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บทบรรณาธิการ
 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปที่ 2 ฉบับท่ี 1 ฉบับน้ี เผยแพรในชวงเวลาวันสําคัญ
ของไทยท้ังวันฉัตรมงคล วันพืชมงคล วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเขาพรรษา อีกทั้งเปนชวง
เวลาสําคัญท่ีปวงชนชาวไทยไดแสดงความจงรักภักดีตอสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 ซึ่งพระองคทานทรงไดปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจท่ีทรงคุณูปการแกแผนดินไทยไวนานัปการตามรอยเบ้ืองยุคลบาทพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสนี้ ขาพระพุทธเจาในนามของผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ 
และนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอถวายพระพรแดพระองคทาน ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง 
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และอยูในดวงใจของพสกนิกรไทยตลอดกาลนาน

 ดานเนื้อหาภายในวารสารฉบับนี้ประกอบดวยบทความพิเศษ “Concept of Educometrics” 
ของ ศาสตราจารย ดร.ทวีป ศิริรัศมี นอกจากนี้ยังมีบทความงานสรางสรรคที่เหมาะสมัยกับเหตุการณ
ปจจุบัน คือ “ภาพสะทอนชีวิต” โดยอาจารยนิวัติ ชูทวน บทความวิชาการของ ดร.ไพศานต เพ็ชรพลาย 
กับ “แนวคิดการสรางแผนชุมชนพึ่งตนเอง” เปนการสรางแนวความคิดในการพัฒนาตนเอง เนื่องจาก
ในสังคมปจจุบัน ยุคโลกาภิวัฒนนั้น วิถีชีวิตในดานตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา รวมถึง
บทวิจารณหนังสือของรองศาตราจารย ดร.สถิตย นิยมญาติ ในบทความเร่ือง “Human Resource 
Management” ตามดวยบทความวิชาการ บทความวิจัย จากหลากหลายเรื่องราวในแตละสาขาวิชา 
โดยแตละบทความนั้นมีเนื้อหาที่ใหความรูในศาสตรที่แตกตางกันไป

 กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวาวารสารวิชาการฉบับนี้จะเปนประโยชนตอแวดวงวิชาการและ
ผูที่สนใจโดยท่ัวไป

  อาจารย ดร.ณัฐรัฐ  ธนธิติกร

  บรรณาธิการ
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การศึกษามิติ
Concept of Educometrics

Professor Taweep Sirirassamee, Ph.D.* 

บทคัดยอ
 ศึกษาศาสตร เปนสาขาวิชาที่กําลังไดรับการพัฒนาใหเปนศาสตรที่มีลักษณะเดนชัด เชนเดียวกับ
ศาสตร สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร ศึกษาศาสตรเปนกระบวนการสอนและการเรียนรู
ซึ่งมีตัวแปรตางๆ เขามาเกี่ยวของ บทความนี้เปนความพยายามของผูเขียนท่ีจะพัฒนาศาสตรที่เรียกวา
ศึกษามิติใหสามารถวัดตัวแปรตางๆ ทางการศึกษา ศึกษามิติ หมายถึง จิตมิติ สังคมมิติ และเศรษฐมิติ 
และเคร่ืองมือทางสถิติประยุกตใชวัดแบบทดสอบ สูตร กฎเกณฑ และมาตรวัดอื่นๆ ที่มีมาตรฐาน เพื่อใช
ในการวิเคราะหกระบวนการที่ซับซอนของวิชาการศึกษา

คําสําคัญ : ศึกษามิติ จิตมิติ สังคมมิติ เศรษฐมิติ

Abstract
 Education is a growing discipline seeking a place in its own right among the social and 
behavioral sciences of the information age. Education is a teaching-learning process in which 
several variables are involved. This paper attempts to make a strong argument for developing 
the so called Educometrics to measure the variables in education. Educometrics would include 
phychometrics, sociometrics and econometrics tools as well as the statistical application to 
develop tests, formulas, criteria, scales and standards which are needed in the analysis of the 
complex process of education.

Keyword : educometrics psychometrics sociometrics ecometrics

*คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

possible because the helps of psychometric 
tools developed in psychology is now easily 
available. For example, test of intelligence, 
aptitude and achievement, inventories of 
interests and preferences, scale attitude and 
personality, etc. enable a modern educator 
to make scientific judgments and take correct 

Concept of Educometrics
 Education is a growing discipline 
seeking a place in its own right among the 
social sciences in the information age. The 
modern theory incorporates the results of 
research and experimentation on the 
procedures of education. This has been 
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decisions on the psychological problems.  
However there are several other areas of 
educational problems in which psychometrics 
cannot help, although some use of sociometric 
tools has been made to study group behavior 
and interpersonal relationships of student. 
Several educational facts and phenomena, 
therefore, remain unanalyzed by any objective  
tools or measures. There are neither tested 
formula nor standard criteria for ascertaining, 
assessing and measuring all the dimensions 
of the comprehensive educational process 
which include many problems of study such as 
teacher efficiency workload, teacher-student 
relationship, staff management relationship, 
school performance, school building, 
effectiveness of co-curricular activities, 
efficient of school administration, student 
discipline curriculum effectiveness, textbooks 
effectiveness, the impact of education on 
society, etc.
 One could add to the list given above 
indicating the areas where scientific 
measurement is essential. Until now, we have 
relied heavily on the experiences of person 
dealing with those aspects of education 
or have asked for the expert opinion of 
theoreticians. But we have not developed the 
special methodology of measurement for  
concepts in education, which we so vaguely 
and analyze so subjectively. This is the 
reason why two educators, unlike two 
scientists have not been able to see eye on 
problems or have never offered a similar 

judgment for the same problems. There has 
been no attempt to take in common tools and 
reach common conclusions on the objective 
and scientific basis.
 Hence, this paper attempts to make 
a strong plea for evolving what the author 
called “Educometrics” Educometrics would 
include psychometric, sociometric and tools 
as well as the basic statistical applications. 
But in addition to these it would also comprise 
many other measures, teats, formula, criteria, 
scales and standards which are significally 
needed in the analysis of the complex 
process of education. Thus, it is as wide 
as the definition of education. Education is 
basically a teaching-learning in which 
several variables are involved, e.g. learner, 
teacher, curriculum, textbook, evaluation, 
guidance, supervision, and administration, 
etc. Educometrics will help in analyzing 
of all these variables under different 
conditions and will enable educators to 
predict the result of certain situations or 
causes with a greater degree of confidence 
and correctness.
 Hence, the basic assumptions of 
this paper for developing the concept of 
Educometrics are as follows :
 1. Purpose of Social Sciences is to 
study Man in social context (see Model No.1)
 2.  Education is in the process of 
becoming a social science in our age of 
science and technology.
 3. As a social science, education has 
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to develop adequate tools of measurement.
 4. As a science, it needs an adequate 
amount of behavioral research, objective 
analysis and scientific experimentation with 
educational variables.
 5. The use of psychometric tools and 
sociometric devices is important but is not 

sufficient for the analysis of the comprehensive 
and complex educational process.
 6. Adequate use of scientific research 
methodology and appropriate statistical 
tools are necessary to develop education 
as a social science or a behavioral science 
discipline.

Present Position of Education as a 
Science
 The need for developing education is 
as a social social science on the basis of 
some assumption. It is necessary to determine 
the present position of education in terms 
of the accepted stages of development of a 
discipline. The stage of scientific development 
of the discipline reveals six important stages 
as shown in Model No.2. A fully developed 

discipline is one, which has attained almost 
all the six stages or can perform all the six 
functions precisely or accurately. A few 
physical sciences can boast to have reached 
such a maturity ; the social sciences are still 
far from it. The reason is obvious. They deal 
with human behavior in a society, which is 
a complex phenomenon to observe or to 
experiment with. But now there is an attempt 
to develop scientific tools and tests, to 

Model No.1: Aim of Social Sciences
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sociologists’ and economists have given 
the lead by developing psychometrics 
sociometrics and econometrics to provide 
some tools for analysis and measurement 
of the problem in their respective areas.

evolve definite terms and concepts, and to 
predict on the basis of hypothesis-based 
research. Hence most of the social sciences 
now imitate the approaches of the behavioral 
sciences and develop measurement 
techniques and tools. Psychologists, 

Model No.2: Stage of Scientific Development
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in Model No.2.
 The main reason for this sad state of 
affair is the lack of an attempt to develop 
Educometrics, which makes a demand for 
precise definitions, clear classification and 
adequate analyzes of the facts under study. 
Educators or educationists have therefore 
remained philosophers rather than scientists 
in the true sense of the terms.

Scope of Educometics

 Applying a similar logistic to the science 
of educations, one finds that it is still an 
undeveloped discipline since it has not 
evolved its own metrics or methodology of 
measurement and lives the borrowed use of 
psychometrics or sociometrics. It is regretted 
that the processes of definition, identification 
or classification or grouping are also not 
fully developed on scientific lines. Hence, 
education is still grouping in the lower 
stages of scientific development as shown 

Model No.3: Variables for Educometrics
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Educometrics. Even the tools of psychometrics 
of metrics of any other physical, normative 
or social science applied to educational 
procedures and problems will be within the 
scope of Educometrics.
 Educometrics has its genesis in 
scientific thinking and logic as shown in 
Model No.4 Mathematics and statistics, which 
are two abstract measurements techniques 
only supply the basic tools, procedures and 
formulae for measurement in all the social 
sciences, including education. They serve 
as senior guards for all the measurement 
problems in every branch of knowledge.

 The next step is to understand the 
definition and scope of Educometrics in 
the scientific study of education as a total 
process. How far would it be different from 
psychometrics? What would be the areas of its 
application? These questions need a careful 
explanation.
 Educometrics deals with all types of 
variables (see Model No.3). It has to develop 
both qualitative and quantitative tools of 
measurement related to the process of 
education. All types of tests, scales, checklist 
criteria, standards, specifications, mathematical 
formulae, etc. would be within the scope of 

psychometrics, sociometrics, econometrics 
and Educometrics. However they are 
interrelated to each other as shown Model 
No.5.

 They are the sources for evolving the 
methodologies of measurement in education, 
psychology, sociology, economics, etc. 
They are the creditors to the fields like 

Model No.4: The scope of Educometrics and its bearlngs
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Some Applications of Educometrics
 An attempt is made to deal with the 
practical applications of the new discipline of 
educometrics. We will see how educometrics 
will help in developing appropriate tools, 
measures, criteria, standards, formulae, test 
and models to measure the different 
variables of education. These techniques of 
measurement can be both qualitative and 
quantitative. Let us be clear that these tools 
are hypothetical and so they should not be 
taken for granted as the standard tests of 
measuring educational variables. It needs 
to be noted that Psychology, Sociology and 
Economics also had to undergo the same 
procedure and then with objective research 
findings based on scientific investigation only, 
these behavioral sciences could develop 
their standard metrics and refined tools to 
measure their concept and dif ferent 
variables. However, all the tools and model 
of  psychometr ics,  Sociometr ics and 
econometrics are accepted as part of 
educometrics wherever their application is 
possible.
 Specifically, Educometrics has to 
prepare tools in eight board areas that indicate 
the variable of the total educative process. 
It tries to measure effectiveness of these 
variables in a scientific manner of measurement. 
The steps are as follow:
 (1) Identification or location of variables 
or factors.  

 While all the latter are the borrowers 
of the above normative disciplines, among 
themselves they have a peer-group 
relationship. Educometrics will be considered 
as anew and junior most peer as it has yet to 
fully develop and grow in stature like other 
metrics.
 So far as the application of Educometrics 
is concern, it includes the preparation of 
various types of tools and measures for 
judging the effectiveness of teaching, 
learning, and testing. It also includes the 
preparation of criteria for effective curricula 
and textbooks, effective organization and 
administration, effective guidance and 
equipment, method and material. In fact, it 
will cover all the aspects of education wherever 
measures will start with identification and 
classification of var iables and move 
forwards the precise measurement and 
prediction of results.

Model No.5: Inter-relatlonship of Educometrics
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 7. Gu idance  and  Counse l i ng 
Effectiveness
 8. Building and Equipment Effective-
ness
 In order to understand the general 
approach of Educometrics in these eight 
areas, the first areas namely, Teaching 
Effectiveness, will be discussed in detail. 
Approach is practically the same for other 
seven areas.
 In the first step, detailed identification 
and proper definition of effective teaching 
is to be work out. For instance, teaching 
is effective to the extent that the teacher 
performs that are favorable to the development 
of basic skills, understanding, comprehension, 
desirable attitudes, accurate judgment 
and adequate personal adjustment to the 
student. The competent teaching is a complex 
phenomenon, which depend upon several 
factors like: Teacher’s personality, Teacher’s 

 (2) Specification or definition of varia
bles or factors.
 (3) Determination of specific unit or 
terms of measurement. 
 (4) Formulation of tests or tools of 
measurement. 
 (5) Derivation of relationships or 
formulae for application or use.
 The following list shows some broad 
areas in which Educometrical devices are to 
be developed.
 1. Teaching Effectiveness
 2. Learning Effectiveness
 3. Evaluation and testing Effective-
ness   
 4. Curriculum and textbook Effective-
ness
 5. Organization and administration 
Effectiveness
 6. Instructional method and material 
Effectiveness

Model No.6: Teaching Effectiveness
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based on
 • Measurement of democratic or 
authoritarian characteristics of school 
management.
 5. Class Climate score (CC) based on
 • Criteria for classroom environment 
(physical, social and cultural).
 5. Grade Level score (GL) based on
 • Measurement of aptitude and ability 
of student in grade to be taught.
 6. Teacher’s Teaching Methods and 
Materials score (MM) based on
 a) Measurement  of  e fficacy of 
materials.
 b) Measurement  of  e fficacy of 
methods.
 After getting the scores of these 
components and assume that each factor 
have equal weight. Teacher Effectiveness 
can be determined by the following formula:
 TE = TP + TC + SK + SM + CC + GL + 
MM
 If we can put values for each factor, 
we can get Teacher Effectiveness in Figures. 
Teacher Effectiveness score (TE) in the 
school can be calculated on the following 
rating of seven factors listed below:

qualification, Teaching’s experience, 
Knowledge. School climate, Classroom 
climate, grade-level of the student, methods 
and material use by teacher etc. are as shown 
in Model No.6.
 The next step is to fix up the units. The 
tools, test and measurement techniques 
will be developed for different variables for 
the quantification of Teaching Effectiveness. 
Then total score will be calculated.
 For better understanding and charity, 
each of the component of Teacher Effective-
ness is described as follows:
 1. Teacher’s Personality score (TP) 
based on
 a) Measurement of physical features.
 b) Measurement of mental factors.
 2. Teacher’s Competency score (TC) 
based on
 a) Measurement of qualifications and 
achievements.
 b) Measurement of job experience 
and skill.
 3. Teacher’s Subject Knowledge 
score (SK) based on
 • Measurement of subject knowledge 
through various achievement tests.
 4. School Management score (SM) 
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 School with high TE has score of 21 
points. School with above average TE has 
score between 14 and 21 points. School with 
average TE has score of 14 points. School with 
below average TE has score between 7 and 
14 points. And school with low TE has score 
of 7 points.

 In the same manner of all the remaining 
seven areas can be determined. Board 
areas of Learning Effectiveness, Curriculum 
Effectiveness, Administration and Organi-
zation Effectiveness, Method and Material 
Effectiveness are shown in Model no. 7, 8, 9 
and 10.

Factors

Teacher’s Personality
Teacher’s Competency
Teacher’s Subject Knowledge
School Management
Class Climate
Grade Level
Teacher’s Teaching Methods and Materials

TOTAL

Level

Low

1
1
1
1
1
1
1

7

Average

2
2
2
2
2
2
2

14

High

3
3
3
3
3
3
3

21
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Model No.7: Leaming Effectiveness

Model No.8: Variables of curriculum effectiveness
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 Some Educometrical tools developed 
are listed below:
 1. A tool to measure the Organization-
al Climate of Schools (Halpin’s OCDQ)
 2. Carlson’s tool to measure rate of 
adoption
 3. Mill’s inventory of change-prone-
ness
 4. Roosa’s scale of adoption
 5. Tools to measure educational 
system planning (Kaufman)
 6. In te rac t ion  ana lys is  mat r i x 
(Flanders)
 7. Marion’s scale of innovations
 8. Taxonomy od educational objec-
tives (Bloom)
 
Suggestion for further development
 In order to see what new concept of 
Educometrics get proper recognition and 
becomes a useful branch of education, there 

is a great need that the different agencies 
and organizations at different level should 
take up this idea and make popular. 
Educometics is an infant discipline to be 
developed by the educational thinkers and 
researchers. It should grow well to stand on 
its feet and then gradually grow to achieve 
that vitality that will make it strong and 
energetic branch of education. Once it is 
developed, it will serve the cause of education 
in the most scientific manner and place 
education in the category of the other 
behavioral sciences.
 There are some steps which suggested 
for development of the new branch of 
Educometrics as given below: Faculty of 
Education.
 3. Educometrician, as the behavioral 
scientists, can be a topic for scientific enquiry 
in order to decide his or her role, qualification 
and duties.

Model No.10: Instructional methods and materials Effectiveness
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 1. A detailed and comprehensive 
study of Educometrics should be undertaken 
at M.Ed. and Ph.D. level.
 2. An investigation should be made 
into the areas comprising Educometrics and 
its bearing to various aspects of education.
 3. The systematic work of constructing 
and standardizing some of the tools of 
Educometrics should be immediately start by 
the Faculty of Education.
 4. Educometrician, as the behavioral 
scientists, can be a topic for scientific enquiry 
in order to decide his or her role, qualification 
and duties.
 5. Encouragement should come from 
different public and private agencies to start 
systematic research project in the different 
aspects of Educometrics.
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แนวคิด: งานสาธารณสุขมูลฐานที่มุงเนนชุมชน
Community-Oriented Primary Care-COPC-Concept

รองศาสตราจารย ระวิวรรณ แสงฉาย* 

บทคัดยอ
 แนวคิดงานสาธารณสุขมูลฐานท่ีมุงเนนชุมชน เปนแนวคิดที่ Prof. Sidney L Kark ผูบุกเบิกงาน
ดานเวชศาสตรชมุชน เปนผูนาํมาใช เริม่แรกทีป่ระเทศ อฟัรกิาใต ตอมาท่ีประเทศอสิราเอล และแพรหลาย
ไปทั่วโลกท้ังในยุโรป และอเมริกา คําวาสาธารณสุขมูลฐานท่ีมุงเนนชุมชน หมายความถึงระบบของการ
ดแูลสขุภาพทีร่วมบรกิารทางการแพทยทีด่แูลปจเจกบคุคลและเวชศาสตรชมุชนเขาเปนหนึง่เดยีว ในการ
ปฎิบัติงานดานเวชศาสตรชุมชนนั้น ผูปฏิบัติงานจะตองตอบคําถามสําคัญ 5 ขอ ดังนี้ 1) สภาวะสุขภาพ
ของชุมชนเปนอยางไร 2) อะไรเปนปจจยัทีก่อใหเกดิสภาวะสุขภาพเชนน้ี 3) ระบบบริการสุขภาพไดทาํอะไร
ไปบาง และชุมชนเองไดทําอะไรไปบาง 4) อะไรท่ีสามารถทําไดอีก จะเสนอแนะอะไร และหวังวาจะเกิด
ผลอะไรบาง 5) มีมาตรการอะไรท่ีจําเปนที่จะสามารถใหการดูแลอยางตอเน่ืองไดในชุมชน และมีการ
ประเมินผลที่ไดรับจากกิจกรรมที่ไดกระทําลงไปอยางไร การตอบคําถามท้ัง 5 ขอ จะกระทําไดโดย 
1) การวินิจฉัยชุมชน เพ่ือดูสภาวะสุขภาพของชุมชน และดูวาอะไรเปนปจจัยหรือตัวบงชี้ที่กอใหเกิด
สภาวะสุขภาพ 2) การใหการดูแลสุขภาพในชุมชน โดยระบบบริการสุขภาพ และโดยชุมชนเองและอะไร
ที่จะทําเพิ่มเติม หรือหากมีปญหาจะเสนอแนะอะไร หวังวาจะเกิดผลอะไร 3) การเฝาระวังสุขภาพ และ
การประเมินโครงการที่ไดกระทําลงไปซึ่งเปนบทบาทของนักระบาดวิทยาและนักสถิติในการเก็บ 
และวิเคราะหขอมูล เกี่ยวกับกิจกรรมที่ไดทําลงไป ในการใหการดูแลสุขภาพชุมชนมีลักษณะที่จําเปน 
3 ประการ คือ 1) การใหบริการที่ชุมชน ในชุมชน ประกอบดวย ครอบครัว โรงเรียน สถานประกอบการ 

*คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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Abstract
 Community-Oriented Primary Care concept was derived from Professor. Sidney L Kark, 
the pioneer practice of Social Medicine. Beginning in South Africa then in Israel and later to 
Europe and United State of America and Latin America. The definition of Community-
Oriented Primary Care is a system of health care that unifies individual and community 
medicine. Practitioners of community medicine need to answer the following cardinal 
questions as followed: 1) What is the state of health of the community? 2) What are the 
factors responsible for this state of health? 3) What is being done about it by the health 
service system and by the community itself? 4) What more can be done, what is proposed, 
and what is expected outcome? 5) What measures are needed to continue health surveillance 
of the community and to evaluate the effects of what is being done? Answers to these questions 
are related to each important areas of community medicine; namely community diagnosis, 
community health care, surveillance of health, and evaluation of programs developed. The 
essential characteristics of community health care should be 1) community-based health 
care which include families, schools, places of work, and residential institution. 2) community-
oriented care-promotion of health, prevention of disease and disability, curative services, 
and rehabilitation. 3) community involvement.

Keywords : Community-Oriented Primary Care

บทนํา
 การนําแนวคิดเรื่องการมุ  ง เน นชุมชน 
(community-oriented) ในงานสาธารณสุขมลูฐาน 
(primary care) เปนแนวคิดที่ Prof. Sidney 
L.Kark และ Dr. Emily Kark ผูบุกเบิกงานดาน
เวชศาสตรชุมชน (Pioneer practice of Social 
Medicine.) ไดนํามาใช เริ่มแรกที่ประเทศอัฟริกา
ใต ตอมาที่ประเทศอิสราเอล และหลังจากน้ัน
แนวคิดนี้เปนที่แพรหลายไปท่ัวโลกซ่ึงคําวางาน
สาธารณสุขมูลฐานที่มุงเนนชุมชน (Community-

Oriented Primary Care-COPC) หมายความถึง 
ระบบของดูแลสุขภาพท่ีรวมบริการทางการแพทย
ที่ดูแลปจเจกบุคคลและเวชศาสตรชุมชนเขา
เปนหน่ึงเดียว (Community-Oriented Primary 
Care-COPC is a system of health care that 
unifies individual and community medicine)
 ในอดีตที่ผานมา รูปแบบของการใหบริการ
ของศูนยอนามัยชุมชน ไดขยายไปเปนสถาบัน
ที่ใหบริการดานสุขภาพในชุมชน ทั้งในเขตเมือง 
และหมูบานในชนบท ซึง่จะเปนเชนน้ีทัง้ในประเทศ

2) ในการใหการดูแลสุขภาพจะมุงเนนที่ชุมชน ทั้งดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและความ
พิการ ดานบริการการรักษา ดานการฟนฟูสภาพ 3) การมีสวนรวมของชุมชน

คําสําคัญ : งานสาธารณสุขมูลฐาน ชุมชน
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ทีพ่ฒันา และกาํลงัพฒันาทัว่โลก แตอยางไรกต็าม
ศูนยอนามัยชุมชนเหลานี้ ไดรวมบริการการรักษา 
และการปองกันไวดวยกันเพื่อที่จะประกาศวา
ตนเองใหบริการดานคลินิก มากกวาที่จะบอกวา
ตนเองรวมระบบของการดแูลสขุภาพทีด่แูลปจเจก
บุคคลและเวชศาสตร ชุมชน  (community 
medicine) เขาเปนหนึ่งเดียว (COPC)
 การดูแลสขุภาพชุมชนเปนการรวมกิจกรรม
ดานสงเสรมิสขุภาพของชมุชน รวมทัง้ใหการทุมเท
งานดานการปองกันโรค ใหการรักษาและดูแล
ผูเจ็บปวย และการใหการดูแลดานฟนฟูสุขภาพ
แกผูพิการ ทั้งหมดน้ีเปนการใหการดูแลในระดับ
ปจเจกบุคคลและเปนกลุมบุคคล แนวคิดนี้ที่รวม
การปฏิบัติเปนหนึ่งเดียวของเวชศาสตรชุมชน 
และงานการดูแลเบื้องตนหรืองานสาธารณสุข
มูลฐาน (primary care) จะเปนการรวมกิจกรรม
ทั้งดานคลินิก (การรักษา) และกิจกรรมดานงาน
สาธารณสุข ไวดวยกัน
 การดูแลเบ้ืองตนหรืองานสาธารณสุข
มูลฐานตองการงานดานเวชศาสตรชุมชน ซึ่งงาน
ดานเวชศาสตรชุมชนนี้จะมีรากฐานมาจากงาน
สาธารณสุขและการบริหารงานทางการแพทย 
เวชศาสตรชุมชนเปนคําใหมที่นํามาใชและเปน
ประโยชนบางคร้ังแทนท่ีคําวาสาธารณสุข และ
รวมถึงงานการวางแผนงานการดูแลสุขภาพ ซึ่ง
คําการแพทยชุมชนก็เหมือนคําวาสาธารณสุข ที่
ทํางานเก่ียวของกับกลุมประชากรมากกวาผูปวย
รายเดียว การเวชศาสตรชมุชนจะแยกแยะรูปแบบ
ของการดูแลสุขภาพสวนบุคคลในชุมชน โดย
มุงเนนไปท่ีชุมชนในภาพรวม และกลุมประชากร
ที่รวมกันอยูในชุมชน เวชศาสตรชุมชนตองการ

ความรูพื้นฐานดานวิทยาศาสตรที่เปนประโยชน
สําหรับการปฏิบัติงาน การวินิจฉัยสภาวะสุขภาพ
เป นสิ่ งสําคัญสําหรับงานเวชศาสตร ชุมชน
เทียบเทากับการวินิจฉัยโรคของผูปวยแตละราย 
นอกจากนี้งานเวชศาสตรชุมชน ยังตองการ การ
เฝาระวัง และการประเมินภาวะสุขภาพของ
ชุมชนอยางตอเนื่อง ซึ่งงานนี้ตองการความรูดาน
ระบาดวิทยา และทักษะในการนํามาใชในการ
ปฏิบัติ นอกจากน้ียังมีความรูดานชีวสถิติ และ
ความเขาใจดานสังคมศาสตรโดยเฉพาะที่นํามา
ประยุกตกับระบาดวิทยา พฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับ
สุขภาพของชุมชน การดูแลสุขภาพชุมชน และ
การบริหารงานดานสุขภาพอนามัย
 คําถามสําหรับผู ปฏิบัติงานการแพทย
ผูปฏิบัติงานเวชศาสตรชุมชนจําเปนจะตองตอบ
คําถามสําคัญดังตอไปนี้
 1. สภาวะสุขภาพของชุมชนเปนอยางไร ?
 2. อะไรเปนปจจัยท่ีกอใหเกิดสภาวะ
สุขภาพเชนน้ี ?
 3. ระบบบริการสุขภาพไดทําอะไรไปบาง 
และชุมชนเองไดทําอะไรไปบาง ?
 4. อะไรบางท่ีสามารถจะทําไดอีก จะ
เสนอแนะอะไร และหวังวาจะเกิดผลอะไรบาง ?
 5. มมีาตรการอะไรท่ีจาํเปน ทีจ่ะสามารถ
ใหการดูแลอยางตอเน่ืองไดในชุมชน และมีการ
ประเมินผลที่ไดรับจากกิจกรรมที่ไดกระทําลงไป 
การตอบคําถามทั้งหมดที่กลาวมาจะเกี่ยวโยงกับ
งานเวชศาสตรชุมชนซึ่งประกอบดวย การวินิจฉัย
ชุมชนการใหการดูแลสุขภาพชุมชน การเฝาระวัง
สุขภาพ และการประเมินโปรแกรมท่ีไดกระทํา
ลงไป
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ลักษณะที่จําเปนในการใหการดูแล
สุขภาพชุมชน
 การใหการดูแลสุขภาพชุมชนมีลักษณะ
ที่จําเปนสามประการคือ การดูแลนั้นจะตองทํา
ในชุมชน  มุ งเน นท่ีชุมชน  และชุมชนตองมี
สวนรวมดวย การใหการดูแลสุขภาพชุมชนจะ
ตองประสานงานกับกิจกรรมอื่นในชุมชน ที่
เกี่ยวกับดานสุขภาพและสวัสดิการ (ประสาน
ในระดับแนวราบ) และจะตองประสานกับระบบ
อื่นที่กวางของการใหบริการท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ
ในระดับภาคและประเทศ (ประสานในระดับ
แนวดิ่ง)  โดยกิจกรรมต างๆ  เหล านี้ควรจะ
ได รับการสนับสนุนอย างดีจากองค กรด าน
สาธารณสุขที่สําคัญ และการใหบริการจาก
โรงพยาบาล รายละเอียดของลักษณะท่ีจําเปน

ในการใหการดูแลสุขภาพชุมชนสามประการ 
มีดังนี้
 1. การใหบริการสุขภาพท่ีชุมชน การให
บริการสุขภาพในชุมชนไมวาจะเปนในเมืองหรือ
หมูบานในชนบท และในกลุมประชากรในชุมชน 
ซึ่งรวมถึงครอบครัว โรงเรียน สถานประกอบการ 
และท่ีอยูอาศัย

ขอดีของการใหบริการสุขภาพ
ที่ชุมชน
 (1) สามารถสงเสริมสัมพันธภาพเบ้ืองตน
ระหว างชุมชนและทีมสุขภาพที่จะเกื้อหนุน
ใหการดูแลสุขภาพเปนไปไดงายและสามารถคง
สัมพันธภาพระหวางทีมงานและชุมชน สงเสริม
การมีสวนรวมของชุมชนและรวมรับผิดชอบใน

การวินิจฉัยชุมชน (community diagnosis)
จะตอบคําถาม 2 ขอแรก

1. สภาวะสุขภาพของชุมชนเปนอยางไร ?
2. อะไรเปนปจจัย (ตัวบงช้ี-determinants) 
 ที่กอใหเกิดสภาวะสุขภาพ เชนนี้?

การใหการดแูลสขุภาพชมุชน (community health 
care) ในการวางแผนงาน (Q4) จําเปนตอง
พิจารณาไมเฉพาะการวินิจฉัยชุมชนแตรวมถึง
สิ่ งที่ชุมชนทํา  และรวมทั้ ง ส่ิงที่มีอยู  ในงาน
สาธารณสุข (Q3)

การเฝาระวังสุขภาพ และการประเมินโปรแกรม
ที่ไดกระทําลงไป (surveillance and evaluation) 
คําถามขอท่ี 5 เป นคําถามพ้ืนฐานท่ีจําเปน
สําหรับผูปฏิบัติ ซึ่งเปนบทบาทของระบาดวิทยา 
ชีวสถิติ  ซึ่งตองการระบบการจัดเก็บขอมูล และ
การวิเคราะหขอมูล เพื่อใหเกิดความม่ันใจวา
ขอมูลที่เก่ียวกับกิจกรรมไดดําเนินการไปตาม
สภาวะสุขภาพของชุมชน

3. ระบบบริการสุขภาพไดทําอะไรไปบาง และ
 ชุมชนเองไดทําอะไรไปบาง?
4. อะไรบางที่สามารถจะทําไดอีกจะเสนอแนะ
 อะไร และหวังวาจะเกิดผลอะไรบาง?

5. มีมาตรการอะไรที่จําเปน ที่จะสามารถใหการ
 ดูแลอยางตอเน่ืองไดในชุมชน และมีการ
 ประเมินผลท่ีไดรับจากกิจกรรมท่ีไดกระทํา
 ลงไป?
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โปรแกรมการใหบริการสุขภาพและกระตุนให
ทีมงานตระหนักถึงความสําคัญงานตางๆ ที่ทําใน
ชุมชน
 (2) การให บริการสุขภาพในชุมชนจะ
ใหความม่ันใจวาศูนยฯ กับบานอยู ใกลกันซ่ึง
จะเปนการสะดวกท่ีทีมงานไปเย่ียมบาน และ
ประชาชนสะดวกที่จะไปรับบริการที่ศูนยฯ
 (3) สามารถกําหนดพ้ืนที่รับผิดชอบของ
ศูนยบริการสาธารณสุขโดยระบุตามลักษณะทาง
ภูมิศาสตร และส่ิงอื่นท่ีระบุลักษณะบาน บุคคล
ในบานที่ตองการการดูแลสุขภาพที่แตกตางกัน
 2. การมุงเนนที่ชุมชน ในการวางแผน
งานการใหบริการสุขภาพ เราจําเปนจะตองตอบ
คําถามใหได เชน การใหบริการท่ีแตกตางกันท่ีมี
อยูเปนอยางไร และสามารถท่ีจะบูรณาการเขา
ดวยกันไดหรือไม และจะชวยสงเสริมสุขภาพ
ชุมชนไดหรือไม และในขณะเดียวกันจะชวย
ปรับปรุงการดูแลผูปวยไดหรอืไม โดยสรปุรปูแบบ
ของการดแูลสขุภาพทีส่ามารถรวมกนัไดจะปรากฏ
เปนการมุงเนนที่ชุมชน ซึ่งทีมงานสุขภาพดังมี
รายละเอียดตอไปน้ีจะตองผนึกกําลังการทํางาน
เขาดวยกัน ดังนี้
 ผูใหการรักษาดูแลในชุมชน ไมวาจะเปน
แพทยที่ดูแลครอบครัว (แพทยเวชปฏิบัติ) กุมาร
แพทย แพทยที่จบใหม พยาบาลเวชปฏิบัติ หรือ
พยาบาลท่ีดูแลผูปวยที่บาน
 ผูปฏิบัติงานในงานสาธารณสุข เชน งาน
อนามัยแมและเด็ก และงานอนามัยโรงเรียน
ผู ปฏิบัติงานนี้จะรวมแพทยเวชปฏิบัติชุมชน 
พยาบาลชุมชน เชน พยาบาลสาธารณสุข และ
เจาหนาที่เย่ียมบาน
 เจาหนาที่สุขาภิบาล โดยเฉพาะในชนบท 
เปนผูที่ควบคุมระบบการจายนํ้า การกําจัดขยะ
มูลฝอย และสุขาภิบาลดานเกษตรกรรม จะ

มีส วนเกี่ยวข องกับประชาชนทั้งในบานและ
สถานประกอบการ
 ในกรณีเชนน้ี การดูแลสุขภาพชุมชน จะ
สามารถรวมการใหการดูแลในบริบทที่ตางกัน คือ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน เขาดวยกัน ดังน้ัน
ผู ดูแลสุขภาพชุมชนตองเพิ่มความรับผิดชอบ
มากข้ึนท้ังชุมชนขอบเขตของการดูแล จะรวมท้ัง 
การใหการดูแลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ดังนี้

การใหการดูแลปฐมภูมิ 
 - ดานบริการการรักษา จะเปนการใหการ
ดูแลผูปวยแบบผสมผสานท้ังในศูนยและท่ีบาน 
การใหการรักษาเบื้องตน และการสงตอในกรณี
ที่ตองการการรักษาเฉพาะทาง การดูแลที่บาน
ในกรณีปวยเรื้อรังทั้งรางกายและจิตใจ 
 - ดานการปองกันและสงเสริมสุขภาพ
สวนบุคคล ประกอบดวย การวางแผนครอบครัว 
การดแูลมารดากอนคลอดและหลงัคลอด การดแูล
ทารกและเด็กเล็ก การใหบริการอนามัยโรงเรียน 
การใหภูมิคุมกันโรค โดยในปจจุบันไดรวมดาน
สุขภาพจิต การปองกันการเกิดโรคหัวใจ และการ
ดูแลผูสูงอายุและคนพิการดวย

การใหการดูแลทุติยภูมิ 
 ความรับผิดชอบดานน้ีอยู ที่การรักษาใน
โรงพยาบาลและคลินิกเฉพาะดาน ซึ่งสงตอมา
จากการใหการดูแลปฐมภูมิเพื่อตองการการ
สอบสวนโรคหรือการรักษาตอไปซ่ึงแพทยที่ดูแล
รักษาจะเปนแพทยเฉพาะทาง เชน สูติ-นรีแพทย 
จิตแพทย แพทยโรคหัวใจ แพทยรักษาโรคกระดูก 
เปนตน ซึ่งแพทยเฉพาะทางดังกลาวจะทําการ
รักษาใหไดผลดีควรมีการประสานงานกับแพทย
ผู รักษาเบื้องตนนอกจากนี้การรักษาตอที่บาน
จะไดผลดีสําหรับผู พิการและครอบครัวถามี
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นกักายภาพบาํบัดและอาชวีบาํบดัทีเ่ปนเจาหนาที่
ในทีมงานสุขภาพในโรงพยาบาลหรือคลินิก
ทุติยภูมิ
 เวชศาสตรชมุชนในงานสาธารณสุขมลูฐาน
จะมุงเนนสภาวะสุขภาพกายและใจของชุมชน
รวมท้ังสภาวะทางดานสังคมของชุมชน ตัวอยาง
โปรแกรมที่สามารถดําเนินงานไดในชุมชน ไดแก
 การสงเสรมิสขุภาพ-ดานอนามยัเจรญิพนัธุ 
ไดแก โปรแกรมท่ีเหมาะสมการดานวางแผน
ครอบครัว และการดูแลมารดา โปรแกรมการ
สงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ เชน 
เรื่องโภชนาการ การใหสุขศึกษา การสงเสริม
การมีปฏิสัมพันธดานสังคม โปรแกรมสําหรับ
ผูสงูอาย ุเชน กจิกรรมทางกาย อาหาร และการอยู
ในสังคม
 การปองกันโรคและความพิการ-โรคติดตอ 
ไดแก การใหวคัซนี การสขุาภบิาล การควบคุมการ
ปนเปอนของนํ้าและอาหาร-ภาวะทุพโภชนาการ

ไดแก การใหสุขศึกษา และคําแนะนําการปองกัน
การขาดสารอาหารในชุมชน-อุบัติเหตุและความ
รุนแรงท่ีจะเกิดในบาน โรงเรียน และชุมชน การ
เฝาระวังอันตราย-โรคไมติดตอหรือโรคไรเชื้อ 
(โรคเรื้อรัง) จะเนนท่ีพฤติกรรมสวนบุคคล เชน 
การทานอาหาร การสูบบุหรี่ การออกกําลังกาย
ที่มีผลกระทบโดยตรงกับการปองกันโรค-การ
ดูแลผูปวยและผูพิการเปนการดูแลที่บาน เชน 
ผูปวยโรคหัวใจ เสนโลหิตแตก ความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน (อาจเปนอมัพฤกษ อมัพาต) ในการ
พฒันารปูแบบของการดแูลในชมุชน ทีจ่ะเกีย่วของ
กบัทกัษะดานคลินกิ และดานระบาดวทิยา ในการ
ใหการดูแลปจเจกบุคคล และกับกลุมหรือการ
มุงเนนท่ีชุมชน จะไดแสดงในตารางดังตอไปนี้
 สรุปหนาที่และทักษะการปฏิบัติงานดาน
คลินิกและดานระบาดวิทยาในการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานที่มุงเนนชุมชน

งานดานคลินิก (บุคคล) งานดานระบาดวิทยา (กลุมประชากร) 

การตรวจสขุภาพผูปวย (Examination of patient)
สัมภาษณ และตรวจผูมารับบริการ โดยการซัก
ประวัติ ตรวจสภาพรางกาย และจิตใจ ตรวจทาง
หองปฏิบัติการ X-ray และตรวจพิเศษดานอื่นๆ

การวินิจฉัยโรค (Diagnosis)
1. สวนใหญจะเปนผูปวย วินิจฉัยแยกโรคเพ่ือหา 
 สาเหตุของการปวย
2. ประเมินภาวะสุขภาพของผูที่ไมไดปวย เชน
 หญิงตั้งครรภ เด็ก และการตรวจสุขภาพเปน
 ระยะๆ ของวัยผูใหญ

การสํารวจชุมชน (Survey) สํารวจสภาวะสุขภาพ
ชุมชนและครอบครัว โดยการใชแบบสอบถาม 
การทดสอบดานรางกายและจิตใจ และสํารวจ
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ

การวินิจฉยัชุมชน (Community diagnosis)
1. สวนใหญจะมุงเนนที่ปญหา แยกแยะการ
 กระจายของสภาพของปญหาและสาเหตุ
2. สภาวะสขุภาพโดยรวมของชมุชนหรอืแยกตาม
 กลุม เชน สุขภาพของมารดา การเจริญเติบโต
 และพัฒนาการของเด็ก อัตราเกิดและอัตรา
 ตาย
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3. การมีสวนรวมของชุมชน
 เปนที่ยอมรับในการท่ีจะเริ่มตนทํางาน
อนามัยชุมชนวาตองการการมีสวนรวมของชุมชน
การเขาชุมชนเปนสิง่จําเปนสาํหรับทมีงานสุขภาพ
ทีจ่ะตองทํางานรวมกับชมุชนและกระตุนใหชมุชน
มีสวนรวมของการดูแลสุขภาพของชุมชนเอง 
การร วมมือในการทํางานของชุมชนเป นที่
นักสังคมศาสตรทําการศึกษากันมากทีมงาน
สุขภาพควรจะตองมีความรู ทางดานสังคมที่
เกี่ยวกับดานสุขภาพ เชน เครือขายทางสังคม
ดานสัมพันธภาพ อาชีพ และวิถีชีวิตของชุมชน
โครงสรางครอบครัวและระบบเครือญาติของ

ชุมชนผูนําทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 
สถานการณแตละอยางที่ทีมสุขภาพพบเห็นไมวา
จะเปนดานบุคคลหรือที่พบในกลุมประชากร
 นอกจากน้ีการสํารวจชุมชนดานความรู  
เจตคติ และการปฏิบัติจะตองวางแผนลวงหนา
โดยประสานกับสมาชิกของชุมชนหรือแมบางครั้ง
อาจกระทําเองโดยชุมชน

Reference
Kark SL. (1981). The practice of community-
 oriented primary health care. Appleton-
 Century-Crofts, New York :1-24

งานดานคลินิก (บุคคล) งานดานระบาดวิทยา (กลุมประชากร) 

การรักษาผูปวย (Treatment)
1. ใหการรักษาตามการวินจิฉยัของโรค และตาม
 สิ่งที่ผูปวยหรือสถาบันมีความสามารถหรือมี
 ทักษะ
2. การใหการดูแลตอเนื่องจะเปนไปตามส่ิงที่
 ผูปวยไปแสวงหาการดูแลความเจ็บปวยหรือ
 คําแนะนําดานสุขภาพ

การสังเกตอาการตอเนือ่ง (Continuing observa-
tion) ประเมินตามสภาพท่ีดีขึ้นและบางคร้ังอาจ
ตองการการวินิจฉัยอื่นมาเพิ่มเติม

การดูแลชุมชน (Treatment)
1. ใหการดูแลชุมชนตามการวินิจฉัยชุมชนและ
 ขึ้นกับขุมพลังของระบบบริการสาธารณสุข
2. การดแูลตอเนือ่งข้ึนกบัผลการสาํรวจสวนใหญ
 จะพบกอนที่ความเจ็บปวยจะตรวจพบ

การเฝาระวังตอเนื่อง (Continuing surveillance) 
การเฝาระวังตอเน่ืองของภาวะสุขภาพในชุมชน
และเพื่อใหมั่นใจวามีการกระทําอยางตอเนื่อง 
และมีการประเมินผลโครงการ
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แนวการสรางแผนชุมชนพึ่งตนเอง
Self-Dependent Community Planning

ดร.ไพสานต เพ็ชรพลาย*  

บทคัดยอ
 การสรางแผนชุมชนพ่ึงตนเองคือการนําชุมชนของเราใหเปนอยางท่ีเราตองการ แนวคิดแผน
ชุมชนเพื่อแสดงวาชุมชนสามารถพัฒนาตน โดยการวางแผนลวงหนา มีการชวยกันคิดลงมือทําจาก
ศักยภาพของตน โดยเร่ิมจากจุดท่ีชุมชนมีความรูและชุมชนใชทรัพยากรท่ีตนมีหรือซอนเรนอยู เปนหลัก
เริม่ตอยอดจากสิง่เหลานีแ้ทนท่ีจะรอคอยโอกาสหรอืเมตตาจากผูอืน่ดวยการคนหาตนทุนของตนเองกอน
ใหพบหรือการอานชุมชนตนใหออก บอกชุมชนตนเองใหไดและใชชุมชนตนเองใหเปน ตอจากน้ันก็ใช
การสรางเครือขายเสริมกําลังเพื่อสรางความยั่งยืนมั่นคง ตอๆ ไป

คําสําคัญ : การสรางแผนชุมชนพึ่งตนเอง

Abstract
 Self-dependent community planning means establishing the community as we need or 
desire through in-house cooperation and implementation based on its own potential starting 
from discovering an Expertise of the community its hidden resources instead of waiting 
for outsource fund or help. The community must fist find out the cost of itself, the complete 
understanding of the needs to be addressed. Then it must be self-driven and create supper 
thing network to help sustain the self-dependent community.

