับผลการดําเนินงานของคูแขง และเปรียบเทียบ
ความสามารถในการแขงขันขององคกรกับคูแขง
ใชลักษณะแบบสอบถามเปนมาตรประเมินคา 
(rating scale) โดยมีระดับการวัด 5 ระดับ
  เม่ือไดผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
แลว ไดนําผลไปสัมภาษณกลุม (focus group) 
ผูประกอบการที่เปนผูผลิตสินคาประเภทพลาสติก 
จํานวน 10 ราย 

ผลการวิจัย
 สวนบริษัทประกอบธุรกิจเปนผูผลิตบรรจุ
ภัณฑพลาสติกมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 48.0 
รองลงมาคือ ผลิตผลิตภัณฑพลาสติกสําหรับใช
ในบาน คิดเปนรอยละ 31.5 และผลิตพลาสติก
เปนแผน แทง ทอ หรือรูปทรงตางๆ มีจํานวนนอย
ที่สุด คิดเปนรอยละ 7.0 ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ
มากท่ีสุดคือ 11-15 ป คิดเปนรอยละ 39.5 รองลง
มาคือ 16-20 ป คิดเปนรอยละ 31.5 และ 1-5 ป 
มีจํานวนนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 2.5 ยอดขาย
รวมของปที่ผานมาของธุรกิจอยูระหวาง 101-500 
ลานบาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 48.5 รองลงมา
คือ ตํ่ากวา 100 ลานบาท คิดเปนรอยละ 28.0 และ 
1,001-5,000 ลานบาท มีจํานวนนอยที่สุด เพียง
รอยละ 3.0 เทานั้น
 ระดับความคิดเห็นของการมีทรัพยากร
และการจัดการความรู ต อความสามารถ
ทางการแขงขัน
 ผลการวิจัยพบวาผูประกอบการมีความคิด
เห็นวาทรัพยากรของบริษัทในภาพรวมอยูในระดับ
สูงทั้งหมด ในสวนการจัดการความรูในภาพรวม 
พบวา ตัวแปรท้ัง 3 ดาน อันไดแก การพัฒนาและ
สรางความรูใหมการจัดเก็บความรู การนําความรู
ไปใช ก็อยูในระดับสูงเชนกัน มีเพียงการแสวงหา
ความรูที่อยูในระดับปานกลาง

ผลการทดสอบสมมติฐาน
 ผลการทดสอบสมมติฐานส รุปได  ว  า
ทรัพยากรที่มีอิทธิพลในเชิงบวกตอความสามารถ
ในการแขงขัน ไดแก ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากร
ดานการตลาด การจัดการดานความรูที่มีอิทธิพล
ในเชิงบวกตอความสามารถในการแขงขัน ไดแก 
การแสวงหาความรูการจัดเก็บความรูการนําความ
รูไปใช
 สวนทรัพยากรท่ีไมมีอิทธิพลในเชิงบวก
ตอความสามารถในการแขงขัน ไดแก ทรัพยากร
ทางกายภาพ ทรพัยากรดานการเงนิ และทรพัยากร
ดานทรัพยสินทางปญญา ดานการจัดการดาน
ความรู ก็คือ การพัฒนาและสรางความรูใหม 
 ผู วิจัยไดสรางสมการท่ีใชประเมินความ
สามารถทางการแขงขันของผู ประกอบการใน
อุตสาหกรรมพลาสติก โดยสามารถเลือกใชสมการ
ที่ 1 หรือ สมการที่ 2 ก็ได
 1. COM = 1.798 + 0.046* การมีทรพัยากร
มนุษย - 0.067* การมีทรัพยากรทางกายภาพ 
+ 0.021* การมีทรัพยากรดานการเงิน +0.054* 
การมีทรัพยากรดานการตลาด - 0.053* การมี
ทรัพยากรดานทรัพยสินทางปญญา + 0.296* 
การแสวงหาความรู  + 0.062* การพัฒนาและ
สรางความรูใหม + 0.084* การจัดเก็บความรู 
+ 0.085* การนําความรูไปใช
 2. ความสามารถในการแขงขัน = 1.737 
+ 0.293* การแสวงหาความรู + 0.1* การนําความ
รูไปใช + 0.056* การมีทรัพยากรดานการตลาด 
+ 0.079* การจัดเก็บความรู  - 0.061* การมี
ทรัพยากรทางกายภาพ + 0.076* การมีทรัพยากร
มนุษย
 ซึ่ งทั้ งสองสมการมีค าความถูกต องถึง
รอยละ 78.1 เทากัน
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ขอเสนอแนะ
 ขอเสนอแนะสําหรับบริษัท
 1. จากองคประกอบดานการจัดการความรู 
จะเห็นไดวา กระบวนการที่จําเปนยังขาดการให
ความสําคัญอยู  นั่นก็คือ การพัฒนาและสราง
ความรู ใหมเพราะการจัดการดานความรู ที่ดี
จะตองดําเนินการใหครบองคประกอบ เพื่อให
องคความรูมีการเพ่ิมพูนไมหมดหายไป เพราะ
ความรูที่ไมไดเกิดจากพัฒนาดวยตนเอง ยอมมี
ผูอื่นรูและนําไปใชประโยชนไดเชนเดียวกัน และ
จะทําใหความสามารถในการแขงขันขององคกร
ตนเองลดลง ดังนั้น ผูประกอบการจะตองเปล่ียน
ทัศนคติเสียใหม การพัฒนาและสรางความรูใหม
ไมจาํเปนตองใชเงนิทุนจาํนวนมาก แตตองเร่ิมจาก
การสรางนิสยัใฝรูเสียกอน อาจเริม่จากการใชระบบ
ไคเซ็นภายในบรษิทัหรอืโรงงาน จะทาํใหเกิดสงัคม
แหงการเรียนรูไดไมยากนัก
 2. ผู ประกอบการควรจะสรางคานิยม
ในการแบงปนความรู เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
พลาสติกทั้งอุตสาหกรรมใหกาวหนาไปดวยกัน 
การพัฒนาใดๆ  ที่ ก  อ ให  เกิดประสิทธิภาพ
ในการผลิตก็ควรแบงปนกัน แตผู ประกอบการ
สามารถแขงขันกันในสวนที่เปนการสรางมูลคา
เพิ่มใหผลิตภัณฑมากกวาการจําหนายเพียง
แตผลิตภัณฑที่บริษัทอื่นๆ ก็ทําได เช น การ
สรางสรรคผลิตภัณฑดวยการออกแบบ การบรรจุ
ภัณฑที่มีเอกลักษณการสรางตราสินคาที่เปนที่
ยอมรับในระดับสากล เปนตน
 3. สิ่งที่เปนปญหาอีกประการหนึ่งก็คือ 
การผลิตบณัฑิตหรอืบคุลากรจากสถาบันการศึกษา
ที่ไมตรงตามวัตถุประสงคการทํางานของบริษัท 
หลายๆครัง้ทีบ่รษิทัตองฝกงานพนกังานใหมทัง้หมด 
สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการควรจะ

รวมมือพัฒนาหลักสูตรอยางเปนรูปธรรม เชน 
การลงนามในบันทึกขอตกลงและใหความรวมมือ
กันอยางจริงจัง เพื่อใหไดบุคลากรท่ีตรงตาม
ความต องการของสถานประกอบการมีการ
แลกเปล่ียนความรูซึ่งกันและกัน เชน 
  การใหนักศึกษาเข าไปฝกงานหรือ
สหกิจศึกษา จะทําใหนักศึกษามีประสบการณการ
ทํางานจริงและเปนประโยชนตออุตสาหกรรม
  การทํางานวิจัยโดยโจทยที่ ได จาก
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อใหการวิจัยและพัฒนาเกิด
จากความตองการของภาคอุตสาหกรรมอยาง
แมจริง และนําไปใชงานไดจริง
  การเชิญผูประกอบการมาเปนวิทยากร
ในการเรียนการสอนของนักศึกษา 
 4. จากสมการถดถอยเชิงพหุคูณ จะเห็น
ไดวา สัมประสิทธิ์ของปจจัยดานการแสวงหา
ความรูมีคามากท่ีสุด (0.293) นั่นหมายความวา 
หากผูประกอบการสามารถพัฒนาปรับปรุงเรื่อง
การแสวงหาความรูไดดีก็จะเปนการเพ่ิมความ
สามารถทางการแขงขันของผูประกอบการเอง 
ฉะน้ัน ผูประกอบการควรเนนไปท่ีการแสวงหา
ความรู รวมไปถึงองคประกอบอื่นๆ ดานจัดการ
ความรูดวย ซึ่งจะชวยเพ่ิมความสามารถในการ
แขงขันไดมากกวาการพัฒนาปรับปรุงปจจัย
ดานการมีทรัพยากรตางๆ ขององคกร โดยปจจัย
เอื้อสําคัญที่ช วยใหการจัดการความรู ประสบ
ความสําเร็จประกอบดวย (บุญดี บุญญากิจและ
คณะ, 2549: 59) 
 1) ภาวะผู นําและกลยุทธผู บริหารตอง
เขาใจแนวคดิมคีวามตระหนกัมทีศิทางและกลยทุธ
ที่ชัดเจน
 2) วฒันธรรมองคกรคอืวัฒนธรรมของการ
แลกเปลี่ยนและแบงปนความรูระหวางบุคลากร
ภายในองคกร
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 3) เทคโนโลยีสารสนเทศทางดานการ
จดัการความรูเปนสวนสาํคญัทีช่วยใหคนในองคกร
สามารถคนหาความรูดึงความรูไปใชชวยในการ
วิเคราะหขอมูลและใหขอมูลความรูดานตางๆ
 4) การวัดและประเมินผลจะชวยใหองคกร
สามารถทบทวนประเมินผลและทําการปรับปรุง
กลยุทธและกิจกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ของการจัดการความรูได
 5) โครงสรางพื้นฐานไดแกการมีระบบ
รองรับใหบุคลากรในองคกรไดมีการแลกเปลี่ยน
ความรูกันอยางสะดวกการมีสถานที่หรือเครื่องมือ
อุปกรณตางๆ การมีระบบงานท่ีเอื้อใหเกิดสภาพ
ที่สนับสนุนการแลกเปล่ียนความรูมีระบบประเมิน
ผลงานและระบบการยกยองชมเชยใหรางวัลอยาง
ชัดเจนและเปนธรรมจะเอื้อตอการจัดการความรู
ขององคกร
 หากผูประกอบการสามารถจัดการความรู
ไดดีก็จะสงเสริมใหความสามารถทางการแขงขัน
เพิ่มตามขึ้นไปดวยนั่นเองแตทั้งนี้ จะตองพิจารณา
นโยบายขององคกรวาใหความสําคัญความมี
ประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณและ
ความมีประสิทธิผลอยางไร 
 5. ผู ประกอบการในอุตสาหกรรมอื่นๆ 
ที่เปนอุตสาหกรรมการผลิตและมีลักษณะการ
ดําเนินธุรกิจคลายคลึงกัน สามารถนําสมการ
พยากรณไปประเมินความสามารถในการแขงขัน
ของตนและคูแขงขันไดวา มีความเทาเทียมหรือ
แตกตางกนัมากนอยเพยีงใดรวมไปถงึการพจิารณา
ปรับปรุงปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลเชิงบวกตอความ
สามารถในการแขงขนัขององคกร ตามความสาํคญั
ของเปาหมายขององคกรดานความมปีระสิทธภิาพ
และประสิทธิผล

ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้ง
ตอไป
 1. ควรจะขยายขอบเขตการศึกษาให
ครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อสามารถ
ใชประโยชนจากงานวจิยัไดกวางขวางขึน้หรอืนาํไป
เปรยีบเทยีบกบัอตุสาหกรรมอ่ืนๆ วา ผลทีไ่ดเปนไป
ในทิศทางเดียวกันหรือไม
 2. เปลี่ยนเนื้อหางานวิจัยจาก การจัดการ
ความรู เปนการจัดการนวัตกรรม ซึ่งจะครอบคลุม
ขัน้ตอนการพัฒนาองคความรูมากกวา และทันสมัย
ตอยุคโลกาภิวัตนมากขึ้น
 3. กําหนดปจจัยในการวัดความสามารถ
ในการแขงขันท่ีเปนรูปธรรมมากกวาน้ี เชน การ
ใชอัตราสวนทางการเงินตางๆ อาทิ ROE, ROA, 
NPM เปนตน เพือ่ใหไดผลการประเมนิทีเ่ปนถูกตอง
มากข้ึน หรือใชการประเมินจากมุมมองของบุคคล
ภายนอกมาประกอบเพ่ิมเติมกบัการประเมินตนเอง
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การบริหารการเปล่ียนแปลงเพ่ือสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขันของบริษัทในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กเสนไทย

CHANGE MANAGEMENT TO CREATE COMPETITIVE ADVAN-
TAGE OF FIRMS IN THAI STEEL BAR INDUSTRY

ดีอนันต บุญสิมะ*

บทคัดยอ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยภายนอกและภายในองคกรที่สงผลกระทบและทําใหเกิด
การบริหารการเปล่ียนแปลงขององคกร และวิธีการหรือกลยุทธการบริหารการเปล่ียนแปลงเพ่ือสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขันขององคกรในอุตสาหกรรมผูประกอบการผลิตเหล็กเสนในประเทศไทย 
โดยใชเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟายในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 14 คน ซึ่งเปน
ผูบริหารจากบริษัทผูประกอบการผลิตเหล็กเสนในประเทศไทย จากการวิจัยพบวา ปจจัยภายนอกและ
ภายในองคกรที่สงผลกระทบ คือ สภาวะเศรษฐกิจ ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ การแขงขันเนื่องจาก
คูแขงขันมีจํานวนมาก คูแขงขันรายใหญที่มีความไดเปรียบดานเงินทุน คุณสมบัติของผูบริหาร ศักยภาพ
ทางการแขงขัน และความแข็งแกรงของสถานะทางการเงิน สวนวิธีการหรือกลยุทธการบริหาร คือ กลยุทธ
ในการลดและบรหิารตนทนุทัว่ทัง้องคกร การวางแผนทางการเงนิทีม่รีะบบ การใชกาํลงัการผลติอยางเต็มที่
เพื่อลดตนทุนตอหนวย และกลยุทธการแขงขันดานราคา

Abstract
 The objectives of this research are to investigate what external and internal factors 
affecting change management within the organization, and what change management 
strategies should be implemented to create competitive advantage of firms in Thai steel 
bar industry. Delphi technique was used to collect data from 14 respondents who are 
executives of steel bar manufacturers in Thailand. The study results revealed that external 
and internal factors which affecting are macroeconomic conditions, fluctuations in raw 
material price, price competition resulted from a large number of rivals, competitors with 
capital advantage, characteristics of management, competitiveness, and strong financial 

คําสําคัญ : การบริหารการเปล่ียนแปลง ความไดเปรียบทางการแขงขัน

*นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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Keywords : change management, competitive advantage

standings. Strategies implemented to create competitive advantage are strategies to 
reduce and manage costs in all departments throughout the organization, good financial 
planning, full production capacity employed to reduce unit costs, and price competition 
strategy.

บทนํา
 เปนแนวคิดท่ียอมรับกันอยางกวางขวางวา 
องคกรธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จคือองค กร
ที่สามารถตอบสนองหรือปรับตัวใหสอดคลองตอ
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมในท่ีที่องคกร
อาศยัอยูไดดทีีส่ดุ โดยสภาพแวดลอมในทีท่ีอ่งคกร
อาศัยอยูนั้นหมายถึง สภาพแวดลอมท่ีประกอบ
ดวย ปจจยัภายในองคกรและปจจยัภายนอกองคกร
ที่ส งผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจขององคกร
และทําใหองคกรตองปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอมนั้น โดยลักษณะหรือรูปแบบ
ของการปรับตัวขององคกรตอการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอมคือ การท่ีผู บริหารวางแผน
และกําหนดกลยุทธที่สามารถตอบสนองตอการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมภายในองคกร

และสภาพแวดลอมภายนอกองคกรไดอยาง
เหมาะสม เพ่ือใหองคกรธุรกิจสามารถอยู รอด
หรอืประสบความสาํเรจ็ไดอยางยัง่ยนื (Thompson 
&  S t r ick land ,  2006)  ในศตวรรษที่  21 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางการ
แขงขันในโลกของธุรกิจเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและ
ส งผลกระทบตอองค กรธุรกิจอยู ตลอดเวลา 
(Norbutus ,  2007)  ผู นํ าองค กรที่มีความ
ทะเยอทะยานจะใชวิกฤตดานเศรษฐกิจที่เกิด
ขึน้มาใชเปนประโยชนในการเปล่ียนแปลงนโยบาย
ที่ลาสมัย เพื่อกําหนดนโยบายและกลยุทธใหมๆ 

ที่สามารถตอบสนองตอวิถีของการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดข้ึน (McGrath & MacMillan, 2009 : 25) 
ดังนั้น ผูนําองคกรตองทําความเขาใจและเรียนรู
ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
ทางการแขงขันและผลกระทบที่เกิดขึ้นตอการ
ตัดสินใจ ซึ่งถือไดวาเปนความทาทายตอความ
สามารถในการบริหารจัดการของผูนําองคกรและ
ความอยูรอดขององคกรธุรกิจ องคกรธุรกิจใน
ปจจุบันตองสามารถรับมือและปรับตัวตอบริบท
ของการเปล่ียนแปลงจากสภาพแวดลอมและปจจยั
ที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจไดอยางรวดเร็ว
และทันทวงที วิธีการที่ผูนําองคกรนํามาใชในการ
บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสามารถสงผล
ตอความสําเร็จขององคกรในระยะยาว (Cohen, 
2008)
 อุตสาหกรรมเหล็กเส นมีความสํา คัญ
อยางมากตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
เ นื่ อ ง จาก เป  น วั ตถุ ดิ บสํ าห รั บกา รผลิ ต ใน
อุตสาหกรรมกอสราง ซึ่งถือเปนอุตสาหกรรม
ผู ใชเหล็กที่สําคัญ จากขอมูลการใชเหล็กของ
ประเทศไทยในป 2549 พบวา ภาคการกอสราง
เปนผู ใชเหล็กราว 60% ของการบริโภคเหล็ก
ทั้งประเทศ ถือไดวาอุตสาหกรรมกอสรางเปน
อุตสาหกรรม ท่ีมีการใช  เหล็กมาก ท่ีสุดของ
ประเทศไทย อีกทั้งเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความ
สําคัญตอเศรษฐกิจที่กอใหเกิดการจางแรงงาน
และการกระจายรายได อยางไรก็ตาม สภาพ
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แวดล อมทางการแข  งขันของอุตสาหกรรม
ผลิตเหล็กเสนในประเทศไทยน้ันอยู ในสภาวะ
ที่เต็มไปดวยความผันผวน ซับซอน และสงผล
กระทบตอการดําเนินธุรกิจในแงของผลประกอบ
การขององคกร ปจจัยทางดานสภาพแวดลอม
ตางๆ อาทิเชน กําลังการผลิตโดยรวมมีมากกวา
ความตองการ ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
การบริหารต นทุนทั้งต นทุนในการขนสงและ
ตนทุนดานพลังงาน การแขงขันทางดานราคา
ของผลิตภัณฑ   การเปลี่ ยนแปลงทางด าน
เทคโนโลยีในการผลิต หรือความตื่นตัวทั้งจาก
ภาครฐัและชมุชนในเรือ่งผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
เปนสาเหตุหลักที่ทําใหผู นําองคกรตองตอสู กับ
การเปล่ียนแปลงจากปจจัยความเส่ียงเหลานี้ 
ซึ่งวิธีการท่ีนักบริหารองคกรบริหารจัดการและ
รับมือกับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม
สามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 
(Competitive Advantage) ใหแกองคกรได 
ดวยเหตุนี้ ผู วิจัยจึงเล็งเห็นความจําเปนที่ควร
ศึกษาอุตสาหกรรมผลิตเหล็กเสนในประเทศไทย
ในเ ชิ งลึ ก  เพื่ อที่ ว  าผู  ป ระกอบการผ ลิตใน
อุตสาหกรรมเหล็กเสนจะสามารถปรับตัวและ
รับมือตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น รวมถึงวิธีการและกลยุทธที่นักบริหาร
หรือผูประกอบการผลิตเหล็กเสนในประเทศไทย
นํามาใชในการบริหารการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
เพ่ือความอยูรอด ความมัน่คง และการเจรญิเตบิโต
อยางตอเนื่อง 

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพื่ อศึกษาป จ จัยภายนอกองค กร
ที่ส งผลกระทบและทําให เกิดการบริหารการ
เปล่ียนแปลงขององคกรในอุตสาหกรรมผูประกอบ
การผลิตเหล็กเสนในประเทศไทย

 2. เพื่ อ ศึ กษาป  จจั ยภายในองค  ก ร
ที่ส งผลกระทบและทําให เกิดการบริหารการ
เปล่ียนแปลงขององคกรในอุตสาหกรรมผูประกอบ
การผลิตเหล็กเสนในประเทศไทย
 3. เพือ่ศกึษาวธิกีารหรอืกลยทุธการบรหิาร
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขันขององคกรในอุตสาหกรรมผูประกอบการ
ผลิตเหล็กเสนในประเทศไทย 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
 การวิจัยคร้ังน้ีเป นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยใชเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi 
Technique) ในการเก็บรวบรวมข อมูลด วย
แบบสอบถามจํานวน 3 รอบ จากผูเชี่ยวชาญ
จาํนวน 14 คน ซึง่เปนผูบรหิารจากบริษทัผูประกอบ
การผลิตเหล็กเสนในประเทศไทย สถิติที่ใชในการ
วเิคราะห คอื คามธัยฐาน เพือ่หาระดับความสําคญั 
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และ คาพสิยัระหวางควอไทลและคาความแตกตาง
ระหวางมัธยฐานกับฐานนิยม เพื่อใชเปนเกณฑ
ตดัสินความสอดคลองทางความคิดเห็นในประเด็น
ตางๆ ของแตละขอคําถาม และสอบทานประเด็น
ตางๆ ดวยการวิพากษแบบสนทนากลุม (Focus 
Group Discussion)

ผลการวิจัย
 1. ปจจัยภายนอกองคกรท่ีสงผลกระทบ
และทําใหเกิดการบริหารการเปล่ียนแปลงของ
องคกรในอุตสาหกรรมผูประกอบการผลิตเหล็ก
เสนในประเทศไทย ไดแก สภาวะเศรษฐกิจระดับ
มหาภาค ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ การ
แขงขันดานราคาเน่ืองจากคูแขงขันมีจํานวนมาก 
คู แข งขันรายใหญจากตางประเทศที่มีความ
ได  เปรียบด านเงินทุน  ต นทุนด านเชื้อ เพลิง
มีผลกระทบต อต นทุนการผลิตเหล็ก  ความ
เจริญก าวหน าทางด านเทคโนโลยีการผลิต 
การขาดแคลนแรงงาน อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ระหวางประเทศ และ ความไมแนนอนทางการเมอืง 
 2. ปจจัยภายในองคกรที่ส งผลกระทบ
และทําใหเกิดการบริหารการเปล่ียนแปลงของ
องคกรในอุตสาหกรรมผูประกอบการผลิตเหล็ก
เสนในประเทศไทย ไดแก คุณสมบัติของผูบริหาร 
ศกัยภาพทางการแขงขนัขององคกร ความแข็งแกรง
และสภาพคลองทางการเงิน กลยทุธทางการแขงขัน 
ระบบและกระบวนการบรหิารจดัการภายในองคกร 
คุณสมบัติของบุคลากร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
และ เครอืขายพนัธมติรและความสมัพนัธทางธรุกจิ
 3. วิธีการหรือกลยุทธ การบริหารการ
เปล่ียนแปลงเพ่ือสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขันขององคกรในอุตสาหกรรมผูประกอบการ
ผลิตเหล็กเสนในประเทศไทย ไดแก กลยุทธใน
การลดและบริหารตนทุน การวางแผนทางการ

เงินที่มีระบบอยางรอบคอบ การใชกําลังการผลิต
อยางเต็มที่เพื่อลดตนทุนตอหนวย กลยุทธการ
แขงขันดานราคา การพัฒนาคุณภาพของสินคา
และสรางตราสินคาใหเปนที่รูจัก นโยบายในการ
ปลอยสินเช่ือการคาและการบริหารลูกหน้ีการคา 
นโยบายในการสัง่ซือ้และการบรหิารสนิคาคงเหลอื 
กลยุทธในการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา 
การสรางความสัมพันธที่ดีกับคู คา ผู จําหนาย
วัตถุดิบ ตัวแทนจําหนาย และสถาบันการเงิน 
การพัฒนากระบวนการผลิตและการนําเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช ให มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
การผลิตผลิตภัณฑที่มีกําไรส วนเพ่ิม  (Profi t 
Margin) สูง และการหาแหลงเงินทุนที่มีตนทุน
ดอกเบ้ียต่ํา 

สรุปผล
 จากผลการวิจัยที่ได ผูวิจัยสามารถพัฒนา
แบบจําลอง (Model) สําหรับการบริหารการ
เปล่ียนแปลงเพ่ือสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขันของบริษทัในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กเสนไทย 
ดังภาพตอไปนี้

อภิปรายผล
 ผลการวิจัย การบริหารการเปล่ียนแปลง
เพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของบริษัท
ในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กเสนไทย พบวา วิธีการ
หรือกลยุทธที่ผูบริหารใชมีดังตอไปนี้
 1. กลยุทธในการลดและบริหารตนทุน
ในทุกๆ แผนกทั่วทั้งองคกร เนื่องจากอุตสาหกรรม
ผลิตเหล็กเสนเปนอุตสาหกรรมท่ีมีอัตรากําไร
ขัน้ตนอยูในระดับตํา่ ความสําเรจ็ของผูประกอบการ
ในอุตสาหกรรมจึงขึ้นอยูที่ความสามารถในการ
ลดและบริหารตนทุนไดเปนอยางดี การกําหนด
นโยบายในการลดและบริหารตนทุนไดอยางมี
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ประสิทธิภาพจะชวยใหองคกรมีผลประกอบการ
ที่ดีขึ้นได โดยผูบริหารทุกระดับและทุกแผนก
สามารถมีสวนรวมและมีสวนชวยใหการบริหาร
ต นทุนเป นภารกิจด านหนึ่ง ท่ีบุคลากรทุกคน
ในองคกรมีพันธะรวมกัน ความสามารถในการลด
และบริหารตนทุนไดดีนั้นอาจมาจากหลายสาเหตุ 
เชน การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบการจัดการ
และการควบคุม เปนตน (Porter, 1985)
 2. การวางแผนทางการเงินที่มีระบบ
อยางรอบคอบ การบริหารทางการเงินท่ีมีวินัย
ที่ ดี และการรั กษาสภานะทางการ เงินให มี
เสถยีรภาพและมัน่คงยอมสะทอนถงึความสามารถ
ของผูบริหารในการวางแผนทางการเงินที่มีระบบ
อยางรอบคอบ (Brigham & Ehr hardt, 2005 : 482) 
อาจมสีวนชวยเพ่ิมโอกาสใหองคการสามารถเขาถึง
แหลงเงินทุนท่ีมีตนทุนตํ่าไดงายย่ิงขึ้น

ที่เหนือกวาคูแขงขันจากความประหยัดจากขนาด
การผลิตดังกลาวมาใชเปนกลยุทธทางการแขงขัน
 4. กลยุทธการแขงขันดานราคา ผูผลิต
รายใดมีความไดเปรียบทางดานตนทุนสามารถ
ใชกลยุทธการแขงขันดานราคาเพ่ือความไดเปรียบ
ทางการแขงขันได การทําเชนนั้นองคกรตองมี
ความไดเปรยีบทางดานตนทนุทีเ่หนอืกวาคูแขงขัน
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน การบรรลุความ
ประหยัดจากขนาด การมีตนทุนดานวัตถุดิบ
ที่ตํ่ากว า  การมีต นทุนด านแรงงานที่ตํ่ากว า 
การมีประสิทธิภาพในการผลิตที่ดีกว า ความ
สามารถในการบริหารตนทุนไดดีกวา การเขาถึง
แหลงเงินทุนที่มีตนทุนที่ตํ่ากวา เปนตน 
 5. การพัฒนาคุณภาพของสินคาและ
สรางตราสินคา เปนกลยุทธหนึ่งที่ทําใหองคกร
สามารถหลีกเล่ียงการแขงขันดานราคาได (Kotler 
& Keller, 2006 : 268) ถึงแมวาอุตสาหกรรม
จะมผีูผลติจาํนวนมากทีผ่ลติผลิตภณัฑทีม่คีณุภาพ 
แตตราสินคากลับไมมีบทบาทตอการตัดสินใจซ้ือ
มากนกั อยางไรกต็ามการพฒันาคณุภาพของสนิคา
และการสรางตราสินคาใหเปนที่รู จักและยอมรับ
ยังคงเปนสิ่งจําเปนตอการแขงขัน 
 6. นโยบายในการปลอยสินเชื่อการคา
และการบริหารลูกหน้ีการคา โดยคํานึงถึงประวัติ
และคุณสมบัติของลูกคา ระยะเวลาของการทํา
ธุรกิจรวมกัน และสภาวะการณทางดานเศรษฐกิจ
โดยรวมเปนปจจยัพืน้ฐานทีส่าํคญัในการพจิารณา
ความนาเชื่อถือของลูกคา ซึ่งหากบริหารผิดพลาด
จะสงผลกระทบตอสภาพคลองขององคกรเชนกัน
 7. นโยบายในการส่ังซื้อและการบริหาร
สินคาคงเหลือ การสั่งซื้อสินคาและการบริหาร
สินคาคงเหลือเปนกิจกรรมที่มีผลกระทบซึ่งกัน
และกัน  โดยหลักการแล ว  การสั่ งซื้อสินค า
ทีผ่ดิพลาดกอใหเกดิผลเสยีหลายประการตอองคกร 

 3. การใช กํ าลั งการผลิตอย าง เ ต็ม ท่ี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดตนทุน
ต อหน วย  อุตสาหกรรมผลิตเหล็กเส นเป น
อุตสาหกรรมท่ีแขงขันในดานการบริหารตนทุน
ซึ่งมีผลตอการกําหนดกลยุทธทางการแขงขัน
ดานราคา วิธีการหน่ึงในการลดตนทุนในการ
ผลิตสินคาตอหนวยใหลดลงไดดวยการทําใหเกิด
ความประหยดัจากขนาดของการผลติ (Economies 
of Scale) (Salvatore, 2004 : 168) ซึ่งองคกร
สามารถใชประโยชนจากประสิทธิภาพในการผลิต
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ดังนั้นผู ประกอบการควรมีการติดตามเฝาระวัง
ภาวะของตลาดและวิเคราะหถึงความตองการ
ของตลาดเพ่ือวางแผนการส่ังซื้อที่เหมาะสมและ
สอดคลองตอการวางแผนการผลติ (Gaither, 1990 
: 394)
 8. กลยุทธ ในการสร างความสัมพันธ 
ทางธุรกิจท่ีดีกับลูกคา ผูจําหนวยวัตถุดิบ ตัวแทน
จําหน าย  และสภาบันการเงิน  การดํา เนิน
กิจกรรมใดๆ ก็ตามขององคกรยอมมีผลกระทบ
ตอผู มีส วนไดสวนเสีย ไดแก ลูกคา สถาบัน
การเงินในฐานะเจาหนี้ ผูจําหนายวัตถุดิบ ตัวแทน
จําหนาย ผูถือหุนในฐานะเจาของบริษัท บุคลากร
ในฐานะลูกจาง รวมไปถึงชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ กลยุทธในการสรางความสัมพันธ
ทางธุรกิจท่ีดีเปนแนวคิดที่อยู บนความเชื่อที่วา 
ทุกสิ่ งทุกอย างต องอาศัยพึงพากันและมีผล
กระทบซึ่งกันและกันอยูตลอดเวลา อยางไรก็ตาม
การดําเนินธุรกิจดวยการมีธรรมาภิบาลที่ดี (Good 
Governance) และความรับผิดชอบตอสังคม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) ที่ดี
ตอผูมีสวนไดสวนเสียในท่ีที่องคกรอาศัยอยูเปน
แนวคิดที่นําไปสูความยั่งยืนของธุรกิจ
 9. การพัฒนากระบวนการผลิตและ
การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชใหมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน แผนกที่มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไป
กวาแผนกอ่ืน คือ แผนกการผลิต ซึ่งถือวาไดเปน
กิจกรรมหลักกิจกรรมหน่ึงขององคกรตามทฤษฎี
หวงโยคุณคา ดังนั้นการพัฒนากระบวนการ
ผลิตและการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ถือไดวาเปนแนวคิด
ที่สามารถนําไปสูการสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขันสําหรบัองคกร 
 10. การผลติผลติภณัฑทีม่กีาํไรสวนเพ่ิมสงู 
การผลิตผลิตภัณฑที่มีกําไรสวนเพ่ิมสูงเปนวิธีการ

หน่ึงในการหลีกเล่ียงการแขงขันดานราคาดวยการ
สรางมูลคาเพิ่มจากกระบวนการผลิต การผลิต
ผลิตภัณฑที่มีกําไรสวนเพิ่มสูงในกรณีนี้หมายถึง 
การผลิตเหล็กท่ีมขีนาดเล็กซ่ึงมมีลูคามากกวาและ
มีจํานวนคูแขงขันนอยรายที่ผลิตสินคาดังกลาว 
 11. การหาแหลงเงินทนุทีม่ตีนทนุดอกเบ้ียตํา่ 
เนื่องจากการดําเนินธุรกจิในอุตสาหกรรมผลิต
เหล็กเสนตองอาศัยเงินลงทุนและสภาพคลอง
จํานวนมากในการดําเนินธุรกิจใหราบรื่น ดังนั้น
ผูประกอบในอุตสาหกรรมจึงมีความจําเปนตองหา
แหลงเงินทุนท่ีมีตนทุนต่ํามาชวยในการดําเนินงาน 
การรักษาคุณสมบัติของการเปนผูกู ที่ดี มีความ
สําคัญตอการเขาถึงเงินทุนที่มีตนทุนดอกเบี้ยต่ํา

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
 1. ควรมีการปรับโครงสรางองคกรใหมี
ความเหมาะสมเพื่อรับมือและสามารถตอบสนอง
ต อการเป ล่ียนแปลงและความผันผวนของ
อุตสาหกรรมได อย  างทันท วงที  โดยควรมี
หนวยงานหรือแผนกท่ีทําหนาที่เปนคลังสมอง
ขององคกรที่มีหนาที่รับผิดชอบในการติตตาม 
เฝาระวัง ตรวจสอบปจจัยดานตางๆ ที่ส งผล
กระทบตออุตสาหกรรมอยางตอเนือ่งอยูตลอดเวลา 
บุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบตองมีทักษะ
ในการวิเคราะหและประเมินผลอยางระมัดระวัง 
และรายงานตอผูบริหารอยางสม่ําเสมอ เพื่อให
ผูบริหารมีขอมูลที่ถูกตอง ทันกาลตอการตัดสินใจ
ในการวางแผนการส่ังซื้อ การวางแผนการผลิต
และการบริหารสินค าคงเหลือ  ( Inventory 
Management) ใหมีความสอดคลองตอสภาวะ
และแนวโนมความตองการท่ีแทจริงของตลาด
และตอสภาพคลองทางการเงินขององคกร
 2. การพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต
ก็เปนการตัดสินใจอีกดานหนึ่งที่ผู บริหารตอง
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พิจารณาเพ่ือใหสามารถแขงขันกับคู แขงขันได
อยางทัดเทียมมากยิ่งขึ้น ผูบริหารที่มีวิสัยทัศน
ที่ดีที่สามารถมองเห็น คาดการณและจับกระแส
การเปลี่ยนแปลงและแนวโนมของเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมในกระบวนการผลิตทีส่ามารถสอดคลอง
ตอความตองการของตลาดในอนาคตจะชวยทําให
องคกรสามารถวางแผนและกําหนดทิศทางในการ
พัฒนาศักยภาพทางการแขงขันทางไดดียิ่งขึ้น 
ในอนาคตขางหนา การตัดสินผูชนะในการแขงขัน
ในอุตสาหกรรมตางๆ จะตองอาศัยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเปนหลัก
 3. การขาดแคลนแรงงานเปนวิกฤตที่
ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศตองประสบ 
นโยบายและการแกไขปญหาดังกลาวตองอาศัย
ความรวมมือกันอยางจริงจังระหวางภาครัฐซึ่งเปน
ผู กําหนดนโยบายและภาคเอกชน ซึ่งภาครัฐ
ตองกําหนดหนวยงานผูรับผิดชอบท่ีชัดเจนในการ
แกปญหา ซึ่งเปนปญหาเชิงระบบและโครงสราง 
ความร วมมือระหวางกันระหวางภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการสํารวจการขาดแคลนและ
ความตองการแรงงานบนพื้นฐานขอมูลที่เปนจริง 
 4. ตองมีระบบการบริหารจัดการภายใน
องคกร ตลอดจนโครงสรางองคกรท่ีมคีวามยืดหยุน
ที่สามารถรับมือและเหมาะสมในการปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางการ
แขงขันไดเปนอยางดี การสรางวัฒนธรรมองคกร
ไปสูองคกรแหงการเรียนรู การสรางองคความรู
ใหมๆ และการบริหารจัดการความรู เปนแนวคิด
และภารกิจท่ีผู บริหารและบุคลากรตองแบงปน
รวมกัน การพัฒนาและการฝกอบรมบุคลากร
อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง และสามารถนํามา
ซึ่งสมรรถนะหลักที่สรางความแตกตางจะสามารถ
ทําใหองคกรประสบความสําเร็จไดอยางยั่งยืน
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ตัวแบบภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงและความผูกพันองคการ
ที่สงอิทธิพลตอการเปนสมาชิกที่ดีของตลาดกลางสินคาเกษตร

ขนาดใหญของไทย
The Model of Transformational Leadership and 

Organizational Commitment Infl uencing Citizenship Behaviors 
of Agricultural Wholesale Market in Thailand

จรูญ ชํานาญไพร*

บทคัดยอ
 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาเพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ที่สงผลตอความผูกพันองคการ และ (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอการ
เปนสมาชิกท่ีดี และ (3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของความผูกพันองคการท่ีสงผลตอการเปนสมาชิกท่ีดี ของ
ตลาดกลางสินคาเกษตรขนาดใหญของไทย ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือในการวิจัย 
คือแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ ดวยวิธีคํานวณหา IOC 
และทดสอบความนาเชื่อถือดวยการหาคาสหสัมพันธดวยวิธีของครอนบัช โดยเก็บขอมลูจากกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีเปนบุคลากรของตลาดกลางสินคาเกษตรขนาดใหญ จํานวน 481 ตัวอยาง 
 ผลการศึกษาพบวา ภาวะผู นําการเปลี่ยนแปลงสงอิทธิพลทางตรงเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ตอความผูกพันองคการ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสงอิทธิพลทางตรงเชิงลบตอการเปนสมาชิก
ทีด่อียางมนียัสําคญัทางสถิตแิตอทิธพิลรวมยงัคงเปนเชงิบวกตอการเปนสมาชกิทีด่อียางมนียัสาํคัญทางสถิติ 
และความผูกพันองคการสงอทิธพิลทางตรงเชิงบวกตอการเปนสมาชิกทีด่ขีองตลาดกลางสินคาเกษตรขนาด
ใหญของไทยอยางมนียัสาํคญัทางสถิต ิสวนภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลงสงอทิธพิลทางตรงเชิงลบตอการเปน
สมาชกิทีด่ ีแตสงผลทางออมเชงิบวกตอการเปนสมาชกิทีด่ขีองตลาดกลางสนิคาเกษตรขนาดใหญของไทย 
ซึ่งเปนขอคนพบใหม นั่นแสดงถึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ยังไมสามารถทําใหบุคลากรเปนสมาชิกที่ดี
ไดโดยตรง แตผลที่นาสนใจคือ หากใชภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงสงผานไปยังความผูกพันองคการ 
จะกอใหเกิดการเปนสมาชิกที่ดีขององคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

คําสําคัญ : ภาวะผูนํา ความผูกพันองคการ ตลาดกลางสินคาเกษตร

*อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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Abstract 
 The research has objective for study influence of transformational leadership and 
organizational commitment, for study influence of transformational leadership and citizenship 
behavior, and for study influence of organizational commitment and citizenship behavior of 
agricultural wholesale market in Thailand. This research use quantitative analysis and 
questionnaires as tool, which checks accuracy by all specialists in the field. To calculate IOC and 
test the reliability by Cronbach’s correlation by collect data from population, staff of agricultural 
wholesale, around 481 persons.
 The result found that transformational leadership provides positive influence against 
organizational commitment significantly and organizational commitment proves positive 
influence against good citizen behavior of agricultural wholesale market in Thailand significantly. 
Besides, transformational leadership has negative influence for citizenship behavior but indirectly 
positive for citizenship behavior of agricultural wholesale market in Thailand. The new finding show 
that transformational leadership cannot provide good citizenship behavior directly but the interest 
result is it can use transformational leadership to transmit organizational commitment and would 
provide good citizen behavior in organization significantly.

