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บทคัดยอ 
การศึกษา เรื่อง “ปญหาอุปสรรคที่สงผลกระทบตอการบริหารงานของศูนยไทใหญศึกษา วิทยาลัย

ชุมชนแมฮองสอน” มีวัตถุประสงค 1. เพ่ือศึกษาโครงสรางการบริหารงานของศูนยไทใหญศึกษา วิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอน 2. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของศูนยไทใหญศึกษา วิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอน และ 3. เพื่อเสนอแนวทางแกไขการบริหารงานใหกับศูนยไทใหญศึกษา วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน  

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสารท่ี เก่ียวของ 
การสังเกต ใชเครื่องมือคือแบบสอบถาม และการจัดสนทนากลุม โดยประชากรที่ศึกษาประกอบดวย1.เจาหนาที่
ศูนยไทใหญศึกษา จํานวน 10 คน และ 2. ผูมีสวนไดเสียทั้งหมดจํานวน 300 คน จึงทําใหในการศึกษาครั้งนี้มี
กลุมตัวอยางที่ศึกษาประกอบดวย 1. เจาหนาที่ของศูนยไทใหญศึกษาจํานวน 10 คน และ 2. ผูมีสวนไดเสียกับ
ศูนยไทใหญศึกษา จํานวน 171 คน รวมกลุมตัวอยางที่ศึกษาทั้งส้ิน 181 คน  

ผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่และผูมีสวนไดเสียของศูนยไทใหญศึกษา วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน เห็น
วาปญหาที่สงผลกระทบตอการบริหารงานของศูนยฯ มีทั้งปญหาจากภายนอกและปญหาจากภายใน โดย
สามารถอภิปรายไดดังนี้  

1. ปญหาภายนอกที่สงผลกระทบตอการบริหารงานของศูนยไทใหญศึกษามากที่สุดคือปญหาดาน
สังคมและวัฒนธรรม โดยปจจุบันวิถีชีวิตและคานิยมในชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง คนในชุมชนมีความสัมพันธ
แบบตางคนตางอยู และขาดชวงการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นจากคนรุนเกาสูคนรุนใหม รองลงมาคือปญหาดาน
เศรษฐกิจ ปญหาดานนโยบายและการเมือง และปญหาดานเทคโนโลยี ตามลําดับ  

2. ปญหาภายในที่สงผลการทบตอการบริหารงานของศูนยฯอยูในระดับมาก ไดแก 1) ปญหาดาน
ยุทธศาสตรการพัฒนาคือขาดยุทธศาสตรการพัฒนาเชิงรุกและยุทธศาสตรขาดความคลอบคลุม และ 2) ปญหา
ดานการประสานงานคือขาดการประสานงานอยางตอเนื่องกับหนวยงาน องคกรภายนอก และขาดการจัดกิจกรรม
สนับสนุนการทํางานเปนทีม สวนปญหาดานอ่ืนๆ ไดแกดานงบประมาณ ดานการจัดกําลังคน ดานการวางแผน 
ดานการรายงาน ดานการอํานวยการ ดานการพัฒนาชุมชนและดานการจัดองคการอยูเพียงระดับปานกลาง  

ดังนั้นในการบริหารงานของศูนยจําเปนตองมีการกําหนดยุทธศาสตรเชิงรุก คลอบคลุมการพัฒนาทุก
ดาน และจําเปนตองมีการประสานกับหนวยงาน/องคกรท่ีมีสวนเกี่ยวของอยางตอเนื่อง เพื่อใหการบริหารงาน
ของศูนยฯ เกิดประสิทธิภาพและเปนท่ียอมรับของชุมชน ทองถิ่น และผูสนใจตอไป 
 
คําสําคัญ : การบริหารงาน , ศูนยไทใหญศึกษา , ปญหาอุปสรรค , ผลกระทบ 
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Abstract
The study of problems and barriers affecting the management of Tai Yai Study 

Center aimed at 1. studying the managment structure of Tai Yai Study center 
Maehongson Community College 2. studying the problems and barriers of the the 
organization of Tai Yai Study center Maehongson Community College and 3. suggesting 
the solution of management of Tai Yai Study center Maehongson Community College. 

The study was quantitative and qualitative research. The information gathered 
from the study from relevant document, observation, questionnaire, and focus group. The 
sample were 181 people who were from 1. 10 staffs of Tai Yai Study Center and 2. 171 
stakeholders of Tai Yai Study Center. 

The finding indicated that the staffs and stakeholders of Tai Yai Study Center 
Maehongson Community College agreed that the problems affected the management 
were from inside and outside area. The problems were as follows 

1. The most outside problem affecting the management of Tai Yai Study Center 
was the social and culture problem. People changed their lifestyle and social value to be 
the separated lives and lack of folk wisdom inheritance. Other problems were economic 
problem, politic problem and technology problem respectively. 

2. The most inside problem affecting the management of Tai Yai Study Center 
were 1.lack of developing approach and comprehensive strategies and 2. lack of sustain 
coordination with institute and agency and lack of activity to build teamwork. Other 
moderate problems were lack of budget, people management, planning and reporting, 
supervision, community development, and organization management.  

To manage the center, they needs to have approach strategies that comprehend 
all area of development and sustain coordination between institute and agency to 
promote the effective management of center and to be recognized society. 

Key Word (s) : management , Tai Yai Study Center , problems , barriers affecting
 

บทนํา 
ไทใหญ หรือ ไต นับวาเปนกลุมชาติพันธุกลุมหนึ่งที่มีประวัติศาสตรความเปนมาไมนอยกวา  2,000 ป 

เคยมีการสรางบานแปงเมืองจนกลายเปนอาณาจักร (คณะทํางานรวมระหวางคณะวิจิตรศิลปและ สถาบันวิจัย
สังคม 2551) เปนชาติพันธุที่มีวัฒนธรรม ภาษาพูด และภาษาเขียน ที่เปนเอกลักษณเฉพาะ ไทใหญตั้งถิ่นฐานอยู
บริเวณพ้ืนที่ในประเทศตาง ๆ สวนไทใหญในประเทศไทยนั้นอาศัยอยูมากในบริเวณจังหวัดแมฮองสอน จังหวัด
เชียงราย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําปาง และจังหวัดแพร สําหรับจังหวัดแมฮองสอนเปนจังหวัดที่มีไทใหญเขา
มาตั้งรกรากไมต่ํากวา 200 ป จําแนกได 3 กลุม คือ กลุมที่หนึ่ง เปนไทใหญที่ยายถิ่นเขามาเพ่ือบุกเบิกพื้นที่ทํา
มาหากิน กลุมที่สอง เปนกลุมที่ตกคางจากการทําสงคราม ระหวางพมากับลานนาและอโยธยา รวมท้ังผูที่
หลบหนีภัยสงครามภายในของพมาระหวางกองทัพเมืองนายกับกองทัพเมืองหมอกใหม และกลุมที่สามเปนผูที่
เขามาทําไมกับบริษัททําไมของอังกฤษ ปจจุบันมีไทใหญอาศัยอยูในจังหวัดแมฮองสอนประมาณรอยละ 40 ของ
ประชากรทั้งหมด สวนใหญอาศัยอยูในเขตพื้นที่ของอําเภอเมือง อําเภอขุนยวม อําเภอแมลานอย อําเภอปางมะ
ผา และอําเภอปาย ตามลําดับ (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแมฮองสอน 2549)  
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  จังหวัดแมฮองสอนมีชุมชนไทใหญตั้งอยูจํานวน 104 ชุมชน ภายในชุมชนเหลานี้มีสิ่งที่ทรงคุณคาหลาย
ประการไดแก ประวัติศาสตร ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ความเชื่อ การละเลนพื้นบาน อาหาร ดนตรี 
ภูมิปญญาทองถิ่น แหลงเรียนรู บาน เรือน วัด และอ่ืนๆ แตวาแนวโนมที่สิ่งที่ทรงคุณคาเหลานี้เริ่มสูญหายหรือ
แปรเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัฒน ดังนั้นจังหวัดแมฮองสอนไดกําหนดยุทธศาสตรสงเสริมสงเสริมและ
พัฒนาการทองเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิต และสุขภาพ และภาคประชาสังคมไทใหญของจังหวัด
แมฮองสอนไดจัดประชุมกันขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2550 โดยมีขอเสนอวาการที่วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตไท
ใหญที่มีอยูเดิมเกิดการสูญหายหรือเปล่ียนแปลงไปจากเดิมนั้น มีสาเหตุจากประชาชน หนวยราชการ รวมท้ัง
องคกรในพื้นที่ขาดองคความรูความเขาใจ และความตระหนักเก่ียวกับไทใหญ จําเปนตองมีหนวยงานหรือองคกร
ทางวิชาการในพื้นที่ซึ่งทํางานเก่ียวของ กับไทใหญโดยเฉพาะเพื่อทําหนาที่ในจัดการความรูเกี่ยวกับไทใหญอยาง
ตอเนื่องและใกลชิดกับชุมชน ท้ังนี้เนื่องจากการศึกษาเกี่ยวกับไทใหญเปนประเด็นที่มีความเกี่ยวของกับกลุมคน
ระดับชนชาติจําเปนตองใชเวลาและความตอเนื่องในการทํางาน  

วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จึงไดตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญ และไดจัดตั้งศูนยไทใหญศึกษาขึ้น
ตั้งแตปงบประมาณ 2550 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน โดยเนนการทํางานเก่ียวกับการจัดการความรูเกี่ยวกับไทใหญ 
การจัดการความรูเกี่ยวกับไทใหญไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งกอใหเกิดประโยชนหลายประการ  

จากการปฏิบัติงานในศูนยไทใหญศึกษา ตั้งแตป 2550 เปนตนมา ซ่ึงไดเรียนรูงานและทํางานรวมกับ
ขาราชการ/พนักงาน/บุคลากรของสวนราชการ/ผูนําชุมชน ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของกับศูนยไทใหญศึกษา เห็น
วาในการดําเนินงานยอมมีปญหาอุปสรรคเกิดข้ึน ซึ่งอาจเกิดจากปจจัยตางๆ ทั้งภายนอกและภายใน ดังนั้น
เพื่อใหศูนยไทใหญศึกษาสามารถยกระดับและเกิดการพัฒนาใหเปนที่ยอมรับอยางแพรหลายตอไป จําเปนตองมี
การศึกษาปญหาอุปสรรคท่ีมีผลกระทบตอการบริหารงานของศูนยไทใหญศึกษาข้ึน เพื่อนําผลการศึกษาไปเปน
แนวทางในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีมากยิ่งขึ้น  
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  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)   ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  

 
 
 
 
 

ปจจัยสวนบุคคล  
1. เพศ  
2. อายุ  
3. ตําแหนง  
4. ระดับการศึกษา 
5. หนาที่ความรับผดิชอบ 
6. ประสบการณทาํงาน ปญหาและอุปสรรคของการบรหิารงานของ 

ศูนยไทใหญศึกษา วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

ศึกษาโครงสราง/กลไกการบรหิารงานของศูนยไทใหญศึกษา วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

ขอเสนอแนวทางการบริหารงานของ 
ศูนยไทใหญศึกษาทีไ่ดจากผูมสีวนไดเสีย 

ปญหาอุปสรรคการบริหารงาน 
1. ปญหาภายนอก 

� ดานการนโยบายและการเมือง 

� ดานเศรษฐกิจ 

� ดานสังคมและวัฒนธรรม 

� ดานเทคโนโลย ี
2. ปญหาภายใน 

� ดานการวางแผน  

� ดานการจัดองคการ  

� ดานการจัดกาํลังคน  

� ดานการอํานวยการ  

� ดานการประสานงาน  

� ดานการรายงาน  

� ดานงบประมาณ 

� การพัฒนาชุมชน 

� ยุทธศาสตรการพัฒนา 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องปญหาอุปสรรคที่สงผลกระทบตอการบริหารงานของศูนยไทใหญศึกษา วิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอน ในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณผสมคุณภาพ  
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากรที่ใชศึกษาคือ เจาหนาที่และผูมีสวนไดเสียกับศูนยไทใหญศึกษา ประกอบดวยเจาหนา ท่ี
ศูนยไทใหญศึกษา จํานวน 10 คน และผูมีสวนไดเสีย ไดแก ผูนําชุมชน , ภูมิปญญาทองถิ่น , นักเรียน/นักศึกษา 
และเจาหนาที่ภาครัฐ-เอกชนที่เก่ียวของ จํานวน 300 คน 

1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษานั้น ผูวิจัยไดทําการศึกษากลุมตัวอยาง 2 กลุม จํานวนทั้งสิ้น 181 
คน ประกอบดวย เจาหนาที่ของศูนยไทใหญศึกษาจํานวน 10 คน ใชแบบเฉพาะเจาะจง และผูมีสวนไดเสียกับ
ศูนยไทใหญศึกษา จํานวน 171 คน ซ่ึงใชสูตรของ Taro Yamane ในการคํานวณหากลุมตัวอยางที่จะดําเนิน
การศึกษา ไดแก ผูนําชุมชน , ภูมิปญญาทองถิ่น , นักเรียน/นักศึกษา และเจาหนาที่ภาครัฐ-เอกชนที่เก่ียวของ 
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2.1 แบบสอบถาม ซึ่งแบงเปน 3 ตอน ไดแก 
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ศึกษา 
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคการบริหารงานของศูนยไทใหญศึกษา 
ตอนท่ี 3 สอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารงานของศูนยไทใหญ
ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

2.2 การจัดเวทีวิเคราะหขอมูลแบบมีสวนรวม  
3. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงการเก็บขอมูลเปน 2 ลักษณะ คือ 

3.1 เก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยผูศึกษาแจกและสงแบบสอบถามทาง E-mail 
ใหกับเจาหนาที่ศูนยไทใหญศึกษา จํานวน 10 คน ผูมีสวนไดเสีย ประกอบดวยผูนําชุมชน,ภูมิปญญาทองถิ่น
,นักเรียน/นักศึกษา,เจาหนาที่ภาครัฐ-เอกชนที่เก่ียวของ จํานวน 171 คน รวมทั้งสิ้น 181 ฉบับ  

3.2 เก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาขากการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร 
หนังสือ อินเตอรเน็ต งานวิจัย วิทยานิพนธ และสิ่งพิมพอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 
4. การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ซึ่งประกอบดวย ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามของเจาหนาที่/ผูมีสวนไดเสียกับศูนย
ไทใหญศึกษาและการจัดเวทีวิเคราะหขอมูลแบบมีสวนรวม ซึ่งใชกลุมตัวอยางที่ผูศึกษาไดดําเนินการ แลว
ตรวจสอบจํานวน และความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดจากการเก็บรวบรวม และนําแบบสอบถามไป
วิเคราะหขอมูล โดยใชวิธีการทางสถิติ  
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  การวิจัยคร้ังนี้วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร เพื่อคํานวณคาสถิติ
ตาง ๆ เชน คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ฯลฯ โดยไดนําขอมูลจากแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมไดเปล่ียนเปนรหัสตัวเลข (Code) ลงใน
โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อบันทึกขอมูลแลวทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร 
ไดแก 

1) สถิติทดสอบที (t-test) 
2) สถิติการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) 
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สรุปผลการวิจัย 
การศึกษา ปญหาอุปสรรคที่สงผลกระทบตอการบริหารงานของศูนยไทใหญศึกษา วิทยาลัยชุมชน

แมฮองสอน มีผลการศึกษา ดังนี้ 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 55.8 มีอายุอยูในชวง 41-50 ป คิดเปนรอย

ละ 28.7 ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรืเทียบเทา คิดเปนรอยละ 40.3 สวนใหญอยูในตําแหนงอ่ืนๆ 
เชน ขาราชการบํานาญ,นักธุรกิจ ฯลฯ คิดเปนรอยละ 54.7 มีอายุการทํางาน/และเขามามีสวนรวมกับศูนยฯ 5-
10 ป คิดเปนรอยละ 68.0 และมีฐานะในการเขามามีสวนรวมกับศูนยฯมากท่ีสุดคือภูมิปญญาทองถ่ิน คิดเปน
รอยละ 31.5 

ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอปญหาอุปสรรคในการบริหารงานของศูนยไทใหญศึกษา 
วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน  
ปญหาภายนอก  

จากการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาปญหาภายนอกที่สงผลกระทบตอการบริหารงานของศูนยไท
ใหญศึกษา วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ตามลําดับประกอบดวย 

ลําดับที่ 1 ปญหาดานสังคมและวัฒนธรรม โดยวิถีชีวิตและคานิยมในชุมชนเกิด การเปล่ียนแปลง คน
ในชุมชนมีความสัมพันธแบบตางคนตางอยู และขาดชวงการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นจากคนรุนเกาสูคนรุนใหม 
ซึ่งมีคาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 4.30 (S.D = 0.64) อยูในระดับปญหามากที่สุด  

ลําดับที่ 2 ปญหาดานเศรษฐกิจ คือชาวบานมีฐานยากจน เกิดการเคลื่อนยายของแรงงานเขามาใน
ชุมชนมากขึ้น และจํานวนนักทองเที่ยวเขามาในเขตท่ีตั้งของศูนยฯมีแนวโนมลดลง ซึ่งมีคาเฉลี่ยในภาพรวม
เทากับ 4.10 (S.D = 0.59) อยูในระดับปญหามาก 

ลําดับที่ 3 ปญหาดานนโยบายและการเมือง คือระเบียบกฎหมาย การสนับสนุนงบประมาณ ยังไม
สามารถเขาศึกษาองคความรูจากประเทศเพ่ือนบาน และระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวขอกับคนเขาเมือง ยังไมคลอบ
คลุมกลุมผูมีสวนไดเสีย รวมท้ังนโยบายการจัดตั้งสถาบันดานชาติพันธุยังไมมีชัดเจน ซึ่งมีคาเฉล่ียในภาพรวม
เทากับ 4.00 (S.D = 0.46) อยูในระดับปญหามาก 

ลําดับที่ 4 ปญหาดานเทคโนโลยี คือระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากข่ิงขึ้น ช าวบานจะเกิดความ
สิ้นเปลืองมากข้ึน รวมท้ังทําใหไดรับอิทธิพลดานวัฒนธรรมอ่ืนเขามาอยางรวดเร็ว ซึ่งมีคาเฉล่ียในภาพรวมเทากับ 
3.85 (S.D = 0.35) อยูในระดับปญหามาก 
ปญหาภายใน 

จากการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาปญหาภายในท่ีสงผลกระทบตอการบริหารงานของศูนยไท
ใหญศึกษา วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ตามลําดับประกอบดวย 

ลําดับที่ 1 ปญหาดานยุทธศาสตรการพัฒนา คือขาดยุทธศาสตรการพัฒนาเชิงรุก และยุทธศาสตรการ
พัฒนาขาดความคลอบคลุม ซึ่งมีคาเฉล่ียในภาพรวมเทากับ 3.96 (S.D = 0.60) อยูในระดับปญหามาก 

ลําดับที่ 2 ปญหาดานการประสานงาน คือขาดการประสานงานอยางตอเนื่องกับหนวยงาน องคกร
ภายนอก และขาดการจัดกิจกรรมสนับสนุนการทํางานเปนทีม  ซ่ึงมีคาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 3.60           
(S.D = 0.91) อยูในระดับปญหามาก 

ลําดับที่ 3 ปญหาดานงบประมาณ คือการใชจายเงินงบประมาณไมเปนไปตามแผนงานท่ี กําหนด        
มีความลาชาในการจัดทําเอกสารการเบิกจายเงิน งบประมาณ และขาดการกํากับ ติดตามการใชจายงบประมาณ
อยางตอเนื่อง ซึ่งมีคาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 3.37 (S.D = 0.65) อยูในระดับปญหาปานกลาง 
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ลําดับที่ 4 ปญหาดานการจัดกําลังคน คือการแบงหนาที่ความรับผิดชอบไมมีความชัดเจน กําลังคนมีไม
เพียงพอตอการดําเนินงาน ระบบการคัดเลือกบุคลากรขาดมาตรฐานท่ีดี การจัดบุคลากรใหปฏิบัติงานไมตรงตาม
ความรูความสามารถ ขาดการสนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงที่สูงขึ้นการสนับสนุนใหบุคลากร
เขารับการฝกอบรม ศึกษาดูงาน หรือศึกษาตอมีนอย และบุคลากรขาดความรู  ความสามารถเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งมีคาเฉล่ียในภาพรวมเทากับ 3.35 (S.D = 0.83) อยูในระดับปญหาปานกลาง 

ลําดับที่ 5 ปญหาดานการวางแผน คือขาดการศึกษาขอมูลของหนวยงานกอนดําเนินการจัดทําแผน 
ขาดการวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร เพื่อใชประกอบการจัดทําแผน แผนงานขององคกร ขาดความ ยืดหยุน 
ไมสามารถปรับเปล่ียน ไดตามสถานการณ บุคลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบ และขาดความรู ความเขาใจในการ
วางแผน รวมทั้งขาดการวางแผนงาน แผนปฏิบัติ งานและวิธีการปฏิบัติงานไว ลวงหนา ซ่ึงมีคาเฉล่ียในภาพรวม
เทากับ 3.31 (S.D = 0.98) อยูในระดับปญหาปานกลาง 

ลําดับที่ 6 ปญหาดานการรายงาน คือการบริหารงานขาดการวางระบบสําหรับเผยแพรประชาสัมพันธ
องคความรูของศูนยฯ และขาดระบบที่ดีในการใหขอมูลแกผูที่สนใจ ซ่ึงมีคาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 3.25              
(S.D = 0.91) อยูในระดับปญหาปานกลาง  

ลําดับที่ 7 ปญหาดานการอํานวยการ คือการติดตาม ควบคุม กํากับการปฏิบัติงาน ขาดเคร่ืองมือ/
เกณฑที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน และการมอบหนาที่ความรับผิดชอบจากฝายบริหารยังไมชัดเจน  ซึ่งมี
คาเฉล่ียในภาพรวมเทากับ 3.21 (S.D = 0.93) อยูในระดับปญหาปานกลาง  

ลําดับที่ 8 ปญหาดานการพัฒนาชุมชน คือการสงเสริมกิจกรรมใหชุมชนเกิดการรวมกลุมอาชีพ          
มีรายได ภายใตวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามยังไมคลอบคลุม และการจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนชุมชนขาด
ความตอเนื่อง ซึ่งมีคาเฉล่ียในภาพรวมเทากับ 3.21 (S.D = 0.96) อยูในระดับปญหาปานกลาง  

ลําดับที่ 9 ปญหาดานการจัดองคการ คือความไมชัดเจนในการแบงหนาที่ ความรับผิดชอบใหแก
บุคลากร ขาดการประชุมชี้แจงใหบุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบถึงวัตถุประสงค ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน และการประเมินผลองคกร การจัดแบงหนวยงานภายในไมครอบคลุมตามภารกิจหนาที่ของศูนยฯ
และโครงสราง อยูภายใตวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน เกิดความไมคลองตัว ซ่ึงมีคาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 3.18 
(S.D = 0.71) อยูในระดับปญหาปานกลาง     
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้จัดทําข้ึนเพื่อทําการวิเคราะหออกแบบของระบบ ชึ่งงานธุรกิจสวนใหญมักจะดําเนินไป

ดวยความเรงรีบแขงกับเวลาโดยเฉพาะธุรกิจบริหารที่เกี่ยวของกับธุรกรรมการเงิน อยากเชนรานรับจํานําขาย
ฝาก ซึ่งอาจมีการตกหลน ลาชา หรือเกิดการซํ้าซอนของงานเอกสารนั้นๆได ซ่ึงจะสงผลใหเกิดความเสียหายใน
ธุรกิจรวมทั้งลูกคาอาจสูญเสียความมั่นใจในธุรกิจอีกดวย เจาของกิจการจึงเริ่มใหความสําคัญตอโปรแกรม
สารสนเทศเพ่ือหาทางปองกัน หรือหลีกเลี่ยงตอการสูญหายของขอมูลที่เปนเอกสาร ดวยเหตุนี้เองสารสนเทศจึง
เขามามีบทบาทในธุรกิจ ทั้งนี้ก็เพราะเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และลดปญหาดังกลาวได ซ่ึงปญหาขางตนผูวิจัย
ไดเล็งเห็นปญหานี้ จึงไดนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชเพื่อ พัฒนาระบบการคํานวณยอดปลอยสินเชื่อ 
ที่สามารถมีการบันทึกรายการ และรายละเอียดตางๆดวยเครื่องคอมพิวเตอรรวมท้ังสามารถบันทึกขอมูลลง
ฐานขอมูลดวย ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้ถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทยของผูทําธุรกิจ ซึ่งผูจัดทําการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อ (1) เพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูล (2) เพ่ือสามารถประเมินยอดจัดรถไดสะดวกมากยิ่งข้ึน (3) เพ่ือชวยลดงาน
ที่ลาชาจากการคนหาขอมูลทาง Excel ท่ีใชอยูในปจจุบัน (4) เพ่ือใหไดระบบงานใหมที่สะดวกและรวดเร็วและดี
ขึ้นกวาระบบงานเดิม (5) เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกลูกคาที่เขามาสอบถาม 

จากผลการวิจัยพบวาผูใชงานมีความรูความเขาใจในการวิเคราะหระบบ สามารถนํามาใชในการทํางาน
ไดจริง และสามารถทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในการใหขอมูลตอลูกคาที่แมนยํา และในการพัฒนาระบบคร้ัง
นี้ ทําใหรองรับจํานวนของผูมาใชบริการท่ีเพิ่มข้ึน และนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการบริการลูกคาในทาง
การเงินอีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานและการใหบริการมากขึ้น ทําใหมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน
ในการคนหาและตรวจสอบขอมูลทางระบบงานสงเสริมการตลาดสินเช่ือไดถูกตอง และเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการสืบคน จัดเก็บขอมูล และจัดการขอมูลตางๆ โดยจัดใหการทํางานนั้นครอบคลุมตามความตองการของ
ผูใชงาน ทําใหการบริการสินเชื่อของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท้ังการตรวจสอบ การจัดเก็บ การสรุป การ
เพิ่มขอมูล การแกไขขอมูล การออกรายงานตางๆ มีความรวดเร็วและสะดวกยิ่งข้ึน 
 
คําสําคัญ : การประเมินราคาสินเชื่อรถโดยระบบฐานขอมูล 
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Abstract 
The project of researching and developing the database for educational evaluation 

was designed to analyze the design of this system. Most business operations are usually 
carried out in a rush with time, especially financial management related businesses, such 
as pledging shops this may be delayed or duplicated. This will result in damage to the 
business and the customer may lose confidence in the business as well. The owner of the 
business has begun to focus on information programs for protection. Or avoid further 
loss of documented data. For this reason, information is playing a role in business. 
Because it is convenient. And reduce the problem. The problem above, the researcher 
foresaw this problem. The information technology was applied to. Development of credit 
balance calculation system. That can be recorded and details with a computer, as well as 
the ability to save the database. These features are developed to meet the needs of 
business people. The project developer aims to (1) to develop a database system (2) to 
better estimate vehicle availability (3) to help reduce delays in the current Excel data 
retrieval. (4) to get a new, faster, and better system than the old one. (5) In order to 
satisfy customers who come to inquire. 
 Based on the results of the project, the user has a thorough understanding of 
system analysis. Can be used to actually work. And it can give customers the satisfaction 
of providing accurate customer information. And in the development of this system. The 
number of subscribers increased. And technology is used to manage customer service in 
finances, and to increase the efficiency of work and service. This makes it easier and 
faster to find and validate credit card information. And for quick searching. Store data 
And manage information By providing the work that covers the needs of users. Make 
your loan service more effective. Both the storage audit, the data extraction summaries. 
Editing information Issuing reports It is faster and easier. 