Keywords : self-dependent community planning

*คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

บทนํา
 “การสรางแผนชุมชนพึ่งตนเอง” คือ การทํา
ชุมชนของเราใหเปนอยางท่ีเราตองการ แนวการ
คิดทําแผนชุมชนมาจากไหน...? เหตุผลเพราะเรา
เห็นชุมชนเขมแข็งมาไมนอย ที่แสดงใหสังคมเห็น
ถึงความสามารถท่ีพัฒนาตน โดยมีการวางแผน
ลวงหนา มีการชวยกันคิด ลงมือทําจากศักยภาพ
ของตนเองเปนจุดเริ่มตนหรือตามที่ปรมาจารย 

การพัฒนาชุมชนระดับโลก ดร.วาย ซี เจม เย็น 
ไดใหหลักไววา Start with what the people 
know; Build on what the people have เริ่มจาก
สิ่งท่ีประชาชนรู สรางจากส่ิงท่ีประชาชนมี คือ 
การคนหาทุนทรัพยากรที่ตนมีมาเปนจุดเริ่มแลว
ตอยอดจากสิ่งนั้น หรือการเริ่มจาก Succession 
Analysis เร่ิมดวยการพ่ึงตนเองแทนท่ีจะรอ
คอยโอกาส คอยโชคชะตาหรือเมตตาจากผูอ่ืน 
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การวิเคราะหคนหาทุนทางสังคมของตนกอน
จะชวยใหตอยอดการพัฒนาออกไปไดดวยการ
พึ่งตนเองตามกําลัง พลังที่มีอยูกอน
 ดวยวธิ ีเรากพ็รอมทีเ่รยีนรูปญหาทีเ่กดิจาก
การตอยอดความสําเร็จที่พัฒนาตนตอกับปญหา
เดิมที่เปนขอบกพรองที่มีจัดการทําแผนทั้งสอง
สวน คือ การตอยอดและแผนชุมชนแกปญหา 
ซึง่มีผลท่ีจะชวยใหหนวยงานท่ีมคีวามปรารถนาดี
จะใหความชวยเหลือเขามาเสริมจะไดชวยได
ตรงกับความตองการและความจําเปนของเรา 
การจัดทาํแผนมีความสําคญัตอการพัฒนาทองถ่ิน
ของเราใหอยูไดตลอดกาลในการตอยอดความ
สําเร็จและแกไขขอผิดพลาด ปญหาท่ีเกิดท้ัง
เกาและใหมหลังจากพึ่งตนเอง พัฒนาตอยอด
ความสําเร็จแลว มีกําลังเหลือมาเสริมสรางแก
ขอบกพรองของเกาและใหมของการดําเนินการ
 เราสามารถดําเนินการพึ่งตนเองไปพลางๆ 
แลวแกขอบกพรองและถามีกําลังเสริม ก็เสริมได
ตามแผนท่ีกาํหนดไว งานก็ดาํเนินตออยางตอเน่ือง
ไมขาดจังหวะ ตอเนื่องกาวทันสังคมและมีโอกาส
กาวนําสังคมได พลังที่ชวยสรางความสําเร็จให
ตนเองมีกําลังเหลือก็นํามาแกไขขอบกพรองของ
ใหมและเกาที่ยังคางคาอยู การพ่ึงตนเองก็เปน
หลักของกรอบคิดของชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ
หรือเขมแข็งหรือเปนไดอยางที่ชุมชนตองการ

เหตุผลอะไรที่ทองถิ่นควรทําแผน
ชุมชน
 ในชวงของการทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 
และ 10 ในระดับจังหวัดไดมีสวนรวมในการ
กําหนดวิสัยทัศนจังหวัดกันไปแลว ขณะท่ีแผน
ปฏิบัติการในระดับทองถ่ินยังไมมี แตประชาชน
ก็ไดตื่นตัวมากขึ้น ดังนั้นหากเราสามารถทําให
ชุมชนทําแผนปฏิบัติจริงในระดับตําบล ลงถึง

ชุมชนข้ึนมาไดก็จะสามารถนํามาเช่ือมตอกับ
แผนระดับชาติตอไปในดานชุมชนเมืองชนบท
ของชาติ
 สําหรับแผนของชุมชนจะชวยใหหนวยงาน
กรมปกครองหนวยงานท่ีเกี่ยวของมาชวยพัฒนา
โดยมีศูนยกลางในระดับตําบลในเขตพื้นที่ไมใช
เอาหนวยราชการเปนหลัก สวนของชุมชนก็
สามารถทําแผนท่ีเพือ่ปทูางไปสูการสรางเศรษฐกจิ
พอเพียงอยางยั่งยืนดวยชุมชนเอง ประเทศชาติ
ก็จะมีชุมชนอยูในเกณฑพึ่งตนเองฟนสภาพเดิม
ที่เปนชุมชนนอกเกณฑเขาอยู ในเกณฑและมี
ดลุยภาพของส่ิงแวดลอมของประเทศไดเหมาะสม
ทั้งทางดานสังคมและกายภาพ

แผนชุมชนหมายถึงอะไร
 หมายถึง “การกําหนดอนาคตหรือความ
มุงหวังของชุมชนในเขตท่ีเราอยากใหชุมชนน้ัน
เปนอยูอยางไรแทนท่ีสวนราชการจะเคยเขามา
กําหนดใหเหมือนแตกอน” ซึ่งเรารูดี รูซึ้งดีแลววา 
มันไมไดทําใหชุมชน หมูบานเราดีขึ้นเทาไหร 
เพราะราชการมาแลวก็ยายไป แลวจะเขาใจพวก
เราไดดีกวาพวกเราท่ีอยูที่นี่มาต้ังแตรุ นปูยาตา
ยายไดอยางไร
 ดังนั้น การพัฒนาตอยอด การแกไขปญหา
ของชุมชนทองถ่ินของเราจึงตองมาจากพวกเรา
เปนหลัก สวนคนอ่ืนคือผู ที่เขามาชวยเสริมใน
สิง่ท่ีเราไมรู หรอืในสิง่ท่ีเราทาํเองไมได แผนชมุชน
จึงเปนสิ่งท่ีเราคิดคนรวมกัน วาจะทําใหอนาคต
ของชุมชนของเราเปนไปอยางท่ีหวังไดอยางไร 
มีการแลกเปลี่ยนขอมูล และมีการพูดคุยกันอยาง
ตอเนื่องจะทําใหเกิดความรูสึกเปนเจาของ รูรอน
รูหนาวกับเร่ืองของสวนรวมพวกเขาก็ยอมท่ีจะ
อยากทําอะไร เพื่อใหชุมชนที่เขาอยูและทําให
ลูกหลานของเขามีชีวิตที่ดีขึ้น
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การทําแผนชุมชนมีขอบเขตเนื้อหา
เพียงใด
 เพื่ อทํ า ให  แผนชุ มชน มีแผนงาน ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ควรมีการรวบรวมขอมูลตอไปนี้
 1. พื้นฐานของชุมชน เชน ประวัติศาสตร
ชุมชน สภาพทางภูมิศาสตร ศิลปะและวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติ บริการสาธารณะของรัฐ เชน 
สถานศกึษา อนามยั ประชากร การประกอบอาชีพ 
จํานวนและประเภทโรงงาน รานคา การรวมกลุม 
ผูรูในดานตางๆ เปนตน
 2. งานท่ีสํารวจท่ีควรตอยอดตอปญหา
ที่เปนอุปสรรคที่ตองแกไขกอนหลัง แกระยะสั้น-
ยาวและที่สัมพันธกัน เนนเริ่มงานจากศักยภาพ
เดิมที่มีอยู ที่เปนทุนทางสังคมของตนเองกอน ทํา
จุดนี้กอนเพ่ือการตอยอดกอน ดวยพลังที่ตนเอง
มีกอน คือ การพึ่งตนเองกอน
 3. ความมุงหวังของพ่ีนองตอภาพชุมชน
ที่อยากใหเปน
 4. แผนงาน มาตรการและรายละเอียด
การดําเนินการตลอดจนผู รับผิดชอบ ผู ที่จะ
สนับสนุน เพื่อใหเกิดภาพชุมชนที่ตองการ

มีขั้นตอนการทําแผนชุมชนอยางไร
 เริ่มตนจากการจัดใหมีเวทีเรียนรู รวมกัน
ครั้งแรกกอนเพื่อทําความเขาใจถึงเปาหมายและ
วัตถุประสงคของการทําแผนชุมชน โดยมีตัวแทน
จากสวนตางๆ และผูสนใจมารวมและเมื่อเขาใจ
กันแลว เริ่มแบงคนทํางานออกสํารวจขอมูลของ
ชมุชนในดานตางๆ เพ่ือนาํมาใชในการคดิทาํตอไป
 บางสวนอาจจะหาไดจากหนวยราชการ 
บางสวนตองเร่ิมสํารวจใหม บางสวนก็ทําเพียง
แคสรุปประสบการณของชุมชนที่มีอยูแลว และ
เมื่อไดขอมูลจากการสํารวจมาแลวนําเสนอเพื่อท่ี

ทุกคนจะไดมาชวยกันคิดวา ชุมชนเรามีจุดเดน
ในดานใด ที่ควรจะพัฒนาตอยอดตอไปอยาง
ไมหยุดยั้ง และชุมชนของเรายังมีข อลาหลัง 
ขอบกพรองหรือปญหาอะไรท่ีสรางโอกาสให
ตองรีบดําเนินการ ซึ่งทั้งจุดเดนและปญหาของ
ชุมชน เรานั้นตองมองใหทะลุปรุโปรงวาเรื่องไหน
มันไปกระทบเรื่องอะไรบาง ถาไมรูอยาทอแท เรา
สามารถเรียนรูเพิ่มเติมไดดวยการไปศึกษาดูงาน
จากผูรูหรอืชมุชนอ่ืน ซึง่จะชวยใหเราเห็นทางสวาง
มากขึ้นได

ทําแผนแลวใครจะสนับสนุน
งบประมาณ
 การทําแผน คือ การพยายามพ่ึงตนเองของ
ชุมชนโดยการคิดรวมกัน ลงมือทํารวมกัน การทํา
แผนไมควรมีเปาหมายเพ่ือท่ีพึ่งพาคนอ่ืน แตการ
ทําแผนชุมชนออกมาไดจะทําใหทุกคนรูวา ถาเรา
ตองการใหชุมชนเปนแบบท่ีเราคิดไวนั้น เราตอง
ทําอะไรกอนหลังแลวคอยมาดูวาเรื่องใด เราควร
ทําไดเอง เชน อาศัยผูรูในทองถ่ิน เรื่องไหนตอง
อาศัยสังคมวงกวางชวยกันแกไข เรื่องไหนตองให
หนวยงานภายนอกมาชวย เชน เทคนิคการผลิต 
เปนตน
 จะเห็นไดวาบางกิจกรรมไมจําเปน ตองใช
เงิน แตกิจกรรมไหนท่ีตองใชเงิน เมื่อไปขอเขา 
เขาก็อยากชวยเราเพราะนาเชื่อถือวาจะชวย
ชาวบานไดจริง หรืออีกกรณีคือถาใครอยาก
จะมาชวยเรา เขาจะไดชวยไดถูกกับที่เราตองการ
ไมใชชวยแลวก็เหมือนตําน้ําพริกละลายแมนํ้า
เหมือนที่ แลวๆ มา

ขอบเขตพื้นที่ในการทําแผนชุมชน
 อาจจะใชขอบเขตของพ้ืนท่ีชุมชนกฎหมาย
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หรือชุมชนเขตตามพ้ืนที่การปกครอง หรือตาม
เรื่องราวท่ีนาสนใจ เชน เรื่องเก่ียวกับหมูบาน
ชุมชนตามกฎหมาย เรื่องเกี่ยวกับอาชีพ เชน 
แผนเกษตรกรรมยั่งยืน แผนการปฏิบัติตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง เปนตน ขอดีของการทําแผน
ตามพื้นที่การปกครอง หรือพื้นที่ของตําบลอาจ
ไดเปรียบตรงท่ีวา สามารถผลักดันใหเปนแผน
งานหนึ่งของ อบต. ได แตการทําแผนตามเรื่องที่
นาสนใจก็ดีในแงที่เราสามารถเช่ือมโยงเรื่องราว
ทั้งหมดท่ีสงผลกระทบตอเรื่องราวท่ีเราสนใจได
ตรงกวา เชน ปญหาขยะจะตองใชความรวมมือ
จากผูคนในชุมชน ซึ่งอาจจะเกี่ยวของกับพ้ืนท่ี
ทิ้งขยะ เปนตน

สงแผนงานใหใคร สงเมื่อไร
 เราทําแผนชุมชนเพราะเราเห็นวาจะเปน
ประโยชนแกเขตพ้ืนท่ีชุมชนของเรา จะไดมีการ
พฒันาอยางย่ังยนืโดยไมไดมใีบส่ังของใคร ชมุชน
ของเราจะทําสําเร็จเมื่อไร ก็ขึ้นกับความพรอม
ของชุมชนเอง อาจเปนเดือนเปนป แตก็ไมควร
ชาเกินไปเพราะจะทําใหข อมูลที่รวบรวมมา
ลาสมัยและอาจจะทําใหกิจกรรมที่คิดไว ไม 
เหมาะสมกับสถานการณดวยคําตอบของการ

สงแผนใหใคร คือสงตอแกชุมชนใหรู ไดทั่วถึง
ตลอดจนผู  เกี่ยวข อง รับทราบ  เพื่อร วมกัน
รับผิดชอบสรางสรรคความเจริญใหแกแผนดิน
ตอไป

ชมุชนรวมพลังทาํตางจากแผนแมบท
ชุมชนที่หนวยราชการทําอยางไร
 แผนงานของหนวยราชการที่มาทําเรื่อง
เหลานี้ ยังมีรูปแบบของการส่ังการ เชน สั่งวา
ตองใหมีประชาคม ซึ่งท่ีจริงประชาคมตองเกิด
จากความรูสึกของคนในทองถิ่นวาอยากจะมา
พูดคุยกันพัฒนารวมกัน และท่ีสําคัญคือไมควร
มีการกําหนดวา ใครจะเขามาอยูในประชาคม
ไดบาง แตควรจะเปนไปอยางสมัครใจและ
เปดกวาง และเปนไปอยางเปนธรรมชาติ สวน
แผนชุมชนที่เราพูดถึงกันอยูนี้ ควรจะเริ่มจาก
คนท่ีน าสนใจและเห็นถึงความสําคัญแล ว
พยายามขยายออกไปสูคนในชุมชนทั้งหมดให
กวางขวางท่ีสุด เพื่อระดมการมีสวนรวมและไม
จําเปนท่ีเรงรีบใหเสร็จจะเหมือนกันภายในกี่วัน
กี่เดือน แตจะตองดูความพรอมของชุมชนเอง 
และที่สําคัญที่สุดแผนชุมชนจะตองเปนแผนที่มี
การนําไปปฏิบัติอยางจริงจังตอเนื่อง
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สรปุกรอบความคดิการทาํแผนชมุชน
พึ่งตนเอง
 คือ ขั้นตอนการทํางานพึ่งตนเอง และ
กระบวนการตอเน่ืองสูผลท่ีตองการมีขั้นตอนการ
ทํางานแผนชุมชนใหพึ่งตนเองดังสรุปตามภาพ
มโนทัศนตอไปนี้

 1. มโนทัศนขั้นตอนการทํางานทําแผน
ชุมชนพึ่งตนเอง
 2. มโนทัศนชุมชนพึ่งตนเอง
 3. มโนทัศนกระบวนการทํางานทําแผน
ชุมชนพึ่งตนเอง
 

หลักการทํางานใหไดแผนพ่ึงตนเองใหทุกคนมีสวนรวมใชหลักกังหันลมหมุน
(Mind mill concept)

คําสอนของ ดร.มะลิ ไทเหนือ 2537

5. Action plan
แผนปฏิบัติการอยาง
มีสวนรวมของทุกฝาย

1.Linkage
เชื่อมโยง

2.Joint planing
รวมกันวางแผน

4.skill traing
ฝกทักษะ

3.Leadership
อบรมช้ีนําผูนํา
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ภาพที่ 1 มโนทัศนขั้นตอนการทํางานทําแผนชุมชนพึ่งตนเอง

ประสานแผนกับราชการ
• อบต./เทศบาล
• อําเภอ
• จังหวัด

เครือขายชุมชนในพื้นที่
• หาเพ่ือนเพิ่ม
• ซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินคา
 โดยตรง

ชุมชนลงมือทําเอง
• ทําอาชีพหลายอยางใหมีรายได-รายเดือน-รายป
• แลกเปลี่ยน-ซื้อขายกันเองกอน
• ขายตลาดในชุมชนกอน

ชุมชนมีสวนรวม
• รวมคิด รวมเรียนรู
• แยกกันทํา
• รวมกันบริหาร
• รวมประโยชนที่เกิดขึ้น
• รวมบันทึกขอมูลและสรุปบทเรียน

กิจกรรมการเรียนรู
• รูในส่ิงท่ีตองการรู
• รูในสิ่งท่ีควรรู

กิจกรรมการผลิต
• ปลูกส่ิงท่ีกินได/ปลูกพืช
 หลายอยางในพ้ืนท่ีเดยีวกัน 
 เชน ไมกระถางสําหรับ
 ชุมชนเมือง
• กินในส่ิงท่ีปลูกกอน กิน
 อาหารใหเปนยากินอาหาร
 ตามธรรมชาติ

เวทีชาวบาน
• คนหาตนเองรวมกัน
• พึ่งพากันและกัน
• กําหนดชีวิตตนเองรวมกัน

พึ่งชุมชน พึ่งพากันและกัน
พึ่งพาตนเอง
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ภาพที่ 2 มโนทัศนชุมชนพึ่งตนเอง

กลไกกระบวนการตอง
ขับเคลื่อนอยางตอเน่ือง

กลุมลงมือทํา ประสาน
หนวยงานภายนอก

เวที 3 วิเคราะหขอมูลชุมชน
โครงการ-ชุมชนนาอยู

จัดตั้งคณะทํางาน ทําแผน
ชุมชนในพ้ืนท่ีนํารอง

เวที 2 วิเคราะหขอมูลชุมชน
ทิศทาง-แนวทาง

เวที 1 เวทีชุมชนนํารอง สราง
ความเขาใจแผนชุมชน

เตรียมแกนนําในเขตพ้ืนท่ี
ชุมชน โดยคณะทํางานชุมชน

เวที 4 สรุปบทเรียน

แหลงทุน

ขอมูลในชุมชน

วิทยากร
กระบวนการ

เตรียม
วิทยาการ

คนหาชุมชน
ตนแบบ

เลือกพื้นที่
นํารอง

เตรียมแผนและ
งบประมาณ

คนหาโดยคณะทํางาน
ของชุมชน

(ศึกษาดูงาน)

สนับสนุน
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ภาพที่ 3 มโนทัศนกระบวนการจัดทําแผนชุมชนพึ่งตนเอง

สํารวนความสําเร็จ
ปญหาของชุมชน

จัดตั้งคณะทํางานจากผูนํา
หลากหลายมาจากทุกชุมชน
ภายในเขตพื้นที่ทํางาน

ขยายผล ประสานความ
รวมมือ รวมกับราชการ
ชุมชนที่มีประสบการณ

สรุปบทเรียน
ติดตามผลรวมกัน

สรุปบทเรียน
ติดตามผลรวมกัน

แยกกลุมทํากิจกรรม
ตามความถนัด

การเรียนรูผาน
กระบวนการกลุม

คนหา ปรับใชวิชาการ/ผูรูทองถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่นใชตอยอด
ความสําเร็จและแกไขบกพรอง/

ปญหาไปพรอมๆ กัน หรือใชตอยอด

ดูงาน เปดเวทีเรียนรู
คิดวิเคราะหความสําเร็จ
เพื่อตอยอดปญหา
เพื่อแกขอบกพรอง

Ye James Yen (1934) The Tingtsien Experiment. 
 Chinese National Asscoiation of the 
 Mass Education Movement. ILRR.
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จริยธรรมการวิจัยในมนุษยกับการวิจัยทางสังคมศาสตร
Ethical Research in Humanity and Social Research

พญ.ชุลีกร ธนธิติกร*, ดร.ณัฐรัฐ ธนธิติกร** 

คําสําคัญ : จริยธรรมทางการวิจัย, จริยธรรมการวิจัยในมนุษย, การวิจัยทางสังคมศาสตร

บทคัดยอ
 บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอใหเห็นถึงจริยธรรมในการวิจัยในมนุษยกับการวิจัยทาง 
สงัคมศาสตร จริยธรรมการวจิยัในมนษุยประกอบดวย (1) หลักความเคารพในบคุคล (Respect for Person) 
(2) หลักคุณประโยชน ไมกออันตราย (Benefi cence) (3) หลักความยุติธรรม (Justice) สวนจริยธรรม
การวิจัยทางสังคมศาสตรมีหลัก (1) ผูวิจัยจะตองไมเปนสาเหตุใหเกิดอันตรายตอรางกาย (Physical 
Harm) (2) การทํารายตอจิตใจ (Psychological Abuse) (3) ผลรายดานกฎหมาย (legal Harm) ผูมีสวน
เกีย่วของกบังานวิจยั ซึง่สรปุใหเหน็วา การวิจยัในมนุษยกบัทางสังคมศาสตรปจจบุนั จรยิธรรมในการวิจยั
มีความสําคัญที่ผูวิจัยตองวางแผนการวิจัย ตามหลักจริยธรรมดังกลาว

Abstract
 The objective of this article is designed to present the ethical research in humanity 
and social sciences. The components of ethical research in humanity are: (1) Respect for 
persons; (2) beneficence and (3) justice. The ethics in social research are: (1) Physical 
harm, (2) psychological abuse and (3) legal harm. The conclusion has showed that ethics for 
research in humanity and social sciences are highly important for research planning.

Keywords :  research ethical, ethics in humanity research, ethics in social research

*แพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาอาชีวเวชศาสตร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
**ผูอํานวยการสํานักวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

บทนํา
 ในการทําวิจัยเร่ืองของจริยธรรมเปนเร่ือง
ที่จะขาดเสียไมได ในยุคที่การเรียนรู เปนเรื่อง
สําคัญการพัฒนาความรูใหมๆ ที่ไดจากการวิจัย
จะทําใหเกิดองคความรูที่มีหลักฐานอางอิงได แต
กอนที่จะไดมาซึ่งความรูใหมนั้น ตองแลกมาดวย
ความยินยอมพรอมใจของผูเขารวมวิจัย ดังน้ัน

แลวจริยธรรมการวิจัยจึงเปนสิ่งท่ีผู วิจัยตอง
พึงระลึกถึงเสมอ เพื่อใหไดองคความรูใหมที่
ไมเกิดโทษกับผูใดและเกิดประโยชนอยางสูงสุด 
สวนใหญจริยธรรมการวิจยัในมนุษยมกัจะกลาวถึง
กันเมื่อเปนการวิจัยหรือการทดลองทางดานการ
แพทย ไมวาจะเปนความรูในเร่ืองระบาดวิทยา 
การรักษา เพื่อยืนยันประสิทธิภาพและความ
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ปลอดภัยของยาเปนตน อยางไรก็ตามการศึกษา
วิจัยดานสังคมศาสตร พฤติกรรมศาสตร และ
มนุษยศาสตร ที่เขาใจวามีความเสี่ยงนอยตอ
รางกายของผูเขารวมวิจัยน้ัน อาจจะกอใหเกิด
อันตรายตอจิตใจ สถานะทางสังคม ฐานะทาง
การเงิน และอันตรายทางกฎหมาย 
 ดวยเหตุน้ี บทความน้ีขอนําเสนอแนวคิด
ของจริยธรรมในมนุษยและทางสังคมศาสตร เพื่อ
ใหนักวิจัย หรือผูสนใจไดเขาใจและสามารถนํา
ไปประยุกตใชในการทําวิจัย เพ่ือใหงานวิจัยได
รับการร วมมือจากทุกฝายที่ เกี่ยวของในการ
ดําเนินงานโดยอาศัยหลักจริยธรรมในการวิจัย
เปนกรอบแนวทางการวิจัย

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย
 ประเทศไทยยังไมมบีทบัญญตัทิางกฎหมาย
เกี่ยวกับการทดลองในมนุษยโดยเฉพาะ แต
อยางไรก็ตามผูที่เกี่ยวของกับการวิจัยในมนุษย
ควรยอมรับและปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
การทําวิจัยในมนุษยที่เปนหลักสากลและยึดถือ
ปฏิบัติกันมาอยางยาวนาน 
 จริยธรรม  หมายถึ ง  หลักปฏิบัติ อัน
เหมาะสมเปนที่ยอมรับในกลุมบุคคลหรือสังคม
ใหยึดถือปฏิบัติ สอดคลองกับหลักสากล และ
ไม ขัดต อวัฒนธรรม  ประเพณีของท องถิ่น 
(Thompson: 1987) การทําวิจยัในมนุษย หมายถึง 
กระบวนการศึกษาท่ีเปนระบบเพ่ือใหไดมาซ่ึง
ความรู ทางดานสุขภาพ หรือวิทยาศาสตรการ
แพทยที่ได กระทําตอร างกายหรือจิตใจของ
ผู เขารวมในการวิจัย หรือที่ไดกระทําตอเซลล
สวนประกอบของเซลล วัสดุสิ่งสงตรวจ เนื้อเย่ือ 
นํ้าคัดหลั่ง สารพันธุกรรม เวชระเบียน หรือขอมูล
ดานสุขภาพของผู เขารวมในการวิจัย และให
หมายความรวมถึงการศึกษาทางสังคมศาสตร 

พฤติกรรมศาสตร และมนุษยศาสตร ซึ่งมักเปน
การสัมภาษณหรือตอบแบบสอบถาม หรือใช
มนุษยเปนผูใหขอมูลและใหความคิดเห็น แมวา
ขอมูลน้ันจะถูกบันทึกไวในฐานขอมูลซ่ึงมิใช
การใหขอมลูโดยตรงก็ตาม (วชิยั โชควิวตัน: 2541)
 หลักจริยธรรมการทําวิจัยในมนุษยทั่วไป 
หรือ Belmont Report ประกอบดวยหลกั 3 ประการ 
(สมทรง ณ นคร และ วีระชัย โควสุวรรณ, 2547) 
และ (Office of the Secretar,1979) ไดแก
 1. หลักความเคารพในบุคคล (Respect 
for Person)
 2. หลักคุณประโยชน ไมก ออันตราย 
(Beneficence)
 3 หลักความยุติธรรม (Justice)

 1. หลกัความเคารพในบคุคล (Respect 
for Person) คือ การเคารพในศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย (Respect for human dignity) ซึ่งเปน
หลักสําคัญของจริยธรรมการทําวิจัยในมนุษย 
หลักนี้เปนพื้นฐานของแนวทางปฏิบัติ ไดแก
  1.1 เคารพในการขอความยินยอม
โดยใหขอมูลอยางครบถวนและใหผูเขารวมวิจัย
ตัดสินใจอยางอิสระ ปราศจากการขมขู บังคับ 
หรือใหสินจางรางวัล (Respect for Free and 
Informed Consent และ Respect to Autonomy 
of Decision Making)
  1.2 เคารพในความเปนสวนตัวของ
ผูเขารวมวิจยั (Respect for Privacy) ความหมาย
ของ Privacy คือ ตัวบุคคล (Person) ความเปน
ส วนตัว  สิทธิส วนบุคคล  พฤติกรรมสวนตัว
พฤติกรรมปกปด การเคารพในความเปนสวนตัว
ของผูเขารวมวิจัย 
  1.3 เคารพในการเก็บรักษาความลับ
ของขอมูลสวนตัวของผูเขารวมวิจัย (Respect 
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for Confidentiality) ความหมายของ Confiden 
tiality คอื ขอมูล (Data) เปนวิธกีารรักษาความลับ
ของขอมลูสวนตวัของผูเขารวมวจิยั โดยมขีอจาํกดั 
ขอมูลเหลานั้น ไดแก แบบบันทึกขอมูล (Case 
Report Form) ใบยินยอม (Consent Form) การ
บันทึกเสียงหรือภาพ (Tape, Video and P`hoto) 
มาตรการรักษาความลับ เชน ใชรหัส เก็บในตูมี
กญุแจล็อค (Locked Cabinet) เกบ็ในคอมพิวเตอร 
(Computer) ที่มีรหัสผาน (Password) ขอมูล
สงทางเมลอเิลค็โทรนิกส (E-mail) มกีารทําใหเปน
รหัส (Encrypted)
  1.4 เคารพในความเปนผู ออนดอย 
เปราะบาง (Respect for Vulnerable Persons) 
ความหมายของผูออนดอย เปราะบาง คือ บุคคล
ที่ไมสามารถปกปองตัวเองไดอยางเต็มที่ไม 
สามารถทําความเขาใจกับขอมูลเกี่ยวกับการวิจัย
ที่ไดรับ ไมสามารถตัดสินใจไดโดยอิสระ เชน ผูที่
มีความบกพรองทางสติปญญาหรือทางจิต ผูปวย
โรคเอดส (HIV/AIDS) ผูปวยหมดสติ (Comatose) 
ผูปวยพกิาร (Handi capped) นกัโทษ (Prisoners) 
นกัเรียน นสิติ นกัศกึษา (Students) ทหาร (Soldiers) 
กลุ มคนที่มีพลังอํานาจนอย (Marginalized 
People) เชน ผูอพยพ (Immigrants) ชนกลุมนอย 
(Ethnic Minority) กลุมเบ่ียงเบนทางเพศ หรือ
กลุ มรักร วมเพศ  (Homosexual l i ty)  กลุ ม
เปราะบางทางสังคม (Socially Vulnerable) เชน 
ผูใหบรกิารทางเพศ (Sex workers) ผูตดิยาเสพตดิ 
(Drug Addicts)
 2. หลักคุณประโยชน ไมกออันตราย 
(Beneficence) มีความหมายครอบคลุมประเด็น
ยอย 3 ประการ
  2.1 การชัง่นํา้หนกัระหวางความเสีย่ง
และประโยชน (Balancing Risks and Benefits) 
กลาวคือ ประโยชนที่ไดจะตองมากกวาความ

เสี่ยงที่คาดวาจะเกิดขึ้น และความเสี่ยงนั้น ผูเขา
รวมวิจัยยอมรับได ซึ่งความเสี่ยงของการวิจัย
ทางดานสังคมศาสตรอาจจะไมชัดเจนเทาการ
วิจัยดานสุขภาพ ซึ่งความเส่ียงจะปรากฏใหเห็น
ทางดานรางกาย แตในการวิจัยทางสังคมศาสตร 
เปนความเสี่ยงตอจิตใจหรือชื่อเสียงเกียรติยศ
ของบุคคลหรือองคกร
  2.2 การลดอันตรายให น อยท่ีสุด 
(Minimizing Harm) กลาวคือ ผู วิจัยมีหนาที่
ปองกันอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับผูเขารวมวิจัย 
หรือหากปองกันไมได ควรหาทางใหเกิดอันตราย
นอยท่ีสุด ผู เขารวมวิจัยตองไมเส่ียงอันตราย
โดยไมจําเปน ดังนั้นผู วิจัยจึงควรใชตัวอยาง
ในการวิจัยใหนอยที่สุดเทาที่จะตอบคําถามและ
ไดถูกตองตามการคํานวณทางสถิติ
  2.3 กา รส ร  า งป ร ะ โ ยชน  สู ง สุ ด 
(Maximizimg benefit) กลาวคือ ผูวิจัยตองคํานึง
ถึงผลประโยชนสูงสุดท่ีพึงมีแกผู เข ารวมวิจัย
โดยตรงดวย นอกเหนือจากผลประโยชนแกตนเอง 
สังคม และวิชาการ
 3. หลักความยุติธรรม (Justice) หมาย
รวมถึงความเที่ยงธรรม (Fairness) และเทาเทียม
กัน (Equity) การใหความเปนธรรมประเมินจาก
  3.1 การเลือกผูเขารวมวิจัย (Selec 
tion of Subjects)
  - มีเกณฑการคัดเขา และคัดออก
ชัดเจน
  - ไมมีอคติ (Selection Bias)
  - ไมเลือกกลุมตัวอยางท่ีหางาย 
สั่งงาย คนจน ผูดอยการศึกษา
  3.2 การจัดผู เข าร วมวิจัยเขากลุ ม
ศึกษา
  - มีการสุมเขากลุมศึกษา (Ran-
domi zation)
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 นอกเหนือจากหลักจริยธรรมท่ี ไดเขียนไว
ในรายงาน Belmont แลว ผูทําวิจัยยังควรตอง
ทําความเขาใจกับกฎนูเรมเบิรก (Nuremberg 
Code) ที่เปนหลักเกณฑสากล (Ghooi: 2011) 
ซึ่งไดถูกรางข้ึนเม่ือป พ.ศ.2490 เนื่องจากมีการ
พจิารณาคดอีาชญากรรมสงครามทีก่รงุนเูรมเบริก
ประเทศเยอรมันนี ซึ่งไดคนพบหลักฐานการใช
เชลยศึกของกองทัพนาซี เยอรมันทดลองทางการ
แพทยอยางไรมนุษยธรรม ดังปรากฎในคําใหการ
ของบาดหลวง ลีโอ มิชาโลสกี้ วาไดถูกทดลองให
ยุงที่มีเชื้อมาลาเรียกัด เมื่อเปนไขมาลาเรียแลวจึง
ไดรับยารักษาดวยยาฉีดหลายชนิด ตอมายังถูก
นําไปทดลองการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของ
รางกายท่ีอยูในสภาวะอุณหภูมิตํ่า โดยถูกถอด
เสื้อผา สวมชุดนักบินแลวแชในน้ําผสมน้ําแข็ง
ที่มีความเย็นจัดจนอุณหภูมิ รางกายลดลงมาท่ี 
30 องศาเซลเซียส แมจะขอรองใหหยุดแตไมได
รับการเหลียวแลจนกระท่ังหมดสติไป และยังถูก
บังคับไมใหเป ดเผยเพราะเปนความลับของ
กองทัพ การพิจารณาคดีอาชญากรรมน้ี จึงเปน
จุดเริ่มตนของการกําหนดกฎเกณฑ การวิจัย
ในคน เนนประเด็นสําคัญคือการยินยอมโดย
สมัครใจของผูเขารวมวิจัย กฎนูเรมเบิรก เขียน
โดยนักกฎหมาย และมุงเนนเร่ืองการปองกัน
การกระทําผิดมากกวาการสงเสริมการวิจัยท่ี
ถูกหลักจริยธรรม ทําใหมีขอจํากัดเมื่อจะทําการ
วิจัยในเด็ก ผูมีสติฟนเฟอน หรือผูหมดสติ นําไป
สูการแกไขปรับปรุงจนนําไปสูการเกิดปฏิญญา
เฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) ฉบับแรก เมื่อ
ป พ.ศ.2507 จนปจจุบันคือ ปฏิญญาเฮลซิงกิ 
ฉบับป พ.ศ.2551 (Wilson:2013) ซึ่งจะมีความ
เกี่ยวของกับการทําวิจัยในมนุษยทางการแพทย
มากกวาทางสังคมศาสตร
 จากหลักจริยธรรมวิจัยในคนดังกลาว เปน

เร่ืองท่ีแสดงใหเห็นถึงการคํานึงถึงการเคารพ
ในความเปนมนุษย หรือสิทธิของมนุษยที่มีสวน
เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงการเก็บขอมูลเปนความลับ 
มีการดูแลผูที่มีสวนเก่ียวของกับงานวิจัย อยางดี
เหมาะสม คํานึงถึงความเปนปลอดภัย ความ
ยุติธรรมและความเปนสากลทางการวิจัย ซึ่งการ
วิจัยทางการแพทยที่เกี่ยวกับมนุษยจึงจําเปน
ที่ผูวิจัยตองคํานึงถึงอยางชัดเจน 

จริยธรรมกับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร
 จากจริยธรรมทางการวิจัยของมนุษยใน
ทางการแพทยนํามาสูการวิจัยทางสังคมศาสตร 
Neuman (2007:48) กลาวว านักวิจัยทาง
สังคมศาสตร  เผชิญหน ากับการตัดสินเรื่อง
ของจริยธรรมและตองตัดสินใจจะทําอยางไร 
พวกเขามีจรรยาบรรณและผูกพันกับความเปน
นักวิจัยมืออาชีพท่ีจะตองมีจริยธรรมถึงแมวา
ผู ที่มีส วนร วมในการวิจัยไม ได ระวังและให
ความสําคัญเก่ียวกับจริยธรรม  ซึ่ งการเป น
นกัวิจยัมืออาชีพนอกจากจะตองรู ใชเทคนคิวิธกีาร
วิจัยที่ถูกตองแลว จะตองมีความออนไหวตอการ
มีจริยธรรมในการวิจัยดวย
 อาจกลาวไดวาการวิจัยทางสังคมศาสตร
เกี่ยวของกับการศึกษาเร่ืองประชาชน และเก็บ
ขอมูลจากประชาชน ขอมูลบางอยางที่ เก็บ
รวบรวมมาน้ันเปนขอมูลสวนตัว ที่ผู ใหขอมูล
ไม ต องการให เผยแพร ต อสาธารณชน  เช น 
ขอมูลเกี่ยวกับรายได อาชีพ ความคิดเห็นหรือ
พฤติกรรมการกระทําบางเ ร่ืองท่ีหากผู วิจัย
ละเลยที่จะใหความสําคัญตอจริยธรรมในการ
สอบถามถึงความสมัครใจตอการใหขอมูล หรือ
การที่ผู วิจัยไมสามารถเก็บขอมูลเปนความลับ 
หรือการเผยแพร ต อสาธารณชนโดยละเลย
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เรื่องจริยธรรมที่มีตอผู ใหขอมูลก็จะทําใหเกิด
ความเสียหายตอชื่อเสียง อาชีพและรายได
ของผูใหขอมูลได ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ 
Neuman (2007:51) ที่สรุปว าการวิจัยทาง
สังคมศาสตรสามารถท่ีจะกอใหเกิดอันตราย
ตอผูที่เก่ียวของกับงานวิจัยในหลายทาง เชน 
รางกาย (Physical) ภาวะจิตใจ (Psychological) 
และผลรายดานกฎหมาย (legal Harm) รวมทั้ง
สงผลรายตออาชีพของบุคคล (Persons Career) 
ชื่อเสียง (Reputation) หรือรายได (Income) ซึ่ง
สามารถอธิบายไดดังนี้
 1. อันตรายตอรางกาย (Physical Harm) 
อาจเกิดไดน อยในการวิจัยทางสังคมศาสตร 
แมวาในการวิจัยทางการแพทยแตก็มีโอกาส 
3-5 เปอรเซ็นต ที่สงผลกระทบทางลบตอรางกาย 
หลักการสําคัญของจริยธรรมของผูวิจัยในเร่ืองน้ี 
คือ ผูวิจัยจะตองไมเปนสาเหตุใหเกิดอันตราย
ตอรางกายผูมีสวนเก่ียวของกับงานวิจัย และจะ
ตองรับผิดชอบตออุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการ
มีส  วนเ ก่ียวข องกับงานวิจัยและต องหยุด
ดําเนินการทันที (Neuman, 2007:51)
 2. การทํารายตอจิตใจ (Psycho logical 
Abuse) กอใหเกิดความเครียด (Stress) สูญเสีย
ความมั่นใจ (Loss of Self-Esteem) การวิจัยทาง
สงัคมศาสตรสงผลตอความเครยีด (Stressful) การ
ขายหนา (Embarrassing) และกอใหเกิดความ
วติกกงัวล (Anxiety-Producing) หรอืสถานการณ
ความอึดอัดใจ (Unpleasant Situation) ผูวิจัย
จะตองหลีกเลี่ยงและลดการสรางสถานการณที่
กอใหเกิดเหตุการณดังกลาว โดยการศึกษาหรือ
ปรึกษาผูที่เคยทําวิจัยเรื่องที่คลายคลึงกัน และ
วางแผน และมกีารวางแผนดาํเนนิการกรณฉีกุเฉนิ
ที่จะตองหยุดดําเนินการวิจัยทันที
 3. ผลรายดานกฎหมาย (legal Harm) 

ผู วิจัยทางสังคมศาสตรจะตองรับผิดชอบและ
ปองกันตอการไมใหผู ที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
วิจัยไดรับความเสี่ยงหรือการจับกุมของกฎหมาย 
ผูวจิยัจะตองเรียนรูการกระทําทีผ่ดิกฎหมายในการ
เกบ็ขอมลูและเปรียบเทียบคณุคาและผลประโยชน
ในการปองกันอันตรายตอผูบริสุทธิ์ กรณีนี้ Van 
Maannen (1982:114-115 อางถึงใน Neuman, 
2007:53) ยกตัวอยางการวิจัยเกี่ยวกับตํารวจ โดย
งานวิจัยรายงานเห็นวาตํารวจทําการสืบสวนและ
หาพยานโดยผิดกฎหมายและมีกระบวนการท่ีผิด
จากวธิกีารปกต ิแตกลบักลาววา ในระหวางตดิตาม
ปญหาดงักลาว การตดิตามตาํรวจ และไมเหน็อะไร
หรือไมพบการกระทําผิดของตํารวจโดยใชสํานวน
การเขียนทํานองผู วิจัยปดปากตัวเองเพื่อไมให
สงผลกระทบตอผลรายในดานกฎหมาย
 จากผลกระทบการวิจัยทางสังคมศาสตรที่
ส งผลในดานการนําจริยธรรมการวิจัยมาเปน
กรอบในการดําเนินการวิจัย  Bogdan and 
Biklen (2003:44-45) ไดนําเสนอแนวทางการ
วางแผนเพ่ือการวิจัยเชิงคุณภาพ ตามแนวทาง
ของจรยิธรรมทางการวิจยั 7 แนวทางประกอบดวย
 1. หลบเล่ียงการวิจัยท่ีทําใหผูใหขอมูล 
รูสึกกดดันหรือกังวลกับการมีสวนรวมในการวิจัย
 2. ซื่อสัตย ต อผู ให ข อมูลด วยการให
ความเปนสวนตัว โดยการเก็บขอมูลเปนความลับ
หรือไมเปดเผยตัวผูใหขอมูล
 3. การกําหนดเวลาการใหข อมูลและ
ขออนุญาตจากผูใหขอมูล เพื่อทําใหผูใหขอมูล
ไดทราบเร่ือง เวลาท่ีชัดเจน โดยเฉพาะบางคร้ัง
ตองเกบ็ขอมูลในท่ีสาธารณะ
 4. หากไมมีขอตกลงเปนอยางอื่นตอง
ปกปดคุณลักษณ หรือสาระสําคัญของเรื่องที่
ศึกษาท่ีจะทําใหการเก็บขอมูลนั้นทําใหเกิดความ
รูสึกขายหนาหรืออันตรายตอผูใหขอมูล
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 5. ผู วิจัยตองดูแลเรื่องวิจัยดวยความ
เคารพในงานวิจัยและใหความรวมมือในการ
วิจัย โดยเฉพาะการวิจัยกับเด็ก หรือผู สูงอายุ
หรือประชาชนท่ีขาดโอกาสทางการศึกษาโดย
การเขียนขอตกลงการวิจัย และตองไมกระทําการ
ใดๆ ที่เหมือนการเอาเปรียบ เชน การแอบบันทึก
เทปไวโดยไมบอกผูใหขอมูลทราบ
 6. ในการตกลงทําวิจัยที่ตองขออนุญาต
ควรจะมีขอตกลง และทําเปนสัญญา โดยตอง
ดําเนินการตามขอตกลงหรือตามสัญญานั้น
 7. บอกเร่ืองจริงที่คนพบเม่ือเขียนและ
รายงานผลการวจิยัถงึแมวาผลนัน้ตามหลักเหตผุล
อาจจะทําใหผูวิจัยไมชอบคําตอบ
 จากแนวทางการวางแผนการวิจัยตาม
แนวทางจริยธรรมดังกลาว แสดงใหเห็นว า
หลักการสากลของการวิจัย ผูวิจัยตองวางแผน
การวิจัยที่อาศัยหลักของจริยธรรมในการวิจัย
เปนแนวทางและตองปฏบิตักิารวจิยั ตามแนวทาง
การปองกันมิใหเกดิผลกระทบตอความเปนมุนษย
ทั้งในเร่ืองชีวิต ชื่อเสียง หรือดานความรูสึก ผูวิจัย
ตองศึกษาเร่ืองท่ีเราจะศึกษาวาจะตองเก็บขอมูล
อะไร กับใครและอยางไร แลวทําแผนพิจารณา 
วาจะหลีกเลี่ยงและดําเนินการวิจัยอยางไรไมให
กระทบตอมนุษยที่ใหขอมูลดังกลาว ตามหลัก
จริยธรรมในการวิจัยดังกลาว
 ดังนั้นการวิจัยในมนุษยและการวิจัยทาง
สังคมศาสตร สามารถนําเสนอเปรียบเทียบ