Keywords : transformational leadership, organizational commitment, citizenship behavior, 
   agricultural wholesale market

ความสําคัญของปญหา
 การเปนสมาชิกที่ดีขององคการเปนส่ิงที่

ทุกองคการพึงปรารถนา เพราะเปนปจจัยสําคัญ
ที่จะหนุนเสริมความสําเร็จขององคการ (Robbin, 
2001; George and Jones, 1999) ยิ่งดวยปจจุบัน
องคการธุรกิจตองเผชิญกับความทาทายในการ
แขงขันทางธุรกิจ ที่นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น 
อันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนบนโลก
ยุคโลกาภิวัตน การบริหารจัดการใหองคการ
เติบใหญ มีขีดความสามารถในการแขงขันมิงาย
เหมือนกอน (Orme, 2004, p.41) ทุกองคการ
จึงตองการสมาชิกที่ดี เพราะจะทําใหองคการ
มีประสิทธิภาพ มีพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจ 

 การเป นสมาชิกท่ีดี เป นพฤติกรรมของ
บุคลากรในองคการที่แสดงออกตอการทํางาน
ดวยความเต็มใจโดยไมตองออกคําสั่ง ทําในสิ่งที่
เหนือหนาที่ และสิ่งที่เกิดข้ึนเหนือกวาการคาดหวัง
และเปนผลดีต อองคการ (Greenberg and 
Baron, 1993, p. 275; John, 1996, p. 93; Niehoff, 
2001, p. 21) การแสดงออกถึงการสมาชิกที่ดี
ของพนักงานเสมือนสารหลอลื่นเคร่ืองจักรทาง
สังคมในองคการ ทําใหเกิดความยืดหยุน เอื้อเฟอ

ในการทํางาน มีการพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งเปนสิ่งที่ดี
ทําให บรรยากาศในการทํางานดี (Smith et al, 
1983) มีนักวิจัยศึกษาพบวา การเปนสมาชิกที่ดี
จะนําพาสูองคการแหงความสุข เพราะสมาชิก
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จะเห็นแกสวนรวม รวมกันแกปญหาอยางไม
เหน็ดเหน่ือย ผลการปฏิบัติงานของพนักงานออก
มาดี ทําใหองคการมีประสิทธิผล (Organ and 
Hammer, 1982, p 9) 
 การเปนสมาชิกที่ดี มี 5 ดานดังนี้ (1) ดาน
การใหความชวยเหลือ (Altruism) หมายถึง 
การแสดงออกดวยความเต็มใจ เพื่อชวยงาน
หรือแกปญหาเก่ียวกับการทํางานของผูอื่นในดาน
ตางๆ เชน ชวยกันทํางาน ชวยแนะนําพนักงาน
ใหมเกี่ยวกับการทํางาน เปนตน (2) ดานการคํานึง
ถึงผูอื่น (Courtesy) หมายถึง ความเอื้ออาทร
ตอผู อื่นเพื่อปองกันการเกิดปญหาการกระทบ
กระทั่งกัน การพ่ึงพากัน การเคารพสิทธิของบุคคล
อ่ืน (3) ดานการอดทนอดกล้ัน (Sportsmanship) 
หมายถงึ การรูจกัระงบัความรูสกึตอความคบัของใจ 
ความไมสะดวก ความเครียด เต็มใจท่ีจะยอมรับ
สถานการณที่เกิดขึ้น เพื่อสรางบรรยากาศที่ดี
ในองคการ (4) ดานการใหความรวมมือ (Civic 
Virtue) หมายถึง ความรับผิดชอบและมีสวนรวม
ในการดําเนินงานในองคการ (5) ดานการสํานึก
ในหนาท่ี  (Conscient iousness) หมายถึง 
การปฏบิตัติามระเบยีบ สนองนโยบายขององคการ 
มีความสํานึกในหนาท่ีการทํางาน (Organ and 
Bateman, 1991)
 นอกจากนี้ยังพบว าพบว าผู นําเป นอีก
ปจจัยหนึ่งที่สําคัญในการขับเคลื่อนองคการ
สูความสําเร็จ มีอิทธิพลตอการสรางสมาชิกที่ดี 
(Hewitt Associates, 2005) ผูนํานอกจากจะเปน
ผู ที่ทําใหพนักงานแสดงออกถึงการเปนสมาชิก
ที่ดีแลว ผู นํายังเปนผู ที่มีอิทธิพลและดํารงไว
ซึ่งบทบาทที่สําคัญอื่นๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะ
องคการธรุกิจยุคปจจบุนัตองเผชิญกบัความทาทาย
จากการแขงขันที่รุนแรงในทุกมิติ ทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ ผูนําจึงมีความสําคัญยิ่ง

ในการนําพาองคการใหมีขีดความสามารถในการ
แขงขัน (Hesselbein and Goldersmith, 2006) 
บทบาทความสาํคัญของผูนาํดังทีก่ลาวมา จงึทาํให
มีคนจํานวนมากอยากเปนผูนํา จนมีประโยคทอง
วา “เปนหัวหมาดีกวาเปนหางราชสีห” ซึ่งมีนัย
แหงคําพูดดังกลาววา ขอเปนผู นําในองคการ
เล็กๆ ดีกวาการเปนผูตามในองคการใหญๆ แต
ในความเปนจริงการเปนผูนําองคการธุรกิจไม
วาเล็กหรือใหญมิใชเรื่องงาย หากขาดภาวะผูนํา
ที่ทรงประสิทธิผล 
 ยิ่ ง ในสถานการณ ป จจุบันซึ่ ง เป นยุค
โลกาภิวัตน (grobalization) สังคมโลกและสังคม
ไทยเกดิการเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ ผูนาํองคการ
ตองแสดงภาวะผูนําในการบริหารจัดการรับมือ
กับการเปล่ียนแปลงที่ เ กิดขึ้นนําพาองค การ
ขับเคล่ือนไปขางหนา ซึ่งเปนความทาทายของ
ผู นํายุคใหม (Yokl, 1999; วิทยากร เชียงกูล, 
2553) โดย Jahan (2007) ระบุวาภาวะผูนํา
ที่ถูกกลาวถึงกันมากในปจจุบันคือภาวะผู นํา
การเปล่ียนแปลง (transformation leadership) 
ของบาส (Bass’transformation leadership 
theory) ซึ่งมีพฤติกรรมแหงผูนําดวย (1) การใช
อทิธพิลอยางมอีดุมการณ (2) การสรางแรงบนัดาล
ใจ (3) การกระตุนทางปญญา และ (4) การคาํนงึถึง
ปจเจกบุคคล (Bass and Avolio, 1994) 
 อีกปจจัยหน่ึงท่ีชวยหนุนเสริมความสําเร็จ
ขององคการซึ่งเปนที่รู จักกันดี คือ ความผูกพัน
ตอองคการ ซึ่งเปนพฤติกรรมที่พนักงานแสดง
ความเต็มใจและยินดีที่ จะ ทุ ม เทกําลั งกาย 
ความจงรักภักดีใหแกหนวยงานหรือองคการ
ที่เขาเปนสมาชิกอยู  ซึ่งสามารถสังเกตุไดจาก
พฤติกรรมการพูดการแสดงออกในทางบวกตอ
องคการ (Carrell and Heavrinl, 1997; Allen 
and Meyer, 1990) ผลการวิจัยพบวา ความผูกพัน
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ตอองค การสูงส งผลใหพนักงานแสดงความ
เปนสมาชิกท่ีดี ทํางานอยางเต็มความสามารถ 
อุทิศตนเพ่ือองคการ(Northcraft and Neale, 
2003, p.401-2) และหากสมาชิกมีความผูกพันตอ
องคการสูง ผลการปฏิบัติงานจะดี ผลผลิตเพ่ิม
ขึ้น การลาออกนอย องคการบรรลุเปาหมายสูง 
(Newstrom and Davis, 1993) จึงกลาวไดวา
ความผกูพนัตอองคการมอีทิธพิลตอการเปนสมาชกิ
ที่ดีขององคการ
 หากบุคลากรมีความผูกพันตอองคการสูง
จะเก้ือหนุนใหองคการน้ันๆ ประสบความสําเร็จ
ยิ่งข้ึน (Northcraft and Neale, 2003, p. 401) 
ซึ่งความผูกพันองคการ 3 ดาน ประกอบดวย (1) 
ความผูกพันตอจิตใจ เชน การรับรูลักษณะงาน
ในมิ ติของความอิสระ  ความสําคัญของงาน 
ความหลากหลายของทกัษะ และการรบัผลสงกลบั
จากผูบังคับบัญชา การรูสึกวาองคการเปนที่พึ่งพิง 
และการรับรู ถึงความมีสวนรวมในองคการ วา
มสีทิธใินการตดัสนิใจเก่ียวกบัการทาํงาน (2) ความ
ผกูพนัตอการดํารงอยูกบัองคการ เปนสมัพนัธภาพ
กับเพ่ือนรวมงาน ดังนั้นความต้ังใจที่จะลาออก
จึงเปนตรงกันขามกับความผูกพันตอองคการ (3) 
ความผูกพันตอบรรทัดฐาน เปนความรู สึกของ
พนักงานในฐานะท่ีเปนสมาชิกขององคการที่ตอง
มคีวามจงรักภกัด ีความภาคภูมใิจตอองคการ และ
แสดงพฤติกรรมท่ีถูกที่ควรดานคุณธรรม จริยธรรม
ตอองคการ (Allen and Meyer, 1990)
 ที่กลาวมาจึงมีประเด็นที่นาสนใจวา ภาวะ
ผูนําการเปล่ียนแปลง สงอิทธิพลตอความผูกพัน
องคการ และการเปนสมาชิกที่ดีหรือไมอยางไร 
และความผูกพันองค การส งอิทธิพลอย างไร
ตอการเปนสมาชิกที่ดี จึงมีความนาสนใจศึกษา 
และประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยเลือก
ศึกษาตลาดกลางสินคาเกษตรขนาดใหญของ

ไทย เพราะมีอิทธิพลตอเศรษฐกิจ ความอยูดีกิน
ดีของเกษตรกรไทย ซึ่งประเทศไทยเปนประเทศ
เกษตรกรรม โดยประชากรไทยกวา 24 ลานคน 
คิดเปนรอยละ 38 ของประชากรท้ังประเทศ 65 
ลานคน มีอาชีพเปนเกษตรกร (สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, 2555) ปญหาสําคัญของเกษตรกรไทย 
คือไมมีตลาดรองรับผลผลิตและปญหาราคา
ผลผลิตตกต่ํา (สํานักงานเศรษฐกิจเกษตร, 2555) 
ซึ่งตลาดกลางสินคาเกษตรเปนปจจัยสําคัญที่จะ
ถูกใชเปนเครื่องมือในการแกปญหาดังกลาว โดย
ตลาดกลางสินคาเกษตรขนาดใหญ จะมี 2 แหง 
คือ ตลาดส่ีมุมเมือง และตลาดไท (กรมการคา
ภายใน, 2555) ทั้งสองตลาดมีสถานที่ตั้งในจังหวัด
ปทุมธานี และมีบทบาทอยางเดนชัดในการซื้อขาย
ผลผลิตสินคาเกษตรกลุ มผักผลไม มีอิทธิพล
ตอเกษตรกรไทยและระบบหวงโซอุปทานผักผลไม
อยางแทจรงิ มบีทบาทสาํคญัในการคดัสรรผลผลติ
ผักผลไมจากแปลงผลิตสูโตะอาหาร (from farm 
to table) หรืออาจกลาวไดวาเปนผูคัดสรรวัตถุดิบ
สูครัวไทยและครัวโลก
 ทั้งหมดที่นําเสนอมาจะเห็นไดวา ภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลง ความผูกพันองคการ และ
การเป นสมาชิกที่ดีขององคการ เป นตัวแปร
ที่นาสนใจศึกษาย่ิง วาสงอิทธิพลตอกันอยางไร 
และกลุมธุรกิจตลาดกลางสินคาเกษตรขนาดใหญ
ของไทยก็เป นกลุ มตัวอยางประชากรท่ียังไม 
เคยมีผู ศึกษาไว การวิจัยในครั้งนี้จึงเปนหัวขอ
ที่น าสนใจ หวังวาผลการศึกษาในครั้งนี้จะถูก
นําไปใชประโยชนในการพัฒนาตอยอดในองคการ
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงที่สงผลตอความผูกพันองคการของ
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ตลาดกลางสินคาเกษตรขนาดใหญของไทย
 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงท่ีสงผลตอการเปนสมาชิกที่ดีของ
ตลาดกลางสินคาเกษตรขนาดใหญของไทย
 3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความผูกพัน
องคการที่สงผลตอการเปนสมาชิกที่ดีของตลาด
กลางสินคาเกษตรขนาดใหญของไทย

สมมติฐานการวิจัย
 1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสงอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกตอความผูกพันองคการของตลาด
กลางสินคาเกษตรขนาดใหญของไทยอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ

 2. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสงอิทธิพล
รวมเชิงบวกตอการเปนสมาชิกที่ดีของตลาดกลาง
สินคาเกษตรขนาดใหญของไทย อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ
 3. ความผูกพนัองคการสงอทิธพิลทางตรง
เชงิบวกตอการเปนสมาชกิทีด่ขีองตลาดกลางสนิคา
เกษตรขนาดใหญของไทย อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 ในการวิจัยคร้ังน้ีมีกรอบแนวความคิด ดังท่ี
แสดงในภาพที่ 1 ดานลางนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป นการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) เครื่องมือท่ีในการวิจัย
คือ แบบสอบถาม ซึ่งทดสอบความตรงของเนื้อหา
จากผูทรงคุณวุฒิ ดวยดัชนี IOC และทดสอบ
 ความนาเชื่อถือดวยการหาคาสหสัมพันธ
ดวยวิธีของครอนบัช โดยกลุมตัวอยางประชากร
ที่ใชในการศึกษา คือ บุคลากรของตลาดกลาง
สินคาเกษตรขนาดใหญ จํานวน 481 ตัวอยาง 
โดยแบบสอบถามแบงเปน 4 หมวด คือ ขอมูล
สวนตัวผู ตอบ ขอคําถามดานภาวะผู นําการ
เปลี่ยนแปลง ขอคําถามดานความผูกพันองคการ 
และขอคําถามดานการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ

ผลการวิเคราะห
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหดวยวิธีวิเคราะห
เสนทาง (Path analysis) โดยอาศัยรูปแบบความ
สมัพนัธโครงสรางเชงิเสน หรอืโมเดลลสิเรล (Linear 
Structural Relationship Model or LISREL Model) 
กอนดําเนินการวิเคราะหดวยโมเดลลิสเรล ผูวิจัย
ได ทดสอบวาข อมูลเหมาะสมกับเทคนิคการ
วิเคราะห ความสัมพันธโครง สรางเชิงเสนหรือไม 
ดวยวิธีหาคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s 
Coefficient Correlation) ระหวางกลุมตัวแปร
แฝง การหาเมตริกความสัมพันธ ระหวางตัวแปร
แฝงแตละคู เพื่อหลีกเล่ียงปญหาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรท่ีสูงจนเกิดปญหาการรวมเสนตรง
พหุ (Multicollinearity) ซึ่งไมปรากฏวามีตัวแปร
แฝงคู ใดมีความสัมพันธกันสูงเกิน (คาอัลฟา
ตํ่ากวา 0.8) แสดงวาไมมีตัวแปรคูใดมีปญหาการ
รวมเสนพหุ และไดวิเคราะหความกลมกลืนของ
แบบจําลอง (Goodness of Fit) ตัวแบบกอนปรับ
และหลังปรับ มีคาผานเกณฑทุกคา ซึ่งผูวิจัยมิได

นําเสนอในท่ีนี้ ดวยขอจํากัดของพ้ืนท่ีในการ
นําเสนอผลการวิเคราะหเสนทาง (Path analysis) 
ของตัวแบบหลังปรับ แสดงดังภาพที่ 2
 จากภาพท่ี 2 ผลการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยัน  พบวา  (1) ตัวแปรภาวะผู นําการ
เปลี่ยนแปลง เกิดจาก การสรางแรงบันดาลใจ 
(λx=0.91) การคํานึงถึงปจเจกบุคคล (λx=0.89) 
การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (λx=0.89) และ
การกระตุนทางปญญา (λx=0.81) ตามลําดับ 
(2) ตัวแปรความผูกพันองคการ พบวาเกิดจาก 
ความ ผูกพันด  านบรร ทัดฐาน  ( λy = 0 . 6 3 ) 
ความผูกพันตอองคการดานจิตใจ (λy=0.61) และ
ความผูกพันดานการคงอยูในองคการ (λy=0.59) 
ตามลําดับ และ (3) ตัวแปรการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ พบวาเกิดจาก ดานการใหความ
ชวยเหลือ (λy=0.61) ดานการอดทนอดกลั้น 
(λy=0.59) ดานการสาํนกึในหนาที ่(λy=0.58) ดาน
การใหความรวมมือ (λy=0.58) และดานการคํานึง
ถึงผูอื่น (λy=0.57) ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏ
ตามภาพที่ 1
 สวนผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน
พบวาภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลงสงอทิธพิลทางตรง
เชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอความผูกพัน
องคการ (γ=0.85) แตภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
สงอิทธิพลทาง ตรงเชิงลบตอการเปนสมาชิกท่ีดี
ขององคการ (γ=-0.17) ขณะเดียวกันภาวะผูนํา
การเปล่ียนแปลงน้ัน สงอิทธิพลทางออมเชิงบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอการเปนสมาชิกที่ดี
ตอองคการ (γ=0.87) ทําใหสงอิทธิพลรวมตอการ
เปนสมาชิกที่ดียังเปนเชิงบวก (γ=0.70) ในขณะที่
ความผูกพัน  ตอองค การส งอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ตอการเปน
สมาชกิทีด่ตีอองคการ (β=0.93) รายละเอยีดปรากฏ
ตามตารางที่ 1
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ภาพท่ี 2 ตัวแบบการสรางสมาชิกที่ดีของตลาดกลางสินคาเกษตรขนาดใหญในประเทศไทย (หลังปรับ)

ตารางที่ 1 ตัวแบบการสรางสมาชิกที่ดีของตลาดกลางสินคาเกษตรขนาดใหญในประเทศไทย
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 ผลการทดสอบสมมตฐิาน เปนดงันี ้(1) ภาวะ
ผูนําการเปล่ียนแปลงสงอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอความผูกพันองคการ 
(γ=0.85) จึงยอมรับสมมุติฐานที่ 1 ที่วาภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงสงอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ
ความผูกพันองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(2) ภาวะผู นําการเปลี่ยนแปลงสงอิทธิพลรวม
เชิงบวกต อการเป นสมาชิกที่ดีขององค การ 
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(γ=0.70) จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 ที่วาภาวะผูนํา
การเปลีย่นแปลงสงอทิธพิลรวมเชงิบวกตอการเปน
สมาชกิทีด่อียางมนียัสาํคญัทางสถติ ิและ (3) ความ
ผูกพันองคการสงอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการ
เปนสมาชิกท่ีดีขององคการ (β=0.93) จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 3 ที่วาความผูกพันองคการสงอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกตอการเปนสมาชิกท่ีดีอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ

สรุปผลการศึกษา
 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค ขอที่ 1 เพื่อ
ศึกษาอิทธิพลของภาวะผู นําการเปล่ียนแปลง
ที่สงผลตอความผูกพันองคการของตลาดกลาง
สินคาเกษตรขนาดใหญของไทย พบวาภาวะ
ผูนําการเปล่ียนแปลงสงอิทธิพลทางตรงเชิงบวก 
(γ=0.85) ตอความผูกพันองคการอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ
 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค ขอที่ 2 
เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ทีส่งผลตอการเปนสมาชิกทีด่ ีของตลาดกลางสนิคา
เกษตรขนาดใหญของไทย พบวาภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงสงอิทธิพลทางตรงเชิงลบ (γ=-0.17) 
ตอการเปนสมาชิกที่ดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
แตภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลงสงอทิธพิลรวมยงัคง
เปนเชงิบวก (γ=0.70) ตอการเปนสมาชิกทีด่อียางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค ขอที่ 3 เพื่อ
ศึกษาอิทธิพลของความผูกพันองคการท่ีสงผล
ตอการเปนสมาชิกทีด่ ีของตลาดกลางสินคาเกษตร
ขนาดใหญของไทย พบวาวาความผูกพันองคการ
สงอิทธิพลทางตรงเชิงบวก (β=0.93) ตอการเปน
สมาชิกท่ีดีขององคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจัยพบว าภาวะผู นํ าการ
เปล่ียนแปลงสงอิทธิพลทางตรงเชิงบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติตอความผูกพันตอองคการ 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปลัญ ปฏิพิมพาคม 
(2550) ที่ศึกษาพบวาภาวะผู นําที่ดีมีอิทธิพล
โดยตรงตอประสิทธิผลขององคการ โดยเฉพาะใน
เรื่องความพึงพอใจในงานของบุคลากร และการ
สรางความผูกพันของคนในองคการอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ
 สวนภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสงอิทธิพล
ทางตรงเชิงลบแตสงอิทธิพลทางออมและอิทธิพล
โดยรวมเปนเชิงบวกตอการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการสอดคลองกับงานวิจัยของ มหาวิทยาลัย
แหงรัฐโอไฮโอ และมหาวิทยาลัยมิชิแกน ที่ระบุวา 
ผู นําที่มุ งงาน จะทําใหขวัญกําลังใจและความ
พอใจในการทาํงานของบคุลากรต่ํา และสอดคลอง
กับ Mizarahi (1996) ที่พบวาวัฒนธรรมองคการ
ที่แตกตางกันทําใหพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
องคการมีทิศทางที่แตกตางกัน
 ความผูกพันตอองคการสงอิทธิพลทาง
ตรงเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ สอดคลองกับแนวคิดของ 
(Northcraft & Neale, 2003) ที่วาความผูกพันตอ
องคการสงูจะสงผลทาํใหพนกังานทาํงานอยางเตม็
ความสามารถ เตม็ใจอทุศิตนเองเพือ่การสรางสรรค
ใหองคการอยูในสภาพที่ดีขึ้น และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สมคิด ปนทอง (2554) ที่พบวาความ
ผูกพันตอองคการสงผลตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการแหงความสุข

ขอคนพบจากการวิจัย
 ขอคนพบจากการวิจัย คือ ตัวแบบการ
สรางการเปนสมาชิกที่ดีของตลาดกลางสินคา
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เกษตรขนาดใหญของไทย ผูนําตองทําใหบุคลากร
มีความผูกพันตอองคการ ซึ่งจะสงผลใหบุคลากร
แสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี ผูนําตองไมใช
ภาวะผู นําการเปล่ียนแปลงสร างสมาชิกที่ดี
โดยตรงเพราะจะทําใหพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีถดถอยลง แตใหใชภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง
สงผานความผูกพันองคการจะทําใหบุคลากร
มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดียิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะจากงานวิจัย
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบประเด็นที่เห็น
สมควรเสนอแนะ ดวยแนวคิด “2 สราง 2 เสริม” 
ดังนี้
 1. สรางสมาชิกที่ดีดวยการสรางความ
ผูกพันองคการ จากผลการวิจัยพบวา การสราง
สมาชิกที่ดีของตลาดกลางสินคาเกษตรขนาด
ใหญของไทย ตองทําใหบุคลากรมีความผูกพัน
ตอองคการ เพราะความผูกพันองคการมีความ
สําคัญส งอิทธิพลทางตรงเชิงบวกในการก อ
ใหบุคลากรเปนสมาชิกที่ดี และความผูกพัน
องคการยังเปนตัวสงผานอิทธิพลของภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงในการกอเกิดสมาชิกที่ดีอีก
ดวย  
 2. สรางวัฒนธรรมองคการดานการชวย
เหลือเกื้อกูลกัน จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา ตลาด
กลางสินคาเกษตรขนาดใหญของไทย มีจุดแข็ง
ที่บุคลกรคอยชวยเหลือกัน ดังนั้นผูบริหารควรที่จะ
นําจุดแข็งดังกลาวไปสรางเปนวัฒนธรรมองคการ 
เพื่อความแข็งแกรงทางธุรกิจขององคการสืบไป
 3. เสรมิการใชภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลง
ผานความผูกพันองคการเพื่อสรางการเปนสมาชิก
ที่ดี จากขอคนพบใหม พบวาการสรางสมาชิกที่ดี
ของตลาดกลางสินคาเกษตรขนาดใหญของไทย 
ควรใชภาวะผู นําการเปลี่ยนแปลงในการเสริม

ใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการกอน ไมควร
ใชภาวะผูนาํการเปลีย่นแปลงไปทาํใหบคุลากรเปน
สมาชิกที่ดีโดยตรง
 4. เสริมกลยุทธกระตุ นการใชป ญญา
ของบคุลากร เพราะจากผลการศึกษา ผูนํากระตุน
การใชปญญาของบุคลากรต่ํากวาปจจัยอื่นๆ ควร
จัดใหมีการพัฒนาความรูพนักงานใหมากยิ่งขึ้น
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ภาวะผูนําเชิงกลยุทธกับประสิทธิผล
ของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
Strategic leadership with effectiveness of information 

communication and Technology Firm on 
The Stock Exchange of Thailand

เจน จันทรสุภาเสน*

บทคัดยอ
 การวิจัยน้ีเพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธ
กับประสิทธิผลของธุรกิจ และประเมินอิทธิพลของภาวะผูนําเชิงกลยุทธกับประสิทธิผลของธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประชากรในการวิจัยนี้ คือ 
บรษิทัทีป่ระกอบธรุกจิเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย
จํานวน 27 บริษัท และไดกลุมตัวอยางที่ตองการ 25 บริษัท โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากผูบริหารระดับสูง กลาง และตน ระดับละ 1 คน รวมเปนกลุมตัวอยาง 75 คน หรือ 
รอยละ 92.59 และใชขอมลูทุติยภูมิดานยอดขายและกําไรสุทธิของบริษัท จากรายงานประจําป 2555 ของ
บริษัทในองคประกอบดานประสิทธิผลขององคการ
 ผลการวิจัยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย 
รอยละ 81.3 และเปนเพศหญิง รอยละ 18.7 โดยมีอายุ 41-50 ปมากที่สุด รอยละ 44.0 รองลงมาคือ มีอายุ
ตั้งแต 51 ปขึ้นไป รอยละ 29.3 และกลุมที่มีอายุ 30-40 ป รอยละ 12.0 ระดับการศึกษาอยูในชั้นปริญญา
ตรีหรือเทียบเทามากที่สุด รอยละ 58.7 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท รอยละ 37.3 และระดับปริญญาโท
ขึ้นไปมีนอยที่สุด รอยละ 4.0 และประสบการณในการทํางานอยูระหวาง 11-15 ปมากที่สุด รอยละ 29.3 
รองลงมาคือ ระหวาง 5-10 ป รอยละ 18.7 และกลุมที่มีจํานวนนอยที่สุด คือ กลุมที่มีประสบการณในการ
ทํางานตํ่ากวา 5 ป และตั้งแต 26 ปขึ้นไป มีจํานวนเทากัน คือ รอยละ 10.7
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของขอมูลดานภาวะผูนําเชิงกลยุทธและ
ประสิทธิผลขององคกร จาก 13 องคประกอบยอย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความคิดเห็นดาน
องคประกอบหลกัดานการกาํหนดทศิทางขององคกร ดานการนาํกลยทุธไปปฏบิตั ิและดานการควบคมุและ
ประเมินกลยุทธขององคการในระดับดีมาก และดานประสิทธิผลขององคการ ในระดับดีปานกลาง

*นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี



Vol.2 No.2 November 2013 - April 2014ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY 125

Abstract
 This research aimed to study; 3 objectives as following the strategic leadership; the 
relation between strategic leadership and business effectiveness; and the impact of executives 
strategic leadership effectiveness of information communication and technology firm on the 
stock exchange of Thailand. The population in this study were totally 27 ICT firms. The findings 
from this research revealed that at Organizational Direction, strategy implementation, control 
& evaluation of strategy at found at moderate level.
 The analysis of the data showed that organizational direction, strategy implementation, 
control & evaluation of strategy and strategic leadership are positively related to the organizational 
effectiveness at a statistic significance level of 0.01.

 The subjects participating in this study were 25 ICT firms. The instrument employed in 
this study was questionnaire administered to 3 different levels of executives (high, middle, 
low). The records ad Net Profits were employed as the secondary resources to investigate the 
organization effectiveness
 The multiple regression analysis of data in this study most likely predicted the following 
statistic equation: 
 Organization Effectiveness=-1.079+0.292 x modify from the standard error+0.338xthe 
ability of revolutionary understanding+0.290 x comprehension+0.179xstrategy selection.

คําสําคัญ : ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ ประสิทธิผล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลาดหลักทรัพย
   แหงประเทศไทย 

Keywords : strategic leadership, effectiveness, information communication and technology (ICT), 
   stock exchange of Thailand (SET)

 ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Coefficient of Correlations) 
พบวาองคประกอบยอยทั้ง 3 องคประกอบ ไดแก การกําหนดทิศทางขององคกร การนํากลยุทธไปปฏิบัติ
ขององคการและการควบคุมและประเมินกลยุทธขององคการ รวมทั้งภาวะผูนําเชิงกลยุทธซึ่งเปนภาพรวม
ขององคประกอบทัง้ 3 มคีวามสมัพันธทางบวกกบัประสิทธผิลขององคการ อยางมนียัสาํคัญทางสถติทิีร่ะดับ 
0.01 และการวิเคราะหแนวโนมดวยสมการถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression Analysis) ผลการวเิคราะห
หาแนวโนมของระดับประสิทธิผลขององคการดวยการวิเคราะหความถดถอยเชิงเสน ไดสมการที่สามารถ
ใชพยากรณหาแนวโนมไดดีที่สุด โดยอธิบายผลไดรอยละ 41.9 คือ 
 ประสิทธิผลขององคการ=-1.079+0.292xการแกไขหรือปรับปรุงสิ่งที่ผิดพลาดไปจากมาตรฐาน
+0.338xความสามารถในการคิดเชิงปฏิวัติ+0.290xความคิดความเขาใจในระดับสูง+0.179xความ
สามารถในการนําปจจัยนําเขาตางๆ มากําหนดกลยุทธ 
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บทนํา
 สภาพการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีมุงเนน
ดานขอมูลขาวสารมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาํใหเกดิ
การเคลื่อนยายดานเงินลงทุน สินคา การบริการ 
ดังนั้นการพัฒนาองคการเปนสิ่งที่ท าทายการ
ทํางานของผูนําที่จะใชความสามารถในการชักจูง 
หรือใชอิทธิพลการควบคุมใหผูอื่น ใหปฏิบัติงาน
มุ งสู ความสําเร็จ บรรลุเปาหมายขององคการ 
(Dubrin, 2007) ผู บริหารที่มีภาวะผู นํายอมมี
ความแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม 
วัฒนธรรม คานิยม การใหความสําคัญที่แตกตาง
กันนั้นจะสงผลตอการนําแนวความคิดไปสูการ
วเิคราะหองคการ การกําหนดวสิยัทัศน การกําหนด
เปาหมาย การกําหนดแผนการดําเนินงาน การวาง
กลยุทธ ตลอดจนการควบคุมและประเมิผลการ
ปฏบิตังิาน จงึเปนการพัฒนาสูภาวะผูนาํเชิงกลยุทธ 
เปนประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของกับผูนําทางดาน
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Boyd 
& Gove, 2005; Davies & Davies, 2006; Dubrin, 
2007)
 ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารในประเทศไทยกับประสิทธิผลของ
บ ริ ษั ท ท่ี จ ดท ะ เ บี ย น ใ นตล าดหลั ก ท รั พ ย 
แห งประเทศไทย  เ พ่ือเป นข อมูลสารสนเทศ
ในการวางแผนพฒันาผูบริหารของธรุกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในประเทศไทยกับใหมี
ความกาวหนาและย่ังยืน

วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาภาวะผู นําเชิงกลยุทธของ
ผู บริหารของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย
 2. เพื่ อศึกษาความสัมพันธ  ระหว าง
ภาวะผูนําเชิงกลยุทธกับประสิทธิผลของธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผูนําเชิงกล
ยทุธกบัประสิทธผิลของธรุกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย

ระเบียบวิธีวิจัย
 ศึกษากลุ มประชากรในการวิจัยนี้ ไดแก 
ผูบริหารระดับสูง ระดับกลางและระดับปฏิบัติการ 
ของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 
27 บริษัท จํานวน 81 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช ในการวิจัยในคร้ังนี้ เป น
แบบสอบถาม โดยการกําหนดองคประกอบหลัก 
องคประกอบยอย โดยใชแบบสอบถาม 1 ฉบับ 
แบงเปน 2 ตอน ดังนี้
 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
เปนแบบตรวจสอบรายการ (check-list) ประกอบ
ดวยเพศ อายุ ตําแหนง วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณในการบริหาร
  ตอนท่ี 2 ความเหมาะสมของขอคําถาม
ของภาวะผู นําเชิงกลยุทธกับประสิทธิผลของ
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีลักษณะเปน
แบบมาตราสวนประเมนิคา (rating scale) 5 ระดบั 
คือ เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวยมาก เห็นดวย
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ปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยที่สุด 
โดยมีขอคําถามจํานวน 53 ขอ
 1. องคประกอบหลักดานการกําหนด
ทิศทางขององคการ มี 5 องคประกอบยอย 19 ขอ 
  2. องคประกอบหลักดานการนํากลยุทธ
ไปปฏิบัติ มี 4 องคประกอบยอย 17 ขอ
  3. องคประกอบหลักดานการควบคุม
และประเมินกลยุทธขององคการ มี 3 องคประกอบ
ยอย 10 ขอ 
 4. องคประกอบหลักดานประสิทธิผล
ขององคการ มี 3 องคประกอบยอย 7 ขอ รวมถึง
ขอมูลดานผลกําไรและยอดขาย ใชขอมูลจากการ
รายงานประจําป 2555 ของบริษัท
 ในการสรางแบบสอบถามไดใหผูเชี่ยวชาญ 
5 ทาน ทําการตรวจสอบ โดยมีการหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) ซึ่งมีเกณฑในการพิจารณา
คา IOC คือ ขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5-1.00 
ถือวาเหมาะสมสามารถนําไปใชได หลังจากนั้น
ไดนําไปทดสอบความนาเชื่อถือ (reliability) IOC 
ตามเกณฑสมัประสิทธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) 
โดยใชคา Cronbach’s alpha ทีเ่กิน 0.70 (Nunnally, 
1978) เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลมาแลวไดทําการ
วิ เคราะห ข อมูลโดยใช การ วิ เคราะห หาค า
สัมประสิทธิ์ สหสัม พันธ   (Coe f fic ien t  o f 
Correlat ions) และการวิ เคราะห แนวโน ม 
(Regression Analysis) ของภาวะผูนําเชิงกลยุทธ
กับประสิทธิผลขององคการ

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล
ของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
เปนเพศชาย รอยละ 81.3 และเปนเพศหญิง 

รอยละ 18.7 โดยมีอายุ 41-50 ปมากที่สุด รอยละ 
44.0 รองลงมาคือ มีอายุตั้งแต 51 ปขึ้นไป รอยละ 
29.3 และกลุมที่มีอายุ 30-40 ป รอยละ 12.0 
ระดับการศึกษาอยูในช้ันปริญญาตรีหรือเทียบเทา
มากทีส่ดุ รอยละ 58.7 รองลงมาคอื ระดบัปรญิญาโท 
รอยละ 37.3 และระดับปริญญาโทข้ึนไปมีนอย
ที่สุด รอยละ 4.0 และประสบการณในการทํางาน
อยู ระหวาง 11-15 ปมากที่สุด รอยละ 29.3 
รองลงมาคือ ระหวาง 5-10 ป รอยละ 18.7 และ
กลุมทีม่จีาํนวนนอยทีส่ดุ คอื กลุมทีม่ปีระสบการณ
ในการทํางานต่ํากวา 5 ป และตั้งแต 26 ปขึ้นไป 
มีจํานวนเทากัน คือ รอยละ 10.7
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับ
ความคิดเห็นของขอมูลดานภาวะผูนําเชิงกลยุทธ
และประสิทธิผลขององคกร ขอมูลในตอนที่ 2 จาก
แบบสอบถามทั้งหมด 53 ขอ 12 องคประกอบยอย 
และไดจากขอมูลสถิติของผลกําไรและยอดขาย
โดยใชขอมูลจากการรายงานประจําป 2555 ของ
บริษัทเปนองคประกอบที่ 13 พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีระดับความคิดเห็นดานองคประกอบ
หลักดานการกําหนดทิศทางขององคกร ดาน
การนํากลยุทธไปปฏิบัติ และดานการควบคุมและ
ประเมินกลยุทธขององคการในระดับดีมาก และ
ดานประสิทธิผลขององคการ ในระดับดีปานกลาง
 ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน ไดแก 
การวิเคราะหขอกําหนดเบื้องตนของคาสถิติที่ใช
ในการวิจัย ไดแก ลักษณะการแจกแจงปกติ พบ
วา ตัวแปรตามมีลักษณะการแจกแจงปกติ โดย
พิจารณาจาก boxplot ของตัวแปร Effective ที่มี
ความสมมาตร
 ความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางตัวแปร 
พบวา ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระตางๆ กับ
ตัวแปรตามมีลักษณะเปนเสนตรง แมจะไมชัดเจน
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เทาไรนักแตก็ถือวาเปนไปตามขอกําหนดของการ
ใชสถิติสมการถดถอยเชิงพหุคูณได
 ภาวะรวมเสนตรง พบวา คา condition index 
ทีส่งูทีส่ดุอยูที ่73.041 ซึง่จะเหน็ไดวา คา Variance 
Proportions ของตัวแปรอิสระแตละตัว มีคาสูง
ที่สุด เพียง 0.36 ซึ่งไมสูงเทาไรนกั แสดงใหเห็นวา 
ตัวแปรอิสระแตละคูไมมีคูใดมีความสัมพันธกัน 
หรือเปนอิสระตอกันนั่นเอง 
 ความเปนเอกพันธของความแปรปรวน พบวา 
การทดสอบสัมประสิทธิสหสัมพันธของตัวแปร
อิสระแตละคู ที่ระตับความเชื่อมั่น 95% คาสูงสุด
เทากับ 0.225 และคาตํ่าสุด เทากับ -0.461 ซึ่งคา
ดังกลาวยังไมเขาใกล 1 หรือ -1 จึงถือวาตัวแปร
ทุกคูมีความแตกตางไมซํ้าซอนกัน การทดสอบ
สมมติฐานด  วยค  าสัมประ สิท ธ์ิสหสัมพันธ  
(Coefficient of Correlations) พบวาองคประกอบ
ยอยท้ัง 3 องคประกอบ ไดแก การกําหนดทิศทาง
ขององคกร การนํากลยุทธไปปฏิบัติขององคการ
และการควบคุมและประเมินกลยุทธขององคการ 
รวมท้ังภาวะผูนําเชิงกลยุทธซึ่งเปนภาพรวมของ
องคประกอบทั้ง 3 มีความสัมพันธทางบวกกับ
ประสทิธผิลขององคการ อยางมนียัสาํคญัทางสถติิ
ที่ระดับ 0.01
 และการวิเคราะหแนวโนมดวยสมการ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
พบว า  การวิ เคราะห หาแนวโน มของระดับ
ประสิทธิผลขององคการดวยการวิเคราะหความ
ถดถอยเชิงเสน โดยใชตัวแปรในระดับท่ีแตกตาง
กัน 3 ระดับ เพ่ือหาสมการท่ีสามารถใชพยากรณ
หาแนวโนมไดดีที่สุด คือ 
 ประสิทธิผลขององคการ=0.245+0.781x
ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ-
 ประสิทธิผลขององคการ=-0.171+0.597x
การกําหนดทิศทางขององคกร+0.282xการควบคุม