Key Word (s) : Database System Car Loan Evaluation  
 

บทนํา 
สินเชื่อรถ (ลิสซิ่ง LEASING) ลิสซิ่งเปนธุรกิจที่มีรูปแบบท่ีนํามาจากตางประเทศ ตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยในเรื่องเอกเทศสัญญา มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการซื้อขาย และเปล่ียนให เชาทรัพย เชาซื้อ ฯลฯ 
แตยังไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับลิสซิ่งไวเปนการเฉพาะ สัญญาลิสซิ่งคืออะไร เมื่อพิจารณาจากรูปแบบของ
สหรัฐอเมริกา ลิสซิ่งคือสัญญาท่ีเจาของทรัพยสินรถยนต (LESSOR) ใหบุคคลอีกฝายหนึ่ง (LESSEE) ใชประโยชน
จากรถยนตนั้นได โดยมีเงื่อนไขและขอจํากัดตามที่ระบุในสัญญา และตองชําระราคาตามท่ีกําหนดไว หาก
พิจารณาจากความหมายขางตน จะทําใหเห็นไปไดวา Leasing ก็คือสัญญาเชาทรัพยนั่นเองแตความจริงใน
สัญญาลิสซิ่งรถยนต ยังมีรายละเอียดซึ่งแตกตางจากสัญญาเชาทรัพยคือ สัญญาลิสซิ่งสวนมากจะมีขอกําหนดวา 
ถาเลิกสัญญากอนกําหนดจะตองเสียคาปรับตามท่ีกําหนดไว ย่ิงเลิกสัญญาเร็วขึ้นคาปรับสวนนี้ก็มากขึ้นตามสวน
โดยมากสัญญาลิสซิ่งจะมีระยะเวลาท่ียาวกวาการเชารถธรรมดา เชน กําหนดระยะเวลาตั้งแต 2 ปถึง 4 ป ซึ่ง
ตางจากการเชารถทั่วไปท่ีเปนชวงระยะเวลาส้ันๆ (ยกเวนการเชารถที่ใชในสวนราชการที่มีระยะยาวเชนกัน) อาจ
มีคาใชจายเพ่ิมข้ึนเม่ือสิ้นสุดสัญญา เชน ส้ินสุดสัญญาตองจายคาเสื่อมสภาพที่เกินกวากําหนดไว เปนตนวาไม
รักษารถทําใหมีรอยขีดขวน หรือเสียหายมากกวาที่ควรจะเปน หรือตองจายคาใชรถที่มีระยะทางการใชรถตอ
เดือนมากกวาที่กําหนดไว เมื่อสัญญาเชาส้ินสุดลงสวนมากจะมีขอตกลง ผูเชาแบบลิสซิ่งจะซ้ือรถนั้นหรือไมก็ได
เปนทางเลือกของผูเชา ถาตกลงซื้อก็จะตองจายคารถนั้นเพิ่มขึ้นอีกสวนหนึ่งตามที่กําหนดไว สัญญาซื้อขาย 
กรรมสิทธิ์โอนไปเปนของผูซื้อ เมื่อจายเงินคาซ้ือขาย เวนแตจะมีขอตกลงผอนเปนงวดๆ สัญญาเชาทรัพย 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



 

 

กรรมสิทธิ์จะตกไปเปนของผูเชาซื้อเมื่อชําระครบตามงวดท่ีกําหนด แตผูเชาซ้ือมีสิทธิ์ครอบครองหรือใชสอย
ทรัพยสินนั้น ตามกําหนดเวลาโดยจายคาเชา 

หลักเกณฑในการวิเคราะหสินเชื่อ การวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative) เปนการวิเคราะหเพื่อดู
คุณภาพของผูขอสินเชื่อตามหลักวิเคราะหเปนการวิเคราะหเหตุการณในอดีตของผูขอสินเชื่อ  หลักการในการ
วิเคราะหสินเชื่อโดยทั่วไปท่ีเรารูจักกันในหลักของ 5P และ 5C ซ่ึงธนาคารพาณิชยโดยทั่วไป 
หลักเกณฑในการวิเคราะหสินเช่ือที่เปนมาตรฐานเดียวกัน โดยมีหลักพิจารณาเบื้องตน ดังนี้  

1. นโยบาย 5C (C’s Policy) คือหลักเกณฑที่ใชพิจารณาความสามารถของลูกคาในการชําระหน้ีคืนเงิน
ตนและดอกเบี้ยใหกับธนาคาร เปนการพิจารณาคุณคาทางเครดิตในตัวลูกคา ตามกระบวนการจะตองมีการหา
ขอมูลเก่ียวกับลูกคา แลวนํามาวิเคราะหโดยใชเทคนิคตางๆ เพื่อใหรู ฐานะทางเครดิตของลูกคา ทั้งนี้เพื่อใหรูวา
เมือ่ใหสินเชื่อไปแลวจะมีความเสี่ยงมากนอยเพียงใดนโยบาย5C (C’s Policy)  

 2. Characterหรือคุณสมบัติของผูกูคือ คุณสมบัติของผูขอสินเช่ือ เปนคุณสมบัติทางดานจิตใจอุปนิสัย
ใจคอ และพฤติกรรมของลูกหนี้ ซึ่งแสดงออกถึงความต้ังใจในการชําระหนี้ โดยพิจารณาไดเปน 2 ดานคือ 

 - คุณสมบัติและประวัติเฉพาะตัว เชน อุปนิสัยทั่วไป ขอมูลเกี่ยวกับครอบครัว อายุ สังคม 
ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบตอหนี้สิน ความตรงตอเวลาในการชําระหนี้ ความสม่ําเสมอในการชําระหนี้ 
ชื่อเสียงสวนตัว เปนตน 

 - คุณสมบัติเฉพาะดาน เชน ความชํานาญประสบการณ ความคิดความอาน เปนตน ประเด็น
ที่จะพิจารณาคือ อายุ เพศ สถานภาพ การศึกษา ประสบการณในการทํางาน ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 
โดยแยกประเด็นที่จะศึกษาดังนี้ 

1) อายุ เชน ชวงอายุที่เริ่มทํางาน (ประมาณ 20-34 ป) ยังขาดประสบการณหนาท่ีการงาน รายได และ
เงินออมยังอยูในเกณฑต่ํา ชวงอายุที่ลงหลักปกฐาน (ประมาณ 35-45 ป) มีประสบการณมากขึ้น หนาที่การงาน
ดีขึ้น รายไดเพิ่มมากขึ้น และการออมเพิ่มสูงขึ้น และชวงอายุตั้งแต 46 ปขึ้นไป อาจจะมีปญหาดานสุขภาพ
รางกาย  

2) สถานภาพ โสด ยังไมมีภาระทางดานครอบครัว การตัดสินใจขาดความระมัดระวัง, หยา แสดงถึง 
ความลมเหลวในการใชชีวิตคู  ซึ่งอาจเกิดจากการขาดความรับผิดชอบสําหรับผูที่หยาแลวมีบุตรจะมีความ
รับผิดชอบที่สูงกวา, หมาย แสดงถึงรายไดรวมของครอบครัวลดลงหากมีบุตรจะมีความรับผิดชอบสูง หรือ สมรส 
แสดงถึงความรับผิดชอบตอครอบครัวสูง โดยเฉพาะผูมีบุตรแตภาระคาใชจายของครอบครัวเพิ่มขึ้นเชนกัน  

3) ระดับการศึกษา มีผลตอลักษณะของบุคคลไดเชนกัน การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้น อาจมีความ
ทะเยอทะยานในการยกฐานะของตน ภาระคาใชจายในการครองชีพสูงโอกาสกาวหนาคอนขางสูง หรือ ระดับ
การศึกษา สายอาชีพ, สายสามัญ ต่ํากวาปริญญาตรี อาจมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน มีความรูพื้นฐานโอกาสใน
การกาวหนาต่ํา  

4) ประสบการณ ในการพิจารณาประสบการณทํางาน อายุงาน มีสวนกําหนดความมั่นคงในการทํางาน
ไดเชนเดียวกัน เชน อายุงานมาก (5 ปขึ้นไป) โอกาสในการลาออกจากงานหรือเปลี่ยนงานนอย มีความมั่นคง, 
อายุงานปานกลาง (3-4 ป) โอกาสในการลาออกมีปานกลาง มีความมั่นคงพอสมควร และอายุการทํางานต่ํากวา 
2 ป ประสบการณหรือโอกาสในการลาออกจากงาน หรือเปลี่ยนงานมาก ไมมั่นคง 

5) อาชีพ พิจารณาความมั่นคงในการประกอบอาชีพ เชน ขาราชการ, รัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัท, 
พอคา/เจาของกิจการ, อาชีพอิสระ ลักษณะของความม่ันคงในการประกอบอาชีพ ก็อาจแตกตางกัน เชน 
ขาราชการมีเงินเดือนนอย แตความมั่นคงในการทํางาน หรือโอกาสในการออกจากงานก็นอย หรือ อาชีพอิสระ 
ความมั่นคงในการทํางานมีนอยหรือไมประสบความสําเร็จในอาชีพ 
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3. Capacity หรือความสามารถในการชําระหนี้เปนคุณสมบัติของผูขอสินเชื่อทางดานความสามารถ 
หรือสมรรถภาพในการหารายได ใหเพียงพอท่ีจะชําระหนี้ พิจารณาจากรายไดของผูกู ลักษณะงานท่ีทํา พื้น
ฐานความรูและความมั่นคงของสถานที่ทํางาน และสิ่งที่จะเปนส่ิงที่จะนํามาพิจารณา คือ 

รายได ถาหากวาลูกหนี้มีรายได หรือมีความสามารถหารายไดสูงและรายไดมีความสมํ่าเสมอก็จะทําให
สามารถชําระหนี้ไดตรงกําหนดและเง่ือนไข เชน เงินเดือน และรายไดพิเศษอ่ืนๆ  

รายจาย ลูกหนี้มีภาระท่ีจะตองใชจายมากนอยเพียงใด ถามีรายไดมากและรายจายมา อยางดีก็
สามารถชําระหนี้ที่มีอยูไดเทานั้น ถามีหนี้เพิ่มข้ึนอาจจะเกิดปญหาในการจายคืนไดสินเชื่อสวนที่เพิ่มอาจมีความ
เสี่ยงสูงขึ้น ในทางตรงกันขามหากลูกคามีรายไดสูงและมีภาระรายจายพอประมาณจะมีฐานะทางการเงินดีกวา
ลูกหนี้ที่รายไดมากแตรายจายก็มากดวย  

ระยะเวลา เปนปจจยัอีกอยางหนึ่งท่ีชวยพิจารณาในสวนของ Capacity ลูกหนี้บางรายไมอาจชาระหนี้
ไดตามเงื่อนไข ถาใหเวลาการผอนชาระหนี้สั้นเกินไป แตถาหากใหเวลานานขึ้นอาจจะชาระไดโดยไมมีปญหา 

4. Capital หรือเงินทุน เปนการพิจารณาความเขมแข็งทางการเงิน สามารถวัดไดจากสวนของทุน 
(equity) ของสิ่งของ สินทรัพย เงินทองที่ผูประกอบการนามาลงในธุรกิจ อัตราสวนกําไรตอทุน และอัตราสวน
หนี้สินตอทุน  

5. Collateral หรือหลักประกัน เปนแหลงการชําระหนี้คืนแหลงที่สองที่รองรับกรณีลูกหนี้ไมสามารถที่
จะชําระหนี้ไดตามกําหนด ซ่ึงถือวาเปนทรัพยสินที่ธนาคารสามารถเขาถึงและจําหนายไดหรือหลักประกันอาจจะ
เปนบุคคลที่มีอาชีพการงานท่ีมั่นคงก็ได  

6. Condition หรือสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูและแนวโนม คือสภาวการณทั่วไป เปนปจจัยที่เกี่ยวของ
กับสภาพแวดลอมทางธุรกิจซึ่งมีหลาย ๆ สภาพแวดลอมโดยมีผลกระทบตอธุรกิจ โดยอยูนอกเหนืออํานาจ
ควบคุมของผูใหและผูขอสินเชื่อ ไดแก สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง เงื่อนไขการแขงขันทางการคา และ
สถานการณตลาดเงิน ภาวะเงินเฟอเปนตน  

7. นโยบาย 5P (P’s Policy) คือหลักเกณฑที่ใชในการวิเคราะหสินเชื่อ เปนแนวทางการวิเคราะห
สินเชื่อหลักเกณฑที่นิยมใช เปนการวิเคราะหสินเช่ือที่ไมใชงบการเงิน มีองคประกอบดังนี้ 

People หรือ ปจจัยดานตัวบุคคล โดยดูจากประวัติครอบครัว สถานะในสังคม นิสัย พฤติกรรม 
ลักษณะการประกอบอาชีพ ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจหรือระยะเวลาการทํางาน ขนาดของธุรกิจหรือขนาดของ
องคกร ความสําเร็จของงาน และประวัติการชําระหนี้จากสถาบันทางการเงินอื่น เพ่ือพิจารณาวาบุคคลที่กูเงินนี้ 
เปนผูที่มีความรับผิดชอบมากนอยแคไหนเปนหลักในการพิจารณาดานบุคคล พิจารณาวาบุคคลที่มาขอกูนั้นมี
ความรับผิดชอบในกิจการหรือในการงานอาชีพนั้นอยางไร และพิจารณาจากความสามารถ ความต้ังใจในการ
ชําระหนี้ของลูกหนี้  

Purpose หรือวัตถุประสงคคือความมุงมั่นในการกูยืม พิจารณาถึงวัตถุประสงคที่แทจริงในการกู โดย
บุคคลทั่วไปอาจมีวัตถุประสงคเพ่ือซื้อบานท่ีอยูอาศัย หรือเพื่อนําไปซื้อสินทรัพย เปนตน ซึ่งหากนําเงินไปใชผิด
จากวัตถุประสงคที่ธนาคารพิจารณา อาจทําใหไมสามารถชาระหนี้คืนได เชน แจงวาจะนําเงินไปซื้อบานที่อยู
อาศัย แตกลับนําเงินไปลงทุนในธุรกิจการคา เมื่อการคามีปญหาขาดทุนก็ไมสามารถชําระหนี้คืนทั้งเงินตนและ
ดอกเบ้ียได เปนตน  

Payment หรือความสามารถในการชําระหนี้เปนการพิจารณาวาผูกูมีความสามารถท่ีจะชําระหนี้คืน
ใหแกธนาคารภายในระยะเวลาท่ีตกลงไวไดหรือไม ซึ่งเจาหนาที่สินเชื่อจะตองประเมินรายไดจากการดําเนิน
ธุรกิจของลูกคา โดยใชขอมูลในอดีตมาพิจารณาประกอบวารายไดที่จะไดรับในอนาคตนั้นมีจํานวนเทาไหร เพ่ือ
จะไดกําหนดจานวนเงินและระยะเวลาชําระหนี้แกลูกคาได  
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Protection หรือการปองกันความเสี่ยง โดยคํานึงถึงความปลอดภัยเปนสําคัญ เปนการพิจารณาความ
เสี่ยงที่ธนาคารอาจไดรับ ซึ่งสามารถปองกันไดจากหลักประกันหรือหลักทรัพยของผูกูเองท่ีนํามาจํานองหรือจํา
นาไวเปนประกัน รวมทั้งหลักประกันของผูค้ําประกันหรือความนาเช่ือถือของผูค้ําประกัน  

Prospect คือการพิจารณาภาพรวมของท้ัง 4 P’s ขางตน ดูลูทางในอนาคตวาควรจะใหกูหรือไม ความ
เสี่ยงในธุรกิจของลูกหนี้ในอนาคต ความเจริญกาวหนาของกิจการ ความยุงยากในการเรียกเก็บหนี้ เปนการ
พิจารณาถึงผลการดําเนินธุรกิจของกิจการ ซึ่งมีความสัมพันธกับสภาพทางเศรษฐกิจซึ่งมีหลักการพิจารณา
เชนเดียวกับCondition ในหลักการวิเคราะห 5C’s Credit จะทราบถึงอัตราผลตอแทนจากการลงทุนของ
กิจการผลตอบแทนจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการหลักของผูของสินเช่ือ และอัตราเส่ียงอันเนื่องมาจากธนาคาร
จะสูญเสียเงินตนและโอกาสท่ีธุรกิจจะประสบความลมเหลวถึงกับปดกิจการหรือ ความลมเหลวทางอาชีพ หาก
ลูกหนี้มีลูทางดี อาชีพมั่นคง ซ่ึงหมายถึงลูกหนี้จะมีความรับผิดชอบในการชําระหนี้คืนธนาคารได 
 ในการพิจารณาสินเชื่อแกลูกคานั้นตามกระบวนการจะตองมีการหาขอมูลเกี่ยวกับตัวลูกคา แลวนํามา
วิเคราะหโดยใชเทคนิคตาง ๆ เพื่อใหรูฐานะทางการเงินของลูกคาอยางแทจริง ท้ังนี้เพื่อใหรูวาเมื่อพิจารณาให
สินเชื่อไปแลวธนาคารจะมีความเสี่ยงมากนอยเพียงใด ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นตั้งแตธนาคารเร่ิมใหสินเชื่อลูกคา
จนกวาลูกคาจะชําระหนี้จนหมดสิ้น ดังนั้นการจะใหสินเชื่อแกลูกคาจึงตองมีการประเมินความเสี่ยงซึ่งการ
ประเมินความเส่ียงจะตองคํานึงถึงขอบขายของอัตราความเสี่ยงทั้งในดานวงเงิน ระยะเวลา เง่ือนไข และ
หลักประกัน เพ่ือจะทําใหการใหบริการสินเชื่อมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งกับธนาคารผูใหสินเชื่อและลูกคา
ผูใชบริการ งานธุรกิจสวนใหญมักจะดําเนินไปดวยความเรงรีบแขงกับเวลาโดยเฉพาะธุรกิจบริหารที่เกี่ยวของกับ
ธุรกรรมการเงิน อยากเชนรานรับจํานําขายฝาก ซึ่งอาจมีการตกหลน ลาชา หรือเกิดการซํ้าซอนของงานเอกสาร
นั้นๆได ซึ่งจะสงผลใหเกิดความเสียหายในธุรกิจรวมทั้งลูกคาอาจสูญเสียความมั่นใจในธุรกิจอีกดวย เจาของ
กิจการจึงเร่ิมใหความสําคัญตอโปรแกรมสารสนเทศเพื่อหาทางปองกัน หรือหลีกเลี่ยงตอการสูญหายของขอมูลที่
เปนเอกสาร ดวยเหตุนี้เองสารสนเทศจึงเขามามีบทบาทในธุรกิจ ท้ังนี้ก็เพราะเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และลด
ปญหาดังกลาวได  
 ฐานขอมูลเปนการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ทําใหผูใชสามารถใชขอมูลที่เกี่ยวของในระบบงานตาง 
ๆ รวมกันได โดยที่จะไมเกิดความซ้ําซอนของขอมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแยงของขอมูลดวย อีกทั้ง
ขอมูลในระบบก็จะถูกตองเชื่อถือได และเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยจะมีการกําหนดระบบความปลอดภัยของ
ขอมูลข้ึน นับไดวาปจจุบันเปนยุคของสารสนเทศ เปนที่ยอมรับกันวา สารสนเทศเปนขอมูลที่ผานการกลั่นกรอง
อยางเหมาะสม สามารถนํามาใชประโยชนอยางมากมาย ไมวาจะเปนการนํามาใชงานดานธุรกิจ การบริหาร และ
กิจการอ่ืน ๆ องคกรที่มีขอมูลปริมาณมาก ๆ จะพบความยุงยากลําบากในการจัดเก็บขอมูล ตลอดจนการนํา
ขอมูลท่ีตองการออกมาใชใหทันตอเหตุการณ ดังนั้นคอมพิวเตอรจึงถูกนํามาใชเปนเครื่องมือชวยในการจัดเก็บ
ขอมูล การประมวลผลขอมูล ซึ่งทําใหระบบการจัดเก็บขอมูลเปนไปไดสะดวก ทั้งนี้โปรแกรมแตละโปรแกรม
จะตองสรางวิธีควบคุมและจัดการกับขอมูลขึ้นเอง ฐานขอมูลจึงเขามามีบทบาทสําคัญอยางมาก โดยเฉพาะ
ระบบงานตาง ๆ ที่ใชคอมพิวเตอร การออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูล จึงตองคํานึงถึงการควบคุมและการ
จัดการความถูกตองตลอดจนประสิทธิภาพในการเรียกใชขอมูลดวย 
 

วัตถุประสงค  
1. เพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลไมให ตกหลน ลาชา การสูญหายของขอมูล ซํ้าซอน 
2. เพ่ือสามารถประเมินยอดจัดรถไดสะดวกมากยิ่งขึ้น  
3. เพื่อใหไดระบบงานใหมที่ใชงานสะดวกและประมวลผลไดรวดเร็วกวาระบบงานเดิม 
4. เพื่อใหสรางระบบฐานขอมูลที่ใหบริการ การสอบถามขอมูลของลูกคาไดอยางรวดเร็ว 
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ประโยชนที่ไดรับ 
 1. มีการพัฒนาในดานระบบฐานขอมูลไมให ตกหลน ลาชา การสูญหายของขอมูล ซ้ําซอน 

2. องคกรมีระบบฐานขอมูลดานการประเมินราคาสินเช่ือรถ  
3. องคกรสามารถดาเนินงานการประเมินยอดจัดรถไดอยางรวดเร็วและถูกตอง  
4. สรางความพึงพอใจแกลูกคาในดานการบริการงานขอสินเช่ือรถ  

การวิเคราะหระบบและการออกแบบระบบ  
1. การวิเคราะหระบบ (System Analysis) เพ่ือศึกษาข้ันตอนการทํางาน สภาพปญหา และความ

ตองการของผูใชงานระบบ กอนออกแบบระบบงานใหม โดยรวบรวมขอมูลจากผูเกี่ยวของในหนวยงาน อาจแบง
การวิเคราะหระบบออกเปนงานยอยดังตอไปนี้ 

 1.1 การศึกษาความตองการใชสารสนเทศ การวิเคราะหอาจเริ่มจากศึกษาความตองการใช 
สารสนเทศของระบบโดยดูจากรายงานท่ีตองการใชจากรายงานเหลานี้ ก็จะโยงไปยังขอมูลที่ จําเปนเพื่อใชออก
รายงาน ขอมูลเหลานี้อาจมีการนําเขาอาจมีการจัดเก็บเปนแฟมขอมูลเพื่ออางอิง หรืออาจเปนผลลัพธที่เกิดจาก
การประมวลผลอยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหไดสารสนเทศที่ตองการบนรายงาน  

1.2 การศึกษาการปฏิบัติงานในระบบคือขั้นตอนปฏิบัติในแตละงานวาตองทําอะไร อยางไร  
2. การออกแบบระบบ ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหระบบ และนําขอมูลตางๆมาใชในการออกแบบ

ระบบงานใหม เพื่อสอดคลองกับความตองการและแกไขปญหาระบบงานเดิม การออกแบบระบบประกอบดวย 
การออกแบบฐานขอมูล สวนประมวลผล สวยนําเขาขอมูล และสวนแสดงผลรายงาน 
ระบบฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพจะมีหนาที่หลักๆดังตอไปนี้  

การเก็บรักษาขอมูล ระบบฐานขอมูลชวยใหการเก็บรักษาขอมูลเปนระบบระเบียบ มีการจัดหมวดหมู
ของขอมูล ซึ่งจะใหผูจัดเก็บทํางานไดสะดวกมากขึ้น และปองกันความผิดพลาดได การนําขอมูลไปใช ขอนี้จะ
เปนหนาที่หลักของระบบฐานขอมูลเลยทีเดียวระบบฐานจะทําใหการ ดึงขอมูลออกมาใชสะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การสรุปขอมูลและประมวลผลตางๆจะทําไดงายขึ้นซึ่งจะทําใหสามารถนาขอมูลไป
ประกอบการตัดสินใจได ยกตัวอยางเชน การบันทึกขอมูล ใบส่ังซ้ือสินคาจากลูกคา ถาองคกรจัดเก็บเอกสาร
ทั้งหมดโดยไมมีการเก็บสําเนาเอกสาร แตถามีการเก็บลงระบบฐานขอมูลโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อใช การสืบคน
(Query) ขอมูลสรุป ตางๆออกมาใชได เชน สามารถรวบรวมไดวา ส่ังซ้ือสินคา อะไรบาง สินคารายการนี้ถูกสั่ง
ไปเทาไร เหลืออีกเทาไร ฯลฯ การแกไขขอมูล เปนอีกความสามารถหนึ่งที่ระบบฐานขอมูลจะชวยใหทางาน
สะดวกขึ้น ยกตัวอยางเชน จากขอที่แลวตัวอยางใบสั่งของ ถาลูกคามีการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพทติดตอ เราก็ 
สามารถแกทีเดียวได โดยไมตองเขาไปแกในใบสั่งของแตละใบเปนตน Microsoft Access 2010 เปนโปรแกรม
ฐานขอมูลท่ีนิยมใชกันอางแพรหลายเนื่องจาก Microsoft Access เปนโปรแกรมฐานขอมูลที่มีความสามารถใน
หลายๆดานใชงานงายซึ่งผูใชสามารถเร่ิมทําไดตั้งแตการออกแบบฐานขอมูลจัดเก็บขอมูลเขียนโปรแกรมควบคุม
ตลอดจนการทํารายงานแสดงผลของขอมูล Access เปนโปรแกรมฐานขอมูลที่ใชงายโดยที่ผูใชไมจําเปนตองมี
ความเขาใจในการเขียนโปรแกรมก็สามารถใชงานได ไมจําเปนตองศึกษารายละเอียดในการเขียนโปรแกรมให
ยุงยากและสําหรับนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพนั้น Access ยังตอบสนองความตองการในระดับที่สูงข้ึนไปอีก
เชน การเช่ือมตอระบบฐานขอมูลกับฐานขอมูลอื่นๆเชน SQL SERVER, ORACLE หรือแมแตการนาขอมูลออกสู
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต Microsoft Access 2010 จะจัดระเบียบขอมูลลงในตารางซึ่งเปนรายการของแถว
และคอลัมนที่มีลักษณะคลายกับกระดาษบันทึกของนักบัญชีหรือแผนงาน Microsoft Excel  
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พื้นฐานโปรแกรม Microsoft Access 2010 Microsoft.(2559) โปรแกรมMicrosoft Access 2010 
ฐานขอมูลเปนเครื่องมือสาหรับการเก็บรวบรวมและจัดระเบียบขอมูล ฐานขอมูลสามารถเก็บขอมูลเก่ียวกับ
บุคคล ผลิตภัณฑ ใบสั่งซื้อ หรือสิ่งอื่นใดก็ได ฐานขอมูลจํานวนมากเริ่มมาจากรายการในโปรแกรมประมวลผล
คํานวณหรือโปรแกรม กระดาษคํานวณ เมื่อรายการมีขนาดใหญขึ้น ความซ้ําซอนและความไมสอดคลองกันของ
ขอมูลจะเริ่มปรากฏขึ้น การดูขอมูล ในฟอรมรายการเร่ิมไมเขาใจ และมีขอจํากัดในการคนหาหรือดึงเซ็ตยอย
ของขอมูลมาตรวจทาน เมือปญหาดังกลาวเกิดขึ้น แลว จึงเปนการดีที่จะโอนถายขอมูลไปยังฐานขอมูลที่สรางขึ้น
ดวยระบบการจัดการฐานขอมูล โปรแกรม Microsoft Access เปนชุดโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใชสําหรับ
การจัดการขอมูลที่มีรูปแบบเปนตารางใหถูก แปลงและจัดเก็บเอาไวเปนรูปแบบของตารางฐานขอมูลหรือระบบ
ฐานขอมูล ซึ่งงายสาหรับผูที่ตองการจัดทําฐานขอมูลเพื่อใช ในการจัดเก็บขอมูลอยางงายและไมมีความซับซอน
มาก โดยมีจุดเดนคือ สามารถสรางแบบสอบถาม (Query), สรางหนาจอ สําหรับโตตอบกับผูใช (Form), 
รายงานนําเสนอ (Report) หรือแมแตแผนภูมินําเสนอ (Charts) ก็สามารถสรางไดเชนกัน นอกจากนี้ยังสามารถ
นําฐานขอมูลเหลานี้ไปประยุกตใชกับโปรแกรมที่พัฒนามาจากแหลงอ่ืนๆไดดวย และจุดที่สําคัญคือ จัดระเบียบ
และเรียกดูขอมูลดวยวิธีตางๆไดนั้นเอง ฐานขอมูล Access จะเก็บตารางไวในแฟมขอมูลเดียวพรอมกับวัตถุอื่น
ดวย เชน ฟอรม รายงาน แมโคร และโมดูล โดยฐานขอมูลทีสรางในรูปแบบ Access 2007 จะมีนามสกุลเปน 
.accdb และฐานขอมูลที่สรางในรูปแบบของ Access รุน กอนหนาจะมีนามสกุลแฟมเปน mdb โดยสามารถใช 
Access 2007 สรางแฟมขอมูลในรูปแบบแฟมของรุนกอนหนาได 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ภาวิกา เลียดประถม (2548) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางปจจัยคัดสรรกับการเกิดภาระหนี้ เสีย
ของธุรกิจเชาซื้อรถยนตในอําเภอเมืองจังหวัดตราด ซึ่งการศึกษาเร่ืองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติของ
ผูใชบริการท่ีมีตอการใหสินเชื่อของธุรกิจเชาซื้อรถยนตและเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรคัดสรรกับการ
เกิดภาระหนี้เสียของธุรกิจเชาซื้อรถยนตในอําเภอเมืองจังหวัดตราด ขอมูลที่ใชในการศึกษานี้เปนขอมูลที่
รวบรวมจากแฟมลูกหนี้ของบริษัทสินเชื่อเชาซ้ือรถยนตในอําเภอเมืองจังหวัดตราด ซ่ึงมีทั้งส้ิน 4 บริษัท (ขอ
สงวนนาม) จากผลการศึกษากลุมหนี้เสีย 185 ราย พบวาผูใหบริการควรมีการใหวงเงินสินเชื่อไมเกิน 50,000 
บาท มีการผอนชาระคางวดในอัตราตํ่ากวา 30 % ของรายไดตอเดือน มีการอนุมัติสินเช่ือเชาซื้อรถยนตภายใน 1 
วันทําการ มีการผอนชําระสินเชื่อในระยะเวลา 37-48 เดือน และพบวาผูใชบริการสวนใหญตองการใหมีติดตาม
หนี้ที่เกินเวลาทางโทรศัพทเมื่อมีการคางชําระในงวดท่ี 3 เทานั้น และจากการศึกษาผูใชบริการที่เปนหนี้เสีย ทั้ง 
185 ราย และรายจายตอเดือนของผูใชบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตไมมีความสัมพันธกับการเกิดภาระหนี้เสีย
ธุรกิจเชาซื้อรถยนตอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  

ภัทรพร พิมพทอง (2551) การศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลิตอการเกิดหนี้คางชําระเงินกูเชา
ซื้อรถยนตของบริษัทลิสซิ่งแหงหนึ่งในจังหวัดชลบุรีกลุมตัวอยางคือลูกหนี้ของบริษัทลิสซิ่งแหงหนึ่งในจังหวัด
ชลบุรีที่คางชําระคางวดเชาซ้ือรถยนตตั้งแต 90 วันขึ้นไป จํานวน 505 ราย (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551) 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ สถิติเชิงพรรณา สถิติในการทดสอบสมมติฐาน คือเพียร สันไคสแควร 
(Pearson’s Chi-square) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ มีเงินฝากธนาคาร 
80,000 บาทขึ้นไป รอยละ 18.8 ไมมีสินทรัพยอื่น ๆ รอยละ 40.3 และประวัติการคางชาระ 3 เดือนมากท่ีสุด
รอยละ 35.2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา อายุระดับการศึกษาภูมิลําเนาและรายไดคูสมรส มีความสัมพันธ
ตอหนี้คางชําระเชาซื้อรถยนตสําหรับ เพศ สถานภาพอาชีพ จํานวน34 สมาชิกอายุงาน รายไดหลักรายไดพิเศษ 
ภาระหนี้สิน และเงินฝากธนาคารไมมีความสัมพันธตอหนี้คางชําระเชาซื้อรถยนตที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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ปริศนา มัชฌิมา (2555) ไดศึกษาและจัดทาโครงงานการปฏิบัติการฐานขอมูลขึ้นมา เปนการเขียนใน
ลักษณะท่ีมีขอมูลประกอบเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ที่มุงเนนใหผูเรียนสามารถจัดการฐานขอมูลดวยโปรแกรมสาเร็จ
รูป Microsoft Access ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถประยุกตใชงานในดานตางๆ ไดโดยผานกรณีศึกษา 
ซึ่งการจัดทาโครงงานเลมนี้ผูเขียนไดจัดทาข้ึนเพื่อใชเปนตาราประกอบการเรียนการสอนวิชาการปฏิบัติการ
ฐานขอมูล ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
นอกจากนั้นตาราเลมนี้ยังสามารถนาไปใชศึกษาคนควา ในระดับอุดมศึกษาของสถาบันอ่ืนๆ ไดอีกดวย เนื้อหาใน
ตาราไดแบงออกเปน 7 หัวเรื่อง ซึ่งประกอบดวย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับฐานขอมูล การใชงานโปรแกรม 
Microsoft Access การสรางตาราง แบบสอบถาม ฟอรม รายงาน และมาโคร  