ตารางที่ 1

ขอ

1

2

3

การวิจัยในคน

หลักความเคารพใน
บคุคล (Respect for 
Person)

หลักคุณประโยชน
ไมกออันตราย 
(Beneficence)

หลักความยุติธรรม 
(Justice)

การวิจัยทางสังคมศาสตร

ผูวิจัยจะตองไมเปนสาเหตุ
ใหเกิดอันตรายตอรางกาย 
(Physical Harm)

การทํารายตอจิตใจ 
(Psychological Abuse)

ผลรายดานกฎหมาย 
(legal Harm)

 ตารางที ่1: จรยิธรรมการวจิยัในมนษุยและ
ทางสังคมศาสตร
 ที่มา: ผูเขียน

บทสรุป
 การวิจัยทั้งในมนุษยและสังคมศาสตร 
จาํเปนทีผู่วจิยัหรอืนกัวจิยัจะตองคาํนึงถงึจริยธรรม
ในการวิจัย ซึ่งในขบวนการวางแผนและการ
ดําเนินการวิจัยอาศัยหลักการของจริยธรรมใน
การวิจัยมาเปนกรอบการเก็บรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหข อมูลจากผู ใหข อมูลหรือผู ที่มีส วน
เกี่ยวของจะทําใหผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยอยาง
มีจริยธรรม ไมทําใหผูที่ใหขอมูลรูสึกอึดอัด หรือ
กังวลวาจะสูญเสียความเปนสวนตัว หรือความ
ปลอดภัยในชีวิต รวมท้ังอาชีพหรือชื่อเสียงของ
ผูใหขอมูลในงานวิจัยบางสาขาวิชาชีพ องคกร
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ที่กํากับดูแลงานวิจัย หรืองานวิจัยของสถาบัน
ตางๆ จะตองมีคณะกรรมการจริยธรรมในการวิจยั
เพื่อพิจารณางานวิจัยดานจริยธรรม เพ่ือปองกัน
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน จึงถือไดวาปจจุบันการให
ความสําคัญตอจริยธรรมในงานวิจัยไมใชมีแต
เฉพาะในงาน วิจัยในมนุษยแตรวมถึงการวิจัยใน
ศาสตรตางๆ ดวย
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แบบจําลองปรับขยายปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต

Modifi ed Model Factors Infl uencing Southern Secondary Schools’
Being Learning Organization

สมพร ทองสมัคร*

บทคัดยอ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค เพือ่ศกึษาระดบัการเปนองคการแหงการเรยีนรูของโรงเรยีนมธัยมศึกษา
ภาคใต และเพื่อพัฒนาแบบจําลองปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน
มัธยมศึกษาภาคใตที่สามารถนําไปประยุกตใชในทางปฏิบัติ จากกลุมตัวอยาง 78 โรงเรียนที่ไดมาจาก
วิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน ผูใหขอมูลเปนผูบริหารระดับนโยบายและครูที่เปนผูบริหารระดับปฏิบัติการ 
โรงเรียนละ 5 คน จํานวน 390 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล
เพื่อตอบวัตถุประสงคดังกลาวขางตนดวยสถิติพื้นฐาน และการถดถอยพหุ (Multiple Regression 
Analysis) ดวย Method Enter และ Method Stepwise Multiple Regression ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
.05 ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้
 1. ระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต (ทั้งในภาพรวมหรือ
จําแนกขนาดของโรงเรียน) อยูในระดับสูง ถึง สูงมาก และมีลักษณะเสถียรภาพ
 2. โครงสรางของการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใตของโรงเรียน
ทุกขนาด เร่ิมตนที่วิธีการผานมิติการคิดอยางเปนระบบไปสูหลักการทางท่ีเปนมิติการมีวิสัยทัศนรวม 
ยกเวนโรงเรยีนขนาดใหญพเิศษมโีครงสรางของการเปนองคการแหงการเรยีนรูทีแ่ตกตางไปจากโรงเรยีน
ขนาดอื่นๆ กลาวคือ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพเิศษมีโครงสรางที่เริ่มจากวิธีการในมิติแบบจําลอง
ความคิดไปสูหลักการในมิติการมีวิสัยทัศนรวม
 3. แบบจําลองปรับขยายท่ีพัฒนาไดถึงแมจะมีโครงสรางของกลุมปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
เปนองคการแหงการเรียนรูในภาพรวม (Y) ของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใตตามหลักวิชาการท้ัง 6 กลุม
ปจจัย แตจํานวนโครงสรางของปจจัยยอยในกลุมปจจัยทั้ง 6 ลดจากท้ังหมด 48 ปจจัยยอย เหลือเพียง 
17 ปจจัยยอย แตประสิทธิภาพในการทํานายคายังใกลเคียงกัน (84.10% และ 82.40%)
 4. สมการแบบจําลองปรับขยายปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูในภาพรวม 
(Y) ของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต ที่เรียงลําดับความสําคัญของปจจัยทํานายคาตามคา beta-weight 
คือ

*นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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Abstract
 This dissertation was designed to examine the level of being Learning Organization of 
Southern Secondary Schools and to develop a Modified Model Factors influencing Southern 
Secondary Schools’ being Learning Organization so that it would be possibly put into practice. 
The data were collected from 78 sample secondary schools, selected by the Multi-Staged 
Random Sampling technique. The informants comprised administrators at policy level and 
teachers who were administrators at performance level; 5 persons per school, totaling 390 
persons. The research instrument was a questionnaire. The collected data were analyzed by 
using Basic Statistics and Multiple Regression Analysis consisting of Method Enter and Method 
Stepwise Multiple Regression at the .05 level of significance.
 The research findings were as follows:
 1. The level of being Learning Organization of Southern Secondary Schools (as a whole 
or as classified by school size) ranged from high to very high levels with stability.
 2. The structure of Learning Organization exhibited by Southern Secondary Schools  
were derived from Systems Thinking to Shared Vision except extra large schools which had a 
distinguished structure of Learning Organization from Mental Model  to Shared Vision.
 3. Even though the developed Modified Model Factors had the structure composed of 
factors influencing the Southern Secondary Schools’ being Learning Organization as a whole 
(Y) as determined by academic principles in all 6 factors, the structures of sub-factors of all 
6 factors reduced from 48 to 17 sub-factors. However, it could reveal approximately efficient 
prediction (84.10% and 82.40%)
 4. The equation of the developed Modified Model Factors influencing the Southern 
Secondary Schools’ being Learning Organization as a whole (Y) prioritizing the significance of 
prediction factors determined by beta-weight was as follows:

Ŷ=29.919*+5.541*X11-2.274*X17-2.498* X12+2.689*X25+2.244*X61+1.924*X44 
            (3.841)              (0.609)                  (0.487)                  (0.638)                        (0.682)                     (0.516)                     (0.415)

      +2.431*X41+2.105*X26+2.125*X13+2.733*X37+1.852*X21-1.534*X58-
              (0.536)                      (0.660)                     (0.647)                     (0.667)                      (0.497)                  (0.494)

       1.226*X31-1.219*X56+1.015*X48-.311*X67+1.197*X35 ; 100 R2=82.40%
             (0.447)                   (0.549)                     (0.529)                   (0.O97)                 (0.569)

คําสําคัญ : องคการแหงการเรียนรู แบบจําลองตั้งตน แบบจําลองที่เหมาะสม แบบจําลองปรับขยาย  
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บทนํา
 จากนโยบายการบริหารงานของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวง
ศึกษาธิการป 2554 มุ งเนนใหสถานศึกษามี
ความเขมแข็ง เปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สูความเปนหนึ่งในสองของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ภายในปการศึกษา 
2556 โดยมีกลยุทธในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศกึษาทัง้ระบบ ใหสามารถจดัการเรยีนการ
สอนไดอยางมีคุณภาพ และพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา เนนการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวน บริหารโรงเรียนใหเปนองคการแหง
การเรียนรู (ก.พ.ร.,2546) และไดมอบนโยบาย
ใหโรงเรียนขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพ ผูบริหารโรงเรียนจําเปนตอง
พฒันาโรงเรียนใหมคีณุภาพ สามารถสรางนักเรียน
ที่ดีมีคุณภาพเมื่อจบการศึกษา ผูบริหารโรงเรียน
แตละโรงเรียนจึงลองผิดลองถูกปรับเปลี่ยน
รปูแบบการบริหารใหเหมาะสมกับโรงเรียนของตน 
ทาํใหบางโรงเรียนไมประสบความสําเรจ็ เน่ืองจาก
ตองใชเวลามากในการพัฒนาโรงเรียน ประกอบกับ
ผู บริหารโรงเรียนมีการโยกยายบอย จึงควรมี
เครื่องมือที่ช วยทําใหการบริหารโรงเรียนใหมี
คุณภาพเปนองคการแหงการเรียนรู ซึ่งเปนการ
บริหารองค การสมัยใหม ที่ เท  าทันต อการ

เปล่ียนแปลงในยุคปจจุบนั แตโรงเรียนไมสามารถ
ทีจ่ะเปล่ียนใหเปนองคการแหงการเรยีนรูไดเอง แต
ผูบริหารสามารถพัฒนาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
เปนองคการแหงการเรียนรูใหมีคุณภาพ ซึ่งจะ
สงผลใหโรงเรียนเปนองคการแหงการเรียนรูได 
ซึ่งพบวายังขาดแบบจําลองท่ีเหมาะสมในการ
พัฒนาโรงเรียนใหเปนองคการแหงการเรียนรู 
โดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใตที่มี
บริบทตางจากภาคอ่ืนของประเทศ เน่ืองจาก
ภาคใตมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิต
 จากเหตุผลท่ีกลาวมาผู วิจัย จึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองแบบจําลองปรับขยายปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของ
โรงเรยีนมธัยมศกึษาภาคใต ใหสามารถนาํไปใชใน
การบริหารโรงเรียนใหเปนองคการแหงการเรียนรู 
เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตอผูเรียนใหมีคุณภาพตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
 ในการวิจยัคร้ังน้ีมวีตัถปุระสงคของการวิจยั  
ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาระดับการเปนองคการแหง
การเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต

Ŷ=29.919*+5.541*X11-2.274*X17-2.498* X12+2.689*X25+2.244*X61+1.924*X44 
            (3.841)               (0.609)                   (0.487)                  (0.638)                        (0.682)                     (0.516)                     (0.415)

      +2.431*X41+2.105*X26+2.125*X13+2.733*X37+1.852*X21-1.534*X58-
              (0.536)                     (0.660)                     (0.647)                      (0.667)                      (0.497)                  (0.494)

       1.226*X31-1.219*X56+1.015*X48-.311*X67+1.197*X35 ; 100 R2=82.40%
             (0.447)                   (0.549)                     (0.529)                   (0.O97)                 (0.569)

Keywords : learning organization initiated model appropriate model modified model
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 2. เพื่อพัฒนาแบบจําลองป จจัยที่มี
อิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใตที่สามารถนําไป
ประยุกตใชไดในทางปฏิบัติ

วิธีดําเนินการวิจัย
 ประชากร คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ภาคใตกระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา 2555 
จํานวน 336 โรง

ตาราง ระเบียบวิธีการวิจัยจําแนกตามขั้นตอน

ขั้นตอน

1. ระยะการศึกษาปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการเปน
องคการแหงการเรียนรู
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ภาคใต

เปาหมาย

แบบจําลองต้ังตน 
(Initiated Model)
เกีย่วกบัปจจยัทีม่อีทิธพิล
ตอการเปนองคการแหง
การเรียนรู ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาภาคใต  

การออกแบบ
การเลือกตัวอยาง 
Sampling design

แหลงขอมูล :
เอกสาร บทความ ตํารา และผลงานวิจัยเก่ียว
กับองคการแหงการเรียนรูและปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ระเบียบวิธีการวิจัย

การออกแบบ
การวัด 

Scaling design

การออกแบบ
การวิเคราะห 

Analytical design

การวิเคราะหเอกสาร
(Documentary Analysis)
1. เทคนิคการวิเคราะหความ
สอดคลอง (Congruence 
Analysis)
2. เทคนิคการวิเคราะหความ
ต อเนื่องของแนวคิดและ
เนือ้หาสาระ (Consequence 
Analysis)

 กลุมตวัอยาง คอื โรงเรยีนมธัยมศกึษาสงักดั
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคใต จาํนวน 78 โรงเรียน โดยการสุมแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-stages Random Sampling) 
โดยกําหนดผูใหขอมูล โรงเรียนละ 5 คน ไดแก 
ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน
กลุมบริหารงานวิชาการ ครูหัวหนากลุ มสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ/วิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร รวมท้ังส้ิน 390 คน และเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 
14 คน ในการสนทนากลุม
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ตาราง ระเบียบวิธีการวิจัยจําแนกตามขั้นตอน (ตอ)

ขั้นตอน เปาหมายการออกแบบ
การเลือกตัวอยาง 
Sampling design

ระเบียบวิธีการวิจัย

การออกแบบ
การวัด 

Scaling design

การออกแบบ
การวิเคราะห 

Analytical design

3. ระยะปรับขยายแบบ
จําลองปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการเปนองคการแหง
การเรียนรู ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาภาคใตจาก
ระยะท่ี 1 และ 2

1. แบบจําลองปรับขยาย 
(Modified Model)

กําหนดกลุ มบุคคลท่ี
เกี่ยวของดวยเทคนิค
การเลือกแบบเฉพาะ
เจาะจง (Purposive 
Sampling) 

การระดมสมอง  (Bra in 
Storming) ดวยเทคนิค การ
จดักลุมสนใจ (Focus Group 
Discussion)

กรอบโครงสรางเน้ือหา/
ส า ร ะ ภ า ย ใ ต  แ บบ
จาํลองแนวคดิรวบยอด
เ กี่ ย ว กั บ ป  จ จั ย ที่ มี
อิทธิพลต อการเป น
อ ง ค  ก า ร แ ห  ง ก า ร
เรียน รู  ของโรง เ รียน
มัธยมศึกษาภาคใต

2. ระยะการศึกษาปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการเปน
องคการแหงการเรียนรู
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ภาคใต ตามทัศนะผู ที่
เก่ียวของ

1. การประเมินป จจัย
ที่มีอิทธิพลตอการเปน
องคการแหงการเรียนรู
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ภาคใต 
ภายใตแนวคิดรวบยอด
ที่ไดจากระยะที่ 1
2. การหากรอบดัชนีชี้วัด
สําคัญ (KPIs) ของปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการเปน
องคการแหงการเรียนรู
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ภาคใต  
3. แบบจําลองทีเ่หมาะสม

สุมกลุมตัวอยางแบบ
หลายข้ันตอน (Multi-
s t a g e s  R a n d o m 
Sampling)

1. การวิเคราะหเชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis) 
ดวยเทคนิคการวิเคราะห
การถดถอยพหุ
(Mul t ip le  Regress ion 
Analysis) ดวยวธิ ีEnter และ
วิธี Stepwise

เครื่องมือเก็บรวบรวม
ขอมูล 
1. แบบสอบถามระดับ
การเปนองคการแหง
การเรียนรูของโรงเรียน
มัธยม-ศึกษาภาคใต  
2. แบบสอบถามปจจยั
ที่มีอิทธิพลตอการเปน
องคการแหงการเรียนรู
ของโรงเรยีมธัยมศกึษา
ภาคใต 
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สรปุขอคนพบ (Summary of the Results) และ
อภิปรายผล (Discussion)
 1. ระดับการเปนองคการแหงการ
เรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต :                       
  1.1 ระดับการเปนองคการแหงการ
เรียนรู ของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใตอยู ใน
ระดับสูงถึงสูงมากและมีเสถียรภาพ (Stability)
  1.2 โครงสรางของการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต
แตกตางไปจากหลักวิชาการ
  1.3 รูปแบบ (Pattern) ของความ
ผันแปรของระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต สามารถจําแนก
ไดเปน 3 รูปแบบ 
 2. การพัฒนาแบบจําลองปรับขยาย
ปจจยัท่ีมอีทิธพิลตอการเปนองคการแหงการ
เรยีนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต ผลการ

วิจัยประมวลสรุปขอคนพบที่สําคัญไดดังนี้
  2.1 ปจจัยทํานายคา (Predictor 
Variables) ทีมี่นยัสําคญัในแบบจาํลองปรบัขยาย
มีจํานวนลดลง
  2.2 แบบจําลองปรับขยายปจจัยที่
มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใตที่พัฒนาได : ผลการ
วิจัยประมวลสรุปขอคนพบที่สําคัญไดดังนี้
  (1) จํานวนปจจัยทํานายคาลดจาก 
48 ปจจัย เหลือเพียง 17 ปจจัย โดยประสิทธิภาพ
ในการทํานายคาเปล่ียนจาก 84.10% เป น 
82.40%
  (2) แบบจําลองปรับขยายปจจัยที่
มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูใน
ภาพรวม (Y) ของโรงเรียนมัธยม ศึกษาภาคใต
เปนไปตามภาพ  1
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**(4) การมีวิสัยทัศนรวมกัน Y1

**(3) แบบจําลองความคิด Y2

**(2) ความรอบรูสวนตน Y3

**(5) การเรียนรูรวมกันเปนทีม Y5

**(1) การคิดอยางเปนระบบ Y4

อง
คก
รแ
หง
กา
รเ
รีย
นรู


Y

**(1) ผูบริหารเสียสละสูง X11

**(3) ผูบริหารเปนผูนารวมงานดวย X12

**(9) ผูบริหารเปดโอกาสในการทํางาน X13

**(2) ผูบริหารรับฟงความคิดเห็น X17

ภา
วะ
ผูน
ํา 

X1
**(11) บุคลากรแสวงหาความรูในโรงเรียน X21

**(4) บุคลากรมีการถายทอดความรู X25

**(8) ถายทอดความรูหลายวิธี X26 กา
รจ
ัดก
าร
คว
าม
รู 

X2

**(13) ผูบริหารสนับสนุนการเรียนรู X31

**(17) ทานหาความรูใหมเสมอ X35

**(10) ทานปรับปรุงวิธีการเรียนรูเสมอ X37

กา
รเ
รีย
นรู
 

X3

**(7) วิสัยทัศนโรงเรียนมีขอบเขตชัดเจน 41

**(6) โรงเรียนมีวัฒนธรรมแบบไววางใจ X44

**(15) การบริการเอ้ือตอการมีสวนรวม X48

อง
คก
าร

 
X4

**(14) สงเสริมการสรางเทคโนโลยี X56

**(12) จัดฝกอบรม ศึกษาดูงานอยูเสมอ X58 เท
คโ
นโ
ลยี

 
X5

**(5) พัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ X61

**(2) สงเสริมบรรยากาศการทํางาน X67 กา
รบ
ริห
าร

 
X6

ภาพ 1 แบบจําลองปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต : 
แบบจําลองปรับขยาย (Modified Model)

*p<.05

(  ) หมายถึง ตวัเลขในวงเล็บแสดงถึงลาํดับความ
สาํคัญของปจจยัทํานายคาตามคา beta-weight
**หมายถึง ลําดับของปจจัยทํานายคา (X) ตาม
สมการเรยีงลําดบัความสาํคญัของปจจยัทํานาย
คาตามคา beta-weight

Ŷ=29.919*+5.541*X11-2.274*X17-2.498* X12+2.689*X25+2.244*X61+1.924*X44+
            (3.841)               (0.609)                   (0.487)                  (0.638)                        (0.682)                     (0.516)                     (0.415)

      +2.431*X41+2.105*X26+2.125*X13+2.733*X37+1.852*X21-1.534*X58-
              (0.536)                     (0.660)                     (0.647)                      (0.667)                      (0.497)                  (0.494)

       1.226*X31-1.219*X56+1.015*X48-.311*X67+1.197*X35;100 R2=82.40%
             (0.447)                   (0.549)                     (0.529)                   (0.O97)                 (0.569)
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อภิปรายผล (Discussion)
 1.  ระดับการเปนองคการแหงการ
เรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต :
  1.1 ระดับการเปนองคการแหงการ
เรียนรู ของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใตอยู ใน
ระดับสูงถึงสูงมากและมีเสถียรภาพ (Stability) 
แสดงใหเห็นว าโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต
ในภาพรวม มีระดับการเปนองคการแหงการ
เรียนรู อยู ในระดับสูงถึงสูงมาก ซึ่งสอดคลอง
ผลงาน วิจัยของ สมคิด สรอยนํ้า (2547) พบวา
ระดับความเปนองคการแหงการเรียนรู ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยเฉล่ียอยูในระดับมาก, จาํเริญ จติรหลัง (2550) 
พบวา โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดภาคใต
มีระดับความเปนองคการแหงการเรียนโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก และ อรสา โกศลานันทกุล 
(2552) พบวา ระดับการเปนองคการแหงการ
เรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี 
อยูในระดับมากและมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานต่ํา 
แสดงใหเห็นวา สภาพที่เปนจริงในการดําเนินงาน
ทีเ่กีย่วของกบัการเปนองคการแหงการเรยีนรูตาม
การรับรูของบุคลากรในโรงเรียนปรากฏขึ้นจริงใน
โรงเรียน ซึ่งนับเปนการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีใน
บริบทการพัฒนาโรงเรียนใหเปนองคการแหงการ
เรียนรู 
  1.2 โครงสรางของการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต
แตกตางไปจากหลักวิชาการ
 โรงเรยีนมธัยมศกึษาภาคใตมโีครงสรางของ
การเปนองคการแหงการเรยีนรูทีค่อนขางสวนทาง
กับหลักวิชาการกลาว คือ แทนท่ีจะมีโครงสราง
เริ่มตนจากหลักการในมิติการมีวิสัยทัศนร วม
ไปสู วิธีการซ่ึงเป นแนวทางปฏิบัติในมิติการ
คิดอยางเปนระบบและมิติการเรียนรู ร วมกัน

เปนทีม ตามหลักวิชาการ แตกลับเร่ิมตนท่ี
วิธีการในมิติการคิดอยางเปนระบบไปสูหลักการ
ในมิติการมีวิสัยทัศนร วมแสดงใหเห็นว าใน
บริบทของโรงเรียนในประเทศไทยโดยเฉพาะ
โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต การท่ีจะพัฒนา
โรงเรียนให  เป นองค การแห งการเรียนรู นั้น
ผูบริหารโรงเรียนควรเร่ิมการพัฒนาจากวิธีการไป
สูหลักการ เรียงตามลําดับกอนหลังดังนี้ 
  1) ก า รคิ ด อย  า ง เ ป  น ร ะบบ 
(Systems Thinking)
  2) ความรอบรูแหงตน (Personal 
Mastery)
  3) แบบจําลองความคิด (Mental 
Model)
  4) การมีการมีวิสัยทัศน ร  วม 
(Shared Vision)
  5) การเรียนรู ร วมกันเป นทีม 
(Team Learning) ที่นาสนใจก็คือ โรงเรียน
ขนาดใหญพิ เศษมี โครงสร างของการเป น
องคการแหงการเรียนรูที่แตกตางไปจากโรงเรียน
ขนาดอื่นๆ กลาวคือโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
ใหญพิเศษมีโครงสร างที่ เริ่มจากวิธีการไปสู 
หลักการ เรียงตามลําดับกอนหลังดังน้ี 1) มิติ
แบบจําลองความคิด 2) ความรอบรู แหงตน 
3) การคิดอยางเปนระบบ 4) การมีการมีวิสัยทัศน
รวม และ 5) การเรียนรู รวมกันเปนทีม ดังนั้น 
หากจะพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ
พิเศษในภาคใตใหเปนองคการแหงการเรียนรู
ก็ควรจะพัฒนาตามลําดับดังกล าวข างต น 
(Focus Group Discussion, 9  มี.ค.2556)        
  1.3 รูปแบบ (Pattern) ของความ
ผันแปรของระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต สามารถจําแนก
ไดเปน 3 รูปแบบ คือ กลุมแรกประกอบดวย 
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มิติการคิดอยางเปนระบบ มิติความรอบรูสวนตน 
และมิติแบบจําลองความคิดกลุ มสอง คือ มิติ
การมีวิสัยทัศนรวม กลุมสาม คือ มิติการเรียนรู
รวมกันเปนทีม แสดงวาในการพัฒนาจะพัฒนา
โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใตใหเปนองคการแหง
การเรียนรูนั้นควรเริ่มที่จะพัฒนาตามลําดับดังน้ี 
ลําดับที่ 1 คือ พัฒนาในมิติการคิดอยางเปน
ระบบ มิติความรอบรูสวนตน และมิติแบบจําลอง
ความคิด ลําดับที่ 2 พัฒนาในมิติการมีวิสัยทัศน
รวม และลําดับท่ี 3 คือ พัฒนาในมิติการเรียนรู
รวมกันเปนทีม 
 2. การพัฒนาแบบจําลองปรับขยายปจจยั
ที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต ผลการวิจัยประมวล
สรุปขอคนพบที่สําคัญไดดังนี้
  2.1 ปจจัยทํานายคา (Predictor 
Variables) ทีม่นียัสําคญัในแบบจาํลองปรบัขยาย
มีจํานวนลดลงจากจํานวน 48 ตัว จาก 6 กลุม
ปจจยัตามหลกัวชิาการ เหลอืเพยีง 6 ถงึ 17 ปจจยั 
โดยประสิทธิภาพของการทํานายคา ไมแตกตาง
ไปจากการใชปจจัยทํานายคาทั้ง 48 ตัว โดย
ประสิทธิภาพในการทํานายค าเปลี่ยนจาก 
84.10% เปน 82.40% แสดงใหเห็นวาภายใต
บริบทของประเทศไทยแล วการท่ีจะพัฒนา
โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใตใหเปนองคการแหง
การเรียนรู จํานวนปจจัยทํานายคาจะลดเหลือ
เทาที่จําเปน เพียง 17 ตัว โดยประสิทธิภาพในการ
ทํานายคาเปล่ียนยังคงสูง คือ 82.40%
  2.2 แบบจําลองปรับขยายปจจัยที่
มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใตที่พัฒนาได จําแนก
ขอคนพบตามมิติการเปนองคการแหงการเรียนรู
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต มีปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต 6 ปจจัยหลัก ไดแก  
1) ปจจัยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 2) ปจจัย
การจัดการความรู 3) ปจจัยการเรียนรู 4) ปจจัย
องคการ 5) ปจจัยเทคโนโลยี และ 6) ปจจัยการ
บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
 จาก 6 กลุ มปจจัยหลักในแบบจําลอง
ปรับขยายท่ีมีอิทธิพลตอการเปนองคการแหง
การเรียนรู ของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต ซึ่ง
ประกอบดวย 17 ปจจัยยอย การท่ีจะพัฒนา
โรงเรียนมัธยม ศึกษาภาคใตใหเปนองคการแหง
การเรียนรูนั้น ผูบริหารไมสามารถเปลี่ยนแปลง
โรงเรียนใหเปนองคการแหงการเรียนรู ไดแต
สามารถไปพัฒนาตัวปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
เป นองค การแห  งการ เรียนรู  ของโรง เรียน
มัธยมศึกษาภาคใตได ซึ่งจะสงผลตอการเปน
องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ภาคใต ดังน้ันจึงควรท่ีจะพัฒนาปจจัยตางๆ 
ตามลาํดบัความสาํคญัท่ีเรยีงตามลาํดบัในพฒันา
กอนหลังดังนี้ 1) ผูบริหารตองมีความเสียสละสูง 
2) ควรมีการสงเสริมบรรยากาศในการทํางาน 
3) ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธที่ดีเปนบุคคล
ที่นารวมทํางานดวย 4) ควรจัดใหมีการถายทอด
ความรูจากการอบรม สัมมนาและประสบการณ
ในการทํางานตางๆ ซึ่งกันและกันในโรงเรียน 
5) การพัฒนาโรงเรียนควรพัฒนาทั้งระบบไมควร
แยกสวน 6) ควรสรางใหมีวัฒนธรรมโรงเรียน
แบบเปดเผยไว วางใจยอมรับและสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน 7) วิสัยทัศนโรงเรียนควรมีขอบเขต
ที่ชัดเจนสามารถนําไปสู การปฏิบัติไดไมเปน
นามธรรม 8) โรงเรียนควรสนับสนุนใหบุคลากร
มีการถายทอดความรูดวยวิธีการและเคร่ืองมือ
ที่หลากหลาย 9) ผู บริหารควรเปดโอกาสให
ผู  ปฏิบั ติ ง านลงมื อ ทํ ากิ จกรรมจนประสบ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 10) ผู บริหาร
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ติดตามการทํางานของบุคลากร จัดใหมีการ
ประเมินผลงานโครงการตางๆ รวมกันเพื่อนํา
ผลไปปรับปรุงและพัฒนาวิธีการเรียนรู ใหดีขึ้น
อย างต อเ น่ือง  11) โรงเรียนมีแหลงเ รียนรู 
ภายในโรงเรียนท่ีทันสมัย เขาถึงงาย เพ่ือให
บุคลากรใชในการแสวงหาความรู 12) ผูบริหาร
สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในการฝกอบรม 
ดูงานอยางสม่ําเสมอ 13) ผู บริหารกระตุ น 
สนับสนุน จูงใจ และใหรางวัลสําหรับการเรียนรู
ข อ ง บุ ค ล า ก ร แต  ล ะ คนอย  า ง สมํ่ า เ ส ม อ 
14) โรงเรียนสนับสนุนใหบุคลากรสรางสาร
สนเทศใหมๆ เพื่อการปฏิบัติงานและการเรียนรู 
15) โครงสร างการบริหารงานของโรงเรียน
เอื้อและสงเสริมตอการเขามามีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานจากผู ที่ เกี่ยวข อง  16) โรงเรียน
ส งเสริมบรรยากาศการทํางานร วมกัน  17) 
ผู บริหารกระตุ นใหบุคลากรเห็นความสําคัญ
ของการเรียนรูและปรับปรุงทักษะความชํานาญ
ของตนอยางสม่ําเสมอ

ขอเสนอแนะ
 ถาจะพัฒนาระดับการเปนองคการแหงการ
เรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยผาน Modified 
Model ควรพัฒนาในดานตอไปนี้ตามลําดับ
กอนหลัง คือ ผูบริหารจะตองมีความเสียสละสูง
และรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน บุคลากร
มีการถายทอดความรูซึ่งกันและกันดวยวิธีการที่
หลากหลาย
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องคประกอบที่สัมพันธกับประสิทธิผลการจัดการเรียนรูตลอดชีวิต
ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ

โดยผานการรับรูของครู
Components Related to the Effectiveness of Lifelong Learning 

Facilitation of Non-Formal Education and Educational Preference 
at the District Level in Accordance with Teachers Perception

อุบล ทัศนโกวิท*

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อวิเคราะหอิทธิพลขององคประกอบที่สัมพันธกับประสิทธิผลการจัดการ
เรียนรูตลอดชีวิตของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ กลุมตัวอยาง คือ เปน
บุคลากรของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จํานวน 807 คน เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยคือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางและมีคาความเชื่อถือได (α) 
0.99 ทําการวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสราง ผลการวิจัยพบวา แบบจําลอง
มคีวามสอดคลองกบัขอมลูเชงิประจกัษอยางด ีและองคประกอบพฤตกิรรมผูบรหิาร สมรรถนะขององคการ 
พฤติกรรมของครู และคุณลักษณะของผูเรียน มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตของ กศน. อําเภอ

คําสําคัญ : การเรียนรูตลอดชีวิต ประสิทธิผล แบบจําลองสมการโครงสราง

*นักศึกษาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Abstract
 The objectives of this research paper were to analyzed influences of factors associated 
with the effectiveness of lifelong learning in the district Non-Formal Education and Educational 
Preference at the District Level.  The research sample were 807 staff working for non-formal and 
informal education centers. The research tool was a questionnaire which had content validity 
and reliability (α) of 0.99 and then analyzed in terms of Structural Equation Model. The research 
showed that the model was well fitted with the empirical data, and organization competency, 
teacher behavior, and learner characteristics components were influencing the effectiveness of 
lifelong learning in the district Non-Formal Education and Educational Preference at the District 
Level

Keywords : lifelong learning, effectiveness, structural equation model
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ความเปนมาและความสําคัญ
ของปญหา
 การเรยีนรูตลอดชีวติ เปนกระบวนการเรยีนรู
ทีมุ่งพฒันาศกัยภาพของบคุคลใหมทีกัษะพืน้ฐาน
ในการแสวงหาความรูเพิ่มเติมตามความตองการ
ของตนเอง ดังนั้นเปาหมายการปฏิรูปการศึกษา
ทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) คือ ใหคนไทย
ไดเรยีนรูตลอดชีวติอยางมีคณุภาพ โดยสํานักงาน 
กศน.อําเภอไดรับมอบหมายใหขับเคล่ือนการ
จัดการศึกษาตลอดชีวิตใหแกประชาชนมี กศน.
ตําบล เปนแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพในชุมชน 
 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
ศึกษาของสถานศึกษาใหบรรลุตามวัตถุประสงค
อย างมีประสิทธิผลไดนั้น  ตองมีการบริหาร
สถานศึกษาที่ดีจะชวยสรางองคการท่ีมีคุณภาพ
ทั้งในดานบุคลากรและการจัดกระบวนการเรียนรู 
(Baskett and Miklos, 1992) และมีองคประกอบ
ที่มีความสัมพันธระหวางคุณภาพของทรัพยากร 
คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนการสอน และ
คุณภาพของผลผลิต ภายใตสภาพแวดลอมใน
สถานศึกษา ไดแก สถานศึกษา ผูบริหาร ครู และ
ผูเรียน (Grisay and Mahler, 1991;Hoy and 
Miskel, 2001) 
 จากเหตุผลที่กล าวมา  ผู วิจัยในฐานะ
ผูบริหารสถานศึกษา กศน. อําเภอ จึงสนใจศึกษา
องคประกอบที่ส งผลตอการเรียนรู ตลอดชีวิต
ของ กศน. อําเภอ โดยมุงเนนพัฒนาแบบจําลอง
โครงสร างองค ประกอบท่ีสัมพันธ กับป จจัย 
เชิงสาเหตุซึ่งผลการวิจัยจะมีประโยชนตอการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตของ 
กศน. อําเภอ ใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
 เพื่อวิเคราะหอิทธิพลขององคประกอบ

ที่สัมพันธ กับประสิทธิผลการจัดการเรียนรู 
ตลอดชีวิตของ กศน.อําเภอ

ขอบเขตของการวิจัย
 การศึกษาวิจัยน้ีมีขอบเขตดานประชากร
คือ ครูหัวหนา กศน.ตําบล ที่มีประสบการณใน
การสอนไมนอยกวา 3 ป และมีตัวแปรทั้งหมด 
5 ตัวแปร

กรอบแนวความคิดในการวิจัย
 ในการศกึษาครัง้นี ้ผูวจิยัไดศกึษาวเิคราะห
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา จากเอกสารและผลงานวิชาการของ
ไทยและตางประเทศ กําหนดเปนกรอบแนวคิด
ในการวิจัย คือ องคประกอบที่สัมพันธเชิงสาเหตุ
กับประสิทธิผลการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตของ 
กศน.อําเภอ มีทั้งสิ้น 4 องคประกอบ ไดแก 
1) พฤติกรรมของผู บริหาร 2) สมรรถนะของ
องคการ 3) พฤติกรรมของครู และ 4) คุณลักษณะ
ของผูเรียน

สมมติฐานของการวิจัย
 พฤติกรรมของผู บริหาร สมรรถนะของ
องคการ พฤติกรรมของครู และคุณลักษณะของ
ผูเรียน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอประสิทธิผล
การจัดการเรียนรูตลอดชีวิตของ กศน. อําเภอ

วัสดุอุปกรณและวิธีการ
 กลุมตัวอยาง ครูหัวหนา กศน.ตําบล ที่มี
ประสบการณในการสอนไมนอยกวา 3 ป อําเภอ
ละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 807 คน ที่ได จากการ
สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบ
สอบถามท่ีผู วิจัยสรางข้ึน มีความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา คือ คําถามทุกขอมีคาความสอดคลอง
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ระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคการวิจัย (IOC) 
สงูกวาเกณฑทีก่าํหนด 0.50 (พสิณุ ฟองศร,ี 2550) 
และมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางและมีคาความ
เชื่อถือได (0.99 (α) สูงกวาเกณฑที่ยอมรับได 
(Mitchell and Jolley, 2004)

การวิเคราะหขอมูล
 ทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อการตรวจสอบ
การแจกแจงเปนโคงปกติพหุ ดวยคาความเบและ
ความโดง การตรวจสอบความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรด วยค าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ แบบ
เพียรสัน การตรวจสอบประสิทธิภาพแบบจําลอง
การวัด ดวยการวัดความเที่ยงตรงเชิงเหมือนและ
ความเช่ือมั่นโดยรวม และการตรวจสอบความ
สอดคลองกลมกลืนของแบบจําลองวิจัยกบัขอมลู
เชิงประจักษ ดวยการวิเคราะหสมการโครงสราง

ผลการศึกษาอภิปรายผลการศึกษา
ผลการวิจัย
 1. ผลการวเิคราะหพบวา ขอมลูทีใ่ชสาํหรบั
การวจิยัมกีารแจกแจงเปนโคงปกต ิและไมมปีญหา 
Multicollinearity เพราะคาสถิติที่ใชวัดเปนไปตาม
เกณฑของ Kline (2005) ทุกประการ รวมทั้งแบบ
จําลองการวัดทุกแบบจําลองมีความเที่ยงตรง
เชิงเหมือน (Convergent Validity) ตามเกณฑของ 
Fornell and Larcker (1981); และ Hair et al. (1995) 
และมีความเท่ียงตรงเชิงจําแนก (Discriminant 
Validity) ตามเกณฑของ Anderson and Gerbing 
(1988 อางใน Farrel, 2010)

ภาพ  1  ผลการวิเคราะหสมการโครงสร าง
ประสทิธผิลการจดัการเรยีนรูตลอดชวีติของ กศน. 
อําเภอ

 2. ผลการวิเคราะหสมการโครงสราง 
พบวา 
  2.1 แบบจําลองประสิทธิผลการ
จัดการเรียนรูตลอดชีวิตของ กศน.อําเภอ มีความ
สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษอยูใน
เกณฑที่ยอมรับได โดยมีคาดัชนี χ2/df เทากับ 
1.970 คา GFI เทากับ .826 คา CFI เทากับ .937 
และคา RMSEA เทากบั .035 และทุกองคประกอบ
สามารถรวมกันอธิบายประสิทธิผลการจัดการ
เรียนรู ตลอดชีวิตของ กศน.อําเภอ ไดระดับ
รอยละ 91.10 (R2=0.911)
  2.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
ยอมรบัสมมตฐิานทีก่าํหนด ดงัรายละเอยีดปรากฏ
ในตาราง 1
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ตาราง 1 คาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวมของตัวแปรสาเหตุที่มีตอตัวแปรผล

ตัวแปรแฝงภายนอก

Leader

Comp 

Behav

Stud

Efficient

 0.670
 0.510
 0.160*
 0.915
 1.012
 -0.097
 0.908
 0.259
 0.649**
 0.333
 -
 0.333**

StudBehav

 0.651
 0.926
 -0.275**
 1.115
 -
 1.115**a

 0.506
 0.506
 -
 0.867
 0.867
 -
 0.778
 -
 0.778**

ตัวแปรแฝงภายใน

Comp

 0.830
 -
 0.830**

อิทธิพล

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

**p<.001; *p<.05; คาอิทธิพลแสดงดวยคะแนนมาตรฐาน; aDeegan (1978) อธิบายวานํ้าหนัก
องคประกอบมาตรฐานอาจมีคาเกินกวา |1| โดยมิใชปญหาจากความผันแปรรวมท่ีสูงเกินไป

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการวิจัยแสดงวาทุกองคประกอบใน
แบบจําลองการวัดมีความสัมพันธกับประสิทธิผล
การจัดการเรียนรูตลอดชีวิตของศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 
แสดงวาผูนําทางวิชาการและภาวะผูนําทางการ
เปลี่ยนแปลงมีสวนสําคัญตอการเพ่ิมประสิทธิผล
การจัดการเรียนรูในสถานศึกษา (Moriaty, 1989; 
Hall et al., 1984) สวนสมรรถนะขององคการนั้น
อาจเปนผลมาจากสมรรถนะจากคุณภาพของ
บุคลากร (Dosi et al., 2002) ในขณะที่พฤติกรรม
ของครูนั้นมีสวนสําคัญตอการจัดการเรียนรู และ
สงเสริมใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี และมีความสุข 
(วิมลรัตน บุญชู, 2549) และคุณลักษณะของ

ผูเรียนมาจากการไดรับการถายทอดความรูจาก
ครูจนสามารถนําความรูไปปฏิบัติอันกอใหเกิด
ทัศนคติที่ดีตอการเรียนรู มีวิจารณญาณในการ
เรียนรู มีทักษะในการเรียนรู มีความรับผิดชอบ
นําไปสู ผู เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
(สุภัทรา วีระวุฒิ, 2554)
 
ขอเสนอแนะ
 สํานักงาน กศน. ควรเร งพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรในสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ สนับสนุน สงเสริมใหทุกภาคสวน
เห็นความสําคัญและเขารวมจัดการเรียนรู ควร
เรงพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหสามารถขับเคล่ือน
การจัดการเรียนรู ตลอดชีวิตใหบรรลุเปาหมาย 
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สวนผูบริหาร กศน.อําเภอ ก็ควรพิจารณาทบทวน
บทบาทตนเองอยูเสมอ ใหเปนท่ียอมรับจาก
เพื่อนครู และสรางทีมงานที่มีขวัญและกําลังใจ
สามารถนําพาองคการไปสูเปาหมายที่วางไว
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การศึกษาการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชาย
ใหเปนกระแสหลักการพัฒนาในมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนและกําแพงแสน
GENDER MAINSTREAMING IN UNIVERSITY: 

A CASE STUDY OF KASETSART UNIVERSITY BANGKEAN 
AND KAMPHAENG SAEN CAMPUS

ดร.โชติมา แกวกอง*

บทคัดยอ
 การวจิยัครัง้นี ้ มวีตัถปุระสงค 1) ศกึษาระดบัปจจยัองคการ และระดบัการเสรมิสรางความเสมอภาค
หญิงชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนและกําแพงแสน 
2) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนาใน
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร วทิยาเขตบางเขนและกําแพงแสน กลุมตวัอยาง คอื บคุลากรของมหาวิทยาลยั
เกษตรศาสตร วทิยาเขตบางเขนและกําแพงแสน จาํนวน 197 คน ใชวธิกีารสุมตวัอยางแบบหลายข้ันตอน 
(Multi-stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม หาความเชื่อมั่นดวยวิธีสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดเทากับ .854 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาคงที่ การวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 ผลการวิจัย พบวา 
 1) ปจจัยองคการในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( =.2538, S.D.=.40) การเสริมสรางความ
เสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลกัการพัฒนาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ( =.1400, S.D.=.21) 
 2) ปจจัยสวนบุคล ไดแก เพศ (t=-1.114, P=.267) อายุ (F=.436, P=.647) ระดับการศึกษา 
(F=.660, P=.578) ตาํแหนงงาน (F=.066, P=.937) สายงาน (t=-.901, P=.369)  การทํางานตาํแหนงบรหิาร 
(t=.421, P=.675) และวิทยาเขต (t=-.041, P=.967) ไมมีผลตอการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชาย
ใหเปนกระแสหลักการพัฒนา ขณะที่ปจจัยองคการ (F=4.469, P=.013) มีผลตอการเสริมสราง
ความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คําสําคัญ : การเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนาในมหาวิทยาลัย 

*อาจารยประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
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Abstract
 The purposes of this research were 1) to study the level of organization factor and 
the level of gender mainstreaming of Kasetsart University Bangkean and Kamphaeng Saen 
Campus, and 2) to study the factors that influence gender mainstreaming. The multi-stage 
random sampling technique was used in this study and the sample consisted of 197 staff 
members of of Kasetsart University Bangkean and Kamphaeng Saen Campus. The data 
were collected by questionnaires with Cronbach’ s Alpha Coefficient of .854. The statistics 
used in the research were mean, standard deviation, t-test, One-way Analysis of Variance with 
the level of statistical significance at .05. 
The results of the research showed that:
 1) the organization factor was at a moderate level ( =.2538, S.D.=.40) and gender 
mainstreaming was at a moderate level ( =.1400 S.D.=.21),
 2) the personal factors such as gender (t=-1.114, P=.267), age (F=.436, P=.647), 
education level (F=.660, P=.578), position (F=.066, P=.937), job line (t=-.901, P=.369), being 
executive management (t=.421, P=.675) and campus (t=-.041, P=.967) did not affect gender 
mainstreaming, whereas the organization factor (F=4.469, P=.013) affected gender 
mainstreaming significantly.