และประเมินกลยุทธขององคการ-
 ประสิทธิผลขององคการ=-1.079+0.292x
การแก ไขหรือปรับปรุงสิ่ งที่ผิดพลาดไปจาก
มาตรฐาน+0.338xความสามารถในการคิดเชิง
ปฏิวัติ+0.290xความคิดความเขาใจในระดับสูง
+0.179xความสามารถในการนาํปจจยันาํเขาตางๆ 
มากําหนดกลยุทธ-

 ซึ่งสามารถสรุปไดวา สมการท่ี  สามารถ
ใชอธิบายระดับประสิทธิผลขององคการไดดีที่สุด 
โดยอธิบายผลไดรอยละ 41.9
 จะทราบวา ตวัแปรท่ีมอีทิธพิลตอประสิทธิผล
ขององคการ เรียงลําดับจากมากไปนอย โดย
พิจารณาจากสัมประสิทธิของตัวแปร คือ 
 1. ความสามารถในการคิดเชิงปฏิวัติ
 2. การแกไขหรอืปรบัปรงุสิง่ทีผ่ดิพลาดไป
จากมาตรฐาน
 3. ความคิดความเขาใจในระดับสูง
 4. ความสามารถในการนําปจจัยนําเขา
ตางๆ มากําหนดกลยุทธ
 ซึ่งผูประกอบการสามารถพิจารณาสงเสริม
องคประกอบตางๆ เหลานี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลให
แกองคการไดตามความเหมาะสม

สรุปผลการศึกษา
 ซึ่งขอคนพบที่ไดจากการวิจัย ผู วิจัยจะ
อธิบายไดตามวัตถุประสงคดังนี้
 1. เพื่อศึกษาภาวะผู นําเชิงกลยุทธของ
ผู บริหารของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย
 จากการวิจัย พบวา คาของทุกองคประกอบ
ที่เปนตัวแปรอิสระอยูในเกณฑดีมากท้ังหมด ไม
วาจะประเมนิจากบรษิทัทีม่ปีระสทิธผิลในระดบัใด
กต็าม ซึง่เปนไดวา แบบสอบถามนีเ้ปนการประเมนิ
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สถานะของตนเองในฐานะผูบริหาร ดังนั้นจึงมี
แนวโนมที่จะตอบแบบสอบถามแบบมีอคติ สวน
คาของประสิทธิผลขององคการดานการปรับตัว
ตอสภาพแวดลอมและการบรรลุเปาหมายซึ่งเปน
ตัวแปรตามอยูในเกณฑดีมากและดีมากท่ีสุด 
แตกตางกับคะแนนจากยอดขายและกําไรสุทธิ
ซึง่คาํนวณจากขอมลูผลประกอบการจริง ซึง่มเีพยีง 
1 บรษิทัท่ีดมีากทีส่ดุ 1 บรษิทัทีด่ปีานกลาง 1 บรษิทั
ที่ดีนอย และ 22 บริษัทที่เหลืออยูคือดีนอยที่สุด
 2. เพื่ อ ศึกษาความสัมพันธ  ระหว าง
ภาวะผูนําเชิงกลยุทธกับประสิทธิผลของธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 จากการวิจัย พบวา การกําหนดทิศทางของ
องคการ การนํากลยุทธไปปฏิบัติขององคการ และ
การควบคมุและประเมนิกลยุทธขององคการ ลวนมี
ความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลขององคการ
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของผู อื่นหลายๆ ทาน 
เชน ไมแคลแมคโดนัลดและบรูม (Miskel, Mc 
Donald & Bloom, 1983, 97-115) พบวาโครงสราง
และการประสานงานขององคการมีความสัมพันธ
ทางบวกกับประสิทธิผลองคการท่ีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 หรือปรีดีพงศ เศรษฐสันต (2542) 
พบวาภาวะผูนาํมคีวามสมัพนัธกบัประสทิธผิลของ
หนวยงานวิทยาการตํารวจในภาคตะวันออก
เฉียงเหนืออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึง่สามารถนําไปประยุกตใชในการเพ่ิมประสิทธผิล
ของธุรกิจได
 3. เพ่ือประเมินอิทธิพลของภาวะผู นํา
เชิงกลยุทธกับประสิทธิผลของธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ ส่ือสาร ท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 จากสมการถดถอยเ ชิ ง เส นที่ อธิบาย
ประสิทธิผลขององคการไดดีที่สุด หรือสมการที่ 3 

ซึ่งมีสมการดังนี้
 ประสิทธิผลขององคการ=-1.079+0.292x
การแก ไขหรือปรับปรุงสิ่ งที่ผิดพลาดไปจาก
มาตรฐาน+0.338xความสามารถในการคิด
เชิงปฏิวัติ+0.290xความคิดความเขาใจในระดับ
สูง+0.179xความสามารถในการนําปจจัยนําเขา
ตางๆ มากําหนดกลยุทธ-

 จะ เ ห็นได  ว  า  ตั วแปร ท่ีมี อิ ทธิพลต อ
ประสิทธิผลขององคการ เรียงลําดับจากมากไป
นอย โดยพิจารณาจากสัมประสิทธิของตัวแปร คือ 
 1. ความสามารถในการคิดเชิงปฏิวัติ
 2. การแกไขหรือปรับปรุงสิ่งท่ีผิดพลาด
ไปจากมาตรฐาน
 3. ความคิดความเขาใจในระดับสูง
 4. ความสามารถในการนําปจจัยนําเขา
ตางๆ มากําหนดกลยุทธ
 ซึ่งผูประกอบการสามารถพิจารณาสงเสริม
องคประกอบตางๆ เหลานี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ใหแกองคการไดตามความเหมาะสม

อภิปรายผลการศึกษา
 1. ความสัมพันธ  โดยรวมของภาวะ
ผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารกับประสิทธิผลของ
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ประเทศไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 
 มีผลสอดคล องกับการวิจัย ท้ังในด าน
นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ โครงสราง
องคการ การบรรลุเปาหมายรวมถึงการปฏิบัติงาน
มีผลสัมฤทธ์ิสูง (ยุวราณี สุขวิญญาณ, 2549) 
องคประกอบหลักดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ 
ในสวนการวางแผนมีการใชการติดตอสื่อสาร 
สอดคลองกับงานวิจัยของ นิกัญชลา ลนเหลือ 
(2554) ไดศึกษาระดับพฤติกรรมการแสดงออก
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ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนและปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนของผูบริหารสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน นัน้มอีงคประกอบปจจยัการสือ่สาร และ
ปจจัยความคิดสรางสรรค นั้นมีอิทธิพลทางตรง
กับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน และองคประกอบดาน
การมวีสิยัทัศนทีด่ ีความสามารถสรางความสมัพนัธ
เปนสวนสําคัญตอการเกิดประสิทธิผลขององคการ 
(ปลัญ ปฏิพิมพาคม, 2550) รวมถึงการนําความรู
ของหลักการอ่ืนมาบูรณาการระหวางภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธใหเกิดความเช่ือมโยงกับการกําหนด
นโยบายโดยการจัดการความรู   ซึ่ ง เริ่มจาก
ผูบริหารระดับสูงที่เปนกําลังหลักในการเชื่อมโยง
วิสัยทัศนขององคการ (แสงจันทร ศรีประเสริฐ, 
2549) สามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ทางธุรกจิท้ังดานความสามารถในการทํากําไร และ
สวนแบงการตลาด
  2. ขอคนพบของการศึกษา
 การพยากรณภาวะผู นําเชิงกลยุทธกับ
ประสทิธผิลขององคการ โดยเฉพาะธุรกจิเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ ส่ือสารในประเทศไทย
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
จะสามารถประยุกตใชพยากรณกับทั้งองคการ
ที่มีลักษณะของธุรกิจเดียวกันหรือคลายกันได 
โดยอาศัยสมการที่ไดจากผลการวิจัยเปนสวนหนึ่ง
ที่จะพยากรณประสิทธิผลขององคการได ซึ่ง
สมการท้ัง 3 สมการน้ัน มีความสัมพันธของแตละ
องคประกอบตอประสิทธิผลขององคการที่จะนํา
พยากรณได ตามแตความเหมาะสมขององคการ 
นอกจากน้ันยังสามารถพัฒนาบุคลากร ดานภาวะ
ผู นําเชิงกลยุทธโดยเลือกจากองคประกอบที่มี
อทิธพิลตอประสทิธผิลขององคการได กรณทีีอ่าศยั
สมการท่ี 3 มาใชเพื่อเปนการประเมินประสิทธิผล
ขององคการ เมือ่มคีวามตองการพฒันาประสทิธผิล
ใหสูงขึ้นจึงนําองคประกอบตางๆ ไดแก กําหนด

ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการ 
เรียงลําดับจากมากไปนอย โดยพิจารณาจาก
สัมประสิทธิของตัวแปร คือ 1) ระดับความสามารถ
ในการคิดเชงิปฏวิตั ิ2) ระดับการแกไขหรือปรบัปรุง
สิ่งที่ผิดพลาดไปจากมาตรฐาน 3) ระดับความคิด
ความเขาใจในระดบัสงู และ 4) ระดบัความสามารถ
ในการนําปจจัยนําเขาตางๆ มากําหนดกลยุทธ 
โดยมีค าความมีอิทธิพลต อประสิทธิผลของ
องคการ 0.338 0.292 0.290 และ 0.179 ตาม
ลําดับ สามารถอธิบายถึงประสิทธิผลขององคการ
ไดรอยละ 41.9 
 การศึกษาไดความรู ใหมที่จะใชหลักการ
ภาวะผูนําเชิงกลยุทธมาผลักดันพัฒนาองคการ
ใหเกิดประสิทธิผลโดยเฉพาะผูบริหารขององคการ
ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
นํามาปฏิบัติไดในทางตรงสวนองคการหรือบริษัท 
อื่นๆ นั้นก็ปรับใชใหตรงกตามเปาหมายที่ตั้งไว 
หรือแมกระท่ังในสวนของหนวยงงานยอยระดับ
ตางๆ ก็ยอมปรับเปลี่ยนแนวทางในการสราง
ความเขาใจกับองคการท่ีจะบรรลุสูวิสัยทัศนสูงสุด
ของทุกองคการ

ขอเสนอแนะ
 1. องคการสามารถพิจารณาสงเสริม
ปจจัยตางๆ อันไดแก ความสามารถในการคิดเชิง
ปฏิวัติการแกไขหรือปรับปรุงสิ่งที่ผิดพลาดไปจาก
มาตรฐานความคิดความเขาใจในระดับสูงและ
ความสามารถในการนําปจจัยนําเขาตางๆ มา
กาํหนดกลยทุธโดยมรีะดบัอทิธพิลตามสมัประสทิธิ
ของปจจยั คอื 0.338 0.292 0.290 และ 0.179 ตาม
ลําดับโดยผูประกอบการสามารถพิจารณาความ
คุมคาของงบประมาณท่ีลงทนุในการสงเสรมิปจจยั
ตางๆ ได
 2. แนวทางการพัฒนาภาวะผู นําเ ชิง
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กลยุทธ สามารถกระทําได ดังนี้
 (1) เทคนิคการคิด ฝกใชสมองทั้ง 2 ดาน
ใหสมดุลกัน ฝกการคิดเปนภาพ การคิดจําลอง
สถานการณแบบ Mind Mapping เนนการคิดแบบ
พหุนยิม พจิารณาในมมุมองทีแ่ตกตางแทนการคดิ
แบบเปนเหตุเปนผลเพียงอยางเดียว
 (2) เรียนรูจากประสบการณบริหาร โดย
ใหผูบริหารที่เปนตนแบบถายทอดและแลกเปลี่ยน
ประสบการณหรืออานชีวประวัติผู นําที่ประสบ
ความสําเร็จ เพื่อเปนการแบงปนภาวะผูนําเชิง
เปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นในทุกระดับขององคการ
 (3) การคิดใคร ครวญและเ รียนรู  เพื่ อ
เสริมสรางประสบการณบริหารของตนอยูเสมอ 
ไมละท้ิงโอกาสท่ีจะทีจ่ะทาทายตนเองในการแกไข
ปญหาที่ยากดวยแนวทางที่หลากหลาย ฝกการคิด
โดยคํานึงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค 
ขององคการอยูเสมอ
 (4) หมั่นรับฟงความคิดเห็นจากผูที่มีสวน
เกี่ยวของอยูเสมอ
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รูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อขีดความสามารถ
ในการแขงขันของธุรกิจไทย

The Model of Electronics Commerce (E-commerce) to Strengthen 
the Competitiveness Potential of Businesses in Thailand.

ดิฐเวธน ทรัพยพืชผล*

บทคัดยอ
 งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาอิทธิพลของปจจัยที่มีผลตอ
ขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจไทย และพัฒนาแบบจําลองความสัมพันธเชิงโครงสราง
กับขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจไทย กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มีสถานประกอบการต้ังอยู ภายในประเทศไทย มีสภาพเปนนิติบุคคล 
ยื่นจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตอกระทรวงพาณิชย โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) และ
แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เปนเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
 ผลการศึกษาพบวา 1) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจไทย ไดแก 
ปจจัยการใหบริการ การระบุความตองการ และการสกัดความตองการ และ 2) แบบจําลองความสัมพันธ
เชิงโครงสรางอิทธิพลของปจจัยที่มีผลกับขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจไทย เปนแบบจําลอง
ที่มีความเท่ียงตรงและมีความสอดคลองกันกับแบบจําลองทางทฤษฎีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

Abstract
 The Study was exploratory research. The objective of this study was to study the 
influence of the factors affecting the potential of the competitiveness of business in Thailand 
and to develop the structural relationships model development to strengthen the competitiveness 
of businesses in Thailand. The sampling of this study was electronic commerce with 
establishments located in Thailand, only an entity and registration and submission of electronic 
commerce to the Ministry of Commerce. The unit of analysis was the organization was 324 
people. Questionnaire and In-depth Interview were used as instruments of this study. The result 
of this study found that 1) The factors of the services, the specification and the elicitation of 

คําสําคัญ : พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ขีดความสามารถ แบบจําลองสมการโครงสราง

*นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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บทนํา
 พาณิชย อิ เล็กทรอนิกส   (E lect ron ic 
Commerce) คือ ระบบการซื้อขายสินคาหรือ 
บริการรวมถึงสารสนเทศตางๆ ผานอินเทอรเน็ต 
การเขามาของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดกอใหเกิด
การเปลีย่นแปลงขึน้ทัง้ในระดบัเศรษฐกจิและระดบั
การดําเนินธุรกิจ ดังนี้ ในระดับเศรษฐกิจ พาณิชย
อิเล็กทรอนิกสทําเกิดการซ้ือขายสินคา บริการ
และสารสนเทศผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
อยางไมมีขีดจํากัด
 ในดานเวลาและสถานที่ ทําใหเอกชน
ทุกขนาดกิจการสามารถทําธุรกิจครอบคลุมไป
ทั่วทุกภูมิภาคของโลกได ง ายข้ึนทําให ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวไดเร็วขึ้น และ
ในระดับธุรกิจ พาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดเขามา
ทดแทนกระบวนการดําเนินธุรกิจแบบเดิมหลาย
ประการ ทําใหเกิดการปฏิบัติงานแบบอัตโนมัติ 
การดําเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตนทุน
การดําเนินงานและเวลาการปฏิบัติงานลดลง 
ชวยใหธุรกิจมีความสัมพันธที่ดีกับลูกคา ชวย
อํานวยความสะดวกและรวดเร็วในการจัดการ
ทั้งการจัดการภายในองค การและทําให การ
ติดตอสื่อสารกับองคการคูคาดี (Epstein, 2005; 
Ghandour, 2007; Jennex, Amoroso, & 
Olayele, 2006; Schoder & Madeja, 2008; 
Viehland, 2007) นอกจากนี ้พาณชิยอเิลก็ทรอนิกส
ชวยใหธุรกิจมีความสามารถในเชิงการแขงขัน

มากข้ึน โดยเฉพาะการสรางโอกาสใหวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (small and medium 
enterprises) สามารถแขงขันในระบบการคาโลก
ไดโดยตรง (Jennex et al., 2006: 1) 
 ผู วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงรูปแบบพาณิชย
อเิลก็ทรอนิกสเพือ่สรางความสามารถในการแขงขนั
ของธุรกิจไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอขีดความสามารถในการแขงขัน
ของธุรกิจไทย  และเ พ่ือพัฒนาแบบจําลอง
ความสัมพันธเชิงโครงสรางกับขีดความสามารถ
ในการแขงขันของธุรกิจไทย ซึ่งผลของการศึกษา
ทําใหไดองคความรูใหมที่ผูประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสทั้งหนวยงานของภาครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวของ สามารถนําผลการศึกษาไปประยุกต
ใชใหเกิดประโยชนตอหนวยงานและพัฒนาให
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยมีการเจริญ

เติบโตตอไป

วิธีการดําเนินการวิจัย
 ผู วิจัยไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจไทย 
และพัฒนาแบบจําลองความสัมพนัธเชงิโครงสราง
กับขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจไทย 
ตามขั้นตอนตอไปนี้
 1. ประชากรและในการวจิยัครัง้นี ้ประกอบ
ดวย ธรุกิจพาณิชยอเิลก็ทรอนิกสทีม่สีถานประกอบ
การต้ังอยูภายในประเทศไทย และมีสภาพเปน

requirement were the influencing factors to strengthen the businesses competitiveness. 2) The 
Structural relationships model with Thai businesses competitiveness was a model that was 
justified and had no statistically significant difference with Theoretical models.
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นติบิคุคลโดยยืน่จดทะเบยีนพาณชิยอเิลก็ทรอนกิส
ตอกระทรวงพาณิชย จํานวน 1,680 ราย คิดเปน 
36.87% ของจํานวนธุรกิจทั้งหมด (4,556 ราย) 
(กระทรวงพาณิชย, กรมพัฒนาธุรกจิการคา, 2554) 
ผู วิจัยไดสุ มกลุมตัวอยางจากจํานวนประชากร
ดังกลาว โดยใชสูตรการคํานวณตัวอยางของ Taro 
Yamane ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 324 ราย
 2. ตัวแปรที่ศึกษา ผูวิจัยไดแบงตัวแปร
ที่ใชในการศึกษาออกเปน 2 กลุม ไดแก ตัวแปร
อิสระ และตัวแปรตาม ดังนี้
 2.1 ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) 
ประกอบดวย 1) สภาพแวดลอมทางการแขงขัน 
ได แก   อํานาจการตอรองของลูกคา  อํานาจ
การตอรองของผู ขาย และสภาพการแขงขัน
ของคูแขงขัน 2) ความไววางใจในระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 3) วิศวกรรมความตองการ ไดแก 
การสกัดความต องการ  การวิเคราะห ความ
ตองการ เอกสารความตองการ และการตรวจ
สอบความตองการ 4) ประสิทธิภาพทางการตลาด 
ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย
หรือกระจายตัวสินค า  การส งเสริมการขาย 
การใหบริการแบบเฉพาะเจาะจง และการรักษา
ความเปนสวนตัว
 2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
คือ ขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ 
ไดแก กลยุทธ โครงสราง ระบบ แบบการบริหาร 
บุคลากร ทักษะ และคานิยมรวม
 2.3 กรอบแนวคิดของผู  วิ จัยแสดงได 
ดังภาพท่ี 1
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

 3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
เพื่อนําผลที่ไดไปใชในการออกแบบสอบถาม และ
แบบสอบถาม (Questionnaire) มีเนื้อหาทั้งหมด 
7 ตอน 
 4. การทดสอบเคร่ืองมือวัด 
 4.1 ผู วิจัยสรางแบบสอบถามจากนิยาม
ศัพทและปรับปรุงมาจากการทบทวนแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และไดนําไปให
ผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพดานความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content 

validity) แลวนําผลการพิจารณามาคํานวณหา
คาความสอดคลองระหวางประเด็นที่ต องการ
วัดกับขอคําถามดวยวิธีคํานวณคาดัชนีความ
สอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค 
(Item-Objective Congruence Index : IOC) 
จากการทดสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม
ในครั้งนี้ไดคา IOC อยูระวาง 0.66-1.00
 4.2 การหาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดย
ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทําการทดลองเก็บขอมูล 
(try-out) จากสถานประกอบการอื่นที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 ตัวอยางนํามาหาความเชื่อมั่น
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ของแบบสอบถามไดเทากับ 0.9545 
 5. การวิเคราะหขอมูล
 การวเิคราะหครัง้นีอ้าศยัการวิจยัเชงิปรมิาณ 
วิธีการดําเนินการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้
 5.1 เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม
แลวนํามาประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ โดยผูวิจัยไดใชสถิติเชิงพรรณนา เพื่อ
แจกแจงใหเห็นถึงคุณสมบัติของประชากรท่ีศึกษา 
รวมท้ังตัวแปรทุกตัว และมาตรวัดทุกมาตรวัด
ทีใ่ชในการวิจยั และใชสถติเิชงิวเิคราะหเพือ่ทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย 
 5.2 วิ เคราะห ความสัมพันธ   ผู วิจัยได 
นําเสนอภาพรวมความสัมพันธทวิระหวางตัวแปร
ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อใหทราบวา ตัวแปรตัว
ใดมีความสัมพันธกับตัวแปรขีดความสามารถ
ในการแขงขันของธุรกิจไทย รวมท้ังนําเสนอความ
สัมพันธระหวางกันเองของตัวแปรอิสระตางๆ 
โดยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพยีรสนั (Pearson’s product-moment correlation 
coefficient)
 5.3 วิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) เพื่อหาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติกับขีดความสามารถในการแขงขัน
ของธุรกิจไทย
 5.4 วิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสราง 
(Structural Equations Model : SEM) ดวยการ
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานคอมพิวเตอรเพ่ือศึกษา
ถงึความสัมพนัธระหวางตัวแปรท่ีใชในการวิจยัวามี
ผลตอขดีความสามารถในการแขงขนัของธรุกจิไทย

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยมีดังนี้
 1. ปจจัยที่ทําใหธุรกิจไทยที่ใชพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสมีความสามารถในการแขงขัน

เหนือคูแขง ไดแก การสกัดความตองการ (0.647) 
รองลงมา ไดแก การระบุความตองการ (0.633) 
และการใหบริการ (0.495) ตามลําดับ อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยปจจัยที่มอีิทธิพล
ผลตอขดีความสามารถในการแขงขนัของธรุกจิไทย
มากทีส่ดุ คอื การสกดัความตองการ หมายความวา 
การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหประสบ
ความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปน
อยางยิ่งที่จะตองอาศัยการเก็บรวบรวมขอมูลและ
ความตองการทุกอยางทั้งของผูประกอบการเอง
และของผูบริโภค เพื่อนําความตองการเหลานั้น
มาสกัดและวิเคราะหความเหมาะสมของความ
ตองการเพื่อนําไปใชการพัฒนาระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสใหสามารถแขงขันกับคูแขงขันใน
ตลาดไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
 2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธ  เชิง
โ ค ร ง ส ร  า ง อิ ท ธิ พ ล ข อ ง ป  จ จั ย ที่ มี ผ ล กั บ
ขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจไทย 
พบวา แบบจําลองความสัมพันธเชิงโครงสราง
ที่ไดจากการวิจัยมีความเที่ยงตรงโดยพิจารณา
ไดจากคา Chi-Square (χ2) เทากับ 250.8 คา 
Degree of Freedom (df) เทากบั 136 คาอตัราสวน
ของ Chi-Square/Degree of Freedom (χ2/df) 
เทากับ 1.85 เปนคาที่นอยกวา 2 สอดคลองกับ
เกณฑที่กําหนดไว และคา p-Value เทากับ 0.062 
สวนดัชนีชี้วัดความเหมาะสมของโมเดล ไดแก คา 
Goodness of Fit Index (GFI) เทากับ 0.958 คา 
Comparative Fit Index (CFI) เทากับ 0.995 คา 
Root Mean Square Residual (RMR) เทากับ 
0.033 และคา Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA) เทากบั 0.027 สรปุไดวา
แบบจําลองสมการโครงสรางขอมูลเชิงประจักษ
มีความสอดคลองกลมกลืนกับแบบจําลองทาง
ทฤษฎีเปนอยางดี ดังแสดงในภาพที่ 2



ปที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2556 - เมษายน 2557 136 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ภาพที่ 2 แบบจําลองสมการโครงสรางที่เหมาะสม

อภิปรายผลการศึกษา
 ป  จจั ยที่ สั มพั นธ  กั บ รู ปแบบพาณิชย 
อิเล็กทรอนิกสเพื่อสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันของธุรกิจไทย ไดแก สภาพการแขงขัน
ของคู แข งขัน ความเช่ือมั่นในระบบพาณิชย 
อิเล็กทรอนิกส ความเชื่อถือในระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ผลิตภัณฑ ราคาและชองทางการ
จัดจําหนาย การใหบริการ การสงเสริมการขาย 
การระบุความตองการ และการสกัดความตองการ 

ซึ่งหมายความวา ธุรกิจจะประสบความสําเร็จได
หรือจะมีความสามารถในการแข งขันเหนือ
คูแขงขันได ตองเริ่มตนจากการกําหนดแนวทาง
การแขงขันไวอยางชัดเจนต้ังแตแรก วาองคการ
หรือธุรกิจน้ันๆ มีวัตถุประสงคในการดําเนินงาน
ใหกาวหนาไปในทิศทางใด และเพ่ือใหการวางแผน
ดําเนินงานไมผิดพลาด แผนกลยุทธการตลาด
โดยเฉพาะเร่ืองส วนผสมการตลาดอันได แก  
การจัดการสินคา ตั้งราคา การออกแบบวิธีการ
จัดจําหนายและการจัดการการสงเสริมการตลาด
ตองสอดคลองและไปในทิศทางเดียวกับแผนหลัก 

รวมไปถึงตองใหความใสใจมากเปนพิเศษในเรื่อง
การบริการดวย แผนงานที่วางตองครอบคลุม 
มคีวามชดัเจนและสอดคลองกบัสถานการณตลาด
อยู  เสมอ  อีกทั้ งยังต องติดตามศึกษาสภาพ
การแขงขันตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งจากคูแขงขัน ลูกคา
และสภาพแวดลอมทางการตลาดดวย
 การวางแผนกลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เพื่อใหธุรกิจมีความสามารถในการแขงขันเหนือ
คูแขง ผูบริหาร ผูประกอบการตองทําการวิเคราะห
ความตองการของกิจการอยางรอบคอบและ
ครบถวน แลวกลั่นกรองความตองการออกมาใช
เปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธการผลิตและ
นํ า เสนอขาย สินค  าหรื อบริ กา รผ  านระบบ
อิ เล็ กทรอนิกส   เพื่ อ ให  ได  การทํ าพาณิชย 
อิเล็กทรอนิกสที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สรางความ
เชื่อมั่น ความเช่ือถือให แก สินค าหรือบริการ
ของกิจการ  สอดคลองกับสภาพการแข งขัน 
มุ  งตอบสนองความต องการของลูกค าและ
ความตองการของกิจการท่ีกําหนดไวแตแรกดวย 
ยิ่งไปกวานั้น การวิเคราะหความตองการแทจริง
ของกิ จการก  อนการพัฒนาระบบพาณิชย 
อเิลก็ทรอนิกสของกจิการนัน้จะชวยลดขอผดิพลาด
ในการพัฒนาระบบและเพ่ิมโอกาสสําเร็จและ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันเหนือคูแขงได
ในระยะยาวดวย
 การพฒันาระบบงานพาณิชยอเิลก็ทรอนิกส
ขึ้นมาใชในองคการมีกระบวนการดําเนินงาน
อยางเปนลําดับขั้น คลายกับการพัฒนาระบบ
งานสารสนเทศขึ้นใชภายในองคการโดยทั่วไป 
(Turban, Leidner, McLean, และ Wetherbe, 
2006 : 57-60) กลาวคือ กอนการพัฒนาข้ึนใช
จําเปนอยางย่ิงท่ีผู ประกอบการ ผู บริหาร และ
ผู ที่เก่ียวของตองทําการสกัดหาความตองการ
หรือการรวบรวมข อ มูลความต องการของ
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ผูประกอบการหรือผูใชระบบใหครบถวน ชัดเจน
เสียกอน จึงจะสามารถนําไปพัฒนาเปนกลยุทธ
ที่สําคัญอยางย่ิงในการพัฒนาเปนระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสใหสอดคลองกับกลยุทธหลักและ
ตอบสนองตอความตองการขององคกร ไดอยาง
มีประสิทธิภาพและอยางมีประสิทธิผล ผลจาก
ผลการศึกษาน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ Javalgi 
และคณะ  ( 2 0 0 6 )  ที่ ไ ด  ทํ ากา ร วิ จั ย เ รื่ อ ง 
ความไดเปรยีบทางการแขงขนัอยางยัง่ยืนของธรุกจิ
ที่เก่ียวของกับอินเทอรเน็ต พบวา ความไดเปรียบ
ทางการแขงขันที่ยั่งยืนมาจากการใชเทคโนโลยี
ร วมกับทรัพยากรอันโดดเดนของธุรกิจจนเกิด
ลักษณะเฉพาะตัวของธุรกิจ  และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ Constantinides (2007 : 205) 
ที่ชี้เห็นวาการใชเพียงสวนผสมการตลาด (4P) 
นั้นยังไมเพียงพอตอการสรางความไดเปรียบ
เหนือคู แข งขัน และไดชี้ให เห็นข อจํากัดของ
การนําสวนผสมทางการตลาดแบบดั้งเดิมนี้ไปใช
กับตลาดอิเล็กทรอนิกสหรือตลาดออนไลน ไดแก 
การขาดการบูรณาการในการวางกลยุทธการ
ตลาดทั้งออฟไลนและออนไลนเพื่อใหเหมาะสม
กับโครงสรางตลาดและสภาพการแขงขัน 
 การประยุกตใช พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ใหประสบความสําเร็จ และสรางความสามารถ
ในการแขงขันเหนือคู แขงในตลาด กิจการตอง
เริ่มทําอยางเปนกระบวนการ ตามลําดับขั้นตอน 
เริ่มตนจากการวิเคราะหตลาด สภาพการแขงขัน 
ความตองการของลูกคาและความตองการภายใน
กิจการ จากน้ันทําการบูรณาการกลยุทธการตลาด
ออนไลนทั้งหมดใหสอดคลองกับกลยุทธการตลาด
หลักออฟไลน 

ขอเสนอแนะ
 ในการวิจัยครั้ งนี้  ได กําหนดขอบเขต
ของการวิจัยในสวนของกลุมตัวอยางผูใหขอมูล 
คือ ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มีสถานประกอบ
การต้ังอยูภายในประเทศไทย และมีสภาพเปน
นติบิคุคล โดยยืน่จดทะเบยีนพาณชิยอเิล็กทรอนกิส
ตอกระทรวงพาณิชย ดังนั้น เพื่อใหองคความรู
ครอบคลุมรอบด านในการทําวิจัยครั้ งต อไป 
จึงควรมีการศึกษาเชิงลึกเพิ่มขึ้น โดยเก็บขอมูล
จากผู ประกอบการที่ ไม  ได จดทะเบียนหรือ
ผู  ประกอบการที่ ยั ง ไม  ได ทํ า ธุ รกิจพาณิชย 
อิเล็กทรอนิกส เพื่อเปนการขยายผลการศึกษาน้ี
ใหครอบคลุมกวางขวางไปถึงแนวโนมการนํา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสไปใชในการสรางความ
สามารถในการแขงขันเหนือคูแขง และกลยุทธ
พาณิชยอิ เล็กทรอนิกส ต างๆ  ที่ช วยให ธุรกิจ 
หนวยงานตางๆ ใหประสบความสําเร็จ
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การศึกษาปจจัยที่สงผลการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพบานแพว ปการศึกษา 2553

Factors affected the dropping-out of Banphaeo Industrial and 
Community Education College‘s Students. In school year 2010 

วีระ ทองประสิทธิ์*

บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบานแพว ปการศึกษา 2553 จํานวน 128 คน ที่นักเรียนนักศึกษาออกกลางคัน ซึ่งผูวิจัย
กาํหนดปจจยัทีส่งผลตอการออกกลางคันของนักเรยีนนกัศกึษาเปน 4 ดาน ไดแก ปจจยัเกีย่วกบัตวันกัเรยีน
นกัศกึษา ปจจยัเก่ียวกับสภาพครอบครัว ปจจยัเก่ียวกับสถานศึกษา และปจจยัเก่ียวกับสิง่แวดลอม สาํหรับ
การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 ผลการศึกษาวิจัยพบวาปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัย การอาชีพ
บานแพว ปการศึกษา 2553 ทั้ง 4 ดาน มีดังนี้
 ดานท่ี 1 ปจจัยเก่ียวกับตัวนักเรียนนักศึกษา สวนใหญมีปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันดาน
ตัวนักเรียนนักศึกษาเอง รองลงมาเปนประเด็นที่มีผลการเรียนไมนาพึงพอใจหรือตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด 
และประเด็นการเรียนไมตรงกับสาขาวิชาที่ตองการ
 ดานที่ 2 ปจจัยเกี่ยวกับสภาพครอบครัวของนักเรียนนักศึกษา สวนใหญพบวาบิดามารดาผูปกครอง
เขมงวดกวดขันในการเรียนมากเกินไปเปนปจจัยสําคัญ รองลงมาไดแก ความสัมพันธของสมาชิกใน
ครอบครัวมีนอย และปจจัยสภาพครอบครัวแตกแยก หยาราง ครอบครัวมีฐานะยากจนตองชวยหารายได
เปนปจจัยสําคัญเชนกัน
 ดานท่ี 3 ปจจัยเกี่ยวกับสภาพของสถานศึกษา สวนใหญมีความคิดเห็นวาครูมีการลงโทษหรือตําหนิ
ติเตียนผูเรียนโดยขาดเหตุผล รองลงมาเปนประเด็นที่วิทยาลัยมีกฎระเบียบขอบังคับมากเกินไป และครู
มีการสรางแรงจูงใจในการจัดการเรียนการสอนคอนขางนอย
 ดานท่ี 4 ปจจัยเกี่ยวกับสภาพส่ิงแวดลอมภายในและภายนอกวิทยาลัยพบวาปจจัยที่เปนประเด็น
ไดแก การเดนิทางมาสถานศึกษาไมสะดวก รองลงมาเปนการคบเพ่ือนตางสถาบนั หรอืมเีพือ่นทีไ่มไดเรยีน 
และมีที่พักอาศัยอยูในสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม

คําสําคัญ : ปจจัยที่สงผลการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา

*รองผูอํานวยการ วิทยาลัยการอาชีพบานแพว
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บทนํา
 ในการพัฒนาประเทศเพื่อใหทันตอความ
เปล่ียนแปลงและความเจริญก าวหน าทาง
เทคโนโลยีนั้นกําลังคนท่ีมีคุณภาพนับเปนปจจัย
สําคัญท่ีสุด ขณะน้ีประเทศไทยกําลังดําเนินการ
ปฏริปูการศกึษาทัง้ระบบ และถอืวาการอาชวีศกึษา
เปนสวนสําคัญมากเพราะเปนการพัฒนากําลัง
คนในระดับชางฝมอื ชางเทคนิค และนกัเทคโนโลยี
ที่เปนผู สรางผลผลิตตางๆ ใหกับประเทศจึงถือ
ไดว าคุณภาพของกําลังคนเหลานี้ เป นเครื่อง
บงชี้ความสามารถในการแขงขันอยางแทจริง 

โดยรัฐบาลไดใหความสําคัญตอการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา ซึ่งไดระบุไว ในพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ระบุวา 
“การอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ ใหจัด
ในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน 
สถานประกอบการ ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการอาชีวศึกษาและกฎหมายท่ีเก่ียวของ” 
ประกอบกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดระบุไวในมาตรา 32 บัญญัติ 
วาใหมีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปน 1 ใน 

Abstract
 The research was aimed mainly at studying the factors that could have affected the 
128 students’ droping-out at Banphaeo Industrial and Community Education College in 
school year 2010. The researcher was determined 4 factors viz: factors about the student’s 
individual, factors about students family, factors about the college and factors about the 
environment: and used percentage, average and standard deviation (S.D) to analyze the data.
 The result of 4 factors studying the factors that could have affected students dropping-out 
at Banphaeo Industrial and Community Education College were as follows 
 1. Factors about students individual, the mostly affective. The others factors were the 
lower grade form standard and didn‘t study in the desire major.
 2. Factors about students family. The main factor was the parents so severe about 
the learning. The other factors were the poor relationship in the broken home family and the 
financial problem in the family
 3. Factors about the college: The main factors was the unreasonable punishment 
form teachers. The other factors were the strict rules of the college and less motivation in 
learning form the teachers.
 4. Factors about the inside and outside environment. The main factors was the poor 
transportation, and the other were friends form other school or college, and the inappropriate 
environment at their residents.