วิภาวี สมศิริ (2554) การพัฒนาฐานขอมูลสําหรับจัดการเอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบ 
ปริญญานิพนธ วศ.ม.(การจัดการทางวิศวกรรม).กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.        
ไดศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศมีเอกสารมากมายท่ีเกี่ยวของตั้งแตในขั้นตอนของการรวบรวมความตองการ
ของระบบ การวิเคราะหและการออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การตรวจสอบระบบ ซ่ึงเอกสารเหลานี้มี
ความสําคัญสาหรับระบบสารสนเทศทุกระบบ แตปญหาท่ีพบคือการสืบคนเอกสารเหลานี้เปนไปไดยาก 
เนื่องจากไมมีระบบฐานขอมูลกลางสําหรับจัดเก็บเอกสาร สงผลใหเกิดความลาชาในการศึกษาการทางานของ
ระบบเดิม หรือเอกสารที่ไดมาอาจจะไมใชเอกสารฉบับลาสุด รวมไปถึงปญหาการจัดทาเอกสารท่ีมีรูปแบบ
แตกตางกัน ขาดมาตรฐานท่ีแนนอน ซ่ึงอาจสงผลใหการทางานของระบบผิดพลาดได ดังนั้นในงานวิทยานิพนธ
เลมนี้ ไดพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบ และเครื่องมือชวยในการ
จัดทําเอกสาร โดยการพัฒนาเปนเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อใหเกิดความถูกตอง รวดเร็วและมีมาตรฐาน 

 

สรุป 
 การเร่ิมตนพัฒนาระบบของโครงงานนี้ในชวงแรกผูจัดทําไดสังเกตจากสิ่งที่อยูใกลตัว เปนสิ่งที่ใชงาน
และไดเห็นอยูเปนประจํา ทําใหเกิดความสนใจในการศึกษาคนควา โดยเร่ิมจากการ คนหาขอมูลดวยวิธีการตาง 
ๆ เชน การเขาเว็บไซตของระบบงานธุรกิจดานสินเชื่อ เพื่อที่จะไดศึกษาถึงวิธีการใชระบบใหมๆของการทํางาน 
เปนตน ทั้งนี้จากการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลทําใหผูจัดทําไดทราบถึงความตองการของผูใชระบบ และนํา
ขอมูลตางๆท่ีไดทําการรวบรวมนั้นมาวิเคราะหและจัดเปนโครงสรางระบบของโครงงานนี้ จากที่ผูจัดทํา ไดทราบ
ถึงปญหาการดําเนินงาน เชน การจัดเก็บขอมูลพื้นฐานตางๆ ซ้ึงระบบเกานั้น เปนการบันทึกขอมูลลงไฟล Excel 
ทําใหอาจเกิดปญหาในการบันทึกขอมูลที่ซ้ําซอน ลาชาในการเขาถึงขอมูลไดยาก และขอมูลอาจสูญหายไดงาย 
ดังนั้นผูจัดทําจึงไดจัดทําระบบบริหารงานธุรกิจดานสินเชื่อนี้ขึ้นมารองรับการใชงานท่ีงายขึ้น โดยการใช
โปรแกรม Microsoft Office Access 2016 ซ่ึงเปนการสรางโปรแกรม และการจัดทําระบบฐานขอมูล สําหรับ
ความสามารถของโปรแกรมระบบฐานขอมูลนั้น สามารถจัดการกับขอมูลตาง ๆ ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐานของ
ยี่หอรถ ขอมูลของรุนรถ ขอมูลของปรถ ขอมูลของตัวเคร่ืองและตัวถังของรถ เมื่อมีการคนหาจะมีการคํานวณ
ราคาประเมินออกมันที 

ผูวิจัยไดดําเนินการตามแผนที่วางไว โดยนําขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมจากบริษัทเพ่ือทําการวางแผนการใช
โปรแกรมให (user) ผูใชโดยออกแบบโครงราง จากนั้นจึงไดนําแบบโครงรางที่ออกแบบไว มาจัดทําผลงาน
ประดิษฐโปรแกรม เร่ือง การสรางระบบฐานขอมูลการประเมินราคาสินเชื่อรถ ผูวิจัยไดนําโปรแกรมระบบ
ฐานขอมูลมาทดสอบการใชงานจริง ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพขึ้น มีระบบงานที่รวดเร็ว สามารถใหความ
พึงพอใจแกลูกคาที่เขามาใชบริการ 
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 การประเมินคุณภาพระบบการประเมินราคาสินเชื่อรถโดยใชโปรแกรมฐานขอมูลเปนผลการประเมิน
คุณภาพ ระบบการประเมินราคาสินเชื่อรถโดยใชโปรแกรมฐานขอมูล โดยผูเชี่ยวชาญ พบวา มีความเหมาะสม
โดยรวมอยูในระดับที่เหมาะสมมากที่สุด ที่เปนเชนนั้นอาจเนื่องจากผูศึกษาไดนากระบวนการพัฒนา SDLC 5 
ขั้น มาใชในขั้นตอนการพัฒนา ทําใหกระบวนการทํางานเปนไปตามลําดับขั้นตอนอยางถูกตอง เมื่อเสร็จสมบูรณ
แลวไดทดสอบระบบดวยตนเอง กอนนําระบบการประเมินราคาสินเช่ือรถโดยใชโปรแกรมฐานขอมูล ท่ีพัฒนาขึ้น
โดยทําการตรวจสอบความถูกตองทําการปรับปรุงแลวนําระบบการประเมินราคาสินเชื่อรถ ไปใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 คน ประเมินคุณภาพ จากนั้นทาการปรับปรุงตามท่ีไดรับคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญใหมีความสมบูรณ 
และนําระบบการประเมินราคาสินเชื่อรถ การวิจัยใช กระบวนการพัฒนา SDLC 5 ขั้น ในการดําเนินการวิจัย 
และเมื่อ พัฒนาระบบไดนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมินคุณภาพ ผลการประเมินอยูในระดับดี 

จากผลการวิจัยพบวาผูใชงานมีความรูความเขาใจในการวิเคราะหระบบ สามารถนํามาใชในการทํางานได
จริง และสามารถทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในการใหขอมูลตอลูกคาที่แมนยํา และในการพัฒนาระบบคร้ังนี้ 
ทําใหรองรับจํานวนของผูมาใชบริการที่เพิ่มข้ึน และนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการบริการลูกคาในทางการเงิน
อีกท้ังเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานและการใหบริการมากขึ้น ทําใหมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึนในการ
คนหาและตรวจสอบขอมูลทางระบบงานสงเสริมการตลาดสินเช่ือไดถูกตอง และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
สืบคน จัดเก็บขอมูล และจัดการขอมูลตางๆ โดยจัดใหการทํางานนั้นครอบคลุมตามความตองการของผูใชงาน 
ทําใหการบริการสินเชื่อของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการตรวจสอบ การจัดเก็บ การสรุป การเพิ่มขอมูล 
การแกไขขอมูล การออกรายงานตางๆ มีความรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรจัดการสอนเกี่ยวกับความรู ความเขาใจในการใชโปรแกรม Microsoft Access ศึกษาวิธีการใช

งาน และพยายามสอนหรือแนะนาการใชงาน ซึ่งจะทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการใชงานดีขึ้นตามไปดวย  
2. ควรใหพนักงานภายในบริษัท มีลักษณะการทํางานท่ีมีระบบในการทํางาน และมีความคิดสรางสรรค 

ใหมในการทํางาน เพื่อใหงานท่ีทําสําเร็จลุลวงไปดวยดี อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป  
3. เพ่ือใหเกิดความสะดวกสบาย และรวดเร็วยิ่งข้ึน ควรทําการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากแบบเดิม ๆ ที่มี

การติดตั้งลงเครื่องแตละเครื่อง มาดัดแปลงเปนระบบขึ้นมาใหมดวยการจัดทําเปนระบบออนไลนบน
อินเทอรเน็ต  

4. เพ่ือใหระบบมีความสมบูรณและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรพัฒนาตอยอดจากระบบเดิมโดยใหมี
การเพิ่มในสวนของรุนรถใหมๆ ราคาซื้อขายของรถ และเพิ่มการคํานวณการทาสัญญาเชาซื้อเพิ่มขึ้นมา เพื่อให
สามารถรองรับระบบไดอยางเต็มความสามารถ 
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การทองเที่ยวเชิงอนุรักษกับประเพณีทองถิ่น : กรณีประเพณีปอยสางลอง (บวชลูกแกว) 
จังหวัดแมฮองสอน 
 
Ecotourism with local tradition : The case of Poy Sang Long Mae Hong Son Province
 
ผูวิจัย   ดร.หยี่ฟาง  แซฟาง 
 

บทคัดยอ     
 การศึกษาและการปลูกฝงวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่นเพื่อทราบถึงแนวโนมของการเปล่ียนแปลง
วัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวของ (ประเพณีแหจองพารา,ประเพณีออกพรรษา,ประเพณีหลูขาวหยากู (ขาวเหนียวแดง) , 
ประเพณีปอยสางลอง (บวชลูกแกว) และอื่น ๆ )เพื่อใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน โดย
หนวยงานภาครัฐ และผูนําชุมชน อาสาสมัคร ตลอดถึงประชาชนในจังหวัดแมฮองสอน ผลการศึกษาพบวา การ
ปลูกฝงวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชุมชนนั้น มีแนวโนมของการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมประเพณีอยูตลอดเวลา 
อีกทั้งการกําหนดนโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวของภาครัฐมีความตอเนื่องเชื่อมโยงซึ่งกันและกันกับวิถีชีวิต
ชุมชนมาตลอด นโยบายการพัฒนาท่ีสงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมโดยภาพรวม ควรที่จะเปน
นโยบายที่มีการอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมแบบด้ังเดิมควบคูกัน ยอมจะเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชนเอง 
สําหรับ ประเพณีปอยสางลอง เปนประเพณีที่มีมาแตดั้งเดิม มีการยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน 
ความสําคัญของพิธีการ วัตถุประสงคในการจัดงาน ความสัทธาของชาวชุมชน สวนใหญไมคอยเปลี่ยนแปลง และ
ไดมีการปรับรูปแบบบาง เพื่อความสอดคลองกับนโยบาย ซึ่งพบวา นโยบายมีบทบาทตอการอนุรักษ วัฒนธรรม
ประเพณี ในการศึกษาจะตองมีความตอเนื่อง เชื่อมโยงกัน เพื่อประโยชนสูงสุดในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
ดั้งเดิมของชุมชน การนําเสนอบทความนี้ ดวยคาดหวัง เพื่อนําไปปฏิบัติใหมีความเหมาะสมสอดคลองตอชุมชน
และสังคมโดยรวม การตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายการธํารงไวซึ่งหลักธรรมทางศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น การบริหารจัดการภาครัฐในการนํานโยบายไปปฏิบัติเพื่อเสริมสรางใหเปนชุมชน
เขมแข็งภายใตความเปนอยูของผูคนที่มีสุขภาพแข็งแรง เสริมสรางโอกาสทางการศึกษา ยอมเปนการสรางสังคม
ใหเกิดความสุข ปลอดภัย สรางการมีสวนรวมของชุมชน จนในท่ีสุดยอมที่จะเปนเมืองแหงการพึ่งตนเองและ
ดํารงอยูอยางม่ันคงยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง. 
   
คําสําคัญ : การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ปอยสางลอง,บวชลูกแกว 
 
Abstract 

Study and cultivate local culture in order to know the trends of cultural change,          
(Jong Pa Ra, Red rice , Poi Sang Long and others) for appropriate and consistent with the 
way of life of the community. By the government and community leaders are volunteers 
throughout the people in Mae Hong Son province. The study indicated that the traditional 
culture of the community is likely to change the culture at all times. In addition, the 
policy of promoting tourism in the public sector is linked with the way of life of the 
community. Development policies that affect cultural change as a whole. It should be a 
policy that preserves and promotes traditional culture concurrently. It will benefit the 
community itself.
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 For the tradition of Taoist try a traditional tradition, it has long been practiced. 
Purpose of the event Community Trust Mostly change. and have some adjustments. For 
the tradition of Poy Sang Long,it has long been practiced. Purpose of the event 
Community trust mostly change. And have some adjustments. In order to comply with 
the policy, policy has a role to play. Culture and tradition in the study, there must be 
continuity in order to maximize the benefit of preserving the traditional culture of the 
community. Presentation of this article is expected to be appropriate for the community 
and society as a whole. Recognizing the importance of maintaining religious principles. 
Culture and tradition and local wisdom Governance in the implementation of policies to 
strengthen the community. The living of healthy people. Strengthen educational 
opportunities. It will create a happy society, create a community participation. In the end, 
it will be a city of self-reliance and sustainability. sufficiency economy.

Keywords : Ecotourism, Poi Sang Long, Ceremony
 

บทนํา 
ในป ค.ศ.2020 หรือใน อีก 2 ป ขางหนาการทองเที่ยวจะเปนอยางไร? ท่ัวโลกจะมีนักทองเที่ยว 1,600 

ลานคน ,จํานวนนักทองเที่ยวในเอเชีย/แปซิฟกจะเพ่ิมขึ้นเปน 400 ลานคน ,จีนจะเปนประเทศทองเที่ยวที่ใหญ
ที่สุดในโลก มีนักทองเที่ยว 134 ลานคน และฮองกงมีนักทองเท่ียว 59 ลานคน, ธุรกิจการบินของโลกจะขยายตัว
ป ละ 4.8% แตเอเชีย/แปซิฟกจะขยายตัว 6% ทําใหกลายเปนภูมิภาคท่ีมีธุรกิจการบินที่ใหญที่สุดในทองเที่ยว
กลายเปนธุรกิจหนึ่งของสังคมที่มีความสําคัญตอวิถีชีวิตของผูคน ดังนั้นแตละประเทศทั่วโลกโลก (นโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว,2006:5-5) ซ่ึงสอดคลองกับการเดินทางทองเที่ยวไปในท่ีตาง ๆ ทั่วโลก ใน
ทุกฤดูกาลอยางตอเนื่องตลอดมา จนทําใหการเดินทางไดใหความสําคัญ ทําใหเกิดธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของการธุรกิจ
การทองเที่ยวตามมาอีกหลากหลายสาขา มีการพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมากข้ึนโดยไมตองใชงบประมาณ
ที่สูง เพราะมีแหลงธรรมชาติที่เปนตนทุน แตอาจมีบางประเทศท่ีมีการสรางแหลงทองเที่ยวขึ้นมาใหม.จากแนว
ทางการพัฒนาประเทศท่ีผานมา ไดมีการใหความสําคัญคุณธรรมและจริยธรรม เชนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ท่ีไดเนนการพัฒนาคนเปนสําคัญ ซึ่งการพัฒนาดังกลาวมีเครื่องมือที่
สาํคัญไดแก การศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,2539: 24-25) 

 ในขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ไดจัดทําข้ึนใน
ชวงเวลา ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมาก
ขึ้น โดยใช “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศตอเน่ือง แลยังเปนจุดเปลี่ยนที่
สําคัญในการเชื่อมตอกับ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยใน
แตละยุทธศาสตรของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไดกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้งแผนงาน/โครงการสําคัญ
ที่ตองดําเนินการให เห็นผลเปนรูปธรรมในชวง ๕ ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพื่อเตรียมความ
พรอมคน สังคม และ ระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได
อยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังไดกาํหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือ
กํากับใหการ พัฒนาเปนไปอยางมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของ
สังคมไทย. (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)  

 
 
 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



 อยางไรก็ตาม โครงสรางเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากข้ึน จึงทํา ใหมี 
ความออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอก ในขณะที่ความสามารถในการแขงขันปรับตัวชา เนื่องจากการ 
ยกระดับหวงโซมูลคาการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสูการใชองคความรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมยังดําเนินการไดนอย ทําใหฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ํา 
ประกอบกับประเทศไทยยังประสบปญหาคุณภาพในเกือบทุกดาน ที่สําคัญไดแก คุณภาพคน คุณภาพการศึกษา 
คุณภาพบริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ําสูง กอใหเกิดความ แตกแยก 
นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว มีภาวะขยะลนเมือง และการ
บริหารจัดการน้ํายังไมเปนระบบโครงขายที่สมบูรณ ในขณะท่ีความเส่ียงและผลกระทบท่ีเกิดจาก สภาพ
ภูมิอากาศผันผวนมีความรุนแรงมากขึ้น ทํา ใหกฎเกณฑและกฎระเบียบของสังคมที่ เกี่ยวกับการใช 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความเขมงวดมากข้ึน ซึ่งสวนหนึ่งสะทอนถึงปญหาการจัดการภาครัฐที่  
ขาดประสิทธิภาพเพราะการบริหารจัดการยังขาดเอกภาพ และการปฏิรูปกฎหมายเพื่อพัฒนาประเทศยังลาชา  
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.2560-2564)  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1) เพื่อศึกษาการปลูกฝงวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น  
2) เพ่ือศึกษาแนวโนมของการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมประเพณี  

  3) เพื่อนําเสนอผลของการวิจัยตอหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือความเหมาะสมสอดคลองกับชุมชน 
 

 ประเด็นสําคัญในแผนฉบับนี้ คือการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับ
คุณภาพ สิ่งแวดลอม เนนการรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา สนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เรงแกไขปญหาวิกฤติ
สิ่งแวดลอม เรงลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีโปรงใสเปนธรรม 
สงเสริม การผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เรงเตรียมความพรอมในการลดการปลอยกาซเรือน
กระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อ
ลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ,การฟนฟูพื้นฐานดานความม่ันคงท่ีเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาทาง 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ใหความสําคัญกับการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติของผูมีความเห็นตางทาง 
ความคิดและอุดมการณบนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และ
การเตรียมการรับมือกับอาชญากรรมขามชาติ ซ่ึงจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในระยะ ๒๐ ปขางหนา 

 ในดานของวัฒนธรรม การสงเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม ไดแก เศรษฐกิจเชิง
สรางสรรคและวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม (Start Up) และวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการสราง
สังคมผูประกอบการเพื่อตอยอดฐานการผลิตและบริการ และการสรางขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ
บริการและการ ทองเที่ยวที่มีศักยภาพใหเติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เนนการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ 
เพื่อใหเกิด ความสมดุลและย่ังยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่คํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ
ของระบบ นิเวศ และศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งเชื่อมโยงกับการอนุรักษ สงเสริมวัฒนธรรมประเพณี จึงเปนที่มาที่ทํา
ใหผูวิจัย สนใจศึกษากรณีประเพณีทองถิ่น ที่อยูคูกับทองถ่ินมานาน ต้ังแตผูวิจัยจําความได คือ ประเพณี ปอย
สางลอง ของจังหวัดแมฮองสอน 
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 จังหวัดแมฮองสอน เปนจังหวัดชายแดน ต้ังอยูทางภาคเหนือตอนบน ดานตะวันตกของประเทศ หาง
จากกรุงเทพมหานครมากที่สุดในภาคเหนือดวยกับจังหวัดใกลเคียง และประเทศเพื่อนบาน ดังนี้ ทิศเหนือ ติดตอ
กับรัฐฉาน (Shan) ประเทศสาธารณรัฐระยะทางประมาณ 924 กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ประมาณ 12,681.259 
ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 7,925,786.875 ไร พื้นที่มีรูปรางเรียวยาวจากทิศเหนือจรดทิศใตมีความยาว
ประมาณ 250 กิโลเมตรและความกวางประมาณ 95 กิโลเมตร เปนจังหวัดที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 3 ของ
ภาคเหนือ และเปนอันดับ 7 ของประเทศ อาณาเขตติดตอแหงสหภาพเมียนมารโดยมีเทือกเขาแดนลาวเปน 
แนวพรมแดนก้ันระหวางประเทศ ทิศใต ติดตอกับ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก โดยมีแมน้ํายวม และแมน้ําเงา 
เปนแนวเขตจังหวัด ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอเวียงแหง อําเภอเชียงดาว อําเภอแมแตง อําเภอสะเมิง 
อําเภอกัลยาณิวัฒนา อําเภอแมแจม อําเภอฮอด และอําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม โดยมีเทือกเขาถนนธงชัย
กลาง และเทือกเขาถนนธงชัยตะวันออกเปนแนวเขตระหวางจังหวัด ทิศตะวันตก ติดตอกับรัฐฉาน (Shan) รัฐคะ
ยา (Kayah) รัฐกะเหรี่ยง (Kayin) ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพ เมียนมารโดยมีเทือกเขาถนนธงชัยตะวันตก 
แมน้ําสาละวิน และแมน้ําเมย เปนแนวพรมแดนก้ัน ระหวางประเทศ จังหวัดแมฮองสอนมีแนวพรมแดนติดตอ
กับประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร รวมระยะทาง ประมาณ 483 กิโลเมตร โดยเปนพื้นดินประมาณ 
326 กิโลเมตร เปนแมน้ําประมาณ 157 กิโลเมตร แบงเปน แมน้ําสาละวิน 127 กิโลเมตร และแมน้ําเมย 30 
กิโลเมตร, เสนทางถนนระหวางจังหวัดแมฮองสอนกับจังหวัดใกลเคียงมีหลายเสนทาง ทั้งทางหลวงแผนดิน ทาง 
หลวงจังหวัด และทางของ รพช. (ปจจุบัน ถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น) สวนใหญเปนถนนความกวาง 
สองชองจราจร ตัดผานพ้ืนที่ปาไมทิวเขา และภูเขา เปนเสนทางขึ้นเขา–ลงเขาที่มีความคดโคงและลาดชัน มีทาง 
โคงตอเนื่องเปนระยะ ถนนมีสภาพหมดอายุการใชงานหรือชํารุดเปนชวง มักพบส่ิงกีดขวางชองทางการจราจร ผู 
ขับขี่จึงตองขับขี่ดวยความระมัดระวัง ใชความเร็วพอประมาณทําใหใชระยะเวลาในการเดินทางนานกวาการขับขี่
บนทางราบ (https://sites.google.com/site/.../3-laksna-thang-phumisastr) สืบคนเมื่อ 3 กุมภาพันธ 2561 

 นอกจากนี้จังหวัดแมฮองสอน ยังมีประวัติความเปนมายาวนานมาก ต้ังแตยุคกอนประวัติศาสตร แตไม
มีเอกสารทางประวัติศาสตรใหศึกษาคนควา ไดแตคาดคะเนจากหลักฐานทางโบราณคดี ที่ขุดคนในบริเวณนี้ ซึ่ง
ระบุวาในภูมิภาคแถบนี้ไดมีการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมาตั้งแตยุคหินเกา การตั้งถ่ินฐานและลําดับพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรของแตละอําเภอมักจะคาบเก่ียวกันหลายอําเภอ คือ กลุมอําเภอปาย อําเภอปางมะผา อําเภอ
เมืองแมฮองสอน และอําเภอขุนยวม กับ กลุมอําเภอแมสะเรียง อําเภอแมลานอย และอําเภอสบเมย  ยุคกอน
ประวัติศาสตร ชวงกอนป พ.ศ. 1800 คาดคะเนความเปนไปในทางประวัติศาสตรจากหลักฐาน ทางโบราณ คดีที่
ขุดคนไดจากที่ตาง ๆ ใน อําเภอเมืองแมฮองสอน อําเภอปางมะผา และอําเภอขุนยวม ที่บงบอกวามีการตั้งถ่ิน
ฐานคนโบราณยุคกอนประวัติศาสตรตั้งแตยุคหินเกาตอนปลาย (32,000 ปมาแลว) ถึงยุคโลหะเหล็ก (ประมาณ 
1,100 ปมาแลว) ในพื้นที่บริเวณนี้ หลังจากยุคกอนประวัติศาสตรผานไป เริ่มมีหลักฐานที่เปนบันทึกเรื่องราว 
พงศาวดาร ตํานาน และคําบอกเลาสืบตอกันมา ประกอบหลักฐานท่ีเปนโบราณสถานและโบราณวัตถุที่คนพบใน
พื้นที่ สรุปไดวาการต้ังถิ่นฐานในจังหวัดแมฮองสอนได 3 ประเด็นหลัก คือ1) คนไต (ไทใหญ) อพยพมาจากรัฐ
ฉาน สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา เขามาต้ังหลักแหลงทําการเกษตรในพ้ืนที่ตาง ๆ เมื่อการประกอบอาชีพมั่นคง
เปนหลักฐานก็ตั้งเปนหมูบาน โดยบางแหงยังตั้งชื่อหมูบานตรงกันกับ หมูบานรัฐฉาน เชน บานเมืองปอน ซึ่งคน
ไตเรียกวา “เมิงปอน” ในรัฐฉานก็มี “เมิงปอน” เชนเดียวกัน และคนเฒาคนแกของบานเมืองปอนเคยเลาเรื่อง
ในอดีตใหฟงวาครอบครัวของตนสืบเชื้อสายมาจากเมิงปอนในรัฐฉานหรือ ที่อําเภอแมลานอยเดิมเปนที่อยูของ
ชนเผาลัวะ ตอมาชาวไตไดอพยพเขามาแทนที่ชาวลัวะซ่ึงถอยขึ้นไปอาศัยอยูตามภูเขาสูง 2) การขยายตัวของ
หมูบานตาง ๆ ที่เปนหมูบานใหญมีผูคนมากขึ้น ที่ทํากินไมเพียงพอ จําเปนตองแสวงหาที่ทํากินใหม เร่ิมแรกจะ
ออกไปทําไรทําสวนกอน นานเขาเมื่อมีเพื่อนฝูงไปทําไรทําสวนรวมกันมากข้ึนจะอพยพไปต้ังบานเรือนอยูรวมกัน
จนกลายเปนหมูบาน การต้ังถิ่นฐานในลักษณะนี้เปนเร่ืองปกติของชาวแมฮองสอนโดยเฉพาะชาวเขา ซึ่งเปนชาว
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พื้นเมืองที่ตั้งถิ่นฐานกระจายตัวอยูตามที่ราบระหวางหุบเขาและพ้ืนที่สูง มีชีวิตความเปนอยูผูกพันกับปาเขา
แมน้ํา เม่ือบริเวณใดมีสมาชิกหนาแนนข้ึนก็จะออกแสวงหาทําเลใหมใหทํามาหากินไดโดยสะดวก หรือ ชาวเขา
บางเผาปรับตัวเขากับความเปลี่ยนแปลงไมได ก็จะอพยพเขาปาลึกและเขาสูง เพื่อทํามาหากินกับปาตามท่ีถนัด
มาแตเดิม เชน ชนเผาลัวะ ที่สันนิษฐานวาเคยเปนชนเผาที่มีความเจริญในภูมิภาคแถบนี้ แตเพราะการสืบทอด
มรดกทางวัฒนธรรมไมดี ปรับตัวใหกลมกลืนกับความเปลี่ยนแปลงไมได ชนเผานี้จึงกระจัดกระจายหาถิ่นฐานทํา
เลใหม สวนใหญจะเปนบนภูเขาสูง 3) คนเมืองอพยพมาจากจังหวัดใกลเคียง โดยจังหวัดที่มีการอพยพเขามามาก
ที่สุด คือ เชียงใหม รองลง ไป คือ จังหวัดแพร พะเยา และเชียงราย (https://sites.google.com/ site/ 
puttipongphinoosee/1) สืบคนเมื่อ 3 กุมภาพันธ 2561 

 ดวยภูมิประเทศท่ีติดชายแดนทําใหมีประชากรท่ีอาศัยอยูในจังหวั ดแมฮองสอนประกอบดวย 
ประชากรที่มีหลายชาติพันธุ สงผลใหมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย สําหรับพิธีกรรมที่เปนจุดเดนยึดถือปฏิบัติสืบ
ทอดกันมายาวนาน หนึ่งในพิธีกรรมนั้นคือ พิธีกรรมการบวชปอยสางลอง หรือ การบวชลูกแกวนั่นเอง พิธี
กรรมการบวชปอยสางลอง เปนพิธีกรรมหนึ่งที่ยิ่งใหญสะทอนถึงศรัทธา ความเช่ือมั่นทางศาสนาของชาวไทใหญ 
เปนสื่อกลางของการสื่อสาร มีวัตถุประสงคสําคัญ คือ การสรางบุคลากรเพื่อสืบทอดพระศาสนาพิธีปอยสางลอง
จึงเปนงานบุญที่ยิ่งใหญที่สุดของชนชาวไทใหญบุคคลใดที่ไดรวมในพิธีกรรมนี้ ไมวาจะดวยการรวมแรงกายหรือ
แรงทรัพย ถือวาไดอานิสงคแหงผลบุญอันยิ่งใหญนี้ดวยกันทุกคนการจัดงานจึงเกิดการความศรัทธา ความพรอม
ใจของทุกคนในชุมชนผูที่เปนเจาภาพใหญในการจัดงาน การจัดงานปอยสางลองแตละป จึงเปรียบเสมือนตัวชี้วัด
ระดับความสัมพันธทางสังคมและระดับชั้นทางสังคมของคนในชุมชนไดประการหนึ่ง นอกจากเปนสิ่งบงบอกถึง
เอกลักษณทางวัฒนธรรมประเพณีของชนชาวไทใหญ ปจจุบันปอยสางลอง ถูกนํามาเสนอตอสาธารณชนในฐานะ 
“สินคา” การทองเที่ยวซึ่งจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหเหมาะสมแกการเปนสินคาที่จะนํากําไรมาสู
ชุมชนไดคุมกับการลงทุน ดังนั้น เพื่อที่จะสามารถพัฒนารูปแบบของพิธีการใหมีความเหมาะสมและสามารถ
ดึงดูดใจนักทองเที่ยวไดหนวยงานของรัฐจึงตองเขามาดําเนินงานในฐานะผูประสานงานการจัดพิธีการเขามามี
บทบาทของหนวยงานของรัฐเปนจุดเริ่มตนของการเปล่ียนระบบความสัมพันธ ของผูรวมงาน เพราะรัฐเปนผูมี
สถานภาพเปน “เจานาย” ในสายตาของประชาชน การมอบหมาย การสั่งการที่เปนระเบียบขั้นตอน ไดทําลาย
ระบบความสัมพันธทางสังคมของคนในชุมชนลง การเขามามีสวนรวมในงานจึงเกิดขึ้นจากระบบการจางแรงงาน 
การสั่ง การขอความรวมมือในการดําเนินงาน ซึ่งทําใหความรูสึกเปนเจาของงานของคนในชุมชนหมดไป การจัด
พิธีกรรมจึงเปนเพียง “การแสดง” ใหนักทองเท่ียว ไดชม เชนเดียวกับวัตถุประสงคของพิธีกรรมท่ีเปลี่ยนไป 
เด็กๆ ท่ีเขาพิธี ไม ไดมีจุดหมายที่จะเขาไปเรียนรูพระธรรมคําสั่ งสอนของพระพุทธองค เพื่อสืบท อด
พระพุทธศาสนาเชนท่ีเคยเปนมาในอดีตหากแตเปนเพียงเด็กที่ไดชื่อวาผานพิธีกรรมนี้มาแลว เพราะสวนใหญจะ
สึกในวันรุงขึ้นหลังจากพิธีหรือบวชเพียง 3 วัน 7 วัน เทานั้น พิธีกรรม มี ๒ วิธีคือ แบบท่ีเรียกวา ขามดิบ และ
แบบท่ีเรียกวา สางลอง ๑. แบบขามดิบเปนวิธีการแบบงาย ๆ คือ พอแมจะนําเด็กไปโกนผมท่ีวัดหรือที่บาน 
เสร็จแลวนุงขาวหมขาว เตรียมเครื่องไทยทานอัฐบริขารไปทําพิธีบรรพชาเปนสามเณรที่วัด พระสงฆประกอบพิธี
ใหก็เปนสามเณร ๒. แบบสางลอง เปนวิธีที่จัดงานกันใหญโตนิยมกันมากตามกําลังของเจาภาพ โดยมีการจัดงาน
เปน ๓ วัน คือ วันแรก เรียกวา วันรับ สางลอง ในตอนเชานําเด็กที่โกนหัวแลวไปแตงชุดสางลอง คลายเจาชาย
ไทยใหญรับศีล นําสางลอง แหขอขมาศาลเจาประจําหมูบาน ขอขมาพระสงฆที่วัดและญาติผูใหญ ผูที่เคารพรัก
ใครชอบพอ ตลอดทั้งวันและนํา สางลอง กลับไปรับประทานอาหารพักผอนที่บานเจาภาพ วันที่สอง เปนวันแห
เครื่องไทยทานทําในตอนเชามีขบวนแหเครื่องไทยทานและสางลองไปท่ีวัด ผูมารวมงานตางมีใบหนาที่อิ่มเอิบที่
ไดรวม ชวย งานบุญ เลี้ยงอาหารผูมารวมขบวนแห และมีการทําขวัญสางลอง เลี้ยงอาหารมื้อพิเศษมีอาหาร ๑๒ 
อยาง แกสางลองดวย สางลองไดรับการปอนขาวจาก บุพการีหรือตัวแทน และวันที่สาม (วันหลู,อุปสมบท) เปน
วันบรรพชาสามเณร ตอนบายแก แหสางลองไปท่ีวัดและทําพิธีบรรพชา และอาจมีจุดบั้งไฟเปนการเฉลิมฉลอง
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ตามกําลังของเจาภาพ (ประเพณีไทยดอทคอม สืบคนเมื่อ 3 กุมภาพันธ 2561) ลูกแกว หรือ สางลอง กลายเปน
สามเณร หรือ พระ โดยสมบูรณ สรางความอิ่มเอมใจแกบุพการีผูใหกําเนิด ญาติ เพื่อนพอง ตลอดจนเจาภาพท่ีมี
สวนรวมในการสืบสานประเพณีอยางถวนหนา. 