Keywords : Gender Mainstreaming in University

บทนํา
 จากการท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยฉบับพุทธศักราช 2540 บัญญัติไวในมาตรา 
30 วา “บุคคลยอมเสมอภาคกันในกฎหมายและ
ไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน 
ในมาตรา 30 วรรค 2 วา “ชายและหญิงมีสิทธิ
เทาเทยีมกนั” ในวรรค 3  ทีว่า “มาตรการท่ีรฐักาํหนด
ขึ้น เพื่อขจัดอุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคล
สามารถใชสิทธิ และเสรีภาพไดเชนเดียวกับ
บุคคลอ่ืนยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติ” และ
ในมาตรา 80 “…รัฐตองสงเสริมความเสมอภาค
ของหญิงและชาย...” การบัญญัติไวเชนน้ี แสดง
ถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ต องการให
เกิดความเสมอภาคในสังคมระหวางหญิงชาย 

ประกอบกับแผนปฏิบัติการเพื่อความกาวหนา
ของสตรีตามปฏิญญาปกกิ่ง ในป 2538 กลาว
ไววา ความเสมอภาค คือ แกนของการพัฒนา
และความเสมอภาคเปนเปาหมายของการพัฒนา 
ดังน้ัน ความเสมอภาคหญิงชายจึงเปนเปาหมาย
ของการพัฒนาซึ่งรัฐบาลแตละประเทศตองนํา
เอาไปปฏิบัติ โดยในป 2546 มีการดําเนินการใน
ภาครัฐโดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (2546) ไดจัดทําคู มือการจัดทําแผน
แมบทดานการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
และจัดสงใหทุกสวนราชการเพ่ือนําไปปฏิบัติ
การเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปน
กระแสหลกัการพฒันา (Gender Mainstreaming) 
มีความสําคัญตอการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู
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ความเสมอภาคเทาเทียมกัน เนื่องจากเปน
กลยุทธที่มุงสรางความตระหนักและนําประเด็น
ประสบการณของทั้งหญิงและชายมาบูรณาการ 
ตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติ การติดตามตรวจ
สอบและประเมินผลเชิงนโยบายและโปรแกรม
ตางๆ ในทุกมิติ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
อันจะทําใหทั้งหญิงและชายไดรับประโยชนอยาง
เทาเทียมกัน โดยบรรลุเปาหมายสุดทาย คือ 
ความเสมอภาคหญงิและชาย (Gender Equality) 
(UNDP, 2001, p. 8, Gender Approaches in 
conflict and post-conflict situations, Seminar 
in Rome on 2-6 April, 2001) 
 สําหรับประเทศไทย การเสริมสรางความ
เสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนา 
กรวิภา บุญซื่อ (2547) นําเสนอแบบจําลองระดับ
องคการ (Gender Mainstreaming Model I) 
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก 1) การเก็บขอมูล
แยกเพศ เพื่อวิเคราะหผลกระทบของโครงการ 
หรือนโยบายตอหญิงและชาย 2) การวางแผน 
โดยนําผลการวิเคราะหไปวางแผนในโครงการ 
หรือนโยบาย โดยเนนเปาหมายการสรางความ
เสมอภาคหญิงชาย 3) การนําแผน หรือนโยบาย
ไปสูการปฏิบัติ 4) การติดตาม 5) การแลกเปลี่ยน
บทเรียน เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
 จะเห็นไดว าการดําเนินการเชิงสถาบัน
ระดบัองคการ มคีวามสําคญัตอขบัเคลือ่นผลกัดนั
การเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปน
กระแสหลักการพัฒนา ใหบังเกิดผลสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม ประกอบกับการท่ีบุคลากร
ทั้งหญิงและชายตางก็ทํางานอยูภายในองคการ 
ดังนั้น  การมุ งเน นให ความสําคัญกับปจจัย
ตางๆ ภายในองคการท่ีจะเอ้ือตอการสรางความ
เสมอภาคหญิงชายในการทํางาน จึงเปนสิ่งท่ี

ผู บ ริหารขององค การต องตระหนักถึงและ
ดําเนินการในระดับองคการดวย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการมีนโยบายเรื่องความเสมอภาค
หญิงชาย การที่ฝ ายบริหารใหการสนับสนุน
อยางเต็มท่ี การที่ภาวะผู นําและรูปแบบการ
บริหารสะทอนมุมมองหญิงชาย การมีระบบ
การบริหารงานบุคคลท่ีมุงมั่นในความเปนธรรม
และความเสมอภาค การสงเสริมใหมีบุคลากร
ที่จะเปนแกนนํา ซึ่งมีความรู ความเขาใจใน
เรื่องบทบาทและความสัมพันธหญิงชาย การ
จัดระบบสัดสวนสําหรับผูหญิงในการทํางานใน
ตําแหนงงานหน่ึงๆ โดยกําหนดเปนมาตรการ
เรงรัดชั่วคราว การมีกระบวนการวางแผน บริหาร
และดําเนินงานโครงการตางๆ ที่ไดผสมผสาน
มิติหญิงชาย การสรางใหมีการตระหนัก รับรูใน
เร่ืองมิติหญิงชายในทุกระดับขององคการ การ
จัดส่ิงแวดลอมและสภาพการทํางานท่ียืดหยุน 
และสนองตอบตอความตองการพิเศษตางๆ การ
จดัสรรงบประมาณ เพือ่เสรมิสรางความเสมอภาค
ระหวางเพศ การมีฐานขอมูลแยกเพศ และการ
จัด ทําดัช นีวัดในกระบวนการติดตามและ
ประเมินผล (เมทินี พงษเวช, 2544, น.46)
 การทําความเขาใจกับปรากฏการณการ
เสรมิสรางความเสมอภาคหญงิชายใหเปนกระแส
หลักการพัฒนาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตบางเขนและกําแพงแสนนับเปนการ
สรางองคความรู ภายใตบริบทการทํางานใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ โดยขอคนพบสามารถ
นํามาประยุกตใชเปนแนวทางดําเนินการเชิง
นโยบายดานการเสริมสร างความเสมอภาค
หญิงชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนาอยาง
เปนรูปธรรมในมหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆ 
ตลอดจนใชเปนแนวทางศึกษาวิจัยเพ่ือเสริมสราง
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ความเสมอภาคหญิงชายในหนวยงานอ่ืนๆ เพื่อ
ขบัเคล่ือนไปสูสงัคมแหงความเสมอภาคเทาเทยีม
กันตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. ศึกษาระดับปจจัยองคการ และระดับ
การเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปน
กระแสหลกัการพฒันาในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตบางเขนและกําแพงแสน
 2. ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเสริมสราง
ความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการ

พัฒนาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
บางเขนและกําแพงแสน

ประโยชนที่ไดจากการวิจัย
 สามารถนําองคความรู มาประยุกตใช 
ในการดําเนินการเชิงนโยบาย เพื่อเสริมสราง
ความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการ
พัฒนาในมหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆ ตลอดจน
ผลการศึกษาสามารถใชเปนแนวทางศึกษาวิจัย 
เพื่อเสริมสร างความเสมอภาคหญิงชายใน
หนวยงานอื่นๆ ตอไป

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชาย
ใหเปนกระแสหลักการพัฒนา
 ดานกระบวนการจัดสรรทรัพยากร
 ดานการกาํหนดนโยบายและการวางแผน
 ดานการบริหารงานบุคคล

ปจจัยสวนบุคคล
 1. เพศ
 2. อายุ
 3. ระดับการศึกษา 
 4. ตําแหนงงาน 
 5. สายงาน 
 6. การทํางานในตําแหนงบริหาร
 7. วิทยาเขต

 8. ปจจัยองคการ
  ดานผูนําองคการ
  ดานนโยบายและกฎระเบียบ

สมมติฐานการวิจัย
 1. ปจจยัสวนบคุคล ไดแก เพศ อาย ุ ระดบั
การศึกษา ตําแหนงงาน สายงาน การทํางาน
ในตําแหนงบริหารและวิทยาเขต มีผลตอการ
เสรมิสรางความเสมอภาคหญงิชายใหเปนกระแส
หลักการพัฒนาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตบางเขนและกําแพงแสน

 2. ปจจัยองคการมีผลตอการเสริมสราง
ความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการ
พัฒนาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
บางเขนและกําแพงแสน
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วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากร ขนาดตัวอยางและการสุมตัวอยาง  
 การวิจัยครั้งนี้มุ งศึกษาประชากรที่เปน
ขาราชการ พนักงานขาราชการ พนักงานเงิน
งบประมาณ  และพนักงานเ งินรายได ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
และกําแพงแสน ณ วันที่ 31 ธ.ค.2552 จํานวน 
5,331 คน
 คาํนวณขนาดตัวอยาง ดวยสูตรการคํานวณ
ของ Taro Yamane (1967) กาํหนดความผดิพลาด
ที่ยอมรับได (e) ที่เทากับ 0.10 ไดขนาดตัวอยาง 
197 คน 
 การสุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
หลายข้ันตอน (Multi-stage Random Sampling) 

การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
ดวยวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนตามวัตถุประสงค
การวิจัย  โดยทดสอบความเ ช่ือมั่นด วยวิธี
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ไดเทากับ .854
 ตวัแปรทีท่าํการศึกษาประกอบดวย ตวัแปร
อิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนงงาน สายงาน การทํางานใน
ตําแหนงบริหารและวิทยาเขต ปจจัยองคการ 
และตวัแปรตาม คอื การเสรมิสรางความเสมอภาค
หญิ ง ชาย ให  เ ป  นก ระแสห ลักกา ร พัฒนา 
การวัดตัวแปรปจจัยองคการ วัดผานทางความ
รูสึกนึกคิดของผูตอบแบบสอบถามในเร่ืองการ
ปฏิบัติงานภายในองคการในประเด็นเกี่ยวกับ
การท่ีผู นําองคการมีการดําเนินนโยบาย มีการ
จัดสรรงบประมาณ และกําหนดกฏระเบียบ

ที่มุ งเนนเรื่องความเสมอภาคหญิงชาย การวัด
ตัวแปรการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชาย
ใหเปนกระแสหลักการพัฒนา วัดผานทางความ
รูสึกนึกคิดของผูตอบแบบสอบถาม วาในองคการ
มีการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายเพียงใด 
ในดานจัดสรรทรัพยากรที่ใชในการทํางานตางๆ 
การกําหนดนโยบายและการวางแผน และการ
บริหารงานบคุคลบนหลกัความเสมอภาคหญงิชาย

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ทําการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือน 
เม.ย.2553 ถึง มี.ค.2554 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
 ใชสถิติรอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบคาคงที การวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว กําหนดคานัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัย
 1. ขอมูลทั่วไป
 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน สายงาน 
การทํางานในตําแหนงบริหารและวิทยาเขต 
ไดขอคนพบวากลุ มตัวอยางสวนใหญรอยละ 
70.05 เปนบุคลากรเพศหญิง และรอยละ 34.01 
มีอายุระหวาง 20-35 ป กลุมตัวอยางสวนใหญ
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 51.78 
มีตําแหนงงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายได รอยละ 37.06 ทํางานสายงานสนับสนุน 
รอยละ 81.73 ไมไดทํางานตําแหนงบริหาร 
ร อยละ 88.30 และสังกัดวิทยาเขตบางเขน 
รอยละ 80.71
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 2. ปจจัยองคการ
 ผลการวิเคราะหไดขอคนพบวา ปจจัย
องคการในภาพรวมในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
วทิยาเขตบางเขนและกําแพงแสนน้ัน มกีารปฏบิตัิ
ระดับปานกลาง ( =.2538, S.D.=.40) และปจจัย
องคการแตละดาน พบวามีการปฏิบัติดานผูนํา
องคการระดับมาก ( =.3401, S.D.=.74) ขณะท่ี
ดานนโยบายและกฎระเบียบมีการปฏิบัติระดับ
ปานกลาง ( =.1675, S.D.=.35) รายละเอียด
ปรากฏ ดังตารางที่ 1
 3. การเสริมสรางความเสมอภาคหญิง
ชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนา
 ผลการวิเคราะหไดขอคนพบวา การเสริม
สรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแส
หลักการพัฒนาในภาพรวมในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนและกําแพงแสน
นั้นอยูในระดับปานกลาง ( =.1400, S.D.=.21) 
และในแตละดานพบวา ดานกระบวนการจัดสรร
ทรัพยากรอยู ในระดับปานกลาง ( =.1218, 
S.D.=.43) ดานการกําหนดนโยบายและการ
วางแผนอยู ในระดับปานกลาง  ( =.1794, 
S.D.=.26) และดานการบริหารงานบุคคลอยูใน
ระดับปานกลาง  ( =.1218,  S.D.= .28) 
รายละเอียดปรากฏ ดังตารางที่ 2
 4. การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการ
เสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปน
กระแสหลักการพัฒนา
 ปจจัยสวนบุคล ไดแก เพศ (t=-1.114, 
P=.267) อาย ุ(F=.436, P=.647) ระดบัการศกึษา 
(F=.660, P=.578) ตาํแหนงงาน (F=.066, P=.937) 
สายงาน (t=-.901, P=.369) การทํางานตําแหนง
บริหาร (t=.421, P=.675) และวทิยาเขต (t=-.041, 
P=.967) ไมมผีลตอการเสริมสรางความเสมอภาค
หญิงชายให  เป นกระแสหลักการพัฒนาใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
และกําแพงแสน
 ขณะทีป่จจยัองคการมผีลตอการเสรมิสราง
ความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการ
พัฒนาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
บางเขนและกําแพงแสน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (F=4.469, P=.013)
 เมื่อทําการทดสอบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชาย
ใหเปนกระแสหลักการพัฒนา จําแนกตามปจจัย
องคการ เปนรายคู ดวยวิธี Scheffe พบวา การ
ที่มีการปฏิบัติเกี่ยวกับปจจัยองคการระดับนอย 
( =.026, S.D.=.20) มีการเสริมสรางความ
เสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนา
แตกตางจากการท่ีมีการปฏิบัติเกี่ยวกับปจจัย
องคการระดับมาก ( =.184, S.D.=.18) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การอภิปรายผลการวิจัย
 การท่ีปจจัยองคการมีผลตอการเสริมสราง
ความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการ
พัฒนา สามารถอธิบายและอภิปรายผลได ดังนี้
 1. ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสอดคลองกับ
ที่ เมทินี พงษเวช (2544, น. 46) กลาวถึงการ
ที่องคการมีนโยบายเร่ืองความเสมอภาคหญิง
ชาย การท่ีฝายบริหารใหการสนับสนุนอยางเต็มที่
ในการดําเนินนโยบายเสริมสรางความเสมอภาค 
รวมท้ังการจัดใหมีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อ
เสริมสรางความเสมอภาคระหวางเพศ นับวาเปน
ปจจยัในองคการทีเ่อือ้ตอการสรางความเสมอภาค
หญิงชายในการทํางาน
 2. การท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตบางเขนและกําแพงแสนมีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับปจจัยองคการดานผูนําองคการระดับ
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มาก ยอมสะทอนถึงความกาวหนาของผูนําของ
มหาวิทยาลัยที่จะสงเสริมใหเกิดความเสมอภาค
หญิงชายในการทํางาน
 3. แมว าจากผลการศึกษาพบวา ผู ที่
ทํางานตําแหนงบริหาร มีทัศนะตอการเสริม
สรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแส
หลักการพัฒนาไมแตกตางไปจากผู ที่ ไม ได 
ทํางานตําแหนงบริหาร  หากพิจารณากลุ ม
ตัวอยางท่ีทําการศึกษาคร้ังนี้ ซึ่งมีจํานวนผู ที่
ดํารงตําแหนงบริหาร 23 คน และในจํานวนน้ี 
มีถึง  10 คน  ที่แสดงทัศนะว ามีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับปจจัยองคการระดับมาก ยอมสะทอน
ถึงการท่ีพวกเขาเหลานั้นถึงรอยละ 43.5 เห็น
วาในองคการมีผู นําที่มีการดําเนินนโยบาย มี
การจัดสรรงบประมาณ และกําหนดกฏระเบียบ
ที่มุ งเนนเรื่องความเสมอภาคหญิงชาย ขณะที่
หากสามารถผลักดันใหมีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ปจจัยองคการใหมากข้ึน ก็จะเอื้ออํานวยตอการ
เสริมสร างความเสมอภาคหญิงชายให เป น
ก ร ะแสห ลั กก า ร พัฒนา ในมหา วิ ทย า ลั ย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนและกําแพงแสน
ดวย เนื่องจากถาผู บริหารในองคการแสดง
เจตจาํนง (Political will) ในเปาหมายของประเดน็
ความเสมอภาคทางเพศ จะเปนสัญญาณที่
เด นชัดที่จะมีผลในการเปลี่ยนแปลงภายใน
องคการ ดังนั้น การสนับสนุนและมุ งมั่นตอ
ห ลักความเสมอภาคของฝ  ายบริหารของ
มหาวิทยาลัย นับเปนองคประกอบหลักประการ
หนึ่งในการจัดการดานองคการตามที่สํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (2548) 
ไดนําเสนอในคูมือผูปฏิบัติงานดานการสงเสริม
ความเสมอภาคหญิงชาย

สรุปผลการวิจัย
 1. ป  จ จั ย อ ง ค  ก า ร ใ นภ าพ ร วม ใ น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
และกาํแพงแสน อยูในระดบัปานกลาง ( =.2538, 
S.D.=.40) การเสริมสรางความเสมอภาคหญิง
ชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนาในภาพรวมใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
และกาํแพงแสน อยูในระดบัปานกลาง ( =.1400, 
S.D.=.21) 
 2. ปจจยัสวนบคุคล ไดแก เพศ (t=-1.114, 
P=.267) อาย ุ(F=.436, P=.647) ระดบัการศกึษา 
(F=.660, P=.578) ตาํแหนงงาน (F=.066, P=.937)  
สายงาน (t=-.901, P=.369) การทํางานตําแหนง
บรหิาร (t=.421, P=.675) และวทิยาเขต (t=-.041, 
P=.967) ไมมผีลตอการเสริมสรางความเสมอภาค
หญิงชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนา ขณะท่ี
ปจจัยองคการ (F=4.469, P=.013) มีผลตอการ
เสรมิสรางความเสมอภาคหญงิชายใหเปนกระแส
หลักการพัฒนาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตบางเขนและกําแพงแสน อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ขอเสนอแนะจากการวิจัย
 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากการวิจัย ดังนี้
 1. สาํหรบัการวจิยัคร้ังตอไป ควรพจิารณา
ตัวแปรอื่นๆ นอกเหนือจากปจจัยองคการที่ 
คาดวานาจะมีความสัมพันธ หรือสงผลตอการ
เสริมสร างความเสมอภาคหญิงชายให เป น
กระแสหลักการพัฒนา
 2. การศึกษาวิจัย เพื่อสรางองคความรู
อย างลุ มลึกดวยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
สําหรับในอนาคต ก็จะเปนประโยชนตอแนวทาง
การเสริมสร างความเสมอภาคหญิงชายให 
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ตารางที่ 1 คาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของปจจยัองคการในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร วทิยาเขต
  บางเขนและกําแพงแสน

ปจจัยองคการ

ดานผูนําองคการ
 1. การท่ีผูนาํองคการมีความใสใจตอประเด็นความไมเสมอภาคหญิงชาย 
 2. การที่ผูนําองคการมีนโยบายที่ชัดเจนในมาตรการการขจัดการเลือก
  ปฏิบัติตอหญิงและชาย
 3. การทีผู่นาํองคการจดัสรรงบประมาณการฝกอบรมเรือ่งความเสมอภาค
  หญิงชาย
 รวมดานผูนําองคการ
ดานนโยบายและกฎระเบียบ
 4. การที่หนวยงานมีนโยบายท่ีไมเลือกปฏิบัติตอผูหญิง
 *5. การที่หนวยงานออกกฎระเบียบที่เลือกปฏิบัติตอผูหญิง
 6. การที่หนวยงานมีการฝกอบรมเรื่องความเสมอภาคหญิงชาย
 รวมดานนโยบายและกฎระเบียบ
 รวมปจจัยองคการภาพรวม

(n=197)

ระดับการปฏิบัติ

ปานกลาง
มาก

มาก

มาก

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

S.D.

 .74
 .80

 .82

 .62

 .57
 .92
 .87
 .35
 .40

Mean

 .2944
 .3553

 .3706

 .3401

 .0914
 .1726
 .2386
 .1675
 .2538

หมายเหตุ *เปนคําถามเชิงนิเสธ

เปนกระแสหลักการพัฒนาภายในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรใหมากยิ่งขึ้น
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ตารางที่ 2 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแส
  หลักการพัฒนาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนและกําแพงแสน

การเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชาย
ใหเปนกระแสหลักการพัฒนา

ดานกระบวนการจัดสรรทรัพยากร
 1. การที่บุคลากรมหาวิทยาลัยหญิงและชาย ไดรับโอกาสในการ
  เขาถงึและควบคุมทรพัยากรท่ีใชในการทํางานตางๆ อยางเทาเทยีม
  กัน จะทําใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเจริญกาวหนา 
 รวมดานกระบวนการจัดสรรทรัพยากร
ดานการกําหนดนโยบายและการวางแผน
 *2. การที่รัฐบาลและหนวยงานตางๆ ไมจําเปนตองมีนโยบายที่มีมิติ
  หญิงชาย ในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ในดานตางๆ
 3. การท่ีหนวยงานรัฐบาล เอกชน องคกรพัฒนาเอกชน องคกรอื่นๆ 
  จําเปนตองสนับสนุนใหมีนโยบายในเร่ืองความเสมอภาคหญิงชาย 
 *4. การท่ีการวิเคราะหบทบาทหญิงชาย (Gender Analysis) ไมไดทาํให
  เกิดความเสมอภาคแกบุคลากรมหาวิทยาลัย 
 *5. การท่ีในการวางแผนในแตละโครงการ/กจิกรรม ไมจาํเปนตองมีการ
  วิเคราะหบทบาทหญิงชาย (Gender Analysis) กอน
 6. การที่การวิเคราะหบทบาทหญิงชาย (Gender Analysis) จะชวย
  ใหการวางแผนเปนไปอยางตรงเปาหมายมากข้ึน
 7. การทีใ่นการวางแผน นโยบาย โครงการ/กจิกรรมตางๆ มมีติหิญงิชาย 
  จะทําใหแผนน้ันมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนกับบุคลากร
  มหาวิทยาลัยหญิงชายอยางเปนธรรม
 รวมดานการกําหนดนโยบายและการวางแผน
ดานการบริหารงานบุคคล
 8. การที่ในการมอบหมายงานใหบุคลากรมหาวิทยาลัยปฏิบัติ มีการ
  คาํนึงถึงหลักความเสมอภาคในโอกาสและสิทธใินการมีสวนรวมของ
  ทั้งหญิงและชายโดยเทาเทียมกัน
 9. การท่ีมีการเปดโอกาสใหบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหญิงและชาย
  อยางเทาเทียมกันในการรับมอบหมายงาน เชน การเปนวิทยากร 
  การแตงตั้งเปนกรรมการคณะทํางาน ประธานดําเนินการตางๆ

(n=197)

ระดับการ
เสริมสราง

ความเสมอภาค
หญิงชาย

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

S.D.

 .43

 .43

 .70

 .49

 .75

 .73

 .60

 .58

 .26

 .54

 .47

Mean

 .1218

 .1218

 -.2437

 .0863

 -.0863

 -.4772

 .1218

 .0609

 .1794

 .0254

 .0406



ปที่ 2 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2556 - ตุลาคม 2556 60 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ตารางที่ 2 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแส
  หลักการพัฒนาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนและกําแพงแสน (ตอ)

การเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชาย
ใหเปนกระแสหลักการพัฒนา

 10. การท่ีมีการเปดโอกาสใหบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหญิงและชาย 
  ไดรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศอยางเทาเทียมกัน
 11. การที่มีการกําหนดนโยบายการลาการศึกษาตออยางเทาเทียม
  ระหวางบุคลากรมหาวิทยาลัยท้ังหญิงและชาย
 12. การท่ีมีการเปดโอกาสใหบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหญิงและชาย 
  ไดรับการฝกอบรมอยางเทาเทียมกัน
 13. การที่กรณีมีตําแหนงงานวาง หนวยงานไดพิจารณาผูที่มีความรู 
  ความสามารถตลอดจนความเช่ียวชาญและความเหมาะสม บคุลากร
  มหาวิทยาลัยทั้งหญิงและชาย มีโอกาสไดรับการพิจารณาเล่ือน
  ตําแหนงอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน
 *14. การที่เพศเปนปจจัยท่ีถูกใชในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน
 15. การทีผู่บงัคบับญัชาในหนวยงานไมมกีารเลอืกปฏบิตัทิางเพศในการ
  ประเมินผลงาน
 16. การท่ีผูบังคับบัญชาในหนวยงานใหความเปนธรรมแกบุคลากรท้ัง
  หญงิและชายในการประเมนิผล เมือ่ทาํการพจิารณาความเหมาะสม
  ในการข้ึนเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน
 17. การทีห่นวยงานมกีารนําเรือ่งจรยิธรรมทางเพศของผูชายมาพจิารณา 
  เพื่อประเมินผลงาน เชน ความไมรับผิดชอบในเร่ืองเพศสัมพันธ 
  ประเด็นชูสาว 
 18. การท่ีหนวยงานมีการจัดสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีเอือ้ตอภาระ
  ของผูหญิงทีต่องดแูลเดก็ เชน สถานเลีย้งเดก็ สนามเดก็เลน โรงเรยีน
  อนุบาล ฯลฯ
 19. การที่การบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยมุ งเนนสงเสริมการมี
  สวนรวมของบุคลากรท้ังหญิงและชายในการทํางาน
 รวมดานการบริหารงานบุคคล
 รวมการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายโดยรวม

(n=197)

ระดับการ
เสริมสราง

ความเสมอภาค
หญิงชาย

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก
ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

S.D.

 .38

 .42

 .36

 .46

 .75
 .53

 .51

 .80

 .72

 .57

 .28
 .21

Mean

 .0812

 .0964

 .0761

 .0964

 -.5330
 .0812

 .1421

 .0964

 .1066

 .0863

 .1218
 .1400

หมายเหตุ *เปนคําถามเชิงนิเสธ
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แบบภาวะผูนําท่ีพึงประสงคของอธิการบดีมหาวิทยาลัยไทย 
ในทศวรรษหนา (พ.ศ.2556-2565)

Desirable Leadership Styles of Thailand’s University Rectors 
In the Next Decade (2013-2022)

ม.ร.ว.เบญจาภา ไกรฤกษ*

บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาพอนาคตแบบภาวะผูนําท่ีพึงประสงคของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยไทยในทศวรรษหนา (พ.ศ.2556-2565) เปนการวิจัยแบบผสมโดยใชเทคนิคการวิจัยแบบ 
EDFR. (Ethnographic Delphi Future Research) ที่ผสมผสานระหวางเทคนิคการวิจัยแบบ EFR 
(Ethnographic Future Research) และเดลฟาย (Delphi) ผูเชี่ยวชาญที่ใหขอมูลในการสัมภาษณ
เปนการเลือกแบบเจาะจงจากผูทรงคุณวุฒิที่เปนผู กําหนดนโยบายการอุดมศึกษา นักวิชาการ
ทางการอุดมศึกษา นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ทั้งในอดีตและปจจุบัน ใหเปนผูมองภาพ
ในอนาคตของการวิจัยครั้งนี้ ใน 3 สถานการณ คือ สถานการณที่ดีเกินคาด สถานการณเลวรายและ
สถานการณที่นาจะเปนไปไดมากที่สุด การคํานวณหาคําตอบเกิดข้ึนเปน 2 ระยะ คือ หาภาพจากการ
มอง 3 สถานการณของผูเชี่ยวชาญแตละคนมาหาคารวมของผูเชี่ยวชาญ 15 คน และใชเทคนิคเดลฟาย
เพื่อหาฉันทามติ โดยไดคําตอบใน 3 ดาน คือ คุณลักษณะ แนวคิด และทักษะ 
 ผลการวจิยัไดภาพอนาคตแบบภาวะผูนาํทีพ่งึประสงคของอธกิารบดไีทยในทศวรรษหนา เปน 2 สวน 
สวนแรก คือ การมองภาพอนาคตโดยทั่วไป พบวา คุณลักษณะของอธิการบดีไทยไมมีการเจาะจงเพศ 
ควรมีสุขภาพรางกายและจิตใจท่ีสมบูรณ มีสติ มีความขยันทํางานหนัก เขาถึงคนสถานการณและงาน
ไดดี เปดใจรับฟงผูอื่นและมีเปาหมายในการพัฒนาศักยภาพของคนไทย อธิการบดีควรมีแนวคิดดาน
ความรับผิดรับชอบ ความซ่ือสัตยมีหลักการ ความมีวิสัยทัศน สรางผูนําในอนาคตและมีความโปรงใส 
อธิการบดีควรมีทักษะในการตัดสินใจ สามารถในการส่ือสาร รูจักพัฒนาตนเอง รูจักบริหารคน ในสวน
ที่ 2 พบวา แบบภาวะผูนําที่พึงประสงคของอธิการบดีไทยในทศวรรษหนา (พ.ศ.2556-2565) มีการ
ผสมผสานของแบบภาวะผูนําพื้นฐานกับวิถีคิดแบบไทยบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทยทําใหเกิดเปนแบบ
ภาวะผูนําไทยสมดุล ไดแก การลดอัตตา มีความละอายและความเกรงกลัวตอบาป ประพฤติตนอยูใน
ศีล 5 มี พรหมวิหาร 4 ตามองดาวเทาติดดิน คือ รูจัก การแขงขันบนพ้ืนฐานของความเปนจริง เขาใจ
และสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในความเปนจริงได
 นอกจากนั้นยังมีประเด็นที่นาสนใจ คือ การที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยไทยจะตองมองการณไกล
สูระดับนานาชาติโดยควรรูจักการแกปญหา ตอตานการคอรัปชั่น สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและ

*นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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นวัตกรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี มีจิตสาธารณะ เปนผูนําสังคม มีความสามารถในการใชภาษา
อังกฤษในการส่ือสาร รูจักการใชวัฒนธรรมองคการใหเปนประโยชน รูจักการจัดลําดับความสําคัญและ
มีวิธีการคิดแบบหลายมุมมอง ถึงแมอธิการบดีของมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
และมหาวิทยาลัยเอกชน จะมีนโยบายและพันธกิจท่ีแตกตางกัน แตสิ่งท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยทุก
แหงควรมีรวมกันในอนาคต คือ การเปนผูนําในการลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคมและ
ความเห็นแกตัวที่เกิดข้ึนแลวในสังคมไทยและเปนผูนําในการเพ่ิมศักยภาพของคนไทยดานการแขงขัน
และการสรางนวัตกรรมในอนาคต
 การวิจัยครั้งนี้อาจเปนประโยชนในการคัดสรรและการฝกอบรมอธิการบดี ขอเสนอแนะในการ
วิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาแบบภาวะผูนําที่พึงประสงคของอธิการบดีมหาวิทยาลัยไทยในทศวรรษหนา 
โดยการศึกษาขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสีย เชน นักศึกษา และภาคตลาดแรงงาน หรือวิจัยเฉพาะ
ในสวนที่เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมของอธิการบดีไทยในทศวรรษหนา

คําสําคัญ : แบบภาวะผูนํา อธิการบดี มหาวิทยาลัยไทย ทศวรรษหนา

Abstract
 The objective of this research is to study future desirable leadership styles of Thailand’s 
university rectors in the next decade (2013-2022). It is a Mixed-Methods type of research, using 
the Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) technique which is a combination of the 
Ethnographic Future Research (EFR) and Delphi (D) techniques. Data were obtained from 
questionnaires and interviews with 15 experts who were purposively selected from highly 
qualified persons responsible for prescribing higher education policies, academics in the 
field of higher education, chairpersons of university councils and university rectors-both past 
and present. They were asked to provide views on key aspects studied in this research, based 
on three scenarios: Optimistic Scenario, Pessimistic Scenario and Most Probable Scenario. 
Calculation of results were done in two phases: to find viewpoints of each expert regarding 
the three scenarios, and calculate the combined results of the 15 samples, and using 
the Delphi technique to arrive the consensus, by obtaining the results in 3 dimensions: 
characteristics, philosophy assumptions and skills.
 Results of the research show future desirable leadership styles of Thailand’s university 
rectors in the next decade in two parts. The first part is a general view indicating that in terms 
of characteristics, there is no sex specific, they should have perfect physical and mental 
health, being mindful, diligent, ready to work hard, have a good understanding of people, 
situations, and tasks, be receptive to opinions of others, and aim at developing potentials 
of the Thai people. In terms of philosophy assumptions, rectors should have accountability 
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and integrity, be principled and have visionary in grooming future leaders, and also be 
transparent. Skills that leaders should have include the following: decision-making, 
communication, self-development and people management. In the second part, 
research results show that future leadership styles of Thailand’s university rectors in 
the next decade should be a mixture of fundamental leadership styles and Thai ways 
of thinking based on Thai culture which would lead to a Thai well-balanced leadership 
style, that is, less egocentric; being ashamed of committing sins and having moral 
dread; observing the five precepts of Buddhism; practicing the four Bhramavihara 
(sublime states of mind); aiming for the stars with feet firmly on the ground, that is, being 
competitive while recognizing realities; understand the philosophy of sufficiency economy and 
able to apply it for use.
 In addition, others issues of interest include the necessity for Thailand’s university 
rectors to be forward-looking at the global level by knowing how to solve problems; oppose 
to corruption; promote life-long learning and innovation; conduct themselves to serve as 
good role model; possess a public conscience; be a leader of society; able to use English 
language in communication; know how to use organizational culture beneficially, can 
prioritize; and have multi-dimension viewpoints. Although rectors of state universities, 
state-controlled universities, and private universities have different policies and missions 
but what they should have in common in the future is to be leaders in narrowing the economic 
and social inequalities and selfishness that exist in Thai society and be leaders in enhancing 
potentials of Thai people to compete and build up innovation in the future.
 This research can be useful in the selection and training of rectors. Suggestions for 
future research is to study desirable leadership styles of Thailand’s university rectors in the 
next decade based on data from other stakeholders such as university students and the 
labour market sectors, or focusing specifically on the issues of morals and ethics of rectors in 
the next decade.

Keywords : desirable leadership stylesrectors thailand’s  university the next decade

บทนํา
 การจะพัฒนาประเทศเพื่อเขาสูประชาคม
อาเซียน และสามารถดํารงอยูไดอยางสันติสุข
และย่ังยืน ตองมีการเตรียมความพรอม และการ
วางแผน เพือ่รบัมอืกบัการเปล่ียนแปลงในอนาคต

ที่จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว กรอบความรวมมือ
ของการเปนประชาคมอาเซียน ประกอบดวย 
3 เสาหลัก ไดแก 1. ประชาคมการเมืองและ
ความม่ันคงอาเซียน 2. ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ง
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ทั้งสามเสาหลักน้ีเก่ียวของกับการศึกษาอยาง
หลีกเล่ียงไมได เนื่องจากการศึกษาจะเปนเคร่ือง
มอืในการพฒันาความสามารถในการแขงขันและ
อยูรวมกับเพื่อนบานในประชาคมอาเซียน ดังนั้น
คนไทยตองมีความพรอมเพ่ือตอบสนองนโยบาย
ตางๆ ของประเทศไทย ไมวาจะเปนการใชภาษา 
อังกฤษเป นภาษาหลักในการเรียนการสอน 
การเรียนรูภาษาประเทศเพ่ือนบาน อยางนอย
หน่ึงภาษา การเขาสูมหาวิทยาลัยอาเซียน และ
การแขงขันท่ีเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากการประกอบ
อาชีพในบางสาขาวิชา สามารถเขามาทํางาน
ขามประเทศไดโดยถูกกฎหมาย ไดแก วิศวกร 
พยาบาล  สถาปนิก  นักสํ า รวจ  นักบัญชี 
ทันตแพทย และแพทย รวมทั้งเปาหมายให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางดานการศึกษา Hub 
educations สิ่งเหลานี้ทําใหระบบการศึกษา
ของไทยตองมีการปรับเปลี่ยนใหมใหเหมาะสม
กับสถานการณปจจุบัน การจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพถือเปนการสรางความพรอมใหกับคน
ไทยในการเปนพลเมืองอาเซียน ซึ่งปรากฏใน
ยุทธศาสตรด านการศึกษาของอาเซียนดวย
เชนกัน คือ 1. สงเสริมและสรางความตระหนัก
ในความเปนอาเซียน 2. เพ่ิมการเขาถึงคุณภาพ
การศึกษาในทุกระดับ ทั้งระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และบัณฑิตศึกษา 3. เพิ่มคุณภาพ
การศกึษา มาตรฐานการปฏิบตังิาน พฒันาวชิาชพี 
และการเรียนรูตลอดชีวิต 4. สรางความเขมแข็ง
และพัฒนาระบบการติดตอสื่อสาร ใหมีการ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ อยางทั่วถึง
และทั่วโลก  เ พ่ือให  เ กิดความเป นสากลใน
ระบบของการศึกษา 5. ใหการสนับสนุน สงเสริม 
หนวยงานและภาคสวนอื่นๆ
 นอกจ าก น้ั นป ร ะ เ ทศ ไ ทย ยั ง ไ ด  รั บ
ผลกระทบจากปจจัยภายนอกอีกด วย  การ

เปล่ียนแปลงของสังคมโลกท่ีสงผลตอความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โดยเฉพาะการเขาสู
สังคมผูสูงอายุ วิถีการดํารงชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปเปนสังคมออนไลน มีการส่ือสารไรพรมแดน 
ทําใหเกิดการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม มีการ
ใหความสําคัญกับคุณภาพและมาตรฐานใน
ดานตางๆ โดยเฉพาะดานการศึกษามากข้ึน รวม
ทั้งมีความขัดแยงทางความคิดดานสังคมและ
การเมือง การเปล่ียนแปลงดังกลาวสงผลกระทบ
ตอการพัฒนาอุดมศึกษาไทยที่เปนท้ังอุปสรรค
และโอกาส ดังนี้
 1. การเป ล่ียนแปลงโครงสร  างของ
ประชากรท่ีเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุของหลาย
ประเทศในโลกรวมทั้งประเทศไทยมีผลตอการ
เคล่ือนยายคนวัยทํางานขามประเทศ และจะมี
ผลกระทบกับการพัฒนาประเทศไทยในอีก 
10-20 ป ขางหนาอยางมาก เนื่องจากในปจจุบัน
การเพิ่มของประชากรคอนขางคงท่ีหรือเพิ่มขึ้น
ในอัตราท่ีลดลง 
 2. การเป ล่ียนแปลงภายใต กระแส
โลกาภิวัตน สงผลใหสังคมไทยมีความเปน
วัตถุนิยม พึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต 
ประจําวันมากขึ้น การหล่ังไหลของวัฒนธรรม
ตางชาติทาํใหคานิยมและประเพณีดัง้เดมิท่ีดงีาม
ถูกทําลาย สังคมไทยเผชิญวิกฤติความเสื่อมถอย
ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 3. การใหความสําคัญกับคุณภาพการ
ศกึษาในการผลติบณัฑติเปนนโยบายทีท่กุประเทศ
พัฒนาอยางจริงจังและตอเน่ือง แตประเทศไทย
ยังไมสามารถปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยาง
เปนรูปธรรม 
 4. การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับ
ปญหาดานความมั่นคงของประเทศทั้งที่มาจาก
ความเสี่ยงของการกอการรายและอาชญากรรม
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ข ามชาติที่มีแนวโน มขยายตัวทั่วโลกและมี
รูปแบบที่ทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น และทั้งที่
มาจากปญหาความไมสงบภายในประเทศ เชน 
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตที่ยัง
คงมีอยู  ความแตกแยกท่ีมีป ญหาจากความ
เหล่ือมล้ําไมเปนธรรมในสังคม ความแตกแยก
ทางความคิดที่ไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวม
เปนท่ีตั้ง ตลอดจนเสถียรภาพของรัฐบาล (แผน
พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 
พ.ศ.2555-2559:2-5) อุดมศึกษาไทยในชวง 
ป 2555-2559 ตองมีการพัฒนาอยางกาวกระโดด 
เพือ่เปนแหลงความรูทีต่อบสนองการแกไขปญหา
วิกฤติและชี้นําการพัฒนาอยางยั่งยืนของชาติ
และทองถ่ินโดยเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศให
เขมแขง็ขึน้ ภายใตหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
และตองสงเสริมการพัฒนาประเทศใหสามารถ
แขงขนัไดในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
โดยยุทธศาสตรมี
 4. ยุทธศาสตร คือ “LEGS” STRA TEGY 
L=Leader of Change Management for Quality 
Education (All for Quality Educational Quality 
Education at All) (เปล่ียนระบบการนําองคการ
ให ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค รวม)  E=
Educator Professional (พัฒนาอาจารยใหเปน
มืออาชีพ และพัฒนาผูเชี่ยวชาญมืออาชีพให
เปนอาจารย) G=Graduated with Quality and 
Social Responsibil i ty (ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิ ตอย  า งก  า วก ระ โดด )  S = S a t a n g 
Utilization (ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา 
เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนเลิศ) 
(แผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ฉบับที ่11 
พ.ศ.2555-2559:1-2)
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 การศึกษา

เปนเครือ่งมอืสาํคญัสงูสดุอยางหนึง่ในการพฒันา
ศักยภาพของคนในประเทศ ใจความสรุปไดวาใน
การพฒันาทรพัยากรบคุคลเพือ่การพฒันาประเทศ 
การศึกษาชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ 
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ทําใหมีความรู 
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม สามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ในกระบวนการ
เรียนรูไดมุ งปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเก่ียวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษา
และสงเสริมสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ เคารพหลัก
กฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย มีความภาคภูมิใจความเปนไทย รักษา
ผลประโยชนสวนรวมของชาติ สงเสริมทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมถึง
ภูมิปญญาทองถ่ินของไทย อนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การศึกษาทําใหคน
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ สามารถ
พึ่งตนเองได มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝรู  
และเรียนรู ดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545, 2546:3) ในปจจุบัน
มีวิกฤตการณตางๆ เชน วิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤติ
สังคม  วิกฤติสิ่ งแวดล อม  วิกฤติการเมืองที่
เชื่อมโยงกันอยางสลับซับซอนและยากตอการ
เขาใจและแกไข สังคมตองการปญญามากกวาน้ี
จึงจะออกจากสภาวะวิกฤติได ระบบอุดมศึกษา
ควรจะเปนหัวรถจักรทางปญญาท่ีพาประเทศ
ออกจากวิกฤติ  (ประเวศ  วะสี ,  2552:3) 
สอดคล  อ งกั บบทบาทของมหาวิ ทยาลั ย
ซึ่งเป นแหลงใหความรู ขั้นสูง ทําหนาท่ีผลิต
บัณฑิต  เป นแหลงผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนา
ประเทศ การวิจัย รวมถึงการบริการสังคม รวมมือ
กับทุกภาคส วนในการวิ เคราะห ป ญหาเชิง
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โครงสรางและปญหาอ่ืนๆ อยางรอบดานเพ่ือ
นําไปสูแนวทางในการหาทางออกและความ
รวมมือในการปฏิรูปประเทศไทย (วิจารณ พานิช, 
2553: 1) องคประกอบที่สําคัญของมหาวิทยาลัย 
คือ คน สถานท่ี และกระบวนการเรียนการสอน
สําหรับคนน้ันนอกจากจะหมายถึงอาจารย  
นักศึกษา และเจาหนาที่มหาวิทยาลัยแลวยัง
หมายความถึงอธิการบดีซึ่งทําหนาที่ผู บริหาร
มหาวิทยาลัยนั้นอีกดวย (วิโรจน ถิรคุณโกวิท, 
2543:152)
 นอกจากน้ีนโยบายการออกนอกระบบของ
มหาวิทยาลัย ทําใหมหาวิทยาลัยของรัฐจะตอง
เปล่ียนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
ซึ่งจะตองบริหารงานเพื่อแขงขันกับมหาวิทยาลัย
เอกชน เปนประเด็นที่นาสนใจ เนื่องจากปจจุบัน
มหาวิทยาลัยไทยประสบปญหาตางๆ มากมาย
และคาดวาปญหาเหลานั้นจะมีความซับซอน
และรุนแรงมากข้ึน หากมหาวิทยาลัยออกนอก
ระบบ ความตองการใหมหาวิทยาลัยออกนอก
ระบบ ก็เน่ืองจากแนวคิดที่วาการบริหารงานโดย
รัฐยังมิกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด การบริหารหนวยงานเหลานั้นควรอยูใต
เอกชนซึ่งบริหารไดดีกวาตามแนวคิดเสรีนิยม
ใหม นั่นเปนแรงผลักดันที่สําคัญที่ตองการให
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ แตป ญหาการ
ออกนอกระบบที่มีคนกลัวกันก็คือ แนวคิดที่
ตั้งอยูบนการแปรรูปสวัสดิการดานการศึกษา
ให ตกอยู  ในมือของเอกชนเป นสําคัญ  เมื่อ
มหาวิทยาลัยตกอยู ในมือเอกชนก็ต องคํานึง
ถึงการแขงขันตามกลไกตลาดซ่ึงเนนเร่ืองกําไร
เปนสําคัญ ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยออกนอก
ระบบยอมกอใหเกดิผลกระทบในวงกวางตอสงัคม
ในหลายมิติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาถึงการ
ศึกษา ซึ่งก็ไมตางจากการซ้ือบริการอยางหน่ึง