Keywords : affected the dropping-out community education college‘s students
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4 องคกรหลัก ในการจัดระเบียบบริหารกระทรวง
ศึกษาธิการและกําหนดหนาท่ีไวในมาตรา 34 
ให “คณะกรรมการอาชีวศึกษามีหนาที่พิจารณา
เสนอนโยบาย  แผนพัฒนามาตรฐานและ
หลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับที่สอดคลองกับ
ความตองการตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติการสงเสริม
ประสานงานการจัดการอาชีวศึกษา โดยคํานึงถึง
คณุภาพและความเปนเลิศทางวิชาชีพ” (สาํนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2546 : 3-4)
 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
มาตรา 6 ไดระบุวา “การจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝกอบรมวิชาชีพตองเปนการจัดการศึกษาใน
ดานวิชาชีพ ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ
เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพระดับ
ฝมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี รวมท้ัง
เปนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงขึ้นเพ่ือ
ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
โดยนําความรู ในทางทฤษฎีอันเปนสากลและ
ภูมิปญญาไทยมาพัฒนาผูรับการศึกษาใหมีความ
รู ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะ 
จนสามารถนําไปประกอบอาชีพในลกัษณะผูปฏบิตัิ
หรือประกอบอาชีพโดยอิสระได” (สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2551 : 3) 
 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ .ศ . 
2551 มาตรา 9 ไดระบุไววาหลักสูตรการจัดการ
อาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ เปนหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปนการ
ศึกษาตามหลักสูตรหลังจบมัธยมศึกษาตอนตน 
ระดบัประกาศนยีบัตรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) เปนการ
ศึกษาตามหลักสูตรหลังจบการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หลกัสูตรปริญญาตรี
สายปฏิบัติการ เปนการศึกษาหลังจบหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโดยใหโอกาสบุคคล
ที่สําเร็จการศึกษา ในแตละระดับสามารถไป
ประกอบอาชีพและกลับมาศึกษาตอเพื่อเพิ่มพูน
คุณวุฒิไดอยางตอเนื่องทั้งนี้ถือวาประสบการณ
ในการทํางานหรือการศึกษาระบบทวิภาคีเปนสวน
สําคัญในการศึกษาตอ ปริญญาตรีเทคโนโลยี
สายปฏิบัติการ การจัดหลักสูตรระยะสั้นหรือ
หลักฐานพิเศษสามารถจัดไดตามความตองการ
ของผูเรยีนและสถานประกอบการเพือ่การประกอบ
อาชีพและศึกษาตอ
 การจัดการศึกษาดังกลาวขางตนตองใช
งบประมาณจํานวนมากโดยเฉพาะการศึกษา
ดานงานอาชีพหรืออาชีวศึกษา เพราะงบประมาณ
ในการจัดซื้อเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณที่ใชฝก
ทักษะผูเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรู ลักษณะฐาน
สมรรถนะท่ีมีประสิทธิภาพและตรงกับสาขางาน
อยางมีคุณภาพ ในทางเศรษฐศาสตรถือวา การ
จัดการศึกษาเปนการลงทุนประเภทหนึ่ง เพราะ
ผู  เ รียนจะต อง รับผิดชอบค าใช จ ายในส วน
ที่นอกเหนือจากที่รัฐจัดให เชน คาใชจายสวนตัว 
เครื่องมือพิเศษ หรือฝกทักษะเพิ่มเติมตามแหลง
เรียนรู อื่นๆ ในสวนของรัฐนั้นจําเปนตองจัดสรร
เงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนการศึกษาดานนี้เปน
จํานวนมากเชนกัน ดังนั้นหากผูเรียนศึกษาแลวไม
สําเร็จการศึกษาโดยเฉพาะการออกกลางคันจะ
ดวยสาเหตุใดๆ ก็ตามจะทําใหเกิดผลเสียท่ีตาม
มาอยางมหาศาลและถือไดวาเปนความสูญเปลา
ทางการศึกษา
 นอกจากนี้การออกกลางคันของผู  เรียน 
จะเปนการสรางปญหาใหกับประเทศชาติและ
สงผลตอความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เกิดปญหา
ทางสังคม การออกกลางคันทําใหนักเรียนเหลานี้
ตองเขาสูตลาดแรงงาน โดยเปนแรงงานประเภท
ไรฝมอื ทาํใหมรีายไดตํา่ ซึง่จะสงผลตามมากระทบ
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ป ญหาเศรษฐกิจของประเทศดวย นอกจากนี้
การออกกลางคันของผูเรียนซ่ึงอยูในระยะวัยรุน 
เปนวัยที่กําลังคึกคะนอง อยากลองอยากรู สิ่ง
แปลกใหมและตองการสรางปมเดนในสังคม เมื่อ
ออกมามักจะคบเพื่อนที่ไมคอยดีนักกลุ มออก
กลางคันจึงเปนกลุ มเสี่ยงตอปญหายาเสพติด 
อาชญากรรม เปนตน (พระณรงค, 2526 : 5)
 วทิยาลยัการอาชีพบานแพว เปนสถานศกึษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
จัดการเรียนการสอนแบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก
 1. ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
 2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
 ในการจัดการเรียนการสอนน้ันประกอบไป
ดวยหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ทั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพบานแพวมีวัตถุประสงค
ในการจัดการศึกษาเพ่ือจัดการศึกษาท่ีมุ งผลิต
และพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพ 
และมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ใหบริการแกสังคม
 วิทยาลัยการอาชีพบานแพว ไดรับนักเรียน
นักศึกษาเขาศึกษาตอในแตละปการศึกษาเปน
จํานวนมากตามแผนการรับนักเรียนนักศึกษา
ที่ตั้งไวในแตละป ซึ่งขณะเดียวกันพบวามีนักเรียน
นักศึกษาที่เขาเรียนแลวไดออกจากการเรียนกอน
สําเร็จการศึกษาหรือออกกลางคันเปนจํานวนมาก
เชนกนั ดงัจะเห็นไดจากสถิตกิารเก็บรวบรวมขอมลู
นักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
และออกกลางคันในแตละปการศึกษา ซึ่งงาน
ทะเบียนไดจัดทําขอมูลไวอยางเปนระบบดังนี้

แสดงจํานวนนักเรียนที่สมัครเขาเรียนและสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช.

( ) ( )
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แสดงจํานวนนักศึกษาที่สมัครเขาศึกษาและสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
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 จากขอมูลดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวา
จํานวนนักเรียนนักศึกษาที่ออกกลางคันกอนที่จะ
สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด
มีจํานวนมาก ทั้งที่สถานศึกษาเปดโอกาสให
ผูเรียนสมัครเขาเรียนในสาขาวิชาท่ีตนเองชอบและ
สมัครใจอยากจะเรียน ทําใหเกิดปญหาตางๆ ตาม
มาอยางมากมาย โดยเฉพาะเกิดความสูญเปลา
ทางการศึกษา ปญหาที่จะสงผลกระทบตอผูเรียน 
ปญหาสังคม ปญหาครอบครัว ปญหาตอการพัฒนา
ประเทศที่จะเกิดความสูญเปลาทางเศรษฐกิจ 
สังคม  ดัง น้ันผู วิจัยในฐานะท่ีดํารงตําแหนง
รอง ผู  อํ านวยการฝ  าย วิ ชาการ ซ่ึ งมี หน  าที่
ความรับผิดชอบตอผู  เรียน จึงมีความจําเปน
จะตองใหความสําคัญและสนใจที่จะศึกษาปจจัย
ที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา
อยางแทจริง เพ่ือจะไดนําผลจากการศึกษามาใช

ในการวางแผนบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัย
การอาชีพบานแพวตอไป
 1.2 นิยามศัพทเฉพาะ
 การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดคํานิยาม
ศัพทเฉพาะเพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบของการ
วิจัยดังนี้
 นักเรียน หมายถึง ผูเรียนที่สําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) หรือเทียบเทาแลว
ลงทะเบียนเขาศึกษาตอระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ในวิทยาลัยการอาชีพบานแพว
และออกกลางคันในปการศึกษา 2553
 นักศึกษา หมายถึง ผู  เ รียนที่สําเร็จการ
ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หรอืเทยีบเทาแลวลงทะเบยีนเขาศึกษาตอในระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวิทยาลัย
การอาชีพบานแพว และออกกลางคันในปการ

แสดงจํานวนนักเรียนระดับ ปวช. ที่ออกกลางคันในปการศึกษา 2553
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แสดงจํานวนนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ที่ออกกลางคันในปการศึกษา 2553
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ศึกษา 2553
 การออกกลางคัน หมายถึง กรณีที่นักเรียน
นักศึกษาไดขึ้นทะเบียนเปนนักเรียนนักศึกษาของ
วิทยาลัยการอาชีพบานแพว และลงทะเบียนแลว
โดยเขาศึกษาระยะหนึ่งแลวออกจากสถานศึกษา
กอนท่ีจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
 ปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคัน หมายถึง 
องคประกอบหรือสภาพปญหาตางๆ ท่ีเปนสาเหตุ
หรือตัวแปรท่ีมีสวนเก่ียวของใหนักเรียนนักศึกษา
ตองออกจากสถานศกึษากอนสาํเรจ็การศึกษาตาม
หลักสูตร
 ปจจัยดานที่เก่ียวกับนักศึกษา หมายถึง 
ขอสงสัยในส่ิงที่เกี่ยวของกับตัวผูเรียนท้ังทางตรง
และทางออมที่ทําใหผูเรียนออกกลางคนั
 ป จจัยด านที่ เ ก่ียวกับสภาพครอบครัว 
หมายถึง ขอสงสัยในส่ิงที่เกี่ยวกับผูปกครองและ
ครอบครัวของผูเรียนท่ีสงผลใหผู เรียนตองออก
กลางคัน
 ปจจัยดานท่ีเกี่ยวกับสถานศึกษา หมายถึง 
ขอสงสัยในส่ิงที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการของ
วิทยาลัยการอาชีพบานแพวที่สงผลทําใหผูเรียน
ตองออกกลางคัน
 ปจจัยดานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม หมายถึง 
ขอสงสัยในสิ่งที่อยูรอบตัวของผูเรียนที่มีผลกระทบ
ทําใหผูเรียนตองออกกลางคัน

 1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 1.3.1 สถานศึกษาไดขอมูลเปนแนวทางใน
การกําหนดนโยบาย และวางยุทธศาสตรเพื่อหา
แนวทางการปองกนัและแกไขปญหาการออกกลาง
คันของนักเรียนนักศึกษา
 1.3.2 สถานศึกษามีแนวทางในการบริหาร
จดัการเพือ่ลดปญหาการออกกลางคนัของนกัเรยีน
นักศึกษา
 1.3.3 นักเรียนนักศึกษาเขาศึกษาในสถาน
ศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา
 2. วิธีดําเนินการวิจัย
 2.1 การกําหนดประชากรและกลุ ม
ตัวอยาง
 2.1.1 ประชากร
 ประชากรท่ีใชในการวิจยัครัง้นี ้ไดแก นกัเรยีน
นกัศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบานแพว ที่ออกกลาง
คันในปการศึกษา 2553
 2.1.2 กลุมตัวอยาง
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวจิยัเปนการคดัเลอืก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากประชากร
ที่ออกกลางคันทั้งหมดในปการศึกษา 2553 ทั้ง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 138 
คน
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 2.2 การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล
 การสรางเครื่องมือสําหรับการวิจัย ผูวิจัยได
ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังนี้
 2.2.1 ศึกษาขอมูลรายละเอียดจากเอกสาร 
ทฤษฎี บทความและงานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือนํา
ขอมูลมาประกอบในการสรางแบบสอบถาม
 2.2.2 หลังจากนั้นผู  วิจัยได สร างแบบ
สอบถามตามวตัถปุระสงคของการวจิยั โดยกาํหนด
เนื้อหาของเครื่องมือใหครอบคลุมภารกิจหลักทั้ง 4 
ดาน ดังนี้
 - ปจจัยเกี่ยวกับตัวนักเรียนนักศึกษา
 - ปจจัยเกี่ยวกับครอบครัว
 - ปจจัยเกี่ยวกับสถานศึกษา
 - ปจจัยที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม
 2.2.3 การตรวจสอบความเที่ยงตรงดาน
เนื้อหา (Content Validity) โดยใชดัชนีความ
สอดคลองตามวิธีของไรวิเนลล่ีและแฮมเบิลตัน 
(Rainelle and Hamilton, 1978 : 34-37 อางใน
พวงรัตน ทวีรัตน, 2538 : 117) โดยกําหนดคะแนน
จากการพิจารณา ดังนี้

 +1 หมายถงึ แนใจวาตรงกบัขอบขายเนือ้หา
ที่ระบุไว
 0 หมายถึง ไมแนใจวาตรงกับขอบขาย
เนื้อหาที่ระบุไว
 -1 หมายถึง แนใจวาไมตรงกับขอบขาย
เนื้อหาที่ระบุไว
 จากการวเิคราะหหาคา IOC ในการสอบถาม
ที่มีคาดัชนีสอดคลองตํ่ากวา 0.5 ขึ้นไปถือวา
ใชได ตรงตามเน้ือหา ซึ่งผลการวิเคราะหพบวา
แบบสอบถามจํานวน 36 ขอ มีคาดัชนีความ
สอดคลองอยูระหวาง 0.82-1.00% ซึ่งถือวาอยูใน
เกณฑที่นําไปใชเปนเครื่องมือได
 5.4 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขเพิ่ม
เติมทีเ่หมาะสม แลวนาํไปใหผูเชีย่วชาญตรวจสอบ
คุณภาพอีกครั้ง กอนนําไปเก็บขอมูล
 2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
 หลังจากไดพัฒนาเครื่องมือเปนที่เรียบรอย
แลว ผูวิจัยไดกําหนดกรอบระยะเวลาและขั้นตอน
ในการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
 2.3.1 ผู  วิจัยสํารวจข อมูลพื้นฐานของ
นกัเรียนนกัศึกษาท่ีออกกลางคันโดยท่ีอยูในปจจุบนั

ตารางแสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับชั้น

58

2 34

3

9

2

25
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ที่สามารถติดตอได เพื่อจัดสงเครื่องมือไปให
ตอบแบบสอบถาม
 2.3.2 ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปยังนักเรียน
นักศึกษาที่ออกกลางคันประจําปการศึกษา 2553 
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2554 จํานวน 138 ฉบับ 
โดยใหสงกลับมายังงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ วิทยาลัยการอาชีพบานแพว ภายใน
เดือนธันวาคม 2554
 2.3.3 ผู วิจัยไดประสานงานกับนักเรียน
นั ก ศึ กษ าที่ อ อ กล า ง คั นแล  ว มิ ไ ด  ต อบ รั บ
ส  งแบบสอบถามก ลับมา เ พ่ื อติ ดตามและ
สงแบบสอบถามกลับไปใหใหมอีกครั้ง
 2.3.4 ผู วิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืน
มาและดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของ
แบบสอบถามมีจํานวน 100 ฉบับ คิดเปนรอยละ 
72.46
 2.3.5 ผูวจิยัทาํการรวบรวมแบบสอบถามที่
สมบูรณมาวิเคราะหเพื่อหาคาทางสถิติ
 2.4 ลักษณะของเคร่ืองมือ
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ 
(Quantitative) ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยการศึกษา
คนควา วิเคราะห จากเอกสาร บทความ แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกกลาง
คันของนักเรียนนักศึกษา แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกตองและสอดคลองกับเนื้อหา
วัตถุประสงคของการวิจัย ซึ่งสามารถแบงออกเปน 
3 ตอน ดังนี้
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูล
ทั่วไปของผู ตอบแบบสอบถามเปนแบบสํารวจ
รายการ (Check list) มีจํานวน 10 ขอ
 ตอนท่ี 2 เปนระบบสอบถามเก่ียวกับปจจัย
สาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาของ
วิทยาลัยการอาชีพบานแพว ปการศึกษา 2553 

เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (rating 
scale) 5 ระดับ เพื่อวัดความคิดเห็นตามแนวคิด
ของลิเคิรท (Likert technique) จํานวน 36 ขอ 
ประกอบไปดวยดานตางๆ จํานวน 4 ดาน ดังนี้
 1) ปจจัยดานที่เกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษา
 2) ปจจัยดานที่เกี่ยวกับครอบครัว
 3) ปจจัยดานที่เกี่ยวกับสถานศึกษา
 4) ปจจัยดานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
 โดยมคีวามหมายและการกาํหนดคาคะแนน
ดังนี้
 ระดับ 5 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็น
วาปจจัยสาเหตุนั้นสงผลตอการออกกลางคันของ
นักเรียนนักศึกษาในระดับมากที่สุด
 ระดับ 4 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็น
วาปจจัยสาเหตุนั้นสงผลตอการออกกลางคันของ
นกัเรียนนักศึกษาในระดับมาก
 ระดับ 3 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็น
วาปจจัยสาเหตุนั้นสงผลตอการออกกลางคันของ
นักเรียนนักศึกษาในระดับปานกลาง
 ระดับ 2 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็น
วาปจจัยสาเหตุนั้นสงผลตอการออกกลางคันของ
นักเรียนนักศึกษาในระดับนอย
 ระดับ 1 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็น
วาปจจัยสาเหตุนั้นสงผลตอการออกกลางคันของ
นักเรียนนักศึกษาในระดับนอยที่สุด
 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกบัขอเสนอ
แนะและแนวทางการแกปญหาการออกกลางคัน
ของนักเรียนนักศึกษาลักษณะเปนแบบปลายเปด 
(Open ended questionnaire) จํานวน 5 ขอ
 2.5 สถิติและการวิเคราะหขอมูล
 ภายหลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
แบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดนําขอมูล
มาแจกแจงพิจารณาความถูกตองและสมบูรณ โดย
สรุปไดดังนี้
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 2.5.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
หาคาเฉล่ียรอยละ
 2.5.2 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นปจจัย
สาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา
วเิคราะหขอมูลทางสถติดิวยการหาคาเฉล่ีย (Mean) 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation : 
S.D)
 2.5.3 ข อคําถามเก่ียวกับข อเสนอแนะ
และแนวทางการแกไขวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ
รอยละและอภิปรายคําถามปลายเปดตามท่ีผูตอบ
แบบสอบถามเสนอมา
 3. ผลการวิเคราะหขอมูล
 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
การออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัย
การอาชีพบานแพว ปการศึกษา 2553” ผูวิจัย
ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดรับจากกลุม
เปาหมาย แลวจัดกระบวนการประมวลผลโดย
ทําใหในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในการวิเคราะห

เนือ้หาจากการสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ผูวจิยั
ไดแยกประเด็นการวิเคราะหออกเปน 3 ตอน ดังนี้
 ตอนที่ 1 ข อมูลทั่ ว ไปของ ผู  ตอบแบบ
สอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยการหาคารอยละ
 ตอนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอ
การออกกลางคันของนักเรียนนักศกึษาวิทยาลัยการ
อาชีพบานแพว ปการศึกษา 2553 วิเคราะหขอมูล
ดวยหาคาเฉลีย่ ( ) และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D)
 ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะและ
แนวทางการแกไขปญหาการออกกลางคันของ
นกัเรยีนนักศกึษาวิทยาลัยการอาชีพบานแพว ปการ
ศึกษา 2553 วิเคราะหขอมูลโดยพิจารณาความถูก
ตองสมบูรณ และสรุปแบบความเรียง 

ผลการวิเคราะหขอมูล
 ผูวิจัยไดสรุปการวิเคราะหขอมูลในรูปของ
ตารางในการอภิปรายตามขอมูลที่ปรากฏทาย
ตาราง

ตารางแสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ

( )

 
 

72 
28 

72.00 
28.00 

 จากตาราง พบวาผูตอบแบบสอบถามทีเ่ปน
นักเรียนนักศึกษาสวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 
72 คน คิดเปนรอยละ 72 และเปนเพศหญิงจํานวน 

28 คน คิดเปนรอยละ 28 ของผูตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด
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 จากตาราง พบวาผู ตอบแบบสอบถามท่ี
เปนนักเรียนนักศึกษา สวนใหญมีสาเหตุปจจัยท่ี
ออกจากวิทยาลัยเกี่ยวกับตัวนักเรียนนักศึกษา มี
จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 64 รองลงมาเปน
ปจจัยปญหาเก่ียวกับสภาพครอบครัวมีจํานวน 20 
คน คิดเปนรอยละ 20 มีปจจัยปญหาเก่ียวกับสิ่ง
แวดลอมมีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 11 และมี
ปจจัยปญหาเก่ียวกับสถานศึกษา มีจํานวน 5 คน 
คิดเปนรอยละ 5 ตามลําดับ
 ผูวิจัยไดใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขปญหา
การออกกลางคันซึ่งพอจะสรุปแนวทางไดดังนี้

1. ดานเกี่ยวกับตัวนักเรียนนกัศึกษา
 1.1  การคบเพ่ือนท่ีไมเหมาะสมจึงทําให
นักเรียนเปนคนไมดี
 1.2  ชอบไปกับเพ่ือนที่ไมคิดถึงเรื่องเรียน
 1.3  เก็บรายวิชาที่เรียนตกไมหมดจึงตอง
ลาหยุดพักการเรียน
 1.4  ไมมีความพรอมที่จะเรียนตอในสาย
อาชีพ
 1.5  มีป ญหาเกี่ยวกับสิ่ ง เสพติด  ถูก
กลาวหาวาผูชายขี้กัญชา จึงไมอยากมาโรงเรียน
 1.6  ไมอยากเรียนตอ

 1.7  ชอบหนีเรียน
 1.8  ผูเรียนติดศูนย(0) ขาดเรียน (ขร.) เลย
ไมอยากมาเรียน
 1.9  ครูผูสอนเช็คใหขาดเรียนบอย
 1.10 ไมอยากเรียนติดเพื่อนติดแฟน
 1.11 ทะเลาะวิวาทกับเพ่ือนนักเรียนใน
สถานที่เดียวกัน
2. ดานเกี่ยวกับสภาพครอบครัว
 2.1  ผูปกครองไมมีคนชวยทํางานเลยให
ชวยทํางาน
 2.2  ครอบครวัรบัไมไดทีล่กูติดยาจงึไมสง
ใหเรียน

 2.3  รายไดผู ปกครองไมคงท่ี เนื่องจาก
มีงานทําไมประจํา
 2.4  ไมไดอยูกับบิดามารดา
 2.5  บิดามารดาตามใจมากเกินไป
 2.6  ผูปกครองไมเอาใจใสดูแล ปลอยปะ
ละเลย
 2.7  สภาพครอบครัวมีปญหา
3. ดานเกี่ยวกับสถานศึกษา
 3.1  วิทยาลัยมีกฎระเบียบเครงครัดมาก
เกินไป
 3.2  ไมมีความเปนอิสระ

 ( )  
 

 
 

64 
20 
5 
11 

64.00 
20.00 
5.00 
11.00 

 100 100.00 

ตารางแสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสาเหตุการออกจากวิทยาลัย
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 3.3  งานทะเบียนใหบริการขอมูลดาน
ผลการเรียนไมดีพอ
 3.4  สถานศกึษามอีปุกรณเคร่ืองมอืในการ
เรียนนอยเกินไป
 3.5  ไมมีการบริการจัดหาอุปกรณมาให
บริการนักเรียนในชวงกิจกรรม
 3.6  สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมไมดี
ไมสวยงาม
4. ดานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
 4.1  สิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวนักศึกษาทําให
เกิดการเบี่ยงเบน ยาเสพติด มีผลตอการเรียน 
ของนักศึกษา
 4.2  วิทยาลัยมีทางออกไดหลายทาง
 4.3  การเดินทางมาเรียนไมสะดวก
 4.4  มีความอับอายเพ่ือนซ่ึงลอวาติดยา
เสพติด
 4.5  หองสุขาในสถานศึกษาไมสะอาด
 4.6  มีสิ่งอบายมุขอยูรอบๆ วิทยาลัย
 4.7  แมลงวัน สุนัขมากเกินไป
 4.8  สิ่งแวดลอมไมดี
 4.9  ตนไมนอยเกินไป
 4.10 ชอบมบีคุคลภายนอกมาคอยอยูหนา
วิทยาลัย

4. อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัยเรื่อง
การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของ
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบานแพว 
ปการศึกษา 2553 ทําใหพบประเด็นที่นาสนใจ
ตอการจัดการเรียนการสอน และการกําหนด
นโยบายในการจดัการศกึษาของสถานศกึษาสงักดั
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงนําผล
ในภาพรวมมาอภิปรายดังตอตอไปนี้

 1. ปจจัยที่สงผลตอการออกกกลางคัน
ดานเก่ียวกับตัวนักเรียนนักศึกษา พบวาการมีผล
ตอการเรียนไมนาพึงพอใจหรือต่ํากวาเกณฑ
ทีก่าํหนด เปนปญหามากทีส่ดุ ซึง่ผูวจิยัมคีวามเหน็
วานกัเรยีนไมสามารถปรับตัวเขากบัสภาพแวดลอม
หรือปรับบริบทของการเรียนวิชาชีพได และการ
ใหความสําคัญตอการเรียนนอยทําใหนักเรียน
นักศึกษาไมสนใจเรียน ติดเพื่อนไมเขาเรียนตาม
ตารางเรียนท่ีกําหนดจึงทําใหผลการสอบต่ํากวา
เกณฑและออกจากการเรียนกอนกําหนดในที่สุด
 2. ปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันของ
นักเรียน นักศึกษา ดานเกี่ยวกับสภาพครอบครัว
พบวา ปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันเปนกรณี
ทีบ่ดิามารดา ผูปกครองเขมงวดกวดขนัในการเรยีน
มากเกินไป รองลงมาความสัมพันธของสมาชิก
ในครอบครัวมีนอย สภาพครอบครัวแตกแยก 
หยาราง และครอบครัวมีฐานะยากจน ตองชวย
หารายได ตามลําดับ ซึ่งผู วิจัยมีความเห็นวา 
เยาวชนในวัยนี้ไมชอบการเขมงวดหรือการบังคับ
ใหอยู ในกรอบมากเกินไป ทําใหไมอยากเรียน 
และความสัมพันธใกลชิดของครอบครัวก็เปน
ประเด็นปญหาเชนกันท่ีทําใหผู เรียนขาดความ
อบอุน หรือบุคคลท่ีจะระบายความรูสึก การขอ
คาํปรึกษาหารือ ตลอดจนสภาพครอบครัวแตกแยก 
หยาราง ก็เปนประเด็นปญหาเชนกัน
 3. ปจจัยที่ส งผลตอการออกกลางคัน
ของนักเรียนนักศึกษา ดานเกี่ยวกับสถานศึกษา 
พบวา ครูมีการลงโทษหรือตําหนิติเตียนโดยขาด
เหตุผลมากท่ีสุด รองลงมาเปนกรณีที่วิทยาลัย 
มกีฎระเบียบขอบังคับมาก ครมูกีารควบคุมอารมณ
หรอืพฤตกิรรมทีไ่มเหมาะสม ครมูกีารสรางแรงจงูใจ
ในการจัดการเรียนการสอนคอนขางนอย เคร่ืองมือ 
อุปกรณ เครื่องจักร วัสดุฝกมีไมเพียงพอ และการ
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จัดการดูแลชวยเหลือผู ดอยประสิทธิภาพ ตาม
ลําดับจากประเด็นปญหาผูวิจัยมีความคิดเห็นวา
วิทยาลัยดําเนินการตามนโยบายของการจัดการ
อาชีวศึกษา ดวยงบประมาณที่มีขอจํากัด และ
บคุลากรมีจาํนวนคอนขางนอยทําใหการดูแลเอาใจ
ใสนักเรียน นักศึกษาไมทั่วถึง
 4. ปจจัยที่ส งผลตอการออกกลางคัน
ของนักเรียน นักศึกษา ดานเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
พบวา การเดินทางมาเรียนไมสะดวก เปนปจจัย
ทีส่าํคญัรองลงมาเปนการคบเพ่ือนตางสถานศึกษา 
หรือมีเพ่ือนท่ีไมไดเรียน มีที่พักอาศัยอยูในสภาพ
แวดลอมที่ไมเหมาะสม ปฏิบัติตนเขากับเพื่อน
ในวิทยาลัยไมได และการจัดสภาพแวดลอมใน
วิทยาลัยไมเหมาะสม ตามลําดับ ซึ่งผูวิจัยมีความ
คิดเห็นวาสถานที่ตั้งของสถานศึกษาเปนสิ่งจําเปน
ตอความตองการของผู เรียนโดยเฉพาะระยะ
ทางการเดินทางมาเรียน ที่ตั้งของสถานศึกษา
อยูในสภาวะแวดลอมท่ีเหมาะสมกับปริการจัดการ
ศึกษาหรือไม สิ่งตางๆ เหลานี้ยอมมีความสําคัญ
ตอความตองการของผูเรียน

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
 การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคัน
ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบานแพว 
ปการศึกษา 2553 สรุปเปนขอเสนอแนะระดับ
นโยบายและระดับการปฏิบัติงาน ดังนี้
 1. สํ า นั ก ง า น คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ข อ ง
อาชวีศกึษา ตองกาํหนดนโยบายในการรบันกัเรยีน
นักศึกษาใหมโดยมีการสอบคัดเลือกตามความ
ถนัดของผูเรียนกอนเขาเรียนในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
 2. สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
ควรกําหนดนโยบายจักสรรทุนการศึกษาใหแก

ผูเรยีนอยางทัว่ถงึโดยการสนบัสนนุงบประมาณการ
หารายไดระหวางเรียนทุกสาขาวิชา
 3. สํ า นั ก ง า น คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ข อ ง
อาชีวศึกษา จะตองาสนับสนุนงบประมาณดาน
ครุภัณฑ วัสดุอุปกรณ อยางเพียงพอตอความ
ตองการของผูเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 4. สํ า นั ก ง า น คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อาชีวศึกษา จัดทํานโยบายการประชาสัมพันธ
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาอยางทั่วถึง 
สรางความรูความเขาใจระหวางสถานศึกษากับ
ผูเรียน ผูปกครอง อยางทั่วถึงและตอเนื่อง
 5. สถานศึกษาต องพัฒนาปรับปรุ ง
หลักสูตรรวมกันภาคอุตสาหกรรม เพื่อใหการ
จัดการเรียนการสอนมีความสอดคลองกับความ
ตองการของภาคเอกชน
 6. สถานศกึษาควรจดัต้ังหนวยงานเฉพาะ
เพื่อชวยเหลือดูแลผูเรียนทุกดาน ใหเกิดการปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง และจัดกิจกรรมเสริมรวมกันระหวาง
สถานศึกษากับผูปกครอง
 7. สถานศึกษาควรจัดครูผูสอนใหความ
ชวยเหลือดูแลผู เรียนอยางทั่วถึง มีการประชุม
รวมกันระหวางสถานศึกษากับผูปกครอง

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
 ปญหาการออกการคันมีปจจัยหลายอยาง
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ ตั้งแตระดับอนุบาล
จนถึงอุดมศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาพ
รวมมีมากถึงรอยละ 30 ซึง่เปนประเด็นปญหาใหกบั
สถานศึกษาในสังกัด ดงัน้ันเพ่ือใหเกดิประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นผูวิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรจะมีการวิจัยใน
ครั้งตอไป ดังนี้
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 1. ศึกษาพฤติกรรมของผูเรียนที่มีตอการ
เรียนสายอาชีพในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 2. ศกึษาแนวทางการเช่ือมโยงรหัสวิชาการ
เรียน สายอาชีพกับหนวยงานทางการศึกษาอื่น
ที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกัน
 3. ศึกษาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรม
ของครูบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อรองรับการ
จดัการเรียนการสอนสายอาชีพในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
เรื่อง การนับจํานวน 1-20 เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร 

สําหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนวัดอุดมรังสี
The Development of Computer Assisted Instruction 

Counting Lesson From One-Twenty for Development Skills 
in Mathematics in 2nd Grade of Kindergaten Students 

of Watudomrungsee School

กวีสิริ เล็กฉลาด*

บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การนับจํานวน 1-20 
สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนวัดอุดมรังสี ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ คือ 80/80 และ 
2) เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรยีนชัน้อนบุาลปที ่2 กอนเรียนและหลงัเรยีน กลุมตัวอยาง
ทีใ่ชในการวจิยั เปนนกัเรยีนชัน้อนบุาลปที ่2 โรงเรยีนวดัอดุมรงัส ีสาํนกังานเขตหนองแขม กรงุเทพมหานคร 
จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การนับจํานวน 1-20 สําหรับ
นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินคุณภาพบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย คารอยละ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ คาเฉลี่ยดัชนีความสอดคลอง และ
คาทดสอบที

ผลการวิจัยสรุปวา
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การนับจํานวน 1-20 สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 มี
ประสิทธิภาพ 84.83/90.17 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ 80/80 ที่ตั้งไว 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การนับจํานวน 1-20 
สําหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คําสําคัญ : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การนับจํานวน

*นักศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
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Abstract
 The purposes of this research were to 1) development a computer Assisted Instruction 
Counting Lesson From One-Twenty for Mathematical skills Development in the 2nd grade 
of Kindergarten students of Watudomrungsee School to meet the basic requirement of 80/80, 
and 2) compare the academic achievement of teaching with the computer assisted instruction 
program before and after. The research sample were taken in 30 students from the 2nd grade 
of Kindergarten students at Watudomrungsee School, Nong-khame District, Bangkok. The 
research instruments consists of the assessment of computer assisted instruction program with 
the quantitative evaluation for the tools. The collected data were statistically analyzed by mean 
score, percentage, standard deviation, difficulty index, discrimination index, confidential interval, 
consistency and t-test.
 The findings of the study were as follows:
 1. The efficiency of teaching by using computer assisted instruction program was 
84.83/90.17 which better than the hypothesized criteria of 80/80.
 2. The academic achievement of post-test after using the computer assisted instruction 
program was significantly higher than the pre-test at p<0.01.

Keywords : development of instruction computer ; Assisted, Counting lesson

บทนํา
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 
2546 กลาววาในการจัดการประสบการณใหเด็ก
อายุ 3-5 ป จะตองยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูควบคู
กับการใหการศึกษา โดยคํานึงถึงความสนใจและ
ความตองการของเด็กทุกคน เพื่อใหเด็กพัฒนา
ทุกดานทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สตปิญญา โดยจัดกจิกรรมท่ีหลากหลายบูรณาการ
ผานการเลนและกิจกรรมที่เปนประสบการณตรง
ผานประสาทสมัผสัทัง้หา เหมาะสมกบัคณุลกัษณะ
ตามวัยเปนความความสามารถตามวัยหรือตาม
ธรรมชาติเมื่อเด็กมีอายุถึงวัยนั้นๆ พัฒนาการการ
แตละวัยอาจจะเกิดขึ้นแตกตางกันไปในแตละ
บุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู กับสภาพแวดลอมการอบรบ

เลี้ยงดูและประสบการณตางๆ ที่เด็กไดรับ ดังนั้น
จําเปนตองทําความเขาใจคุณลักษณะตามวัยของ
เด็กอาย ุ3-5 ป เพือ่นาํไปพจิารณาจัดประสบการณ

ใหเด็กแตละวัยไดอยางถูกตองเหมาะสม และ
พัฒนาเด็กใหเต็มตามความสามารถและศักยภาพ 
(กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ. 2546:8)
 การพัฒนาความสามารถของเด็กต อง
มี ก า ร จั ดสภาพแวดล  อม ท่ี เ หมาะสม  จั ด
ประสบการณเพื่อพัฒนาใหเด็กเกิดการเรียนรู  
โดยเฉพาะดานคณิตศาสตร คณิตศาสตรมีสวน
สําคัญอยางยิ่งในชีวิตประจําวันของเด็ก ซึ่งครู
และผูปกครองก็คงตระหนักถึงความสําคัญของ
คณิตศาสตรในการเลนและพูดคุยของเด็กนั้น 
มักจะมีเรื่องคณิตศาสตรเขามาเก่ียวของในชีวิต
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ประจําวันอยูเสมอ เริ่มตั้งแตเลขที่บาน ทะเบียนรถ 
ปฏิทิน นาฬกา ซื้อของตองจายเงินเทาไร ทอน
เทาไร แมคาจะชั่งของเทาไร จึงจะคิดเงินจาก
เราเทาน้ัน จะข้ึนรถเมลเบอรอะไร จะใชโทรศัพท
อะไรนัดกับเพื่อนเวลาใด จะตองตื่นนอนเวลาไหน
จงึจะไปทาํงานทันเวลา เหลานีล้วนแตเกีย่วของกบั
คณติศาสตรทัง้ส้ิน (นติยา ประพฤตกจิ . 2541:3-4)
 การจัดประสบการณเพื่อใหเด็กปฐมวัย 
เกิดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรสามารถสอด
แทรกไดทุกกิจกรรม การจัดกิจกรรมโดยใชสื่อ
ที่เหมาะสมเปนตัวกลาง ที่ชวยในการนําความรู
จากครูผู สอนหรือแหล งความรู  ไปยังผู  เ รียน 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว ให ผู  เรียนเกิด
ความพึงพอใจ สนใจและสนุกสนาน สื่อการสอน
จึงเปนส่ือกลางที่ทําใหเนื้อหาที่ยากกลับงายขึ้น 
บทเรียนที่ซับซ อนนั้นกลับชัดเจนมากยิ่ งขึ้น 
จึงนับเปนสื่อที่ช วยพัฒนาทางดานสติปญญา 
มีการนําส่ือคอมพิวเตอรชวยสอนในเด็กปฐมวัย
มาสงเสริมพัฒนาการทางดานสติปญญาเพราะ 
คอมพิวเตอรชวยสอนนับเปนสื่อการเรียนการสอน
ทางคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึง โดยมีการดึงเอา
ความสามารถของคอมพิวเตอรที่มีทั้งภาพและ
เสียง ซึ่งถือไดว าเปนสื่อประสมแลวถายทอด
ลงบทเรียน เปาหมายก็เพื่อดึงดูดความสนใจ
และกระตุ นใหผู  เรียนอยากเรียนรู  นอกจากน้ี
คอมพิวเตอรชวยสอนยังสามารถตอบสนองความ
แตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดี อีกทั้งยัง
สามารถประเมินผลและตรวจสอบความเขาใจได
ตลอดเวลา การที่คอมพิวเตอรชวยสอนมีทั้งภาพ
และเสียงรวมถึงการใหผลปอนกลับในทันทีจึงเปน
สิ่งท่ีดึงดูดความสนใจของเด็ก และเปนการกระตุน
จูงใจใหเด็กตองการเรียนรู ซึ่งตามหลักจิตวิทยาใน
เรื่องของการเราความสนใจ ผูเรียนที่มีแรงจูงใจสูง

ยอมจะเรียนไดดีกวาผูที่มีแรงจูงใจนอยหรือไมมี
แรงจูงใจเลย (สินีนาถ ตลึงผล. 2541)
 จากความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยในฐานะ
ครูผู สอนจึงมีความสนใจ ที่จะสร างบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การนับจํานวน 1-20 
เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นอนุบาล ปที่ 2 โรงเรียนวัดอุดมรังสี เพื่อสงเสริม
ใหเด็กปฐมวัยสามารถนับจํานวน 1-20 ได และ
พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรและการเรียนการ
สอนคณิตศาสตรสาํหรับเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะ
สม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพื่ อพัฒนาบทเ รียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอน เรื่อง การนับจํานวน 1-20 เพื่อพัฒนา
ทักษะทางคณิตศาสตร ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80
 2. เพื่ อ เปรี ยบ เที ยบผลสัมฤท ธ์ิทาง
การเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 กอนเรียน
และหลังเรียน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
เรื่อง การนับจํานวน 1-20 

สมมติฐานของการวิจัย
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 
การนับจํานวน 1-20 สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาล
ปที ่2 โรงเรยีนวดัอดุมรงัส ีทีส่รางข้ึนมปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 80/80
 2. นักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 โรงเรียน
วัดอุดมรังสี ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่สรางขึ้น เรื่อง การนับจํานวน 1-20 
สาํหรบันกัเรยีนชัน้อนุบาลปที ่2 โรงเรยีนวดัอดุมรงัสี 
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวากอนเรยีน
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ขอบเขตของการวิจัย
 1. ประชากรท่ีใชในการวิจัย
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียน
ชัน้อนุบาลปที ่2 โรงเรียนวัดอดุมรังส ีสาํนักงานเขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการ
ศึกษา 2555 จํานวน 2 หองเรียน นักเรียน 60 คน 
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปน
นักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนวัดอุดมรังสี 
สํานักงานเขตหนองแขม  กรุง เทพมหานคร 
ภาคเรยีนที ่2 ปการศึกษา 2555 จาํนวน 1 หองเรยีน
นักเรียน 30 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)
 3. ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบดวย
 ตัวแปรตน ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่องการนับจํานวน 1-20 สําหรับนักเรียนชั้น
อนุบาลปที่ 2 โรงเรียนวัดอุดมรังสี
 ตัวแปรตาม ไดแก 
  3.1 ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพขอ งบท เ รี ย น
คอมพิวเตอร ช วยสอนเ ร่ืองการนับ  จํานวน 
1-20 สําหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 โรงเรียน
วัดอุดมรังสี ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
  3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการ
นับจํานวน 1-20 สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 
โรงเรียนวัดอุดมรังสี
 4. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย
 เนื้ อหาที่ ใช  ในการวิจัย  เป นบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองการนับจํานวน 1-20 
สาํหรบันกัเรยีนช้ันอนบุาลปที ่2 โรงเรยีนวดัอดุมรังสี
 5. ระยะเวลาในการวิจัย  
 ดําเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2555 ณ โรงเรียนวัดอุดมรังสี สํานักงานเขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร 