 สําหรับในดานการอนุรักษประเพณีทองถิ่นโดยรวม ควรมีการรวบรวมขอมูลวัฒนธรรมตางๆ ทั้ง จาก
คนในทองถ่ิน และเอกสารท่ีไดมีการบันทึกไว เพ่ือนํามาศึกษา วิจัยใหเขาใจถึงแกนแท เอกลักษณ และ
คุณประโยชนของวัฒนธรรมนั้นๆ ซึ่งจะชวยใหคนรุนใหมเกิดการยอมรับ และนําไปปรับใชกับชีวิตยุคปจจุบันได 
สงเสริมใหเห็นคุณคาของประเพณีไทย โดย เฉพาะประเพณีในทองถิ่น ใหคนในทองถิ่นตระหนักถึงเอกลัก ทาง
วัฒนธรรม ซึ่งจะทําใหเกิดความมั่นใจและสามารถปรับตัวเขากับความเปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรม อื่นๆ ที่เขามา
ได การรณรงคเพื่อลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบในการอนุรักษวัฒนธรรมใหกับคนไทยทุกคน เพื่อใหตระหนัก
ถึงความสําคัญ ของวัฒนธรรมวาเปนเรื่องที่ทุกคนตองรับผิดชอบรวมกัน รวมท้ังภาคเอกชนตองรวมกันในการ
สงเสริมสนับสนุน ประสานงานการบริการความรู วิชาการ และทุนทรัพยสําหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมใหกับ
ชุมชน สงเสริมใหใชศิลปวัฒนธรรมเปนสื่อกลาง ในการสรางความสัมพันธระหวางกัน ทั้งวัฒนธรรม
ภายในประเทศ ระหวางทองถ่ินตางๆและระหวางประเทศ ปลูกฝงทัศนคติวาทุกคนมีหนาที่เสริมสราง ฟนฟู และ
การดูแลรักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมท่ีเปนสมบัติของชาติ ใหทุกคนเกิดความเขาใจวา 
สิ่งเหลานี้มีผลโดยตรงของความเปนอยูของทุกคน สรางศูนยกลางในเผยแพรประชา สัมพันธผลงานทางดาน
วัฒนธรรม ดวยระบบเครือขายสารสนเทศ เพ่ือใหประชาชนเขาถึงไดงาย สะดวกรวดเร็ว และสามารถ
ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตไดงาย อยางไรก็ดี  สื่อมวลชนควรมีบทบาทในการสงเสริม และ
สนับสนุนงานดานวัฒนธรรมมากย่ิงขึ้นดวย.(http://xn--42c6apd0cib0hl5e5c9dsar.com/archives/1459/) 
สืบคนเมื่อ 24 กุมภาพันธ 2561 
 ในฐานะที่ผูวิจัยเปนชาวไทใหญ และเปรียบเสมือนลูกหลานชาวจังหวัดแมฮองสอน ไดเห็นความ
เปลี่ยนแปลงจากวิถีดั้งเดิม จากการกําหนดนโยบายการพัฒนาการทองเที่ยว และอีกหลาย ๆ นโยบายที่ถูกสง
ตอมา จากการเปลี่ยนถายวีถีทางการเมือง ในหลายยุคสมัย ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้เปนเพียงการนําเสนอการ
พัฒนาการทองเที่ยวที่มีผลตอวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน ของจังหวัดแมฮองสอน พิธีกรรมการบวช สางลอง 
ซึ่งเปนพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ และถือวาเปนกุศลอันแรงกลา เปนสื่อกลางของการสื่อสาร ความสัมพันธของ คนใน
สังคม นอกจากนี้ยังเปนกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ตลอดจนเปนการสืบทอดอัตลักษณทางสังคม ไทใหญมิ
ใหถูกกลืนไปทามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การปกครอง และสังคม วัฒนธรรมสมัยใหม                      
(รักฎา เมธีโภคพงษ,2554) ดังนี้ การปลูกฝงวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ินท่ีสืบทอดกันมายาวนาพบวาลักษณะ
คุณธรรมท่ีเดนชัดในของคนในชุมชน คือความสามัคคีเปนน้ําหน่ึงใจเดียวกัน ความมีน้ําใจ เผื่อแผเอ้ืออาทรตอกัน
และกัน ความซื่อสัตยและความขยันหม่ันเพียร เหลานี้ในอดีต จะมีการแสดงตอกันมากกวาปจจุบัน ทั้งนี้เพราะ
วิถีชีวิตแบบด้ังเดิม ไมมีเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการใชชีวิตมากนัก อีกทั้งการกําหนดนโยบายการพัฒนาตาง 
ๆ ยังไมทั่วถึงวิธีการปลูกฝงหรือเสริมสรางคุณธรรมนั้น สถาบันที่มีบทบาทมากที่สุดคือสถาบันครอบครัว สถาบัน
ทางการศึกษา ซึ่งจะตองมีการอบรมแนะนํา ตักเตือนสั่งสอน และที่สําคัญตองประพฤติใหเปนแบบอยางอีกดวย 
แนวโนมในอนาคตนั้น มีการคาดการณกันวา คุณลักษณะทางคุณธรรมของคนในชุมชนจะมีแนวโนมลดลง ทั้งนี้ 
เปนเพราะสภาพทางสังคม ไดมีการกําหนดนโยบายตาง ๆ เพื่อการพัฒนาการทองเที่ยว ถึงแมวาการพัฒนานั้น 
จะควบคูไปกับการสงเสริมและอนุรักษก็ตาม เพราะยังมีปจจัยภายใน ไดแกความหลากหลายของผูมารวมงาน 
ทั้งที่เปนชาวไทใหญและท่ีไมใชชาวไทใหญ และปจจัยภายนอก คือ การหลั่งไหลเขามาของวัฒนธรรมตะวันตก 
กระแสทุนนิยม รวมทั้งอัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากร ก็มีสวนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความหมายและคุณคา
ของปอยสางลอง (พระครูปลัดชินกร แกวนิล, 2550)นอกจากน้ี ยังมีปจจัยทางดานความทันสมัยและเทคโนโลยี 
ที่สงผลใหประเพณีและความเชื่อถูกลดทอนบทบาทลง และเปนปจจัยทําใหคนรุนใหมเหินหางจากศาสนา 
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ตลอดจนเขารวมงานประเพณีตางๆ ของทางวัดนอยลง จึงอาจกลาวไดวาความทันสมัยดานหนึ่งคือใหประโยชน
ในการดําเนินชีวิตที่สะดวกสบาย แตอีกดานหนึ่งกลับทําลายคุณคาทางสังคมวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สืบทอดตอๆ กัน
มาเปนเวลานานใหสูญหายไปดวยเชนกัน (พรรณิดา ขันธพัทธ และ นันทชญา มหาขันธ, 2558 : 186-187) 
สําหรับแนวโนมของวัฒนธรรมประเพณี จากนโยบายที่ เขามาพัฒนาการทองเที่ยว หากมีการเปลี่ยนรูปแบบ
วัฒนธรรมประเพณีเพ่ือการทองเที่ยว จะทําใหทําลายระบบความสัมพันธทางสังคมแบบเดิมหมดไป แต
ขณะเดียวกันจะเกิดระบบความสัมพันธทางสังคมแบบใหม ซึ่งเปนระบบความสัมพันธที่ไมสอดคลองตอการ
อนุรักษเอกลักษณทางวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น อีกทั้งสงผลกระทบตอการมีสวนรวมของประชาชนในการ
สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนความสนใจ และจิตสํานึกของชุมชน ระบบ
ความสัมพันธในแบบใหมนี้ เปนระบบท่ีคนในชุมชนมีความหางเหินกันมากข้ึน เปนระบบที่คนคิดคํานวณทุกครั้ง
กอนจะตัดสินใจรวมกิจกรรมใดๆ ทางสังคมวาการมีสวนรวมที่ตนเองจะไดประโยชนคุมหรือไมคุมและใครจะได
ประโยชนมากกวา ซึ่งหากระบบการคิดคํานวณเชนนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็เปนเรื่องยากยิ่งที่ชุมชน ชาวบาน ผูมี
สวนรวมในกิจกรรมจะสามารถสืบทอดรักษาไว ซ่ึงเอกลักษณทางวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม เชน ปอยสางลอง
ของชาวไทยใหญในจังหวัดแมฮองสอน ไวไดอยางสมบูรณยั่งยืนตอไป (ฐานขอมูลงานวิจัยงานทองถิ่น และ
ภูมิภาคศึกษา, สถาบันวิจัยสังคมหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548).  
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การพัฒนาทุนมนุษยตามแนวคิดสมรรถนะ : Competency Based Human Capital 
Development  
 
ผูวิจัย   ตรีเนตร  ตันตระกูล 
 

บทคัดยอ 
องคการในปจจุบันตางปรับตัวเพื่อรองรับการแขงขันทางธุรกิจที่เปนไปอยางรุนแรงและรวดเร็วเพ่ิมมาก

ขึ้น การดําเนินงานขององคการธุรกิจจะสัมฤทธ์ิผลไดเกิดจากปจจัยหลายประการประกอบกัน อาทิ เงินทุน 
เครื่องมือเครื่องจักร ความรูขององคการ เทคโนโลยีที่ทันสมัย กลยุทธการบริหาร วิสัยทัศนผูนํา และทรัพยากร
บุคคลที่มีความรู ทักษะ มีความสามารถในการปฏิบัติงานเปนกลไกขับเคลื่อนองคการไปสูความสําเร็จ 
 เมื่อทรัพยากรบุคคลเปนกลไกสําคัญในการทํางาน องคการจึงตองพัฒนาคนใหมีคุณคา และพัฒนาให
เปน “ทุน” ดวยการนําสมรรถนะมาประยุกตใชเพื่อชวยใหองคการไดบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และไดผลการปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมาย การพัฒนาทุนมนุษยที่เกี่ยวกับ
สมรรถนะจึงควรมีความสมดุลกันระหวาง ความรู ทักษะ และทัศนคติอยางเหมาะสมเพื่อสงผลตอพฤติกรรมสวน
บุคคลในการทํางานไปสูผลสัมฤทธิ์ตามที่องคการมุงหวัง  
  
คําสําคัญ : ทุนมนุษย, สมรรถนะ 
 
Abstract 

Organizations in present day need to be continuously improved to withstand 
fierce competition. Success in business operation is driven from several factors; fund, 
machinery, knowledge, technology, strategy, vision, leader, and, importantly, human 
resource with knowledge and skills. 
 Due to importance of human resource, organization need to value the resource 
and develop it to “human capital” by applying competency development. The approach
will help employees operate more efficiently and effectively. Human capital 
development should balance knowledge, skill, and attitude in order to shape employees’ 

behavior as organization’s expectation that will lead to success.

Keyword : Human capital, Competency 
 
ความนํา 

ในอดีตคําวาทุนมนุษยอาจยังไมเปนที่รูจักหรือนํามาใชกันอยางแพรหลายดังเชนในปจจุบันแตแนวคิดที่
เก่ียวของกับทุนมนุษยไดเกิดขึ้นมานานแลวโดยแนวคิดแรกแรกไดเร่ิมมาจากความพยายามในการประเมินคุณคา
ของความเปนมนุษยออกมาในรูปตัวเงินท้ังนี้เพื่อใชในการประเมินคาอํานาจของประเทศ โดยเห็นไดจากมุมมอง
ของนักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษ อดัม สมิธ และ อลัน พีคุก (Adam Smith & Peacock, 1737) ท่ีกลาวถึง
ทักษะความสามารถของมนุษยวาเปนทุนอยางหนึ่ง กลาวคือทักษะของมนุษยเปรียบเสมือนเคร่ืองจักรซึ่งมีตนทุน
คาใชจายอยูอีกสวนหนึ่งและทักษะดังกลาวกอใหเกิดผลไดในรูปของกําไร ขณะที่วิลเลี่ยม ฟา (William Fa, 
1897) มองเห็นมนุษยเปรียบเสมือนเคร่ืองจักรโดยอธิบายวา ในเม่ือมนุษยเปนผูผลิตและอาจใชมนุษยผลิตอะไร
ก็ไดก็ควรจะถือวามนุษยนั้นเปนสินทรัพยประเภททุนอยางหนึ่งและควรมีการเก็บภาษีใหเหมือนสินทรัพย
ประเภทอื่น ๆ ดวยและวิทสไตน (Wittstein. T.,1867) ยอมรับเชนกันวามนุษยนั้นถือเปนทุนอยางหนึ่งและใชวิธี
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ประเมินรายไดเปนทุนมาใชคํานวณคาเงินที่ตองจายชดเชยใหกับครอบครัวในกรณีที่บุคคลหนึ่งตองเสียชีวิตลงไป
และเห็นวามนุษย มีคาเปนศูนยเมื่อแรกเกิดแลวจึงคอย ๆ มีคาเปนตัวเงินเพิ่มสูงขึ้นตามเกณฑอายุ  

แมวาในภาพรวมแลวการที่นักวิชาการไดพิจารณานําความสามารถและทักษะของมนุษยเขาไวเปนสวน
หนึ่งของทุนดวยก็ตาม แตยังมีผูที่มีความเห็นตางออกไปโดยมองวาทุนมนุษยควรรวมท้ังความรู ทักษะ 
ความสามารถ ประสบการณที่แตละบุคคลมีอยูในตนเองและเสริมสรางขึ้นไดโดยการใหการศึกษา ฝกอบรมและ
เมื่อทั้งหมดมารวมกันก็จะกลายเปนทรัพยากรที่ทําใหองคการหนึ่งแตกตางจากองคการอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะมนุษย
เปนตัวกลางหรือสื่อที่ทําใหสินทรัพยที่มีอยูแลวสามารถสรางและเพิ่มผลิตภาพทําใหเกิดสินทรัพยเพิ่มขึ้น และ
เปนปจจัยสําคัญในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน (Berger, F.R.,1997) 
 ในปจจุบันการบริหารทุนมนุษยเปนประเด็นสําคัญสําหรับองคการ เพราะเปนการเพิ่มคาทุนมนุษย
เกี่ยวกับสมรรถนะบุคลากรใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานสูง เพราะ “ทุนมนุษย” นับเปนสินทรัพยที่มีคา
มากที่สุด และชวยสรางคุณคาใหกับองคการ (Strategic Source of Value creation) การบริหารทุนมนุษยจึง
เนนที่ความสําคัญของคุณคาหรือมูลคาของคนและส่ิงที่คนในองคการผลิตหรือสรางขึ้นมา ไมไดเนนที่หนาที่ดาน
การบริหารงานบุคคล (Value of People) การบริหารทุนมนุษย จึงเกี่ยวของกับการลงทุนในการสรางความรู
และทักษะท่ีจําเปน (Investment in talent) การจัดการและการพัฒนาความรู (Knowledge Management 
and Development) และผลตอบแทนการลงทุนและจากการพัฒนาบุคลากร 
 
ความหมายของทุนมนุษย 
 ทุนมนุษย (Human Capital) คือกลุมทักษะและความรูที่มีอยูในตัวของมนุษยที่สะทอนคุณคาของ
ความสามารถในตัวมนุษย (นิสดารก เวชยานนท, 2559) การพัฒนาทุนมนุษย กระทําเปนรูปธรรมจากการ
พัฒนาบุคคลผานกระบวนการฝกอบรม (Training) การศึกษา (Education) และการพัฒนา (Development) 
อันจะสงผลทําใหผลผลิตมีการปรับปรุง และผลงานมีคุณภาพมากข้ึน 
 จากความเปนมาของแนวคิดที่เก่ียวของกับมนุษยในฐานะที่ถือวาเปนทนุอยางหน่ึงจะเห็นไดวายังไมไดมี
การใชคําวาทุนมนุษยโดยตรงจนกระท่ังใน ค.ศ. 1961 ไดเร่ิมมีการนําศัพทคําวา Human Capital หรือที่เรยีกวา
ทุนมนุษย โดย ชูลทช (Schultz, T.W.,1961) นักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบล ชูลทช ไดชี้ใหเห็นวาทักษะและ
ความรูของมนุษยก็คือรูปแบบของทุนอยางหนึ่งซึ่งจะตองมีการสรางและพัฒนาเพื่อใหเกิดเปนทุนมนุษยที่มี
คุณคา ขณะที่ เบคเกอร (Becker, G.S., 1964) ไดพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับทุนมนุษยเพิ่มเติมโดยไดทําการ
วิเคราะหทุนมนุษยใน 3 ประเด็นคือการศึกษาและการฝกอบรมท่ีมีผลตอทุนมนุษย ความสัมพันธระหวางทุน
มนุษยกับครอบครัวและ และความสัมพันธระหวางทุนมนุษยกับเศรษฐกิจ ขณะท่ี เบียดเวล และโฮลเดน 
(Beardwelll, Ian & Holden, Len., 1994) อธิบายแคบลงวาหมายถึงการศึกษาและฝกอบรมท่ีสะสมไวในตัว
ของพนักงานที่สามารถนําไปใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตขององคการ สวนนักวิชาการไทยคือ ธํารง
ศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2548) สรุปความหมายของทุนมนุษยวาหมายถึงความรู ความสามารถตลอดจนทักษะหรือ
ความชํานาญรวมถึงประสบการณของแตละคนที่มีสะสมอยูในตัวเองและสามารถนําสิ่งเหลานี้มารวมเขาดวยกัน
จนเกิดเปนศักยภาพขององคการ หรือเปนทรัพยากรที่สําคัญและมีคุณคาซึ่งจะทําใหองคการนั้นมีความสามารถ
และสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงสวน จิระ ประทีป (2557) มองเพ่ิมเติมในเร่ืองของสุขภาพพลานามัยที่ดีของ
บุคคลวาเปนสวนหนึ่งที่เมื่อรวมกันแลวจะเปนประโยชน และนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
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องคประกอบของทุนมนุษย 
ความสามารถ การทุมเทตอภาวะหนาที่

 

     (Ulrich ,1998 ) 
 
ความสําคัญของทุนมนุษยตอบุคคล 
 เมื่อมนุษยเปนสินทรัพยที่แปลงเปนตัวเงินไมได (Intangible Assets) องคการจึงใหความสําคัญในการ
สรางและพัฒนาขีดความสามารถบุคคลใหมีการปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ เพื่อจะนําไปสูการบรรลุ
เปาหมายและความสําเร็จขององคการ โดยเสนห จุยโต (2554) กลาวถึงความสําคัญของทุนมนุษยที่มีในบุคคล
อันประกอบดวย 

1. ทุนมนุษยที่ไดสรางพัฒนาและส่ังสมไวในตัวบุคคลผูเปนเจาของทุนมนุษยจะชวยเพ่ิมโอกาสในการ
ทํางานท้ังการประกอบอาชีพสวนตัวการทํางานในภาครัฐและการทํางานในภาคเอกชนบุคคลมีความรู
ความสามารถมากก็ยิ่งมีโอกาสหางานทําไดมากและสามารถประกอบอาชีพไดดีกวาบุคคลอื่น 

2. การเพ่ิมพูนความสามารถและเสริมทุนมนุษยในตัวบุคคลเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหบุคคลมีโอกาส
เติบโตกาวหนาในอาชีพการงานและประสบความสําเร็จในการทํางานในดานตาง ๆ 

3.  การมีความรูทักษะความสามารถและประสบการณที่เปนทุนมนุษยจะชวยใหบุคคลผูนั้นได
ผลตอบแทนทางการเงินที่ดีทั้งในรูปของเงินเดือน คาจาง คาคอมมิชชั่น เงินโบนัส สวนแบงกําไรและรางวัลทาง 
การเงินอื่น ๆ 

4. การมีทุนมนุษยที่ดีจะชวยใหบุคคลไดรับความสุขใจในงานอยางแทจริงจากการไดรับการยกยองการ
ยอมรับและมีการปฏิสัมพันธที่ดีจากเพื่อนรวมงาน รวมท้ังการไดรับความพึงพอใจในสวนตัวจากการไดทํางานท่ี
ทาทายและนาสนใจ 
 
ความสําคัญของทุนมนุษยตอองคการ 
 นอกจากความสําคัญของทุนมนุษยตอบุคคลแลว ทุนมนุษยยังเปนทรัพยากรที่มีคุณคาขององคการ และ
เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดปจจัยหนึ่งที่ทําใหองคการมีความเจริญรุงเรืองหรือเสื่อมโทรมได องคการจึงควรมีการ
พัฒนาทุนมนุษยโดยการพัฒนาทุนมนุษยเปนกิจกรรมท่ีมีความจําเปนในการจัดการทรัพยากรมนุษยและนับวามี
ความสําคัญตอองคการและบุคลากรขององคการ การพัฒนาทุนมนุษยจึงมีความสําคัญตอองคการ โดยนํามาสรุป
ได ดังนี้ 

1. ทุนมนุษยเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหองคการบรรลุเปาหมายไดตามกลยุทธที่วางไวโดยหากคนใน
องคการมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติหนาที่ที่ตนเองรับผิดชอบโดยใชศักยภาพความรูความสามารถ 
หรือสมรรถนะท่ีตัวเองมีอยูแลวประสานกันกับเพื่อนรวมงานท่ีมีทุนดานความรูความสามารถและศักยภาพท่ี
เหมาะสมก็จะทําใหองคการนั้นประสานความรวมมือของทุนมนุษยทุกคนในองคการและนําไปสูเปาหมายตาม
แผนธุรกิจที่วางไว 

2. ทุนมนุษยเปนปจจัยสําคัญในการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพขององคการและองคการมีการพัฒนาทุน
มนุษยเพิ่มมากขึ้นทั้งในดานความรูทักษะความสามารถและประสบการณของบุคลากรก็จะทําใหองคการสามารถ
ผลิตสินคาและบริการไดมากข้ึนตามความสามารถที่เพิ่มขึ้น 

3. ทุนมนุษยเปนปจจัยสําคัญในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันในองคการหรือองคการมี
บุคลากรที่มีสมรรถนะความสามารถที่เหมาะสมแลวนาํมาประสานความรวมมือซึ่งกันและกันจนบรรลุเปาหมายที่
องคการวางไวแลวองคการจะสามารถแขงขันกับคูแขงไดในทุกสถานการณ 
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4. ทุนมนุษยทําใหองคการมีการพัฒนาเม่ือองคการมีทุนมนุษยที่มีศักยภาพในทุกระดับทําใหองคการ
สามารถพัฒนาตนเองใหเจริญกาวหนาไดมากข้ึน จากองคการที่เคยมีผลงานตํ่ากวามาตรฐานก็สามารถพัฒนาให
มีผลงานไดตามมาตรฐานหรือจากโครงการที่เคยมีผลงานไดตามมาตรฐานอยูแลวก็สามารถพัฒนาใหมีผลงานสูง
กวามาตรฐานได  

 
ความแตกตางของทุนมนุษยกับทุนประเภทอ่ืน 
 จากความหมายของทุนมนุษยที่หมายถึงความรู  ทักษะ ความสามารถ ประสบการณและสุขภาพ
พลานามัยที่ไดสรางพัฒนาและสั่งสมไวในตัวมนุษยซึ่งจะเปนประโยชนในการนําไปใชเพื่อเพิ่มผลิตภาพของ
องคการ จะเห็นไดวาทุนมนุษยนั้นมีลักษณะเปนนามธรรมจับตองไมได สัมผัสไมได มองไมเห็นซ่ึงแฝงหรือมีอยูใน
ตัวมนุษยแตละคน และแตละคนก็มีทุนมนุษยนี้มากหรือนอยแตกตางกันไป 
 
การจําแนกทุนมนุษย 

1.สวนของทุนมนุษยที่มีติดตัวมาต้ังแตเกิดซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 สวนคือทุนมนุษยสวนท่ีเปน
พันธุกรรมท่ีไดรับการถายทอดมาจากบิดามารดาและทุนมนุษยสวนท่ีไดมาจากการบํารุงดูแลรักษาครรภของ
มารดาในระหวางการตั้งครรภจนถึงการผลิต 

2.สวนของทุนมนุษยที่ไดรับการสรางพัฒนาและส่ังสมไวในตัวมนุษยภายหลังจากการคลอดมาแลว ซึ่งก็
คือการไดมาจากการลงทุนในทุนมนุษย นับตั้งแตการเลี้ยงดู อบรมบมนิสัยของบิดามารดาและญาติในครอบครัว 
การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมตลอดไปจนถึงการศึกษาอบรมการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยและอ่ืน ๆ 
 ทุนมนุษยในความหมายที่เปนนามธรรมนี้จึงมีที่มาทั้งที่เปนมาโดยธรรมชาติและโดยท่ีมนุษยเองไดสราง
เสริมเพิ่มเติมข้ึน และท้ังสองสวนนี้ตางก็มีอิทธิพลตอทุนมนุษยในขณะหนึ่ง ๆ และสามารถมีการเปลี่ยนแปลงคา
ของทุนมนุษยไดเมื่อเวลาและสภาวะแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป (เทียนฉาย กีระนันทน, 2532) ทุนมนุษยที่แฝงอยู
ในตัวมนุษยซึ่งแสดงถึงความสามารถในการผลิตของมนุษยมีบทบาทที่สําคัญตางหากจากตัวของมนุษยเองแตไม
สามารถแยกตางหากจากตัวมนุษยที่เปนเจาของทุนไดจึงเปนเหตุหนึ่งท่ีทําใหทุนมนุษยมีลักษณะที่แตกตางจาก
ทุนอื่น ซึ่งพอจะอธิบายความแตกตางของทุนมนุษยกับทุนอ่ืนไดดงันี้ 

1. ทุนมนุษยไมอาจขายสิทธิ์ตามกฎหมายได 
2. ทุนมนุษยซึ่งไดแกความรูความสามารถความชํานาญของบุคคลมีลักษณะท่ีไมมีตัวตนจับตองไมไดซึ่ง

แตกตางจากทุนประเทศประเภทอื่นท่ีมีลักษณะเปนวัตถุหรือสินทรัพยที่มีตัวตนและสัมผัสจับตองได 
3. ทุนมนุษยอยูในลักษณะท่ีไมสามารถแยกออกตางหากอยางเด็ดขาดจากเจาของทุนมนุษยคือไมอาจ

แยกทุนออกจากเจาของทุนได 
4. การลงทุนในมนุษยซึ่งมีผลในการเพิ่มผลิตภาพของมนุษยใหสูงขึ้นจะถือเปนการลงทุน  

 การจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือใหทุนมนุษยมี คุณภาพสูงสุดและมีผลตอการรวมสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันเพื่อการอยูรอดของธุรกิจในสังคมโลก เพราะมนุษยคือศูนยกลางโลก มนุษยเปน
ผูสรางทุน กําไร หรือขาดทุนในทุกองคการ ดังนั้นทุนมนุษยจึงเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางมากท้ังตัวบุคคลผู
เปนเจาของทุนมนุษยเอง และมีความสําคัญตอองคการที่จะใชประโยชนจากทุนมนุษยนั้น และมีความสําคัญตอ
ประเทศชาติที่ตองการใชทุนมนุษยเปนปจจัยชวยใหเกิดการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดการพัฒนา
ทุนมนุษยจึงเปนเร่ืองที่ตองมีหลักการและวิธีการดําเนินที่ดีมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนขององคการ
ซึ่งจะตองทําหนาที่จัดการทุนมนุษยใหสามารถดําเนินภารกิจขององคการใหเปนไปตามวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไว 
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สําหรับหลักการพื้นฐานในการจัดการทุนมนุษยที่จะสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการจัดการทุน
มนุษยขององคการนั้นสํานักงานบัญชีกลางของสหรัฐอเมริกา United States General Accounting Office ได
ทําการศึกษาและสํารวจแนวทางการจัดการทุนมนุษยขององคการชั้นนําหลายแหงและพบวาองคการจะมี
หลักการพ้ืนฐานและจัดการทุนมนุษยที่เหมือนกัน 10 ประการ ดังนี้ (ดนัย เทียนพุฒ, 2551) 
 
การจัดการทุนมนุษย 

1. ใชการจัดการทุนมนุษยเปนพื้นฐานของการจัดการกับกลยุทธขององคการ 
2. บูรณาการหนาท่ีของทุนมนุษยใหเปนสวนหนึ่งในทีมผูบริหารระดับสูง 
3. ใหมีการเสริมความรูและทักษะของผูทํางานดานทุนมนุษยโดยนําที่ปรึกษาและผูเ ชี่ยวชาญจาก

ภายนอกเขามามีสวนรวมตามความจําเปน 
4. กําหนดคุณลักษณะของผูนําที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จ และมีการสรางผูนําตามคุณลกัษณะ

ดังกลาวดวยการสรรหาวา พัฒนาและธํารงรักษาผูนําท่ีมีลักษณะเชนนั้นไวใหคงอยูกับองคการ 
5. มีการสื่อสารวิสัยทัศนของการสรางทุนมนุษยใหทุกคนในองคการมีความเขาใจรวมกันในภารกิจและ

เปาหมายเชิงกลยุทธโดยเนนการทํางานเปนทีมที่สอดคลองกับเปาหมายขององคการ 
6.  ใหมีการสรางสมรรถนะที่จําเปนตอการบรรลุตอการบรรจุผลงานระดับสูงและสรางกลุมคนเกง  

(Talent pool) ขึ้นในองคการโดยการสรรหาวาจางและพัฒนาและรักษากลุมคนเหลานี้ไวตามนโยบายของ
องคการ  

7. จัดใหมีระบบรางวัลจูงใจแกพนักงานเพื่อใหสามารถสรางความสําเร็จตามภารกิจและเปาหมายของ
องคการ 

8. สงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูในองคการเพ่ือใหพนักงานขององคการสามารถเรียนรูซึ่งกันและกัน
และสรางผลงานรวมกันเปนทีมโดยไมยึดติดกับโครงสรางหนวยงาน 

9.  ใหพนักงานเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการปฏิบัติดานทุนมนุษยในฐานะเปนหุนสวน
ของพัฒนาของการพัฒนาองคการใหบรรลุเปาหมาย 

10. ใหมีการวัดประสิทธิภาพของนโยบายและการดําเนินงานดานทุนมนุษยและใหมีการกําหนดอัตรา
ผลตอบแทนในการลงทุนในทุนมนุษย (return on Human Capital Investment) 
รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษยในองคการ 

ในการพัฒนาทุนมนุษยในองคการนั้นจําเปนตองศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมกับสถานการณขององคการ
เนื่องจากรูปแบบการพัฒนายอมแตกตางกันตามปญหาที่เกิดของแตละองคการและแตละความตองการของ
บุคคลที่จะพัฒนาตนเอง การพัฒนาทุนมนุษย จึงเปนการทําใหมนุษยมีคุณคายิ่งขึ้นดวยวิธีการ ตาง ๆ เชน การ
ฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาระยะส้ัน ระยะยาว และการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาตนเองเพื่อปรับปรุงทีมและ
ประสิทธิผลขององคการ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลไมใชผลรวมของกิจกรรม แตเปนการใชประโยชนทั้งหมด
เพื่อการพัฒนาใหเกิดความสําเร็จในระดับที่สูงขึ้นของแตละคน และกอใหเกิดประสิทธิผลขององคการ 
การพัฒนาบุคคลเพื่อการพัฒนาองคการ มีองคประกอบสําคัญ คือ 

1) การฝกอบรม (training) หมายถึง การมุงที่จะวิเคราะห ทําใหมั่นใจและชวยพัฒนาการเรียนรู หัวใจ
สําคัญของการฝกอบรมก็คือทําใหแตละบุคคลสามารถทําหนาที่ในปจจุบันใหได การอบรมเร่ิมแรกก็คือ          
การเรียนรูของแตละบุคคล เชน การฝกอบรมทักษะเบื้องตน (basic skills training) เพ่ือการปฏิบัติงานของ
พนักงานใหเกิดประสิทธิภาพ การฝกอบรมปฐมนิเทศ(orientation training)เพื่อใหพนักงานใหมไดทราบถึง
วัตถุประสงคขององคการและทราบนโยบายโดยทั่วไปขององคการ หรือการฝกอบรมรูปแบบตาง ๆ ลวนมี
จุดประสงคเพื่อใหบุคลากรสามารถพัฒนาตนเองใหเกิดทักษะและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพตามที่
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องคการตองการ เชน การอบรมใหไดตามคุณสมบัติของงาน(qualifying training) การฝกอบรมเพื่อใหไดตาม
คุณสมบัติของงาน (second-chance training) การอบรมขามหนาท่ีการงาน (cross-training) การฝกอบรมซํ้า/
ทบทวน (retraining) การฝกอบรมเพื่อเตรียมหางาน (outplacement training) 

2) การศึกษา (education) คือ การเรียนรูที่มุงเพื่องานในอนาคต หรือการเปล่ียนแปลงความรู เปนการ
ชวยแตละบุคคลใหมีคุณสมบัติที่จะเติบโตหรือประสบความสําเร็จตามเปาหมายของอาชีพในอนาคต การศึกษา
มักจะสัมพันธกับ การพัฒนาอาชีพและเปนการริเริ่มโดยบุคคลมากกวาองคการ ในองคการมักจะเรียกวา การศึกษา
ของพนักงาน(employee education) เชน การศึกษาเพ่ือใหไดพื้นฐานที่จะเปนในงาน (remedial education) 
การศึกษาเพื่อเพ่ิมความเปนวิชาชีพ (qualifying education) การศึกษาตอเนื่อง (continuing education) 

3) การพัฒนาพนักงาน (employee development) ดวยวิธีตางตามที่องคการกําหนด เชน การสอน
งานใหกับบุคลากรดวยการฝกปฏิบัติจริง โดยมอบหมายใหบุคคลที่มีประสบการณสอนงาน อาจเพ่ือการเล่ือนขั้น
เลื่อนตําแหนงหรืออาจเปนการเตรียมพรอมเพื่อการหมุนเวียนงานขององคการ เปนลักษณะที่องคการเปน
ผูดําเนินการ เพื่อใหพนักงานท่ีมุงการวิเคราะห ทําใหมั่นใจและชวยกอใหเกิดสิ่งใหมโดยผานการเรียนรู เปนการ
เพิ่มโอกาสใหแตละบุคคลเติบโตทําใหคนทํางานไดมีประสิทธิภาพสูงขึ้น หรือการสัมมนาเพ่ือสรางความรูความ
เขาใจใหแกบุคลากรในทักษะการปฏิบัติงานทั้งดานอาชีพและการอยูรวมกันในองคการ ซึ่งการสัมมนาอาจ
ออกมาในรูปของสัมมนาเชิงปฏิบัติซึ่งทําใหผู เขาสัมมนาไดปฏิบัติจริง แกปญหาจริงรวมกับการอภิปราย 
นอกจากนี้อาจมีรูปแบบของการทํากิจกรรมที่เรียกวา walk rally เพ่ิมเขาไปเพื่อใหผูเขาสัมมนาไดเรียนรูถึงการ
ทํางานเปนทีม และการสรางภาวะผูนําใหกับผูเขาสัมมนา 

4) การพัฒนาอาชีพ (career development) คือ วิธีการที่เปนระบบซ่ึงจัดทําโดยองคการเพ่ือใหเกิด
ความมั่นใจวา พนักงานท่ีพรอมดวยคุณสมบัติและประสบการณ จะมีใหเลือกใชหรือสนองตอบความตองการได
อยางทันทีที่องคการตองการ จะมี 2 สวนหลัก ๆ คือ การวางแผนอาชีพ (career planning)เปนวิธีการที่แตละ
บุคคลกําหนดเปาหมายอาชีพ และแยกแยะวิธีการที่จะนําไปสูความสําเร็จ กับการบริหารอาชีพ ( career 
management) เปนกิจกรรมและโอกาสตาง ๆ ขององคการท่ีจัดขึ้นเพื่อชวยใหมั่นใจวาองคการจะสามารถมี
กําลังคนเกินกวาที่จําเปนและตองการใชในอนาคต 

5) การพัฒนาองคการ (organizational development) คือ การปรับเปลี่ยนองคการไปสูองคการแหง
การเรียนรู (learning organization) เพ่ือชนะในการแขงขัน ซึ่งในปจจุบันมีอยู 2 แนวทางคือ การปรับปรุง
องคการอยางตอเนื่อง (continuous improvement) เปนการปรับเปลี่ยนองคการคอยเปนคอยไป เชน การทํา 
tqm (total quality management) การนําระบบการควบคุมมาตรฐาน ISO 9000 กับการปรับรื้อระบบองคการ 
(process innovation) ในลักษณะที่รูจักกันคือ การปรับเปลี่ยนแบบขุดรากถอนโคน ดังเชน การรีเอนจิเนียริ่ง 
(reengineering) หรือการปรับเปล่ียนท่ีไมรุนแรงนักที่เรียกวา กลยุทธการแขงเวลา (time based strategy) 
  สรุปไดวา ในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริมทุนมนุษยใหมีศักยภาพยิ่งขึ้นนั้นเปนการ
ปรับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหรองรับการเปล่ียนกลยุทธขององคการใหม ไมวาจะเปน การบริหาร
คุณภาพรวม (TQM) การควบคุมมาตรฐานดวย ISO 9000 หรือ การเปลี่ยนระบบอยางถอนรากถอนโคน 
(reengineering) โดยจะตองการสรางแบบแผน (norm) ใหมที่เปนรูปแบบ ในลักษณะที่องคการตองการเพ่ือ
รองรับการปรับทัศนคติหรือการกระตุนใหคนตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลง มีการปรับความคิดใหสามารถคาดการณ
สิ่งตาง ๆใหชัดเจนเพื่อมุงไปสูองคการแหงการเรียนรู (organizational learning) โดย การบูรณาการการเรียนรู
ของบุคคล ทีมงานและองคการเขามาดวยกัน นอกจากนี้การเปลี่ยนวิธีดําเนินงาน โดยอาศัยกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเขามาชวยในการฝกอบรมเกี่ยวกับการทํางาน การฝกอบรมเพื่อเตรียมรับการใชเทคโนโลยี
สมัยใหม และเรียนรู เก่ียวกับ ทักษะและพฤติกรรมของบุคคลในองคการเพ่ือการอยูรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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การลงทุนในทุนมนุษย 
การลงทุนในทุนมนุษยเปนการใชจายเงินเพ่ือพัฒนาความรู ทักษะ ความสามารถและเสริมสรางสุขภาพ

พลานามัยใหสมบูรณแข็งแรงเพื่อใหสามารถนําไปใชประโยชนในการเพิ่มผลผลิตใหแกองคการและประเทศชาติ
และสนองตอความพึงพอใจของผูลงทุน  
การตัดสินใจลงทุนในทุนมนุษยโดยองคการ 

ในการดําเนินงานขององคการตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทรัพยากรมนุษยถือเปนปจจัยที่สําคัญ
ในการชวยใหองคการประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวองคการจึงตองมีการลงทุน
พัฒนาความรูทักษะและความสามารถของทรัพยากรมนุษยในองคการใหสามารถเปนทุนมนุษยที่ดีโดยมีเหตุผล
และความจําเปนในการลงทุนในตัวมนุษยดังนี้ 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินคาและบริการ 
2. เพื่อลดความสูญเสียจากการทํางาน 
3. เพื่อใหสามารถแขงขันไดในตลาด 
4. เพื่อใหบริการแกสังคม 
เมื่อพิจารณาในภาพรวมจะพบวาการพัฒนาทุนมนุษยในองคการสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงในตัว

บุคคลและเปนปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลตอสิ่งแวดลอม ซึ่งทําใหสามารถตอบสนองความตองการ เกิดการ
รับรู มีประสบการณมีความเขาใจและจะทําใหสามารถตอสูกับสภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสม  
สมรรถนะ (Competency)  

สมรรถนะคือคุณลักษณะพ้ืนฐานของบุคคลที่มีความสัมพันธอยางเปนเหตุเปนผลตอการทํางานในระดับ
ที่เหนือกวาปกติ และสามารถวัดตามขอพิจารณาที่ใชอางอิงได จากรูปแบบหรือระดับของสมรรถนะโดย            
สุรพงษ มาลี (2549) สรุปถึงคุณลักษณะของสมรรถนะที่สําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

1. เปนส่ิงที่กําหนดคุณลักษณะของบุคคล (Underlying Characteristics) คือสิ่งท่ีฝงลึกและมีความ
คงทนจนเปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพของบุคคลนั้น ๆรวมท้ังเปนตัวพยากรณพฤติกรรมในสถานะการณตาง ๆ 
และพฤติกรรมทํางานดวย 

2. มีความสัมพันธเชิงเหตุผลกับผลการปฏิบัติงาน (Causally Related) หมายถึงสาเหตุของสมรรถนะ
เปนเหตุใหคนแสดงพฤติกรรมหรือเปนตัวพยากรณวาบุคคลนั้นจะสามารถสรางผลงานไดมากนอยเพียงใด 

3. สามารถใชอางอิงหรือเทียบเกณฑได (Criterion Referenced) สมรรถนะจะตองพยากรณไดวาใคร
เกงดานไหน หรือมีจุดออนดานใดเม่ือเทียบกับเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

 

 

Knowledge 

Attitude 

Skill 

K + A + S = COMPETENCY (ปรับปรุงจาก สุรพงษ์ มาลี, 2549) 
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  สมรรถนะจึงเปนสวนผสมของความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) อยาง
เหมาะสมและสงผลตอพฤติกรรมสวนบุคคลในการทํางานไปสูผลสัมฤทธิ์ที่องคการมุงหวัง  
สมรรถนะกับการพัฒนา 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยหนึ่งท่ีองคการตาง ๆ กําลังใหความสําคัญอยางยิ่ง เพราะ
ทรัพยากรบุคคลเปรียบเสมือนสินทรัพยที่ทรงคุณคามากท่ีสุดอีกปจจัยหนึ่งขององคการ เปนกลยุทธที่สามารถ
นําไปสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขัน ดวยเหตุผลดังกลาว องคการตาง ๆ จึงพยายามที่จะแสวงหากลยุทธ
หรือเคร่ืองมือตาง ๆ มาใชในการบริหาร เชน การบริหารจัดการผูมีความสามารถสูง (Talent Management) 
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดย ใชทักษะเปนพื้นฐาน (Skill based Human Resource Management) 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) และการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใชสมรรถนะ
เปนพื้นฐาน (Competency-based Human Resource Management) เปนตน 

การนําสมรรถนะมาประยุกตใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น จะชวยใหองคการไดบุคลากรท่ี
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดผลการปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ
องคการ และจากสภาวการณการเปล่ียนแปลงของโลกดังกลาว ทําใหองคการตาง ๆ ตองหันมาทบทวนพิจารณา
สมรรถนะขององคการ เพ่ือใหองคการ สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงที่รุนแรงจากภายนอกได หากองคการ
ตองการที่จะสรางความ ไดเปรียบในเชิงการแขงขัน (Competitive Advantage) และสรางขีดความสามารถที่
จะตานทานตอกระแสการเปลี่ยนแปลงนั้นได จําเปนตองพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในองคการเสียกอน ซ่ึง
บุคลากรถือวาเปนปจจัยสําคัญในการที่จะชวยสงเสริมผลักดันใหสมรรถนะขององคการ เปนสมรรถนะท่ีแทจริง
และสามารถแขงขันกับองคการอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังชวยใหมีความแข็งแกรง และสามารถยืนหยัด
ทามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงไดทันทวงที 
การพัฒนาทุนมนุษยโดยใชหลักสมรรถนะ 

การพัฒนาทุนมนุษยที่เก่ียวกับสมรรถนะ จึงหมายถึงการพัฒนาทักษะ ความรู บุคลิกภาพ ชื่อเสียง และ
ความนาเชื่อถือที่ไดรับการสรางและพัฒนามาจากครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถานท่ีทํางานซ่ึงจะมีผลตอ
การเพิ่มผลิตภาพในการผลิตของแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและทําใหเกิดความแตกตาง
ระหวางทุนมนุษยกับทุนประเภทอ่ืน ซึ่งประกอบดวยทุนมนุษยที่มีติดตัวมาตั้งแตเกิดและสวนที่ไดรับจากการ
พัฒนาและสั่งสมไวในตัวมนุษยและการจัดการทุนมนุษยเชิงกลยุทธ  การพัฒนาทุนมนุษย การประเมินผลการ
จัดการทุนมนุษย จะเห็นไดวาการตัดสินใจลงทุนในมนุษยลวนมีปจจัย เหตุผลและความจําเปนในการพัฒนา
ความรู ทักษะ ความสามารถเพื่อสามารถนําไปใชประโยชนในการเพ่ิมผลผลิตใหแกองคการและประเทศชาติ 

การนําระบบสมรรถนะมาพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบและตอเนื่อง ทําใหสามารถใช
ทรัพยากรไดอยางถูกทิศทาง และคุมคากับการลงทุน นอกจากนี้ยังเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกบุคลากรใน
องคการอีกแนวทางหนึ่ง การนําหลักสมรรถนะมาใชจึงมีความสําคัญตอการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1. เปนเครื่องมือชวยในการแปลงวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัฒนธรรมองคกรและยุทธศาสตรตาง 
ๆ ขององคกร มาสูกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. เปนเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองคกรอยางมีระบบตอเนื่องและสอดคลอง
กับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัฒนธรรมองคกร และยุทธศาสตรขององคกร 

3. เปนมาตรฐานการแสดงพฤติกรรมที่ดีในการทํางานของบุคลากร ซึ่งสามารถนําไปใชในการวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

4. เปนพ้ืนฐานสําคัญของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในดานตาง ๆ ขององคกร เชน การสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนา ความกาวหนาทางอาชีพ 
การวางแผนการสืบทอดตําแหนง และการจายผลตอบแทน 
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ปจจุบันสมรรถนะเปนเครื่องมือที่กําลังไดรับความนิยมและทวีความสําคัญตอการบริหารองคการมากขึ้น 

ในการบริหารทรัพยากรบุคคล องคการชั้นนําตาง ๆ ไดนําเอาระบบสมรรถนะมาเปนพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลอยางเปนระบบและตอเนื่อง สามารถใชทรัพยากรไดอยางถูกทิศทาง และคุมคากับการลงทุน นอกจากนั้นยัง
เปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกบุคลากร สงผลในการพัฒนาทุนมนุษยโดยตรงในองคการอีกแนวทางหนึ่ง 
ผลตอบแทนจากการพัฒนาทุนมนุษย 
 สมรรถนะหรือทุนมนุษยที่สะสมอยูในตัวบุคคลโดยผานกระบวนการใหความรู การฝกอบรม สามารถท่ี
จะเพิ่มประสิทธิภาพใหองคการ โดยการศึกษาของ สวอนสัน (Swanson, 2001) ที่สรางโมเดลความสัมพันธ
ระหวางการลงทุนในดานการศึกษาและการฝกอบรมจะเชวยเพิ่มพูนความสามารถในการเรียนรูของบุคคลากร 
และเมื่อบุคลากรเกิดการเรียนรูก็จะทําใหเกิดการเพิ่มผลผลิตขององคการ ซึ่งการท่ีบุคลากรเพิ่มผลผลิตใหกับ
องคการก็จะชวยทําใหบุคลากรไดรับผลตอบแทนสูงไปดวย (นิสดารก เวชยานนท, 2559) 
 
           
     
 
 
 
 
 

 
Presents the key relations in human capital theory and the assumptions underlying 

these relationships 
(Swanson, 2001, อางใน นิสดารก เวชยานนท, 2559)  

 
 
 
 
การพัฒนาทุนมนุษยโดยหลักสมรรถนะ คือการผสมผสานบูรณาการความรู ทักษะ ศักยภาพ และ

คุณสมบัติสวนบุคคลไดมีสวนชวยใหการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ สมรรถนะจึงมีความสําคัญตอการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององคการ เพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัฒนธรรมองคการตลอดจน
ยุทธศาสตรขององคการและนําพาสูความเปนเลิศ จนสามารถนําไปใชประโยชนในการเพิ่มผลผลิตใหแกองคการ
และประเทศชาติได. 
 

สรุป  
 “ทุนมนุษย” ที่พัฒนาขึ้นตามหลักการพัฒนาสมรรถนะ แมจะถือเปนสมบัติสวนตัวของแตละบุคคล    
แตก็เปนหนาที่ขององคการที่จะตองมีการสงเสริมใหบุคลากรทํางานในลักษณะทีมงานแทนการทํางานแบบเดิมท่ี
เนนความชํานาญเฉพาะดาน เนื่องจากในปจจุบันโครงสรางองคการสวนใหญจะเปล่ียนแปลงเปนลักษณะ
โครงสรางองคการในแนวราบ ซึ่งจะตองมีการพัฒนาบุคลากรพรอมรับการเปล่ียนแปลง เพื่อใหสามารถทํางาน
รวมกับบุคคลภายนอกองคการ ทั้งที่เปนคนในประเทศและตางประเทศท่ีมีความหลากหลาย  แตกตางดาน
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วัฒนธรรม ความเปนอยูและวิธีการทํางาน เพื่อใหการทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพราะองคการ
ตาง ๆโดยเฉพาะองคการที่มีภารกิจหรือลักษณะของธุรกิจที่มีเครือขายขามชาติ องคการจะตองมีการพัฒนา
ทักษะผูบริหาร และใหบุคลากรมีทักษะในการปฏิบัติงานตรงตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการบริหารงานที่
เปนสากลมากยิ่งขึ้น 
 ขณะเดียวกัน องคการควรมีวิธีการรักษาบุคลากรใหคงอยูกับองคการ เพราะตามแนวคิดท่ีวาคนเปน
เจาของทุนซึ่งสามารถที่จะเลือกที่ทํางานตามที่ตองการ ทําใหองคการแมจะพยายามสรางบรรยากาศการทํางาน
ที่ดี สรางความรูสึกผูกพันองคการ (Commitment) มากเพียงใดก็ตามก็ยังมีความเสี่ยงอยูอยางมากที่พนักงานที่
มี “ทุนมนุษย” ที่ไดรับการพัฒนาแลวนั้นจะลาออกและนํา “ทุนมนุษย” ดังกลาวไปใชใหเกิดประโยชนแกคูแขง 
โดยเฉพาะเมื่อองคการมีขนาดท่ีเล็กกวาและไมสามารถเสนอผลตอบแทนท่ีเพียงพอจะรักษาความ
จงรักภักดี (loyalty) ของบุคลากรไวได จึงเปนภาระหนาที่ของทุกฝายตั้งแตผูบริหารสูงสุดลงมาจะตองรวมกับ
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ ที่จะหาวิธีการที่เหมาะสมท้ังกับองคการเองและบุคคลที่เปนเจาของ “ทุน
มนุษย”. 
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ระบบจองหองประชุมออนไลน  
 
THE SYSTEM MEETING ROOM BOOKING ONLINE SYSTEM
 

ผูวิจัย   นีรนุช  เนื่องวัง 
วราราช  ชื่อด ี
จินตาภา  บังอุไร 
อาภาภรณ  พงศศิวะสถิต 
สุภัทรา  สุวรรณตานนนท 
ชวลิต  เกตุมงคลสิทธิ์ 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาเรื่องระบบจองหองประชุมออนไลนโดยนํามาใชกับการขอใชหองประชุมเพื่อสนับสนุนการ

ทํางานขององคการมีวัตถุประสงค เพ่ือใหบริการผานเครือขายอินทราเน็ตได ลดการใชทรัพยากรทางดาน
กระดาษได ลดขั้นตอน กระบวนการทํางานของพนักงานขององคกรได 

การศึกษานี้ใชโปรแกรมภาษา PHP, Adobe Dreamweaver CS6 และโปรแกรม AppServ2.5.10 
โดยการนําเทคโนโลยีของเว็บ มาประยุกตใชในการจองหองประชุม เพื่อใหสามารถเก็บประวัติการจอง ผูใชงาน
สามารถจองหองประชุมไดสะดวกขึ้นและรวดเร็วข้ึน โดยอาศัยคอมพิวเตอรเปนสื่อกลางในการดําเนินการสราง
ระบบสนับสนุนจองหองประชุมออนไลน เปนตนแบบของการนําเทคโนโลยีที่ มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนอยาง
คุมคา อันจะนําไปสูการพัฒนาระบบท่ีรองรับกับอุปกรณตางๆ ในอนาคต และผลท่ีไดจากการทําโครงงานนี้ทําให
การบริการจัดหองประชุมผานอินทราเน็ตไดอยางสะดวกสบาย ลดการใชทรัพยากรทางดานกระดาษ และเปน
การลดขั้นตอน และกระบวนการทํางานใหกับพนักงานในองคและ 
 

คําสําคัญ : ระบบการจองหองประชุม ,ออนไลน 
 

ABSTRACT  
 This research was aimed to study the use an online meeting room reservation 
system that can check the status of rooms via internet network system or internal 
networking. This study will reduce the time and facilities to work and administrative 
work. The work of the reservation system online is through Adobe DreamweaverCS6 
and AppServ2.5.10 LG’s web-based program. 
 The study of this online meeting room reservation system is designed to support 
the organization, satisfy the employees and students and most importantly to less the 
administrative work, filling forms and documents to reserve meetings rooms using 
intranet services. The system is developed and access through Adobe Dreamweaver CS6 
and AppServ2.5. 10 LG’s web based. 

The application of information technology was applied to make more conveniences for 
both organization and users. The developed system supports the room reservation which 
offered a higher performance of complete work by means of latest technology.  
The result of the study is effective and convenient thru the use of intranet and the system 
helps the employees and departments reducing paper works and make advancement on 
developed system applied to real work. 