ที่ผู รับบริการจําตองจายเงินจํานวนหนึ่งเพื่อ
แลกซ้ือความรู และมหาวิทยาลัยท่ีเนนเร่ืองของ
กําไรยอมมีระบบการคิดราคาคาเทอมที่แพง
กวาเดิม ซึ่งเทากับเปนการจํากัดมิใหบุคคลที่
ขาดแคลนทุนทรัพยเขารับบริการดานการศึกษา
 ดวยเหตุตางๆ เหลานี้ ทําใหมหาวิทยาลัย
ตองการผูบริหารท่ีมีคุณภาพ ที่จะสามารถบริหาร
งานใหมหาวิทยาลัยมีความกาวหนา ดังน้ันผูนํา
จึงตองมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการบริหารงาน
มหาวิทยาลัย
 ปริญญา ตันสกุล กลาววา “อธิการบดี เปน
บุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนผูนําเพื่อทําหนาท่ี
รับผิดชอบการบริหารงานของหนวยงาน ในการ
บริหารงานอธิการบดีจะต องใช ทั้ งความรู 
ความสามารถหรืออิทธิพลตางๆ ที่มีอยูในตัวตน
ทุกสถานการณ ปฏิบัติการ อํานวยการ หรือใช
กระบวนการติดตอสัมพันธตางๆ เพื่อปฏิบัติงาน
ใหสาํเรจ็ลลุวงตามเปาหมายอยางมปีระสทิธภิาพ 
อธิการบดีที่สามารถแสดงบทบาทการเปนผูนํา
บุคคลอ่ืนไดโดยไมตองมีการบังคับหรือจูงใจใดๆ 
แตสามารถทําใหบุคคลอ่ืนยอมรับและศรัทธา
จนพรอมที่จะเชื่อและทําตามอยางจริงใจดวย
ความสมัครใจ จะเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ”
 จากความเปนมาและความสําคัญของ
ปญหาท่ีเกี่ยวกับแนวโนมของมนุษยกับกระแส
โลกในปจจบุนั และอนาคต ประกอบไปดวยความ
เสี่ยงตางๆ มากมาย ดังนั้น ระบบอุดมศึกษาไทย
ในชวงป 2555-2559 ตองมีการพัฒนาอยาง
กาวกระโดด เพือ่เปนแหลงความรูสาํหรับทรพัยากร
มนุษย สามารถตอบสนองการแกไขปญหาวิกฤติ
และช้ีนําการพัฒนาอยางยั่งยืนของชาติและ
ทองถิ่น โดยเรงสรางภูมิคุ มกันในประเทศให
เขมแขง็ขึน้ ภายใตหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
และตองสงเสริมการพัฒนาประเทศใหสามารถ
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แขงขนัไดในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
และอธิการบดีซึ่งทําหนาที่ผูบริหาร และในฐานะ
ผูนําของมหาวิทยาลัยแตละแหง ซึ่งเปนผูกํากับ
ดูแลสงเสริมความรู ความสามารถตางๆ ใหแก
นิสิตนักศึกษา เพื่อใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มี
คุณภาพตรงตามสภาพแวดลอมในปจจุบันท่ี
ประเทศไทยไดกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 
 ดังนั้น ผู วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
เรื่อง แบบภาวะผูนําที่พึงประสงคของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยไทยในทศวรรษหนา (พ.ศ.2556-
2565) ในประเด็นคําถามท่ีวา ภาพอนาคตของ
แบบภาวะผูนําท่ีพึงประสงคของอธิการบดี ดาน
คุณลักษณะ (Characteristics) เปนอยางไร ดาน
แนวคิด (Philosophy Assumptions) เปนอยางไร 
และดานทักษะ (Skills) เปนอยางไร

วัตถุประสงคของการวิจัย
 เพื่อศึกษาภาพอนาคตของแบบภาวะผูนํา
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยไทยในทศวรรษหนา 
(พ.ศ.2556-2565)

ผลการวิจัย
 นอกจากไดศึกษาภาพอนาคตของแบบ
ภาวะผู นําที่พึ งประสงค ของอธิการบดีของ
มหาวิทยาลัยไทยในทศวรรษหนาที่ เปนแบบ
พืน้ฐานแลว ยงัพบวามแีบบภาวะผูนาํทีพ่งึประสงค
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยไทยในทศวรรษหนาที่
เปนแบบไทยสมดุลอีกดวย จากการวิเคราะห
ขอมูลปรากฏผลดังนี้

การวิจัยเชิงคุณภาพ
 ผลการวิจัยแบบภาวะผูนําท่ีพึงประสงค
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยไทยในทศวรรษหนา 
(พ.ศ.2556-2565) พบวา

 1) แบบภาวะผู นําในดานคุณลักษณะ 
(Characteristics) ที่พึงประสงคของอธิการบดี 
คอื ควรมีวฒุกิารศึกษาในระดับปริญญาเอก ควรมี
ตําแหนงทางวิชาการในระดับผูชวยศาสตราจารย
ขึ้นไป  ควรมีประสบการณด านการบริหาร
มหาวิทยาลัยในระดับอืน่มาแลวไมนอยกวา 2 ครัง้ 
มีความขยัน บุกบั่น ทํางานหนัก เปนผู มีสติ 
สามารถตอบสนองตอแรงกดดันจากสถานการณ
ตางๆ ไดอยางรูเทาทัน และสมเหตสุมผล สามารถ
เขาถึงผูคน สถานการณและตัวงานอยางแทจริง 
อธิการบดีตองเปนผูที่มีสุขภาพรางกายแข็งแรง 
มีสภาพจิตใจที่เขมแข็ง และในปจจุบันไมวา
เพศชายหรือเพศหญิงก็สามารถดํารงตําแหนง
อธิการบดีไดดีเทาเทียมกัน ควรมีเปาหมายที่
แทจริงของตนเองท่ีจะอุทิศตนเพ่ือการทํางาน
ดานพัฒนาการอุดมศึกษา และทรัพยากรมนุษย
ในสังคมไทย ควรเปนผูเปดใจ สามารถเขาใจ 
และเขาถึงผู อื่นไดอยางแทจริง นอกจากน้ัน
ยังควรมีปยวาจา ออนนอมถอมตน มีคุณลักษณะ
แบบกัลยาณมิตร และตองลดอัตตา (ความมี
ตัวตน) ลง
 2) แบบภาวะผู  นํ า ในด  านแนว คิด 
(Philosophy Assumptions) ที่พึงประสงคของ
อธิการบดี คือ ตองเปนผูมีความรับผิดรับชอบ 
เปนผูที่มีความซื่อสัตยและทํางานตามหลักการ 
เปนผูที่มีความโปรงใส เปนผูมีวิสัยทัศนกาวไกล 
เปนผูสรางผูนําในอนาคต เปนผูนําวุฒิจริยธรรม 
และเปนผูสรางเครอืขาย นอกจากนีอ้ธกิารบดไีทย
ควรใหความสําคัญกับความเปนไทยและภูมสิงัคม
ไทยในทุกรูปแบบ ควรมีการดํารงชีวิตที่ตั้งอยูใน
ความดีงาม เปนตัวอยางแกผูอื่นโดยประพฤติตน
ใหอยูในศีล 5 ความละอายและเกรงกลัวตอบาป
เปนคุณธรรมประจําใจท่ีอธิการบดีควรมีเพื่อ
ไมปฏิบัติตนเปนแบบอยางของความไมดีใน
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สังคมยุคใหมที่เต็มไปดวยการคอรัปชั่น ความ
เห็นแก ตัว  และความประพฤติที่ผิดทํานอง
คลองธรรม ควรมีพรหมวิหาร 4 อันประกอบ
ดวย เมตตา (ปรารถนาใหผูอื่นไดรับสุข) กรุณา  
(ปรารถนาใหผู อื่นพนทุกข) มุฑิตา (ยินดีเมื่อ
ผู อื่นไดดี) อุเบกขา (วางตัวและใจเปนกลาง) 
และควรบริหารทรัพยากรดวยความพอดีคุมคา
และไมฟุงเฟอตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงและความเส่ียงตางๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นในโลกอนาคต
 3) แบบภาวะผูนําในดานทักษะ (Skills) 
ที่พึงประสงคของอธิการบดี คือ ทักษะในการ
สื่อสาร ทักษะในการพัฒนาตนเอง ทักษะในการ
บริหารคน ทักษะในการตัดสินใจ ทักษะดาน
การบริหารการเปลี่ยนแปลง และทักษะการคิด
นอกกรอบ นอกจากน้ันอธิการบดีควรมีทักษะใน
การแขงขัน มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะ
สรางผลงานใหสําเร็จลุลวงโดยต้ังอยูบนพ้ืนฐาน
ของความเปนจริง ดังคําพังเพยท่ีกลาววา “ตาม
องดาวเทาติดดิน” ทักษะการเตรียมพรอมและ
การปรับตัวบนฐานของความเขาใจในหลักแหง
ความไมเที่ยงแท คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
และควรมีทักษะในการบริหารตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

การวิจัยเชิงปริมาณ
 1) ผลการวิจัย เ พ่ือฉายภาพอนาคต
ของแบบภาวะผูนําท่ีพึงประสงคของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยไทยในทศวรรษหนา (พ.ศ.2556-
2565) พบวาแบบภาวะผูนําในดานคุณลักษณะ 
(Characteristics)
  1.1 แบบภาวะผูนาํในดานคณุลกัษณะ
พื้นฐาน (Standard Characteristics Leadership 
Styles) ที่มีฉันทามติมากที่สุด ไดแก อธิการบดี

ควรมีความขยัน บุกบั่น ทํางานหนัก ควรเปน
ผู มีสติ สามารถตอบสนองตอแรงกดดันจาก
สถานการณ ต  างๆ  ได อย างรู  เท  า ทันและ
สมเหตุสมผล ควรเขาถึงผูคน สถานการณและ
ตัวงานอย างแท จริง  ควรเป นผู ที่มีสุขภาพ
รางกายและจิตใจแข็งแรง ไมวาเพศชายหรือ
เพศหญิงก็สามารถดํารงตําแหนงอธิการบดี
ไดดีเทาเทียมกัน ควรมีเปาหมายที่แทจริงของ
ตนเองท่ีจะอุทศิตนเพ่ือการทํางานดานพัฒนาการ
อุดมศึกษา และทรัพยากรมนุษยในสังคมไทย 
และควรเปนผูที่เปดใจ สามารถเขาใจ และเขาถึง
ผูอื่นไดอยางแทจริง
 1.2 แบบภาวะผู นําในดานคุณลักษณะ
ไทยสมดุล (Thai Well-Balanced Characteristics 
Leadership Styles) ที่มีฉันทามติมาก ไดแก 
การมีปยวาจา ชวยใหอธกิารบดีสรางความสัมพนัธ
ไดดีในทุกระดับ การเปนคนออนนอมถอมตน 
ใหเกียรติผู อื่น ชวยใหอธิการบดีทํางานสําเร็จ
ลุลวงไดงายขึ้น ความมีอัธยาศัยดี โอบออมอารี 
มีเมตตา เกรงใจผูอื่น นิยมการประนีประนอม 
เปนคุณลักษณะที่อธิการบดีพึงมีเปนคุณลักษณะ
ที่เรียกวา กัลยาณมิตร และการใหความสําคัญ
ตอผูอื่นดวยการลดอัตตา (ความมีตัวตน)
 2) แบบภาวะผู  นํ า ในด  านแนว คิด 
(Philosophy Assumptions)
  2.1 แบบภาวะผู นําในดานแนวคิด
พื้นฐาน (Standard Philosophy Assumptions 
Leadership Styles) ที่มีฉันทามติมากที่สุด ไดแก 
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยและทํางานตาม
หลกัการ มวีสิยัทศันกวางไกล สรางผูนาํในอนาคต 
และสรางเครือขาย
  2.2 แบบภาวะผูนาํในดานคุณแนวคิด
ไทยสมดุล (Thai Well-Balanced Philosophy 
Assumptions Leadership Styles) ที่มีฉันทามติ
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มากท่ีสุด ไดแก ควรมีการดํารงชีวิตตั้งอยูใน
ความดีงาม เปนตัวอยางแกผูอื่นโดยประพฤติตน
ใหอยูในศีล 5 ความละอายและเกรงกลัวตอบาป
เปนคุณธรรมประจําใจท่ีอธิการบดีควรมีเพื่อ
ไมปฏิบตัตินเปนแบบอยางของความไมดใีนสงัคม
ยุคใหมที่เต็มไปดวยคอรัปชั่น ความเห็นแกตัว 
และความประพฤติที่ผิดทํานองคลองธรรม 
พรหมวิหาร 4 อันประกอบดวย เมตตา (ปรารถนา
ใหผู อื่นไดรับสุข) กรุณา (ปรารถนาใหผู อื่น
พนทุกข) มุฑิตา (ยินดีเมื่อผู อื่นไดดี) อุเบกขา 
(วางตัวและใจเปนกลาง) ควรเปนหลักธรรม
ประจําใจของอธิการบดี เพื่อที่จะสามารถครองใจ
คนจํานวนมากได และควรบริหารทรัพยากร
ดวยความพอดีคุ มคาและไมฟุ งเฟอตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเ พียง เพื่ อรอง รับการ
เปลี่ยนแปลงและความเส่ียงตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ในโลกอนาคต
 3) แบบภาวะผูนําในดานทักษะ (Skills) 
  3.1 แบบภาวะผู นําในดานทักษะ
พื้นฐาน (Standard Skills Leadership Styles) ที่
มีฉันทามติมากท่ีสุด ไดแก ทักษะในการส่ือสาร 
ทักษะในการพัฒนาตนเอง ทักษะในการบริหาร
คน และทักษะในการตัดสินใจ
  3.2 แบบภาวะผูนาํในดานทกัษะไทย
สมดุล (Thai Well-Balanced Skills Leadership 
Styles) ที่มีฉันทามติมากท่ีสุด ไดแก มีทักษะ
ในการแขงขัน มีความปรารถนาแรงกลาที่จะ
สรางผลงานใหสําเร็จลุลวงโดยต้ังอยูบนพ้ืนฐาน
ของความเปนจริง ดังคําพังเพยท่ีกลาววา “ตาม
องดาวทาวติดดิน” และควรมีทักษะในการบริหาร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ขอเสนอแนะ
 1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
 แบบภาว ะ ผู  นํ า ท่ี พึ ง ป ร ะส งค  ด  า น
คุณลักษณะ ไมควรจํากัดเพศชายหรือเพศหญิง
ในการดํารงตําแหนงอธิการบดี อธิการบดีควร
เปนผูมสีขุภาพรางกายแข็งแรง และมีสภาพจิตใจ
ที่เขมแข็ง มีความขยัน เปนตัวอยางท่ีดีใหผูใต
บังคับบัญชา มีความรู ความสามารถในหลายๆ 
ด  าน  เพื่ อตอบสนองความต  อ งกา รจาก
สถานการณตางๆ ไดเปนอยางดี อธิการบดีควร
มีความออนนอม ถอมตน ใหเกียรติผูอื่นชวยให
อธิการบดีทํางานสําเร็จลุลวงไดงายขึ้น ความ
มีอัธยาศัยดี โอบออมอารี มีเมตตา เกรงใจ
ผูอื่น นิยมการประนีประนอม เปนคุณลักษณะ
ที่อธิการบดีพึงมี  เป นคุณลักษณะท่ีเรียกว า 
กัลยาณมิตร แบบภาวะผูนําท่ีพึงประสงค ดาน
แนวคิด อธิการบดีตองมีวิจารณญาณในการ
แกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางถูกตองและ
ทันทวงที มีความสามารถปฏิบัติงานใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อธิการบดีควร
สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยเปนองคการแหงการ
เรียนรู และสนับสนุนการสรางนวัตกรรมทางการ
ศึกษา และอธิการบดีควรกําหนดทิศทางการ
อุดมศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ  
ควรประพฤติตนอยูในศีล 5 ควรมีความละอาย
และเกรงกลัวตอบาป ควรมีพรหมวิหาร 4 และ
อธิการบดีควรบริหารทรัพยากรดวยความพอดี
คุมคาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงตางๆ ที่อาจเกิด
ขึ้นในโลกอนาคต แบบภาวะผูนําที่พึงประสงค 
ดานทักษะ อธิการบดีสามารถกําหนดเปาหมาย
และวางแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
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ไดอยางเหมาะสมกบัสถานการณ มคีวามสามารถ
ในการจัดลําดับความสําคัญของงานไดอยาง
ถูกตอง ใหคําแนะนําตอบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
มีความสามารถในการใช ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร มีทักษะในการเจรจาตอรอง สามารถ
สรางความเขาใจ สามารถโนมนาว สรางแรง
จูงใจ และอธิการบดีมีทักษะในการแขงขัน มี
ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะสรางผลงาน
ใหสําเร็จลุลวงโดยต้ังอยู บนพ้ืนฐานของความ
เปนจริง ดังคําพังเพยท่ีกลาววา “ตามองดาว
เทาติดดิน” และที่สําคัญอธิการบดีควรมีทักษะ
ในการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
  2.1 การวิจัยเร่ือง แบบภาวะผูนําที่
พึงประสงคของอธิการบดีมหาวิทยาลัยไทยใน
ทศวรรษหนา (พ.ศ.2556-2565) นี้ มีขอจํากัดใน
หลายประเด็น เชน ขอจํากัดในดานระยะเวลาใน
การเก็บขอมูล งบประมาณ และการเขาถึงแหลง
ขอมลู ดวยเหตุนีผู้ศกึษาจึงมีขอ เสนอแนะสําหรับ
ผู ที่ต องการทําวิจัยในประเด็นนี้ ควรทําการ
วิจัยความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษา และสถาน
ประกอบการที่รับนักศึกษาไปทํางานเพื่อจะได
มุมมอง และภาพรวมถึงการบริหารมหาวิทยาลัย
ของอธิการบดีและความคาดหวังของนักศึกษา 
และสถานประกอบการในการพัฒนาระบบการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยใหมีคุณภาพ 
มาตรฐานเปนท่ียอมรับในสังคม และตรงกับ
ความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบัน และ
อนาคต
  2.2 การวิจัยเร่ือง แบบภาวะผูนําที่
พึงประสงคของอธิการบดีมหาวิทยาลัยไทยใน
ทศวรรษหนา (พ.ศ.2556-2565) นี้ ควรศึกษา

เ ก่ี ยว กับ คุณธรรมจ ริยธรรมของ ผู  บ ริ หา ร
มหาวิทยาลัย และระดับการบริหารกิจการบาน
เมืองและสังคมที่ดีของผู บริหารมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยเพื่อเปนแนวทางในการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารมหาวิทยาลัย 
และระดับการบริหารกิจการบานเมืองและสังคม
ที่ดีของผูบริหารมหาวิทยาลัยในประเทศไทยใหมี
ความเหมาะสมสอดคลองกับการพัฒนาในระดับ
องคกร ระดับสังคม และระดับประเทศท่ีดีตอไป
ในอนาคต
  2.3 การวิจัยเร่ืองแบบภาวะผูนําที่
พึงประสงคของอธิการบดีมหาวิทยาลัยไทยใน
ทศวรรษหนา (พ.ศ.2556-2565) นี้ ควรเพิ่มเติม
การวิจัยเชิงปริมาณใหมากกวานี้ควบคูกับการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เพราะจะทําใหทราบประเด็น
ชัดเจนและลึกซึ้งมากย่ิงขึ้น และควรเปดรับฟง
ความคิดเห็นจากนักศึกษา และสถานประกอบ
การท่ีรบันกัศกึษาไปทาํงานวามคีณุภาพมาตรฐาน
ทางวิชาชีพ มีความสามารถเหมาะสมตรงกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน อยู ร วมกับ
ผู ร วมงาน และสังคมเปนอยางไร เพื่อนําผล
การวิจัยมาพัฒนาระบบการศึกษาไทยให 
เจริญกาวหนามีคุณภาพ และมาตรฐานเปนที่
ยอมรับตอไปในอนาคต
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รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีความเปนไปไดความเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1

A Report of the Research on the Possible, Suitable, Effi cient and 
Effective Model of the Administration of the Small-Sized Schools 

Affi liated to Ubon Ratchathani’s Educational Service Area 1

ดร.กวินทรเกียรติ นนธพละ*, ดร.ดุริยะ จันทรประจํา** 

บทคัดยอ
 การศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีความเปนไปได เหมาะสม 
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
มวีตัถปุระสงค ดงันี ้(1) เพือ่ศกึษาสภาพปจจบุนัของการบรหิารจดัการโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัสํานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 (2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย 
เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความเปนไปได เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (3) เพื่อนําเสนอขอเสนอเชิงนโยบายเก่ียวกับรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่มีความเปนไปได เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชากร ผูวิจัยใชโรงเรียนขนาดเล็กใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จํานวน 166 แหง เปนหนวยที่ใชใน
การศึกษา ผูใหขอมูล ประกอบดวย ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผูมี
สวนไดเสีย รวม 1,685 คน การศึกษาวิจัยแบงออกเปน 5 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ศึกษาจากเอกสารเพ่ือ
ศึกษาขอมูลพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และรูปแบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก ระยะที่ 3 ศึกษาสัมภาษณเชิงลึก ระยะที่ 4 การจัดทําประชาพิจารณ และ 
ระยะท่ี 5 การจัดสนทนากลุมเพ่ือรับฟงขอคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ประกอบ
ดวย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบบันทึกการสนทนากลุม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
รอยละ และสถิติเชิงพรรณนาตรวจสอบความถูกตองแบบสามเสา (Triangulation) ผลการศึกษาวิจัย 
ไดดังนี้
 (1) สภาพปจจบุนัของการบรหิารจดัการโรงเรยีนขนาดเลก็ พบวา ดานคาใชจาย โรงเรยีนขนาดเลก็
มีคาใชจายในการจัดการศึกษา โดยเฉลี่ย 46,026.49 บาทตอคนตอป มีอัตราสวนครู 1 คน ตอนักเรียน 

*ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
**ผูอํานวยการโรงเรียนบานปาขา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
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11.83 คน สถานศึกษาขนาดเล็ก รอยละ 78.92 มีครูไมครบชั้น เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ 
การเรียนการสอนปกติ การเรียนรวม การสอนแบบคละช้ัน ครูอาสา หมุนเวียนส่ือการเรียนการสอน 
ครูหมุนเวียน และศูนยการเรียนรู คิดเปนรอยละ 36.14, 29.52, 13.86, 7.23, 6.02, 5.42, และ 1.81 
ตามลาํดบั และปญหา ในดานการบรหิารจดัการทีพ่บมากทีสํ่าคญั 4 ลาํดบัแรก ไดแก ขาดเงนิงบประมาณ 
ขาดสื่อการจัดการเรียนรูที่ทันสมัย ขาดการระดมทรัพยากร ขาดอาคารประกอบที่จําเปน ( =4.94)
 (2) รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความเปนไปได เหมาะสม มี 6 รูปแบบ เรียง
ตามลําดับจากมากไปหานอยที่สุดไดดังนี้ การสอนแบบคละชั้น การเรียนรวม ครูอาสา หมุนเวียนสื่อ
การเรียนการสอน ครูหมุนเวียน และศูนยการเรียนรู สวนรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมและเปนไปไดนอย
มากแตเปนรูปแบบที่มีประสทิธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุดมี 2 รูปแบบ คือ การยุบรวมโรงเรียน และ
การเลิกลมโรงเรียน แตจากการประชาพิจารณเพื่อรับฟงขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา ไดรับ
การตอตานอยางกวางขวาง
 (3) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีความเปน
ไปได เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พบวา รูปแบบการสอนแบบคละช้ัน เปนรูปแบบ
ที่สามารถ ดําเนินการไดทันที รองลงไป คือ การหมุนเวียนส่ือการเรียนการสอน สวนการยุบรวม และการ
เลิกลมโรงเรียนเปนรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดแตมีความเหมาะสมและเปนไปได
นอยมากควรดําเนินการเปนลําดับสุดทายและเปดโอกาสใหผู เกี่ยวของมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ทุกขั้นตอน

คําสําคัญ : รูปแบบ การบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ความเปนไปได ความเหมาะสม ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล

Abstract
 The research aimed to study 1) the current conditions of the administration of the 
small-sized schools affiliated to Ubon Ratchathani’s Educational Service Area 1; 2) the opinions 
of the stakeholders regarding the practical, suitable, efficient and effective model of the 
administration of the small-sized schools; 3) to propose the policy concerning the practical, 
suitable, efficient and effective model of the administration of the small-sized schools. The 
populations in the research were 1,685 teachers, educational personnel, the school commission 
members and the stakeholders from 166 schools. The research was divided into five stages: 
stage 1 dealt with a study of basic information of the small-sized schools, stage 2 studied 
the current conditions, the problems and the model of the administration of the small-sized 
schools, stage 3 investigated the in-depth interviews, stage 4 conducted a public hearing 
and stage 5 was concerned with the focus group. The research instruments consisted of 
the questionnaire, the interviews, and the record of the focus group. Statistics used in data 
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analysis were percentage,  and a descriptive statistics.
 The researching findings were as follows.
 1) As regards the current conditions of the administration of the small-sized schools, 
it was found that the small-sized schools spent the average of 46,026.49 baht per head; the 
teacher-student ratio was one teacher per 11.83 students. The small-sized schools (78.92) did 
not have enough teachers. 
 In view of the model of the administration, it was found that 166 schools under study 
had seven types of administration as illustrated in the descending order: learning-teaching 
(36.14), co-learning (29.52), mixed class (13.86), volunteer teachers (7.23), circulation of the 
instructional media (6.02), circulation of teachers (5.42) and the learning center (1.81). The 
problems found in the administration were lack of budget, unavailability of the new learning 
media, lack of the resources and lack of the buildings (X=4.92).
 2. There were six practical, suitable and efficient models of the administration as given 
in the order of significance: mixed class, co-learning, volunteer teachers, circulation of 
instructional media, teaching in turn, and the learning centers. The models which were least 
suitable and possible, but most efficient were the merger and dissolving the schools. Based 
on the public hearing, there was a widespread opposition against the idea.
 3) As for the recommendations for the policy on the possible, suitable and efficient 
model of the administration, it was found that the teaching based on a mixed class could be 
immediately implemented, followed by a circulation of the instructional media. The dissolving 
and merger of the schools was the most efficient model, but the least possible one. It should 
be used as a last resort. Those concerned should participate in all steps of making decision.

Keywords : model administration small-sized schools possibility and suitability efficiency and 
effectiveness.

กํ าหนดภายใต  ก า ร ใช  ท รั พยากรอย  า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองและมาตรการ
บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรของคณะกรรมการ
กําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ 
(คปร.) นอกจากน้ีระบบการศึกษาไทยกําลัง
ประสบปญหาทาทายท่ีสําคัญประการหน่ึง 
คือ การมีโรงเรียนขนาดเล็กจํานวนมากและมี

บทนํา
 ภารกิจเร งด วนในการปฏิบัติงานของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคือการสงเสริม
ใหระบบการศึกษาเปนระบบท่ีมีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพควบคู กันไป โดยตองสงเสริม 
สนับสนุนใหโรงเรียนสามารถดําเนินการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนใหไดตามมาตรฐานท่ีหลักสูตร
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แนวโนมสูงขึ้นทุกป เนื่องจากประชากรวัยเรียน
มีจํานวนลดลง และความนิยมของผูปกครองที่
ตองการสงบุตรหลานไปเรียนในเมือง ปจจุบัน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมี
โรงเรียนในสังกัดจํานวน 31,508 โรงเรียน และ
เปนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจํานวนนักเรียนต่ํากวา 
120 คนลงมาจํานวนมากถึง 14,397 โรงเรียน 
คิดเปนรอยละ 45.82 ของจํานวนโรงเรียนทั้งหมด 
และเปนโรงเรยีนทีไ่มมนีกัเรียนเลยแมแตคนเดียว
จํานวน 137 โรงเรียน โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต 
1-20 คน จาํนวน 444 โรงเรยีนโรงเรยีนทีม่นีกัเรยีน 
21-40 คน จํานวน 1,967 โรงเรียน โรงเรียนท่ี
มีนักเรียน 41-60 คน จํานวน 3,082 โรงเรียน 
โรงเรียนท่ีมีนักเรียน 61-80 คน จํานวน 3,355 
โรงเรียน โรงเรียนที่มีนักเรียน 81-100 คน จํานวน 
3,040 โรงเรียน และโรงเรียนท่ีมนีกัเรียน 101-120 
คน จาํนวน 2,372 โรงเรียน โดยในจํานวนโรงเรียน
ขนาดเล็กเหลาน้ีเปนโรงเรียนท่ีมีครูไมครบช้ัน 
7,280 โรงเรียน อัตราสวนครูตอนักเรียน 1:12.46 
(ขอมูล 10 มิถุนายน 2553) การมีโรงเรียนขนาด
เล็กจํานวนมากดังกลาวทําใหการจัดการศึกษา
ไมสามารถสะทอนคุณภาพและประสิทธิภาพ
ไดเพียงพอ กลาวคือ เกิดการใชทรัพยากรอยาง
ไมคุมคา มีขอจํากัดดานการใชครูหรือไมสามารถ
จัดครูไดครบชั้น และขาดแคลนสื่อเทคโนโลยี
ทางการศกึษา สงผลใหคณุภาพการศกึษาจงึลดลง
อยางตอเน่ือง (สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน. ม.ป.ป.) สภาพปญหาและ
ขอจํากัดของโรงเรียนขนาดเล็กที่สําคัญ คือ ครู
ไมครบชั้น จํานวน 7,280 แหง คาใชจายดานเงิน
เดือนและเงินคาวิทยฐานะครูมีอัตราสูง จํานวน
ครูตอนักเรียนโดยภาพรวมเพียงยังตํ่า (1:12) 
ดานการพัฒนาคุณภาพนักเรียนไมเปนที่น า
พึงพอใจ  และไม ผ านการรับรองมาตรฐาน 

(สมศ.2548) ชุมชนยังเขามามีสวนรวมนอย
มาก  และจากการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ของสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พบวา โรงเรยีนขนาดเลก็ยงัคงใชงบประมาณและ
ทรัพยากรท่ีไมคุมคาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
การทดสอบระดับชาติ ยังไมเปนไปตามเปาหมาย 
และมีสภาพปญหาคลายคลึงกันใน 4 ดาน คือ 
ดานการบริหารจัดการ ดานการจัดการเรียน
การสอน ดานความพรอมทางปจจัยของโรงเรียน 
และดานการมีสวนรวมของชุมชน (http://blog.
eduzones.com/enn/81516)
 จากเหตุผลดังกลาว คณะกรรมการปฏิรูป
ระบบราชการ (คปร.) โดยมติคณะรัฐมนตรีเห็น
ชอบแนวทางการจดัอตัรากาํลงัและบรหิารจดัการ
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554) จึงกําหนด
วัตถุประสงค เพื่อลดจํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก
ตามนโยบายและยุทธศาสตรการขับเคล่ือนการ
ปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง โดยมเีปาหมาย 
ภายในปการศึกษา 2561 จํานวนโรงเรียนขนาด
เล็กลดลงรอยละ 50 โดยแนวทางการควบรวม 
สถานศึกษาท่ีมีนักเรียนต้ังแต 120 คนลงมา 
ไปรวมกับสถานศึกษาอ่ืน เพื่อใหการบริหาร
และจัดการศึกษา มีประสิทธิภาพ เกิดผลดีแก
ผู เรียน ทั้งในดานสิทธิโอกาสและคุณภาพการ
ศกึษา ภายในปการศกึษา 2561 (http://kruthaioei1.
ning.com) 
 ในสวนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาอบุลราชธาน ีเขต 1 ปจจบุนัมโีรงเรยีน
ขนาดเล็กในสังกัดจํานวน 166 โรงเรียน คิดเปน
รอยละ 65.08 ของโรงเรียนท้ังหมด (สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพ้ืนท่ีประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1. 2553) สภาพปญหาในการบริหารจัดการ
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โรงเรยีนขนาดเลก็กไ็มแตกตางกบัปญหาทีเ่กดิขึน้
กับโรงเรียนขนาดเล็กทั่วๆ ไป โดยหากพิจารณา
ในดานคาใชจายตอหัวนักเรียนตอปงบประมาณ 
ในปงบประมาณ 2554 โดยภาพรวมเฉล่ียจาก
งบประมาณทุกรายการ จะพบวา มีคาใชจาย
จํานวน 46,026.49 บาทตอคนตอป งบประมาณ
หรือเฉล่ียเดือนละ 3,835.541 บาทตอคน โดย
เฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนระหวาง 
1-20 คน จะเสียคาใชจายในการจัดการศึกษา
สูงสุดคิดเปนจํานวน 79,936.91 บาทตอคนตอป 
ในขณะท่ีโรงเรียนขนาดกลางโรงเรียนขนาดใหญ
และโรงเรียนขนาดใหญพิเศษมีคาใชจายตอหัว
นักเรียนคิดเฉลี่ยตอคนตอปจํานวน 7,441.60 
บาท, 7,066.12 บาท และ 3,900.57 บาท ตามลําดบั 
ซึ่งจะเห็นไดวาคาใชจายสําหรับการจัดการศึกษา
ในโรงเรียนขนาดเล็กมีคาใชจายสูงกวาโรงเรียน
ขนาดใหญและขนาดใหญพิเศษ มีอัตราสวนครู
ตอนักเรียนโดยเฉล่ียคิดเปน 1:16, 1:19 และ 
1:24 คน ตามลําดบั และโรงเรียนขนาดเล็กเหลาน้ี
เปนโรงเรียนท่ีมคีรไูมครบช้ันจํานวน 131 โรงเรียน 
หรือคิดเปนรอยละ 78.92 ของโรงเรียนขนาดเล็ก 
โดยท่ีโรงเรียนขนาดกลางมีจํานวนโรงเรียนท่ีมีครู
ไมครบชั้นเรียนจํานวน 1 โรงเรียนหรือคิดเปน
รอยละ 1.25 ของโรงเรียนขนาดกลาง สวนโรงเรียน
ขนาดใหญและขนาดใหญพิเศษมีครูครบช้ัน
ทุกโรงเรียน จากสภาพปญหาการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก และนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการดังกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยที่จะ
ศกึษาวจิยั เรือ่ง “รปูแบบการบรหิารจดัการโรงเรยีน
ขนาดเล็กที่มีความเปนไปได ความเหมาะสม 
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล” เพ่ือจะได
เปนขอมูลสารสนเทศ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 
อันจะเป นประโยชน ต อการบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็กใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและตรงตามความตองการของ
ผูมีสวนได สวนเสีย

วัตถุประสงค
 1. เพือ่ศกึษาสภาพปจจบุนัของการบรหิาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
 2. เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ 
โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีความเปนไปไดเหมาะสม 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3. เพื่อนําเสนอข อเสนอเชิงนโยบาย
เก่ียวกับรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็กท่ีมีความเปนไปได เหมาะสม เกดิประสทิธภิาพ
และประสิทธิผล

ขอบเขตในการวิจัย
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
 ประชากร การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ในปการศึกษา 
2554 จํานวน 166 แหง ผูใหขอมูล ประกอบดวย 
ผูอํานวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง 
   กลุมตัวอยาง การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผู วิจัย
ศึกษาจากโรงเรียนขนาดเล็กท้ังหมด 166 แหง 
ผู ใหขอมูลคัดเลือกแบบเจาะจง รวม 4 ระยะ 
จํานวน 1685 คน แบงตามระยะที่ใชในการศึกษา
วิจัยออกเปน 5 ระยะ ประกอบดวย
 ระยะท่ี 1 ศึกษาจากเอกสารเพ่ือวิเคราะห
ขอมูลพื้นฐาน โดยผูวิจัยเอง
 ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา 
และรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาด
เลก็ทีเ่หมาะสม เกดิประสทิธภิาพ และประสทิธผิล 



ปที่ 2 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2556 - ตุลาคม 2556 78 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ศึกษาจากโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมด 166 แหง 
ผูใหขอมูลประกอบดวย ครู ผูบริหารสถานศึกษา 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และผู นํา
ชุมชน รวมโรงเรียนละ 4 คน รวมผู ใหขอมูล 
644 คน 
 ระยะท่ี 3 การสัมภาษณเชิงลึก ในโรงเรียน
ขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ใน 5 อําเภอๆ 
ละ 1 แหง รวม 5 แหง โดยการสัมภาษณ
คณะกรรมการสถานศึกษา รวมผูใหขอมูล 45 คน
 ระยะท่ี 4 การจดัทาํประชาพจิารณ โดยการ
เชญิผูมสีวนไดเสยีในการจดัการศกึษาสถานศกึษา
ขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาอบุลราชธาน ีเขต 1 จาํนวน 166 แหง 
มารับฟงผลการศึกษาวิจัยและรับฟงขอคิดเห็น 
โรงเรียนละ 6 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการ
โรงเรียน ผูแทนครู ผูแทนศิษยเกา ผูแทนศาสนา 
ผู แทนผู ปกครองและผู แทนนักเรียน รวมผู ให
ขอมูล 966 คน 
 ระยะที่ 5 การจัดสนทนากลุมเพื่อรับฟง
ขอคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิในพื้นที่ ประกอบดวย 
ผูแทนสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ผูแทนสถาบนั
อุดมศึกษา ผูแทนโรงเรียนขนาดเล็ก ผูแทนชุมชน 
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูรวมสนทนา 
จํานวน 30 คน

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย
     ในการศึกษาวิจัย ผูวิจัยไดแบงเปน 4 ระยะ 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลแตละระยะ ใชเคร่ืองมือ 
ดังนี้
 ระยะท่ี 1 ศึกษาจากเอกสารเก่ียวกับขอมูล
พื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก 
 ระยะที่  2 การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ
การบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก ใช

แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ มีลักษณะเปนแบบ
สาํรวจรายการ (Check List) และแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) แบงเปน 3 ตอน 
ประกอบดวย ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอมูลพื้นฐานผู ตอบ ตอนที่ 2 การสอบถาม
เกี่ยวกับสภาพปจจุบันและปญหา และ ตอนที่ 3 
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก
ที่มีความเปนไปได เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
 ระยะที่ 3 การสัมภาษณเชิงลึก เครื่องมือ
ทีใ่ช เปนแบบสัมภาษณเกีย่วกับรปูแบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีความเปนไป
ไดเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
คณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนกลุ ม
ตัวอยาง 5 อําเภอๆ ละ 1 แหง 
 ระยะที่ 4 การจัดประชาพิจารณ เครื่องมือ
ที่ใชเปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ มีลักษณะ
เปนแบบสํารวจรายการ (Check List) และแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบง
เปน 2 ตอน ประกอบดวย ตอนที่ 1 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานผูตอบ ตอนที่ 2 รูปแบบ
การบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่เปนไป
ได ความเหมาะสม ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล 
 ระยะที่ 5 การจัดสนทนากลุ ม (Focus 
Group) เครื่องมือที่ใช เปนแบบสนทนากลุม แบง
เปน 2 ตอน ตอนที่ 1 เกี่ยวกับรูปแบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีมีความเปนไปได 
ความเหมาะสม ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 
และ ตอนท่ี 2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก

ผลการศึกษาวิจัย 
 ผู วิจัยศึกษาวิจัยจากสถานศึกษาขนาด
เล็ก  ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบวา ผล
การศึกษาข อมูลพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก 
พบวา ดานเงินงบประมาณ มีคาใชจายในการ
ดําเนินการ เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ 
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียน
ขนาดใหญ และโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ มี
คาใชจายในการดําเนินการ ตอนักเรียนตอคน
ตอป 46,026.49, 7,441.60, 7,066.12 และ 
3,900.07 บาท ตามลําดับ ดานอัตราสวนของ
ครูตอนักเรียน พบวา โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 
โรงเรียนขนาดใหญ โรงเรียนขนาดกลาง และ
โรงเรียนขนาดเล็ก  มีสัดส วนครูต อนักเรียน 
เรียงตามลําดับ ดังนี้ คือ 1:24.45, 1:19.85, 
1:16.06 และ 1:11.83 ดานจํานวนครูไมครบช้ัน 
พบวา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง 
โรงเรียนขนาดใหญ และโรงเรียนขนาดใหญพเิศษ 
มีจํานวนครูไมครบชั้น คิดเปนรอยละ เรียงตาม
ลําดับไดดังนี้ คือ 78.92, 1.25, 0.0, 0.0 ดาน
ผลการทดสอบระดับประถมศึกษาปที่ 6 ในปการ
ศึกษา 2553 พบวา โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 
โรงเรียนขนาดใหญ โรงเรียนขนาดกลาง และ
โรงเรียนขนาดเล็ก มีผลการทดสอบเฉลี่ยที่สูง
กวาระดับชาติคิดเปนรอยละ เรียงตามลําดับ
ไดดังนี้ 100, 100, 46.25 และ 44.81 
 ผลการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีความเปนไปได
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล พบวา
ผู  ต อบแบบสอบถามจากคณะกร รมกา ร
สถานศึกษา จํานวน 644 คน สวนใหญเปน
เพศชาย คิดเปนรอยละ 86.50 จากการสอบถาม
สภาพปจจุบันและผลการศึกษาวิจัย ปญหา
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กใน 
10 รายการ พบวามีปญหาในระดับมากที่สุด 
11 รายการ ที่สําคัญ 4 ลําดับแรก ไดแก ขาดเงิน

งบประมาณ ขาดสื่อการจัดการเรียนรูที่ทันสมัย 
ขาดการระดมทรัพยากร ขาดอาคารประกอบ
ที่จําเปน (=4.94) ดานรูปแบบการบริหารจัดการ
 สถานศึกษาขนาดเล็กในปจจุบัน พบวา 
โรงเรียนขนาดเล็กจํานวน 166 แหง มีรูปแบบการ
บริหารจัดการ เรียงตามลําดับ ไดดังน้ี การเรียน
การสอนปกติ (60 แหง) การเรียนรวม (49 แหง) 
การสอนแบบคละชั้น  (23 แห ง )  ครูอาสา 
(12 แหง)  หมุนเวียนสื่อการเรียนการสอน 
(10 แหง) ครูหมุนเวียน (9 แหง) และศูนย
การเรียนรู (3 แหง) คิดเห็นรอยละ 36.14, 29.52, 
13.86, 7.23, 6.02, 5.42, และ 1.81 ตามลําดับ
 ผลการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบ
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามความ
คิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ใน 9 
รูปแบบท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกําหนดไว พบวา รูปแบบที่มีความ
เปนไปไดมากที่สุดมี 3 รูปแบบ คือ การสอนปกติ 
การเรียนรวม และการสอนแบบคละชั้น รูปแบบ
ที่มีความเปนไปไดอันดับ 2 มี 4 รูปแบบ คือ 
การจัดครูอาสา  การหมุนเวียนส่ือการเรียน
การสอน การจัดครูหมุนเวียน และการจัดศูนย
การเรียนรู และรูปแบบท่ีผูเก่ียวของไมเห็นดวย
หรือเปนไปไมไดเลย คือ การยุบรวมโรงเรียน และ
การเลิกลมโรงเรียน 
 ผลการจัดประชาพิจารณเกี่ยวกับรูปแบบ
การบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก ใน 
4 ดาน คือ ดานความเหมาะสม ดานความเปน
ไปได ดานประสิทธิภาพ และดานประสิทธิผล 
พบวา ดานความเหมาะสม และดานความ
เปนไปไดที่สามารถดําเนินการไดทันที มี 2 
รูปแบบ คือ รูปแบบการเรียนรวม และการสอน
แบบคละชั้น แตดานความมีประสิทธิภาพและ
ดานความมีประสิทธิผลอาจไมเกิดขึ้น สวน