นิยามศัพทเฉพาะ
 1. บทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน หมายถงึ 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การนับจํานวน 
1-20 ที่สรางขึ้นโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับ
ใชกับคอมพิวเตอร มีลักษณะของภาพเคล่ือนไหว 
โดยมีเสียงประกอบในการนับจํานวนรูปภาพ
ทีละภาพ
 2. ทักษะทางคณิตศาสตร   หมายถึง 
ความสามารถในการนับจํานวน 1-20 ที่ไดรับจาก
การจัดประสบการณทางคณิตศาสตรที่เก่ียวกับ
การนับจํานวน 1-20 ของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 
โรงเรียนวัดอุดมรังสี โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน
 3. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
ช  วยสอน  หมายถึ ง  คุณภาพของบทเรี ยน
คอมพิวเตอรชวยสอน ที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียน
รู ตามมาตรฐานสื่อการเรียนการสอนที่กําหนดขึ้น
โดยใชเกณฑมาตรฐาน 80/80
 80 ตวัแรก หมายถงึ คะแนนเฉลีย่จากการทาํ
แบบฝกหัดระหวางเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน คิดเปนรอยละไมตํ่ากวา 80
 80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉล่ียจาก
การทําแบบทดสอบภายหลังเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน คิดเปนรอยละไมตํ่ากวา 80
 4. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
หมายถึง เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและ
หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 
การนับจํานวน 1-20 สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาล
ปที่ 2 โรงเรียนวัดอุดมรังสี ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปน
ขอสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 
20 ขอ
 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง 
ผลการทําแบบทดสอบที่เกิดจากการสอบหลังจาก
การเรียน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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เรื่อง การนับจํานวน 1-20 สําหรับนักเรียนชั้น
อนุบาลปที่ 2 โรงเรียนวัดอุดมรังสี ซึ่งวัดไดจากการ
ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูวิจัย
สรางข้ึน

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
 1. ผลจากการวิจัยนี้ทําใหได
 บท เ รี ยนคอมพิ ว เ ต อ ร  ช  ว ย สอนที่ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑและสามารถนําไปใชเปน
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การนับจํานวน 1-20 
เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียน
ชั้นอนุบาลปที่ 2 
 2. เปนแนวทางในการพัฒนาสื่อ
 การสอนโดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สําหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2

กรอบความคิดในการวิจัย
 การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
เรื่อง การนับจํานวน 1-20 เพื่อพัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 
โรงเรียนวัดอุดมรังสี มีกรอบความคิดในการวิจัย
ดังนี้

วิธีดําเนินการวิจัย
 1. นํ าห นั งสื อ  จากคณะค รุศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา นําไป
ติดตอกับผูอํานวยการโรงเรียนวัดอุดมรังสี เพื่อขอ
ความอนุเคราะห และขอความรวมมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล
 2. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนไปทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) นักเรียนจะ
ใชเวลาในการทดสอบ 30 นาที
 3. นําบทเรียนคอมพิวเตอร ช วยสอน 
เรื่อง การนับจํานวน 1-20 ใหนักเรียนเรียน โดย
นักเรียน 1 คน ตอ 1 เครื่อง 
 4. เรียนและทําแบบฝกหัดระหวางเรียน
 5. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรยีนใหนกัเรยีนทดสอบหลงัเรยีน ใชเวลาในการทาํ
ขอสอบ 30 นาที
 6. นําคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบกันโดยใชสถิติ 
T-Test แบบ Dependent

ผลการวิจัย
 1. ผูวจิยันาํบทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอน
แบบท่ีปรับปรุงแกไขแลวจากการทดลองคร้ังท่ี 2 
ไปทดลองใชกับนักเรียน ที่ไมใชกลุ มตัวอยาง 
จํานวน 30 คน และนําคะแนนแบบฝกหัดระหวาง
เรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ไป
วิเคราะหหาแนวโนมของประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ตามเกณฑที่กําหนดไว
คือ 80/80 ผู วิจัยไดวิเคราะหโดยพิจารณาผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามเกณฑที่กําหนดไว 
ไมตํ่ากวา 80/80 มีพบวาได 84.83/90.17 สูงกวา
เกณฑที่กําหนด แสดงวามีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

1

80/80
2
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 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ที่เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การนับ
จํานวน 1-20 สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 
โรงเรียนวัดอุดมรังสี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว

ตารางที่ 1  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของ
คะแนนกอนเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การ
นับจํานวน 1-20 สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 
โรงเรียนวัดอุดมรังสี

 2. วิ เคราะห  เป รียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล
 1. ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเม่ือเทียบกับเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 พบวาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีคาเทากับ 84.83/90.17 
ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไว  คือ 80/80 
ซึ่งหมายความวาบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน 
เรื่อง การนับจํานวน 1-20 สําหรับนักเรียนชั้น
อนุบาลปที่ 2 โรงเรียนวัดอุดมรังสี ชวยใหนักเรียน
เกิดการเรียนรู ไดถูกตอง คิดเปนรอยละ 84.83 
และนักเ รียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤท ธ์ิ
ทางการเรียนในแตละขอเฉลี่ยร อยละ 90.17 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผู วิจัยสรางข้ึน 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว 
 2. เปรยีบเทียบความแตกตางของคะแนน
กอนเรียนและหลังเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนปรากฏวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เป นขอมูลสนับสนุนวา
บทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอนมีประสิทธิภาพ
ในระดับที่สามารถใชเปนสื่อการเรียนการสอน 
 3. ขอสังเกตในการทดลองพบวา การใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยการนําเอา
เนื้อหาทางคณิตศาสตร การนับจํานวน 1-20 
ซึ่งเขาใจยากสําหรับนักเรียนระดับอนุบาล มา
อธบิายดวยเทคนิคและภาพ รวมถึงภาพเคล่ือนไหว 
ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจในเน้ือหามากข้ึน 

** .01

30

30

11.87

17.30

1.71

1.37
19.61** .000

สรุปผลการวิจัย
 สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 
การนับจํานวน 1-20 สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาล
ปที่ 2 โรงเรียน วัดอุดมรังสี กรุงเทพมหานคร 
มีคาประสิทธิภาพ 84.83/90.17 สูงกวามาตรฐาน
ที่ตั้งไว 80/80 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนเรื่องการนับจํานวน 1-20 และมีคุณภาพ
และคาประสิทธิภาพสูงกวามาตรฐานท่ีตั้งไว ซึ่ง
เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย
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นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนและมีความ
กระตือรือรนตลอดเวลา มีความสนุกสนานกับ
การตอบคําถามเพลิดเพลินกบับทเรียนและรูปภาพ 
ซึ่งเปนผลมาจากรูปแบบของบทเรียน ที่มีการ
นําเสนอส่ิงเร าต างๆ  ทําให  เกิดความรู และ
ความเขาใจเนื้อหา ครูผู สอนสามารถนํามาใช
ในการพัฒนาความรูและความคิดของนักเรียน 
ตลอดจนทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะ
 1. การเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน 
ครผููสอนตองคํานึงถงึพืน้ฐานทางดานคอมพิวเตอร
ของผู เรียนดวย ผู เรียนควรมีความรู ในการใช
คอมพิวเตอรในระดับเบ้ืองตน
 2. การพัฒนาบทเ รียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอน การนําเสนอบทเรียนควรคํานึงถึงวัยของ
ผู เรียนควรมีภาพและเสียงบรรยายเพื่อใหเด็ก
ปฐมวัยสามารถเรียนรูไดดีขึ้น
 3. ในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน ครูผู สอนควรศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร
ตางๆ เพิ่มเติมเพื่อใชสนับสนุนการสรางสรรค
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย ใหมี
ความนาสนใจมากย่ิงขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
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โมเดลสมการโครงสรางตัวบงชี้ความสําเร็จการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Structural Equation Modeling (SEM) of key performance 

indicator on educational quality assurance of Faculty 
of Management Science, Silpakorn University

ดร. ธีระวัฒน จันทึก*

บทคัดยอ
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
และดําเนินการศึกษาความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษา  ในดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ 
และดานผลผลติ การประเมนิสภาพจรงิทางการจดัการคณุภาพการศกึษาดวยวธิถีวงนํา้หนกัพืน้ทีโ่ครงขาย
การวิเคราะหระบบการจัดการดวยกราฟตามตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อนําไปสูการพัฒนา
ตัวบงชี้ความสําเร็จดานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของ
โมเดลสมการโครงสรางตัวบงชี้ความสําเร็จการประกันคุณภาพการศึกษา ที่พัฒนาข้ึนกับขอมูล
เชิงประจักษ และศึกษาน้ําหนักของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของปจจัยเชิง
สาเหตุที่มีตอความสําเร็จการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม โดยการสอบถามผูบริหารและคณาจารย เจาหนาที่
สายสนับสนุน นักศึกษา ผู ใชบัณฑิตในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท และศิษยเกาในระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโท จํานวน 660 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก การหาคารอยละ 
คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation 
Modeling: SEM)
 ผลการศึกษาปรากฏวา โมเดลสมการโครงสรางตัวบงชี้ความสําเร็จการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
โดยโมเดลสมการโครงสรางตัวบงชี้ความสําเร็จการประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบงชี้ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อยูในเกณฑที่ยอมรับได (X2 = 550.62, df =277 P = 0.00) และ
คาดัชนีความสอดคลอง (GFI = 0.97, AGFI = 0.95, CFI = 0.96 และ RMSEA = 0.044) และโมเดล

*อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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สมการโครงสรางตัวบงชี้ความสําเร็จการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้ของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) อยูในเกณฑที่ยอมรับได (X2 = 219.98, df =134 
P = 0.00) และคาดัชนีความสอดคลอง (GFI = 0.97, AGFI = 0.95, CFI = 0.99 และ RMSEA = 0.031)  
โดยปจจัยดานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเปนปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการประกันคุณภาพ
การศึกษาในดานผลผลิตสูงที่สุดโดยมีคาอิทธิพลทางตรงสูงสุด (DE) เทากับ 0.89 ทั้งนี้พบวา
หากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะประสบความสําเร็จในการประกันคุณภาพไดนั้น
จะตองมีรากฐานท่ีดีมาจากการมุงสงเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
เพื่อใหมีการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับอัตลักษณหรือจุดเนนที่มีคุณภาพมีความเปนสากลและ
เจริญเติบโตอยางยั่งยืน

คําสําคัญ : ตัวบงชี้ ผลความสําเร็จ การประกันคุณภาพการศึกษา

Abstract
 This study aims to: study on operation according to indicator of Office of the Higher 
Education Commission (OHEC) and indicator of Office for National Education Standards and 
Quality Assessment (ONESQA) and study on success of educational quality assurance on inputs, 
processes, products, empirical assessment of educational quality management by weighing 
network area, analysis of management system by using graph upon indicator of office of the 
Higher Education Commission (OHEC) and indicator of Office for National Education Standards 
and Quality Assessment (ONESQA)  to development key performance indicators on educational 
quality assurance to inspect consistency of developed Structural Equation Modeling (SEM) of 
key performance indicator on educational quality assurance with empirical data; and to study 
on weight of direct effect, indirect effect and total influence of casual factors on success of 
educational quality assurance of Faculty. Tool used in this research was questionnaires 
completed by 660 samples of administrators, teachers, administrative staffs, students, graduate 
users in undergraduate and graduate levels, and alumni in undergraduate and graduate levels. 
Statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and a group of 
statistical in Structural Equation Modeling (SEM). 
 The results showed that developed SEM of key performance indicator on educational 
quality assurance of Faculty of Management Science, Silpakorn University was consistent with 
empirical data. SEM of key performance indicator on educational quality assurance according 
to indicator of Office of the Higher Education Commission (OHEC) was acceptable (X2 = 550.62, 
df =277, P = 0.00) with Index of Consistency (GFI = 0.97, AGFI = 0.95, CFI = 0.96 and RMSEA 
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บทนํา
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
จัดต้ังข้ึนเปนคณะวิชาท่ี 12 ในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เร่ิมจัดการเรียนการสอนท่ีวิทยาเขต
เพชรบุรีในป พ.ศ. 2545 ณ วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี มีจุดมุงหมายที่จะผลิตบุคลากรในสาขา
วิชาท่ีสามารถประกอบอาชีพอิสระไดระดับหนึ่ง  
และเปนบัณฑิตที่มีความสามารถทางธุรกิจขั้น
พื้นฐาน  รวมท้ังมีความสามารถในการร วม
ปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐและธุรกิจเอกชน
ไดเปนอยางดี โดยคํานึงถึงความสามารถในการ
ตอบสนองตอความตองการและความพึงพอใจ
ของผู รับบริการ  คุณภาพชีวิต  และคุณภาพ
สิ่งแวดลอมเปนสําคัญ ปจจุบันคณะวิทยาการ
จัดการ  มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญา
บัณฑิต จํานวน 7 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจทั่วไป  สาขาวิชาการจัดการการ
ทองเท่ียว สาขาวิชาการจัดการชุมชน สาขาวิชาการ
ตลาด สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก สาขา
วิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ และสาขา
วิชารัฐประศาสนศาสตร และระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวน 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและเอกชน สาขาวิชาการประกอบการ 
และรัฐประศาสนศาสตร อีกทั้งยังไดดําเนินการ
จดัการเรียนการสอนในระดับปรญิญาเอกสาขาการ
จัดการ ซึ่งหากพิจารณาผลสําเร็จของการจัดการ
ศึกษาของคณะท่ีผานมา คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีบัณฑติที่สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีในปการศึกษา 2554 จํานวน
ทั้งสิ้น 740 คน และมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทในปการศึกษา 2554 จํานวน

ทั้งสิ้น 217 คน ซึ่งถือไดวาภารกิจการผลิตบัณฑิต
ของคณะมีผลตอการพัฒนาทุนทรัพยากรมนุษย
ของประเทศชาติ โดยใชศาสตรทางดานการจดัการ
เปนจํานวนมากและมโีอกาสเพิ่มขึ้นในปถัดไป 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เปนการจัดกิจกรรมการควบคุมคุณภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยการจัดระบบและกลไก
ตามองคประกอบและดัชนีบงชี้กําหนดไว เพื่อ
ใหมีความม่ันใจวาสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในท่ีนี้คือ
การจัดการเรียนการสอนในระดับคณะ ที่มีการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักอย างมีคุณภาพ 

= 0.044). In addition, Structural Equation Modeling (SEM) of key performance indicator on 
educational quality assurance according to indicator of Office for National Education 
Standards and Quality Assessment (ONESQA) was also acceptable (X2 = 219.98, df =134, 
P = 0.00) with Index of Consistency (GFI = 0.97, AGFI = 0.95, CFI = 0.99 and RMSEA = 0.031). 
Factor on student development was the factor with the most influence on success of educational 
quality assurance on product with the highest level of direct effect (DE) at 0.89. As a result, If 
Faculty had to have good foundation on promoting student development to achieve educational 
quality assurance. In addition, they had to establish their vision and mission to provide instruction 
corresponding with quality, international and sustainable identity and main emphasis as well.  



ปที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2556 - เมษายน 2557 162 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา โดยในระยะ
แรกของการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงไดกําหนดกรอบนโยบาย
สําหรับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษา รวมถงึ สาํนกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) มีแนวคิดและหลักการในการประเมิน
คุณภาพภายนอกตามเจตนารมณของพระราช
บญัญตักิารศกึษาแหงชาติ โดยมุงเนนคณุภาพของ
ผูเรยีนเปนหลัก เพือ่ใหความมัน่ใจวาผูเรยีนจะไดรบั
การศึกษาที่มีคุณภาพใกลเคียงกันไมวาจะอยูทอง
ถิ่นใดก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพเปนเคร่ือง
มือในการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปรับปรุง
คณุภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองและย่ังยนื อยางไร
ก็ตาม ก็มีหลายขอคนพบทางการวิจัยที่สนับสนุน
การพัฒนาตัวบงชี้การจัดการคุณภาพการศึกษา 
ในระดับคณะวิชาเพ่ือสะทอนความสําเร็จทางดาน
การจดัการ หรอืเพือ่พฒันาตวับงชีท้ีแ่สดงอตัลกัษณ
ที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาของคณะ ซึ่งเปนประเด็น
ที่มีความสําคัญเร งด วนในการพัฒนาตัวบงชี้
ความสําเร็จในการจัดการคุณภาพการศึกษาของ
คณะฯ ดังมัฮดี แวดราแม (2547) ไดทําการวิจัย
เรื่องการวิเคราะหมโนทัศนที่คลาดเคล่ือนและ
การปฏิบัติในการประเมินคุณภาพ การศึกษา 
พบวา ตัวบงชี้ที่ไดกําหนดขึ้นเพื่อใชในการประเมิน
นั้นไมไดสะทอนสภาพการดําเนินงานของสถาบัน
อยางแทจริง รวมทั้งการประเมินเปนเพียงเพื่อ
การรับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเทานั้น ซึ่งไดสอดคลอง
กับท่ีวารุณี ลัภนโชคดี (2550:16) ไดศึกษาเรื่อง 
การพฒันาตวับงชีร้วมการประเมนิคณุภาพสถาบนั

อุดมศึกษา: การวิเคราะหความไมแนนอนและ
ความไว พบวาการประเมินคุณภาพภายในตาม
องคประกอบของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา บางประเด็นอาจไมเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษาและวิธีการ
ประเมินในสังคมไทย ดังน้ันจึงควรกําหนดตัวบงช้ี
ที่สามารถประเมินคุณภาพตามความสอดคลอง
และเหมาะสมกับบริบทและการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาและสังคมไทย
  จากปรากฏการณดังกลาว ผูวิจัยไดเล็งเห็น
ความสําคัญของการพฒันาตัวบงชีค้วามสําเรจ็ดาน
การจัดการคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อนําผลการวิจัย
ไปใชในการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษา 
ทั้งนี้มีผลสืบเน่ืองไปสูการเตรียมความพรอมเขา
สูเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานที่
เปนเลิศ (Education Criteria for Performance 
Excellence: EdPEx) ตอไป
  โดยวัตถปุระสงคของงานวิจยั เพือ่ศึกษาการ
ดาํเนนิงานตามตัวบงชีข้องสาํนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และตัวบงชี้ของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และความสําเร็จในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ในดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ 
และดานผลผลิต รวมถึงการประเมินสภาพจริง
ทางการจัดการคุณภาพการศึกษาดวยวิธีถ วง
นํา้หนกัพืน้ทีโ่ครงขายการวิเคราะหระบบการจัดการ
ดวยกราฟตามตัวบงชีข้องสาํนกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และตัวบงชี้ของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) เพื่อนําไปสูการพัฒนาตัวบงชี้ความสําเร็จ
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดจน
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เพื่อตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของ
โมเดลสมการโครงสรางตัวบงชี้ความสําเร็จการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีพัฒนาข้ึนกับขอมูล
เชิงประจักษ และศึกษานํ้าหนักของอิทธิพลทาง
ตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของปจจัย
ชิงสาเหตุที่มีตอความสําเร็จการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ความหมายและลักษณะสําคัญของตัวบงชี้
 ตัวบงชี้ (Indicators) ในภาษาไทยมีคํา
ที่นํามาใชในความหมายเดียวกันอยูหลายคํา เชน 
ดัชนี ตัวช้ี ตัวชี้นํา ตัวชี้วัด และเครื่องชี้วัด เปนตน 
ซึ่งเปนส่ิงที่แสดงสภาวะ หรือสภาพการณ ที่เกิด
ขึ้นหรือเปล่ียนแปลงไป หรือสะทอนลักษณะการ
ดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่ง วรรณี แกมเกตุ 
(2540:12-15) ไดรวบรวมความหมายของตัวบงชี้
ไวดังนี้
 พจนานกุรมเวบสเตอร (Webster, 1983:192) 
ไดใหความหมายของตัวบงชี้วา เปนสิ่งที่ชี้บอก
หรือช้ีใหเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไดคอนขางแมนยําไม
มากก็นอย 
 พรพันธ   บุญยรัตนพันธุ   และบุญเลิศ 
เลี้ยวประไพ  (2531: 22) กลาวว า  ตัวบ งชี้ 
(Indicators) คือ ตัวแปรหรือกลุ มของตัวแปร
ตางๆ ที่จะวัดสภาวะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมา
เปนปริมาณ และเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน
อยางใดอยางหนึ่ง เพื่อแสดงใหทราบถึง ระดับ 
ขนาด ความรุนแรงของปญหาหรือสถานภาพ
ที่ตองการวัด
 เบอรสไตน โอค และกุยตัน (Burstein, 
Oakes & Guiton, 1992:15) ไดใหความหมาย

ของ ตัวบงชี้ (indicators) ไววาตัวบงชี้เปนคา
สถิติที่ใหสารสนเทศเก่ียวกับสถานะคุณภาพหรือ
ผลการปฏิบัติงานของระบบการศึกษา ซึ่งอาจเปน
คาสถิติเฉพาะเรื่องหรือคาสถิติรวม (Single or 
Composite Statistics) ก็ได โดยจะตองมีเกณฑ
มาตรฐานสําหรับการตัดสินใจ นอกจากน้ียังตอง
ใหสารสนเทศท่ีสอดคลองกับคณุลกัษณะท่ีตองการ
จะวัดดวย

ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
 กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (2541: 6) 
กลาววา เด็กควรไดรับการพัฒนาท่ีสมดุลทั้งดาน
รางกาย จิตใจ และสติปญญาอยางนอยในระดับ
พื้นฐานท่ีเด็กไทยทุกคนพึงไดรับและมีโอกาส
พัฒนาไปจนเต็มศักยภาพของแตละคน จึงควร
มีการประกันคุณภาพการศึกษาเปนระบบการ
ประกันคุณภาพท่ีเกิดข้ึนในงานประถมศึกษา เพื่อ
ใหมั่นใจวาการจัดการศึกษาจะบรรลุจุดหมาย
สําคัญ 
 สงบ ลักษณะ (2541: 2) ไดใหความหมาย
ว าการประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง
กระบวนการวางแผนและกระบวนการจัดการของ
ผูทีร่บัผดิชอบจดัการศกึษาทีจ่ะรบัประกนั ใหสงัคม
เชื่อมั่นวา การจะพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ใหครบตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไวในหลักสูตร
และตรงกับความมุงหวังของสังคม
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(2541: 2) กลาววา การประกันคุณภาพการศึกษา 
หมายถึง กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติใดๆ ที่หากได
ดําเนินการตามระบบและแผนที่ไดวางไวแลว จะ
ทําใหเกิดความม่ันใจจะไดผลผลิตของการศึกษา
ที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
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กรอบแนวคิด

ภาพที่ 1 การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ที่มา: สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร. (2556) คูมือการประกันคุณภาพการ

ศึกษาภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2555.
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ภาพที่ 2 การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ที่มา: สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร. (2556). 
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2555.

วิธีการวิจัย
 การวิจัยใช วิธีวิจัยเชิงสํารวจ โดยกลุ ม
ตัวอยางในการศึกษา ไดแก กลุมผูบริหารและ

คณาจารย กลุ มเจาหนาที่สายสนับสนุน กลุ ม
นักศึกษา กลุมผู ใชบัณฑิต กลุ มศิษยเกา ได
คํานวณกลุ มตัวอยางตามหลักของเครซ่ีและ
มอรแกน (Krejcie, & Morgan, 1970) ที่ระดับ
ความเช่ือม่ัน 95% คัดเลือกกลุมตัวอยาง 322 
ตัวอยาง โดยเลือกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ไมอาศัยหลัก
ความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) 
คือ การสุ มตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
Sampl ing)  และวิธีการสุ มแบบสโนว บอล 
(Snowball Sampling) (วรรณี แกมเกตุ, 2551) 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ใช
สถิติในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติพรรณนา 
(ชูศรี วงศรัตนะ. 2550) ประกอบดวย คาสถิติ
รอยละ คาคะแนนเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และสถิติเชิงอนุมาน เพื่อใชทดสอบสมมติฐาน
ประกอบดวยการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง 
(Structural  Equat ion Model ing: SEM) 
(Schumacker, R.E. & Lomax, R.G. (1996), 
(Hair, et al., 2010) โดยใชโปรแกรม LISREL ใน
การประมวลผลขอมูล

ความนาเชือ่ถอืไดของเครือ่งมือทีใ่ชในการวจิยั
  ผู วิจัยไดทดสอบคาความตรงของเน้ือหา 
(Content Validity) พรอมทั้งปรับปรุงแกไขให



ปที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2556 - เมษายน 2557 166 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

แบบสอบถามชัดเจนและครอบคลุมวัตถุประสงค
ของการวิจัยคร้ังนี้ และนําแบบสอบถามท่ีได
ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ 
(Pre-Test) กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด และ
คํานวณหาคาความเช่ือมั่นดวยวิธีของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha) โดยใชเกณฑยอมรับ
ที่คามากกวา 0.7 เพื่อแสดงวาแบบสอบถามนี้
มี ความเชื่ อ ม่ัน เพียงพอ  โดยใช สูตรหาค  า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของ ครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลลัพธคา
แอลฟาที่ ได จะแสดงถึงระดับความคงท่ีของ
แบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 0 < α <1 คาที่
ไดของแบบสอบถามหลังจากการทดสอบคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.959 ซึ่งใกลเคียงกับ 1 แสดงวามี
ความเช่ือมั่นสูง (กัลยา วานิชยบัญชา, 2548: 445)

การวิเคราะหขอมูล
 1. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) การวิเคราะหโดยใชการ
แจกแจงความถ่ี (Frequency) คิดเปนรอยละ 
(Percentage) การใชคาเฉลี่ย (Mean) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
 2. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) โดยการวิเคราะหโมเดล
สมการโครงสราง (Structural Equation Modeling: 
SEM)
   และจากการดําเนินงานพัฒนาตัวบงชี้
ความสาํเรจ็ของการประกนัคณุภาพการศกึษาของ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ได
กลาวมาในขางตน สามารถพจิารณาไดดงัภาพที ่3

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการพัฒนาตัวบงชี้ความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ผลการวิจัย
 จากการศึ กษาผลการวิ เ ค ราะห  กา ร
ดาํเนนิงานตามตัวบงชีข้องสาํนกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) พบวาตัวบงช้ีที่ใหความ
สําคัญอยู ในระดับมากที่สุด คือ ดานการผลิต
บัณฑิต ดานการวิจัย ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วฒันธรรม ดานระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
และดาน สถานศึกษา 3D หากพิจารณาถึงความ
สําเร็จในการประกันคุณภาพของคณะวิทยาการ
จัดการ (สมศ.) พบวาตัวบงชี้ที่ใหความสําคัญอยู
ในระดับมากที่สุด คือ ดานการผลิตบัณฑิต ดาน
การวิจัย ดานการบริการงานวิชาการแกสังคม ดาน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดานระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ ในขณะที่ผลการ
วิเคราะหความสําเร็จในการประกันคุณภาพการ
ศึกษา ในดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และ
ดานผลผลิต พบวา อยูในระดับมากที่สุดทุกดาน 
  สําหรับผลการประเมินสภาพจริงทางการ
จัดการคุณภาพการศึกษาดวยวิธีถวงนํ้าหนักพื้นที่
โครงขาย พบวา ความคดิเหน็ทีม่ตีอการดาํเนนิงาน 
ที่ส งผลตอความสําเร็จในการประกันคุณภาพ 
(สกอ.) ใหความสําคัญกับดานการบริการทาง
วิชาการแกสังคมสูงถึง 90% ในขณะท่ีตัวบงชี้ของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ใหความสําคัญกับดานการ
บริการทางวิชาการแกสังคม และดานระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ สูงถึง 87%
 รวมถึงความคิดเห็นที่มีตอการดําเนินงาน 
ที่สงผลตอความสําเร็จในการประกันคุณภาพของ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตัว
บงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในแตละดาน ผูมีสวน
เกี่ยวของในการประกันคุณภาพท่ีเปนตัวแทนใน
การตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากกวา 
80 เปอรเซ็นตทุกดาน และเมื่อนํามาดําเนิน
การประเมินสภาพจริงทางการจัดการคุณภาพ
การศึกษาดวยวิธีถวงนํ้าหนักพื้นที่โครงขายการ
วิเคราะหระบบการจัดการดวยกราฟตามตัวบง
ชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพการศกึษา (สมศ.) พบวา การพฒันาตวับงชี้
ความสําเรจ็ดานการประกนัคุณภาพการศึกษา ของ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น 
ผู มีสวนเก่ียวของในการประกันคุณภาพท่ีเปน
ตัวแทนในการตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
กับดานการบริการทางวิชาการแกสังคม และดาน
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สูงถึง 87 
เปอรเซ็นต รองลงมาดานการผลิตบัณฑิต ดานการ
วิจัย และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ใหความสําคัญ 86 เปอรเซ็นต และดานการบริหาร
และการจัดการใหความสําคัญ 82 เปอรเซ็นต 
โดยสามารถพิจารณาไดดังภาพประกอบที่ 4
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 และผลการวเิคราะหโมเดลสมการโครงสราง
ตวับงชีข้องสาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
(สกอ.) พบวาโมเดลท่ีพัฒนาขึ้นอยู ในเกณฑที่
ยอมรับได (X2 = 550.62, df =277, P = 0.00) 
คาดัชนีความสอดคลอง (GFI = 0.97, AGFI = 
0.95, CFI = 0.96 RMSEA = 0.044) โดยความ
สําเร็จการประกันคุณภาพการศึกษาในแตละดาน

ยังมีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอกัน โดยดาน
ปจจยันาํเขาสามารถรวมกนัอธบิายความแปรปรวน
ของความสําเร็จการประกันคุณภาพการศึกษา
ในดานกระบวนการ ของคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรได (R2 = 0.33) สามารถ
แสดงไดดังภาพที่ 5
 

ภาพที่ 4 การประเมินสภาพจริงทางการจัดการคุณภาพการศึกษาดวยวิธีถวงนํ้าหนัก

ภาพที่ 5 การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.)
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ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธและคาสถิติการวิเคราะหอิทธิพลของการดําเนินงานตาม
   ตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่มีผลตอความสําเร็จการประกัน
   คุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตัวแปรสาเหตุ

ดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ  (HED 1)

ดานการผลิตบัณฑิต (HED 2)

ดานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (HED 3)

ดานการวิจัย (HED 4)

ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม (HED 5)

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (HED 6)

ดานการบริหารและการจัดการ (HED 7)

ดานการเงินและงบประมาณ (HED 8)

ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (HED 9)

ดานการสงเสริมคุณธรรม ประชาธิปไตย และหางไกลยาเสพติด 
(สถานศึกษา 3D) (HED 10)

ตัวแปรผล

DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE

ดาน
ปจจัยนําเขา

0.29
-

0.29
0.41

-
0.41
0.27

-
0.27
0.07

-
0.07
0.02

-
0.02
0.18

-
0.18
0.09

-
0.09

-
-
-

0.12
-

0.12
0.03

-
0.03

ดาน
กระบวนการ

-
0.09
0.09

-
0.13
0.13
0.80
0.09
0.89
0.05
0.02
0.07

-
0.01
0.01

-
0.06
0.06

-
0.03
0.03
0.09

-
0.09

 -
0.04
0.04

-
0.01
0.01

ดาน
ผลผลิต

0.22
0.01
0.23
0.07
0.03
0.10
0.89
0.03
0.92

-
0.02
0.02

-
0.01
0.01

-
0.01
0.01

-
0.01
0.01

-
0.01
0.01

-
0.01
0.01

-
0.01
0.01

 Chi square = 550.62 df = 277 P-value = 0.00 RMSEA = 0.044 GFI = 0.97
AGFI = 0.95  CIF = 0.96 SRMR = 0.034
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  สําหรับผลการวิ เคราะห โมเดลสมการ
โครงสรางของการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ก็อยูในเกณฑที่ยอมรับไดเชน
กัน (X2 = 219.98, df =134, P = 0.00) คาดัชนี
ความสอดคลอง (GFI = 0.97, AGFI = 0.95, CFI 
= 0.99 RMSEA = 0.031) รวมถึงความสําเร็จการ

ประกันคุณภาพการศกึษาในแตละดานยงัมอีทิธพิล
ทางตรงและทางออมตอกัน โดยดานกระบวนการ
สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของความ
สาํเรจ็การประกนัคุณภาพการศกึษาในดานผลผลติ 
ของคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากรได 
(R2 = 0.44) สามารถแสดงไดดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางของการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธและคาสถิติการวิเคราะหอิทธิพลของการดําเนินงานตาม
  ตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่มีผลตอ
  ความสําเร็จการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตัวแปรสาเหตุ

ดานการผลิตบัณฑิต (SED 1)

ดานการวิจัย (SED 2)

ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม (SED 3)

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (SED 4)

ดานการบริหารและการจัดการ (SED 5)

ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (SED 6)

ตัวแปรผล

DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE

ดาน
กระบวนการ

-
-
-

0.79
-

0.79
0.04

-
0.04
0.12

-
0.12
0.11

-
0.11

-
-
-

ดาน
ผลผลิต

0.11
-

0.11
-

0.35
0.35

-
0.02
0.02

-
0.05
0.05

-
0.05
0.05
0.32

-
0.32

 Chi square = 219.98 df = 134 P-value = 0.00 RMSEA = 0.044 GFI = 0.97
 AGFI  =  0.95 CIF = 0.99 SRMR = 0.031

อภิปรายผล
 ผลการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง
ตัวบงชี้ความสําเร็จการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ทีพ่ฒันาข้ึนมคีวามสอดคลองกับขอมลูเชิงประจักษ 
ทั้ง 2 โมเดล โดยชี้ใหเห็นวาปจจัยดานกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาเปนปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ
ในการประกันคุณภาพการศึกษาในดานผลผลิต

สงูทีส่ดุโดยมคีาอทิธพิลทางตรงสงูสดุ (DE) เทากบั 
0.89 ดังน้ันคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จะตองมีการสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรม
เพื่อนักศึกษาใหสอดคลองกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคที่ผู ใชบัณฑิตตองการ เชน 
จัดฝกอบรมเตรียมความพรอมเขาสู การทํางาน 
และในการประกันคุณภาพคณะฯ หากจะดําเนิน
งานใหประสบความสําเร็จควรใหความสําคัญใน
ดานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ไดสอดคลองกับ 
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Lewis, Raphn D, & Smith, Douglas H. (1977) 
ที่กลาวไววาสวนหนึ่งของคุณภาพในการจัดการ
ศึกษาในระดับอุดมศึกษามิใชเพียงแคการจัดการ
เรียนการสอนเพียงอยางเดียว แตจะตองเนนที่การ
จัดกิจกรรมเพ่ือนักศึกษารวมดวยดังน้ันคณะฯ จะ
ตองมกีารสงเสรมิใหมกีารจดักจิกรรมเพือ่นักศกึษา
ใหสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคที่สภา/องคกรวิชาชีพไดกําหนดไว และ
ที่สําคัญจะตองสอดคลองกับความตองการของ
ผูใชบัณฑิต ดวยการมีการจัดบริการแนะนําให
คําปรึกษาดานขาวสารขอมูลที่เปนประโยชน เชน 
จัดฝกอบรมเตรียมความพรอมเขาสู การทํางาน 
เปนตน สําหรับดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 
ไดสอดคลองกับ Knezevick, S. J. (1978) กลาว
ไววาการบริหารจัดการการศึกษานั้นจะตองเนนที่
ผูเรียนเปนสําคัญ และแผนดําเนินการน้ัน มีความ
สัมพันธกับความสําเร็จในการประกันคุณภาพ
การศึกษาในดานผลผลิตในระดับรองลงมา คือ 
0.22 เปอรเซ็นต ซึ่งแสดงใหเห็นวาการที่คณะฯ จะ
ประสบความสําเร็จในการประกันคุณภาพไดนั้น 
จะตองมีรากฐานท่ีดีมาจากการกําหนดวิสัยทัศน 
พันธกิจ เพ่ือใหการดําเนินการสอดคลองกับ
อตัลักษณหรอืจดุเนนทีม่คีณุภาพมคีวามเปนสากล
และเจริญเติบโตอยางย่ังยืน เปนปจจัยที่มีความ
สัมพันธกับความสําเร็จในการประกันคุณภาพ
การศึกษาในดานกระบวนการสูงถึง 79 เปอรเซ็นต 
ผลการศึกษาดังกลาวไดเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ของ Lipham, J. M. (1998) และแนวคิดของ Weiss, 
Carol H. (1972) ซึ่งกลาวไววาการพัฒนาการ
ศึกษาท่ีดีต องอยู บนพื้นฐานของกระบวนการ
ที่มีคุณภาพ อีกทั้งผลการศึกษาพบวาในดานของ
กระบวนการยังมีความสัมพันธกับดานของผลผลิต
ในการประกันคุณภาพถึง 44 เปอรเซ็นต แสดง
ใหเห็นวา การใหการสงเสริมในดานของการวิจัย

ดวยการสนับสนุนใหคณาจารยในคณะฯ มีผลงาน
วชิาการเพ่ิมข้ึน เพือ่สะทอนใหเห็นสมรรถนะในการ
ศกึษา จะกอใหเกดิผลดีตอการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา และเปนประโยชนตอความกาวหนา
ทางวิชาการไดสอดคลองกับ Winch, C. (1996) 
ที่กลาวไวสวนที่สําคัญที่ทําใหการเรียนการสอนมี
คุณภาพไดนั้นคือ อาจารยผูสอน และสอดคลอง
กับจีรภา เพชรสงคราม (2554) ผลการวิจัย พบวา 
การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีดี ควรใหอาจารย
ไดมีสวนรวมในการพัฒนาการดําเนินงาน สงเสริม
ใหมีการจัดกิจกรรม โครงการ หรือการสนับสนุน
ใหมีผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพทางดาน
วิชาการเพิ่มขึ้น เพื่อเปนการเตรียมความพรอม
เขาสูเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการ
ที่เปนเลิศ (EdPEx) (นันทนา ศิริทรัพย, 2556 
ออนไลน http://kebbia.blogspot.com/) และได
สอดคลองกับ Carol H. Weiss (1972) ไดกลาว
ไววาการเปลี่ยนแปลงความรู ทัศนคติ คุณคา หรือ
พฤติกรรมของบุคลากรในหนวยงานใดหนวยงาน 
นั้น จะตองมีเปาหมายที่เหมือนกันประการ เพื่อนํา
ไปสูเกณฑคุณภาพที่เปนเลิศ