Keyword : Meeting Room System, Online
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บทนํา 
ปจจุบันการขอใชหองประชุมขององคการตางนั้น เมื่อบุคลากรตองการจะใชหองประชุม ไมวาจะเปน

การฝกอบรม สัมมนา ประชุมหรือตอรองงราคา จะตองติดตอกับฝายจัดหองประชุมโดยตรงเพื่อทําการกรอก
แบบฟอรมขอจองหองประชุม ทําใหเกิดความลาชาและเสียเวลาในการเขาไปกรอกแบบฟอรม ประกอบกับการ
จัดเก็บเอกสารยังไมเปนระบบ บางครั้งมีการปรับเปลี่ยนแกไขหองประชุมโดยไมแจงใหผูจองทราบลวงหนา ทํา
ใหเกิดความเสียหายตอผูเขาประชุม จึงเห็นควรนําระบบสารสนเทศมาใชแกปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดดําเนินการ
ศึกษาเอกสาร 

ดังนั้นผูจัดทําจึงไดใหความสําคัญและจัดทําทําเว็ปแอปพลิเคชั่นนี้ขึ้นมาเพ่ืออํานวยความสะดวกให
พนักงานในองคการ ในการจองหองประชุม โดยที่ไมตองเขามาติดตอกับฝายจัดหองประชุม เพื่อแกไข
จุดบกพรอง และเปนการพัฒนาระบบในการจองหองประชุม โดยจัดทําระบบการรับจองหองประชมุ การศึกษานี้
ใชโปรแกรมภาษา PHP, Adobe Dreamweaver CS6 และโปรแกรม AppServ2.5.10 โดยการนําเทคโนโลยี
ของเว็บ มาประยุกตใชในการจองหองประชุม เพื่อใหสามารถเก็บประวัติการจอง ผูใชงานสามารถจองหอง
ประชุมไดสะดวกข้ึนและรวดเร็วขึ้น โดยอาศัยคอมพิวเตอรเปนสื่อกลางในการดําเนินการสรางระบบสนับสนุน
จองหองประชุมออนไลน เปนตนแบบของการนําเทคโนโลยีที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนอยางคุมคา อันจะนําไปสู
การพัฒนาระบบท่ีรองรับกับอุปกรณตางๆ ในอนาคต และผลท่ีไดจากการทําโครงงานนี้ทําใหการบริการจัดหอง
ประชุมผานอินทราเน็ตไดอยางสะดวกสลาย ลดการใชทรัพยากรทางดานกระดาษ และเปนการลดข้ันตอน และ
กระบวนการทํางานใหกับพนักงานในองคและ 
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหบริการผานเครือขายอินทราเน็ตได 
2. ลดการใชทรัพยากรทางดานกระดาษได 
3. ลดข้ันตอน กระบวนการทํางานของพนักงานขององคกรได 

 
ความสําคัญของเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศในดานตางๆ เปนอยางมาก ตัวอยางเชน  1. 
การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศชวยในดานการคนควาศึกษาแหลงขอมูล ทําใหการศึกษางายขึ้นและ ไรขีดจา
กัด ผูเรียนมีความสะดวกในการคนควาวิจัย 2. การดํารงชีวิตประจําวัน ทําใหมีความสะดวกคลองตัวและรวดเร็ว
ในการทํากิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน ชีวิตประจําวัน สามารถทํางานไดหลายอยางในเวลาเดียวกันไดหรือทํางาน
ใชเวลานอยลง 3. การดําเนินธุรกิจ ทําใหมีการแขงขันระหวางธุรกิจมากข้ึน ทําใหตองมีการพัฒนาองคกรเพ่ือให 
ทันกับขอมูล ขาวสารอยูตลอดเวลา อันสงผลตอการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง 4. อัตราการขยายตัวทุก ๆ 
ดานที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เพราะมีการติดตอสื่อสารที่เจริญกาวหนาทันสมัย รวดเร็ว ถูกตองและทําใหเปนโลกที่
ไรพรมแดน 5. ระบบการทางานมีคอมพิวเตอร มาใชซึ่งสามารถทางานไดมากขึ้น งานบางอยางมนุษยทําไมไดก็
ใช คอมพิวเตอร ชวยทํางานแทนซึ่งไดผลถูกตองรวดเร็ว  
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
แนวคิดการประชุม 
 ดร.สันทัด ศะศิวณิช ไดวางแนวคิดในการประชุมที่มีตอองคกรเพื่อใหวัตถุประสงค เปาหมาย สถานที่ 
วัน เวลา และระเบียบวาระสําหรับการประชุมนั้นไวอยางชัดเจนวาการประชุมเปนกิจกรรมที่ใหประโยชนอยาง
มากแกองคกรทั้งหลายโดยเฉพาะ เม่ือมีความจําเปนตองระดมความคิด ระดมผูคน เพื่อแกปญหาหรือทํางาน
สําคัญที่ตองการความรวมมือจากหลายฝายเพื่อใหงานนั้น บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายงานสําเร็จอยางดวยดี 
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เทาที่มีผูเคยทําการวิจัยและบันทึกเก็บเปนสถิติไว พบวา การประชุมทั้งหลายมีสัมฤทธ์ิผลเพียงไมเกิน 21 % 
ของการประชุมที่ไดจัดกันขึ้น สวนที่เหลือถึงเกือบ 80 % ถือวาลมเหลว เหตุที่การประชุมไดผลนอย ก็เพราะสวน
ใหญของผูที่เกี่ยวของกับการประชุมเหลานั้น ทั้งจากทางฝายผูจัดการประชุมและฝายผูเขารวมประชุม ไมได
ปฏิบัติตามหลักการที่ถูกตองตามสมควร และบางคนไมเขาใจหนาที่และบทบาทของตนในการประชุมนั้น 
 ดร.สันทัด ศะศิวณิช ไดวางแผนข้ันตอนการประชุมที่จะประสบความสําเร็จดังนี้ 
 1. การวางแผนท่ีดีมีเหตุผล การวางแผนควรกําหนดดังนี้ 
  - กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายใหชัดเจน 
  - กําหนดรูปแบบการประชุมที่เหมาะสม 
  - กําหนดบุคคลที่จะเชิญเขารวมประชุม 
  - กําหนดบุคคลที่จะเปนประธานการประชุม 
  - แจงลวงหนาใหผูเขาประชุมแตละคนทราบภารกิจของตน 
  - กําหนดสถานที่ เวลา และระยะเวลา สําหรับการประชุม 
  - กําหนดผูที่จะรับมอบภารกิจไปปฏิบัติตามมติของที่ประชุม 
  - กําหนดระเบียบวาระการประชุม 
  - กําหนดบุคคลที่จะเปนเลขานุการ ผูรับผิดชอบในสาระทั้งปวงของการประชุม  
   รวมทั้งการจัดทําบันทึกรายงานการประชุมดวย 
 2. บทบาทของผูเขารวมประชุม 
  2.1 บทบาทของประธานของที่ประชุม ผูจะเปนประธานของที่ประชุม ที่สามารถ 
แสดงบทบาทนําการประชุมไดดี ควรจะมีคุณสมบัติตอไปนี้ 
    - มีความรูในเร่ืองที่ประชุมพอสมควร 
   - มีความเปนผูนํา 
   - เปนผูรูหลักแหงความเสมอภาคของการแสดงความคิดเห็น 
  2.2 ผูเขารวมประชุมที่มุงใหการประชุมประสพความสําเร็จ ควรมีบทบาท ดังนี้ 
  - ใหขอแนะนําอยางมีหลักเกณฑคิดกอนพูด และ เรียงลาดับเนื้อความใชภาษา 
    ใหฟงเขาใจงาย 
  - ควรพูดตอเมื่อมีประเด็นเก่ียวของมาถึงขอเสนอของตนหรือตนมีขอเสนอ 

    พาดพิงเก่ียวของกับประเด็นนั้น แตถาที่ประชุมพิจารณาขามขอเสนอของตน 
    ไปแลวอยางมีเหตุผล อยารื้อฟนขึ้นมาอีก 

   - นําเสนอเรื่องตางๆ ทีละเร่ือง และทีละประเด็น 
 3. การหาขอยุติ 
 ในการประชุมทุกคนตางแสวงหาขอยุติที่เกิดขึ้นจากการเห็นพองตองกัน เพราะ  จะทําใหเกิดการ
ตัดสินใจที่ดีกวา และเปนที่พึงพอใจของทุกคน ฉะนั้น หากจําเปนตองใชเวลามากข้ึน หรือเกิดความยุงยากในการ
ที่จะตองหาขอมูลหลักฐานมาประกอบ เพื่อใหเกิดความเห็นรวมไดอยางกวางขวาง ก็พึงตองกระทํา  ผูเขารวม
ประชุมควรสํานึกวาเปนหนาที่รับผิดชอบรวมกันทุกคน 
 4. การปดการประชุม 
 ควรมีเวลาเหลือเพียงพอท่ีจะจบการประชุมลงอยางเรียบรอย ไมรีบรอน และไมทําใหเกิดความรูสึก
กระวนกระวาย หากมีขอสงสัยประการใด ก็ยังพอมีเวลาเหลือสําหรับชี้แจงเพิ่มเติมนอกรอบใหกระจางได แมจะ
ไมมีผลกระทบตอมติของท่ีประชุมที่ไดมีไปแลว แตก็อาจจะทําใหผูที่ยังติดใจสงสัยไดเขาใจอยางถองแท และ
กลับไปอยางสบายใจ  
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ในการพัฒนาระบบจองหองประชุมออนไลน กรณีศึกษา องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ผูจัดทําไดใช
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของหลายอยางเพ่ือนํามาใชในการวิเคราะหและออกแบบระบบ โดยในบทนี้จะ
กลาวถึงหัวขอตางๆ ดังนี้ 

1. ภาษา PHP 
2. ภาษา JavaScript 
3. โปรแกรม Dreamweaver 
4. โปรแกรม phpMyAdmin 

1.1 โปรแกรมภาษา PHP 
 PHP เปนโปรแกรมภาษาที่ทํางานในลักษณะ Server-site scripting Language คือมี

ลักษณะการประมวลผลที่ฝง Server หลังจากนั้นก็จะทําการสงผลลัพธในรูปแบบ HTML กลับไปยัง Web 
browser ซ่ึงในลักษณะเชนนี้จะทําใหเราสามารใชภาษา PHP พัฒนาระบบงานในลักษณะ Dynamic 
Programming ได ไฟล PHP จะเหมือนกับเอกสาร HTML ทั่วไป เนื่องจากเราสามารถเขียนแท็กซึ่งเปนคําสั่ง
ภาษา PHP ลงในแท็กของ HTML ได นามสกุลของ PHP คือ .php (ชาญชัย ศุภอรรถกร. 2556 :14-16)  

 PHP เปนภาษาท่ีมีความปลอดภัยสูงออกแบบมาสําหรับการสรางเว็บไซดในแบบท่ีมีการติดตอ
กับฐานขอมูล เปนภาษาท่ีทํางานในฝง Server สามารถที่จะใชรวมกับภาษา HTML ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
ทําใหรูปแบบเว็บเพจมีความสามารถเพิ่มขึ้นในดานของ Programming Language จะถูกแบงออกเปน 2 แบบ 
คือ Client-side Programming Language และ Server-side Programming Language 

 Client-side Programming Language คือ ภาษาคอมพิวเตอรที่รันในฝงไคลเอนตเชน 
JavaScript, VBScript คําวา ไคลเอนต (Client) จะหมายถึงเครื่องคอมพิวเตอรที่บาน หรืออุปกรณที่อยูฝงผูใช 
เชน โทรศัพทมือถือหรือแท็บเล็ต 

 Server-side Programming Language คือ ภาษาคอมพิวเตอรที่รันในฝงเซิรฟเวอร เชน 
PHP, ASP เซิรฟเวอร (Server) จะหมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอรที่มีหนาที่เปนศูนยกลาง คอยจัดการงาน
บางอยางโดยเฉพาะ เชน Web server และ File server (จีราวุธ วารินทร. 2556 :153-155) 

 ภาษา PHP นั้นถูกสรางขึ้นประมาณกลางป ค.ศ. 1994 โดยนายRasmus lerdoft ชาว
เดนมารกเปนผูเริ่มตนพัฒนา ซึ่งจุดเร่ิมตนนั้นก็มาจากความตองการที่จะบันทึกขอมูลผูที่เยี่ยมชมโฮมเพจสวนตัว
ของเขา โดยแนวคิดก็คือ การเขียนโปรแกรมดวยภาษา C และนั้นทําใหเขาไดสรางโคด HTML ข้ึนมาใหม และ
ตั้งชื่อวา Personal Home Page Tools (PHP-Tools) หลังจากสราง PHP ข้ึนมาแลวเขาไดแจกจายโคดฟรี
ออกไปแตในชวงแรก PHP ยังไมมีความสามารถอะไรมากมายนัก ในชวงกลางป 1995 เขาไดเพิ่มขีด
ความสามารถให PHP สามารถรับขอมมูลที่สงมาจากฟอรมของ HTML รวมท้ังสามารถติดตอกับฐานขอมูล 
MySQL ไดอีกดวย ปจจุบัน PHP ไดผานการพัฒนามาหลายเวอรชั่นมีทั้งเว็บไซดทางการของ PHP คือ 
http://php.net ซึ่งเราสามารถเขาไปอัพเดทตัวเวอรชั่นลาสุด รวมท้ังหาขอมูลที่เปนประโยชนตอการสรางเว็บ
ไซดดวย PHP ได สําหรับเมืองไทย PHP ไดรับความนิยมในการพัฒนาเว็บไซดสูงสุด เปนภาษาเขียนเว็บที่ไดรับ
ความนิยมสูงสุด มีเว็บไซดชื่อดังหลายๆแหงที่พัฒนาดวย PHP ตัวอยางเชน www.pantip.com เว็บไซดที่โดง
ดังท่ีนิยมของคนไทยก็สรางดวย PHP เปนหลัก 
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ความสามารถของ PHP 
1. ความสามารถพื้นฐาน เปนความสามารถทั่วๆไปไดแก สรางฟอรมโตตอบหรือรับสงขอมูลกับผูใชได, 

แทรกโคด PHP เขาไประหวางโคดภาษา HTML ไดทันที, ฟงกชั่นสนับสนุนการทํางาน 
2. ความสามารถในการติดตอกับฐานขอมูล สามารถรองรับการใชงานฐานขอมูลไดมากมาย ไดแก  

 Access dBase Empressinformix InterBase Solid PostgreSQL 
 MySQL Oracle SQLServer Unix dbm Velocis 
 3. ความสามารถขั้นสูง นอกเหนือจากความสามารถที่กลาวไปแลว PHP ยังมีความสามารถดานอื่นๆอีก 
เชน สนับสนุนการติดตอกับโปรโตคอลไดหลากหลาย, สามารถทํางานไดกับฮารดแวรทุกระดับ (อนรรฆนงค คุณ
มณี. 2555 :2-6)  

ภาษาสคริป PHP เปนภาษาที่พัฒนาพ้ืนฐานของโปรแกรมม่ิงชนิดอื่นๆ เชน C, C++, และ Perl ทําให
สคริป PHP เปนภาษาท่ีรวมเอกลักษณเดนของภาษาตนแบบแตละชนิดไวดวยกัน ความสามารถของ PHP ท่ีเห็น
กันไดชัดเจนมีดังนี้ (กิติ ภักดีวัฒนกุล. 2549 :13) 

1. เปนภาษาท่ีมีลักษณะเปน Open Source ผูใชสามารถ Download และนํา Source Code ของ 
PHP ไปใชไดเลยโดยไมตองเสียคาใชจาย 

2. ความสามารถท่ัวไป เชน การรับสงขอมูลจากแบบฟอรม การสรางหนาตาท่ีไม  หยุดนิ่ง การรับสง 
Cookies เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูใชงานกับ Web Server 

3. ความงายในการใชงาน PHP สามารถทําไดโดยแทรกสวนที่เปนเคร่ืองหมายพิเศษระหวางสวนที่เปน
ภาษา HTML ไดทันที 

4. ฟงกชันสนับสนุนการทํางานของ PHP มีฟงกชันมากมายที่เก่ียวของกับการจัดการ 
ขอความ อักขระและ Patten matching (เหมือนกับภาษา Perl) และสนับสนุนตัวแปร Scalar, Array, 

Associative Array นอกจากนี้ยังกําหนดโครงสรางขอมูลรูปเบบอื่นๆ ที่สูงขึ้นได (เชนเดียวกับภาษา C หรือ Java) 
5. ความสามารถในการติดตอกับฐานขอมูล บางสวนท่ีดีและสําคัญที่สุดของ PHP คือรองรับฐานขอมูล

อยางกวางขวาง ทําใหการเขียนโฮมเพจที่สามารถเชื่อมตอฐานขอมูลรูปแบบตางๆ เปนเรื่องที่งาย สําหรับฐานขอมูล
ที่ PHP สามารถใชได ไดแก Microsoft Access ตั้งแตเวอรชั่น 7.0 ข้ึนไป MySQL\dBase\Oracle ฯลฯ 

6. สามารถเขียนและอานโคดในรูปแบบ HTML ได 
ประโยชนที่ไดรับจาก PHP 

ในปจจุบัน Web Site ตางๆไดมีการพัฒนาในดานตางๆ อยางรวดเร็ว เชน เรื่องของความสวยงามและ
แปลกใหม การบริการขาวสารขอมูลที่ทันสมัย เปนสื่อกลางในการติดตอ และส่ิงหนึ่งที่กําลังไดรับความนิยม เปน
อยางมากซ่ึง ถือไดวาเปนการปฏิวัติรูปแบบการขายของก็คือ  E-commerce ซ่ึงเจาของสินคาตางๆ ไม
จําเปนตองมีรานคาจริงและไมจําเปนตองจางคนขายของอีกตอไป รานคาและตัวสินคานั้น จะไปปรากฏอยูบน 
Web Site แทน และการซื้อขายก็เกิดขึ้นบนโลกของ Internet แลว PHP ชวยเราใหเปนเจาของรานบน 
Internet ไดอยางไร PHP เปนภาษาสคริปตที่มีความสามารถสูง สําหรับการพัฒนา Web Site และ
ความสามารถที่โดดเดนอีกประการหนึ่งของ PHP คือ database enabled web page ทําใหเอกสารของ 
HTML สามารถท่ีจะเชื่อมตอกับระบบฐานขอมูล (database) ไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จึงทําใหความ
ตองการในเร่ืองการจัดรายการสินคาและรับรายการส่ังของตลอดจนการจัดเก็บ ขอมูลตางๆ ที่สําคัญผานทาง 
Internet เปนไปไดอยางงายดาย 
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  1.2 ภาษา JavaScript 
 JavaScript เปนภาษาคอมพิวเตอรที่เขียนลงบนเว็บเพจโดยเว็บบราวเซอร (Web browser) 

จะเปนผูอานโคดและตีความหมายแลวจึงแสดงผลออกบนหนาจอ จะเห็นไดวา JavaScript ตองอาศัยบราวเซอร 
จึงไมสามารถเขียนโปรแกรมแยกอิสระได เชน ไมสามารถเขาถึงฐานขอมูลไดโดยตรงหรือไมสามารถเขาใชงาน
ฮารดแวรตางๆ เชน USB, CD-ROM เปนตน คําสั่งการเขียนสคริปตของ Java Script  

JavaScript โดยสวนใหญจะมีรูปแบบเหมือนคําสั่งในภาษา PHP ทั้งการใชเครื่องหมายและ
ตัวดําเนินการตางๆ, รูปแบบการสรางฟงกชั่น, การสรางประโยคเงื่อนไขและการสรางประโยควนซํ้าแตจะมีสวน
ที่แตกตางกันเพียงบางสวน เชน การเปดปดการใชงานภาษา JavaScript, การประกาศตัวแปร, การเรียกใชตัว
แปร เปนตน (อนรรฆนงค คุณมณี. 2555 :252)  

วิชา ศิริธรรมจักร และคณะ. 2549 :6 ไดกลาววา ภาษา Java Script เปนภาษายุคใหมถูก
พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Netscape Communication Corporation ซ่ึงเปนภาษาสริปตที่นํามาใชงานบนระบบ
อินเตอรเน็ตเพื่อใชในการพัฒนา Web Page ตางๆ ภาษา JavaScript เปนภาษาที่มีความสามารถสูง เชน 
สามารถเพ่ิมลูกเลนตางๆใหกับ Web Page และโตตอบกับผูชม Web Page ได จึงนิยมนํามาสราง Web Page 
เพื่อใหได Web Page ที่มีศักยภาพมากข้ึน 

1.3 โปรแกรม Dreamweaver 
เปนเครื่องมือในการสรางหนาเว็บที่มีประสิทธิ์ภาพสูง เปนผลิตภัณฑของ Adobe ซึ่งเปน

บริษัทที่พัฒนาและออกแบบโปแกรมทางดานกราฟฟก รวมไปถึงเคร่ืองมือในการสรางหนาเว็บมากมาย ปจจุบัน 
Dreamweaver ไดถูกพัฒนาเปนเวอรชั่น CS6  

Dreamweaver เปนโปรแกรมสําเร็จรูปที่ชวยในการสรางงานเว็บไซดไดอยางงายๆ โดยเรา
สามารถนําภาพและขอความมาประกอบเปนหนาเว็บ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มลูกเลนทางดานเสียง ภาพเคลื่อนไหว 
การติดตอกับฐานขอมูลซึ่งถือวาเปนเร่ืองยาก แตกลับสามารถทําไดงายๆผานทางโปรแกรมน้ี โดยไมตองเสียเวลา
กับการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML อีกตอไป นอกจากนั้น Dreamweaver ยังเปนโปรแกรมแบบ What 
you see is What you get(WYSIWYG) คือเราจัดวางภาพหรือขอความแบบใหน โปรแกรมจะทําการเขียนโคด
ใหอัตโนมัติตามการจัดวาง ทําใหผูออกแบบหนาว็บไซดที่เรียกวา Web Design สามารถมีสวนเขามาพัฒนาเว็บ
ไซดดวยตัวเองไดมากขึ้นแมจะไมถนัดการเขียนโคดก็ตาม สงผลใหเว็บไซดปจจุบันมีความสวยงามนาสนใจ
มากกวาในยุคเริ่มแรก (พันจันทร ธนวัฒนเสถียร. 2557 :1-4) 

Dreamweaver เปนผลิตภัณฑของ Adobe ซ่ึงเปนบริษัทยักษใหญในวงการซอฟตแวร ที่เนน
การพัฒนาดานการออกแบบและกราฟฟก โปรแกรมเมอรหรือนักพัฒนาเว็บไซดแลว Dreamweaver เปนเครื่องมือ
ที่ชวยอํานวยความสะดวกในการเขียนโคดคําสั่งตางๆไดเปนอยางดี เราสามารถใช Dreamweaver ชวยในการเขียน
โคดสําหรับติดตอกับฐานขอมูล ชวยในการปรับแตงหนาเว็บเพจตลอดจนการจัดการโครงสรางเว็บไซด 

จุดเดนของ Dreamweaver อยูตรงที่ชวยใหเราสามารถสสรางเว็บเพจไดอยางงายๆ สามารถ
นําเอาขอความและภาพมาประกอบเปนเว็บเพจ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มลุกเลน เพิ่มเสียง ใสภาพเคลื่อนไหวโดยที่
ผูใชงานไมจําเปนตองมีพื้นฐานการเขียนโคดภาษา HTML เลย  

Dreamweaver ยังเปนโปรแกรมแบบ What you see is What you get (WYSIWYG) 
กลาวคือหากมีการจัดวางภาพหรือขอความลงใน Dreamweaver เปนแบบใดแลว โปรแกรมก็จะสรางโคด
เพื่อใหไดผลลัพทในแบบที่เราตองการโดยอัตโนมัติ ทําใหผูที่มีหนาที่ในการออกแบบหนาตาเว็บไซด(เรียกวา 
Web Designer) สามารถเขามาพัฒนาเว็บไซดไดงายขึ้น โดยไมจําเปนจะตองมีความรูเกี่ยวกับการเขียนโคด
มากมายเลย สงผลใหเว็บไซดในปจจุบันมีความหลากหลายและมีรูปรางหนาตาที่สวยงามนาใชกวาในอดีตมาก (จี
ราวุธ วารินทร. 2556 :1-2) 
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 1.4 โปรแกรม phpMyAdmin 
phpMyAdmin เปนโปรแกรมตัวหนึ่งที่ใชในการควบคุมจัดการฐานขอมูล MySQL ผาน

บราวเซอร โดยมียูสเซอรอินเตอรเฟสเปนกราฟฟกที่ทําใหผูใชสามารถใชงานไดอยางสะดวกและ รวดเร็ว ไมตอง
พิมพคําสั่งทีละบรรทัดเหมือน MySQL อีกตอไป โปรแกรมนี้เปนโปรแกรมท่ีใชไดฟรี เพราะเปนโปรแกรมในกลุม 
Open Source (อนรรฆนงค คุณมณี. 2555 :198) 

phpMyAdmin เปนเว็บแอปพลิเคชั่นที่เขียนดวย PHP แตมีความสามารถในการจัดการกับ 
MySQL ไดเกือบทุกอยางโดยจะติดตอกับผูใชแบบ Graphic ทําใหเขาใชงานงาย ประหยัดเวลาในการพิมพคําสั่ง
และชวยลดขอผิดพลาดลงไดคอนขางมาก นอกจากนี้บรรดาผูใหบริการ Web Hosting สวนใหญจะมี 
phpMyAdmin ติดตั้งไวใหเราใชงานดวย ดังนั้น phpMyAdmin จึงเปนสวนหนึ่งที่เราควรศึกษาเรียนรูเอาไว 
สําหรับผูที่ติดตั้ง AppServ จะมี phpMyAdmin เปนองคประกอบอยางหนึ่งอยูแลวและหากในตอนติดตั้ง เรา
เลือกติดตั้ง phpMyAdmin ลงไปดวยก็พรอมใชงานไดทันที (บัญชา ปะสีละเตสัง. 2553 :208-214) 
ความสามารถของ phpMyAdmin มีดังนี้ 
 1. สรางและลบ Database  
 2. สรางและจัดการ Table เชน เพ่ิม record, ลบ record, แกไข record หรือลบ Table, เพ่ิมหรือ
แกไข field ในตาราง  
 3. โหลดเท็กซไฟล และ ไฟลนามสกุล CSV เขาไปเก็บเปนขอมูลใน Table ได  
 4. สามารถใชคําสั่ง SQL ได 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

จันทรพร เสงี่ยมพักตร (2549)ไดศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอเมือง
เชียงใหม โดยผูวิจัยมีความสนใจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอ
เมืองเชียงใหม ประชากรที่ใชคือ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 38 คน และผูปฏิบัติงานดานระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษา จํานวน 38 คน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1 ในอําเภอเมืองเชียงใหมป
การศึกษา 2548 เคร่ืองมือเปนแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวขางตน นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโ ดยใช
ความถี่และรอยละผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาไดปฏิบัติแทบทุกขั้นตอนของ
การจัดการระบบสารสนเทศ คือ ขั้นการรวบรวมขอมูล ข้ันการตรวจสอบขอมูล ข้ันการประมวลผลขอมูล ขั้น
การนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ และขั้นการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ สวนปญหาท่ีพบ คือ การจัดลําดับ
ความสําคัญและความจําเปนของขอมูล การตรวจสอบขอมูลดวยวิธีการเปรียบเทียบกับขอมูลในอดีต 
งบประมาณในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลการนําเสนอขอมูลและสารสนเทศโดยใชสไลด และการจัดเก็บ
ขอมูลและสารสนเทศโดยใชวีดีทัศนบุคลากรมีจํากัด มีภาระงานมาก ขาดความรูความชํานาญ และไมมี
ผูรับผิดชอบโดยตรง 

เทวัญ ทองพลับ (2548) ไดศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับงานบริหารคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน
ใหกับผูปฏิบัติงาน โดยการรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารและผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ ในคณะ
บริหารธุรกิจ และการวิเคราะหขอมูลที่ฝายงานตางๆ จัดเก็บ แลวนํามาวิเคราะหโดยใชแนวคิด วงจรการพัฒนา
ระบบ พบวา การจัดเก็บขอมูลของคณะบริหารธุรกิจ ไมเปนระบบ ทําใหมโีอกาสสูญหายของขอมูลได การคนหา
ขอมูลทําไดยาก ขาดการเชื่อมโยงขอมูลระหวางงาน ผูบริหารขาดขอมูลที่ชวยสนับสนุนการตัดสินใจทําใหการ
ดําเนินงานของคณะบริหารธุรกิจยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ดังนั้นจึงไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการของคณะบริหารธุรกิจ โดยใชภาษา PHP Version 4.2.3 เปนเครื่องมือในการพัฒนาระบบงานภายใต
ระบบการจัดการฐานขอมูล MySQL โดยระบบที่พัฒนาขึ้นมาสามารถแสดงผลลัพธได 2 รูปแบบ คือ การ
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แสดงผลทางจอภาพและแสดงผลทางเครื่องพิมพ และจากการวิเคราะหระบบงานเดิม แตละงานยังใชระบบ
จัดการขอมูลในรูปแบบเอกสาร มีการใชระบบคอมพิวเตอรเพียงบางสวน เชน งานบุคลากร งานดานงบประมาณ
ใชโปรแกรมสําเร็จสํานักงานในการจัดเก็บขอมูล ไมมีระบบฐานขอมูลรวมและขาดการเชื่อมโยงขอมูล ซึ่ง
จําเปนตองพัฒนาเพ่ือใหระบบขอมูลตางๆ มีการเชื่อมโยงกัน สามารถคนหาไดงาย และพัฒนาเปนระบบ
สารสนเทศในองคกรตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบงานผูที่ควรจะมีบทบาทอยางมากในการรวม
พัฒนา คือ ผูปฏิบัติงาน และผูใชระบบ  

จันทิรา จันทรเลิศ (2548) ไดศึกษาการจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพของ
สถานขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 4 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการจัดการ
ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม เขต 4 และเพื่อศึกษาการมีขอมูลสารสนเทศที่มีความสัมพันธกับมาตรฐานการศึกษา และตัวบงชี้ ฉบับ
ปรับปรุง 2547 พบวา ยังไมมีระบบสารสนเทศท่ีใชในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเนื่องจากการ
บริหารงานในยุคปจจุบันมีความซับซอนข้ึน มีการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี ซึ่งการมีระบบสารสนเทศที่ดี
จะชวยใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน เพ่ือใหทุกหนวยงานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศท่ีเปนระบบ
พรอมที่จะนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนลดความซ้ําซอนในการ
ปฏิบัติงาน โดยใชการออกแบบวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลสารสนเทศกับมาตรฐานการศึกษาและตัว
บงชี้ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2547 และนําเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความสอดคลอง และ
ความถูกตอง และความครอบคลุมดานเนื้อหา ทั้งนี้เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา เปนแบบสอบถามจากกลุม
ประชากรที่เปนขาราชการประจําสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม เขต 4 ซ่ึงเปนสถานศึกษาที่
ไดรับการประเมินคุณภาพจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา : สมศ. ประจําป
การศึกษา 2547 จํานวน 52 โรงเรียน จากครูผูรับผิดชอบงานสารสนเทศ จํานวน 52 คน และครูผูรับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 52 คน ผลการวิเคราะห ทุกโรงเรียนมีการสรางระบบขอมูลสารสนเทศ ท่ี
มีความถูกตอง ครบถวน ตรงกับความตองการใชงาน และใชสารสนเทศเปนขอมูลในการตัดสินใจ  การกําหนด
นโยบายและการวางแผนไดเปนอยางดี 
  

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
การพัฒนาระบบระบบจองหองประชุมออนไลน พบวา ที่การพัฒนาระบบการจองหองประชุม ตาม

ขั้นตอนที่ไดกลาวมาท้ังหมดขางตนทําใหไดโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถทํางานไดตรงกับความตองการที่
ไดกลาวมาตามขอบเขตของโครงงาน นอกจากนั้นระบบยังสามารถตอบสนองในการทํางานไดอยางรวดเร็ว ได
แสดงผลลัพธที่ถูกตองตรงตามขอกําหนดตามที่ไดกลาวไว โดยการนําเทคโนโลยีของเว็บ มาประยุกตใชในการ
จองหองประชุม เพื่อใหสามารถเก็บประวัติการจอง ผูใชงานสามารถจองหองประชุมไดสะดวกข้ึนและรวดเร็วขึ้น 
โดยอาศัยคอมพิวเตอรเปนสื่อกลางในการดําเนินการสรางระบบสนับสนุนจองหองประชุมออนไลน เปนตนแบบ
ของการนําเทคโนโลยีที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนอยางคุมคา อันจะนําไปสูการพัฒนาระบบท่ีรองรับกับอุปกรณ
ตางๆ ในอนาคต  

การเก็บขอมูลการจองหองประชุมไวเปนเอกสารซึ่งอาจสูญหาย บางครั้งมีการแกไขหรือปรับปรุงขอมูล 
โดยไมแจงใหผูใชทราบลวงหนาทําใหเกิดความเสียหายและยุงยากตอผูมาขอใชหองประชุม หากมีการนําระบบ
การจองหองประชุมออนไลนมาใชงานจะทําใหเกิดความสะดวกตอผูใช และองคการมีระบบการจองหองประชุม 
ออนไลนไวใชงานดวย  
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ภาพที่ 1 ผังการจองหองประชมุออนไลน 

 

หลังจากการทดสอบระบบจะพบวาระบบสามารถทํางานไดตรงกับความตองการของงานจองหองประชุม
สําหรับผลท่ีไดรับตอผูพัฒนาพัฒนาโปรแกรมระบบการจองหองประชุม ทําใหผูพัฒนาไดเรียนรูประสบการณใหมๆ 
อยางมากในการพัฒนาโปรแกรม ทําใหตองมีการฝกฝน พัฒนาตนเองในหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนภาษาทาง
คอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีที่นํามาใชในเว็บแอพพลิเคชั่น นอกเหนือความรูที่ไดรับทางดานวิชาการแลว ผูพัฒนา
ยังไดรับประสบการณชีวิต ซึ่งไดแก การชวยเหลือเพื่อน การมีความอดทนตออุปสรรคปญหา และการทํางานใน
ภาวะกดดัน ซึ่งทั้งหมดนี้ทําใหผูพัฒนาสามารถนําไปประยุกตใชไดในอนาคตได 
ในการดําเนินการมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