ปที่ 2 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2556 - ตุลาคม 2556 80 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รูปแบบท่ีมีความเปนไปไดแตยังไมเหมาะสม 
ผูดําเนินการจะตองใชเวลาในการประชาสัมพันธ 
สรางความเขาใจและเปดโอกาสใหผู เกี่ยวของ
รับทราบขอมูลที่แทจริงเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
คือ การจัดครูอาสา การหมุนเวียนสื่อการเรียน
การสอน การหมุนเวียนครู การจัดศูนยการเรยีนรู 
และรูปแบบที่ไมมีความเหมาะสม และเปนไป
ไมได เลยในการดําเนินการ คือ การยุบรวม
โรงเรียน  และการเลิกล มโรงเรียน  เพราะ
ผู เกี่ยวของไมเห็นดวยและแสดงความคิดเห็น
ในเชิงการตอตานอยางชัดเจน แตถาสามารถ
สรางความเขาใจใหทุกฝายเขาใจและเห็นความ
จําเปนได จะเปนรูปแบบท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการบริหารจัดการมากที่สุด 
 ผลการจัดสนทนากลุม (Focus Group) 
เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
ขนาดเล็ก พบวา 
 1. รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
ขนาดเล็กที่สามารถดําเนินการไดทันที่มีความ
เปนไปได และมีความเหมาะสม คือ การเรียนรวม 
การสอนแบบคละชั้น และการจัดหาสื่อการเรียน
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพใหโรงเรียนขนาดเล็ก
หมุนเวียนสื่อการเรียนการสอน สวนรูปแบบที่
ไมสามารถดําเนินการไดและไมมีความเหมาะสม 
คือ การยุบรวมโรงเรียนและการเลิกลมโรงเรียน 
ถึ งแม  จ ะ เป  น วิ ธี ก า รที่ มี ป ระสิ ทธิ ผลและ
ประสิทธิภาพมากที่สุดก็ตาม 
 2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับ
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก
ที่มีความเปนไปได เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล มีดังนี้
 1) รูปแบบการเลิกล มโรงเรียน  เป น
รูปแบบท่ีมีความเหมาะสมเปนไปไดนอย แตมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในระดับมาก แต

เงื่อนไขท่ีจะทําใหรูปแบบน้ีเกิดขึ้นได คือ จะตอง
เปนโรงเรียนขนาดเล็กมาก นักเรียนไมเกิน 20 คน 
มีแนวโนมวา จํานวนนักเรียนลดลงทุกป ที่สําคัญ
ที่สุดก็คือ ผู มีสวนไดสวนเสียทุกคนทุกฝายมี
ความเห็นดวย
 2) รปูแบบการยบุรวมโรงเรียน เปนรปูแบบ
ที่มีความเหมาะสมเปนไปได มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลในระดับมาก แตเงื่อนไขท่ีจะ
ทําใหรูปแบบนี้เกิดขึ้นได คือ จะตองมีการบริหาร
จดัการในโรงเรียนท่ีไปยบุรวมอยางมีประสิทธภิาพ 
การเดินทางไปเรียนของนักเรียนจะตองสะดวก
และปลอดภัย และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย
ตองมีความเห็นดวย
 3) รูปแบบของการเรียนรวม เปนรูปแบบ
ที่มีความเหมาะสมเปนไปได มีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผลในระดับมาก แตเงื่อนไขท่ีจะ
ทําใหรูปแบบนี้เกิดขึ้นได คือ การเดินทางไปเรียน
รวมของนักเรียนจะตองสะดวกและปลอดภัย 
ไดรับการเอาใจใสที่ดีพอและคณะครูในโรงเรียน
ที่ไปเรียนรวมจะตองพึงพอใจ ไมคิดวาเปนภาระ
งานท่ีเพิ่มมากขึ้น
 4) รูปแบบศูนยการเรียนรู เปนรูปแบบ
ที่มีความเหมาะสมเปนไปได มีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผลในระดับมาก แตมีเงื่อนไข
ที่จะทําใหรูปแบบนี้เกิดขึ้นได คือ ศูนยการเรียน
รูจะตองมีความพรอมในการบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพ การเดินทางของนักเรียนไปเรียนท่ี
ศูนยจะตองสะดวกและปลอดภัย
 5) รูปแบบครูอาสา เปนรูปแบบที่มีความ
เหมาะสมเปนไปไดปานกลาง มปีระสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผลระดับมาก แตมีเงื่อนไขที่จะทําให
รูปแบบนี้เกิดขึ้นไดก็คือ จะตองมีผู ที่มีความ
เสียสละมาเปนครูอาสาเพียงพอและตรงกับ
สาระการเรียนรูที่ขาดแคลนดวย
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 6) รูปแบบครูหมุนเวียน เปนรูปแบบที่มี
ความเหมาะสม เปนไปไดปานกลาง มปีระสิทธภิาพ
และมีประสิทธิผลในระดับมาก แตมีเงื่อนไขท่ีจะ
ทําใหรูปแบบน้ีเกิดข้ึนได คือ การจะตองมีครูที่
เสียสละที่หมุนเวียนไปสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก 
และระบบการบรหิารจดัการจะตองมีประสทิธภิาพ 
รวมทั้งมีการสรางปฏิสัมพันธอันดีระหวางครูกับ
นักเรียน
 7) รูปแบบการหมุนเวียนสื่อ การเรียน
การสอน เปนรูปแบบที่มีความเหมาะสม เปนไป
ไดปานกลาง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
ระดับมาก แตมีเงื่อนไขที่จะทําใหรูปแบบนี้เกิด
ขึน้ได คอื จะตองมสีือ่การเรยีนการสอนท่ีมคีณุภาพ 
และมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 8) รูปแบบการสอนแบบคละชั้น เปน
รปูแบบท่ีมคีวามเหมาะสม เปนไปไดในระดับมาก 
เพราะผูมีสวนไดสวนเสีย สวนใหญเห็นวา เปน
รูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสําหรับโรงเรียนขนาด
เล็ก แตมองในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
อาจจะอยูในระดับปานกลางไปทางคอนขางนอย 
แตเง่ือนไขท่ีจะทําใหรูปแบบน้ีเกิดข้ึนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็คือ จะตองพัฒนา
ครูใหมีความรู ความสามารถในการสอนแบบ
บูรณาการท่ีหลากหลายท้ังในสาขาวิชาและชวง
อายุของผูเรียนดวย

อภิปรายผล
 จากผลการศึกษาที่พบวา รูปแบบบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กทั้ง 8 รูปแบบมีทั้ง
ขอดีและขอจํากัดในการดําเนินงาน จึงสามารถ
อภิปรายผลในดานของความเหมาะสมความเปน
ไปได ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังตอไปนี้
 1) รูปแบบการเลิกล มโรงเรียน  เป น
รูปแบบที่ผู มีสวนไดสวนเสียเห็นดวยนอยมาก 

(อยูในระดับที่ 7 ใน 8 รูปแบบ) ถึงแมวาจะเปน
รูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ที่สุด โดยผูมีสวนไดสวนเสียเห็นวา ถาจะมีการ
เลิกลมจริงๆ นาจะเกิดจากปญหาดานการขาด
แคลนอาคารสถานท่ีและงบประมาณเปนสําคัญ
และจากการสัมภาษณหลายคนที่บอกวาไม
ตองการใหมีการเลิกลมโรงเรียน เพราะโรงเรียน
ถือวาเปนที่สําคัญของหมูบาน ถามีการเลิกลม
โรงเรียนนักเรียนจะเดินทางไปโรงเรียนไกลขึ้น
และ ท่ี สํ า คัญคิ ด ว  า โ ร ง เ รี ยนขนาด เ ล็ กมี
คุณภาพใกลเคียงหรือมากกวาโรงเรียนขนาด
กลางดวย ผลดังกลาวท่ีไมสอดคลองกับผล
วิจัยของสุทัศน ประสาชนสุวรรณ (2544-89) 
ที่พบวา ครูผูสอนและผูบริหารและครูมีความเห็น
ดวยกับนโยบายการยุบรวมโรงเรียน
 2) รูปแบบการยุบรวมโรงเรียน  เป น
รูปแบบที่มีประสิทธิภาพมาก มีประสิทธิผลสูง 
มีความเหมาะสมมาก แตมีความเปนไดนอย 
ทั้งน้ี เพราะผู มีสวนไดเสียยังมีความยึดติดใน
สถาบันโรงเรียนทั้งๆ ที่รูวา การมีโรงเรียนขนาด
เล็กน้ัน มีคาใชจายตอหัวของหองเรียนสูงกวา
โรงเรียนขนาดอื่นๆ มาก เพราะเขาคิดวา โรงเรียน 
คอื สถาบันทางสังคมหน่ึงของหมูบานใน 3 สถาบัน 
คือ บาน วัด โรงเรียน ถาหากขาดโรงเรียนไปก็จะ
ไมสมบูรณ ทั้งๆ ที่ปจจุบันการคมนาคมก็สะดวก
สบาย การเดินทางไปเรียนในโรงเรียนอื่นๆ ที่อยู
ไมไกลจากหมูบานเดิมนัก ก็สามารถไปไดงาย 
อยางไรก็ตาม ถารัฐสามารถจัดโรงเรียนศูนยหรือ
โรงเรยีนทีไ่ปเรียนรวมใหมคีณุภาพมากยิง่ขึน้ และ
จัดรถบริการรับสงนักเรียนที่สะดวกและปลอดภัย
ก็คงจะทําใหผู  เกี่ยวของเปลี่ยนแนวคิดไปได 
ดังจะเห็นไดจากปจจุบันน้ี โรงเรียนเอกชนหลาย
แหง ไดขยายตัวขึ้นอยางรวดเร็ว โดยการนํารถ
ไปรับนักเรียนถึงบานโดยตรง ทําใหผู ปกครอง
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ไดรับความสะดวกสบาย จึงไดยายลูกไปเรียน
 3. รปูแบบการมาเรียนรวม ซึง่เปนรปูแบบ
ที่ มี ค วาม เป  น ไป ได  ต ามความ เหมาะสม 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู ในระดับมาก 
แตเงื่อนไขยังอยูที่วา เราจะเอาช้ันใดไปเรียนรวม
กันบาง ซึ่งจากขอมูล ที่ไดคงจะตองเปนเด็กที่
โตพอสมควร คือ ป.3-6 ขึ้นไป สวนชั้นปฐมวัย-
ป.2 คงตองเรียนที่โรงเรียนเดิม สิ่งสําคัญก็คือ 
โรงเรียนท่ีเปนโรงเรียนรวม จะตองมีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีครูและสื่อการสอน
เพียงพอ สวนนักเรียนที่ไปเรียนรวม ก็คงตองเปน
เรื่องความปลอดภัย และความสะดวกสบายใน
การเดินทางเหมือนกับรูปแบบอื่นๆ ที่มีการขนสง
นักเรียนออกนอกโรงเรียนเดิม
 4. รูปแบบศูนยการเรียนรู ก็มีลักษณะท่ี
ไมแตกตางจากโรงเรียนเรียนรวมมากนัก แตจะ
ตองเนนที่คุณภาพและประสิทธิภาพของศูนยการ
เรยีนรู จงึจะทําใหโรงเรียนเล็กๆ อืน่เกิดความสนใจ
และสงนักเรียนเขามาเรียน
 5. รูปแบบครูอาสา รูปแบบน้ีถึงแมจะมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก แตความเปน
ไปไดก็คงมีเพียงปานกลาง เพราะจากผลการ
สัมภาษณผูเก่ียวของบอกวา ครูอาสาหายาก โดย
เฉพาะในบางวิชาเอก เชน ภาษาอังกฤษ เปนตน 
ในขณะที่โรงเรียนใหญๆ ในเมือง ที่มีงบประมาณ
จะจางครเูหลานี ้ในราคาทีแ่พงมาก โรงเรยีนขนาด
เลก็จึงมโีอกาสนอย นอกจากนี ้ถงึแมจะมคีรอูาสา 
แตก็เดินทางลําบาก เพราะโรงเรียนขนาดเล็ก
สวนมากจะอยูหางไกล และการคมนาคมไมคอย
สะดวก
 6. รูปแบบครูหมุนเวียน รูปแบบนี้อาจจะ
ทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมาก
ขึ้นได แตขาดครูที่เสียสละ ที่จะหมุนเวียนไปสอน
ในโรงเรียนอื่นๆ และการหมุนเวียนก็จะทําใหครู

มีปญหาในเรื่องการเรียนการสอนของตนเอง 
และปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนคงมีนอย 
เพราะไมไดอยูดวยกันตลอดเหมือนครูปกติ
 7. รูปแบบการหมุนเวียนสื่อการเรียน
การสอน เปนรูปแบบท่ีสามารถทําไดงายและ
สงผลตอคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กได แตก็
เปนการไมประหยัดงบประมาณ เพราะรูปแบบ
ของโรงเรียนก็ยังเหมือนเดิม และการบริหาร
จัดการในการหมุนเวียนส่ือ ก็อาจจะขาดผูรับ
ผิดชอบ ถาส่ือชํารุด สูญหายก็อาจจะเถียงกัน 
เพราะหมุนเวียนไปหลายโรงเรียน
 8. รูปแบบการสอนแบบคละชั้น เปน
รูปแบบที่ผู มีส วนไดเสียเห็นดวยมากที่สุดซึ่ง
ขอจาํกดักค็อืรปูแบบนี ้เปนการเรยีนการสอนปกติ
ในโรงเรียน เพียงแตสามารถลดจํานวนหองเรียน/
ครูลงไป แตปญหาที่เกิดตามมาก็คือ ครูคนเดียว
นอกจากจะสอนหลายวิชาแลว จะตองสอนหลาย
กลุมอายุอีกดวย ถาไมมีความสามารถเพียงพอ 
อาจจะสงผลทางประสิทธิผลของผูเรียนได ใน
กรณีนี้ผูมีสวนเสียดวยคงจะตองมีการพัฒนาครู
ใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บรูณาการไดอยางมปีระสทิธภิาพ คงจะพฒันาไป
ไดในระดับหนึ่ง

ขอเสนอแนะ
 การศึกษาวิจัย มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 1) รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กท้ัง 8 รูปแบบ เปนรูปแบบท่ีมีความ
เหมาะสมเปนไปได มปีระสิทธภิาพและประสทิธผิล 
ดงัน้ัน โรงเรยีนขนาดเลก็จงึสามารถเลอืกใชรปูแบบ
ใดรูปแบบหนึ่งในการบริหารจัดการโรงเรียน โดย
คํานึงถึงสภาพบริบทในโรงเรียนเปนส่ิงสําคัญ
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 2) รปูแบบการเลกิลมหรอืยบุรวมโรงเรยีน
นาจะเปนรปูแบบท่ีมปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล
มากที่สุด แตผูมีสวนไดเสีย สวนใหญกลับไมเห็น
ดวยการแกปญหานาจะทําไดโดยใชนโยบายการ
บริหาร เชน การจัดรถรับสงที่สะดวก ปลอดภัย
ไปยงัโรงเรียนขนาดเล็กทีม่แีนวโนมนกัเรียนลดลง
เรือ่ยๆ หรอืแมแตการประกาศเปนกฎหมายบังคับ 
ก็อาจจะแกปญหาโรงเรียนขนาดเล็กได

ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาตอไป
 1. ควรมีการศึกษาถึงปจจัยสําคัญที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจขอผู มีส วนไดเสียใน
โรงเรียนขนาดเล็ก  ต อการเลิกล มยุบรวม
โรงเรียนขนาดเล็กหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหาร
จัดการใหม
 2. ควรจะมีการศึกษาทดลองรูปแบบการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กทั้ง 8 รูปแบบ 
หรือรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่มีความพรอม โดย
ใช โรงเรียนขนาดเล็กในตําบลใดตําบลหนึ่ง
เปนกลุมตัวอยาง ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 1 ป
การศึกษา เพื่อที่จะช้ีใหเห็นวา รูปแบบน้ันๆ มี
ความเหมาะสม เปนไปได มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลจริงหรือไม
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บทบาทของสถาบันการเงินตามมาตรฐานสากลดานการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาหลักเกณฑการรูจักลูกคา

และการตรวจสอบขอเท็จจริงของลูกคาสถาบันการเงิน
The Roles of Financial Institution in Anti-Money Laundering Law 

on Know Your Customers and Customers Due Diligence

วนิดา จันทิมา*

บทคัดยอ
 สืบเนื่องจากที่ประเทศไทยมีความจําเปนตองเรงดําเนินการแกไขปรับปรุงมาตรการดานการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินเพื่อใหเกิดความสอดคลองกับมาตรฐานสากลดานการปองกันปราบปรามการ
ฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย โดยเฉพาะในขอที่เกี่ยวกับการตรวจ
สอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (Customer Due Diligence : CDD) ของสถาบันการเงินตามกฎ
กระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ.ศ.2555 กลาวคือ 
สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 (1) (9) มีหนาที่ตองกําหนดนโยบายการรับลูกคา การ
บริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกคาและตองดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกคา เมื่อเริ่มตนทําธุรกรรมครั้งแรกโดยตองตรวจสอบเปนระยะจนสิ้นสุดการดําเนินการเมื่อมีการ
ปดบัญชีหรือยุติความสัมพันธกับลูกคา 
 จากการศึกษาพบวา ปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการบังคับใชมาตรการดังกลาวมีสาเหตุมาจากการขาด
แนวทางในการปฏิบตัเิกีย่วกับการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา และการขาดประกาศซึง่ออก
ตามกฎกระทรวงฉบับดังกลาว ทําใหการบังคับใชมาตรการดังกลาวกับสถาบันการเงินและและผูประกอบ
อาชีพตามมาตรา 16 (1) (9) ไมสามารถกระทําไดอยางเต็มที่
 ดังนั้น เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบังคับใชมาตรการและหลักเกณฑการรูจักลูกคาและการ
ตรวจสอบขอเท็จจรงิของลกูคาสถาบันการเงิน จงึไดเสนอแนวทางใหสาํนกังานปองกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงินในฐานะหนวยงานบังคับใชกฎหมายโดยตรง จะตองกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบ
เพือ่ทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาของสํานกังานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพือ่กาํหนดหนาทีแ่ละ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) (9) 
และเรงดําเนินการออกประกาศที่เกี่ยวของตามกฎกระทรวงเพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบ
เพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ในสถาบันการเงินอยางสูงสุด

*นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี



ปที่ 2 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2556 - ตุลาคม 2556 86 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Abstract
 Thailand is required to urgently improve the measures on anti-money laundering in order 
to comply with the International Standards on Combating Money Laundering and the Financing 
of Terrorism, especially with the subject concerning about customer due diligence (CDD) duties 
of financial institutions under the Ministerial Regulation Prescribing Rules and Methods of 
Customer Due Diligence B.E. 2555, that is to say: financial institutions and professions, under 
Section 16 paragraph one (1) and (9) of Anti-Money Laundering Act B.E. 2542, shall have duties 
to stipulate a policy for customer acceptance and management of risk of possible connection 
with money laundering of a customer, and must conduct customer due diligence at the 
beginning of the first transaction, which must be periodically reviewed until the account is closed 
or relationship with its customer terminates.
 The study finds that problems arising from imposition of the said measures caused by 
lack of practical direction concerning the conduct of customer due diligence and lack of 
absence of announcement, which would be issued by virtue of the said Ministerial Regulation, 
preventing the imposition of such measures upon the financial institutions and professions 
under Section 16 paragraph one (1) and (9) from being fully practiced.  
 For achieving efficiency in the imposition of measures and rules on “know your customer” 
and customer due diligence on financial institutions, thus, researcher suggests that Anti-Money 
Laundering Office, as the primary law enforcement authority, should determine a practical 
direction concerning customer due diligence of Anti-Money Laundering Office, in order to 
prescribe duties and obligations to implement policies of the financial institutions and professions 
under Section 16 paragraph one (1) and (9), and expedite issuance of relevant announcements 
under the Ministerial Regulation Prescribing Rules and Methods of Customer Due Diligence, 
therefore, in order that the financial institutions in preventing and suppressing money laundering. 

Keywords : anti-money laundering customer due diligence financial institution

คําสําคัญ : การปองกันปราบปรามการฟอกเงิน การตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา สถาบัน
การเงิน

ลักษณะที่เปนวัฎจักร โดยจุดประสงคของผูกระทํา
ความผิดที่เปนอาชญากรทางเศรษฐกิจนั้น มิใช
การกระทําตอเนื้อตัวรางกายของผูเสียหายคนใด
คนหนึ่ง หากแตเปนการกระทําความผิดอาญา

บทนํา
 การฟอกเงิน (Money Laundering) เปน
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทหนึ่งซึ่งเกิดขึ้น
ควบคูกับอาชญากรรมรายแรงประเภทอ่ืนๆ ใน
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สภาพเปนหุนในตลาดหลักทรัพย และทายที่สุด
ก็นําเงินหรือทรัพยสินที่ผานกระบวนการจนเปน
ทรัพยสินที่ถูกกฎหมาย มาใชขยายเครือขายการ
กระทําความผิดตอไปอีก เปนวงจรที่ไมมีที่สิ้นสุด 
 ดังนั้น การฟอกเงินจึงเปนอาชญากรรมท่ี
ไมรุนแรงแตสงผลรายแรงตอประเทศและระบบ
เศรษฐกิจของโลก* ในประเทศที่พัฒนาแลวหลาย
ประเทศจึงเร่ิมมีมาตรการทางกฎหมายในการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยเร่ิมตน
จากการกําหนดใหความผิดฐานฟอกเงินเปนความ
ผดิ อาญารายแรงท่ีมบีทลงโทษรุนแรง และกําหนด
ความผิดที่เชื่อมโยงกับการฟอกเงินเรียกวา ความ
ผิดมูลฐานข้ึนเพ่ือพิจารณาประกอบการเอาผิด
และยึดทรพัยตามกฎหมายวาดวยการปองกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ในประเทศไทยมีพระราช-
บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
2542 เปนกฎหมายแมบทในการปองกนัและปราบ
ปรามการฟอกเงิน ซึ่งปจจุบันมีความผิดมูลฐาน
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ.2542 จํานวนท้ังส้ิน 23 ความผิด
มูลฐาน** และนอกจากมาตรการทางกฎหมายท่ี
กําหนดใหความผิดฐานฟอกเงินเปนความผิดที่มี
โทษทางอาญาข้ันรายแรงแลว ยังมีมาตรการอ่ืนๆ
ที่จะเปนกุญแจสําคัญอันจะทําใหการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินเกดิประสิทธผิลและมีความ
สอดคลองตองกันทุกประเทศทั่วโลก เนื่องจาก

ที่ใชเทคนิคหรือวิธีการท่ีซับซอน อาศัยชองวาง
ของกฎหมายและความสัมพันธกับเจาพนักงาน
ของรัฐชวยอาํนวยความสะดวกในการกระทําความ
ผิด ผลลัพธที่ไดจากการกระทําความผิดที่เปน
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจก็คือ รายไดจากการ
กระทําความผิดที่มูลคามหาศาล ซึ่งสงผลกระทบ
อยางรายแรงตอระบบเศรษฐกิจและความม่ันคง
ทางการคาและการเงินของประเทศชาติ และเมื่อ
เงินรายไดจํานวนมหาศาล
 ดังกลาวนี้ไดมาจากการกระทําความผิด
โดยตรง ผลประโยชนจํานวนดังกลาวยอมเปน 
เงินสกปรก หรือผลประโยชนที่ผิดกฎหมาย ซึ่ง
เปนการยากที่อาชญากรหรือกลุมผูกระทําความ
ผิดจะนําเงินหรือผลประโยชนดังกลาวไปใชได
อยางเปดเผย และเปนการงายสําหรับเจาหนาที่
รัฐในการบังคับใชกฎหมายดานการริบทรัพยหรือ
การแกะรองรอยเพ่ือสืบสวนและนําตัวผูกระทําผิด
มาลงโทษตามกฎหมาย ดังน้ันกระบวนการแปร
สภาพเงินหรือผลประโยชนผิดกฎหมายใหกลาย
เปนเงินสะอาดหรือทรัพยสินอันชอบดวยกฎหมาย
จึงเกิดขึ้น โดยเร่ิมตั้งแตวิธีที่งายที่สุด อาทิการนํา
เงนิสกปรกไปซ้ือสงัหาริมทรพัยหรอือสังหาริมทรพัย 
ใหเปนสินทรัพยทีเ่ก็บไดโดยชอบดวยกฎหมายและ
ขายตอไปอกีหลายๆ ทอดเพือ่ฟอกใหเปนทรัพยสนิ
ที่สะอาดและถูกกฎหมาย หรือการนําเงินสกปรก
ไปฝากไวในสถาบันการเงินตางๆ หรือนําไปแปร

*ไชยยศ เหมะรัชตะ. มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เอกสารวิจัยสวนบุคคลลักษณะ
วิชาการทางการเมือง วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน รุนท่ี 9, 2539-
2540. หนา ข.
**พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 3 ประกอบพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 และความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติ ปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
พ.ศ.2551 มาตรา 14 และความผิดมูลฐานที่ 11 ความผิดเก่ียวกับการเลือกตั้ง ปรากฏตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 ในมาตรา 53
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นานาประเทศ ยอมจะสงผลถึงความนาเชื่อถือของ
สถาบันการเงินในประเทศ และกอใหเกิดปญหาใน
การไมไดรับความรวมมือในการประกอบธุรกรรม
และบรรดากิจกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน
ในตางประเทศที่ยึดเอามาตรฐานของ FATF มาใช
อยางเครงครัด ซึ่งปจจุบันประเทศท่ีพัฒนาแลว
ทั้งหลาย ลวนนําขอแนะนํา 49 ขอ มาเปนหลักการ
ในการบัญญัติกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิทัง้สิน้ สงผลใหประเทศไทย
จําเปนตองเร งดําเนินการเพื่อกอใหเกิดความ
เขมแข็งของมาตรการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินอีกทั้งเปนการแสดงใหนานาประเทศเห็น
วา ประเทศไทยมีความตั้งใจในการแกไขปญหา
การฟอกเงินอยางแทจริง อันเปนการเรียกความ
นาเชื่อถือในเวทีระดับโลก
 สาํหรบัในสวนของมาตรการและหลักเกณฑ
การรูจักลูกคาและการตรวจสอบขอเท็จจริงของ
ลูกคาสถาบันการเงินนั้น ประเทศไทยมีการบังคับ
ใชกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. 
2555เพื่อกําหนดหลักเกณฑของมาตรการการ
ตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา 
(Customer Due Diligence: CDD) ของสถาบัน
การเงิน ทั้งนี้เปนไปตามพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 
20/1 ที่ไดกําหนดใหสถาบันการเงินและผูประกอบ
อาชพีตามมาตรา 16 (1) (ผูประกอบอาชพีเกีย่วกบั
การดําเนินการ การใหคําแนะนํา หรือการเปน
ที่ปรึกษาในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุน
หรือการเคล่ือนยายเงินทุน) และผูประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการชําระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกสตามมาตรา 16 (9) มีหนาที่
ตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ

อาชญากรรมการฟอกเงินนั้น มิใชปญหาภายใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งเทานั้น หากแตเปนปญหา
ที่สรางเครือขายไปสูอาณาเขตของประเทศตางๆ 
ทั่วโลก อาทิ ผูกระทําผิดไดกระทําความผิดลงใน
ประเทศที่เปนเจาของสัญชาติตน แตไดโอนเงิน
สกปรกไปยังบัญชีในธนาคารตางประเทศที่ตน
เปดบัญชีไว และไดนําเงินสกปรกอีกสวน ไปซ้ือ
ธุรกิจในประเทศท่ีกําลังพัฒนาอีกประเทศหน่ึง ซึ่ง
หมายความวาบคุคลเพยีงคนเดยีวกส็ามารถทาํการ
ฟอกเงินไดในหลายประเทศ จากกรณีดังกลาว 
จึงเกิดความรวมมือระหวางประเทศตางๆ และ
องคกรระหวางประเทศในการวางแนวทางปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินใหเปนมาตรฐานที่
ทุกประเทศพึงปฏิบัติตามโดยกลุมคณะทํางาน
ซึ่งจัดทําแนวทางอันเปนมาตรฐานในการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินที่ไดรับการยอมรับ
ในปจจุบัน ไดแก the Financial Action Task 
Force หรือ FATF ซึ่งเกิดจากความรวมมือกันของ
นานาประเทศรวม 31 ประเทศ 2 องคกรระหวาง
ประเทศ และมีจํานวนผูรวมสังเกตการณมากกวา 
20 ประเทศ เมื่อกลาวถึง FATF ยอมหมายถึง 
มาตรการอนัเปนมาตรฐานในการวางระบบปองกนั
และปราบปรามการฟอกเงนิระดบัโลก อนัประกอบ
ดวย ขอแนะนํา 49 ขอ (40 Recommendations 
and 9 Special Recommendations on Terrorist 
financing) ซึ่งประเทศไทยก็มีความจําเปนอยาง
ยิ่งที่ตองปรับกฎหมายภายใน อีกทั้งเพิ่มมาตรการ
ตรวจสอบธุรกรรมในสถาบันการเงิน และหนวย
ธุรกิจอื่นท่ีไมใชสถาบันการเงิน รวมถึงผูประกอบ
วชิาชพีบางประเภททีม่โีอกาสเส่ียงในการเกีย่วของ
กับการฟอกเงิน ใหสอดคลองกับมาตรการของ 
FATF เชนกัน เนื่องจาก หากเราไมมีมาตรฐาน
ในการวางแนวปฏิบัติในการปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงินที่เขมแข็งและเปนที่ยอมรับของ
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ตองดําเนินการตรวจสอบขอมูลและหลักฐานการ
แสดงตนของลูกคา เพื่อพิสูจนทราบวาขอมูลและ
หลักฐานการแสดงตนนั้น บงชี้ถึงตัวตนของลูกคา
วามีตวัตนอยูจรงิ และขอมลูการแสดงตนกับลูกคา
ทีแ่สดงตนมีความถูกตองตรงกัน นอกจากน้ียงัตอง
ตรวจสอบดวยวาลูกคามิไดเปนสมาชิกของคณะ
บุคคลซ่ึงมีมติของหรือประกาศภายใตคณะมนตรี
ความม่ันคงแหงสหประชาชาตกิาํหนดใหเปนคณะ
บคุคลทีม่กีารกระทาํอนัเปนการกอการรายทีร่ฐับาล
ไดประกาศใหความรบัรองมตหิรอืประกาศดงักลาว

วิธีการวิจัย
 1) การศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ ดวยวิธี
การรวบรวมขอมูลจากเอกสาร (Documentary 
Research) 
 ในสวนของการทบทวนวรรณกรรม โดย
ศึกษาและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของจากหนังสือ 
งานวิจัย ตัวบทกฎหมาย ตํารา วารสาร บทความที่
เกีย่วของทัง้ในประเทศและตางประเทศ รวมตลอด
ถึงขอมูลจากเครือขายอินเตอรเน็ต ในประเด็นที่
เกี่ยวกับบทบาทของสถาบันการเงินกับหลักเกณฑ
การรูจักลูกคาและการตรวจสอบขอเท็จจริงของ
ลูกคาสถาบันการเงิน (KYC/CDD)
 2) การรวบรวมขอมูลภาคสนาม (Field 
Research) 
 โดยดําเนินการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ
ใช การวิ เคราะห ค าสถิติพื้นฐานโดยการใช 
แบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทสถาบันการเงินตาม
มาตรฐานสากลดานการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน : ศึกษากรณีการรูจักลูกคาและการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your 
Customer/ Customer Due Diligence : KYC/
CDD) จํานวน 100 ชุด โดยมีกลุมเปาหมาย ไดแก 
กลุมสถาบันการเงิน กลุมลูกคาสถาบันการเงิน 

และวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับ
ลูกคา พ.ศ.2555 กลาวคือ สถาบันการเงินและ
ผูประกอบอาชพีตามมาตรา 16 (1) และ (9) มหีนาที่
ต องกําหนดนโยบายการรับลูกคา การบริหาร
ความเส่ียงท่ีอาจเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกคา
และตองดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริง
เก่ียวกับลูกคา เม่ือเร่ิมตนทําธุรกรรมคร้ังแรกโดย
ตองตรวจสอบเปนระยะจนสิ้นสุดดําเนินการเมื่อ
มีการปดบัญชีหรือยุติความ สัมพันธกับลูกคา
 “การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยว
กับลูกคา(Customer Due Diligence: CDD)” 
หมายความวา การขยายขอบขายของขอมูล
เกี่ยวกับลูกคาใหเพิ่มมากขึ้นในเชิงการตรวจสอบ
เพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา การตรวจสอบ
เพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาเปนกระบวน
การท่ีกระทําตอเน่ืองจากการแสดงตนของลูกคา 
กลาวคือ เมื่อลูกคามาทําธุรกรรมกับสถาบันการ
เงินหรือผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 สถาบัน
การเงินหรือผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ตอง
จดัใหลกูคาแสดงตน เชนในกรณีเปนบคุคลธรรมดา 
อยางนอยตองแสดงขอมูลและหลักฐานเก่ียวกับ 
(1) ชื่อและนามสกุล (2) วันเดือนปเกิด (3) เลข
ประจําตัวประชาชน (4) ที่อยูตามทะเบียนบาน 
(5) เพศ ฯลฯ การแสดงตนของลูกคานิติบุคคล 
อยางนอยตองแสดงขอมูลและหลักฐานเก่ียวกับ 
(1) ชื่อนิติบุคคล (2) ชื่อและนามสกุลของผูมี
อํานาจลงนามแทนนิติบุคคล (3) เลขประจําตัว
ผูเสียภาษีอากร (ในกรณีที่มี) (4) สถานท่ีตั้งและ
หมายเลขโทรศัพท ฯลฯ นอกจากนี้สถาบันการเงิน
และผูประกอบอาชพีตามมาตรา 16 (1) และ (9) ยงั
มีหนาที่ดําเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกคาเมื่อเร่ิมทําธุรกรรมครั้งแรกโดยตอง
ตรวจสอบเปนระยะจนส้ินสุดดําเนินการเมื่อมีการ
ปดบัญชีหรือยุติความสัมพันธกับลูกคา กลาวคือ 



ปที่ 2 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2556 - ตุลาคม 2556 90 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา เพื่อใหสถาบัน
การเงินและผู มีหนาที่รายงานการทําธุรกรรม
นําไปพัฒนาเปนนโยบายและแนวทางในการ
ปฏิบัติใหเหมาะสมกับประเภทธุรกิจและบริการใน
แตละภาคธุรกจิ รวมทัง้ยังขาดประกาศซ่ึงออกตาม
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจ
สอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ.ศ.2555 
อกีหลายฉบับ ทาํใหการบังคับใชมาตรการดังกลาว
กับสถาบันการเงินและและผูประกอบอาชีพตาม
มาตรา 16 วรรคหน่ึง (1) และ (9) ไมสามารถกระทํา
ไดอยางเต็มที่

ขอเสนอแนะการวิจัย
  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช
มาตรการและหลักเกณฑการรูจักลูกคาและการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงของลูกคาสถาบันการเงิน 
ผูวิจัยจึงใครขอเสนอแนวทางและมาตรการ ดังนี้ 
 1. สํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ในฐานะหนวยงานบังคับใชกฎหมาย
โดยตรงจะตองกําหนดนโยบายเพื่อใหสถาบันการ
เงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) และ 
(9) นําไปปฏิบัติเพื่อรองรับกระบวนการตรวจสอบ
เพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา โดยนโยบาย
ดังกลาวจะตองกําหนดแนวทางเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาของ
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติของ
สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 
16 (1) และ (9) ใหมีความมุงมั่นในการปองกัน
ปราบปรามการฟอกเงินและตอตานการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการราย และใหมีหนาที่และ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ เพือ่เปนไป
ตามมาตรฐานสากลดานการปองกันและปราบ

กลุมผูบริหารและเจาหนาที่รัฐที่ทําหนาที่ติดตาม
ตรวจสอบการทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบัน
การเงิน และกลุมผูเชี่ยวชาญทางการเงินและนํา
ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูล
ในเชิงปริมาณ โดยใชโปรแกรม SPSS หาคาสถิติ
พื้นฐาน ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย
 จากการศึกษาวิจัยโดยการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยการใชแบบสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทสถาบันการเงินตามมาตรฐานสากลดาน
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษา
กรณีการรูจักลูกคาและการตรวจสอบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer/Custom-
er Due Diligence : KYC/CDD) จํานวน 100 ชุด 
โดยมีกลุมเปาหมายคือ ไดแก กลุมสถาบันการเงิน 
กลุมลูกคาสถาบันการเงิน กลุมผูบริหารและเจา
หนาท่ีรัฐที่ทําหนาที่ติดตามตรวจสอบการทํา
ธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน และกลุม
ผูเชีย่วชาญทางการเงินพบวา สวนใหญยงัไมเขาใจ
หลักเรื่อง KYC/CDD ดีพอ เจาหนาที่ธนาคาร
ยังขาดความรูและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน บาง
ครั้งพนักงานธนาคารก็ไมทราบวาจะตองปฏิบัติ
อยางไร และไมทราบวาทีไ่ดปฏิบตัไิปถกูตองหรอืไม 
เพียงไร และบางคนท่ีไมทําตามมาตรการ KYC/
CDD จะสงผลอยางไร  สํานักงาน ปปง. จะทราบ
หรือตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว
ของสถาบนัการเงินอยางไร จงึอาจสรปุไดวา ปญหา
และอุปสรรคในการบังคับใชมาตรการการรู จัก
ลูกคาและการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริง
เก่ียวกับลูกคาของประเทศไทย (KYC/CDD) ตอ
ภาคสถาบันการเงิน มีสาเหตุมาจากการขาด
แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบ
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 (1) รางประกาศกําหนดแนวทางเก่ียวกับ
การกําหนดนโยบายการรับลูกคาและนโยบายการ
บริหารความเส่ียงเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกคา
ของสถาบันการเงินและผูประกอบอาชพีตามมาตรา 
16 วรรคหนึ่ง (1) และ (9)
 (2)  รางประกาศกําหนดแนวทางเก่ียวกับ
วิธีการตรวจสอบขอมูลและหลักฐานการแสดงตน
ของผูที่เกี่ยวของกับนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีมีการ
ตกลงกันทางกฎหมาย
 (3) รางประกาศกําหนดแนวทางเก่ียวกับ
การกําหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
ที่ เกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกคาที่ไมไดสร าง
ความสัมพันธตอหนาหรือไมไดทําธุรกรรมตอ
หนา 
 (4) ร างประกาศกําหนดประเภทและ
ลักษณะของลูกคาที่มีความเสี่ยงตํ่า
 (5) รางประกาศกําหนดประเภทลูกคาที่
สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 
16 วรรคหน่ึง (1) และ (9) อาจไมตองดําเนินการ
ระบุตัวตน
 (6) รางประกาศแนวทางในการกําหนด
อาชีพที่มีความเสี่ยงตอการฟอกเงิน

บรรณานุกรม
ไชยยศ เหมะรัชตะ. (2539-2540). มาตรการทาง
 กฎหมายในการปองกนัและปราบปรามการ
 ฟอกเงิน เอกสารวิจัยสวนบุคคลลักษณะ
 วิชาการทางการเมือง วิทยาลัยปองกัน
 ราชอาณาจักร หลักสูตรการปองกัน
 ราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน รุนที ่9, 
พระราชบัญญัติป องกันและปราบปรามการ
 ฟอกเงิน พ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจา-
 นุเบกษา ณ วันที่ 21 เมษายน 2542

ปรามการฟอกเงินและตอตานการสนับสนุนทางการ
เงินแกการกอการราย และกําหนดใหสถาบันการ
เงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) และ 
(9) ตองมีนโยบายในการรับลูกคา การบริหารความ
เส่ียงท่ีอาจเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกคา และมี
หลักปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา อันเปนกระบวนการหลัก
ในการปองกนัและตรวจสอบมใิหหนวยงานตนเปน
แหลงฟอกเงินหรือแหลงสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการราย ซึ่งสอดคลองรองรับตามกฎหมาย
กาํหนด รวมทัง้มหีนาทีใ่นการบรหิารจดัการองคกร
และบุคลากรใหสามารถปฏิบัติตามนโยบายดัง
กลาวใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอดวย 
 2. โดยที่มาตรา  20/1 วรรคสองแหง
พระราชบัญญัติป องกันและปราบปรามการ
ฟอกเ งิน  พ .ศ .2542 ซึ่ งแก  ไขเ พ่ิมเ ติมโดย
พระราชบัญญัติป องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 บัญญัติใหการ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาจะ
มีขอบเขตเพียงใดใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับ
ลูกคา พ.ศ.2555 โดยกฎกระทรวงฉบับดังกลาว
ไดกําหนดใหสํานักงาน ปปง. เปนผูกํากับตรวจ
สอบและติดตามประเมินผลสถาบันการเงินและ
ผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) และ (9) ในการ
ปฏบิตัติามกฎกระทรวงนี ้และใหอาํนาจเลขาธกิาร
คณะกรรมการป องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินออกประกาศตามกฎกระทรวงเพื่อกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จ
จริงเกี่ยวกับลูกคา ดังนั้น เลขาธิการคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินควรดาํเนนิการ
ยกร างประกาศและเร งผลักดันให มีการออก
ประกาศที่เกี่ยวของ ดังนี้ คือ
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รูปแบบการเพิ่มผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

Increasing Operation of Small and medium Hotel 
Business and Restaurant Model

ชนิดาภา ดีสุข*

บทคัดยอ
 การศึกษาเรื่อง รูปแบบการเพิ่มผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมมีวัตถุประสงคในเพื่อศึกษาเพื่อตองการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอผล
การดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร อีกท้ังตองการ
ทดสอบรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมและภัตตาคารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพล
ทางออม และอิทธิพลรวมของปจจัยท่ีมีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กลุมตัวอยางที่ศึกษา ไดแก ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในพ้ืนที่ภาคใตจํานวน 400 ตัวอยางดังนี้ซึ่งผู วิจัยใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage-Sampling) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม และได
รับแบบสอบถามกลับคืนจํานวน 398 ฉบับ คิดเปนอัตราการตอบกลับคืน (Response Rate) รอยละ 99 
ผู วิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation 
Modeling: SEM)
 ผลการศึกษาพบวาปจจัยคุณภาพการบริการ มาตรฐานโรงแรมและภัตตาคาร การมุงเนนการ
ตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศและความสัมพันธกับชุมชนมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรม
และภัตตาคารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและพบวาโมเดลมีความสอดคลองกลมกลืน
กับขอมูลเชิงประจักษโดยมีคาดัชนีความกลมกลืนทั้ง 6 ดัชนีที่ผานเกณฑการยอมรับ คือ คาดัชนี 
χ2/df=1.161 GFI=0.990 AGFI=0.970 CFI=0.940 RMSEA=0.013 SRMR=0.015 
 และพบวามาตรฐานโรงแรมและภัตตาคาร การมุงเนนการตลาดและคุณภาพการบริการ 
มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอตอผลการดําเนินงาน มาตรฐานโรงแรมและภัตตาคารและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับการมุงเนนการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศและการมุงเนน
การตลาดมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับคุณภาพการบริการ มาตรฐานโรงแรมและภัตตาคาร
มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับความสัมพันธกับชุมชนและความสัมพันธกับชุมชนมีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกกับการมุงเนนการตลาด ซึ่งมีความสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไวนอกจากน้ี

*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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คําสําคัญ : รูปแบบการเพ่ิมผลการดําเนินงาน ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม

Abstract
 The purpose of a case study of the increasing of the producing of medium and small size 
Hotel and restaurant conduct is to analyze concerning to the factors that there is influence to 
the result of medium and small size hotel and restaurant conduct. Furthermore, the conduct of 
medium and small size hotel and restaurant should be tested by following the relatively structure 
that effective influence to both of business. And also this a case study concerning to indirect 
and direct influence that effect to the factors of medium and small size hotel and restaurant. The 
researcher has been using the method of multi stage sampling by choosing 400 peoples from 
southern of Thailand who have been working as business of medium and small size hotel and 
restaurant for being samples of case study. When the researcher receive the questionary form 
about 398 documents (the percentage of response rate is about 99%), the researcher is going 
to analyze according to structural equation modeling.   
 The result of this case study has showed that the model of serviceable quality and 
the standard  of medium and small size hotel and restaurant focus on how to hold the 
marketing by garthering with information technology that impact to the community. The model 
of these kind of business have related with evidential information. There are 6 indexical 
relation such as, χ2/df=1.161 GFI=0.990 AGFI=0.970 CFI=0.940 RMSEA=0.013 SRMR=0.015  
 The focusing of serviceable quality and marketing of hotel and restaurant have positive 
conduct as well as the standard of hotel and restaurant have directly positive influence with the 
marketing. Information technology and marketing have directly positive influence with serviceable 
quality. The standard of hotel and restaurant have directly positive influence with community 
relationship as well as have directly positive influence with marketing that relate to researchable 
hypothesis. Furthermore, the result of the producing of the conduct has received indirect 
influence with information technology. And also the standard of hotel and restaurant have 
indirect influence with serviceable quality.

keyword : Increasing Operation Model Hotels Business and Resturant medium and small size