ขอเสนอแนะ
  1. ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย
 เพื่อความสําเร็จในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ควร
ตระหนักและใหความสําคัญเพื่อพัฒนางานดาน
การประกนัคุณภาพใหเผชญิกบัความสาํเรจ็ ซึง่ควร
ดําเนินการดังนี้
 1.1 ควรสงเสรมิความรูความเขาใจ เรือ่งการ
ประกนัคณุภาพสถานศกึษา เชน การอบรมสมัมนา
และเปดโอกาสใหนกัศึกษาเขามามสีวนรวมในการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษา และควรหาวิธีการ
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ในการปลุกจิตสํานึกและสรางความตระหนักให
ทุกฝายเห็นคุณคา ประโยชน และความสําคัญของ
การประกันคุณภาพภายใน
 1.2 ควรจดัการประชมุเพือ่ใหคณะผูบรหิาร 
อาจารย นักศึกษา บัณฑิต ผู ใชบัณฑิต และ
ชุมชนไดรวมกันกําหนดปรัชญาและเปาหมาย
ของการประกันคุณภาพการศึกษา และควรมีการ
ประชาสัมพันธเผยแพรปรัชญาและเปาหมายของ
การประกันคณุภาพการศึกษาใหชดัเจน เพือ่ใหเกดิ
ความรูความเขาใจในทิศทางเดียวกัน
 1.3 ควรเร งรัดให มีการพัฒนาตัวบ งชี้
และเกณฑคุณภาพที่สามารถสะทอนใหเห็นถึง
คณุภาพไดอยางแทจรงิและสอดคลองกบัวิสยัทศัน 
พันธกิจ ทิศทางการพัฒนา และตามความตองการ
ของตลาดแรงงาน
 1.4 จากผลการวิจัยพบวา ตัวบงช้ีของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ในดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการประกัน
คุณภาพการศึกษามากท่ีสุด รองลงมาคือดาน
การผลิตบัณฑิต และดานกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา สําหรับตัวบงช้ีของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
พบวา ในดานการวิจยัมอีทิธพิลมากท่ีสดุ รองลงมา
คือดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ดังนั้น
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ควร
ใหความสําคัญในการสงเสริม การดําเนินงาน การ
จัดการเรียนการสอนในดานดังกลาวเพ่ิมขึ้น
 2. ขอเสนอแนะเก่ียวกบัการนําผลการ
วิจัยไปใชประโยชน
 ควรสงเสรมิใหมกีารนาํโมเดลทีพ่ฒันาขึน้ไป
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษา เน่ืองจากผลการวิจัยพบวา โมเดลท่ี
พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

โดยการนําโมเดลไปใชเพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนานั้น ควรใหความสําคัญของตัวบงชี้ที่ผลการ
วิจัยพบวา มีนํ้าหนักองคประกอบจากมากไปหา
นอย ดังนี้
 2.1 โมเดลสมการโครงสร างของการ
ดาํเนนิงานตามตัวบงชีข้องสาํนกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ที่มีผลตอความสําเร็จการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่คณะควรใหความ
สําคัญ มีดังนี้
 1) ตัวบงชี้ที่มีนํ้าหนักองคประกอบมาก
ที่สุด 3 อันดับแรก ที่สงผลตอความสําเร็จการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในดานปจจัยนําเขา 
ไดแก ดานการผลิตบัณฑิต ดานปรัชญา ปณิธาน 
วตัถปุระสงค และแผนดาํเนนิการ และดานกจิกรรม
การพัฒนานักศึกษา ตามลําดับ
 2) สําหรับตัวบงชี้ที่มีนํ้าหนักองคประกอบ
มากที่สุด 3 อันดับแรก ที่สงผลตอความสําเร็จ
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรในดานกระบวนการ 
ไดแก ดานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ดานการ
เงินและงบประมาณ และดานการวิจัย
 3) สําหรับตัวบงชี้ที่มีนํ้าหนักองคประกอบ
มากที่สุด 3 อันดับแรก ที่สงผลตอความสําเร็จ
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการ
จดัการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในดานผลผลิต ไดแก 
ดานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ดานปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ และ
ดานการผลิตบัณฑิต
 2.2 โมเดลสมการโครงสรางของการดําเนิน
งานตามตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่มีผล
ตอความสําเร็จการประกันคุณภาพการศึกษาของ
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่
คณะควรใหความสําคัญ มีดังนี้
 1) ตัวบงชี้ที่มีนํ้าหนักองคประกอบมาก
ที่สุด 3 อันดับแรก ที่สงผลตอความสําเร็จการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรในดานกระบวนการ 
ไดแก ดานการวิจัย ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วฒันธรรม และดานการบริหารและการจัดการ ตาม
ลําดับ
 2) ตัวบงชี้ที่ส งผลตอความสําเร็จการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการ
จดัการ มหาวิทยาลัยศลิปากรในดานผลผลิตมเีพยีง 
2 ปจจัย มีนํ้าหนักองคประกอบมากที่สุด คือดาน
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ รองลงมา คือ 
ดานการผลิตบัณฑิต ตามลําดับ
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การพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน
แบบมีสวนรวมของแกนนําเครือขายผูติดเชื้อ

และผูปวยเอดสในคลินิกศูนยองครวม 
โรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี

ศิริวิทย  หลิ่มโตประเสริฐ*

*ขาราชการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงสาธารณสุข

บทคัดยอ
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานแบบมีสวนรวมของแกนนําเครือขายผูติดเชื้อ
และผูปวยเอดส ในคลินิกศูนยองครวม โรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
พัฒนารูปแบบการดําเนินงานแบบมีสวนรวมของแกนนําเครือขายผูติดเช้ือและผูปวยเอดส และผูที่ไดรับ
ผลกระทบในคลินิกศูนยองครวม และศึกษาการเขาถึงบริการของผูติดเชื้อและผูปวยเอดส และผูที่ไดรับ
ผลกระทบ โดยศึกษาในกลุมแกนนําและพ่ีเลี้ยงที่ใหบริการในคลินิกศูนยองครวม จากโรงพยาบาลศูนย 
โรงพยาบาลทัว่ไป และโรงพยาบาลชมุชน จาํนวน 15 แหง ในจงัหวัดอบุลราชธาน ีในระหวางวนัที ่1 ตลุาคม 
2554 ถึง 30 กันยายน 2555 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ขอมูลเชิงปริมาณ ขอมูลทุติยภูมิ จาก
โปรแกรมการจัดเก็บขอมูลเอดส NAP Program และขอมูลจากศูนยองครวมของแกนนําเครือขายผูติดเชื้อ
และผูปวยเอดส ขอมลูเชิงคณุภาพ ไดจากการสงัเกต การสมัภาษณเจาะลกึรายบคุคล การสนทนากลุม และ
การถอดบทเรียนการดําเนินงานของเครือขาย การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา การวิเคราะหขอมูลโดยใช
เทคนิคการจัดหมวดหมู การตีความและสรางขอสรุป
 ผลการศึกษา พบวา รูปแบบการใหบริการแบบมีสวนรวมแบงไดเปน 4 รูปแบบ:แบบที่ 1 เขามา
มีสวนรวมใหบรกิารที่ศูนยองครวมเฉพาะวันที่มีคลินิก จํานวน 1 แหง แบบที่ 2 ติดตามดูแลเพื่อนสมาชิก
ครอบคลุมทุกมิติ (เศรษฐกิจ สังคม และจิตใจ) จํานวน 4 แหง แบบที่ 3 มีสวนรวมในการจัดระบบบริการ
คลินิกศูนยองครวมรวมกับทีมสหวิชาชีพ จํานวน 8 แหง และแบบที่ 4 มีสวนรวมในการทํางานเชิงนโยบาย 
และการจัดระบบบริการในคลินิกศูนยองครวม จํานวน 2 แหง พบระดับการมีสวนรวมของแกนนําผูติดเชื้อ
และผูปวยเอดสกับพี่เลี้ยงและทีมสหวิชาชีพขึ้นอยูกับระดับความรู ความสามารถเฉพาะบุคคล ความรูสวน
ที่ขาดประกอบดวยเรื่องสุขภาวะทางเพศ เพศวิถี เพศสภาวะ อนามัยเจริญพันธุ, สิทธิอนามัยเจริญพันธุ, 
การทบทวนงานอยางตอเนื่อง การเย่ียมบาน งบประมาณการทํางานเชิงรุกถูกปรับลด จํานวนแกนนําลด
ลงเพราะสขุภาพแขง็แรงไปประกอบอาชพีสวนตัว สดัสวนของพีเ่ลีย้งและแกนนาํอาสาสมคัรไมสมัพนัธกบั
ผูมารับบริการ การมีสวนรวมในการใหบริการของอาสาสมัครแกนนําทําใหผูติดเชื้อและผูปวยเอดสเปดเผย
ตัวและมารับบริการเพิ่มขึ้น 
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คําสําคัญ : การมีสวนรวม ศูนยองครวม พี่เลี้ยง อาสาสมัครแกนนําผูติดเชื้อและผูปวยเอดส

 ขอเสนอแนะ ควรมีการเพ่ิมและจัดกรอบอัตรากําลังของพ่ีเลี้ยงตอสัดสวนของแกนนําใหเพียงพอ
ตอการใหบริการ การพัฒนาศักยภาพทีมงานที่ตอเนื่องในประเด็นสุขภาวะทางเพศ เพศสภาวะ เพศวิถี 
อนามัยเจริญพนัธุ รวมท้ังการเพ่ิมความเขมขนทุกข้ันตอนในการมีสวนรวมของแกนนํา เพือ่สรางการยอมรับ
และชวยลดการตีตราผูติดเชื้อและผูปวยเอดสในชุมชน มีการสราง ขยาย และดึงภาคีเครือขายในพื้นที่
เขามามีสวนรวมในการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ มีการจางอาสาสมัครแกนนําเปนเจาหนาที่
ในโรงพยาบาล และมีการติดตามประเมินผลโดยการถอดบทเรียน การพัฒนาศักยภาพแกนนําเปนนักวิจัย
ชาวบาน เพื่อพัฒนาและหารูปแบบในการใหบริการในคลินิกและการทํางานเชิงรุกเพื่อลดผูติดเชื้อรายใหม
และลดการเสียชีวิตจากโรคเอดส 

Developing the participatory working program for people living with HIV and AIDS network in the 
holistic centres of hospitals in Ubon Ratchathani. 

Objectives : to study and develop describe the participatory program of peer leaders with HIV and 
AIDS and a multidisciplinary team in the holistic centres and to develop program for providing 
care for HIV/AIDS patients and those who have been affected by HIV/AIDS to access to holistic 
centre services. 
Methods : Peers and volunteers who helped provided services in the holistic centres in 15 
community, general and regional hospitals in Ubon Ratchathani were studied during October 2011 
-September 2012. Tertiary quantitative data were obtained from the NAP program database and 
the holistic centre databases. Qualitative data were obtained via observation, in-depth interview, 
group discussion and lessons learned from care networks. Data triangulation technique was 
used to examine the study validity. Data analysis was performed using content analysis, coding, 
interpretive and conclusive techniques.
Results : There were four types of participatory care services for individuals with HIV and AIDS. 
The first type was facilitated by PLHA peer leaders who work together with health care providers 
that has only one community hospital which were well connected with other hospital departments 
and peers with HIV being directly employed by the hospitals. The second form of all-round 
holistic services which peers were involved solely on the operating days of the services in order 
to enhance the care service for its members. Third, care service was provided at the local health 
care office fortnightly by multidisciplinary team from a community hospital. The last form of care 
service were two holistic centres which participate in the policy advocacy level to provide and 
make the decision in the hospital HIV/AIDS related services policies. Two clinics found in this 
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ความเปนมาและความสําคัญของ
ปญหา
 โรคเอดสมสีถานการณการเสียชวีติทีเ่กดิขึน้
ที่ตอเน่ือง รุนแรง และสงผลกระทบอยางรุนแรง
ตอมวลมนุษยชาติ ถึงแมวาในปจจุบันจะมีการ
คิดคนแนวทางการรักษา เยียวยา และการคิดคน
ตัวยาใหมๆ ออกมาอยางตอเนื่อง รวมท้ังการวิจัย

วัคซีน การผลิตเครื่องมือในการปองกัน อีกทั้ง
ระดมทั้งสรรพกําลังคน งบประมาณ และความ
ร วมมือจากภาคีทุกภาคส วนในการรณรงค  
ตลอดจนคิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพื่อหยุดยั้งการ
ติดเชื้อเอชไอวีรายใหมในระดับโลก ในภูมิภาค
ตางๆ รวมทั้งในระดับประเทศ แตจํานวนผูติดเช้ือ
และผูปวยเอดสรายใหมก็ไมมีแนวโนมที่จะลดลง
หรือหมดไป แตยังคงมีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

format provided specific care for MSM and men infected with HIV, in addition to other 
individuals with HIV and AIDS. The limitation of peer educators and multidisciplinary team which 
include the limitation of PLHA knowledge in related issues such as sexuality and reproductive 
health, reproductive rights, and so forth. Most of the PLHA group leaders is sitting at the clinic 
for the group support activity more than performing a home visit.; government budgetary 
supporting has been reduced which interrupts the clinic hours and home visit. This might be 
explained by the reduced budgets, PLHA leaders who are in a good health stop volunteering 
at the clinic and become self-employed that make the center facing a lower standard of PLHA 
group leaders. However, the participation of the leaders in providing clinical services is a key 
factor that encourages HIV / AIDS patients to receive uninterrupted service to reduce the stigma 
and new infections. 
Implications : In order to improve the participatory program of peer individuals with HIV and 
AIDS and a multidisciplinary team, key success factors include an optimal patient-to-peer ratio, 
academic supports for peers and volunteers with their participation in health issue, gender, 
sexuality, reproductive health and rights, thinking, planning, working, decision making and 
responsibility sharing. They have to play an important role in reducing stigma in order to make 
individuals with HIV and AIDS feel more comfortable disclose their status to the communities 
and societies. Budgets for proactive care service in communities can be enhanced by supports 
from local administrative organizations and parties. This support may be in the forms of the 
employment of peers and volunteers for the hospitals and encouragement of proactive work for 
prevention of HIV and AIDS at the local level. Peer leaders need to have a capacity to develop the 
community research to find the appropriate services for the clinic as well as working proactively 
to reduce new infections and reducing deaths from AIDS to reduced stigma and discrimination.

Keywords : participation, holistic centre, peers, volunteers, HIV, AIDS
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ดงัรายงานของโครงการโรคเอดสแหงสหประชาชาติ 
(UNAIDS) มีการคาดประมาณการผู ติดเชื้อ
เอชไอวีทั่วโลก 34.2 ลานคน โดยเพิ่มขึ้นจาก 10 ป
ที่ผ านมา ประมาณ 2.5 ลานคน ทั้งนี้อัตรา
การตดิเชือ้เอชไอวรีายใหมในประชากรโลก เทากบั
รอยละ 0.8 โดยกลุมวัยรุ นสตรีจะมีอัตราการ
ติดเชื้อเอชไอวี รอยละ 0.5 สูงกวาวัยรุนชายท่ีมี
อัตราการติดเชื้อเอชไอวี รอยละ 0.3 (UNAIDS, 
30 พฤศจิกายน 2554) ภาพรวมขอมูลผูติดเชื้อ
และผูปวยเอดสจังหวัดอุบลราชธานี มียอดสะสม
มาตั้งแตปพ.ศ.2533 จนถึงปจจุบัน มีจํานวน 
ทั้งสิ้น 6,079 คน และมีเสียชีวิต จํานวน 781 คน 
ปจจบุนัในมสีมาชกิทัง้หมดทีล่งทะเบยีน 5,007 คน 
รับยาตานไวรัส 4,516 คน ยังไมไดรับยา 33 คน 
และมีผู ติดเชื้อและผูปวยเอดสอีกจํานวนหน่ึง
ที่ไมยอมเปดเผยสถานภาพและเขารวมกิจกรรม
ใน ศูนยองครวม
 จังหวัดอุบลราชธานี ไดมีการรวมกลุ ม
ระหวางผูติดเช้ือเอชไอวีและผูปวยเอดส และ
สมาชิกครอบครัวที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดส 
ในจังหวัดอุบลราชธานี และในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี 
ที่มารับบริการท่ีโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
เมื่อ ป พ.ศ.2552 โดยใชชื่อกลุมเพ่ือนวันอังคาร 
มีสมาชิกกลุมในขณะนั้น 800 คน มีพี่เลี้ยงหลัก
คือโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และสํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี มีการสราง
และขยายเครือขายศูนยองครวมในพ้ืนที่จังหวัด
อุบลราชธานี 15 ศูนย กิจกรรมดําเนินงานสวน
ใหญเนนใหแกนนําอาสาสมัครเขามามีสวนรวม
ในระบบบริการที่คลินิกศูนยองครวม เปนกลุ ม
ชวยเหลือตนเองท่ีมีปญหาเดียวกันหรือคลายคลึง
กัน สนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเอง รวมทั้ง

การช วยเหลือทางด านสังคมโดยการทํางาน
รวมกับพี่เลี้ยงซึ่งมีทั้งแพทย พยาบาล เภสัชกร 
นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา 
 เนื่องจากโรคเอดสเปนโรคท่ีมีความซับซอน
ทั้งในบริบทการดําเนินของโรค ซึ่งตองอาศัยผูที่มี
ความเขาใจในเร่ืองพัฒนาการของโรค รวมท้ังการ
ดูแลแบบองครวมที่ครอบคลุมทั้งทางดานรางกาย 
จิตใจ และจิตวิญญาณ และตองอาศัยการมีสวน
รวมระหวางพ่ีเลีย้งคนทํางานกับแกนนําอาสาสมัคร
ผูติดเชื้อและผูปวยเอดส เขามามีสวนรวมในการ
ดแูลผูปวยเอดส และจากขอมลูสถานการณจาํนวน
ผูติดเช้ือเอชไอวีและผูปวยเอดสทั้งเด็กและผูใหญ
มแีนวโนมสงูข้ึน ผูวจิยัในฐานะผูทีม่บีทบาทสาํคญั
ในการตัดสินใจนํานโยบายไปสูการปฏิบัติรวมทั้ง
สนับสนุนทั้งทางดานเทคนิควิชาการในดานการ
ปองกัน การดูแล การรักษา การฟนฟู และคุมครอง
ผูบริโภคในดานการพิทักษสิทธิ์ เพื่อลดผูติดเชื้อ
รายใหม ลดการตายจากโรคเอดส รวมทั้งลดการ
ตีตราและการกีดกันการเขาสูระบบบริการ ผูวิจัย
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนารูปแบบการ
ดําเนินงานแบบมีสวนรวมของแกนนําเครือขาย
ผู ติดเช้ือและผูปวยเอดสในคลินิกศูนยองครวม 
โรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงคการศึกษา
 1. เพือ่ศึกษาพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน
แบบมีสวนรวมของแกนนําเครือขายผูติดเชื้อและ
ผูปวยเอดส ในคลินิกศูนยองครวม โรงพยาบาล 
ในจังหวัดอุบลราชธานี
 2. เพือ่ศึกษาการเขาถงึบริการของผูตดิเช้ือ
และผูปวยเอดส และผูที่ไดรับผลกระทบ

วิธีการศึกษา
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานแบบ
มีสวนรวมของแกนนําเครือขายผูติดเช้ือและผูปวย
เอดสในคลินิกศูนยองครวม โรงพยาบาลในจังหวัด
อุบลราชธานีภายใตแผนยุทธศาสตรเอดสชาติ 
ป  2555-2559 ในประเด็นบทบาทของศูนย 
องครวมตอการลดการติดเช้ือรายใหม การลดการ
เสียชีวิตจากโรควัณโรคลงใหเหลือไมเกินรอยละ 
50 และลดการตีตราและการกีดกันการเขาสูระบบ
การบริการตรวจรักษา ของศูนยองครวม จํานวน 
15 แหง โดยอาศัยกระบวนการการมีสวนรวมของ
กลุมทีเ่ก่ียวของประกอบดวยพีเ่ลีย้งท่ีเปนพยาบาล 
เจาหนาท่ีสาธารณสุข และแกนนําผูติดเช้ือและ
ผูปวยเอดส ที่ปฏิบัติงานในคลินิกศูนยองครวม 
จํานวน 54 คน จากโรงพยาบาลชุมชน 21 แหง 
และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 
1 แหง ในจังหวัดอุบลราชธานี ในระหวางวันที่ 1 
ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555
 การเก็บขอมูลเปนขอมูลที่เก็บจาก 2 สวน 
ประกอบดวย (1) ขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชขอมูล
ทุติยภูมิ จากการบันทึกขอมูลของหนวยบริการใน
โปรแกรมการจัดเก็บขอมูลเอดส NAP Program 
และขอมูล เชิงปริมาณท่ีไดจากศูนยองครวมท่ี
อาสาสมัครแกนนําฯ เปนผูจัดเก็บขอมูล (2) ขอมูล

เชิงคุณภาพจาก การสังเกต การสัมภาษณเจาะลึก
รายบุคคล การสนทนากลุม และการประชุมเพ่ือ
ถอดบทเรียนการดําเนินงานของเครือขายศูนย
องครวม วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา สวนขอมูลเชิงคุณภาพวิเคราะหโดยใช
การวเิคราะหเชงิเนือ้หา ตรวจสอบความถกูตองของ
การวิเคราะหขอมูลโดยใชระบบสามเสา

ผลการศึกษา
 จากการศึกษารูปแบบการใหบริการดูแล
ผูติดเชื้อและผูปวยเอดส และผูที่ไดรับผลกระทบ
ในคลินิกศูนยองครวม ในจังหวัดอุบลราชธานี 
พบวา รูปแบบการใหบริการและการจัดการในการ
ดูแลผู ติดเชื้อและผู ป วยเอดส และผู ที่ ได รับ
ผลกระทบในคลินิกศูนยองครวมทุกหนวยบริการ
ในจังหวัดอุบลราชธานีภายใตความรวมมือจาก
การทํางานของอาสาสมัครแกนนําผูติดเชื้อและ
ผู ป วยเอดสที่ทํางานรวมกับทีมสหวิชาชีพ ใน
การจัดการการใหบริการดานสุขภาพภายใต
กระบวนการมีสวนรวมมีการจัดระบบและขั้นตอน
การดําเนินงานรวมกับโรงพยาบาล แบงเปน 4 
ระดับ ดังรายละเอียดตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การมีสวนรวมระหวางทีมสหวิชาชีพกับอาสาสมัครแกนนําที่ปฏิบัติงานรวม
  ในคลินิกศูนยองครวม

ระดับ

1

2

กระบวนการมีสวนรวม

อาสาสมคัรแกนนาํกลุมมสีวนรวมในลักษณะรวมใหบรกิาร หรอืเปนผูชวยพีเ่ลีย้งในกจิกรรม
บริการตางๆ จํานวน 1 กลุม (รพ.สต.หวยขะยุง)
อาสาสมัครแกนนํามีสวนรวมในการใหบริการในกิจกรรมบริการตางๆ มีสวนรวมคิด 
รวมวางแผนการทํางานรวมกันในการดูแลติดตามเพื่อนสมาชิก กับพยาบาลพี่เลี้ยง 
และมีการประสานงานกับฝายอื่นๆ มีจํานวน 4 กลุม (รพ.เขมราฐ/รพ.โพธิ์ไทร/รพ.สําโรง/
รพ.บุณฑริก)
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 ผลที่เกิดขึ้นจากการทํางานของอาสาสมัคร
แกนนําผูติดเชื้อและผูปวยเอดสที่ทํางานรวมกับ 
ทมีสหวชิาชพีในคลินกิศนูยองครวม พบวา มรีะบบ
การจัดการการใหบริการในคลินิกศูนยองครวม
รวมกันโดยสมาชิกไดรับการปรับเปลี่ยนสูตรยา
ตามมาตรฐานการรักษา ไดรับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก การตรวจ คัดกรองโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ รวมทั้งมีแนวทางการปฏิบัติโดยการ
จัดตามระบบคิวในแผนกทันตกรรม หรือการไมถูก
เลือกปฏิบัติในแผนกอื่นๆ ในโรงพยาบาล และมี
การปรับระบบบริการใหเอื้อตอสมาชิกในคลินิก
ยาตานไวรัส ซึ่งการจัดระบบการใหบริการดูแล
ผูติดเชื้อและผูปวยเอดส และผูที่ไดรับผลกระทบ 
เปนปจจัยหลักท่ีสําคัญที่มีผลตอการลดการตีตรา
ผูติดเชื้อและผูปวยเอดส และผูที่ไดรับผลกระทบ
ในการเขาถึงบรกิารในคลนิกิศนูยองครวมในจงัหวดั
อุบลราชธานี ทําใหทราบถึงรูปแบบการใหบริการ
การดูแล การรักษาผูติดเช้ือและผูปวยเอดส และ
ผูที่ไดรับผลกระทบที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 
ชวยใหผู ติดเช้ือและผูปวยเอดสเขาถึงการดูแล

และการปองกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาสรวมท้ังไดรับ
ยาตานไวรัสตามเกณฑ เพื่อลดการเสียชีวิตของ
ผูปวยเอดสจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ลดการถาย
เชื้อด้ือยาใหคู และลดการตีตราระหวางตัวผูปวย
เอง ทั้งในครอบครัว และชุมชน
 สวนการพัฒนาคลินิกศูนยองครวมเพื่อ
ใหผู ติดเชื้อและผู ปวยเอดส เขาถึงบริการ 
มีดังนี้
 1. ดานโครงสรางระบบบริการ พบวา
 1.1 โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพระดับตําบล มีนโยบายท่ีชัดเจน
ในการจดัระบบบรกิารดแูลรกัษาผูตดิเชือ้และผูปวย
เอดส รวมทั้งมี Flow chart ระบบบริการที่ชัดเจน
มีคลินิกใหบริการท่ีเปนสัดสวนชัดเจนท้ัง 15 แหง 
มีกําหนดวัน เวลาและกิจกรรมที่ใหบริการชัดเจน 
มีโรงพยาบาลชุมชน  8 แหงที่มีอายุรแพทย
รับผิดชอบและดูแลคลินิกศูนยองครวม มีทีม
สหวชิาชพีในการดูแลผูตดิเชือ้และผูปวยเอดส และ
มีระบบการดูแลและติดตามผูปวยอยางตอเนื่อง
 1.2 ผูติดเชื้อและผูปวยเอดส ที่ขึ้นทะเบียน

ตารางที่ 1 การมีสวนรวมระหวางทีมสหวิชาชีพกับอาสาสมัครแกนนําที่ปฏิบัติงานรวม
  ในคลินิกศูนยองครวม (ตอ)

ระดับ

3

4

กระบวนการมีสวนรวม

อาสาสมัครแกนนํามีสวนรวมในการใหบริการในกิจกรรมบริการตางๆ ในการคิด การเสนอ 
หรือการตัดสินใจ ในการจัดระบบบริการของคลินิกยาตานไวรัสรวมกับสหวิชาชีพ 
มีจํานวน 8 กลุม (รพ.สรรพสิทธิประสงค/รพ.ตระการพืชผล/รพ.ศรีเมืองใหม/รพ.กุดขาวปุน/
รพ.พิบูลมังสาหาร/รพร.เดชอุดม/รพ.นํ้ายืน/รพ.นาจะหลวย)
อาสาสมัครแกนนํามีสวนรวมในการพัฒนาระบบบริการรักษา สงเสริม ปองกัน ฟนฟู 
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย และสามารถเสนอความเห็นในการจัดระบบบริการตางๆ 
ของโรงพยาบาลรวมกบัพีเ่ลีย้งทีเ่กีย่วของกับผูตดิเชือ้และผูปวยเอดส นอกเหนือจากงานคลนิกิ 
มี 2 กลุม (รพ.วารินชําราบ/รพ.เขื่องใน)
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กับศูนยองครวมไดรับยาตานไวรัสตามเกณฑ 
ภายใน 2เดอืนหลงัจากทราบผล CD4 ตามแนวทาง
การตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผูติดเช้ือเอดส
และผูปวยเอดสระดับชาติ ป พ.ศ.2553
 1.3 ระบบการติดตามมารับการตรวจ CD4 
2 ครั้งตอป และตรวจ virus load ปละ 1 ครั้ง 
พบวามีผูติดเชื้อและผูปวยเอดส เพียงรอยละ 9.86 
ที่ไดรับการตรวจ CD4 ตามเกณฑ อยางไรก็ตาม
เจาหนาทีป่ระจําคลินกิไดมรีะบบการติดตามมารับ
บริการภายใตเกณฑที่ศูนยองครวมกําหนด
 2. ดานระบบสงตอ พบวา ผูปวยเอดส
ที่ดื้อยาตานไวรัสทั้งเด็กและผูใหญ ทั้งหมดไดรับ
การสงตัวโดยมีระบบการสงตอจากคลินิกศูนย
องครวมในโรงพยาบาลชุมชนเขาปรับเปลี่ยน
สูตรยาท่ีโรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค ซึ่งเปน
โรงพยาบาลศูนย โดยอายุรแพทยเฉพาะทางไดรับ
อนุญาตใหสามารถปรับเปลี่ยนสูตรยา เมื่อไดรับ
การปรับเปล่ียนสูตรยาแลวจะมีการสงตอผูปวย
กลับไปรับยาท่ีคลินิกศูนยองครวมในพื้นที่ อยางไร
ก็ตามหากผู ป วยไมสามารถรับประทานยาได
ตอเนื่องเพราะมีการแพยา อายุรแพทยที่ดูแล
สามารถปรับเปลี่ยนสูตรยาไดตามแนวทางการ
ตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาฯ ป 2553 ขณะ
เดียวกันโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคจะมีระบบ
การใหคาํปรกึษา การสงตอขอมลูในการดูแลผูปวย
ทีม่ารบับรกิารท่ีคลนิกิศนูยองครวม ในกรณีทีม่กีาร
ปรับเปล่ียนเจาหนาท่ีใหมมาใหบริการท่ีคลินิกยา
ตานไวรัสเพ่ือปองกันขอผิดพลาดในเรื่องการใหยา
ผูปวย
 3. ดานศักยภาพผูใหบริการ พบวา
 3.1 ดานศักยภาพของบุคลากรในศูนย
องครวม พบวา มีเจาหนาที่พยาบาลอาวุโสที่
ปฏบิตังิานในคลินกิศนูยองครวม ทัง้ 15 แหง ไดแก 
ปฏิบัติงานในคลินิกศูนยองครวมระหวาง 5-10 ป 

จํานวน 8 คน มากกวา 10 ปขึ้นไป จํานวน 5 คน 
และนอยกวา 5 ป จํานวน 3 คน จบเฉพาะทาง
ดานการใหการดูแลรักษา ผู ติดเชื้อและผู ปวย
เอดส จํานวน 3 คน จบพยาบาลเวชปฏิบัติ จํานวน 
9 คน และเปนพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จํานวน 
3 คน อยางไรก็ตามประสบการณในการดูแล
ผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสทั้งที่เปนผูปวยเด็ก
และผูใหญถึงแมจะมีความแตกตางกันแตมีการ
เชื่อมประสานในการดูแลรวมกับอาสาสมัครแกน
นําผู ติดเช้ือเอชไอวีและผู ปวยเอดสในประเด็น
การกินยาท่ีตอเนื่อง ผลขางเคียงของยาตานไวรัส 
รวมทั้งการดูแลปญหาทางดานจิตใจของผูปวย
เอดสและสมาชิกในครอบครัว ซึ่งมีการเชื่อมโยง
ขอมูลกับเครือขายแกนนําระดับเขต ที่หนุนเสริม
การทํางานศูนยองครวมดวย
 3.2 ดานศักยภาพของอาสาสมัครแกนนํา
ผูติดเชื้อและผูปวยเอดส พบวา มีความแตกตาง
ทั้งทางดานระดับการศึกษา ความรูประสบการณ
การทํางานและประสบการณการจัดการกับปญหา 
การยอมรับและการเปดเผยผลเลือดกับสมาชิกใน
ครอบครัว ซึ่งแกนนําที่อาสาสมัครเขามาทํางานใน
คลนิกิ ศนูยองครวมท้ัง 15 แหง สวนใหญมทีศันคติ
ที่เปนบวกและมีความเขาใจผูติดเชื้อและผูปวย
เอดสรายใหมทีม่ารบัยาตานไวรสัและตดัสนิใจเปด
เผยตัวเองกับครอบครัวและชุมชน อยางไรก็ตาม
ทัศนคติของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ตางแผนกในบางศูนยองครวมยังมีทัศนคติที่เปน
ลบ และมีความเห็นวา อาสาสมัครแกนนําที่ปวย
มีศักยภาพไมเพียงพอในการใหบริการผู ป วย
ดวยกันในโรงพยาบาล ซึ่งเปนเรื่องที่ทาทายใน
การพัฒนาระบบบริการที่เนนการมีสวนรวมของ
ภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิงเครือขาย
ผู ติดเ ช้ือและผู ป วยเอดส  เพื่อตอบสนองตอ
เปาหมายยุทธศาสตรเอดสชาติคือการลดการ
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ตตีรา การกดีกนัการเขาถงึบรกิาร และการเสยีชวีติ
จากเอดส

ขอคนพบ
 1. ศูนยองครวมและการสนับสนุนการ
ทํางานของศูนยองครวม
 การคัดเลือกศูนยองครวม พบวา จังหวัด
อุบลราชธานีมีกลุ มผู ติดเชื้อและผู ป วยเอดส
ที่ปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ในคลินิกยาตาน
ไวรัสเอดส ทั้งสิ้น 21 กลุม และมีจํานวน 15 กลุม
ที่ปฏิบัติงานผานตามเกณฑประเมินศูนยองครวม
ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 
10 อุบลราชธานี ในการสนับสนุนการทํางานของ
ศูนยองครวม พบวา เครือขายระดับเขตมีบทบาท
ในการหนุนเสริมการทํางานแกศูนยองครวมทั้ง 15 
แหง เชนมีการบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการ

เครือขายระดับจังหวัด โดยมีประธานเครือขาย
ผู ติดเช้ือและผู ป วยเอดสจังหวัดและตัวแทน
ประธานกลุมแกนนําผูติดเชื้อระดับอําเภอเขารวม
เปนคณะกรรมการเครือขายระดับจังหวัด รวม
ทั้งสิ้น 23 คน โดยมีกรรมการที่มาจาก 8 กลุม ที่ไม
ผานเกณฑการประเมินจากศูนยองครวม
 2. การเขาถึงบริการของผูติดเชื้อและ
ผูปวยเอดส
 2.1 ขอมูลเชิงปริมาณ จากการศึกษาขอมูล
ทุติยภูมิ ใน NAP Program และจากการสํารวจ
ขอมลูของศูนยองครวม พบวามผีูตดิเชือ้และผูปวย
เอดสในป 2555 จํานวน 5,926 คน ขึ้นทะเบียน
และเขารวมกิจกรรม 4,430 คน คิดเปน รอยละ 
74.75 ที่เหลือ รอยละ 25.25 ไมยอมเปดเผยตัว
เองกับครอบครัว เพื่อน และชุมชนเพราะกลัวการ
ถูกรังเกียจ การตีตรา ดังรายละเอียดตารางที่ 2 

 จากขอมูลผูติดเชื้อ ผูปวยเอดส และผูที่รับ
ผลกระทบมารับบริการท่ีคลินิกศูนยองครวม พบ
วา สมาชิกท้ังหมด จํานวน 4,430 คน รับยาตาน
ไวรัส จํานวน 4,036 คน คิดเปนรอยละ 91.10 เชื้อ
ดือ้ยา จาํนวน 388 คน คดิเปนรอยละ 9.86 แสดงให
เห็นวาผูติดเชื้อและผูปวยเอดสถูกตีตราจากสังคม 
บางคนยังตตีราตนเองไมกลาเปดเผยตวั ทาํใหไมได

ตารางที่ 2 ขอมูลจํานวนสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดในศูนยองครวม จังหวัดอุบลราชธานี

ขอมูลทั่วไป

จํานวนผูปวยท้ังหมดที่ลงทะเบียนใน 
NAP Program

สมาชิกท่ีขึ้นทะเบียนทั้งหมด (ราย)

จํานวนสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด 
ในศูนยองครวม พ.ศ.2555 (รอยละ)

5,926

4,430 (74.75)

แหลงท่ีมา ; ขอมูลศูนยองครวมเครือขายผูติดเชื้อภาคอีสาน, มกราคม 2556

รบัยาตานไวรสั ขณะเดยีวกนักลุมทีไ่ดรบัยาตนไวรสั
บางสวนถูกตีตราทําใหไมสามารถรับยาตานไวรัส 
ไดตอเนื่องสมํ่าเสมอจึงเกิดปญหาเช้ือดื้อยา การ
รักษาไมไดผลตองเปล่ียนสูตรยาและในคลินิก
ศูนยองครวม ยังมีผูรับบริการเปนแรงงานขามชาติ 
จํานวน 28 คน และมีเด็กที่ไดรับผลกระทบอีก 
จํานวน 1,173 คน ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ขอมูลผูติดเชื้อและผูปวยเอดส และผูที่ไดรับผลกระทบที่มารับบริการที่ คลินิกศูนยองครวม

ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

โรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงค
เขื่องใน
ตระการพืชผล
เขมราฐ
ศรีเมืองใหม
กุดขาวปุน
โพธิ์ไทร
พิบูลมังสาหาร
วารินชําราบ
สําโรง
เดชอุดม
นํ้ายืน
บุณฑริก
นาจะหลวย
รพ.สต.หวยขะยุง 

รวม

ชื่อกลุม

เพื่อนวันอังคาร
จิตตอารีย
ตระการสดใส
ฟาสางที่ริมโขง
พุทธรักษา
ดอกคูณขาว
ฟาสีทอง
แกงสะพือสัมพันธ
สะเดาหวาน
รวมใจสายใยรัก
ทานตะวัน
ชีวิตกาวไกล
บุณฑริกรวมใจ
นาจะหลวยเพ่ือชวีติ
บานช่ืน

สมาขิก
ทั้งหมด 
(ราย)

2,156
207
152
169
145

55
40

157
455

85
267
176
227
105

34

4,430

เด็กที่ไดรับ
ผลกระทบ

240
152
110

70
72
43
40
50

200
10

100
3
7

50
26

1,173

สถานะ

รับยา
ARV

1,967
168
152
125
138

55
38

157
402

85
267
151
211

90
30

4,036

ดื้อยา
ARV

289
7
4

13
3
3
1
4

28
-

14
7

11
3
1

388

แรงงาน
ขามชาติ

8
-
1
3
3
2
2
2
2
-
-
-
4
1
-

28

แหลงที่มา: แบบสํารวจจัดทําฐานขอมูลศูนยองครวม พ.ศ.2555

 2.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ ปญหาท่ีทําใหผูติด
เชื้อและผูปวยเอดสยังไมเขาถึงบริการ ขอคนพบ
จากการสัมภาษณอาสาสมัครแกนนําท่ีทํางาน
ในศูนยองครวม 
 2.2.1 ดานการรบัรูสทิธแิละการละเมิดสทิธิ 
พบวา มีปญหาการไมรูสิทธิของผูปวยทําใหเกิด
การละเมิดสิทธิจากเจาหนาที่ นําไปสูปญหาการ
เข า ถึงบริการ  ดังคํากล าวของ  นางแหม ม 
(นามสมมติ) อายุ 49 ป “สมาชิกสวนใหญไมรูสิทธิ