1. จัดทําคูมือการใชงานสงใหแตละหนวยงาน และจัดทําเปนองคความรูนําข้ึนเว็บไซดของหนวยงาน 
2. ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณเครือขายใหทํางานไดตลอดเวลาจัดเจาหนาที่ ดูแลอุปกรณ

เครือขายใหเพียงพอ 
 3. ควรมีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนแอนดรอยดและระบบปฏิบัติการไอโอเอส 
 4. ควรมีอีเมลแจง เตือนไปยังผูจองอัตโนมัติ 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยประจําหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและรัฐ

ประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ทุกทาน ท่ีไดใหความรูและประสบการณที่เปนประโยชน อีกทั้งใหการ
สนับสนุนและเปนกําลังใจใหกับผูทําโครงงานคอมพิวเตอร 
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การสรางสรรคงานโฆษณาในส่ือ YouTube ใหดึงดูดความสนใจในการตลาดยุคดิจิทัล 
 
ADVERTISING CREATION ON YOUTUBE INSURANCE ADVERTISEMENT 
IN DIGITAL MARKETING 
 
ผูวิจัย   พีรพจน  ยอดยิ่ง  

นนทภรณ  บญุจึงเจริญรัตน 
 

บทคัดยอ 
ปจจุบันถือไดวาเปนยุคดิจิทัล ซึ่งการสื่อสารการตลาดมีอิทธิพลกับผูบริโภคเปนอยางมากทั้งดาน

ทางเลือก ชองทางในการสื่อสารเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจกับผลิตภัณฑหรือบริการนั้นๆ โดยมี ความ
หลากหลายของสื่อตางๆ ที่มีการแขงขันกันสงผลใหเกิดกลุมผูบริโภคกลุมใหมในยุคดิจิทัล สิ่งที่เห็นไดชัดเจนคือ 
การเชื่อมตออินเตอรเน็ตลอดเวลา มีการอัพเดตขอมูล แบงปน (share) ขาวสารและใชชีวิตอยูกับสื่อ สังคม
ออนไลนเปนสวนใหญ หากนักการตลาดหรือนักสื่อสารการตลาดหากยังใชรูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบเดิมๆ 
กับกลุม ผูบริโภค ในยุคดิจิทัล ความสําเร็จในดานการสื่อสารการตลาดคงเกิดข้ึนไดยาก ซ่ึงการสื่อสาร การตลาดสู
กลุมผูบริโภคกลุมนี้ จะตองเปนการสรางความรูสึกที่ดีและความผูกพันอยางลึกซ้ึงใหกับ ผูบริโภค ดังนั้นนักสื่อสาร
การตลาดจึงตองมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการตลาดใหหลากหลายและเลือก ชองทางในการส่ือสารใหเหมาะสมกับ
พฤติกรรมการใชชีวิตของผูบริโภคกลุมนี้ ในรูปแบบการตลาดยุค ดิจิทัล (Digital Marketing) ซึ่งมีหลักการทํา
การตลาดที่เขาใจงาย เขาถึงผูบริโภคไดเปนอยางดี โดย อาศัยสื่อสังคมออนไลน(Social media) เปนชองทางใน
การทําการสื่อสารการตลาด อาทิ การสรางแบรนดบน Facebook การทํากิจกรรมการขายผลิตภัณฑบน 
YouTube และยังมีแนวคิด อื่นๆมาประยุกตใชอยางการตลาดรูปแบบไวรัส (Viral Marketing), การตลาดเชิง
เนื้อหา (Content Marketing) และการตลาดแบบเรียลไทม (Real- Time Marketing) เปนตน 
 
คําสําคัญ : การสรางสรรคงานโฆษณา , ส่ือ YouTube , การตลาดยุคดิจิทัล 
 
Abstract 

Nowadays, the world is turning into a digital era in which marketing 
communication greatly influences consumers both in choices and channels supporting 
determination on products and services. Variety of media competing in the market 
produce new group of consumers in the digital era. Obviously, there are internet 
connections around the clock, data updating, information sharing and mostly living with 
social and online media. If marketing experts or marketing communicators still use out-
of-date patterns of marketing communication with digital consumers, it will definitely be 
difficult to be successful. Marketing communication for this group of consumers has to 
be creating consumers’ good attitude and deep commitment. Therefore, marketing 

communicators needs to adjust a marketing pattern to be variety and select proper 
communicating channels to fit these consumers’ living behaviors. Digital marketing has 

marketing principles easy to understand and effectively access to consumers by applying 
social media as channels for marketing communication. For example, branding on 
Facebook, product selling activities on YouYube and other ideas which can be applied to 
use such as viral marketing, content marketing and real-time marketing etc. 

Key words : Advertisement Creation, YouTube Media, Digital Marketing Era
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บทนํา 
  YouTube (ยูทูบ) ถือเปนหนึ่งในประเภทของสื่อในยุคดิจิทัล ที่เปนเว็บไซตแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอที่มี
ชื่อเสียง (www.YouTube.com) โดยในเว็บไซตดังกลาว เปดใหผูใชสามารถอัพโหลดภาพวิดีโอเขาไป เปดดูภาพ
วิดีโอท่ีมีอยู และแบงปนภาพวิดีโอเหลานี้ใหคนอื่นดูไดโดยไมเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งส้ิน ใน YouTube จะมีขอมูล
เนื้อหามากมาย ไมวาจะเปน คลิปภาพยนตรสั้น ๆ คลิปที่มาจากรายการโทรทัศน มิวสิกวิดีโอ และวิดีโอ บล็อก
กิ้ง (ซึ่งเปนการสรางบล็อกโดยมีสวนของขอมูลที่เปนภาพ วิดีโอเปนสวนประกอบ โดยเฉพาะเปนภาพวิดีโอที่เกิด
จากมือสมัครเลนถายกันเอง) คลิปวิดีโอที่เผยแพรอยูบนเว็บไซต YouTube สวนมากเปนไฟลคลิปสั้น ๆ ประมาณ 
1 - 10 นาที ถายทําโดยประชาชนท่ัวไป แลวอัพโหลดขึ้นสูเว็บไซตของ YouTube โดยมีการแบงประเภทและจัด
อันดับคลิปเอาไวดวย เชน ไฟลลาสุด, ไฟลที่มีผูชมมากที่สุด, ไฟลที่ไดรับการโหวตมากท่ีสุด เปนตน 
 ปจจุบัน Google ถือเปนเจาของ YouTube และไดมีการเปดตัว YouTube ประจําประเทศไทยอยาง
เปนทางการ (YouTube.co.th) ต้ังแตเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ในแงของ user ที่ยังสามารถเปดดูวิดีโอได
เหมือนเดิม ในขณะท่ีนักการตลาดและผูสราง content จะสามารถใช YouTube ชวยในการสรางรายไดจาก
การเผยแพรโฆษณา สาเหตุเพราะดวยตัวเลขของคนไทยท่ีเขาไปดูและใชงาน YouTube มากเปนอันดับ 2 ของ
โลก รองจากอเมริกา และปจจุบัน YouTube ไดเปน VDO Social Media Sharing ที่ใหญที่สุด มีผูเขาชม
มากกวา 60 ลานคนตอเดือน ซ่ึงผูสรางสรรคคลิปบน YouTube Channels ของตัวเองเพิ่มมากขึ้นและยัง
สามารถหารายไดจากโฆษณาไดอีกดวย สวนขอดีของนักการตลาดคือสามารถซ้ือโฆษณาท่ีจะปรากฏในหนา
วิดีโอตาง ๆ บน YouTube ไดงายมากข้ึนโดยผูใชงานสามารถเลือกรูปแบบพ้ืนที่โฆษณาบน YouTube ได 
 ขอมูลจากนิตยสารมารเก็ตเธียร (Marketeer, 2559: ออนไลน) พบวา ดวยเวลาเพียง 1 ป หลังจากท่ี 
YouTube ประเทศไทย ไดมีการเปดตัวอยางเปนทางการ แสดงใหเห็นถึงการเขามาสรางการเปล่ียนแปลง
หลากหลายประการดวยกัน ไดแก 
  1. จํานวนชั่วโมงในการชม YouTube ในประเทศไทยเติบโตสูงขึ้นรอยละ 110 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา 
มากกวา ท่ัวโลกที่ เติบโตรอยละ 50 โดยทั่วโลกมีผูชม YouTube กวา 6,000 ลานชั่วโมงตอเดือน 
  2. จํานวนมากกวารอยละ 50 ของคนไทยและคนเอเชียดู YouTube ผานมือถือ โดยทั่วโลกมียอดการดู 
YouTube ผานมือถือรอยละ 50 ซึ่งสมารทโฟนถือเปนอุปกรณที่ชวยกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการดูคอนเทนต
ตาง ๆ ของ YouTube บนมือถืออยางรวดเร็วและเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
 3. ผูบริหาร YouTube สํานักงานใหญ มีความต่ืนเตนกับปรากฏการณของ YouTube ในประเทศไทย 
ในฐานะ Top 10 ของโลก ท่ีใชเวลาบน YouTube สูงสุดประเทศหนึ่ง และ Top 10โฆษณาบน YouTube ที่มี
ยอดรับชมสูงสุดในเอเชีย ไดแก โฆษณาไทยประกันชีวิตชุด Unsung Heros 
 4. คนไมไดดูทีวีนอยลง แตจะเปลี่ยนชองทางในการบริโภคคอนเทนตจากหนาจอทีวีเปนบนมือถือ แท็ป
เล็ต และคอมพิวเตอรมากขึ้น และการเติบโตของสมารทโฟนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูบริโภคบริโภคคอนเทนต
และสื่ออยาง YouTube ผานมือถือมากข้ึน โดยรอยละ 45 ของคนไทยดูทีวีไปพรอม ๆ กับการเลนอินเทอรเน็ต 
 5. 3 คอนเทนตหลักที่คนไทยนิยมดูผาน YouTube ไดแก เพลง เอนเตอรเทน และเกมม่ิง เนื่องจาก
เปนหมวดที่มีคอนเทนตที่มีอยูใน YouTube จํานวนมาก 
 6. สิ่งที่ทําให YouTube ประเทศไทยเติบโตอยางกาวกระโดดมาจาก Ecosystem Online VDO ที่ลง
ตัวจากการผสมผสานระหวาง Content Creater ทั้งรายใหญและรายเล็กที่หลากหลายท้ัง Content จากชอง
รายการทีวี คายเพลง หรือแมแตคอนเทนตที่นาสนใจจาก Creater รายบุคคล 
 7. ตลอด 1 ปที่ผานมามีชอง YouTube ในประเทศไทยที่มีผูตามมากกวา 1 ลานคน มากถึง 13 ชอง 
ไดแก Relieve Records, Genie Records, GMM Grammy Official, GMM One TV, VRZO, GHT, 
Kamikaze, LOVEiS, RS Friends, Rsiam, The Voice Thailand, We Records และ Workpont Official 
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 8. มี 2 นวัตกรรม ใหมที่เขาขับเคลื่อนการเติบโตของ YouTube ในปนี้ไดแก VDO Data Packets 
รวมกับโอเปอเรเตอรใหบริการดาตาชม YouTube ในลักษณะแพคเก็จเหมาจาย และYouTube Offline ที่ชวย
ใหดูวีดีโอบน YouTube ไดในขณะที่ไมตออินเทอรเน็ต โดยระบบจะเก็บวีดีโอที่ผูชมตองการเก็บไวดูชวงเวลา
ออฟไลนไว 48 ชั่วโมง โดย YouTube Offline ในประเทศไทยเปนประเทศที่ 4 ท่ีเปดใหบริการ โดยอินเดีย เปน
ประเทศแรก ตามมาดวย อินโดนีเซีย ฟลิปนส 
 จากขอมูลเม่ือป พ.ศ. 2558 พบวา โฆษณาของไทยสามารถติดอันดับ 1 ใน 10 ของโฆษณาบน 
YouTube ที่มียอดรับชมสูงสุดในเอเชียในชวงป พ.ศ. 2557 ไดแก โฆษณาชุด Unsung Heroes จากไทย
ประกันชีวิต โดยเมื่อป พ.ศ. 2558 ก็ยังพบวา บริษัทไทยประกันชีวิตยังคงสานตอความสําเร็จดวยการครอง
อันดับสูงสุดบน Leaderboard สําหรับไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2558 ดวยโฆษณาสุดประทับใจในชุด           
The Reason ซ่ึงเปนหนังสั้นความยาวกวา 4 นาที ที่สํารวจความเปนมาของเพลงสรรเสริญพระบารมี พรอมทั้ง
ตั้งคําถามเพ่ือกระตุนใหผูชมชาวไทยคิดใครครวญเกี่ยวกับเหตุผลของการยืนตรงเพื่อรองเพลงสดุดี
พระมหากษัตริยของไทย โดยโฆษณาของไทยประกันชีวิตนับเปนผลงานชิ้นเยี่ยมที่ชวยกระตุนอารมณความรูสึก 
โดยมียอดรับชมสูงกวา 3 ลานวิวทั่วโลก นอกเหนือจากไทยประกันชีวิตแลว ยังมีแบรนดอื่น ๆ ใน 
Leaderboard ที่สรางความประทับใจใหแกผูชมจํานวนมาก ทั้งนี้ บริษัทของไทยตระหนักวา YouTube ทําลาย
ขอจํากัดของโฆษณาทางทีวีทั่วไป ซึ่งมีความยาวเพียง 30 หรือ 60 วินาที ทั้งยังเปดโอกาสใหบอกเลาเรื่องราว 
และนําเสนอเนื้อหาที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับ YouTube โดยเฉพาะ เพ่ือดึงดูดและใกลชิดกับผูชมอยางลึกซึ้ง 
(marketingoops, 2558 : ออนไลน) 
 

เน้ือเรื่อง  
  YouTube (ยูทูบ) เปนเว็บไซตแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอที่มีชื่อเสียง (www.Youtube.com) โดยใน
เว็บไซตดังกลาว เปดใหผูใชสามารถอัพโหลดภาพวิดีโอเขาไป เปดดูภาพวิดีโอที่มีอยู และแบงปนภาพวิดีโอ
เหลานี้ใหคนอื่นดูไดโดยไมเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น ใน YouTube จะมีขอมูลเน้ือหารวมถึงคลิปภาพยนตรสั้น ๆ 
และคลิปที่มาจากรายการโทรทัศน มิวสิกวิดีโอ และวิดีโอ บล็อกกิ้ง (ซึง่เปนการสรางบล็อกโดยมีสวนของขอมูลที่
เปนภาพ วิดีโอเปนสวนประกอบ โดยเฉพาะเปนภาพวิดีโอที่เกิดจากมือสมัครเลนถายกันเอง) คลิปวิดีโอที่
เผยแพรอยูบนเว็บไซต YouTube สวนมากเปนไฟลคลิปสั้น ๆ ประมาณ 1 - 10 นาที ถายทําโดยประชาชน
ทั่วไป แลวอัพโหลดขึ้นสูเว็บไซตของ YouTube โดยมีการแบงประเภทและจัดอันดับคลิปเอาไวดวย เชน ไฟล
ลาสุด, ไฟลที่มีผูชมมากที่สุด, ไฟลที่ไดรับการโหวตมากที่สุด เปนตน 
  ในปจจุบัน YouTube ไดมีการเปดโดเมนเนมใหมสําหรับ YouTube Thailand คือ YouTube.co.th 
ดวยเหตุผลหลักที่วาตองการใหคนไทยสามารถดูเนื้อหาท่ีกรองไวสําหรับคนไทยโดยเฉพาะไดนั่นเอง และก็ยังใช
โดเมนหลัก YouTube.com ไดเชนกัน ทั้งนี้ทาง YouTube จะทําการแสดงเนื้อหาสงใหผูใชคนไทยไดครบถวน
ทั้ง Content ของคนไทยและตางประเทศก็สามารถรับชมไดจากทั้ง 2 โดเมนเนม โดยคนไทยจะสามารถรับชม
วีดีโอจากผลงานการสรางสรรคของคนไทยมากข้ึน สามารถดูรายการวีดีโอยอดนิยมที่คนไทยชมมากที่สุดได และ
เขาถึงเนื้อหาทองถิ่นไดมากข้ึน กลุมเนื้อหาท่ีสามารถสรางรายไดและจะถูกคุมครองสิทธิ์ไดแก 
 1. เพลง (รวมถึงเพลงที่นํามาทําใหม เนื้อเพลง และเพลงพื้นหลัง) 
 2. กราฟกและภาพ (รวมภาพถายและอารตเวิรก) 
 3. ภาพจากภาพยนตรหรือโทรทัศน 
 4. ภาพจากวิดีโอเกมหรือซอฟตแวร 
 5. การแสดงสด (รวมถึงคอนเสิรต การแขงขันกีฬา และการแสดงตางๆ) 
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 ตัวอยางของเนื้อหาที่อาจมีสิทธิ์ในการสรางรายได เชน คุณถายภาพยนตรเกี่ยวกับแมวของคุณ และ
ไมมีการใสเพลงประกอบ วิดีโอของคุณมีเพลงที่ไดมาจากการจายคาบริการเพียงคร้ังเดียวแตใชไดหลายครั้ง และ
คุณสามารถพิสูจนสิทธิ์ในการใชเชิงพาณิชยไดโดยใชลิงกที่ไปยังขอกําหนดของเพลงดังกลาวนั้นโดยตรง  เพ่ือน
ของคุณสรางเนื้อหาสําหรับวิดีโอของคุณและระบุเปนลายลักษณอักษรวาคุณสามารถใชและสรางรายไดจาก
วิดีโอดังกลาวได คุณไดสรางเพลงตนฉบับดวยตนเองและไมไดเซ็นสัญญากับคายเพลงใดๆ ไว 
 สิทธิ์ประโยชนสําหรับพันธมิตร วิดีโอที่มีสิทธิ์ทําเงินจากโฆษณาและ/หรือคาธรรมเนียมที่เก่ียวของได
ในฐานะท่ีเปนพันธมิตรของ YouTube ประเทศไทยไดแก  
  1. เพิ่มศักยภาพในการสรางรายได YouTube เปนชุมชนวิดีโอออนไลนที่ใหญที่สุดในโลก ซึ่งจะชวย
ใหผูผลิตวิดีโอตางๆสามารถสรางรายไดจากเนื้อหาตนฉบับและมีคุณภาพ เขากันไดกับผูลงโฆษณา โดยเปดรับ
โฆษณา และติดตามการชําระเงินจากยูทูป ในฐานะผูผลิต (Creator) ที่ดีที่สามารถทําเงินจากโฆษณาหรือ
คาธรรมเนียมที่เก่ียวของไดในฐานะที่เปนพันธมิตร YouTube ได 
  2. ยืดหยุนดวยขอตกลงที่ไมใชแบบเฉพาะตัว YouTube ไมไดจํากัดวาพันธมิตรจะตองอัปโหลด
และเผยแพรเนื้อหาเฉพาะประเทศไทยเทานั้น แตสามารถสรางรายไดจากเนื้อหาเพื่อเผยแพรสูผูชมบน 
YouTube ไดทั่วโลก 
  3. ติดตามและจัดการผลงานของคุณ YouTube Analytics จะใหผูผลิตวิดีโอสามารถติดตาม
ประสิทธิภาพของวิดีโอที่อัพโหลดขึ้นไปไดวามีสถิติเปนอยางไร และยังสามารถติดตามรายไดที่ ไดรับจาก 
YouTube ไดอีกดวย 
โฆษณาบน YouTube แบงออกเปน 3 กลุมหลักไดแก 
1. โฆษณาบนหนาแรก (Home page) 

1.1 Masthead ทาง YouTube เรียกชิ้นโฆษณาท่ีอยูบนสุดนี้วา Masthead ซ่ึงมีอยู 2 รูปแบบไดแก 

 
รูปที่ 1 (ลักษณะโฆษณาบน YouTube) 

i. Masthead home:เปนหนวยโฆษณาดานบนหนาแรกของเราคือหนวยเดสกท็อปบนหนาขนาด 
970×250 พิกเซล ซึ่งจะแสดงเต็มความกวางบนหนาแรกของ YouTube ใตแถบคนหา (มีแบบท่ีสามารถกด
ขยายไดดวย) 

ii. Masthead lite: เปนหนวยโฆษณาวิดีโอขนาด 760×150 พิกเซล โดยความกวางจะนอยกวาแบบ 
Masthead home โดยจะเวนพื้นที่เมนูซายเอาไวอยู และจะประกอบดวยหนวยโฆษณายอย 2 สวนคือ 

1. วิดีโอขนาด 265×150 พิกเซล (กําหนดใหเลนเลนอัตโนมัติ หรือ คลิกเพื่อเลนวิดีโอ ก็ได) 
2. เน้ือหาของแบนเนอรขนาด 495×150 พิกเซล 
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1.2 TrueView in-Search: รูปแบบการโฆษณาแบบ Keyword search คลายกับ Google Search 
แตละอิงจากฐานคําคนของ YouTube โดยแสดงอยูรายการแรกๆของผลคนหาบน YouTube 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 (ลักษณะโฆษณาบน YouTube) 
 

2. โฆษณาบนหนาดูวิดีโอ (Watch page) 
  2.1 Display ad (Standard Banner): แสดงโฆษณาทางชองขวามือของหนาดูวิดีโอตางๆ 

 
รูปที่ 3 (ลักษณะโฆษณาบน YouTube) 

  2.2 Overlay in-video ad 

 
รูปที่ 4 (ลักษณะโฆษณาบน YouTube) 

  2.3 True View แบงออกเปน 2 แบบไดแก 
   2.3.1 TrueView in-Display 

 
รูปที่ 5 (ลักษณะโฆษณาบน YouTube) 
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  2.3.2 TrueView in-Stream ซึ่งแบงยอยเปน 3 ประเภทไดแก 

 
รูปที่ 6 (ลักษณะโฆษณาบน YouTube) 

A. In-Stream Select: วิดีโอโฆษณาความยาว 30 วินาที ที่จะเลนกอนวิดีโอของ YouTube 
partner videos และผูชมจะสามารถกดขามไดหลังจากโฆษณานี้แสดงไปแลว 5 วินาที 
คิดเงินแบบ CPM และจะนบัจากวิดีโอนี้ถูกโหลดขึ้นมาเลย 

B. In-Stream Short 

C. In-Stream Short 
3. โฆษณาบนหนา Brand Channel (Channel page)  
 สําหรับแบรนดที่เปดหรือทําการ Verified channels แลวก็จะมีหนวยโฆษณาพิเศษท่ีเรียกวา 
YouTube Gadget ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหแบรนดสามารถปรับแตงหนานี้เปนอะไรก็ได ยกตัวอยางเชน
สามารถใส Microsite ที่ทําข้ึนมาแลวติดตั้งลงบนเมนูที่เพิ่มขึ้นมาใหมบน Channel page ของตัวเองได ซึ่งจะ
เปดโอกาสใหแบรนดสามารถสรางสรรคหนา YouTube Gadget นี้ของตัวเองไดอยางอิสระ 
 รูปที่ 7 ตัวอยางการทําโฆษณาบนหนา Brand Channel ของทาง Pepsi ท่ีใชรูปแบบของ YouTube 

Gadget 
การคิดเงินแบบ CPM, CPC และ CPV ของ YouTube 
  การคิดคาใชจายในการลงโฆษณาของ YouTube นั้นจะคลายกับของ Google AdWords ท่ีจําแนกได
เปน 3 แบบคือ 
 1. CPM: คือมีการคิดเงินจากยอดวิวที่เกิดขึ้นจริง 1,000 คร้ัง โดยราคาของประเทศไทยคิดเงิน CPM 
ทั้ง In-Stream, In-Video และ Prime Packs ในราคา CPM Standard = $8.21 
 2. CPC: คือการคิดเงินจากยอดคลิกที่เกิดขึ้นบน Display ad อางอิงขอมูลและประมูลราคา (Bidding) 
จาก AdWords Conversion Tracking 
 3. CPV: คือการคิดเงินของการลงโฆษณาแบบ TrueView (In-Stream, Search, Display) และอางอิง
ขอมูลและประมูลราคา (Bidding) จาก AdWords Conversion Tracking เชนกัน 
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 นอกจากทาง YouTube จะแนะนํารูปแบบการโฆษณาตางๆที่มีใหเลือกลงแลว ยังเปดตัว Video 
Platform สําหรับนักสรางสรรคหรือ Creative สามารถเรียนรูการสรางวิดีโอรวมผานเครื่องมือ RichMedia 
Development & Dynamic solution optimizing the creative workflow ของทาง YouTube ที่มีใหอีก
ดวย เพื่อใหสามารถผลิตวิดีโอโฆษณาและออกแบบ Brand Channel ออกมาใหมี Engagement ที่ดี รวมไป
คําแนะนําในเรื่องการวงกลยุทธ Video Strategy framework ใหกับฝง Creative นํากลับไปออกแบบการทํา 
Video Marketing ใหเหมาะสมกับคนไทยอีกดวย (marketingoops, 2559 : ออนไลน) 
 
หลักการสรางสรรคงานโฆษณา 
 แนวคิดหนึ่งที่นิยมใชในการสรางสรรคงานโฆษณา ไดแก AIDA ซึ่งเปนทฤษฎีผลกระทบจากการโฆษณา
ตอพฤติกรรมผูบริโภคในยุคแรก ๆ ซ่ึงปจจุบันก็มีแนวคิดใหม ๆ เกิดขึ้นมามากมายตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป 
แตอยางไรก็ตามแนวคิดใหม ๆ ก็ยังคงเกิดผลกระทบท้ัง 4 ประการตามหลัก AIDA ดังนี้  

1. ความตั้งใจ (Attention) นับเปนขั้นแรกที่สําคัญมากของการเขียนขอความโฆษณาท่ีตองหาจุด
ดึงดูดใจ หรือเทคนิคแปลกใหมมาทําใหผูรบัสาร หยุดและสะดุดในขอความโฆษณานั้นวามีคุณคา คุณประโยชน 
และเกิดความตั้งใจที่จะอานขอความนั้นอยางทันทีทันใด สวนใหญคือ การพาดหัวโฆษณา  

2. ความสนใจ (Interest) เปนขั้นที่ตอจากเกิดความต้ังใจแลว มีแนวโนมที่จะเปล่ียนมาสนใจวา
ผลิตภัณฑที่อยูในการโฆษณานั้น มีคุณสมบัติเดนประการใดที่นาจะสนใจบาง จึงเปนขั้นที่เริ่มอานเร่ืองราวอยาง
จริงจังเพื่อดูวาขาวสารในการโฆษณานั้น มีจุดของผลประโยชนตรงกับที่ผูบริโภคกลุมเปาหมายคาดหวังไวหรือไม  

3. ความปรารถนา (Desire) เปนข้ันที่สามที่ผูบริโภคท่ีคาดวาจะเปนลูกคาเกิดความตองการสินคา
ขึ้นมาในใจ เพราะผลิตภัณฑนั้นมีคุณประโยชนตรงกับความตองการ หรือมีคุณสมบัติที่ดีเดนพอจึงเกิดความ
อยากไดขึ้น ขั้นนี้ถาเปนการขายโดยพนักงานขายก็แสดงวาเขาเปดการขายไดแลว แตลูกคายังไมคอยมั่นใจ
เทาท่ีควร พนักงานขายจึงตองทําใหลูกคาเกิดความมั่นใจในขั้นตอไป ในขั้นนี้จึงเปนการใชสิ่งเราที่ตรงกับความ
ตองการของลูกคา เชน การขจัดปญหา หรือการหลีกเลี่ยงปญหา เปนตัวกระตุนความตองการ 

4.  การกอปฏิกิริยา (Action) เปนข้ันสุดทายที่ผูบริโภคที่คาดวาจะเปนลูกคาตัดสินในสนองตอบตอ
การโฆษณานั้น ๆ เชน การตอบรับใบส่ังซื้อ การนําคูปองไปซื้อสินคานั้น การไปเย่ียมชมตัวแทนจําหนาย หรือ
การไปเดินหาซ้ือสินคาตรายี่หอนั้นงานโฆษณาเปนงานท่ีตองใชความคิดสรางสรรค (Creativity) การสรางสรรค
งานโฆษณาท่ีดีควรกําหนดวัตถุประสงคในการ โฆษณา และการสงเสริมการตลาดโดยใชหลัก AIDA MODEL ซ่ึง
ทําใหเกิดผล 4 ประการ ดังนี้ (เสรี วงษมณฑา ,2536) 