พบวาผลการดําเนินงานของธุรกิจไดรับอิทธิพลทางออมกับเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรฐานโรงแรม
และภัตตาคารมีอิทธิพลทางออมกับคุณภาพการบริการ 
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ทางดานระบบ e-commerce เปนเหตุใหแหลง
ทองเท่ียวกระจุกตัวอยูเพราะบางพื้นที่ ขาดการ
พัฒนา ที่สําคัญมีขอจํากัดดานเงินทุน และขาด
การรวมกลุมเพื่อสรางความเขมเข็ง เปนตน 
(สถานการณทองเท่ียวไทยป 2012 จากสาํนกังาน
สงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องคการ
มหาชน หนา 13) เปนความทาทายท่ีหนวยงาน
ที่เกี่ยวของและผูประกอบการตองรวมกันแกไข
ปญหาเพ่ือรักษาไวซึ่งความไดเปรียบในการ
แขงขันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 จากการที่อุตสาหกรรมทองเที่ยว และ
โรงแรมมีการแขงขันสูง ประกอบกับนโยบายเปด
เสรีทางดานบริการของกลุมประเทศอาเซียน ที่จะ
เกดิขึน้ในป ค.ศ.2015 ความสามารถในการแขงขนั 
(Competitiveness) เปนปจจัยชี้วัดความสําเร็จ
ของธุรกิจท่ีสําคัญประการหน่ึง (สมาคมการ
บริหารโรงแรมไทย www.thma.or.th สืบคน
เมื่อ 8 มิถุนายน 2556) ดังน้ันเพื่อเปนการรักษา
ระดับความไดเปรียบในการแขงขันดานธุรกิจการ
ทองเท่ียวของไทยทําใหผูวจิยัตองการศกึษาปจจยั
ทีช่วยพฒันาศักยภาพผลการดาํเนินงานของธรุกจิ
การบริการสาขาการโรงแรมและภัตตาคารของ 
SMEs จึงไดทําการสัมภาษณเบื้องตนผูประกอบ
การธุรกิจทองเที่ยว สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 
ในงาน “เทศกาลเท่ียวเมืองไทย ป 2556” พบวา
มีหลายปจจัยที่มีผลตอผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ซึ่งสามารถจําแนก
ปญหาทีเ่กดิจากสาเหต ุ2 สาเหต ุกลาวคอื ปญหา
ที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก ประกอบดวย 
ปญหาความไมสงบทางการเมือง และปญหา
เศรษฐกิจที่ทําใหเกิดความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน และปญหาท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม
ภายในอันประกอบดวย ปญหาท่ีเกิดจากการขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อยางไรก็ตาม

บทนํา
 การทองเทีย่วยงัคงเปนหนึง่ในอุตสาหกรรม
ทีใ่หญทีส่ดุของโลก เมือ่พจิารณาภาพรวมพบวาใน
ป 2011 มีอัตรา GDP คิดเปนรอยละ 9 ของ GDP 
รวมท้ังโลก คดิเปนมลูคา 6 ลานลานเหรยีญสหรฐัฯ 
และมีการจางงานมากกวา 255 ลานงาน อกีทัง้เมือ่
พิจารณาภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคพบการเจริญ
เติบโตอยางตอเน่ืองของการทองเท่ียวท่ัวโลก ทุก
ทวีปทั่วโลกมีการเติบโตเพ่ิมสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด 
โดยเฉพาะกลุมประเทศเกิดใหม (BRICs) และ
ประเทศในภาคพื้นเอเชียแปซิฟก ทั้งนี้ทวีปเอเชีย
มีสัดสวนของการเติบโตของป 2011 เทียบกับ
ป 2010 มากขึ้น ทั้งนี้การรวมกลุมประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตประกอบดวย 10 ประเทศ พบ
วาประเทศในกลุมอาเซียนที่มีรายไดมากที่สุด คือ 
ประเทศไทยนบัวา ความสาํคญัของธรุกจิบรกิารที่
เปนสัดสวนที่สําคัญของ GDP ประเทศไทย 
 อยางไรก็ตามเศรษฐกิจไทยกําลังเผชิญกับ
ความเส่ียงจากเศรษฐกิจหลักของโลกท่ีออนตัวลง 
(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สงัคมแหงชาติ กระทรวงการคลัง, 2556) ในขณะท่ี
สถานการณการทองเท่ียวของประเทศไทยตอง
เผชิญกับผลกระทบทางดานปญหาทางการเมือง 
อีกท้ังสถานการณปญหาดานระบบโลจิสติกส 
ปญหาความเส่ือมโทรมของแหลงทองเท่ียว 
ปญหาดานโครงการบริหารจัดการของรัฐที่ไมเปน
เอกภาพมีความออนแอ ปญหาดานภาพลักษณ
ที่มีความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน อีกทั้ง
ปญหาโสเภณี ทั้งนี้เน่ืองจากขาดแคลนบุคลากร
ดานการนําเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ การปกครอง
ทองถิ่นและชุมชนยังขาดความรูดานการบริหาร
จดัการและการวางแผนพัฒนาการทองเท่ียวระดับ
ทองถ่ิน รวมถึงมาจากสาเหตุดานความไมคุนเคย
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วิธีดําเนินการวิจัย
 วิธีการที่ใช ในการศึกษาครั้งนี้ เป นการ
วิจัยผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(qual i tat ive research) และการวิจัยเชิง
ปริมาณ (quantitative research) โดยใช 
เครื่องมือในการวิจัยด วยชุดแบบสอบถาม
ที่สรางขึ้นจากกรอบแนวคิดท่ีไดทําการศึกษา
และผานกระบวนการทดสอบตางๆ เพื่อนํามา
ทดสอบกับกลุมตัวอยางในระดับองคการที่ได
กําหนดขอบเขตเปนท่ีเรียบรอยแลว โดยการ
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณจะมีความเหมาะสมกับ
การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เนื่องจากเหมาะสมในการ
ศึกษาภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมเพื่อใหได มาพิสูจนความสัมพันธ
ระหวางแนวคิดท่ีนาเช่ือถืออันไดมาจากวิสาหกิจ
จํานวนมาก เพ่ือเปนการยืนยันไดถึงการนํา
แนวคิ ดที่ ไ ด  ม าป ระยุ กต  ใ ช  กั บ วิ ส าหกิ จ
ประเภทอุตสาหกรรมแตละประเภทท่ีมีจํานวน
มาก (Generalization) โดยทําการวิเคราะห
ขอมูลที่ไดดวยการวิเคราะหความตรงโมเดล
ความสัมพันธ เชิงสาเหตุเพื่อความเข าใจถึง
ความสัมพันธ   ความสําคัญและอิทธิพลทั้ง
ทางตรงและทางอ อมที่ตัวแปรอิสระที่มีต อ
ตัวแปรตาม อยางไรก็ตามผลการวิจัยเชิงปริมาณ
เพียงอยางเดียวจะเปนการพิสูจน ให เห็นถึง
รูปแบบและระดับของความสัมพันธของแนวคิด
เทานั้น แมว าการอธิบายถึงเหตุผลของการ
วิจัยท่ีไดในบางสวนอาจไมสามารถท่ีจะสรุปได
อยางชัดเจนดวยหลักการแนวคิดนี้ ดังนั้นการ
ศึกษาวิจัย เชิ งคุณภาพจะมีบทบาทสําคัญ
ในการสรางความแข็งแกรงในการวิเคราะห 
สรุปผลและอภิปรายผลท่ีไดจากการวิจัยเชิง
ปริมาณเพ่ือใหไดผลลัพธที่ดี ทั้งน้ีในการศึกษา

ปญหาที่ผู วิจัยตองการศึกษานั่นคือ ปญหาที่
เกิดจากสภาพแวดลอมภายในเทานั้นเน่ืองจาก
ผู ประกอบการสามารถดําเนินการจัดการเพื่อ
เพิ่มผลการดําเนินการของธุรกิจได ทั้งนี้ผลจาก
การสัมภาษณถึ งป จจัยที่ ส  งผลต อผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
ประกอบดวย ปจจัยคุณภาพการบริการ ปจจัย
มาตรฐานสถานประกอบการ ปจจัยการมุงเนน
ตลาด ปจจัยเทคโนโลยี และปจจัยการสราง
ความสัมพันธกับชุมชน ซึ่งสอดคลองกับบท
วเิคราะหธรุกจิโรงแรมและรีสอรทป 2554 กลาววา 
ปจจัยท่ีส งผลต อผลประกอบการของธุรกิจ 
SMEs ประกอบดวยปจจัยการตลาดธุรกิจบริการ 
ปจจัยการตลาดและการขาย และปจจัยดาน
ไอที (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม,2555)

วัตถุประสงคของการวิจัย
 การศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการเพ่ิมผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารของ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีวตัถปุระสงค
ที่สําคัญ 3 ประการ
 1. วิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการ
ดาํเนินงานของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม
ในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
 2. ทดสอบรูปแบบความสัมพันธ  เชิง
โครงสรางของปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนิน
งานของธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
 3. ศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทาง
ออม และอิทธิพลรวมของปจจัยที่มีตอผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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สรุปผลการวิจัย
 ดัชนีความกลมกลืนของโมเดลปจจัยเหตุ
ที่มีผลตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ
 ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดล
การวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา โมเดลมี
ความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
โดยมีคาดัชนีความกลมกลืนทั้ง 6 ดัชนีที่ผาน
เกณฑการยอมรับ คือ คาดัชนี χ2/df=1.161 
GF I=0 .990  AGFI=0 .970  CF I=0 .940 
RMSEA=0.013 SRMR=0.015 ดังนั้น จึงสรุป
ไดวา โมเดลแบบจําลองสมการเชิงโครงสราง
มีความเหมาะสม กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผลการวิเคราะหเสนทาง
 (1) มาตรฐานโรงแรมและภัตตาคาร (Hotel 
STD) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการมุงเนนการ
ตลาด (MOR) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 
0.87 ซึ่งเปนคาอิทธิพลท่ีมีนัยสําคัญทางสถิตที่
ระดับ .01 (2) มาตรฐานโรงแรมและภัตตาคาร 
(Hotel STD) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอผลการ
ดาํเนินงาน (Per) โดยมีขนาดอิทธพิลทางตรงเทากบั 
0.48 ซึ่งเปนคาอิทธิพลท่ีมีนัยสําคัญทางสถิตที่
ระดับ .01 (3) มาตรฐานโรงแรมและภัตตาคาร 
(Hotel STD) มอีทิธพิลทางออมเชงิบวกตอคณุภาพ
การบริการ (Ser Q) โดยมีขนาดอิทธิพลทางออม

วิจัยเชิงคุณภาพน้ันจะนําผลของการวิจัยเชิง
ป ริ ม าณที่ ไ ด  ไ ปทํ า ก า รสั มภาษณ  แบบมี
โครงสรางกับกลุ มตัวอยางที่ไดทําการศึกษา

ในประเด็นของความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ตอผลการวิจัยที่ได
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เทากับ 0.59 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มีนัยสําคัญ
ทางสถิตที่ระดับ .05(4) มาตรฐานโรงแรมและ
ภัตตาคาร (Hotel STD) มีอิทธิพลทางตรงเชิง
บวกตอความสัมพันธกับชุมชน (Local Re) โดยมี
ขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.86 ซึ่งเปนคา
อิทธิพลที่มีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01(5) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Tech) มีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกตอคุณภาพการบริการ (Ser Q) โดยมี
ขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.75 ซึ่งเปนคา
อิทธิพลที่มีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01(6) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Tech) มีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกตอการมุงเนนการตลาด (MOR) โดยมี
ขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 1.31 ซึ่งเปนคา
อิทธิพลที่มีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01(7) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Tech) มีอิทธิพลทางออม
เชิงบวกตอผลการดําเนินงาน (Per) โดยมีขนาด
อิทธิพลทางออมเทากับ 0.41 ซึ่งเปนคาอิทธิพล
ที่มีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01(8) การมุงเนน
การตลาด (MOR) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ
ผลการดําเนินงาน (Per) โดยมีขนาดอิทธิพล
ทางตรงเทากับ 0.47 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มีนัย
สาํคัญทางสถิตท่ีระดับ .01 (9) การมุงเนนการตลาด 
(MOR) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอคุณภาพ
การบริการ (Ser Q) โดยมีขนาดอิทธิพลทาง
ตรงเทากับ 0.68 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มีนัยสําคัญ
ทางสถิตที่ระดับ .05(10) คุณภาพการบริการ 
(Ser Q) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอผลการ
ดําเนินงาน (Per) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรง
เทากับ 0.55 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มีนัยสําคัญทาง
สถิตที่ระดับ .01(11) ความสัมพันธกับชุมชน 
(Local Re) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการ
มุ งเนนการตลาด (MOR) โดยมีขนาดอิทธิพล
ทางตรงเทากับ 1.07 ซึ่งเปนคาอิทธิพลที่มีนัย
สําคัญทางสถิตที่ระดับ .01

การอภิปรายผล
 จากผลการศึกษาพบวามาตรฐานโรงแรม
และภัตตาคารมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการ
มุงเนนการตลาด ความสัมพันธกับชุมชน และ
ผลการดําเนินงานซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการ
วิจัย ขอที่ 8, 10 และขอที่ 11 แสดงวา เมื่อธุรกิจ
โรงแรมและภัตตาคารมาตรฐานดาน ทําเลที่ตั้ง 
สถานที่ประกอบอาหารและอาหาร บริการเสริม 
บุคคลากรและดานความปลอดภัยในระดับสูง
ยอมทําใหธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารมีความ
สามารถในการมุ งเน นการตลาดและผลการ
ดําเนินงานในระดับท่ีสูงขึ้น มาตรฐานโรงแรม
และภัตตาคารทําใหธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
มีความสามารถในการบริการจัดการเพิ่มขึ้น เชน 
พนักงานมีทักษะในการปฏิบัติงานท่ีหลากหลาย 
รวมถึงมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน
สอดคลองกับงานวิจัยของ Millar & Baloglu. 
(2008) ทีก่ลาววา การจัดใหโรงแรมไดรบัมาตรฐาน
เปนปจจยัท่ีลกูคาใชในการพิจารณาเลอืกพักธุรกิจ
โรงแรม รวมถึงมีความสําคัญตอการดึงดูดลูกคา
ใหม หรือลูกคาที่มีมูลคาสูงในตลาด นอกจากน้ี 
ขอดีของการใหความสําคัญทางดานพลักดันให
โรงแรมมีมาตรฐานเปนกลยุทธของธุรกิจ จะกอ
ใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ การเพิ่มคุณภาพ
ของบริการ การเพิ่มสวนแบงตลาด ความสามารถ
ในการเขาถึงตลาดใหม การสรางความพึงพอใจ
ใหแกพนักงาน ความสามารถในการสรางความ
สัมพันธกับชุมชนที่ดีขึ้น รวมถึงความไดเปรียบ
คูแขงขันทางธุรกิจ นอกจากน้ี การดําเนินงาน
ตามการจัดใหโรงแรมไดรับมาตรฐานสามารถ
ทําใหธุรกิจโรงแรมสามารถยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพการบริการภายในธุรกิจโรงแรมไดเปน
อยางดี ซึ่งทําใหการบริการมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 
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คุณยศภัทร จุลโลบล ตําแหนง รองกรรมการ
ผูจัดการโรงแรมโบต ลากูน รีสอรท ภูเก็ต)
 เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกตอเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ
เชิงบวกกับคุณภาพการบริการและการมุงเนน
การตลาดซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย 
ขอท่ี 5 และขอที่ 6 แสดงวา เมื่อธุรกิจโรงแรม
และภัตตาคาร มีเทคโนโลยีสารสนเทศดาน
โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ความสามารถของพนักงานในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับสูง ยอมทําใหธุรกิจโรงแรม
และภัตคารมีความสามารถการจัดการคุณภาพ
การบริการและการมุงเนนการตลาดในระดับที่
สูงขึ้น ซึ่งผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับ Chen 
& Ching (2002), Coltman et al. (2010) ที่กลาว
ในลักษณะเดียวกันวา การนําระบบการจัดการ
ลกูคาเชงิสัมพนัธภาพมาใชในธรุกจิ ความสามารถ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศปจจัยเดียวไมเพียงพอ
ตอการทาํใหธรุกจิมผีลการดาํเนนิงานทีด่ไีดความ
ตองการเก่ียวกับความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับ
ขอมูลของลูกคาเปนสิ่งท่ีทําใหธุรกิจสามารถ
ตัดสินใจได ดีบนพื้นฐานของการมีข อมูล ท่ี
เพียงพอ 
 แตอยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพล
ของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอผลการ
ดาํเนนิงานตามสมมตฐิานขอที ่4 พบวา เทคโนโลยี
สารสนเทศมคีาอทิธพิลทางออมเชงิบวกตอผลการ
ดาํเนนิงาน ทัง้น้ีอาจเนือ่งจากกจิการทีม่ขีนาดเล็ก
ไมสามารถที่จะสรรหาโปรแกรม หรือสารสนเทศ
ไดอยางเต็มที่ในตอนนี้ เนื่องจากกิจการที่มีขนาด
เล็กมองวาไมคุมคาแกการลงทุนเพราะตองใชเงิน
ลงทุนสูงอีกท้ังแรงงานที่มีอยูเปนแรงงานที่เปน
การสลับสับเปลี่ยนอยู บอยครั้ง จึงไมตองการ
ลงทุนเพิ่ม อยางไรก็ตามจากการสัมภาษณทําให

(Green Leaflet, 2007., โยธิน อยูจงดี, 2555) 
ดังนั้นจะเห็นได ว าการที่ โรงแรมปฏิบัติตาม
มาตรฐานมีเปาหมายที่จะทําใหลูกคาพึงพอใจ
เชนเดียวกัน (คอตเลอร และคณะ, 2554)
 แตอยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพล
ของมาตรฐานโรงแรมและภัตตาคารที่สงผลตอ
ผลคุณภาพการบริการ พบวา มาตรฐานโรงแร
และภัตตาคารมีคาอิทธิพลทางออมเชิงบวกตอ
คุณภาพการบริการจึงไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที ่9 ทัง้นีอ้าจคนจึงเปนปจจยัสาํคญัตอความเจริญ
ของโรงแรม ตองทําใหลูกคามีความสุขที่ไดรับ
บริการ และพนักงานตองมีความสุขในการให
บริการแกลูกคา เพื่อใหลูกคาพอใจและบอก
ตอๆ กันเพ่ือมาใชบริการโรงแรม และตองให
ความสําคัญกับการพัฒนาคนดวยโรงแรมท่ีไดรับ
มาตรฐานสวนใหญเม่ือไมไดใหความสําคัญ
ในเร่ืองของคนก็อาจมีผลกระทบตอคุณภาพ
การบริการในระยะยาวมีความเห็นวาตองทําให
พนักงานที่มีประสบการณมากและมีความจงรัก
ภักดีสูงมีความสุข สวนพนักงานที่เปนคนรุนใหม
ที่มีความรูและความสามารถ ตองใชเหตุผลและ
หลักการบริหาร และควรเลี่ยงการรับพนักงาน
ที่ผานงานมาหลายที่ ที่ละไมกี่ป เนื่องจากจะตั้ง
คาตอบแทนสูงเวลามาสมัครงาน เพราะตองการ
ตําแหนงสูงแตมีประสบการณนอยในงานแตละ
แหง ทําใหทางโรงแรมไมสามารถพัฒนาบุคลากร
ที่มีคุณภาพไดอีกทั้งการเรียนในสถาบันการ
ศึกษา เนนทฤษฎี แตเวลาทํางานตางกันมาก
และคนในปจจุบันมีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน
นอยลงทุกวันดังนั้นหากโรงแรมไมมีการพัฒนา
คนแลวถึงแมโรงแรมจะไดรับมาตรฐานสถานท่ีดี 
อาหารอรอย มีความปลอดภัย มีบริการเสริม
มากมายแตกจ็ะทาํใหมาตรฐานทีม่อียูไมไดสงผล
ตอคุณภาพการบริการ (ที่มา จากการสัมภาษณ 



Vol.2 No.1 May 2013 - October 2013ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY 99

ซึ่ งผลการวิจัยครั้ งนี้สอดคล องกับงานวิจัย 
Frejkova. (2009) ที่พบวา การมุงเนนการตลาด
มีความสัมพันธ กับคุณภาพการบริการ และ
ทําให สามารถบรรลุผลการดํา เนินงานที่ดี 
เน่ืองจากการมุ งเนนการตลาดเปนแนวคิดที่
สอดคลองกับการมุงเนนการสรางคุณคาใหกับ
ลูกคา ซึ่งไมใชเพียงแคการสรางและพัฒนาความ 
สัมพันธกับลูกคา แตยังเอาใจใสความตองการ
ของผูมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจอีกดวย และงาน
วิจัยของ Sin et al. (2005) ที่กลาววา การนํา
เอาการมุงเนนการตลาดมาใชในธุรกิจโรงแรม
สามารถชวยทาใหธุรกิจโรงแรมออกแบบและ
นําเสนอสวนผสมทางดานการบริการท่ีมีคุณภาพ
ที่ดีเยี่ยมใหกับลูกคา และทําใหธุรกิจโรงแรมมี
ผลกําไรท่ีดีได 
 ความสัมพันธกับชุมชนมีอิทธิพลทางบวก
ตอการมุงเนนการตลาดสอดคลองกับสมมติฐาน
การวิจัยข อท่ี 7 แสดงวา เม่ือธุรกิจโรงแรม
และภัตตาคารมีความสัมพันธกับชุมชนดานการ
แตงกาย อาหารทองถิ่น สินคาหัตกรรม การละ
เลนทองถิ่นและการสนับสนุนผลิตภัณฑทองถิ่น
ในระดับสูง จะทําใหธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
มีการมุงเนนการตลาดในระดับท่ีสูงข้ึนท้ังน้ีอาจ
เนื่องมาจากมีการนําศิลปวัฒนธรรมธรรมการ
ละเลนทองถิ่นมาใชแสดงในกิจกรรมของโรงแรม
โดยใชนักแสดงท่ีมาจากคนในทองถ่ินแสดง
ศิลปวัฒนธรรมการละเลนทองถ่ินมีการสนับสนุน
และชวยจําหนายผลิตภัณฑจากทองถิ่นมีการนํา
ผลิตภัณฑทองถ่ินมาใชในกิจการใชชุดฟอรม
สําหรับพนักงานที่สอดคลองกับการแตงกายของ
ชุมชนในทองถิ่นใหคนในทองถิ่นเปนผูประกอบ
อาหารทองถิน่และใชวตัถดุบิในทองถิน่และชมุชน
สําหรับประกอบอาหารในภัตตาคารซ่ึงสอดคลอง
กับ Medlik. (1990 : 4-5) ที่กลาววาในหลายๆ 

ตอกยํ้าว าธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารแมว า
เทคโนโลยีสารสนเทคจะเปนที่รู จัก และเปน
ที่ยอมรับกันทั่วโลกวาเปนการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ ตนทุนตํ่าใหผลตอบแทนสูง และ
เพิ่มศักยภาพการแขงขันของธุรกิจในยุคปจจุบัน 
แตธุรกิจโรงแรมของไทยนั้นยังไมสามารถนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงาน และประสบ
ความสําเร็จดังเช นชาวโลกท้ังหลายท่ีใช กัน 
เปนเพราะวิสัยทัศนทางดานการบริหารท่ีมุงเนน
แตการขาย โดยขาดการบูรณาการใชงานให
ครอบคลุมบทบาทของการบริการท่ีเป นเลิศ
ใหครบทุกดานการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช กับธุ รกิจจะได ประโยชน อย างเต็มที่
เมื่อมีการบูรณาการเทคโนโลยีใชงานในบทบาท
หลักในการบริหารโดยเฉพาะดานของการตลาด
ใหครบในทุกๆ ดานจึงจะเกิดพลัง ถาโรงแรม
ทั้งหลายสามารถนําเอา เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาบูรณาการงานดานการบริหารของโรงแรม
ตนเองได ครบถ วนในทุกๆ  ด าน  ก็จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารของโรงแรมไดเป น
อยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งความรวดเร็ว 
ครอบคลมุตลาดท่ีกวางไกล และตนทนุทีป่ระหยดั
ที่จะสงผลใหกับผลการดําเนินงานที่ยั่งยืน (ที่มา 
จากการสัมภาษณ นายพิชิต กาลจักร ตําแหนง 
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 30 
มิถุนายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี)
 การมุ งเนนการตลาดมีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกต อคุณภาพการบริการและผลการ
ดําเนินงาน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย
ขอที่ 1 และ 2 แสดงวา เมื่อธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคารมีการมุงเนนการตลาดดานกลยุทธ
ทางการตลาด และกิจกรรมทางการตลาดใน
ระดับสูง จะทําใหธุรกิจโรงแรม มีคุณภาพการ
บริการและผลการดําเนินงานในระดับที่สูงขึ้น
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ความไดเปรียบทางการแขงขันและนําไปสูการมี
ผลการดําเนินงานท่ีดีของธุรกิจ

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
 เพื่อใหธุรกิจโรงแรมมีผลการดําเนินงาน
ที่ดี ผูบริหารซึ่งมีหนาที่ในการจัดการธุรกิจควรให
ความสําคัญเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการยกระดับ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจ โดยผูบริหารธุรกิจ
โรงแรมควรใหความสําคัญกับปจจัยเหตุทั้ง 5 
ปจจัย คือ คุณภาพการบริการ มาตรฐานโรงแรม
และภัตตาคาร การมุงเนนการตลาด เทคโนโลยี
สารสนเทศ และความสัมพันธกับชุมชน เนื่องจาก
ปจจัยเหตุทั้ง 5 ปจจัยดังกลาวสงผลตอการ
ผลการดําเนินงานทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งนํา
ไปสู การทําใหธุรกิจโรงแรมมีความไดเปรียบ
ทางการแขงขันและการมีผลการดําเนินงานที่ดี 
เน่ืองจากการท่ีธุรกิจโรงแรมมีทรัพยากรภายใน
ของธุรกิจท่ีมีศักยภาพเปนพ้ืนฐานของความ
สามารถของธุรกิจและความย่ังยืน ในการสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขัน
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 พ.ศ.2552. กรุงเทพฯ: สํานักงานสถิติ
 แหงชาติ. 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร. 
 (2554). รายงานการสํารวจการประกอบ
 กิจการโรงแรมและเกสตเฮาส. กรุงเทพฯ: 
 สํานักงานสถิติแหงชาติ. 

พื้นที่โรงแรมมีความสําคัญเปรียบเสมือนสถานที่
ท  อ ง เ ท่ี ย ว ท่ี สํ า คัญและน  า สน ใ จ สํ าห รั บ
นักท องเที่ยว  ผู ซึ่ งนําอํานาจการจ ายและมี
ความตั้งใจที่จะจายในราคาที่สูงกวาที่เคยจาย
ในขณะท่ีนักทองเที่ยวเหลานั้นอยู ที่บ านของ
ตนเอง จากการท่ีนักทองเที่ยวจายคาโรงแรม
มักจะกอใหเกิดผลดีตอเศรษฐกิจของทองถิ่น
ที่โรงแรมต้ังอยู ทั้งทางตรงและทางออมโดยการ
กระจายรายไดผานไปยังชุมชนอีกทั้งโรงแรม
เปนสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับคนในทองถิ่น 
หองอาหารบารและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ 
มกัจะไดรบัความนิยมจากลูกคาทองถ่ิน และหลาย
โรงแรมยังเปนศูนยกลางของชุมชนอีกดวย
 คุณภาพการบริการมีอิทธิพลทางบวกตอ
ผลการดําเนินงานสอดคลองกับสมมติฐานการวิจยั
ขอที่ 3 แสดงวา เมื่อธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
มีคุณภาพการบริการดานความเปนรูปธรรมของ
การบรกิาร ความเชือ่ถอืไววางใจได การตอบสนอง
ตอลูกคา และการรูจักและเขาใจลูกคาในระดับ
สูงจะทําใหธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารมีผลการ
ดําเนินงานในระดับท่ีสูงข้ึนท้ังน้ีการทําการตลาด
การบริการใหประสบความสาเร็จนั้นนอกจาก
การทําการตลาดในรูปแบบดั้งเดิม ยังตองมี
องค ประกอบทางดานการตลาดที่สําคัญอีก 
3 ประการ คือ การสรางความแตกตางในการ
แขงขัน (Competitive Differentiation) ความ
สามารถในการผลิต (Productivity) และสุดทาย 
คือ คุณภาพของการบริการ (Service Quality) 
(Kotler, 2003) ซึ่งผลการวิจัยสรงนี้สอดคลอง
กับงานวิจัยของ Chang & Fong. (2010) ที่
พบวา คุณภาพของการบริการและภาพลักษณ
สีเขียว มีผลตอความพึงพอใจ และความจงรัก
ภักดีของลูกคาการดําเนินงานตามมาตรการ
องคการสีเขียวและบริการที่ดีเป นแหลงของ
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การสรางความไดเปรียบในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย

Creation of Competitive Advantages of Small and Medium-Sized 
Business of the Vehicle Industry in Thailand

สุชาติ ปรักทยานนท*

บทคัดยอ
 วัตถุประสงคในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 1) วิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต 
2) ทดสอบรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย และ 
3) ศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของปจจัยที่มีผลการสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย โดยใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจํานวน 
400 กิจการ โดยไดใชเทคนิคสถิติการวิเคราะหดวยโมเดลสมการโครงสรางแบบเต็มรูปแบบอันประกอบ
ดวย การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสราง และการ
สัมภาษณเจาของกิจการ ตัวแทนฝายบริหาร ทายาทกิจการ ผูบริหารระดับกลางขึ้นไป 
 ผลการศึกษาองคประกอบเชิงยืนยันตามโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพบวา ปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการสรางความไดเปรียบในการแขงขันประกอบดวย 4 ปจจัยคือ ปจจัยผูประกอบการ 
ปจจัยกลยุทธระดับธุรกิจ ปจจัยนวัตกรรม และปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ โดยผลการทดสอบ
รูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
พบวาไดโมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 ซึ่งตัวแปร
ที่มีอิทธิพลทางตรงตอการไดเปรียบในการแขงขันประกอบดวยผูประกอบการและกลยุทธระดับธุรกิจ 
สวนอิทธิพลทางออม ไดแก นวัตกรรมองคการ ทั้งนี้ตัวแปรทั้ง 3 ตัวอันไดแก ผูประกอบการ กลยุทธ
ระดับธุรกิจ และนวัตกรรมองคการ ลวนมีอิทธิพลรวมตอการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน และ
ตัวแปรวัฒนธรรมองคการไมมีอิทธิพลตอการสรางความไดเปรียบในการแขงขันของกิจการ ทั้งนี้ขอมูล
เชิงคุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณไดสนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ได โดยขอเสนอแนะสําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมควรเพิ่มพูนความรูและศักยภาพพื้นฐานที่สําคัญของการผูประกอบ
การซึ่งเปนตัวแปรสําคัญในการขับเคลื่อนเพิ่มความไดเปรียบในการแขงขัน ทั้งการมีความคิดสรางสรรค 
การกลาเผชิญความเสี่ยงและการเปนผูที่มีความสามารถในการใชทรัพยากรที่สําคัญ

*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี



Vol.2 No.1 May 2013 - October 2013ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY 103

คําสําคัญ : การสรางความไดเปรียบในการแขงขัน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม อุตสาหกรรม
ยานยนต

Abstract
 The objective of the study are three-fold : 1) To analyze the factors influencing a 
competitive advantages the Creation of Competitive Advantages of Small and Medium-Sized 
Business. 2) To test the structural relationship of factors influencing the competitive advantages; 
and 3) to determine the direct and indirect effect as well as the overall effect of factors 
influencing the creation of competitive advantages. 400 businesses comprised the sample for 
the study. The collected data were analyzed using structural equation modeling technique 
including confirmatory factor analysis and structural relationship. Also included were in-depth 
intensives with entrepreneurs, executives, entrepreneurs’ successors, and middle management.
 As a result of the data analysis, the researcher has found the following: Based on the 
analysis using CFA, it was found that four factors were responsible for the creation of competitive 
advantages ; they were : the characteristics of the entrepreneur, business strategies, innovations, 
and organizational culture. As a result of the testing of structural relationships of factors 
responsible for the creation of competitive advantages, it was found that the model was congruent 
with the empirical data at the statistical significance at the 0.01 level. The variable having direct 
effect on the competitive advantages were the characteristics of entrepreneurs and the strategic 
business whereas the variable having indirect effect was organization’ innovation. All the three 
variables had total influence on the creating of the competitive advantages, organizational culture 
had no influence on the creation of the competitive advantages. It was noteworthy that the data 
derived from in-depth interviews supported the findings of the quantitative research. Based on the 
findings, the researcher has made the following recommendations: the entrepreneurs of the small 
and medium-sized entrepreneurs should make efforts to enhance the knowledge and capabilities  
deemed highly important to entrepreneurs so that the competitive advantages could become a 
reality-both in terms of creativity, risk taking, and the most efficient use of human resource.

Keyword : creation of competitive advantages small and medium-sized business vehicle industry 

ไมวาจะเปนการจางงานหรือการพัฒนาเทคโนโลยี 
ของประเทศ โดยไทยนับเปนฐานการผลิตเพ่ือการ
จําหนายท้ังในและตางประเทศ อีกท้ังยังถือเปน
ผูนําในดานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนตและ

บทนํา
 อุตสาหกรรมยานยนตและสวนประกอบ
ยานยนตในประเทศไทยนับเปนอตุสาหกรรมหน่ึงที่
มคีวามสําคญัตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
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วัตถุประสงคของการวิจัย
 การศึกษาวิจัยเรื่องการสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยมี
วัตถุประสงคที่สําคัญ 3 ประการ
 1. วิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมในธรุกจิอตุสาหกรรมยานยนต
 2. ทดสอบรูปแบบความสัมพันธ  เชิ ง
โครงสรางของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมของอุตสาหกรรมยานยนตใน
ประเทศไทย
 3. ศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทาง
ออม และอิทธิพลรวมของปจจัยที่มีผลการสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมของอุตสาหกรรมยานยนตใน
ประเทศไทย

การดําเนินการวิจัย
 ใชรปูแบบการวจิยัเชิงบรรยายหรอืพรรณนา 
(Descriptive research) เปนการวิจัยเพื่อคนหา
ขอเท็จจริงในสภาพการณในปจจุบัน จึงหาความ
สัมพันธแบบสํารวจ (Exploratory Research) 
ระหวางตัวแปร  การรวบรวมขอมูล 
 - แบบทุติยภูมิ จากการอานรวบรวม
ขอมูลจากหนังสือ บทความ และผลงานวิจัย
 - ปฐมภูมิเปนการเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง (sample survey reach) 400 ตัวอยาง
การวิ เคราะห ข อมูลเน นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative) เปนหลักและหาเหตุผลสนับสนุน
ผลการวิจัยจากวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) ใช
สถิติวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural 
equation modeling: SEM)

สวนประกอบในภูมภิาคอาเซียน (สถาบันยานยนต
ไทย, 2555)
 วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (Small 
and Medium Enterprises : SMEs) สวนใหญ
ยังขาดความสามารถในการประกอบการท้ังทาง
ดาน เทคโนโลยี การผลิต การจัดการ การตลาด
และการเงิน ผูประกอบการ ยงัขาดการพัฒนาการ
นาํเขา-สงออก การจบัคูธรุกจิ (business matching) 
การผลิตสินค ายังไม  เป นไปตามเป าหมาย 
(สํานักงานพาณิชยจังหวัด, 2553) และจากสถิติ
การจัดตั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ประเทศไทยเฉล่ียปละกวา 50,000 ราย และมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แตก็เปนที่นาวิตก
ที่กรมพัฒนาธุรกิจรายงานวา วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมที่ประกอบการอยู ขอจด
ทะเบียนยกเลิกกิจการโดยเฉล่ียปละกวา 22,000 
ราย (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม, 2553:10) ซึ่งไมเปนผลดีตอ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผนวกกับ
พฤติกรรมการบริโภคของลูกคาเปลี่ยนแปลงไป 
มีการลดปริมาณ การบริโภค ลดการจางงาน 
สงผลทําใหวิสาหกิจ SMEs ประสบปญหาใน
การแขงขันและผลดําเนินงานไมเปนไปตาม
เปาหมาย (มนตรี พิริยะกุล และ บุญฑวรรณ  
วิงวอน, 2553:1)
 จากท่ีมาและความสําคัญขางตนทําให
ผูวิจัยทราบวาอุปสรรคตอการสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขัน คือ ตนทุน และปริมาณการผลิต
ที่ไมสม่ําเสมอของ SMEs ดังนั้นผู วิจัยตองการ
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย อัน
ประกอบดวย ปจจยัผูประกอบการ ปจจยันวตักรรม 
ปจจัยกลยุทธระดับธุรกิจ ปจจัยวัฒนธรรมองคการ 
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และขนาดยอมของอุตสาหกรรมยานยนตใน
ประเทศไทย
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ได ดําเนินการตาม
วัตถุประสงคครบทุกขอภายใตงานวิจัยของผูวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันขององคการ ผูประกอบการ กลยุทธระดับ
ธุรกิจ นวัตกรรมองคการและวัฒนธรรมองคการ 
ซึ่งไดใชเทคนิคสถิติพรรณนาบรรยาย อีกท้ัง
ไดใชเทคนิคสถิติการวิเคราะหดวยโมเดลสมการ
โครงสร างแบบเต็มรูปแบบอันประกอบดวย
การวิเคราะหดวยโมเดลเชิงยืนยันและโมเดล
ความสัมพันธเชิงโครงสราง รวมถึงการทดสอบ
สมมติฐานและอิทธิพลระหวางตัวแปรไดอยาง
ชัดเจนท้ังในมิติของตัวแปรท่ีเปนองคประกอบ 
และการสนับสนุนผลการ วิ เคราะห ข  อมูล

สรุปผลการศึกษา
 การวิจัยเรื่องเร่ืองการสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขันขันของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย  อมของ อุตสาหกรรมยานยนต  ใน
ประเทศไทยมีวตัถปุระสงคเพ่ือ 1) วเิคราะหปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต  2) ทดสอบ
รูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางของปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย และ 
3) ศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และ
อิทธิพลรวมของปจจัยที่มีผลการสร างความ
ไดเปรียบในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลาง

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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และไมทําใหเกิดปญหาในการวิเคราะห
 โดยการศกึษาจะกาํหนดหนวยการวเิคราะห 
(Unit of Analysis) ในคร้ังนี้ถูกควบคุมใหอยูใน
ระดับองคการซ่ึงกําหนดใหผูบริหารกลางข้ึนไป 
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวากลุมตัวอยางท้ังสิ้น 
400คนสวนใหญเพศหญงิจาํนวน 236 คน คดิเปน
รอยละ 59.3 และเพศชายจํานวน 163 คน คิดเปน
รอยละ 40.8 สามารถแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจน
ถงึบทบาทของผูหญงิท่ีสามารถทาํงานในตาํแหนง
ผูบงัคบับญัชามากยิง่ขึน้ สาํหรับชวงอายขุองกลุม
ตัวอยางนั้นสวนใหญอยูระหวาง 41-50 ป จํานวน 
153 คน คิดเปนรอยละ 38.3 รองลงมา คือ อยูใน
ชวงอายุ 31-40 ป จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 
29.8 ชวงอายุ 20-30 ป จํานวน 91 คน คิดเปน
รอยละ 22.8 ชวงอายุ 51-60 ป จํานวน 31 คน 
คิดเปนรอยละ 7.8 และชวงอายุที่นอยท่ีสุด คือ 
มากกวา 60 ปมีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.5 
ตามลําดับทั้งนี้กลุมตัวอยางเปนผูบริหารตั้งแต
ระดับกลางขึ้นไปน้ันพบวาสวนใหญ กรรมการ
บริษัทจํานวน 240 คน คิดเปนรอยละ 60 รอง
ลงมา คือ เปนเจาของกิจการจํานวน 73 คน 
คิดเปนรอยละ 18.3 เปนทายาทกิจการจํานวน 
72 คน คิดเปนรอยละ 18 และเปนตัวแทนกิจการ
จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.8 ตามลําดับ
 ขอมูลท่ัวไปของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในอุตสาหกรรมยานยนต พบวากลุม
สวนใหญมีเงินทุนจดทะเบียนไมเกิน 50 ลานบาท 
มีจํานวน 243 คน คิดเปนรอยละ 60.8 และสวนท่ี
เหลือมเีงนิทุน จดทะเบียนในชวง 51-200 ลานบาท 
จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 39.3 ตามลําดับ 
สอดคลองกับจํานวนพนักงานในสถานประกอบ
การที่ผู วิจัยไดดําเนินการไปเก็บรวบรวมขอมูล
มานั้นพบวากิจการ สวนใหญมีจํานวนพนักงาน
ไมเกิน 50 คน จํานวน 220 กิจการ คิดเปน

ที่ได จากการวิจัยเชิงปริมาณดวยเทคนิคการ
วิเคราะหเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึก
ตอเจาของกิจการและนักวิชาการเพ่ือใหเกิด
ความเขาใจตอปรากฏการณที่ไดจากการทดสอบ
ทั้งที่เปนไปและไมเปนไปตามสมมติฐานตาม
ที่ไดระบุไว
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ อุตสาหกรรม
ยานยนต เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในอุตสาหกรรมยานยนตที่ผลิตลําดับรองและต่ํา
กวา (2nd Tier, 3rd Tier, and lower) อยูใน 6 เขต
พืน้ทีต่ามการกระจายตัวของประชากร อนัประกอบ
ดวยพ้ืนท่ีจงัหวัดระยอง กรงุเทพมหานคร ปทุมธานี
และอยุธยา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ 
โดยมีการผลิตสินคา 3 ประเภท ประกอบดวย 
1) ผลิตภัณฑโลหะ 2) ผลิตภัณฑพลาสติก และ 
3) ผลิตภัณฑยาง ไดกลุ มตัวอยางท้ังสิ้น 400 
ตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การรวบรวมขอมูลโดยการเก็บขอมูลแบบชวง
เวลาเดียว เปนรูปแบบการวิจัยในลักษณะของ
การวิจัยเชิงสํารวจแบบตัดขวาง (Exploratory 
and Cross Sectional Study) และการศึกษา
ปรากฏการณจริง (Phenomenon Study)
 ผลการวิเคราะหขอมลูเบ้ืองตนเพ่ือบรรยาย
คณุสมบตัแิละคุณลกัษณะทัว่ไปของกลุมตวัอยาง
ในการวิจัยและพิจารณาการแจกแจงของขอมูล
ดวยการใชสถิติพรรณนา (description analysis) 
คือ รอยละ (percent) คาเฉลี่ย (mean) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) รวม
ถึงได พิจารณาคาความสัมพันธ ของตัวแปร 
(correlation matrix) พบวา การแจกแจงของตัวแปร
เปนการแจกแจงปกติ และผลของการวิเคราะห
ความสมัพนัธระหวางตวัแปร (correlation matrix) 
พบวาไมมีความสัมพันธของตัวแปรคูใดที่มีความ
สัมพันธกันระหวางตัวแปร (multi collinearity) 
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และขนาดยอมในอุตสาหกรรมยานยนตตาม
วัตถุประสงค การวิจัยที่ ต  องการวิ เคราะห 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางความไดเปรียบ
ในการแข งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในอุตสาหกรรมยานยนตในธุรกิจ
อุตสาหกรรมยานยนต พบวา
 ปจจัยผู ประกอบการโดยรวมนั้นมีความ
ชัดเจนตอการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 
อีกทั้งผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในอุตสาหกรรมยานยนตมีความกลา
เ ผ ชิญความ เ ส่ี ย งอย  า ง เ ห็น ได  ชั ด เ จน ซ่ึ ง
ประกอบดวย การเปนผู รักความเส่ียง เป น
ผู เปดตลาดใหม เปนผูกอตั้งกิจการใหม เปน
ผูมีบทบาทสําคัญในวงจรธุรกิจยุคใหม และเปน
ผูมีความเช่ือมั่นในตนเอง ดังน้ันผูประกอบการ
สามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันจาก
การเพิ่มผลการดําเ นินงานงานให องค การ 
ที่สอดคล องกับผลการศึกษาท่ีพบว าความ
เป นองค การแห งการเรียนรู นั้นอยู  ในระดับ
ที่เห็นดวยปานกลาง โดยถาพิจารณาถึงน้ําหนัก
องคประกอบในดานผูประกอบการพบวา การ
กลาเผชิญความเส่ียงมีนํ้าหนักมากท่ีสุด รอง
ลงมา คือ การมีความคิดสรางสรรค และความ
สามารถในการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งท้ัง 3 ตัวแปร
มีความสัมพันธเชิงบวกกับองคประกอบดาน
ผูประกอบการ
 สําหรับตัวแปรดานกลยุทธระดับธุรกิจนั้น
จะมี ตัวแปรดานกลยทุธผูนําทางดานตนทุน โดย
ตั้งเปาหมายการลดตนทุนคาโสหุย (คาเชา คานํ้า 
คาไฟ ฯลฯ) มีระดับที่ตรงกับสภาพกิจการมาก
ที่สุด รองลงมา คือ การต้ังเปาหมายใหของเสีย
ที่เกิดในกระบวนการผลิตลดลง การลดตนทุน
วัตถุดิบท่ีไมกระทบตอคุณภาพของวัตถุดิบ การ
ลดคาแรง การลดคาขนสง และการกําหนดราคา