ตัวเองและถูกละเมิดสิทธิจากผูใหบริการโดยไมรู
ตัว เพื่อนบางคนทองซํ้าทางเจาหนาที่ดุวาปลอย
ใหทองทําไม ทําไมไมรูจักคุมกําเนิด”และปญหาผู
ปวยไมไดรับความรูเกี่ยวกับสิทธิ เชนสิทธิในการ
รกัษาพยาบาล การสงตอ การรกัษาความลบัผูปวย 
การรองเรียน ดังคํากลาวของนายส.(นามสมมติ) 
อายุ 43 ป “ที่จังหวัดไมมีที่ปรึกษาเรื่องสิทธิ ไมรูวา
จะสงตอผูติดเช้ือและผูปวยกับใครไดบาง และจะ
มีการรักษาความลับหรือไม เพราะบางคร้ังเจาตัว
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กไ็มกลารองเรียน หรือรองทุกขกลาวโทษเจาหนาท่ี
ทีใ่หบรกิาร เพราะกลัวจะไมไดรบัการดูแล” “ในการ
ทํางานไมมีระบบประสานงานระหวางอาสาสมัคร
แกนนํากับเครือขายในระดับจังหวัด” รวมถึงยังไม
เขาใจในเรื่องสิทธิโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องสิทธิ
ประกันสังคม การยายสิทธิกลับไปยังภูมิลําเนา 
เรื่องการรวมสามกองทุน ซึ่งมีความจําเปนอยาง
ยิ่งที่ทางผู ที่เจ าหนาท่ีที่ใหบริการท่ีคลินิกศูนย
องครวมตองมีความรูและความเขาใจในประเด็น
เรื่องสิทธิ สามารถสื่อสารใหกับผูติดเชื้อและผูปวย
เอดส พรอมทั้งญาติที่มารับบริการ
 2.2.2 ดานเศรษฐกจิ พบวา ผูตดิเชือ้บางราย
ไมเขาถงึบริการเน่ืองจากไมมเีงนิเพ่ือเปนคาใชจาย
ในการมารับยา บางรายขาดรายไดเนื่องจากตอง
ออกจากงานเพราะกลัวถูกเพ่ือนรวมงานรังเกียจ 
หรือไมสามารถทํางานท่ีภูมิลําเนาตนเองได ตอง
ไปทํางานตางถิ่นเพื่อหารายได ดังคํากลาวของ 
นางนาง อายุ 41 ป (นามสมมติ) “มีเพื่อนสมาชิก
บางรายทีม่ารบับรกิารท่ีคลนิกิยาตานฯ โทรมาบอก
อาสาสมัครแกนนําที่คลินิกวา..พี่นางหนูมารับยา
ไมไดวันนี้เพราะไมมีเงินคารถ แฟนไปทํางานบอก
ใหไดเงินกอนคอยไปเอายาไมเปนไรหรอก” “และ
มีบางรายที่ทราบผลเลือดแลวไมไดกลับไปทํางาน
กลัวเพื่อนรวมงานกับนายจางรูแลวจะรังเกียจ เอา
ไปนินทา” และคํากลาวของ นางนอย อายุ 35 ป 
(นามสมมติ) “ที่ รพ.บางทีโทรตามกอนถึงวันนัด 
คนไขบอกวาตอนนี้ไมไดอยู ที่อุบลฯ ทํางานอยู
กรุงเทพฯ เก็บเงินกอนเดี๋ยวจะกลับไปบานตอน
สงกรานตคอยจะไปหาหมอไมตองหวง ดแูลตัวเอง
ไดตอนนี้ยังแข็งแรงดี” รวมถึงคํากลาวของ นาย ส. 
อายุ 43 ป (นามสมมติ) “ที่คลินิกกลุมที่มีปญหา
มารับยาไมสมํ่าเสมอ สวนใหญจะไปทํางานที่ตาง
จังหวัดบางคนไปทํางานที่ภาคใต (จ.ภูเก็ต) นานๆ 
ทีจะกลับบาน บอกวาอยากหาเงินไดเยอะกอน

คอยกลับมา และบอกใหเราสงยาไปใหจะโอนเงิน
คาสงมาให บางทีก็ลําบากนะเพราะมันเปนสิทธิ
สวนบคุคล เราเองเปนแกนนาํกไ็มมสีทิธจิะไปบงัคับ
ใหเขามาตรวจเลือดหาคา CD4”
 2.2.3 ดานสังคมและสุขภาพ พบวา ปญหา
การไมกลาเปดเผยตวั ไมกลาบอกผลเลอืดกบัแฟน
ใหมเพราะกลัวถูกทอดท้ิง ทําใหการเขาถึงบริการ
ยากขึ้น ดังคํากลาวของ นาง ก.(นามสมมติ) อายุ 
41 ป “มีสมาชิกบางสวนท่ีไมกลาบอกผลเลือดกับ
คูเพราะกลัวแฟนใหม หรือสามีใหมทอดทิ้ง บาง
คนคูเปนคูตางทําใหบริการของแกนนําคุยยาก
มากขึน้” และปญหาผลขางเคียงจากการใชยาตาน
ไวรสั ทาํใหผูปวยหยดุยา เปนสาเหตทุาํใหเชือ้ดือ้ยา 
ดังคํากลาวของ นาย อ.(นามสมมติ) อายุ 37 ป) 
“สมาชิกบางรายยังมีผลขางเคียงท่ีเกิดจากยาตาน
ไวรสั การด้ือยา หยดุยา และการกลบัมาเริม่ยาใหม
มากข้ึน ทาํงานดวยกย็ากเพราะบางรายไมยอมเปด
ตัว อาย”

แนวทางการแกไขปญหาการเขาถงึบรกิารของ
ผูติดเชื้อและผูปวยเอดสของศูนย พบวา
 1) ศูนยองครวม ใชกิจกรรมลงเยี่ยมบาน
ผูปวย ในกรณีที่ผู ปวยยินยอมเปดเผยตัวเองกับ
สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งชุมชนที่อยูอาศัย ขณะ
เดียวกันก็อนุญาตใหทีมสหวิชาชีพ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงการอนุญาตใหอาสาสมัครแกนนํา พี่เลี้ยง 
(พยาบาล)ลงเยี่ยมไดในชุมชน เพื่อติดตามความ
ตอเนื่องของการกินยาตานไวรัสโดยเฉพาะในกรณี
ทีเ่ปนผูปวยรายใหม เพือ่ใหเกดิความตอเนือ่งใสใจ
ในการกินยาและการมาตรวจตามนัด
 2) การแกไขปญหาในกลุมเด็กที่ติดเชื้อ
และเด็กท่ีไดรบัผลกระทบ พบวา ดาํเนนิการ จาํนวน 
8 กลุม ไดแกการเยี่ยมบาน กรณีที่ผูปกครองเด็ก
เปดเผยตัว และอนุญาตใหอาสาสมัครแกนนํา
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และพ่ีเลี้ยงลงเยี่ยมในพ้ืนที่ เพื่อคนหาปญหาและ
ดูแลตอเนื่อง การใหคําปรึกษาแกผู ติดเชื้อและ
ผูปวยเอดสที่มารับบริการ ในเร่ืองการกินยาตาน 
ไขมันยายที่ เชื้อราข้ึนสมอง การพบปะกลุม การ
จัดคาย ประกอบดวยคายเด็กติดเช้ือและเด็กที่
ไดรบัผลกระทบคาย MSM positive การทาํงานรวม
กับคลินิกเด็กในโรงพยาบาล
 การพฒันาศนูยองครวมดานเด็กตดิเชือ้และ
เด็กที่ไดรับผลกระทบ พบวา ศูนยองครวมมีการ
พฒันาการดําเนินงานอยางมีระบบโดยเกิดกลุมท่ีมี
การทํางานรวมกับคลินิกฝากครรภ จํานวน 5 กลุม 
คือกลุมเพ่ือนวันอังคาร (โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค) กลุมจิตอารีย (โรงพยาบาลเข่ืองใน) กลุม
สะเดาหวาน (โรงพยาบาล วารินชําราบ) กลุมแกง
สะพือสัมพันธ (โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร) และ
กลุมนาจะหลวยเพือ่ชวีติ (โรงพยาบาลนาจะหลวย) 
มีการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ (1) มีการรวมประชุม
วางแผนกับทีมสหวิชาชีพในการทํางานรวมกัน 
(2) มีการพัฒนาระบบสงตอการขอรับการปรึกษา
ดานการดูแลและรักษาจากโรงพยาบาลพี่เลี้ยง 
สวนอาํเภอท่ียงัไมดาํเนนิการตามกจิกรรมดังกลาว 
คืออําเภอตระการพืชผล ศรีเมืองใหม และเขมราฐ 
โดยทํากิจกรรมศูนยองครวมท่ัวไปยังไมเกิดการ
ทํางานกับแผนกฝากครรภ(ANC) กรณีเด็กติดเชื้อ
เอชไอวีและเด็กที่ไดรับผลกระทบ มีการดูแลอยาง
ตอเน่ืองท้ังในชุมชนและโรงเรียน รวมท้ังมีระบบ
การจัดเก็บขอมูลที่ชัดเจนและเปนระบบ ทั้งดาน
คุณภาพและปริมาณ
 ความทาทายการทํางานของคลินิกศูนย
องครวมกับเด็กท่ีติดเชื้อ พบวา 
 (1) ปญหาเด็กติดเชื้อไมคุมกําเนิด ดัง
คาํกลาวของนาง ก(นามสมมต)ิอาสาสมัครแกนนาํ 
“มีเด็กติดเช้ือในพ้ืนท่ี อายุแค 16 ป ซึ่งหนาตาดี

พอแมเสียชีวิตหมดแลวอาศัยอยูกับญาติตอนนี้
หยุดยาเอง มีแฟนแลวมีลูกหนึ่งคนซึ่งตอนนี้แฟน
ยงัไมทราบผลเลือดและหลังคลอดก็ไมไดคมุกาํเนดิ 
ตอนนี้เด็กบอกวาเมนสไมมา 5 อาทิตยแลว กลัว
มากกลัวเด็กจะทองตอเพราะลูกคนแรกไดแค 
สอง-สามเดือนเอง”
 (2) ป ญหาเด็กหยุดทานยาต านไวรัส 
เนื่องจากเริ่มโตแลวไมอยากทานยา รวมถึงอาย
เพื่อน ดังคํากลาวของนาง ส.(นามสมมติ) พี่เลี้ยง
ศูนยองครวม“มีเด็กบางคนเริ่มโตเปนสาวไมอยาก
กินยา หยุดยาเองเพราะอายเพ่ือนอีกทั้งเด็ก
ตัวเล็กกวาเพื่อนที่อายุเทากัน”และคํากลาวของ
นาง ท.(นามสมมติ)อาสาสมัครแกนนํา“บางคร้ังกม็ี
ครูมาถามวาเด็กหญิงคนน้ีติดเอดสหรือเปลา
ไดยนิเคาลอืกนัวาพอแมเดก็เสยีชวีติจากเอดส และ
อาศัยอยูกับยาย เด็กปวยบอยและตัวเล็กดวย” 
 (3) ปญหาเด็กถูกตีตราจากสถานศึกษา 
ดังคํากลาวนาง บ.(นามสมมติ)อาสาสมัครแกนนํา 
“บางทคีรศูนูยเดก็สงสยัพาเดก็มาหาทีโ่รงพยาบาล
และบอกวาตรวจเลือดใหหนอยสงสัยเด็กจะ
ติดเอดสเพราะพอแมตายหมด ตัวก็เล็กแถมแขน 
ขาเปอยอีกตางหากกลัวเอาไปติดเด็กอื่น”
 (4) ปญหาเด็กถูกทําร ายจากบุคคลใน
ครอบครัว ดังคํากลาวนาง ร.(นามสมมติ) อาสา
สมัครแกนนํา “สงสารเด็กมีหลายรายที่ถูกพอเลี้ยง
ทําความรุนแรงดวยไมรูจะชวยยังไงไดแตไปเยี่ยม
บานแตไมกลาถามตรง ๆ  เพราะเหน็ทัง้เด็กทัง้แมซมึ 
ตอนหลังแมเลาใหฟงวาลูกสาวถูกพอเลี้ยงขมขืน
ตอนน้ีทองไดสองเดือนกวาอยากใหลูกทําแทง
เพราะลูกอยากเรียนตอ พอเล้ียงก็เลิกกับแมและ
ถูกตํารวจจับเพราะคายาบา ตอนน้ีตองสงเด็กพบ
นักจิตวิทยาชวยเหลือเยียวยาทางจิตใจ”
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 (5) ปญหาเด็กไมยอมปองกันการแพรเชื้อ
เอดสจากการมีเพศสัมพันธ ดังคํากลาว นาง อ. 
(นามสมมติ) อาสาสมัครแกนนํา “บางทีเด็กไมรู
เรื่องสุขภาวะทางเพศ การดูแลตัวเอง การตอรอง
กับแฟนก็ไมมี บอกแตวาเปนแฟนกันมีอะไรกัน
ไมเห็นจะแปลก ทางเราบอกใหใชถุงยาง จะใส
ทําไมเดี๋ยวเขาจะรูวาเราติดเอดส เด็กสมัยนี้นา
กลัวมาก” 

 (6) ปญหาการประสานงานระหวางกลุม
เครือขายผูติดเชื้อ ภาคีเครือขายเด็ก และหนวย
งานที่เกี่ยวของ ที่จะแกไขปญหาเด็กติดเชื้อที่กําลัง
เร่ิมเขาสูวัยรุน ดังคํากลาว นาง ส.(นามสมมติ) 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ “การทํางานของกลุม
เครือขายผูติดเช้ือ สวนใหญมันอยูหางกันทํางาน
ไมคอยประสานกับภาคีเครือขาย ทําใหเกิดการ
ทาํงานไมตอเนือ่งขาดการสนบัสนนุทางดานเทคนคิ
และวิชาการ จากทีมงาน สสจ. กับ สคร.7”

ตารางที่ 4 บทบาทแกนนํากับจุดออน-จุดแข็งในการมีสวนรวม ในระบบบริการแตละระดับ

ระดับ

1

2

จุดแข็ง

- สมาชิกมีสวนรวมใหบริการกับ
 ทีมโรงพยาบาล เชน การให
 ขอมูลเพื่อน
- สมาชิกเป ดตัวมากข้ึนและ
 สามารถเขาถึงการรักษาตาม
 มาตรฐาน

- มีส วนร วมในการดูแลเพื่อน
 สมาชิก เชน การติดตามเพื่อน
 กรณีขาดยาไมมาตามนัด
- มีสวนรวมในการวางแผนการ
 ทํางานรวมกันในคลินิกศูนย
 องครวม  เช นการจัดเตรียม
 คลินิก

จุดออน

- ขาดการมีส วนร วมคิด  ร วม
 ตัดสินใจในการทํางาน  จะ
 ทํางานเฉพาะตามที่พี่ เลี้ยง
 กําหนดบทบาทให เชน ชวย
 เตรียมนัด, คนบัตรผูปวย, ชวย
 ชั่งนํ้าหนัก, วัดความดันโลหิต, 
 พาผูปวยไปพบแพทย และสง 
 lab
- ขาดความรูและทักษะ (กรณี
 แกนนําใหม)
- แกนนําเปลี่ยนบอย
- การมีสวนรวมในการวางแผน 
 มีนอยจะทําตามคําสั่งพี่เลี้ยง
 และทีมสหวิชาชีพ
- จะไดรบัมอบหมายใหดแูลเพ่ือน
 ที่ปวยเปนราย เชน การใหคํา
 ปรึกษาเบื้องตนไดในบางเร่ือง
- ชวยชั่งนํ้าหนัก, วัดความดัน
 โลหิต, การติดตามผล lab, 
 การพาเพ่ือนไปรับยา

แนวทางการพัฒนา

- ตองสรางและพัฒนาแกนนํา
 เหมือนเปนการเตรียมตัวเขา
 ทํางานในศูนยองครวม
- ช วยกระตุ นและช วยคิดให 
 แกนนําหาโจทยเปาหมายการ
 เขามาทํางานที่ศูนยองครวมวา
 เขามาเพื่ออะไร?
- ทักษะการส่ือสารในเร่ือง เอดส, 
 โรคติดตอทางเพศสัมพันธ การ
 ปองกันการรับเชื้อเพิ่ม อนามัย
 เจริญพันธุ สิทธิผูปวย
- ทบทวนเปาหมายและแนวคิด
 การมีสวนรวม โดยใหสมาชิก
 แกนนําได มองคุณภาพงาน
 ตนเอง  ตอบโจทย จิตอาสา 
 ทักษะการสื่อสารในเรื่องสุข
 ภาวะทางเพศ อนามยัเจริญพนัธุ 
 สิทธิผู ป วย  ทักษะการเป น
 วิทยากร
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ตารางที่ 4 บทบาทแกนนํากับจุดออน-จุดแข็งในการมีสวนรวม ในระบบบริการแตละระดับ

ระดับ

3

4

จุดแข็ง

- รวมคดิรวมทาํ รวมวางแผน โดย
 เอาสถานการณที่เกิดข้ึนจริงกับ
 สมาชกิมาใชในการวางแผนการ
 ดูแล เชน เพื่อนท่ี CD4 เขา
 เกณฑแตยังไมไดรับยาตาม
 เกณฑ การดูแลเรื่อง OI
- เปนการรายงานสถานการณ
 ของสมาชิกกลุ มให พี่ เลี้ ยง
 และทีมสหวิชาชีพ รับทราบ
 นําไปวางแผนในการดูแลตอ
 ไป

- แกนนาํมสีวนรวมในการทาํงาน
 ในเชิงนโยบาย (รวมคิด รวม
 ตัดสินใจ  ร วมทํา  และร วม
 ขับเคล่ือนเชิงนโยบายสามารถ
 เสนอความเห็นในการจัดระบบ
 บริการตางๆ ของโรงพยาบาลท่ี
 เกี่ยวการดูแลผู ติดเชื้อและ
 ผูปวยเอดส

จุดออน

- แกนนําบางโรงพยาบาลเปน
 แกนนาํใหมไมสามารถวเิคราะห
 สถานการณของเพื่อนได 
- ขาดการสือ่สารกบัพีเ่ลีย้งซึง่อาจ
 จะเปนพีเ่ลีย้งใหมยงัไมเขาใจใน
 บทบาทหนาที่การทํางานใน
 ศูนยองครวม
- พี่ เลี้ยงและแกนนํามีจํานวน
 นอยไมสามารถใหบริการและ
 ดูแลสมาชิกไดทั่วถึง
- ขาดการหนุนเสริมการพัฒนา
 ศักยภาพใหกับแกนนําจากทีม
 เครือขายเขต

- การขับเคลื่อนของแกนนํากับ
 พี่เลี้ยงท่ีจะกาวขามจากข้ันที่ 3 
 สู  ขั้นที่ 4 เปนไปดวยความ
 ลําบากซ่ึงอาจจะตองใชเวลา
- ใน 2 โรงพยาบาลของจังหวัด
 อุบลราชธานียังไมสามารถให
 แกนนําเข าไปมีส วนร วมใน
 การคณะกรรมการบริหารแต
 เปดโอกาสใหแกนนําเข าไป
 มีสวนรวมในการพัฒนาระบบ
 บริการในศูนยองครวม

แนวทางการพัฒนา

- พี่เลี้ยงและแกนนําตองรวบรวม
 และวเิคราะหสถานการณผูปวย
 รวมกัน
- มีการ วิ เคราะห  ในประเ ด็น
 ปญหาโรคเร้ือรัง เชน เบาหวาน 
 ความดันโลหิตสูง โรคติดเชื้อ 
 ฉวยโอกาส โรคหัวใจ ฯลฯ เพื่อ
 รวมวางแผนในการออกเย่ียม
 บ าน  การติดตามมารับยา 
 ปญหาทางจิตไมสามารถดูแล
 ตัวเองได
- พี่ เ ลี้ ย งจะ มีบทบาทในการ
 เชื่อมโยงกับจุดอ่ืนๆ เชน การ
 สงตรวจ lab ใหไดตามมาตรฐาน
- แกนนําควรไดรับการพัฒนา
 ศักยภาพในการเปนวิทยากร
 กระบวนการ ทักษะการเขียน
 โครงการ  ทักษะการบริหาร
 องคกร การบริหารความขัดแยง
- การ เป ด โอกาสให แกนนํ า
 เขาไปมีสวนรวมในการบริหาร
 เพือ่พฒันาระบบบริการการดูแล
 รักษาแกสมาชิก
- มีการประเมินระบบการมีสวน
 รวมอยางตอเนื่อง
- แกนนําควรไดรับการพัฒนา
 ศักยภาพ
- พี่ เลี้ยงและแกนนําควรได มี
 การสรางและขยายเครือขาย
 การทํางานในทุกระดับ

 จากบทสรุปปญหาและความทาทายในการ
ดําเนินการใหบริการการตรวจคัดกรอง การดูแล
รักษา ผูติดเช้ือและผูปวยเอดส และผูที่ไดรับผล
กระทบ พบวากรอบอัตรากําลังที่เหมาะสมตอการ

จัดระบบบริการที่ จะสามารถใหบริการไดตาม
มาตรฐานที่สงผลตอการพัฒนาคุณชีวิต ทั้งทาง
ดานรางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ทั้งผูใหและ
ผูรับบริการที่ศูนยองครวม ดังตารางที่ 5
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 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนารูปแบบ
การดําเนินงานแบบมีสวนรวม
 1. เครือขายระดับเขตควรสนับสนุน
 1.1 ด านงบประมาณที่สนับสนุนศูนย 
องครวมตองตอเนื่อง ซึ่งพี่เลี้ยง ทีมสหวิชาชีพ 
และแกนนํา ตองมีความรูและทักษะในการเขียน
โครงการเพื่อของบประมาณ ทักษะการบริหาร
จัดการองคกร
 1.2 การสราง และขยายภาคีเครือขาย
ศูนยองครวมลงสู ชุมชน หมู บ าน ตําบล โดย
เครือขายแกนนํากับพี่เล้ียง (พยาบาล) สามารถ
เขียนโครงการของบประมาณจากกองทุนสุขภาพ
ระดับตําบล ในการลงเยี่ยมบานหรือจัดกิจกรรม
กลุม การยอมรับการอยูรวมกันในชุมชนระหวาง
ผูติดเชื้อและผูปวยเอดส อยางผาสุกเพื่อลดปญหา
การไมยอมรบัและการตีตราจากสังคม
 1.3 การสรางทีมงานมืออาชีพ โดยการ
ใชทั้งศาสตรและศิลป รวมทั้งเขาใจในเรื่องโรค
และภัยสุขภาพ รวมทั้งวิถีเพศของผูติดเช้ือและ
ผูปวยเอดสที่มารับบริการ
 2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ควร
สนับสนุน

 2.1 อัตรากําลังของพยาบาลและแกนนํา
ที่ใหบริการท่ีคลินิกศูนยองครวมตองสามารถให
บริการไดตามมาตรฐานคุณภาพวิชาชีพและตาม
เกณฑที่กําหนด (ขอเสนอตามตารางที่ 5)
 2.2 องคความรูผู ใหบริการทั้งพี่เลี้ยง ทีม
สหวิชาชีพ และแกนนํา ประเด็นเรื่องสุขภาวะทาง
เพศ เพศวิถี เพศสภาวะ สิทธิอนามัยเจริญพันธุ 
อนามัยเจริญพันธุ สิทธิบริการ สิทธิเด็ก แรงงาน
ขามชาติ
 2.3 ดานการพฒันาศกัยภาพบคุลากรทีเ่ปน
ทั้งพี่เลี้ยง ทีมสหวิชาชีพ และทีมแกนนําท่ีบริการ
ในคลินิกศูนยองครวม ในประเด็นกระบวนการ
คิดเชิงระบบ การปรับเปล่ียนแนวคิดและทัศนคติ
ของท้ังพี่เล้ียงทีมสหวิชาชีพและแกนนํา ตองาน
ที่รับผิดชอบ
 2.4 ดานการพฒันาศกัยภาพบคุลากรทีเ่ปน
ทั้งพี่เลี้ยง ทีมสหวิชาชีพ และทีมแกนนําท่ีบริการ
ในคลินิกศูนยองครวม ในประเด็นการติดตาม
ประเมินผล โดยการถอดบทเรียนเพื่อนําสู การ
พัฒนาศูนยองครวม ใหเปนศูนยพึ่งไดโดยพี่เลี้ยง
และแกนนํามีสวนรวมในการรวมคิด รวมวิเคราะห 
รวมวางแผน รวมทํา และรวมรับผิดชอบ

ตารางที่ 5 กรอบอัตรากําลังของอาสาสมัครแกนนํากับพี่เล้ียง (พยาบาล) ตอผูมารับบริการ (ผูติดเชื้อ
  เอชไอวี และผูปวยเอดส)

ผูติดเช้ือ/ผูปวยเอดส (คน)

นอยกวา 50
51-100
101-200
201-500
501-800
801 ถึง 1,000 คนขึ้นไป

อาสาสมัครแกนนํา (คน)

2-3
3-5
5-7

7-10
10-14
15-20

พี่เลี้ยง (พยาบาล ;คน)

1
2
3
4
5

7-10
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 2.5 การให พี่ เลี้ยงและแกนนําในศูนย 
องครวม สามารถพัฒนาตนเองจัดกระบวนการ
วิจัยแบบชาวบานเพื่อพัฒนาและหารูปแบบ
ที่เหมาะสมในการใหบริการในคลินิกรวมทั้งการ
ทํางานเชิงรุกเพื่อลดผูติดเชื้อรายใหม ลดการเสีย
ชีวิตจากโรคเอดสโดยการรูเร็ว รักษาเร็วจากการ
ตรวจเลือดฟรีปละ 2 ครั้ง และการลดการตีตรา
 3. ศูนยองครวม ควรดําเนินการและ
พัฒนาตอเนื่องในดานตางๆ ดังนี้
 3.1 การมีสวนรวม การสรางภาวะผูนํา 
การบริหารความขัดแยงในองคการ
 3.2 การเชื่อมประสานระบบสงตอไปยัง
ศูนยพึ่งได (OSCC: One Stop Service Centre) 
กรณีมีการลวงละเมิดทางเพศ และความรุนแรง
ในครอบครัว ชุมชน
 3.3 ดานกฎหมาย การปกปองสิทธิผูปวย 
สิทธิเด็ก
 3.4 ดานระบบสงตอ ในกรณีที่ผูปวยท่ีมา
รับบริการแลวยายไปทํางานที่อื่นสามารถยายสิทธิ
ผู ปวยไปรับบริการยังหนวยบริการสาธารณสุข
ที่ผูปวยยายไปทํางานภายใตเงื่อนไขการปกปอง
และพทิกัษสทิธคินไข เปนการบรรเทา เยยีวยา และ
แกไขปญหาดานเศรษฐกิจ
 3.5 การพฒันาระบบการจดัเกบ็ขอมลู และ
การวิเคราะหขอมลูทีถ่กูตองแมนยาํ นาเช่ือถอืและ
สามารถเผยแพรได
 3.6 ยึดผูมารับบริการทุกคนเปนศูนยกลาง 
โดยเสริมสรางพลังและคุณคาภายในของท้ังผูให
และผูรับบริการภายใตความเสมอภาคและเทา
เทียม
 4. บทบาทแกนนําควรพัฒนาดาน
ตางๆ ดังน้ี
 4.1 การ ยึดผู  มา รับบ ริการ ทุกคนเป น
ศูนยกลาง โดยเสริมสรางพลังและคุณคาภายใน

ของทั้งผูใหและผูรับบริการภายใตความเสมอภาค 
เทาเทียม และครอบคลุมทุกกลุม
 4.2 ทักษะการส่ือสาร ทักษะการประสาน
งาน แบบมืออาชีพ
 4.3 ทกัษะการใหบรกิารแบบมอือาชพี ทีใ่ห
บริการทุกคนอยางเสมอภาคและเทาเทียม
 4.4 ทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการ 
การทํากลุมเพ่ือใหเกดิการแลกเปล่ียนเรียนรูในการ
ทํางาน

บรรณานุกรม
กลุมงานพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ สาํนกั

โรคเอดส วัณโรค แลโรคติดตอทางเพศ
สัมพันธ. ขอมูล

สถานการณเอดสในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟค: 30 
พฤศจิกายน 2555.

กลุมงานพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ สาํนกั
โรคเอดส วัณโรค แลโรคติดตอทางเพศ
สัมพันธ. การเฝาระวังการติดเชื้อเอชไอวี
รวมกับพฤติกรรมทางเพศ กลุมประชากรท่ี
ไดรับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวี: 30 
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 การวัดระดับการบริโภคผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน 
ดวยเทคนิคการวิเคราะหคาความยืดหยุนอุปสงคตอรายได 

ผลตอการกําหนดนโยบายบริหารอุตสาหกรรมชุมชน
Measurement of Consumption Level in Product of Community 

Enterprise on Elasticity of Income Technique Affect to Community 
Industrials Policy 

ผูชวยศาสตราจารย นํ้าฝน เสนางคนิกร1 ดร.ธีระวัฒน จันทึก2 

เนรัญชลา กําไรทอง3 และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระ กุลสวัสด์ิ4

1 อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 96 หมู 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 
 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
2 อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 หมู 3 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
 76120 
3 อาจารย ประจาํคณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร 96 หมู 3 ถนนพทุธมณฑล สาย 5 ตาํบล 
 ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
4 อาจารยประจําคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง 
 จังหวัดชลบุรี 20131

 การวิจัยนี้เปนการศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน เพื่อวัด
ระดับการบริโภคดวยเทคนิคการวิเคราะหคาความยืดหยุนอุปสงคตอรายไดของผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน 
รวมถึงการเสนอเปนแนวทางดานการจัดการในผลิตภัณฑชุมชน ซึ่งเปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวาง
การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ กับกลุมตัวอยางที่เปนผูบริโภคในผลิตภัณฑชุมชน สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติอนุมาน ไดแก Pearson Chi-Square รวมถึงการวิเคราะหคาความยืดหยุน อุปสงคตอรายได (Income 
Elasticity of Demand: EI)
 โดยผลการวิจัย แสดงใหเห็นวา ผูบริโภคเกือบท้ังหมดมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑชุมชน ไดแก ดานคุณภาพ ดานราคาสินคา ดานชองทางการจัดจําหนาย 
และดานสงเสริมทางการตลาด อยูในระดับมาก ในขณะเดียวกันก็เห็นวาพฤติกรรมของผูบริโภคโดย
รวมอยูในระดับชื่นชอมมาก อยางไรก็ตามหากพิจารณาดวยคาความยืดหยุนอุปสงคตอรายได ที่ใชเปน
เครื่องมือในการวิเคราะหระดับการบริโภคในทางเศรษฐศาสตร พบวา ผูมีรายไดตํ่ากวา 30,000 บาท เมื่อ
รายไดเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น ในทัศนะจะพิจารณาวาผลิตภัณฑชุมชนเปนสินคาปกติ ตรงขามกับผูที่มีรายได
มากกวา 30,000 บาท เห็นวาผลิตภัณฑชุมชนนั้นเปนสินคาเขาใกลสินคาจําเปน 
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 สําหรับในดานของนโยบายการบริหารอุตสาหกรรมชุมชนน้ัน ควรมีการกําหนดนโยบายใหมีความ
สมัพนัธกบับริบทดานการพัฒนาสังคมไทย ควรมีการนําเอาภูมปิญญาของชาวบานมาเปนทุนในการจัดการ 
หรอืการท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑใหมๆ  ซึง่หนวยงานภาครัฐถอืวาเปนหนวยงานสําคญัของการพัฒนาวิสาหกิจ
ชมุชน เพราะวสิาหกจิชมุชนเกดิจากประชาชนผูเปนฐานรากทางสงัคม อยูในสงัคมชนบท หางไกลความเจรญิ 
การดําเนนิงานของรฐัเกีย่วกบัวสิาหกจิชมุชนในชวงหลายปทีผ่านมา รฐัไดพฒันานโยบายเพือ่การสนบัสนนุ
วิสาหกิจชุมชนอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม สิ่งที่ยังเปนอุปสรรคของการจัดการภาครัฐคือ การบริหารงาน
ดวยการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานตางๆ ของภาครัฐเอง

คําสําคัญ : พฤติกรรมการบริโภค คาความยืดหยุนอุปสงคตอรายได ผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน นโยบาย

Keywords : consumer behavior, elasticity of Income, product of community enterprise, policy

Abstract
 This research aimed to factor of consumption behavior community enterprise product 
for Measurement of Consumption Level in Product of Community Enterprise on Elasticity of 
Income Technique. Including, presented as the community product management, mixed method 
research between qualitative and quantitative. Sampling was consumer in community product. The 
researchers used statistics in analysis was descriptive statistics and inferential statistics. Including, 
analysis Economics Technique of Elasticity of Income.
 The results showed that almost all consumers have opinions about of factor affect 
consumer behavior in quality price place and promotion were high level. While that consumer 
behavior overall was much the better. However, considering the income elasticity of demand, 
used as a tool to analyze the level of consumption in economics. Found that those earning less 
than 30,000 baht when income increased, them considered in the normal goods. Conflicting, those 
who earn more than 30,000 baht that were commodities goods.
 For community industrial policy, there should be a policy to have a relation to the social 
context in the development of Thailand. Taken wisdom of the people should have a capital in the 
deal. The government was considered to be the importance of developing community enterprises. 
However, what was also the barrier of government managements were running with integration 
between different departments of the government.
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บทนํา
  แนวทางการพฒันาประเทศตามกระแสหลกั
หรือการพัฒนาตามระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ไดแผขยายสูชุมชนในรูปแบบตางๆ ที่มุ งไปสู
ความทันสมัยเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(Economic Growth) ดวยเหตุนี้รัฐบาลจึงสงเสริม
และสนบัสนนุใหชมุชนนาํทนุทางสงัคมทีม่อียูมาใช
ใหเกิดประโยชนชวยเสริมสรางเศรษฐกิจในชุมชน
ที่เปนการพึ่งพาตนเองได ซึ่งสอดคลองกับแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 9 (พ.ศ.
2545 - 2549) ที่ไดนอมนํากระแสพระราชดํารัส
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาเปนแนวทางใน
การพัฒนาประเทศท่ีมุงสรางความเขมแขง็ใหชมุชน
สรางศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให คน
ยากจนไดสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น นอกจากนี้
รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาสินคาโครงการหน่ึงตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑโดยการสรางมูลคาเพ่ิมเพ่ือผลักดัน
ใหเปนวิสาหกิจชุมชน นับวาเปนพื้นฐานในการ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหพึ่งตนเอง
ใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางงานสรางรายได 
ดวยการนําทรัพยากรในทองถิ่นมาเปนนโยบาย
สําคัญของรัฐบาลท่ีตองการสงเสริมสนับสนุน
กระบวนการพัฒนารวมทั้งสรางสรรคผลิตภัณฑ
ชุมชนอยางแพรหลาย
 จากแนวทางการพัฒนาประเทศดังกลาว
ทาํใหหลายองคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนไดเหน็
ความสําคัญในการนํา ภูมิปญญาและศักยภาพ
ทองถิ่นมาใชในการพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนา
ขดีความสามารถของวิสาหกจิชมุชนใหมคีวามเขม
แข็งยืนหยัดดวยตนเองเปนแนวคิดการพึ่งตนเอง
ในบริบททางสังคมโดยไมไดมุงแสวงหาผลกําไร
แตมุงตอบสนองการอยูรวมกันและการมีคุณภาพ
ชวีติทีด่ขีองคนในชุมชนการพ่ึงตนเองของชุมชนน้ัน 

จาํเปนอยางย่ิงทีจ่ะตองเรียนรูเรือ่ง “ทนุชมุชน” และ
การจัดการทุนชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งชุมชน
สวนใหญมคีวามตองการใหจดัโครงการพัฒนากลุม
อาชีพเพือ่เสริมสรางรายไดและผลิตภณัฑทีต่องการ
ใหพฒันาสวนมากเปนผลิตภัณฑทีผ่ลติจากวัตถดุบิ
ที่มีอยู ในทองถิ่น นอกจากนั้นยังสอดคลองกับ
รูปแบบของปรัชญาการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงที่มุงสนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมที่จะใช
ประโยชนในการสืบทอดภูมิปญญาแลกเปล่ียน
เรยีนรูเทคโนโลยหีรอืรวมมอืกนัพฒันาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงจนกลายเปนวิสาหกิจชุมชนเกิด
การพ่ึงตนเองไดอยางย่ังยนื (จติติ กติติเลศิไพศาล, 
กัลยา กิตติเลิศไพศาล และภคพล คติวัฒน, 2556) 
จากเหตกุารณดงักลาววสิาหกจิชมุชนจงึกลายเปน
กลไกที่สําคัญที่นําไปสู การพัฒนาสังคมเพ่ือมุ ง
คนใหมีความรู ควบคูคุณธรรม สรางความมั่นคง 
และการมีสวนรวมของประชาชน โดยวิสาหกิจ
ชุมชนมีสวนชวยในการพัฒนาทุนทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม ยึดหลักความหลากหลายทางชีวภาพ 
การสรางความเขมแข็งใหกับ ชุมชน และการ
สืบทอดทาง ภูมิปญญา (นวลนอย ตรีรัตน, 2549: 
2) เพือ่เปนการกระจายรายไดเทาเทียมกัน จงึกอให
เกิดทางเลือกแนวใหมขึ้นในสังคมไทย พรอมๆ กับ
การพยายามปรับนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชในทุกระดับสังคม
 จากการวางแนวทางตลอดจนกลยุทธการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่พยายามจะแก
ปญหาการไมสามารถสรางรายไดใหเทาเทียมกัน 
เพื่อเปนเครื่องมือและตัวชวยในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ินชนบทให
สูงข้ึน โดยเฉพาะการเรงเสริมสรางความเขมแข็ง
ของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเปนหนวยธุรกิจใหมที่ไดถือ
กาํเนิดข้ึนในชวงทศวรรษท่ีผานมา และกําลังขยาย
ตัวอยางรวดเร็ว ซึ่งวิสาหกิจชุมชน จะเปนองคกร
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รูปแบบหนึ่งที่จะชวยใหชุมชนสามารถอยู รอด
และพึ่งตนเองได (จิตติ กิตติเลิศไพศาล, กัลยา 
กิตติเลิศไพศาล และภคพล คติวัฒน, 2556) อีก
ทั้งยังพบวาปญหาของการบริหารผลิตภัณฑชุมชน
นั้น ยังขาดนโยบายสงเสริมความเขมแข็งใหแก
วิสาหกิจชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรูของผูนํา
และสมาชกิ อนันาํไปสูการพัฒนาศกัยภาพวิสาหกจิ
ชุมชนใหสามารถพ่ึงตนเองไดอยางย่ังยืน (ศศิภา 
พิทักษศานต, 2556)
 จากปรากฏการดังกลาวคณะผู วิจัยจึงมี
ความสนใจในการวัดระดับการบริโภคผลิตภัณฑ

วิสาหกิจชุมชน ดวยเทคนิคการวิเคราะหคาความ
ยดืหยุนอปุสงคตอรายได ผลตอการกําหนดนโยบาย
บริหารอุตสาหกรรมชุมชน อันจะเปนประโยชน
ตอหนวยงานในการท่ีจะใหการสนับสนุนวิสาหกิจ
ชุมชนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยวัตถุประสงค
ของงานวิจัยเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน และวัดการ
บริโภคผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน ดวยเทคนิค
การวิเคราะหคาความยืดหยุนอุปสงคตอรายได 
ตลอดจนเพื่อเสนอนโยบายแนวทางการบริหาร
อุตสาหกรรมชุมชน

กรอบแนวคิด

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
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วิธีการวิจัย
 การวิจัยน้ีใชการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix 
Method) ประกอบดวย การวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ซึ่งเปนการรวบรวม
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่เปนผูบริโภค ใช
วิธีการสุ มตัวอยางโดยอาศัยความนาจะเปน 
(Probability sampling) และใชการเลือกตัวอยาง
แบบผสมผสานระหวางการเลือกตัวอยางแบบ
สะดวก (Convenience Sampling) (ประสพชัย 
พสุนนท, 2553) รวมกับแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) (นงลกัษณ วริชัชยั, 2543) โดยประชากร
ทีใ่ชในการศึกษา คอื ผูบริโภคสินคาวสิาหกิจชมุชน 
ดําเนินการเก็บขอมูลในวันศุกร เสาร และอาทิตย 
ของเดือนธันวาคม 2555 ถึงมกราคม 2556 เปน
เวลา 8 สัปดาห เนื่องจากเปนจํานวนประชากรที่
ไมทราบคาแนนอน ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงไดกําหนด
ขนาดกลุมตวัอยางในการวิจยัของแตละผลิตภณัฑ 
โดยอาศัยสตูรไมทราบคาประชากร ในการคํานวณ
กลุมตัวอยาง ดังนี้

(ดาริน คงสัจวิวัฒน, 2547)
 ความนาเชื่อถือไดของเครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย
  ผู วิจัยไดทดสอบคาความตรงของเน้ือหา 
(Content Validity) พรอมทั้งปรับปรุงแกไขให
แบบสอบถามชัดเจนและครอบคลุมวัตถุประสงค
ของการวิจัยครั้งนี้ และนําแบบสอบถามท่ีได
ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ 
(Pre-Test) กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด และ
คํานวณหาคาความเช่ือมั่นดวยวิธีของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha) โดยใชเกณฑยอมรับท่ีคา
มากกวา 0.7 เพื่อแสดงวาแบบสอบถามน้ีมีความ
เชื่อมั่นเพียงพอ โดยใชสูตรหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α-Coefficient) ของ ครอนบคั (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ผลลพัธคาแอลฟาทีไ่ดจะแสดง
ถึงระดับความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมีคา
ระหวาง 0<α<1 คาที่ไดของแบบสอบถามเทากับ 
0.96 ซึ่งใกลเคียงกับ 1 แสดงวามีความเชื่อมั่นสูง 
(กัลยา วานิชยบัญชา, 2548: 445)
 สําหรับการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย เพื่อ
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว ผูวิจัยได
ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติพรรณนา 
(Descriptive statistics) (ชูศรี วงศรัตนะ, 2550) 
ซึ่งเปนสถิติที่ใชอธิบาย บรรยายลักษณะ สรุป
ลักษณะท่ีสําคัญของกลุ มประชากรหรือกลุ ม
ตัวอยางหรือนําเสนอขอมูล (Presentation) 
ประกอบดวยคาสถิติ รอยละ (Percentage) 
คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential statistic) ใชสถิตที่ใชในการทดสอบ
สถิติคา Pearson Chi-Square เพื่อใชทดสอบนัย
สําคัญทางสถิติใชในการวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ 
กําหนดไวที่ระดับ 0.05 (Hinkle D. E., 1998: 118)
 สําหรับการวิเคราะหเพื่อวัดระดับรสนิยม

 ทั้งน้ีเพ่ือเพิ่มความเชื่อมั่นจึงไดเก็บกลุ ม
ตัวอยางเพ่ิมอีกรอยละ 4 จะเทากับ 15 ตัวอยาง 
จึงไดกลุมตัวอยางที่ดําเนินการวิจัยทั้งสิ้นจํานวน 
400 ตัวอยาง 
  สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ดวยกระบวนวิธีการวิจัยเอกสาร 
(Documentary research) นั้น โดยดําเนิน
กระบวนการวิจัยจากการศึกษาและวิเคราะห
ขอมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเชิงเอกสาร เพื่อ
ใชอธิบายถึงเปาหมาย (objective) และจํานวน
ของเน้ือหา (content) ของการสื่อสารที่เห็นได
เดนชัดอยางเปนระบบ ซึ่งกระบวนการในการตี
ความเพ่ือการวิเคราะห  เนื้อหาแสดงได ดังนี้ 
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สินคาวิสาหกิจชุมชน ดวยคาความยืดหยุนอุปสงค
ตอรายได (Income Elasticity of Demand: EI) 
ตามแนวทางของธีระ วัฒน   จันทึก  (2554) 
รายละเอียดดังนี้

อปุสงคตอรายได พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑชุมชน ไดแก ดานคุณภาพ 
ดานราคาสินคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และ
ดานสงเสริมทางการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก 
(Mean = 3.71, SD = 1.00) เมื่อพิจารณารายขอ 
พบวา อยูในระดับมากเกือบทุกขอ ยกเวน ความ
ตองการซื้อผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชน (กรณี
รานท่ีซือ้ไมมยีีห่อทีต่องการ และไมมผีลติภณัฑอืน่
ทดแทน) อยูในระดับ ปานกลาง และจะมีพฤติกรรม
ยงัคงบรโิภคผลติภณัฑของวสิาหกจิชมุชนอยูตอไป 
กรณีผลติภณัฑมโีอกาสปรับราคาสูงข้ึนตามตนทนุ
การผลิต อยูในระดับมากที่สุด
 สาํหรบัผลการวเิคราะหปจจยัทีส่งผลตอการ
บริโภคสินคาวิสาหกิจชุมชน ที่มีผลตอพฤติกรรม
การบริโภคในสินคาวิสาหกิจชุมชนดวยคา Pearson 
Chi-Square พิจารณาดังตารางท่ี 1 และการ
วิเคราะหคาความยืดหยุนอุปสงคตอรายได (EI) 
ตามลักษณะความออนไหวของเหตุการณทาง
รายได (SSI: Situation Sensitivity of Income) 
พิจารณาดังตารางที่ 2

โดยท่ี EI  คือ คาความยืดหยุนอุปสงคตอรายได
 Q คือ ความตองการซ้ือ
 I คือ ระดับรายไดของผูบริโภค
 n คือ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
 
ผลการวิจัย
 จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินคา
วิสาหกิจชุมชนที่วัดระดับดวยคาความยืดหยุ น

ตารางที่ 1 แสดงคา Pearson Chi-Square

ปจจัย (4Ps)
พฤติกรรมและรสนิยมการบริโภค

พฤติกรรม

.000**
H1

.000**
H1

.000**
H1

.000**
H1

ดานคุณภาพ

ดานราคาสินคา

ดานชองทางการจัดจําหนาย

ดานการสงเสริมทางการตลาด

รสนิยม

.000**
H1

.000**
H1

.000**
H1

.000**
H1

Pearson Chi-Square
การตรวจสอบสมมติฐาน
Pearson Chi-Square
การตรวจสอบสมมติฐาน
Pearson Chi-Square
การตรวจสอบสมมติฐาน
Pearson Chi-Square
การตรวจสอบสมมติฐาน

หมายเหตุ** ระดับความเชื่อมั่น 0.01



ปที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2556 - เมษายน 2557 198 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ตารางที่ 2 การวิเคราะหคาความยืดหยุนอุปสงคตอรายได (EI) ตามลักษณะความออนไหวของเหตุการณ
  ทางรายได (SSI: Situation Sensitivity of Income)

ระดับรายได

I  10,000

10,000 < I  20,000

20,000 < I  30,000

I>30,000

การ
พิจารณา

ผู  บ ริ โ ภคมี รสนิ ยม เห็ นว  า
ผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนเปน
สินคาปกติ
ผู  บ ริ โ ภคมี รสนิ ยม เห็ นว  า
ผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนเปน
สินคาปกติ
ผู  บ ริ โ ภคมี รสนิ ยม เห็ นว  า
ผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนเปน
สินคาปกติ
ผู  บ ริ โ ภคมี รสนิ ยม เห็ นว  า
ผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนเปน
สินคาเขาใกลสินคาจําเปน

การวิเคราะหคาความยืดหยุนอุปสงคตอรายได 
(EI) ตามลักษณะความออนไหวของเหตุการณ

ทางรายได (SSI : Situation Sensitivity of Income) 
(หนวย : รอยละ)

กรณี C

0.3311

0.186

0.1754

1.1005

กรณี A

0.4705

0.2404

0.2246

1.111

กรณี E

0.3246

0.1719

0.1147

1.0867

กรณี B

0.3344

0.2158

0.197

1.1041

กรณี D

0.323

0.193

0.1772

1.0972

หมายเหตุ : กรณี A คือ กําหนดใหรายไดเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น รอยละ 5
  กรณี B คือ กําหนดใหรายไดเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น รอยละ 10
  กรณี C คือ กําหนดใหรายไดเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น รอยละ 15            SSI
  กรณี D คือ กําหนดใหรายไดเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น รอยละ 20
  กรณี E คือ กําหนดใหรายไดเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น รอยละ 25

  สาํหรบัการวิจยัเอกสาร เพือ่สงัเคราะหเสนอ
เปนนโยบายบริหารอุตสาหกรรมชุมชนนั้น พบวา 
การประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2548 ซึ่งไดระบุวาเศรษฐกิจชุมชน
เปนพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
(พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชนแหงชาติ, 
2548: 20) สะทอนใหเห็นการใหความสําคัญของ

ภาครัฐในความพยายามสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจจากความรูพื้นฐานของชุมชนทั้งในดาน
เงินทุน จากนโยบายหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ 
(OTOP) ในป 2544 เพื่อใหชุมชนไดใชภูมิปญญา
ทองถิ่นมาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยรัฐ
พรอมที่จะเขาชวยเหลือดานตางๆ เชน ดานเงินทุน 
ดานความรูสมัยใหม และดานการบริหารจัดการ 
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โดยเฉพาะพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวกําหนด
ใหมีหนวยงานตั้งแตระดับจังหวัด จนถึงระดับ
ประเทศ ในระดับจังหวัดนั้น ใหคณะกรรมการ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ประสานงานกับ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของเพื่อใหการ
สงเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนตางๆ เชน การสง
เสริมและชวยเหลือในการขอจดทะเบียนสิทธิบัตร 
เคร่ืองหมายการคา หรือทรัพยสินทางปญญาอ่ืนๆ 
เปนตน โดยหลังจากท่ีแนวทางการพัฒนาตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงถูกบรรจุอยูในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 เปนตนมา 
ตางมีหนวยงานตางๆ ที่สัมพันธหรือเก่ียวของกับ
วิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะหนวยงานสนับสนุนงาน
วิจัยตางๆ เปนจํานวนมาก จากผลการศึกษาการ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชนจากการวิจัยเอกสาร พบวา 
ชุมชนไมไดรับการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ตรง
กบัเจตนารมณในการเสนอรางกฎหมายจากชมุชน 
เนื่องจากไมไดกําหนดเคร่ืองมือหรือโครงสรางการ
จัดการเพ่ือใหวิสาหกิจชุมชนไดรับการสงเสริมใหมี
ความสามารถพ่ึงพาตนเอง 

อภิปรายผล
 จากการศึกษาสินคาวิสาหกิจชุมชนชี้ให
เห็นว า ผู บริโภคเกือบทั้งหมดมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปจจัยที่ส งผลตอการบริโภค (Gilbert 
R.G., Hannan, E.L., Lowe, K.B., 1998) ทางดาน
คุณภาพ  ดานราคาสินคา  ดานชองทางการ
จัดจําหนาย และดานสงเสริมทางการตลาด อยูใน
ระดับมาก โดยเห็นวาจะสงผลใหเกิดการกระตุน
ตอระดับการบริโภคสินคาดังกลาว และสงผล
โดยตรงตอการบริโภค ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของสุวิมล ศิริวราศัย (2545) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรม
การบริโภคไอศกรีมพรีเมี่ยมและความคิดเห็นของ
ผูบริโภค ตอการสงเสริมการขายของธุรกิจไอศกรีม

พรีเมี่ยมในหางสรรพสินคาเขตกรุงเทพฯ พบวา 
การสงเสริมการขายทําใหพฤติกรรมของผูบริโภค
ดีขึ้น และธัญชนก คลายสังข (2554) ศึกษาเรื่อง 
ภาพลักษณและความภักดีของนักทองเที่ยวตอ
สามชุก ตลาดรอยป จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา 
การสร างเอกลักษณให กับสถานท่ีท องเที่ยว
จะสงผลตอการกลับมาใชบริการของนักทองเท่ียว 
ในขณะเดียวกันก็เห็นวา การบริโภคผลิตภัณฑ
ชุมชนของผูบริโภคน้ัน โดยรวมอยูในระดับมาก
เชนกนั ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัของ จนิตนา สแีสด 
(2549) ศึกษาเร่ือง ความจงรักภักดีตอตราสินคา
เสื้อผา ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 
การพัฒนาผลิตภัณฑใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาใหไดตรงจุดและชื่อเสียงที่ดี
ของตราสินคา สงผลตอความจงรักภักดีตอตรา
สินคาของลูกคา อยางไรก็ตามหากพิจารณาดวย
คาความยืดหยุนอุปสงคตอรายไดนั้น จะเห็นไดวา
สําหรับผู บริ โภคส วนใหญที่มี รายได ตํ่ ากว า 
30,000 บาท ซึ่งถือวาเปนผูบริโภคที่มีระดับรายได
ปกติ มีการบริโภคผลิตภัณฑชุมชนเปนสินคาปกติ 
และสําหรับผูบริโภคท่ีมีรายไดมากกวา 30,000 
บาท ซึง่ถอืวาเปนผูบรโิภคทีม่รีายไดสงู มกีารบรโิภค
ผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนเปนสินคาเขาใกลสินคา
จําเปน ซึ่งมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับ
ลักษณะความออนไหวของเหตุการณทางรายได 
สอดคลองกบั ธรีะวฒัน จนัทกึ (2554) กลาววา ความ
ยดืหยุนของ อปุสงคตอรายได (Income elasticity of 
demand) หมายถึง เปอรเซ็นตการเปล่ียนแปลง
ของปริมาณสินคาที่มีผู ตองการซื้อ ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง เม่ือรายไดของผูบริโภคเปล่ียนแปลง
ไปหนึ่งเปอรเซ็นต โดยกําหนดใหสิ่งอื่นๆ คงที่ 
และความยืดหยุ นของอุปสงคตอรายไดอาจมี
เครื่องหมายบวกหรือลบก็ไดขึ้นกับชนิดของสินคา 
ถาเปนสินคาปกติ เมื่อรายไดเพิ่มสูงข้ึนผูบริโภค
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ก็ จ ะ ทํ าการบ ริ โภค สินค  านั้ นมาก ข้ึน  การ
เปลีย่นแปลงของปรมิาณเสนอซือ้กับรายไดจะเปน
ไปในทิศทางเดียวกัน ความยืดหยุนของอุปสงค
ตอรายไดจงึมเีครือ่งหมายเปนบวก แตถาเปนสินคา
ดอยคุณภาพ ซึ่งผู บริโภคทําการบริโภคอยูเมื่อ
มีรายไดในระดับตํ่า เมื่อรายไดเพิ่มขึ้นผู บริโภค
ไดหันไปบริโภคสินคาอื่นแทนและบริโภคสินคา
ดังกลาวลดลง การเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
เสนอซ้ือกับรายไดจะเปนไปในทิศทางตรงกันขาม 
ความยดืหยุนของอปุสงคตอรายไดจงึมเีครือ่งหมาย
เปนลบ
 สํ าห รั บ ในด  านของน โยบายบริ ห า ร
ผลติภัณฑชมุชนนัน้ ควรมกีารกาํหนดนโยบายใหมี
ความสัมพันธกับบริบทดานการพัฒนาสังคมไทย 
อันเปนแนวทางการพัฒนาแบบทุนนิยมที่เนน
สรางความทันสมัยและความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ทีเ่บยีดขับอาํนาจในการจัดการทรัพยากร
ของชุมชนออกไป การผลิตสินคาชนิดเดียวกัน
เพื่อจําหนาย หรือความจําเปนในการหารายได
หลังจากฤดูการทํานาของชาวนา ดวยเงื่อนไขของ
เงินที่มีความจําเปนมากขึ้นเร่ือยๆ ควรมีการนํา
เอา ภูมิปญญาของชาวบานมาเปนทุนในการ
จัดการ โดยสิ่งที่ เห็นไดชัดเก่ียวกับวัฒนธรรม 
หรือภูมิปญญาชาวบาน จึงเปนสิ่งที่ชุมชนเรียนรู
จากการไปใหผูเฒาผูแกสอนไว หรือการท่ีจะพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมๆ เปนความพยายามของชุมชนใน
การท่ีจะจัดการกับองคความรู และส่ิงแวดลอม
รอบตัว แตที่วิสาหกิจชุมชนประสบผลสําเร็จนั้น
ก็ดวยเงื่อนไขสนับสนุนตางๆ ประกอบกับผูนําท่ีมี
ความเขมแข็งและมีความกระตือรือรนในการ
วิ่งตลาด การติดตอใหหนวยงานตางๆ ใหการ
สนับสนุนในทุกๆ ดาน ทั้งในแงความรู และทุน 
(จิตติ กิตติเลิศไพศาล, กัลยา กิตติเลิศไพศาล และ
ภคพล คติวัฒน, 2556)

ขอเสนอแนะ
  สําหรับขอเสนอแนะจากการวิจัย โดยคณะ
ผูวจิยัพบวา การพฒันาผลติภณัฑชมุชนในปจจบุนั
นัน้ เปนแนวทางการพัฒนาแบบทนุนยิมทีเ่นนสราง
ความทันสมัยและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ที่เบียดขับอํานาจในการจัดการทรัพยากรของ
ชุมชนออกไป เกิดการผลิตสินคาชนิดเดียวกันเพื่อ
จําหนาย หรือความจําเปนในการหารายไดหลัง
จากฤดูการทํานาของชาวนา ดวยเงื่อนไขของเงิน
ที่มีความจําเปนมากข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งวิสาหกิจชุมชน
ควร ควรมีการนําเอาภูมิปญญาของชาวบานมา
เปนทุนในการจัดการ ซึ่งเปนการใชความพยายาม
ของชุมชนในการที่จะจัดการกับองคความรู และ
สิ่งแวดลอมรอบตัว ทั้งนี้หนวยงานท่ีเกี่ยวของควร
มกีารปรบัปรงุและสรางเครือ่งมอืใหวสิาหกิจชมุชน
ไดรบัการสนบัสนนุอยางเปนธรรมและทัว่ถงึมากขึน้ 
เชน การสนับสนุนและเปดโอกาสใหชุมชนไดเรียน
รูและจัดกระบวนการเรียนรูดวยตัวชุมชนเองมาก
ขึ้น และนําบริบทความตองการตางๆ ในพ้ืนท่ีเขา
รวมในการพิจารณาทําแผนงานในการสนับสนุน
ดวย สําหรับดานเง่ือนไขสนับสนุนตางๆ นั้น ควร
ใหการสนับสนุนในการชวยในเรื่องพื้นที่ออกราน 
การจัดการความรู และเงินทุน ซึ่งหนวยงานภาครัฐ
ถอืวาเปนหนวยงานสาํคัญของการพฒันาวสิาหกจิ
ชุมชน เพราะวิสาหกิจชุมชนเกิดจากประชาชน
ผูเปนฐานรากทางสงัคม อยูในสงัคมชนบท หางไกล
ความเจริญ การดาํเนนิงานของรัฐเก่ียวกบัวสิาหกจิ
ชมุชนในชวงหลายปทีผ่านมา รฐัไดพฒันานโยบาย
เพื่อการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนอยางตอเน่ือง 
ขณะเดียวกันสิ่งที่ยังเปนอุปสรรคของการจัดการ
ภาครัฐ คือ การบริหารงานดวยการบูรณาการรวม
กันระหวางหนวยงานตางๆ ของภาครัฐเอง
  อยางไรก็ตามสําหรับการดําเนินงานวิจัย
ในครั้งตอไป ผูวิจัยควรเนนดําเนินงานวิจัยเชิงลึก
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แบบมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายเชิงพื้นที่ 
กลาวคือ ใหดาํเนินการศึกษาเฉพาะพ้ืนทีแ่ละศึกษา
ลงไปในประเภทวสิาหกจิชมุชน เชน ประเภทอาหาร 
เครือ่งดืม่ ผาและเครือ่งแตงกาย ของใช ของตกแตง 
ของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไมใชอาหาร เปนตน
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 The book was published in the United 
States in 2003 by John Wiley & Sons, Inc. The 
book contains 450 pages; the book is written 
with a view to providing the business students 
with the knowledge of business methods. In 
my view, this book is of great value to students 
in other disciplines such as management, 
economics, marketing, public administration, 
etc. as well. 
 Of special interest is the fact that 
the author cites some commonly research 
areas in business; they are, among others, the 
following: managerial leadership, performance, 
employee attitudes, managerial leadership 
styles, performance appraisal systems, 
employee selection, recruitment, retention, 
human resource management, strategy 
formulat ion and implementat ion,  r isk 
assessment, cultural differences, and the 
dynamics of managing a multinational firm, 
and keeping ahead of the competition in the 
new millennium, etc.
 Most, if not all, of the mentioned 
research areas could be applied in other 

disciplines especially in public administration 
and management.
 Since research is the formal, systematic 
application of the scientific method to the 
problems, it is highly praiseworthy that the 
author gives a lucid exposition of the hallmarks 
of scientific research. The hallmarks of the 
scientific research, according to the author, 
comprise the following: 
 1. Purposiveness. The researcher must 
have purposive focus; in other words, he or she 
must start the research with a definite purpose.
 . Rigor. Research involves a good 
theoretical base and a carefully-thought-
out methodology.
 3. Testability. Scientific research 
must lend itself to testing logically developed 
hypotheses that are developed after a careful 
study of the problem situation.
 4. Replicability. The results of the tests 
of hypothcscs should be supported again 
and yet again when the same type of research 
is repeated in other similar circumstances.
 5. P r e c i s i o n  a n d  c o n fid e n c e . 
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“Precision” refers to the closeness of the 
findings to “reality” based on a sample, 
whereas “confidence” refers to the probability 
that our estimations are correct. The greater 
the precision and confidence we aim at in our 
research, the more scientific is the investigation 
and the more useful are the results.
 6. Objectivity. The conclusion drawn 
through the interpretation of the results of 
data analysis should be objective; that is, 
they should be based on the facts of the 
findings derived from actual data, and not on 
our subjective or emotional values. 
 7. Generalizability. It refers to the 
scope of applicability of the research findings 
in one organizational setting to other settings; 
the wider the range of applicability of the 
solutions generated by research, the more 
useful the research is to the users.
 8. Parsimony. By and large, an 
unmanageable number of variables might 
well be totally beyond the manager’s control 
to change. Therefore, the achievement of a 
meaningful and parsimonious, rather than 
an elaborate and cumbersome, model for 
problem solution becomes a critical issue in 
research.
 From my standpoint I strongly agree 
with all the eight criteria of scientific research 
explained by the author.
 Nevertheless, I doubt whether most of 
the researchers strictly adhere to these criteria 
when they conduct their research.

 In Chapter Five, the author discusses 
four main types of variables, namely the 
independent variable, the dependent variable, 
the moderating variable and the intervening 
variable. From my observation, few research 
books touch on all four variables; most of 
the authors of research books focus on the 
independent variable and the dependent 
variable only. The definitions of the four 
variables provided by the author are specified 
below.
 1. “Independent variable”. A variable 
that influences the dependent or criterion 
variable and accounts for its variance.
 2. “Dependent variable”. A variable 
that is of primary interest to the researcher.
 3. “Moderating variable”. A variable 
on which the relationship between two other 
variables is contingent. 
 4. “Intervening variable”. A variable 
that surfaces as a function of the independent 
variable, and helps in conceptualizing and 
explaining the influence of the independent 
variable on the dependent variable.
 I have high hope that in the near future, 
apart from the independent variable and the 
dependent variable, both the students and 
researchers would give greater prominence 
to the moderating variable and the intervening 
variable. If so, the research findings would be 
valid and reliable to a greater extent.
 It is worthwhile to mention that in 
Chapter Five. the author explains the 
features of theoretical framework in full details. 
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It is not an exaggeration to say that I have 
never seen any research books giving such 
details about the theoretical framework before. 
According to the author, there are five features 
that should be incorporated in any theoretical 
framework. They are the following : 
 1. The variables relevant to the study 
should be clearly identified and labeled in the 
discussions.
 2. The discussions should state how 
two or more variables are related to one 
another.
 3. If the nature and direction of the 
relationship can be theorized on the basis of 
the findings of pervious research, then there 
should be an indication in the discussion as 
to whether the relationship would be positive 
or negative.
 4. There should be a clear explanation 
of why we would expect these relationship to 
exist. The arguments could be drawn from the 
previous research findings. 
 5. A schematic diagram of the 
theoretical framework should be given so 
that the reader can see and easily comprehend 
the theorized relationship.
 From my observation, only No. 1 and 
No. 5 are commonly practiced by Thai 
students and scholars. This is why their 
findings have a lot of shortcomings and 
thus cannot be considered as scientific 
research to perfection.
 In Chapter Nine, the author explains 

virtually all kinds of scales, encompass the 
following : 
 1. Dichotomous scale
 2. Category scale.
 3. Likert scale
 4. Semantic differential scale
 5. Numerical scale
 6. Itemized rating scale
 7. Fixed or constant sum rating scale
 8. Stapel scale
 9. Graphic rating scale
 10. Consensus scale
 11. Paired comparison
 12. Forced choice
 13. Comparative scale
 It is noted that the author gives a 
clear-cut explanation with examples of all the 
scales except that the author fails to provide 
any detail of the consensus scale (or Thurstone 
scale). In my opinion, it is so largely because 
the scale is very complicated and difficult to 
construct. It is probable that only a handful of 
researchers especially sociologists still use the 
scale or else it might die out.
 Aside from the scale, the author gives a 
description of the validity and the reliability of 
the study instrument. 
 With regard to the validity, the author 
mentions face validity content validity, 
criterion-related validity, predictive validity, 
construct validity, convergent validity, and 
discriminant validity.
 It is noteworthy that the way the 
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author explains each kind of validity is in a 
straightforward manner. For instance, the 
instrument has “content validity” if it adequately 
measures the concept. The instrument has 
“construct validity” if the instrument taps the 
concept as theorized; the instrument has 
“predict ive val idi ty” i f  the instrument 
differentiates in a manner as to help predict a 
future criterion and so on. 
 With respect to the reliability, the 
author describes and explains four types 
of reliability, namely test-retest reliability, 
parallel-form reliability, split-half reliability and 
interitem consistency reliability. As a matter 
of fact, the most popular test of interitem 
consistency reliability is the Cronbach’s 
coefficient alpha (Cronbach’s alpha). 
Meanwhi le,  test-retest  rel iabi l i ty and 
parallel-form reliability seem to become ob-
solete. 
 Strangely enough, the author is 
neglectful of the level of reliability Cronbach’s 
a lpha.  As far  as I  know, the Br i t ish 
Psychological Society’s Committee on Test 

standards suggests that 0.70 might be 
acceptable. If you have a scale with a small 
number of items, you are not likely to get 
reliability coefficient as high as this and you 
may consider using a slightly lower eriterion 
(of 0.6) if (and only if): 
 • There is good evidence for good 
validity.
 • These are good theoretical and or 
practical reasons for the scale.
 • The scale is short (less than about 
ten items).
 All in all, I would like to say that the author 
is of the first water. All the material in the book 
can be put in to practical use.
 Students who are itching to gain an 
insight into business research methodology 
are strongly encouraged to read this book. 
Please keep in mind that the book is of great 
help to virtually all researchers regardless of 
their fields of study in spite of the fact that the 
writing of the book is designed to meet the 
needs of business students in particular.
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แนวทางการเตรียมตนฉบับและการสงตนฉบับวารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปนวารสารราย 6 เดือน (2 ฉบับตอป) จัดพิมพขึ้นเพื่อ
เผยแพรและแลกเปลีย่นผลงานทางวิชาการของคณาจารยมหาวทิยาลัยกรงุเทพธนบุร ีและนักวชิาการทัว่ไป
ทั้งในประเทศและตางประเทศ

 ผลงานทางวิชาการที่รับตีพิมพลงวารสาร ไดแก บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ
หนังสือ ทั้งนี้ ตนฉบับที่นสงมาตองไมเคยลงตีพิมพในวารสาร หรือส่ิงพิมพใดมากอน (ยกเวนรายงานการ
วิจัย วิทยานิพนธ) และไมอยูในระหวางพิจารณารอตีพิมพ

การเตรียมตนฉบับ
 1. พิมพผลงานทางวิชาการ ควรจัดพิมพดวย Microsoft Word for Windows หรือ Macintosh 
บนกระดาษขนาด A4 โดยแบงเปน 2 คอลัมน ในหนึ่งหนากระดาษ (ดังตัวอยางการสงตนฉบับทาย
เอกสารน้ี)

  1.1 การตั้งคาหนากระดาษ

   - บน 2.7 ซม.

   - ซาย 3.5 ซม.

   - ลาง 5.5 ซม.

   - ขวา 3.0 ซม.

  1.2 ขนาดตัวอักษรใชอักษร Cordia New ขนาดของตัวอักษรหัวขอใหญใชตัวเขม ขนาด 18 
หัวขอยอย ใชตัวเขม ขนาด 16 เนื้อหาภายในใชตัวอักษรขนาด 16 ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ ควรใสเลข
หนาตั้งแตตนจนจบบทความ ยกเวนหนาแรก

 2. บทคดัยอภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไมควรเกิน 1 หนากระดาษ จะตองมีคาํสาํคัญในบทคดัยอ
ภาษาไทย และ Keyword ในบทคัดยอภาษาอังกฤษ จํานวนไมเกิน 5 คํา (บทความภาษาไทยหรือภาษา
อังกฤษจะตองมีบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ)

 3. เนื้อหา ประกอบดวยหัวขอตางๆ จําแนกตามบทความ ดังนี้

  3.1 บทความวิจัย ประกอบดวย บทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษคําสําคัญทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนํา วัตถุประสงคของการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล 
ขอเสนอแนะ และบรรณานุกรม
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  3.2 บทความวิชาการ ประกอบดวย บทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คําสําคัญทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนํา วัตถุประสงคของการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล 
ขอเสนอแนะ และบรรณานุกรม

  3.2 บทความวิชาการ ประกอบดวย บทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คําสําคัญทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนํา สาระสําคัญในประเด็นตางๆ และบทสรุป

 4. ถามรีปูภาพ/ตารางประกอบ ควรมภีาพทีช่ดัเจน ถาเปนรปูถายควรมภีาพถายจรงิแนบ ตองระบุ
ลําดับที่ ชื่อภาพ หรือชื่อตาราง และระบุที่มา

 5. บรรณานุกรม ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (เรียงตามลําดับตัวอักษร)

 6. ผลงานวิชาการท่ีสงมาตองไมไดรับการเผยแพรที่ใดมากอน

 7. สงเอกสารบทความจํานวน 3 ฉบับ และแบบฟอรมขอสงบทความเพื่อพิจารณาลงวารสาร
วิชาการ 1 ฉบับ บัทึกลงแผนบันทึกขอมูล (CD.) ของเนื้อหาและขอมูลเกี่ยวกับผูนิพนธจํานวน 1 แผน 
โดย 1 ฉบับ ระบุชื่อผูนิพนธและสังกัด อีก 2 ฉบับ ไมตองระบุชื่อผูนิพนธและสังกัด

 8. ผูเขยีนตรวจความถูกตองท้ังหมดอยางละเอยีดถีถ่วนไมควรมคีาํผดิ และคาํทีม่ีๆ  (ไมยมก) 
เชน คําวา ตางๆ โดยเคาะวรรค แลวเสร็จจึงสงบทความพรอมตนฉบับของทานที่ สํานักวิจัย ชั้น 2 (อาคาร
คณะสาธารณสุขศาสตร) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 9. ขอมูลเกี่ยวกับผูนิพนธ (แยกจากาบทความ) ใหระบุชื่อของผูเขียน หนวยงานท่ีสังกัด ตําแหนง
ทางวิชาการ (ถามี) วุฒิการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป พรอมสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ประสบการณ
การทํางานและผลงานทางวิชาการ 1-3 ปที่ผานมา และสงเปนไฟล .jpg รูปถายหนาตรง 1 รูป (สวมสูท)

 10. ผลงานของทานจะไดรับการพิจารณากลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของ ถามี
สวนทีจ่ะตองปรบัปรุงแกไข กองบรรณาธกิารจะแจงใหทานทราบเพือ่ดาํเนนิการปรบัปรงุแกไข และสงกลบั
คืนมายังกองบรรณาธิการภายในวันที่กําหนด

 11. บทความท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการเรียบรอยแลว กองบรรณาธิการจะจัดสงวารสาร
วิชาการใหผูนิพนธ จํานวน 2 เลม

รูปแบบการเขียนอางอิง
 กรณีที่ผูเขียนตองการระบุแหลงที่มาของขอมูลในเนื้อเร่ืองใหใชวิธีการอางอิงในสวนเนื้อเรื่องแบบ
นาม-ป (author-date in-text citation) โดยระบุชื่อผูแตง และปพิมพของเอกสารไวขางหนาหรือขางหลัง
ขอความท่ีตองการอาง เพื่อบอกแหลงท่ีมาของขอความน้ันและอาจระบุเลขหนาของเอกสารดวยก็ไดหาก
ตองการ ตัวอยางและใหมีการอางอิงสวนทายเลม (reference citation) โดยการรวบรวมรายการเอกสาร
ทั้งหมดที่ผูเขียนไดใชอางอิงในการเขียนผลงานนั้นๆ จัดเรียงรายการตามลําดับอักษรชื่อผูแตง ภายใตหัว
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บรรณานุกรมน้ัน จัดเรียงลําดับโดยไมตองแยกประเภทขอเอกสาร ตัวอยางการเขียนบรรณานุกรม มีดังนี้

 1. บรรณานุกรมหนังสือ

  ชื่อ ชื่อสกุล. (ปพิมพ). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.

  ตัวอยาง

  ชวนพิศ วงศสามญั, และกลาเผชิญ โชคบารุง. (2546). การตรวจทางหองปฏบิตักิารและการ
   พยาบาล. พิมพครั้งที่ 4. ขอนแกน: ขอนแกนการพิมพ.

 2. บรรณานุกรมบทความในหนังสือ

  ชื่อ ชื่อสกุลผูเขียนบท หรือ ตอน. (ปพิมพ). ชื่อบทหรือตอน. ใน ชื่อ ชื่อสกุล (บรรณาธิการ). 
   ชือ่หนังสอื (ครัง้ทีพ่มิพ หนาแรก-หนาสดุทายของบทหรอื ตอน). สถานทีพ่มิพ: สาํนกัพมิพ.

  ตัวอยาง

  ปยทัศน ทัศนาวิวัฒน. (2550). ประวัติโรคไหลตาย. ใน สุมาลี นิมมานนิตย และ ปรีดา มาลาสิน 
   (บรรณาธิการ), โรคไหลตาย : Sudden unexplained death syndrome (หนา 12-25). 
   กรุงเทพมหานคร: คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.

 3. บรรณานุกรมบทความวารสาร

  ชื่อ ชื่อสกุล. (ปพิมพ). ชื่อบทความ. ช่ือวารสาร ปที่, (ฉบับท่ี) : หนาที่ปรากฎบทความใน
   วารสาร.

  ตัวอยาง

  กฤษณา นอมสกุล, ลักขณา กานดี, สิริพร สืบสาน, ปวีณ เกื้อกุล, มาลี อุดมผล, สวัสด์ิ รักดี, 
   และคณะ. (2550). การดูแลผูปวยโรคเบาหวาน. วารสารกรมอนามัย 25, (52) : 56-60.

 4. บรรณานุกรมออนไลน

  ชื่อผูรับผิดชอบเว็บไซต/หนวยงาน/บุคคล. (ปที่ปรากฎ). ชื่อบทความ. คนเมื่อวัน เดือน ป, 
   จาก http://......................................

  ตัวอยาง

  ชวนะ ภวกานันท. (2548) ธุรกิจสปาไทยนากาวไกลไปกวานี้. คนเม่ือ 25 ธันวาคม 2554, 
   จาก http://www.businesstgai.co.th/content.php?data=adta=407720-opinion

 5. บรรณานุกรมฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส

  ชื่อ ชื่อสกุล. (ปพิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปที่ (ฉบับที่). คนเมื่อวัน เดือน ป, จากชื่อฐาน
   ขอมูล
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  ตัวอยาง

  ชาญชัย เจริญรื่น. (2544). การจัดแรงดานทางอากาศพลศาสตร ของเมล็ดขาวเปลือก. วารสาร
   วิชาการ. 9(3). คนเม่ือ 5 กรกฎาคม 2549, จาก ฐานขอมูลวารสาร วิศวกรรมศาสตร 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

 6. บรรณานุกรมบทความจากการสืบคน CD-ROM

  ชื่อ ชื่อสกุล. (ปพิมพ). ชื่อบทความ (ชื่อ CD ROM). คนเมื่อวัน เดือน ป, จากช่ือฐานขอมูล
   ที่สืบคน. (หมายเลขเอกสารท่ีสืบคน)

  ตัวอยาง

  Baker, J. (2008). Acceptability of interventions to staff in long-terms case setting 
   for older adults: Comparing rating. (Doctoral Dissertation). Retrieved November 
   26, 2009, from ProQuest Dissertation & Theses databases. (Publication No. 
   AAT3354064)

 ดาวนโหลดรูปแบบการเขียนไดที ่www.bkkthon.ac.th/หนวยงานอื่นๆ/วารสารวิชาการ

 การสมัครสมาชิก

  อัตราคาสมาชิก วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อัตราคาสมัครสมาชิกราย 6 เดือน 
ฉบับละ 150 บาท 1 ป จํานวน 2 ฉบับ เปนเงิน 300 บาท

 การสงเงินคาสมัครสมาชิก

  1. เงินสด (กรณีสมัครดวยตนเอง)

  2. ติดตอฝายประชาสัมพันธ จัดจําหนายและสมาชิก

   โทรศัพท (02)-8006800-5 โทรสาร (02)-8006806
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(วุฒิ, ตําแหนง)

อยูหนาแรกของบทความ* สังกัด ที่อยูหนวยงาน (ขนาดตัวอักษร 14)
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ใบสมัครสมาชิกวารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

วันที่........เดือน..................พ.ศ. ..........
ขาพเจา (นาย/ นาง/ นางสาว)...............................................................................................................
อาชีพ  อาจารยประจําสาขาวชิา..........................................คณะ............................................
  มหาวิทยาลยั..............................................................................................................
  พนักงานบริษัท  ตาํแหนง................................................................................
  ชือ่บรษิทั....................................................................................................................
  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ .........................................................................................................
เหตุผลท่ีตองการเปนสมาชิก
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ทีอ่ยูทีส่ามารถตดิตอไดสะดวก   เลขที.่.......................หมู..................ซอย................................................
ถนน...........................................ตาํบล...........................................อาํเภอ...........................................
จงัหวัด....................รหสัไปรษณีย....................โทรศัพท..............................โทรสาร..............................
E-mail..................................................................................................................................................

     ลงนาม...............................................
     (.......................................................)
     .........../............/...........

*ดาวนโหลดใบสมัครสมาชิกวารสารวิชาการไดที่ www.bkkthon.ac.th/หนวยงานอื่นๆ/วารสารวิชาการ
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แบบฟอรมสงบทความเพื่อพิจารณานําลงวารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

วันที่.............เดือน.......................พ.ศ. ..........

เรื่อง ขอสงบทความวิชาการลงในวารสารวิชาการ

เรียน ผูอํานวยการสํานักวิจัย

ขาพเจา (นาย /นาง /นางสาว).....................................................................................................................................

อาชีพ  อาจารยประจําสาขาวิชา.......................................................คณะ.....................................................

  มหาวทิยาลยั.....................................................................................................................................

  พนักงานบริษัท  ตําแหนง...................................................................................................................

  ชือ่บรษิทั...........................................................................................................................................

  อืน่ๆ (โปรดระบุ).................................................................................................................................

ขอสง  บทความวิจัย  บทความวิชาการ

  บทวิจารณหนังสือ (Book Review)  บทความปริทัศน (review article)

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)........................................................................................................................................................

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

ชือ่เรือ่ง (ภาษาองักฤษ)....................................................................................................................................................

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

คําสําคัญ (ภาษาไทย).....................................................................................................................................................

คําสําคัญ (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................................

ชื่อผูเขียน (ภาษาไทย).....................................................................................................................................................

ชือ่ผูเขียน (ภาษาองักฤษ).................................................................................................................................................

ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก เลขที่.................. หมูที่.................. ซอย................................. ถนน...................................

ตําบล.................................. อําเภอ.................................. จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย........................... 

โทรศัพท/โทรสาร.......................................................................... E-mail:.......................................................................

ขาพเจาขอรับรองวาบทความนี้  เปนผลงานของขาพเจาแตเพียงผูเดียว

    เปนผลงานของขาพเจาและผูรวมงานตามช่ือที่ระบุในบทความจริง

 บทความนี้ไมเคยลงตีพิมพในวารสารใดมากอน และจะไมนําสงไปเพื่อพิจารณาลงตีพิมพในวารสารอื่นๆ อีก 

นับจากวันที่ขาพเจาไดสงบทความฉบับนี้มายังกองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

   ลงนาม...............................................ผูสงบทความ

   (....................................................)

   .........../............/...........

*ดาวนโหลดแบบฟอรมสงบทความเพือ่พจิารณานาํลงวารสารวชิาการไดที ่www.bkkthon.ac.th/หนวยงานอืน่ๆ/วารสารวชิาการ
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