รอยละ 55 และมีจํานวนพนักงานตั้งแต 51-
200 คน จํานวน 180 กิจการ คิดเปนรอยละ 
45 อีกทั้งยังพบวากลุ มตัวอยางส วนใหญมี
ลักษณะของการดําเนินการอุตสาหกรรมยาน
ยนตในลําดับรอง (2nd Tier) มากที่สุด โดยมี
จํานวนทั้งสิ้น 274 กิจการ คิดเปนรอยละ 68.5 
และเปนผู อุตสาหกรรมยานยนตลําดับตํ่ากวา 
(3rd Tier) มีจํานวนท้ังสิ้น 126 กิจการคิดเปน
รอยละ 31.5 ตามลําดับ ทั้งน้ีในอุตสาหกรรม
ยานยนตนั้นจําเปนที่ตองใชเทคโนโลยีมาชวย
ในการดาํเนนิงานเพือ่ความรวดเรว็และมาตรฐาน
คณุภาพของสนิคา จากการสํารวจพบวาสนิคาหลกั
ที่ผลิตและสรางรายไดใหแกกิจการสวนใหญน้ัน
อยูในจําพวก เหล็ก มากถึง 231 กิจการ คิดเปน
รอยละ 57.8 รองลงมา คือ พลาสติก จํานวน 93 
กิจการ คิดเปนรอยละ 23.2 และ ยางนอยท่ีสุด 
คือ 76 กิจการท่ีผลิตคิดเปนรอยละ 19 ตามลําดับ 
สอดคลองกับผลการสอบถามถึงเทคโนโลยีที่
กิจการใชส วนใหญกลาววาของกิจการกลุ ม
ตัวอยางนั้นมีศักยภาพใกลเคียงกับคู แขงหรือ
อาจกลาวไดวาอยู ในระดับเดียวกันกับคู แขง
ในประเทศมีจํานวนท้ังสิ้น 207 กิจการ คิดเปน
รอยละ 51.8 รองลงมา คือ มีระดับเทคโนโลยีที่ใช
ในกระบวนการผลิตที่เหนือกวาคูแขงในประเทศ
จํานวน 103 กิจการ คิดเปนรอยละ 25.8 และ
นอยที่สุดมีเพียง 84 กิจการเทานั้นที่มีเทคโนโลยี
ตํ่ากวาคูแขงในประเทศคิดเปนรอยละ 21 ตาม
ลําดับอยางไรก็ตามมีกิจการจํานวน 6 กิจการท่ี
ไมสามารถระบุไดวาตนเองมีระดับเทคโนโลยีใน
ระดับใดเมื่อเทียบกับคูแขงขันในประเทศ ซึ่งคิด
เปนรอยละ 1.5
 ผลการวิ เคราะห  ระดับความคิด เ ห็น
ของปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลาง
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กลางและขนาดยอมไทยมากท่ีสุด เนื่องจาก
พนักงานส  วนใหญ มี ความ เชื่ อ ว  ากิ จการ
ที่ตนทํางานอยู นี้มีความมั่นคงแกตนเองและ
ครอบครัวในระดับมาก เมื่อพิจารณาคานํ้าหนัก
องคประกอบของปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ
พบวาตัวแปรท่ีมีนํ้าหนักความสําคัญมากท่ีสุด 
คือ ความเชื่อ รองลงมา คือ คานิยม และความ
คาดหวังขององคการ ทั้งนี้ตัวแปรทั้งสองมีความ
แปรผันรวมกันกับองคประกอบดานวัฒนธรรม
องคการ
 ผลจากการศึกษาในดานสภาพปจจบุนัการ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันพบวาความ
พึงพอใจของลูกคามีความชัดเจนเปนรูปธรรม 
มากท่ีสุด รองลงมาคือ มูลคาทางการตลาด ใน
ขณะที่ดานลูกคา แมวาระดับความชัดเจนของ
ผู ประกอบการในดานสัดสวนทางการตลาด
จะยังไมพึงพอใจมากก็ตาม อยางไรก็ตามตัวแปร
ดานการสรางความไดเปรียบในการแขงขันน้ี
สามารถอธิบายไดดวยตัวแปรนวัตกรรมองคการ
มากที่สุด 
 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของปจจัยที่
สงผลตอการดําเนินงานของธุรกิจในอุตสาหกรรม
ยานยนตนัน้ พบวา กลยทุธระดบัธรุกจิขององคการ
เปนปจจัยที่สงผลตอการสรางความไดเปรียบใน
การแขงขนัของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม
ในอุตสาหกรรมยานยนตมากท่ีสุดรองลงมา คือ 
ปจจัยทางดานผูประกอบการ วัฒนธรรมองคการ
และปจจัยทางดานนวัตกรรมตามลําดับ
 จากปจจยัดานผูประกอบการ กลยุทธระดับ
ธรุกจิของกิจการ นวตักรรมองคการและวัฒนธรรม
องคการ ลวนสงผลตอการสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขันตามทฤษฎีและวรรณกรรมที่ได
ทบทวนไวนํามาสูการกําหนดกําหนดสมมติฐาน
ในการศึกษาประกอบดวย 9 สมมติฐานดังนี้ 

ขายต่ํากวาคู แขง ตามลําดับ ทั้งนี้ตัวแปรท่ีมี
นํ้าหนักความสําคัญในดานกลยุทธระดับธุรกิจ 
มากท่ีสุด คือ ผูนําดานตนทุน การสรางความ
แตกตาง และนอยที่สุด คือ การใหความสําคัญ 
ตามลําดับ โดยตัวแปรท้ังหมดมีความแปรผัน
รวมกันกับกลยุทธระดับธุรกิจ ทั้งนี้ในทฤษฎี
จะกลาวถึงว ากลยุทธ ระดับธุรกิจที่องค การ
กําหนดข้ึนมา หรือมาจากการกําหนดจากคณะ
ผูบริหารน้ัน จะสรางใหเกิดนวัตกรรมในองคการ
และความสามารถในการแขงขัน เชนเดียวกัน
กับธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนตของไทยที่
ผลการทดสอบพบวากลยุทธระดับธุรกิจของ
กิจการอยูในระดับท่ีเดนชัดยอมมีความสัมพันธ
เชิงบวกตอนวัตกรรมองคการ ทั้งนี้นวัตกรรม
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย อมใน
อุตสาหกรรมยานยนตของไทยเองยังอยู ใน
สภาพทีไ่มชดัเจนเทาใดนกั เนือ่งจากวาบางกจิการ
ดําเนินการในลักษณะของการนําเขาเทคโนโลยี
การผลิตที่ทันสมัย แตถากิจการใดไมมีเงินลงทุน
ที่เพียงพอก็ไมไดดําเนินการใดๆ ในการพัฒนา
ในดานนวัตกรรมองคการ นั่นเอง จึงทําใหระดับ
นวัตกรรมองคการปรากฏในระดับไมชัดเจน 
อยางไรก็ตามเมือ่พจิารณาถงึนํา้หนกัความสาํคญั
ในตัวแปรนวัตกรรมองคการพบวา ทั้งตัวแปร
นวตักรรมสนิคา/บรกิาร และนวตักรรมกระบวนการ
มีความสําคัญเทาเทียมกัน ซึ่งมีความแปรผัน
รวมกันองคประกอบดานนวัตกรรมองคการ
 แมวาตวัแปรนวัตกรรมองคการในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย อมในอุตสาหกรรม
ยานยนตจะไมชัดเจน อยางไรก็ตาม ผลการ
ทดสอบยั งแสดงความสัม พันธ  ใน ทิศทาง
เดียวกันกับระดับวัฒนธรรมองค การ  หาก
พิจารณาวัฒนธรรมจะพบวา ความเช่ือ มีระดับ
ความคิดเห็นท่ีสอดคลองกับวิสาหกิจขนาด
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สมมติฐานที่ 1, 4, 5, 6, 7 และสมมติฐานที่ 9 
ได ชัดเจน  ในขณะที่ผลการวิ เคราะห ข อมูล
ยังพบวานวัตกรรมองคการ และวัฒนธรรม
องคการ ลวนไมไดมีอิทธิพลเชิงบวกตอการ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย อมในอุตสาหกรรม
ยานยนตไทย แตอยางไรก็ตาม นวัตกรรมองคการ
มีอิทธิพลทางออมตอการสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขันขององคการอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 ในขณะท่ีวัฒนธรรมขององคการ
ไมไดมีความสัมพันธใดๆ ตอการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในอุตสาหกรรมยานยนตใน
ประเทศไทย

การอภิปรายผลการวิจัย
 โดยสรุปจะพบวาตัวแปรทุกตัวลวนแลว
แตมีความสัมพันธ ในทิศทางเดียวกันท้ังสิ้น 
ดังน้ันยอมมิไดหมายถึงอิทธิพลทางตรงเพียง
อยางเดียวเทานั้น แตอิทธิพลทางออมน้ียอม
นําไปสูขอคนพบใหมในทางวิชาการ ซึ่งมีความ
สําคัญตอแนวคิดไปประยุกตใชในสถานการณ
จริง ดังน้ันเพ่ือความสําเร็จของการพัฒนาการ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันควรมีความ
จําเปนอยางยิ่งท่ีตองใชการบูรณาการตัวแปร
ทั้งหมดเขาดวยกัน 

บรรณานุกรม
กรมสงเสรมิอตุสาหกรรม. (2555, มนีาคม-เมษายน) 
 “เตรียมพรอม SMEs สู AEC ประชาคม
 เศรษฐกจิอาเซยีน” ใน วารสารกรมสงเสรมิ
 อุตสาหกรรม. ปที่ 54:หนา 5.

สมมติฐานท่ี 1 ผูประกอบการมีอิทธิพลตอการ
สรางความไดเปรียบในการแขงขัน สมมติฐานท่ี 
2: ผูประกอบการมีอิทธิพลตอนวัตกรรมองคการ 
สมมติฐานที่ 3 นวัตกรรมองคการมีอิทธิพลตอ
การสรางความไดเปรยีบในการแขงขัน สมมตฐิาน
ที่ 4 นวัตกรรมองคการมีอิทธิพลตอกลยุทธ
ระดับธุรกิจ สมมติฐานท่ี 5 กลยุทธระดับธุรกิจมี
อิทธิพลตอการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 
สมมติฐานที่ 6 วัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลตอ
กลยุทธระดับธุรกิจ สมมติฐานที่ 7 ผูประกอบการ
มีอิทธิพลตอกลยุทธระดับธุรกิจ สมมติฐานที่ 8 
วัฒนธรรมองคการมีอิทธิพลตอการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขัน และสมมติฐานที่ 9 
ผูประกอบการมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมองคการ
 ผลการทดสอบรูปแบบความสัมพันธเชิง
โครงสรางของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจอุตสาหกรรม
ยานยนตความสอดคลองของโมเดลจะพิจารณา
จากคา chi-square สัมพัทธ =χ2/df=3.23 GFI=
0.95 AGFI=0.94 CFI=0.99 RMSEA=0.048 
SRMR=0.023 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษทั้งนี้ สุภมาส 
อังศุโชติ สมถวิล วิจิตรวรรณาและคณะ (2554:
29) กลาววาคาที่ยอมรับไดของการวิเคราะห
ความตรงโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ ไดแก 
χ2/df ที่มีคาอยูระหวาง 2.00-5.00 คา RMSEA 
นอยกวา 0.05 คา GFI AGFI และ CFI มากกวา 
0.90 ที่สามารถตอบวัตถุประสงคขอที่สอง
 การศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทาง
ออม และอิทธิพลรวมของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การสรางความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยพบวา
การวิเคราะหข อมูลเชิงประจักษไดสนับสนุน
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ภาพสะทอนของชีวิต
The Refl ection of  Life

นิวัฒน ชูทวน*

บทคัดยอ
 ผลงานสรางสรรค/วิจัยเรื่อง “ภาพสะทอนของชีวิต” เปนการศึกษาคนควาและวิเคราะหตามแนว
ของขาพเจา มเีนือ้หาสาระเก่ียวกับวถิชีนบทบนพ้ืนฐานของการดํารงชีวติ การใชชวีติท่ีตองพ่ึงพาธรรมชาติ
เปนหลัก ตั้งแตการสรางท่ีอยูอาศัย ของใช อาหาร ยารักษาโรค หรือแมกระท่ังประเพณีวัฒนธรรมบาง
อยางก็เร่ิมตนมาจากธรรมชาติสิ่งเหลานี้ลวนเปนตัวบงบอกถึงความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ
ไดเปนอยางดีขาพเจาไดดึงเอาความเปนเอกลักษณของวิถีชนบทภาคใตมาสรางเปนผลงาน โดยนํา
ประสบการณการดําเนินชีวิตของตนเองจากวัยเยาวจนถึงปจจุบันที่มีความผูกพันกับสภาพความเปนอยู
แบบชนบทมาถายทอดผานตัวสถาปตยกรรม รวมไปถึงทองฟาและผิวน้ําท่ีมีพื้นผิวแตกตางกัน มาจัด
ใหเกิดความกลมกลืนดวยตัวพ้ืนผิวเอง ผสมผสานกับเทคนิคทางจิตรกรรมออกมาเปนผลงานสรางสรรค
ที่แสดงเอกลักษณไทย

คําสําคัญ : ภาพสะทอนของชีวิต

Abstract
 The creation of art work under the topic “The Reflection of Life” is an analysis of art work 
using my own methodology. The subject mentioned mainly relates to the local people’s ways 
of life which essentially depend on nature and environment. For instance, building shelters or 
containers, searching for food and biomedicine, as well as some traditions start from nature. 
All these activities apparently demonstrate the relationship between humans and nature. In the 
current fine art , the unique southern people’s lifestyle is an inspiration of my art work. I have 
combined all my nostalgic memory and the attachment to the local ways of life and transfer the 
feeling through pieces of art work. I use the southern architecture to illustrate warmth, simplicity, 
unity. While the blur moving reflection on the water surface implies cultural changes; indistinct 
cultural identities fade along with the new trend in the society. The concept of the water reflection 
harmonize with fine art techniques have created several pieces of unique Thai art.

Keyword : the reflection of life

*อาจารยประจําคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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ที่มาและแนวความคิด
ในงานสรางสรรค/วิจัย  
 วฒันธรรมพืน้บานเปนวถิชีวีติของชมุชนใน
ชนบทท่ีอยูหางไกลจากความเจริญของเมืองเกิด
ขึ้นจากความเชื่อรวมกันของชุมชนในการดํารง
ชีวิตอยางรมเย็นเปนสุข สืบทอดกันมายาวนาน 
ความเช่ือนี้มีอยูในทุกๆ ชุมชนไทย ยอนไปถึงคน
ไทยที่อาศัยอยูในดินแดนตางๆ ทางตอนเหนือๆ 
นอกประเทศไทย เชน ไทดํา ไทขาว ไทลื้อ ไทเขิน 
ไทอาหม ไทอัสสัม ชุมชนที่มีไทนําหนาเหลานี้มี
รากเหงาของวัฒนธรรมอยางเดียวกัน มีภาษา
การแตงกาย ประเพณีสําคัญๆ คลายกันที่สําคัญ 
คือ มีจิตวิญญาณของความเปนไทยรวมกัน
 ลักษณะภายนอกหรือที่เปนรูปธรรมอัน
ไดแกสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ การปกครอง 
เศรษฐกจิ ภาษา อาจเปลีย่นแปลงไปในแตละพืน้ที่
และกาลเวลาท่ีผานไป แตสวนที่เปนนามธรรม 
คือ วัฒนธรรมของทุกชุมชน ยังมีแกนของความ
เปนไทยอยูไมเปลี่ยนแปลง
 วฒันธรรมพืน้บานดาํรงอยูไดดวยความเชือ่ 
ความรัก ความผูกพัน ที่โยงใยชีวิตในชุมชนเขา
ดวยกันในทางราบ นับถืออาวุโสและคุณธรรม
มากกวาฐานะทางการเงินหรือตําแหนงหนาท่ี 
ประเพณีอันดีงามถูกถายทอดจากปู ยา ตา ยาย 
ถึงลูกหลาน ดวยนิทานพื้นบาน ตํานานปรัมปรา 
เพลงกลอม คติธรรมทางศาสนาและพิธีกรรม
ตางๆ ปลูกฝงศีลธรรมและจริยธรรมความรัก 
ความผูกพันฝงลึกเข าในจิตวิญญาณ ความ
สันโดษ พอเพียง ไมเดือดรอน แสวงหาจนเกิน
ความจําเปน เปนสวนหนึ่งที่ทําใหวัฒนธรรม
พื้นบ านของไทยยังคงอยู   ยังคงเอกลักษณ
ของไทยเอาไว ได ถึงแมวัฒนธรรมเมืองและ
วัฒนธรรมบริ โภคนิยมจากภายนอกจะแผ 

อิทธิพลเขามา จิตวิญญาณที่มั่นคงและแข็งแกรง
ของความเปนพื้นบานไทยท่ีบมเพาะสืบทอด
มายาวนาน ก็สามารถปรับอิทธิพลเหลาน้ัน
ให เข ากับวิถีชีวิตพื้นบ านได อย างกลมกลืน 
จนกลายมาเปนวัฒนธรรมของตัวเอง
 ความผูกพันในวิถีชีวิตชนบทตั้งแตวัยเยาว 
เปนเหมือนเครื่องหลอหลอมขาพเจาใหเกิด
ความรักในความเปนเอกลักษณของทองถ่ิน
และความเปนไทย เกิดเปนความอุนใจ สุขใจ
ในขาพเจา กล่ินอายของชนบท ความเรียบงาย 
นํ้าใจไมตรี  ขนบธรรมเนียมตางๆ  เป นส่ิงที่
ข าพเจาหลงใหล และเก็บเกี่ยวซึมซับมาเปน
แรงบันดาลใจ ลักษณะเดนของภูมิปญญาชนบท 
ไมว าจะเปนส่ิงปลูกสราง ขาวของเคร่ืองใช 
วัฒนธรรม ประเพณี อุปนิสัย ความเปนอยูบน
วิถีแห งความพอเพียง  หรือแม แต ลักษณะ
ภูมิประเทศ เมื่อไดสัมผัสพบเห็นทําใหเกิดความ
สะเทือนใจ กระตุนความรู สึกในความทรงจํา
บางอยางในจิตสํานึกขึ้นมา ความพิเศษของ
ภูมิปญญาชนบทท่ีกลั่นกรองผานชวงเวลาตางๆ 
เกิดเปนจิตวิญญาณที่สะสมอยู ในรูปทรงและ
พื้นผิวของสถาปตยกรรมในแตละทองถิ่นน้ัน
เปนเหมือนการประสานกันของชีวิต ความคิด 
ปรัชญา  การใช ชีวิตร วมกับธรรมชาติอย าง
กลมกลืน เปนความงามท่ีแฝงอยูในการใชชีวิต
แบบชนบท โดยตั้งอยู บนหลักของการพ่ึงพา
และความเคารพธรรมชาติซึ่งสิ่งเหลานี้พบเห็นได
ยากขึ้นทุกทีในสภาพสังคมปจจุบันที่เต็มไปดวย
ความเรงรีบในการดํารงชีวิต การพึ่งพาเทคโนโลยี
มากกว าธรรมชาติ  หรือแม แต การเอา รัด
เอาเปรียบกันของคนในสังคมเดียวกัน  งาน
สรางสรรคชุดนี้จึงเปนการกระตุ นเตือนและ
ให  เห็นคุณค าของวิถีชี วิตชนบท  ที่มุ  ง เน น
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การดํารงชีวิตอยางเปนเหตุเปนผล ตั้งอยูบน
ความสมดุลของชีวิตและทรัพยากรอยางยั่งยืน

วตัถปุระสงคของงานสรางสรรค/วจิยั 
 เปนการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมไทย
ร วมสมัยที่ อาศัย พ้ืนผิวของสถาป ตยกรรม
พื้นถิ่นและสภาพแวดลอมของชนบทรวมถึง
ขาวของเครื่องใชประจําทองถิ่นมาสรางสรรค 
โดยใชเทคนิคที่เกิดจากรองรอยวัสดุเปนตัวนํา 
มุงเนนพื้นผิวที่มีลักษณะพิเศษตามความเปนจริง 
ไมวาจะเปนพื้นผิวของหลังคา ฝาบาน สังกะสี 
ไมกระดาน และสภาพแวดลอม เชน ทองฟา 
ผืนนํ้า ที่มีลักษณะของพื้นผิวเฉพาะเหลานี้นํามา
สรางใหเกิดความกลมกลืนบนความแตกตาง
ของพื้นผิว เพื่อแสดงความคิด อารมณ ความรูสึก 
ตามทัศนคติสวนตัว ประกอบดวยความงามดาน
ความกลมกลืนและเอกภาพ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 เป นการศึกษาคนควาเก่ียวกับวิถีชีวิต
ชนบทถายทอดเปนงานสรางสรรค/วิจัย ผาน
รูปแบบงานจิตรกรรมไทยรวมสมัย โดยมีเน้ือหา
เรื่องราวที่สะทอนความเปนอยู ของวิถีชนบท
ทางภาคใต แสดงใหเห็นถึงวิถีการดํารงอยูอยาง
พอเพียง ความสงบเรียบงาย ความสามัคคี และ
การอยูรวมกับธรรมชาติ ผานมุมมองของผูวิจัย 
กอเกิดเปนประโยชนและองคความรูใหมตอ
บุคลากร หนวยงานตางๆ รวมไปถึงนักศึกษาผูที่
สนใจศลิปะ ทีต่องการศกึษาและซมึซบัคณุคาทาง
สุนทรียะในงานศิลปะ เกิดความสุข ความอิ่มเอม 
ความประทับใจ หรืออาจเปนแรงบันดาลใจใหแก
นักศึกษา ศิลปน หรือบุคคลทั่วไปที่เขาชมผลงาน 
ซึ่งไดถือวาผลงานสรางสรรคที่จัดแสดงในครั้งน้ี
มีคุณคาในตัวผลงานแตละช้ิน และเปนการเผย

แพรผลงานตอสาธารณชน เพื่อนําประโยชนจาก
ผลงานสรางสรรคไปปรับใชตอไป

แผนการดําเนินงาน
การศึกษาขอมูล
 1. ศึกษาขอมูลจากหนังสือและเอกสาร
ที่เกี่ยวของ
 2. จากประสบการณที่ใชชีวิตในชนบท
ตั้งแตวัยเยาว
 3. เขาไปสัมผัสวิถีชีวิตจากสถานที่จริง
ตามชนบทตางๆ ซึมซับบรรยากาศการดํารงชีวิต 
ความอบอุนและเสนหของชนบท ทั้งดานการใช
ชีวิตท่ีเรียบงาย ความสามัคคี ความมีนํ้าใจ และ
ประเพณีตางๆ ที่บงบอกถึงเอกลักษณของแตละ
ทองถิ่น
 4. วิเคราะหวางแผนและต้ังขอสังเกต
โดยใชแนวความคิด อารมณ ความรู สึกและ
จินตนาการ
 5. นําขอมูลเหลานั้นมาผานกระบวนการ
สรางสรรค เพื่อแสดงออกในผลงานใหกลมกลืน
และมีเอกภาพ
 6. นําเสนอผลงานพรอมท้ังประเมินผล
เพ่ือปรับปรุงแกไขและพัฒนางานใหสมบรูณยิง่ขึน้

แหลงขอมูล
 เปนขอมูลที่ไดจากการศึกษาสถานท่ีจริง
เปนสวนใหญและภาพรางท่ีจดัองคประกอบขึน้เอง 
โดยกลั่นกรองความลงตัวของผลงาน และศึกษา
ในเรื่องของโครงสรางการประกอบกันของตัว
สถาปตยกรรม การแบงระนาบสัดสวน การทับ
ซอนกันของพื้นผิวตางๆ ทิศทางของสวนประกอบ
ในตัวบาน เชน หลังคา ฝาบาน ระเบียง เสา 
ไมระแนง เปนตน เพราะลักษณะของบานเรือน
ในแตละภูมิภาคมีความคลายคลึงและแตกตาง
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ขอมูลภาพ

แบบภาพราง

ขั้นตอนการสรางสรรคผลงาน
การสรางแบบภาพราง
 นําข อมูลที่ได จากการศึกษาและซึมซับ
จากสถานที่จริงมาคิดเปนภาษาภาพและทําภาพ
รางเบ้ืองตนดวยปากกาดําบนกระดาษ เพื่อหา
โครงสรางโดยรวมของภาพ หาตําแหนงของเร่ืองราว 

ลักษณะแงมุม มุมมองตางๆ ลงบนระนาบ ผนวก
กับจินตนาการรวมลงไปในขณะรางภาพ โดยใชวิธี
การทําภาพรางเบื้องตนหลายๆ ภาพ แลวจึงนํามา
เลือกสรรภาพรางท่ีเหมาะสม เพื่อใชในการขยาย
เปนผลงานสรางสรรคตามขั้นตอนตอไป

กนั เพือ่เปนขอมลูใหเกดิความถกูตองตามลกัษณะ 
ของบานเรือนในแตละภาคและใหไดองคประกอบ
โดยรวมอันจะนํามาสูการจัดวางเปนมุมมองใหม

ตามแนวคิดที่ตองการ ซึ่งจะมีสวนชวยในเรื่อง
ความถูกตองของเนื้อหาและรายละเอียดของ
ขอมูล
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กันก็สําคัญตองวางแผนในการประสานพื้นผิว
แตละแบบที่มีความแตกตางกันมาก โดยการ
หาพื้นผิวหรือรูปทรงท่ีสามารถเป นตัวเ ช่ือม
ระหวางกันมาเปนตัวลดความแตกตางและ
สรางความกลมกลืน จากน้ันเริ่มเก็บรายละเอียด 
การใหนํ้าหนัก แสง เงา เพิ่มความมีชีวิตให
กับภาพ ตรวจสอบความสมบูรณและวิเคราะห
ผลงาน

การสรางสรรคผลงาน
 นาํภาพตนแบบท่ีเลอืกมาขยายลงบนผาใบ
โดยการรางภาพตามภาพตนแบบแลวจึงลงมือ
สรางพื้นผิวลงบนภาพรางในแตละจุดตามความ
เปนจรงิของพืน้ผวิแตละชนดิข้ันตอนนีถ้อืวาสาํคญั
มาก การสรางพืน้ผวิบางพืน้ผวิตองใชความวองไว
และความชํานาญเพ่ือแขงกบัจงัหวะของสีทีค่อยๆ 
เริม่แหงการสรางพืน้ผวิใหสอดคลองและประสาน

แบบภาพราง
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ตัวอยางขั้นตอนการขยายภาพตนแบบ

ตัวอยาง
ขั้นตอนการขยายภาพตนแบบ
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ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ
ชื่องาน ครอบครัวใหญ เทคนิค สีอะครีลิค ขนาด140 x 80 ซม.



ปที่ 2 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2556 - ตุลาคม 2556 118 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ชื่องาน ความสุขอันเรียบงาย 4 เทคนิค สีอะครีลิค ขนาด 100 x 80 ซม.

ชื่องาน ความสุขอันเรียบงาย 5 เทคนิค สีอะครีลิค ขนาด 100 x 80 ซม.
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Author: R. Wayne Mondy
Publisher: Prentice Hall
 This book was published in the United 
States of America in 2010 by Prentice Hall. The 
book contains eight chapters, all of which are 
relevant to human   resource management. 
 Despite the fact that the book is 
written with a view to meeting the needs of 
students majoring in business, in my view, 
it can serve the needs of students majoring 
in other fields as well such as public 
administration, educational administration, 
social administration and so on.
 Because of time restraint, I cannot 
comment on every chapter of the book. 
Therefore, I will focus on some topics or 
chapters deemed highly useful for the readers.
 First of all, keep in mind that the 
book is written for business students, no 
doubt virtually all the material concerns 
business.                                                                                                                                                                                                                                          
 Now I will begin to review the book. 
The author discusses the ethics of the 
organization and its employees (Chapter 
Two). I strongly concur that the author gives 
prominence to ethics. From my perspective, 
all business organizations should adhere to 
the code of ethics if they do not want a 

Human Resource Management

Associate Professor Satit Niyomyaht  Ph.D.*

* Vice President for Research and Academic Service Bangkokthonburi University

well-known saying-“The nature of business 
is swindling”. -to come true. Also, the author 
elucidates various dimensions of ethics, such 
as legislating ethics, code of ethics, human 
resource ethics, training ethics and so on. 
 With regard to training ethics, it is 
highly regrettable that the author fails to 
mention the topics that should be included in 
the ethics training program for the business 
organizations’ employees. 
 As a matter of fact, there is a wide 
variety of topics that should be covered in 
the ethics training program; they are, among 
others, the following: conflict of interest, quality 
control, environmental pollution, inaccuracy 
of books and records, receiving excessive 
gifts and entertainment, kickbacks, bribery, 
and improper relations with government 
representatives.
 Furthermore, the author seems to 
overlook the benefits of employee training, 
As a rule, employees’ failure to appreciate 
the benefits of training makes them reluctant 
to take part in the employee training program 
except that they are forced to do so. Thus to 
keep the employees well-informed about 
the benefits of employee training is a must if 
we want the employee training program to 
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a corporate social responsibility program. 
 Regarding the implementation of the 
program, the author makes the following 
recommendations: First, a person should be 
assigned the responsibility for the program. 
Second, a review of what the company is 
currently doing with regard to corporate social 
responsibility should be ascertained. Third, 
shareholders’ expectations and perspectives 
are determined. Fourth, a policy statement 
is  wr i t ten cover ing corporate socia l 
responsibility areas such as environmental, 
social, and community issues. Fifth, a set 
of corporate objectives and an action plan 
to implement the pol ic ies should be 
developed. Sixth, company-wide qualitative 
and quantitative targets and key performance 
indicators should be created. Seventh, 
communicate to shareholders and fund 
manages the direction of corporate social 
responsibility for the company. Eighth, the 
progress of the corporate social responsibility 
should be determined. Finally, the corporate 
social responsibility should be reported.
 As I see it, all these recom mendations 
are tantamount to asking for the moon; in 
practice, only some companies are likely to 
make use of them.
 On human resource development, the 
author focuses on training and development 
(Chapter Four). The author explains the 
di f ference between the t ra in ing and 
development. But the author ignores the 
explanation of “education” which is closely 

meet with a great success. In fact, the 
benefits of employee training are varied and 
many, some of which are specified below. 
 - Helps the individual in making 
better decisions and effective problem solving.   
 - Aids in encouraging and achieving 
self-development and self-confidence.
 - Helps a person handle stress, 
tension, frustration and conflict.
 - Increases job satisfaction and 
recognition. 
 - Moves a person toward personal 
goals while improving interaction skills. 
 - Satisfies personal needs of the 
trainee. 
 - Provides the trainee an avenue 
for growth. 
 - Develops a sense of growth in 
learning. 
 - Helps eliminate fear in attempting 
new tasks. 
 It is praiseworthy that the author 
discusses corporate social responsibility 
in great detail. I am of the view that social 
responsibility on the part of companies is of 
vital importance to the survival of the world. 
That is, if all companies in the would make 
all possible efforts to prevent pollution of all 
kinds, people throughout the world will live 
more happily and live longer.
 Interesting enough, the author touches 
on the implementation of a corporate social 
responsibility program as well as the steps 
to be taken in establishing and implementing 
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listed in the appropriate order. Nevertheless, 
several training and development delivery 
systems, in my opinion, cannot be put into 
use in many less developed countries. As can 
be seen, it is rather difficult for quite a few 
developing countries to resort to community 
colleges, a vestibule system, corporate 
universities, and e-learning for training and 
development purposes.
 Of special interest is the fact that 
the author attaches great importance to 
“orientation.” The author gives a clear-cut 
definition of orientation and lists the purposes 
of orientation including the employment 
situation, company policies and rules, 
compensation, corporate culture, team 
membership, employment development and 
socialization.
 I agree with the author on what he 
explains. However, I am somewhat surprised 
as to why the author does not give any detail 
about orientation. For a case in point, the 
author does not say anything about the 
possible topics for organizational orientation 
programs which are far too numerous to 
mention. As far as I know, the complete 
employee orientation programs should 
cover the following main topics: company 
overview, policies and procedures review, 
compensation, benefits, safety and accidental 
prevention, employees and union relations, 
physical facilities and economic factors.
 It is worth mentioning that the author 
also shed light on “safety and health.” The 

re lated to t ra in ing.  Tra in ing can be 
distinguished from “education” by its 
characteristics of practicality, specificity, 
and immediacy. Training should relate 
specifically to the job performed by those 
being trained, and it should have immediate 
practical application on the job. “Education” 
is a broader term, training is a subset of 
education. Also, education tends to be more 
philosophical and theoretical and less practical 
than training.
 On the whole, I would like to say 
that the author provides the readers with 
several interesting aspects of training 
and education. The author explains the 
following in great detail: strategic training 
and development, factors influencing 
training and development, and training and 
development process.
 With respect to the training and 
development process, the author points out 
that the process includes the following five 
stops:
 - Determine specific training and 
development needs.
 - Establish specific training and 
development objectives. 
 - Select training and development 
methods and delivery systems.   
 - Implement training and develop-
ment program. 
 - Evaluate training and development 
program.
 From my standpoint, the steps are 
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 As is widely known, in many developing 
countries the working conditions of workers 
are desperately terrible. I have high hope that 
all the managers working in the private sector 
would make great use of the knowledge of 
safety and health gained from the book to 
enhance the safety and health of their 
workers. If so, the workers will not suffer from 
too many chronic diseases after their retirement 
or in their sunset years any longer.
 Taking all factors into account, I would 
like to say with conviction that the book 
wri t ten by Mondy is of great help to 
business students, business managers, 
public administrators, and all scholars who 
are hungry for business knowledge.

author gives a full explanation of a safe 
and healthy work environment including the 
following: occupational safety and health 
administration, safety programs, repetitive 
stress injuries, workplace violence, nature 
of stress, managing stress, burnout, wellness 
programs, physical fi tness programs, 
smoke-free workplaces, and so forth.
 From my point of view, good health is 
of paramount importance to all managers 
and employees. The fact that the author 
provides the readers with the knowledge of 
safety and health is praiseworthy. 
 I am of the persuasion that good health 
is far more important than anything including 
wealth. This is why the author deserves great 
admiration for his explication of safety and 
health.
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ประเภทของผลงานวิจัยทางวิชาการ
 1. บทความทางวิชาการ หมายถึง งาน
เขียนซ่ึงเปนเร่ืองท่ีนาสนใจ เปนความรูใหม กลาว
ถึงความเปนมาของปญหา วัตถุประสงค แนวทาง
การแกไขปญหา มีการใชแนวคิดทฤษฎี ผลงาน
วิจัยจากแหลงขอมูล เชน หนังสือ วารสารวิชาการ 
อินเทอรเน็ต ประกอบการวิเคราะหวิจารณ เสนอ
แนวทางแกไข
 2. บทความวิจยั หมายถึง เปนการนําเสนอ
ผลงานวิจัยอยางเปนระบบ กลาวถึงความเปนมา
และความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค การ
ดําเนินการวิจัย
 3. บทวิจารณหนังสือ (book review) 
หมายถึง บทความที่วิพากษวิจารณเนื้อหาสาระ 
คุณคา และคุณูปการของหนังสือ บทความหรือผล
งานศิลปะ อาทินทิรรศการ ทศันศิลป และการแสดง
ละครหรือดนตรีโดยใชหลักวิชาและดุลยพินิจอัน
เหมาะสม
 4. บทความปริทัศน (Review article) 
หมายถึง งานวิชาการท่ีประเมินสถานะลาสุดทาง
วชิาการ (State of the art) เฉพาะทางทีม่กีารศกึษา
คนความีการวิเคราะหและสังเคราะห องคความ
รูทั้งทางกวางและทางลึกอยางทันสมัย โดยใหขอ
พิพากษที่ชี้ใหเห็นแนวโนมท่ีควรศึกษาและพัฒนา
ตอไป

องคประกอบของบทความ
1. บทความวิจัย (Research article)
 บทความวิจัยประกอบดวย หนาชื่อเรื่อง
บทคัดยอ และเนื้อหาของบทความ ในสวนหนาชื่อ

แนวทางการเตรียมตนฉบับและการสงตนฉบับวารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เรือ่งควรมีขอมลูตามลําดบัดงัน้ี ชือ่เร่ือง ชือ่ผูนพินธ 
สังกัด (ภาควิชา และมหาวิทยาลัย) และอีเมลของ
ผูนิพนธสําหรับติดตอ
 บทคัดยอตองระบุถึงความสําคัญของเรื่อง 
วัตถุประสงค วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และ
บทสรุป ความยาว 1 หนากระดาษ A4 ในกรณีที่
ตนฉบับเปนภาษาไทย ใหผูนิพนธเขียนบทคัดยอ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุคําสําคัญของ
เรื่อง (Keywords) ไมเกิน 5 คํา
 ในสวนของเน้ือหาของบทความ ใหเริ่มตน
จาก บทนํา วิธีการดําเนินการศึกษา ผลการศึกษา 
อภิปรายผลการศึกษา และกิตติกรรมประกาศ 
(ถาม)ี ทีม่าและความสาํคญัของปญหาในงานวจิยั 
ภูมิหลังของงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสมมติฐานและ
วัตถุประสงคของการวิจัยใหเขียนไวในสวนบทนํา 
เทคนิคและวิธีการทั่วไปใหอธิบายไวในสวนวัสดุ
อุปกรณและวิธีการศึกษาผลการทดลองตางๆ ให
อธิบายไวในสวนผลการศึกษาการวิเคราะหเปรียบ
เทียบผลการทดลองกับงานของผูอื่นใหเขียนไวใน
สวนอภิปรายผลการศึกษา และการสรุปผลการ
ศึกษาตามวัตถุประสงคใหเขียนไวในสวนสรุปผล
การศึกษา

2. บทความปริทัศน (Review article)
 บทความปริทัศนเปนการนําเสนอภาพรวม
ของเร่ืองท่ีนาสนใจหนาแรกของบทความปริทัศน 
ประกอบดวยมีชื่อเรื่อง ชื่อผูนิพนธ ที่อยูผูนิพนธ 
ผูนิพนธสําหรับติดตอ (Corresponding author) 
และบทสรุป (summary) เพื่อเปนการสรุปเรื่องโดย
ยอใหเขาใจวาเรื่องที่ไดนําเสนอ มีความนาสนใจ
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ขนาด 16 ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และตัวเลข
และใสเลขหนาต้ังแตตนจนจบบทความยกเวน
หนาแรก 
 2. บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ไมควรเกิน 1 หนากระดาษ จะตองมีคําสําคัญใน
บทคัดยอภาษาไทย และ Keyword ในบทคัดยอ
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษของบทความ เรื่อง
นั้นดวย จํานวนไมเกิน 5 คํา (บทความภาษาไทย
หรอืภาษาองักฤษจะตองมบีทคดัยอภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษทุกบทความ)
 3. ถามรีปูภาพ/ตารางประกอบ ควรมภีาพ
ทีช่ดัเจน ถาเปนรปูถายควรมภีาพถายจรงิแนบดวย
 4. ประวัติผู แตง ใหระบุชื่อของผู เขียน 
หนวยงานท่ีสังกัด ตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) 
วุฒิการศึกษาต้ังแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป พรอม
สาขาวิชาท่ีเชีย่วชาญ ประสบการณการทํางานและ
ผลงานทางวิชาการ 1-3 ปที่ผานมา และ File.jpg 
รูปถายหนาตรง 1 รูป (สวมสูท)
 5. บรรณานุกรมจําแนกผลงานภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ (เรียงตามลําดับตัวอักษร)
 6. ผลงานวิชาการท่ีสงมาตองไมไดรบัการ
เผยแพรที่ใดมากอน
 7. การสงต นฉบับ จะตองสงเอกสาร
บทความจํานวน 1 ฉบบั และแบบฟอรมสงบทความ 
1 ฉบบัพรอมทัง้ CD. (แผนบนัทกึขอมลู) ของเน้ือหา
และประวัติผูแตง (เอกสารท่ีสงทั้งหมด) จํานวน 
1 แผน โดยบทความจํานวน 1 ฉบับ ขางตนแบง
ใหเปน
 7.1 บทความที่มีรายละเอียดของผู เขียน
บทความครบถวนตามที่ระบุไวในขอ 4 จํานวน 1 
ฉบับ

และความเปนมาอยางไร พรอมระบุความสําคัญ
ของเรื่อง (Keyword) จํานวน ไมเกิน 5 คํา
 ในสวนของเนือ้หาของบทความ ตองมบีทนาํ 
(Introduction) เพือ่กลาวถงึความนาสนใจของเรือ่ง
ที่นําเสนอกอนเขาสูเนื้อหาในแตละประเด็น และ
ตองมีบทสรุป (conclusion) เพื่อขมวดปมเรื่องที่
นําเสนอพรอมขอเสนอแนะจากผูวิจัยเก่ียวกับเรื่อง
ดังกลาวสําหรับใหผูอานไดพิจารณาประเด็นที่นา
สนใจตอไป
 ผูวิจัยควรตรวจสอบเน้ือหาท่ีเกี่ยวของกับ
บทความที่นําเสนออยางละเอียด โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเนื้อหาท่ีใหมที่สุด บทความปริทัศนตองนําเสนอ
พัฒนาการเร่ืองท่ีนาสนใจ ขอมูลท่ีนําเสนอจะตอง
ไมจําเพาะเจาะจงเฉพาะผูอานที่อยูในสาขาของ
บทความเทานั้น แตตองนําเสนอขอมูลที่ซึ่งผูอาน
ในสาขาอื่นหรือนิสิต นักศึกษาในระดับสูงสามารถ
เขาใจได

การเตรียมตนฉบับ
 1. พิมพผลงานทางวิชาการ ควรจัดพิมพ
ด วย Microsoft Word for Windows หรือ 
Macintosh บนกระดาษขนาด A 4 โดยแบงเปน 
2 คอลัมน ในหน่ึงหนากระดาษ (ดังตัวอยางการสง
ตนฉบับทายเอกสารน้ี)
 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 เนื้อหาใชตัวปกติ 
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1. บรรณานุกรมหนังสือ
 ชือ่ ชือ่สกลุ. (ปพมิพ). ชือ่หนังสอื .ครัง้ทีพ่มิพ. 
สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
ชวนพิศ วงศสามัญ, และกลาเผชิญ โชคบารุง. 
 (2546). การตรวจทางหองปฏบิตักิารและ
 การพยาบาล. พิมพครั้งท่ี 4. ขอนแกน: 
 ขอนแกนการพิมพ.

2. บรรณานุกรมบทความ
 ในหนังสือ
 ชื่อ ชื่อสกุลผูเขียนบท หรือ ตอน. (ปพิมพ). 
ชื่อบทหรือตอน. ใน ชื่อ ชื่อสกุล (บรรณาธิการ). 
ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ หนาแรก-หนาสุดทายของ
บทหรือ ตอน). สถานที่พิมพ: สานักพิมพ.
ตัวอยาง
ปยทศัน ทศันาววิฒัน. (2550). ประวตัโิรคไหลตาย. 
 ใน สมุาลี นิมมานนิตย และ ปรีดา มาลาสิน 
 (บรรณาธิการ), โรคไหลตาย: Sudden 
 unexplained death syndrome (หนา 12-
 25). กรุงเทพมหานคร: คณะแพทยศาสตร
 ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.

3. บรรณานุกรมบทความวารสาร
 ชื่อ  ชื่อสกุล .  (ปพิมพ ) .  ชื่อบทความ . 
ชื่อวารสาร ปที่, (ฉบับที่) : หนาที่ปรากฎบทความ
ในวารสาร.
ตัวอยาง
กฤษณา นอมสกุล, ลักขณา กานดี, สิริพร สืบสาน, 
 ปวีณ เกื้อกุล, มาลี อุดมผล, สวัสด์ิ รักดี, 
 และคณะ. (2550). การดูแลผูปวยโรค
 เบาหวาน. วารสารกรมอนามัย 25, (52): 
 56-60.

 นํ า บทคว าม ท่ี ท  า นส  ง ม า เ สนอต  อ
ผู  ทรงคุณวุฒิ  เ พ่ือประเมินคุณภาพความ
เหมาะสมของบทความกอนการตีพิมพ ในกรณี
ที่ผลการประเมินระบุให ตองปรับปรุงแกไข 
ผูเขยีนจะตองดาํเนนิการแกไขใหแลวเสรจ็ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด นับจากวันที่ไดรับผลการ
ประเมินบทความ
 9. ผู  เขียนตรวจความถูกตองทั้งหมด
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