 
รูปที่ แสดงพีระมิดหลักการสรางสรรค Creative Pyramid : A I C A 
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   จากพีระมิดในรูปที่ 6.1 จะเห็นไดวากลยุทธการสรางสรรคนั้น มีการพัฒนาอยางเปนลําดับขั้น โดยเนน
ใหความสําคัญตั้งแตการสรางความดึงดูดใจในงานโฆษณา ตอเนื่องดวยการสรางความ นาสนใจ ใชความ
นาเชื่อถือ เพื่อกระตุนผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ จนเกิดพฤติกรรมการ ตอบสนองจากผูบริโภคในท่ีสุf 
การกําหนดวัตถุประสงคการโฆษณา 
  กลยุทธในการสรางสรรคงานโฆษณา (Creative Strategy) เปนขั้นตอนในการสรางงานโฆษณาที่มี
คุณภาพ สามารถ สรางความแปลกใหม โดยใชความรู เหตุผล จินตนาการ สรางเอกลักษณ และแนวความคิดที่
เหมาะสม สรางความรูสึกตอเน่ือง และแสดงใหเห็นความแตกตางระหวางความคิดหรือสิ่งของ ประเด็นสําคัญใน
การสรางสรรคงานโฆษณาคือการกําหนดวัตถุประสงค ในการโฆษณา ซึ่ง วัตถุประสงคของการสรางสรรคงาน
โฆษณา (Creative Objective) สามารถกําหนด โดยถือเกณฑ 3 ดานคือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2538,) 
 1. วัตถุประสงคเพื่อมุงผลการขายสินคา Marketing Objective โดยมุงที่จะกระตุนยอดขายจาก
ผูบริโภค พอคาปลีก ตัวแทนจําหนายหรือพนักงานขาย 
 2. วัตถุประสงคเพื่อผลทางพฤติกรรม Action Objective เพ่ือกระตุนใหผูบริโภคเกิดการตอบสนอง 
หรือ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เชน การทดลองใช การตัดสิน ใจซ้ือหรือการซ้ือในปริมาณที่มากข้ึน 
 3. วัตถุประสงคเพื่อผลของการส่ือสาร 
  3.1 สรางการตระหนักรู (Awareness) การทําใหกลุมเปาหมายเกิดความตระหนักและรับรู 
ตอคุณคาของ brandโดยเนื้อหาที่ตองการสื่อสาร จะตองเขาถึงกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และมักจะ ใช
กระบวนการสื่อสารที่สรางความสนใจ(impact) และสรางใหเกิดการมีสวนรวมของกลุมเปาหมาย 
  3.2 สรางความรู (Knowledge) ใหเกิดการรับรู ใหแยกเห็นความแตกตาง ใหเกิด ความเขาใจ
และพึงพอใจเพ่ือใหขาวสารชี้แจง โนมนาวใจ สรางความนาสนใจ 
  3.3 สรางความรูสึก ( ffective) การโฆษณาตองเชิญชวนใหผูบริโภคกลุมเปา หมายเกิด
พฤติกรรมการตอบสนอง (Action) โดยการซ้ือสินคาหรือใชบริการ 
แนวความคิดในโฆษณา 
  ในทางโฆษณา คอนเซปต หมายถึง เรื่องราวหรืออารมณที่เราตองการสื่อออกไป กระบวนการคิดคอน
เซปตของแตละคนจะไมเหมือนกัน บางคนเร่ิมจากเขียนสิ่งตางๆที่เก่ียวกับเร่ืองที่กําลังทําลงในกระดาษ แลวมอง
หาความสัมพันธระหวางคําที่นาสนใจที่ดึงออกมาใชเปนคอนเซปตได  บางคนคิดเปนภาพ ก็จะลงมือสรางภาพ
ออกมากอน เมื่อภาพดูนาสนใจแลว คอยนําภาพนั้นมาถอดเปนคอนเซปตอีกที การคิดคอนเซปต เปนเรื่องที่ตอง
ใชเวลาและการฝก รวมทั้งเก่ียวกับความคิดสรางสรรคอยางเลี่ยงไมได คอนเซปตตองทําใหเราออกแบบงายข้ึน มี
แรงบันดาลใจ และทําใหเราหรือคนอ่ืนๆ สามารถตัดสินงานชิ้นนั้นๆ ไดวา ตอบโจทยหรือไม 
 ตราสินคา คือ ความรูสึกที่ผูบริโภคสั่งสมรวบรวมมาจากทุกสิ่งทุกอยางรอบๆ ตัวสินคา ไมใชเพียง ชื่อ 
ตรา โลโก สามารถจําแนกออกเปน 4 อยางดวยกัน (ฟลิป คอตเลอร,1991 อางถึงใน HRTOTHAI., 2551 : 
ออนไลน) ไดแก 
   1) Attribute – รูปรางหนาตาภายนอกที่จะทําใหเกิดการจดจํา  
  2) Benefit - บอกคุณประโยชน เชน ฟนขาว ผมนุม  
  3) Value – ทําใหรูสึก ใชแบรนดนี้แลวภาคภูมิใจ ไวใจเพราะมานาน 
  4) Personality – มีบุคลิกภาพ ใชแลวเปนวัยรุน ใชแลวเปนคนทันสมัย 
 การหาแนวความคิดหลักในการโฆษณา (Advertising Concept) เปนสิ่งสําคัญที่สุด เพื่อดึงความสนใจ 
สรางปฏิกิริยา และทําให สินคามีความแตกตางจากคูแขงขัน โดยอาจมีประเด็นในการคิด Concept ไดดังนี้ 
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  1. จุดขายท่ีเปนเอกลักษณ (Unique Selling Promotion)ในการคนหาจุดขายที่เปนเอกลักษณ 
โดยการคนหาคุณสมบัติ ผลประโยชนและจุดเดนของสินคา หรือบริการนั้น เพ่ือชี้ใหเห็นวา มีความเหนือกวา
คูแขงขันอยางไร เชน ความปลอดภัย ความ คงทน ความสะดวก ความประหยัด 
  2. การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning)การกําหนดตําแหนงของสินคาหรือ
บริการที่มีคุณคาตอจิตใจของผูบริโภคและเปนคุณสมบัติที่ผูบริโภคยอมรับไดรวมท้ังยังมีลักษณะที่แตกตาง จาก
คูแขงขันดวยการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ อาจกําหนดไดจาก ราคา กลุมเปาหมาย สวนผสม ผลประโยชนหรือ
ลําดับชั้นของผลิตภัณฑ เชน 
  2.1 การวางตําแหนงสินคาจากรูปลักษณภายนอก เชน ธนาคารไทยพาณิชยเปนธนาคาร
พาณิชยแหงแรกของคนไทย  

1.2 การวางตําแหนงสินคาจากประโยชนของสินคา เชน ทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโว 
ซีเล็คทูนา  

1.3 การวางตําแหนงสินคาจากการใชสินคา เชน ยาสีฟน Salt เค็มแตดี 
1.4 การวางตําแหนงสินคาจากผูใชสินคา เชน ไอแม็คคือ คอมพิวเตอรที่ดีที่สุด

สําหรับผูที่ทํางานศิลป 
1.5 การวางตาแหนงสินคาโดยการเปรียบเทียบกับคูแขง เชน นาดื่ม 7 Up ที่เรียก

ตัวเองวา Uncola 
1.6  การวางตําแหนงสินคาจากหมวดสินคา วิธีใชไดกับผูนําการตลาด อาทิเชน 

ซีร็อคหมายถึงเครื่องถายเอกสาร มามาหมายถึงบะหม่ีสําเร็จรูป 
1.7 การวางตําแหนงสินคาจากคุณภาพ/ราคา อาทิเชน น้ําหอมชาเนลเบอร 5 วาง

ตําแหนงที่คุณภาพสูง ราคาสูง 
 3. การสรางบุคลิกภาพในตราสินคา (Brand Personality)เพื่อใหตราสินคามีความเหมาะสมและ
แตกตางจากสินคาคูแขงขัน สะทอนใหเห็นถึงความมั่นคง สรางความนาเชื่อถือ สรางความจดจําในตราสินคา 
และเกิดความภาคภูมิใจเมื่อใชสินคาหรือบริการนั้น แลวจะสราง Brand Personality กันยังไง การสราง
บุคลิกภาพของแบรนด สามารถกระทําไดโดยผานหลายๆ สิ่ง เชน ผานสัญลักษณของแบรนด เชน Mc Donald 
มีโรนัล แมคโดนัลด กับแกงแฮมเบอรเกอร ทําใหแมคฯ มีบุคลิกภาพท่ีดูสนุกสนาน เปนพี่ เปนมิตร เปนกลุม
เดียวกับเด็กๆ ผานบรรจุภัณฑ เชน การใชสีสันและลวดลายลูกทุง ของบัตรโทรศัพท "สวัสดี" หรือ ผานการใชสื่อ
สงเสริมการขาย เชน ยางกูดเยียร สรางบอลลูนเรือเหาะ ติดโลโกตน และนําไปเปนสัญลักษณรวมกับเหตุการณ
สําคัญตางๆ ไมวามีงานใหญที่ไหน เรือเหาะกูดเยียรก็จะไปปรากฏโฉมท่ีนั่น หรือพูดในอีกทาง เห็นเรือเหาะกูด
เยียรที่ไหนก็จะไดพบกับเหตุการณที่ยิ่งใหญ แนๆ กูดเยียรรับบุคลิกภาพ ผูยิ่งใหญไป 
 4. การสรางภาพพจนในตราสินคา (Brand Image)  
 หมายถึงความรูสึกนึกคิดของกลุมเปาหมายที่มีตอตราสินคา ทางดานคุณสมบัติ บุคลิก อารมณและการ
ผสมผสานใน จิตใจของผูบริโภค การโฆษณาเพื่อสรางภาพพจนจะพัฒนาโครงรางดานชื่อเสียงของตราสินคาเชน 
สายการบิน สถาบันการเงิน สุรา บุหร่ี 
 5. การสรางเรื่องราวประจําตัวสินคา (Inherent Drama)  
 หมายถึง การสรางเรื่องราวประจําตัวสินคาหรือลักษณะของผลิตภัณฑที่ทําใหผูบริโภคเกิดความสนใจ 
ติดตาม และเกิดการซื้อ 
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การจูงใจการโฆษณา 
  การจูงใจการโฆษณา (Advertising Appeals) หมายถึง หลักเกณฑที่ใชในการโฆษณาเพื่อใหเกิดการ 
ตอบสนอง หรือสรางอิทธิพลตอความรูสึกของผูบริโภคท่ีมีตอสินคาหรือ บริการ ประกอบดวยหลักเกณฑดังนี้   
(ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2538) 
  1. การจูงใจดานเหตุผล (Rational Appeals) หมายถึง ลักษณะที่นําไปใชประโยชนไดจริง เหตุผล    
ในการเปนเจาของสินคา โดยมีเนื้อหามุงที่ขอเท็จจริง การเรียนรู หลักเหตุผลในการจูงใจเชน รูปลักษณ ขอดี 
ราคา ความนิยม 
  2. การจูงใจดานอารมณ (Emotional Appeals) เนนการใหขาวสารท่ีมิไดมุงขายสินคาโดยตรง เปน
การสรางภาพพจนและ การตอบสนองความรูสึกหรือทัศนคติเชน การตอบสนองดานความปลอดภัย ความรักใน
ครอบครัวหรือการประสบความสําเร็จในชีวิต 
  3. การจูงใจดานเหตุผลรวมกับการจูงใจดานอารมณ(Combining Retional Appeal and Emotional 
Appeals) คือการใชการจูงใจทั้งดานเหตุผลและดานอารมณรวมกัน ในบางสถานการณตางๆ สําหรับการโฆษณา 
ครีเอทีฟจะไมสามารถเลือกใช สิ่งจูงใจ ดานอารมณ หรือเหตุผลอยางหนึ่งอยางใด แตตองตัดสินใจใชสิ่งจูงใจท้ัง
สองลักษณะผสมผสานกัน 
  4. การจูงใจดานสังคม ศีลธรรมและส่ิงแวดลอม (Social Morals and Environment Appeals) เปน
การเสนอ ขาวสารเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคม อนุรักษสิ่งแวดลอมเชน การโฆษณาสถาบัน การโฆษณา
รณรงคในเร่ืองตางๆ 
 

สวนสรุป 
  จากกระบวนการสรางสรรคงานโฆษณาในการดึงดูดความสนใจในส่ือ YouTube” แสดงใหเห็นวาผูผลิต
โฆษณาควรจะสรางสรรคงานโฆษณาใหสอดคลองกับความพึงพอใจของผูชมโฆษณา สอดคลองกับหลัก
กระบวนการสรางสรรคงานโฆษณา (รัตนาภรณ ชูรอด, 2555, หนา 32) ที่อธิบายวา การสรางสรรคงานโฆษณามี
กระบวนการที่ซับซอน โดยจะตองเร่ิมจากการรวบรวมขอมูล (Immersion) เปนการรวบรวมขอมูลโดยอาศัยการ
วิจัย เชน ขอมูลดานผลิตภัณฑ ขอมูลดานผูบริโภค ขอมูลดานการตลาด เพ่ือทราบรายละเอียดทั้งหมดของตัว
สินคาและบริการ เพ่ือใหทราบถึงสภาพตลาดของคูแขงขัน และที่สําคัญคือเพื่อใหมีความเขาใจถึงความรูสึกนึกคิด
และสามารถตอบสนองความตองการของ กลุมผูบริโภคเปาหมายหลัก ในขณะที่ (สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2533, 
หนา 48) อธิบายวา การใชประโยชนและความพึงพอใจนั้น เปนแนวคิดทางดานการสื่อสารในแงที่ผูรับสารคือตัว
จักรที่จะตัดสินใจ โดยอาศัยพื้นฐานความตองการของตนเปนหลัก แสดงใหเห็นวาความพึงพอใจของผูชมโฆษณา
ในสื่อ YouTube ยอมเกิดจากการไดรับชมโฆษณาที่เกิดจากกระบวนการสรางสรรคงานโฆษณาในการดึงดูดความ
สนใจในส่ือ YouTube ที่สอดคลองกับความตองการของผูชมโฆษณา โดยการศึกษาตามแนวคิดนี้เปนการศึกษาที่
เนนผูรับสาร (Media Consumer) เปนจุดเร่ิมตน โดยศึกษาวาผูรับสารน้ันมีกระบวนการอยางไรในการเลือกเปด
สื่อหนึ่ง ๆ กระบวนการดังกลาว หมายถึง พฤติกรรมการส่ือสาร (Communication Behavior) ท่ีครอบคลุมถึง
ภูมิหลังของ ผูรับสาร ดวยเหตุนี้ การใชสื่อและความพึงพอใจในการสื่อสารประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก  
 1) ผูรับสาร ในที่นี้คือ ผูชมโฆษณาในส่ือ YouTube จัดวาอยูในฐานะเปนผูที่มีบทบาทรุก (Active) 
และมีวัตถุประสงคเสมอในการสื่อสาร หรือเปดรับสาร (Goal Directed)  
  2) การใชสื่อหรือการเปดรับส่ือหนึ่ง ๆ ที่เลือกสรรมาแลว ซึ่งก็คือโฆษณาในสื่อ YouTube ประเภท
ประกันชีวิตที่มุงเนนการตอบสนองตอความตองการของผูชมโฆษณา ไมใชเปนการเปดรับสารท่ีเลื่อนลอย หรือ
เปนผลชักจูงใจจากผูสงสารแตเพียงอยางเดียว  
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  3) ความพึงพอใจในส่ือ เกิดขึ้นเมื่อการเปดรับส่ือหรือการใชสื่อที่เลือกแลวนั้นเปน ไปอยางตอเนื่อง 
ดังนั้นในทางกลับกับผูสงสารจึงจําเปนตองแขงขันกัน เพื่อการบริการใหประชาชนผูรับสารเกิดความพึงพอใจ 
มิใชเกิดจากตัวผูสงสารเองนั้นพอใจในเนื้อสารของตนเพียงอยางเดียว 
 อยางไรก็ตาม การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัลนั้น นักสื่อสารการตลาดจําเปนตองมีความตื่นตัวในการ
คิดคนกลยุทธดานการสื่อสารใหมีความเหมาะสมกับสินคา หรือบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 
พฤติกรรมการเปดรับและใชประโยชนของส่ือในยุคดิจิทัล ซึ่งมีความเปล่ียนแปลงที่รวดเร็ว พรอมกับการ
หมุนเวียนของขาวสารในแตละวันที่มีจํานวนมากมายมหาศาล การเขาถึงกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ใน
ชองทางที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของผูบริโภคสงผลใหเกิดการสรางภาพจดจํา ความประทับใจ และนําไปสูการ
ตัดสินใจซื้อในที่สุด กลยุทธดานการสื่อสารการตลาดผานตลาดออนไลนในยุคดิจิทัล จึงเปนสิ่งจําเปนของนัก
สื่อสารการตลาดในยุคปจจุบันอยางมาก ซ่ึงปจจัยสําคัญคือความเขาใจในธรรมชาติของส่ือ และความพึงพอใจ 
รวมไปถึงพฤติกรรมการเปดรับสื่อของผูบริโภคนั่นเอง เปนไปไดวานักสื่อสารการตลาดอาจตองใหความสําคัญกับ
การศึกษาความตองการของผูบริโภคจากส่ิงที่ผูบริโภคแสดงออกบนโลกออนไลนแบบ User-Generated 
Content (UGC) ซ่ึงมีความหมายถึง การสรางเนื้อหาหรือ Content ท่ีเกิดจากผูใช หรือผูติดตาม โดยเนื้อหา
อาจจะมีสวนเก่ียวของกับแบรนดหรือไมก็ได แตโดยสวนใหญขอมูลตางๆ เหลานั้นก็เพื่อประโยชนของแบรนดซึ่ง
เกี่ยวของอยางหลีกเลี่ยงไมได ดวยรูปแบบที่ใชจะเปนภาพถาย, คลิปวิดีโอ รวมไปถึงการเขียนบล็อกที่สื่อสาร
ผานโลกออนไลนหรือแมกระท่ัง สื่อ Youtube ที่กําลังไดรับความนิยมในยุคการตลาดดิจิทัลนั่นเอง 
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แนวทางการบริหารความเส่ียงของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม 
 
Guidelines for Risk Management of Electronic Commerce Business For small and 
medium enterprises 
 
ผูวิจัย   อนันตพร  วงศคํา 
 

บทคัดยอ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการจัดการความเส่ียง ของ
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ (2) เพ่ือวิเคราะหอิทธิพลของปจจัย
ที่มีผลตอการจัดการความเสี่ยง ของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ
สามารถนําไปใชประโยชนดังนี้ 1. เพ่ือเตรียมรับมือตอ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได สําหรับองคกรท่ีดําเนิน
ธุรกิจทางดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 2. ทําใหองคกรหรือบริษัทตางๆ นําผลการศึกษาไปใชประโยชนดานการ
ประเมินความเสี่ยง ที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3. สามารถนําผลการศึกษาไปใชวางแผนกล
ยุทธและแนวทางในการปฏิบัติ ในการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผานธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสได 
 
คําสําคัญ : ความเส่ียง 
 
Abstract 

This study aims to (1) study the relationship of the causal factors and 
consequenes of enterprise risk management of e-commerce for small and medium 
enterprises and (2) to analize the influences of the casual factors of enterprise risk 
management of e-commerce for small and medium enterprise. And can be used as 
follows. 1. To prepare to deal with. The risk may be. For organizations that conduct 
business in electronic commerce. 2. Make organizations or companies. Bring the results 
to the risk assessment. The effect of electronic commerce. 3. The results can be used to 
plan strategies and guidelines. In the business of small and medium enterprises. Through 
e-commerce business. 

Key Word : risk 
 

บทนํา 
 ทุกองคกรตองเผชิญกับความไมแนนอน และความทาทายสําหรับฝายบริหารขององคกรท่ัวไป ก็คือการ

กําหนดระดับความไมแนนอนท่ีมีอยูเพ่ือเพิ่มคุณคาใหกับผูมีผลประโยชนรวม ความไมแนนอนที่เกิดขึ้นเปนทั้ง
โอกาสและความเสี่ยงตอศักยภาพและบั่นทอนหรือสงเสริมคุณคา การจัดการความเสี่ยงขององคกรทั่วไป จึงเปน
การสรางกรอบของงานเพื่อใหผูบริหารไดจัดการกับความไมแนนอน ความเสี่ยงและโอกาสเพ่ือสงเสริม
ความสามารถในการสรางคุณคาเพ่ิมใหกับองคกรและผูมีผลประโยชนรวม การจัดการความเส่ียงจะชวยใหแนใจ
อยางสมเหตุสมผลวา องคกรทั่วไปสามารถบรรลุเปาประสงคขององคกรได 
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การเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล และขอมูลขาวสาร เปนฐานรากในการพัฒนา การสราง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และการพัฒนาทางสังคมในดานตางๆ 
ควบคูกันไป ความกาวหนาและนวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัล ยังสงผลตอการเปล่ียนแปลง รูปแบบกระบวนการ 
โครงสราง ทางดานกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได เทคโนโลยีดิจิทัลทําใหวิถีการดําเนินชีวิต
ของคนในโลกพลิกโฉมเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง โดยที่การนํานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลไปใชในวงกวางนี้เปนไปอยาง
กาวกระโดดเร่ือยมาจนมาถึงปจจุบัน ท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) กลายเปน
สวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจและสังคมในทุกๆ มิติ โดยเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการ
ผลิต การดําเนินธุรกิจ การคา การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การจัดการราชการแผนดิน รวมทั้งกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ สงผลตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการ
จางงานท่ีเพิ่มขึ้น ทําใหประชาชน ชุมชน และธุรกิจ เขาถึงแหลงขอมูล แหลงเรียนรู ตลาด และบริการตางๆ ใน
รูปแบบใหม และเกิดการแลกเปล่ียนสินคาและบริการทั้งภายในประเทศ และระหวางประเทศไดคลองตัวยิ่งขึ้น 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเกิดขึ้นจากกระแสการใชงานอินเทอรเน็ตที่มีอัตราการเติบโตอยางรวดเร็ว และจาก
อดีตที่พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเคยสรางความสําเร็จ และโอกาสใหกับคนจํานวนมาก แมวาตัวเลขการเติบโตของ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไมเปนไปตามที่มีการพยากรณกันไว แตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสก็ยังเปนทั้งเครื่องมือ และ
ชองทางหนึ่งในการประกอบธุรกิจตางๆ ในปจจุบันโดยเฉพาะอยางยิ่งกับธุรกิจขนาดกลางและยอมที่มีตนทุนการ
ดําเนินการที่จํากัด รูปแบบของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่กลุมธุรกิจขนาดกลางและยอม สามารถนําไปใชไดมีอยู
หลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับมุมมองและแนวคิดของผูบริหาร ซึ่งอาจใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนชองทางหนึ่งในการ
ดําเนินธุรกิจ การตลาด การใหบริการลูกคา การจัดการองคกรและอื่นๆ ตามนโยบายและกลยุทธของแตละองคกร 
ประเทศไทยมีการรณรงค มีการสงเสริมการสรางรายไดเสริมในลักษณะของกลุมตางๆ ไมวาเปนกลุมแมบาน กลุม
เกษตรกร และกลุมอื่นๆ หากกลุมเหลานี้มีความเขมแข็ง มีผูนําที่มีความรู ความสามารถแลว โอกาสท่ีจะสงเสริมให
กลุมเหลานั้นกลายเปนกลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมก็เปนไปได แนวโนมของกลุมตางๆ หลายกลุมนั้นมีการ
พัฒนารูปแบบการดําเนินการ ความยึดติดกับวิธีการหรือรูปแบบการดําเนินการเกาๆ ลดลง ทําใหมีรูปแบบของการ
จัดการดีขึ้น มีการประยุกตใชความรูและเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น มีการใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการสราง
ชองทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น 

 

เน้ือเรื่อง 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความเส่ียง (Risk Management) 
ความเสี่ยง (Risk) 

สําหรับคํานิยามที่เกิดขึ้นสําหรับความเสี่ยงมาจากการศึกษาของ Bernoulli ที่ไดทําการศึกษา ในป ค.ศ.
1738 ดวยการนําเสนอการวัดความเสี่ยงดวยวิธีการของคาเฉลี่ยเรขาคณิตและวิธีในการลดความเสี่ยงโดยการ
กระจายเขาไปยังเหตุการณที่เปนอิสระ (แบรนูลลี ดี., Bernoulli, D., 1954) ดังนั้นแลว ความหมายดั้งเดิมของความ
เสี่ยงที่วัดกันโดยทั่วๆ ไป ประกอบดวย ตัวแปร 2 ตัวรวมกัน คือ 1) ความถี่ของการเกิดขึ้น ความนาจะเปน ของ
เหตุการณ ความเสี่ยง ตัวอยางเชน จํานวนคร้ังที่จัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะถูกทําซ้ําในระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
และ 2) ขอบเขตของผลท่ีตามมา ขนาดของเหตุการณที่ถูกสรางขึ้น ตัวอยางเชนผลลัพธทั้งหมดของการเกิดข้ึนของ 

จากนั้นไดมีการศึกษาของ แชพมัน ซี.บี. คูปเปอร ดี.เอฟ., Chapman, C.B., Cooper, D.F., (1983)            
ที่บอกวาความเสี่ยง คือ ความนาจะเปนที่เกิดความทุกขที่มาจากความสูญเสียทางดานเศรษฐศาสตร และการเงิน
หรือเปนความเสียหายของวัสดุทางกายภาพเปนผลมาจากความไมแนนอนโดยธรรมชาติที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินการ 
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ตอมาไดมีการพัฒนาความหมายของความเสี่ยงที่เกิดจากวรรณกรรมทางดานการจัดการ แนวคิดของ
ความเสี่ยง ประกอบดวย ผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบของเหตุการณ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของกลยุทธการดําเนินงานและการเงินวัตถุประสงคของ บริษัท (บีบีเอและคณะ, BBA et al., 1999) 

จากความซับซอนและขนาดของความเสี่ยงที่ที่บริษัทตางๆ ตองเผชิญนั้น นักวิชาการไดทําการศึกษา
และรับรูได จึงไดทําการจัดหมวดหมูของความเส่ียงซ่ึงสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภทหลัก (โมวเบรย และคณะ, 
Mowbray et al., 1979) ประเภทที่ 1 ความเส่ียงแบบคงที่ (Static Risk) คือ ความเสี่ยงที่ทําใหเกิดความเสียหาย
เพียงโดยปราศจากโอกาสท่ีจะเกิดผลตอบแทนจากการเกิดขึ้นของมัน จะเห็นไดวาความเสี่ยงประเภทนี้จะเปน
ความเส่ียงท่ีมีลักษณะในเชิงลบ เปนลักษณะที่ไมคาดคิดเพราะมันจะถูกกําหนดโดยเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยไมได
ตั้งใจ ความสมบูรณของความเส่ียงในลักษณะนี้จะเปนความเสี่ยงที่อยูภายใตลักษณะของธุรกิจในรูปแบบของแบบ
ของการประกันภัย ประเภทท่ี 2 ความเสี่ยงที่มีการเก็งกําไรหรือแบบไดนามิก (Dynamic Risk) คือ ความเสี่ยงที่
อาจทําใหเกิดความเสียหายอยางใดอยางหนึ่งตอโอกาสท่ีจะทําใหเกิดรายได ความเสี่ยงเหลานี้เปนความเสี่ยงของ
ผูประกอบการโดยทั่วๆ ไป ตัวอยางเชน การลงทุนไมไดกอใหเกิดรายไดหรือกําไร โดยที่สิ่งที่พวกเขาทําไดก็จะเปน
เรื่องที่เกี่ยวของกับการวางแผนและการจัดการธุรกิจที่แตกตางกันและลักษณะการทํางานขององคกรในลักษณะ
ตางๆ เชน การผลิต ผลิตภัณฑ การตลาดและการขาย 

เหตุการณที่มีความเสี่ยง อาจเกิดขึ้นไดจากปจจัยภายนอก ที่ประกอบไปดวยปจจัยทางดานเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอม สังคม การเมืองและเทคโนโลยีหรือปจจัยภายใน ที่ประกอบไปดวยโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรมนุษย 
กระบวนการและเทคโนโลยีที่ใชใน (บริษัท โคโซ, COSO, 2004) 

การดําเนินธุรกิจในปจจุบันมีความยุงยากและสลับซับซอนขึ้นเรื่อยๆ และก็ยิ่งเปนการยากสําหรับผูบริหารที่
จะทราบวามีปญหาอะไรรออยูในอนาคตบาง ดังนั้นธุรกิจจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีกระบวนการอยางเปน
ระบบเพื่อที่จะใหทราบวาธุรกิจจะเผชิญปญหาอะไรและจะหาทางปองกันอยางไรเพื่อใหความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นมี
ผลกระทบตอธุรกิจนอยที่สุด การจัดการความเส่ียงจึงเปนกระบวนการวางแผนการบริหารและการจัดการความเส่ียง 
เพื่อชวยในการตัดสินใจของบุคคลหรือธุรกิจใดๆในอันที่จะหาวิธีการที่ดีที่สุด เพื่อใชเปนแนวทางในการตัดสินใจแกไข
ปญหาตางๆท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เพื่อลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นใหนอยที่สุด โดยมีคาใชจายนอยที่สุด 
การจัดการความเส่ียงในธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) หรืออีคอมเมิรซ (E-Commerce) เริ่มขึ้นเมื่อ
ประมาณตนทศวรรษที่ 1970 โดยเริ่มจากการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสระหวางหนวยงาย และในชวงเริ่มตน
หนวยงานที่เกี่ยวของสวนใหญจะเปนบริษัทใหญๆ เทานั้น บริษัทเล็กๆ มีจํานวนไมมากนัก ตอมาเมื่อการ
แลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Interchange-EDI) ไดแพรหลายข้ึน ประกอบกับ
คอมพิวเตอรพีซีไดมีการขยายเพิ่มอยางรวดเร็วพรอมกับการพัฒนาดานอินเทอรเน็ตและเว็บ ทําใหหนวยงานและ
บุคคลตางๆ ไดใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากขึ้นในปจจุบันพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดครอบคลุมธุรกรรมหลาย
ประเภท เชน การโฆษณา การซ้ือขายสินคา การซ้ือหุน การทํางาน การประมูล และการใหบริการลูกคา 
ความเสีย่งในธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ภาวะเศรษฐกิจที่ไมแนนอนสงผลกระทบตอการบริโภคของประชาชนในภาพรวม ไมวาจะเปนกําลังซื้อ
นอยลงหรือสินคามีแนวโนมแพงขึ้น แตปญหาอาจสงผลกระทบตอผูบริโภคบางกลุมไมรุนแรงมากนัก ผูผลิตรายใหญ
และผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ยังคงใหความสําคัญกับขยายชองทางการตลาดเขาถึงผูบริโภค
โดยตรง การขายผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  เปนทางเลือกใหมที่นาสนใจเพิ่มมากขึ้น 
โดยพิจารณาจากทิศทางการคาผานทางออนไลนเติบโตรวดเร็วตลอดหลายปที่ผานมา เนื่องจากการใชบัตรเดบิตซื้อ
ของออนไลนมากข้ึน สรางความมั่นใจใหบรรดานักธุรกิจทั้งรายเล็กและรายใหญผลักดันสินคาเขาสูชองทาง พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส มากขึ้น ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยอมมีสวนมาจากปจจัยหลายๆ 
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ประการ โดยปจจัยที่สําคัญประการหนึ่ง ไดแก การจัดการความเสี่ยง เพราะการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
เหมือนกับธุรกิจอื่นเชนเดียวกัน และก็มีความเสี่ยงบางประการที่แตกตางกัน ความเส่ียงในธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส มีทั้งความเสี่ยงประเภทที่มีอยูเดิม เชน ความเส่ียงในการกําหนดแผนกลยุทธทางธุรกิจ ความเสี่ยงใน
ความปลอดภัยของระบบ เปนตน และมีความเส่ียงประเภทที่อาจเกิดข้ึนใหม เชน ความเส่ียงในกฎหมายและ
กฎระเบียบที่ควบคุมความเสี่ยงในภาระภาษี ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีที่มีการเปลีย่นแปลง ความเสี่ยงทั้งหลายที่ควร
ระบุไวในแผนการจัดการความเสี่ยงควรตองไดรับการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้น และความเสียหายตอ
กิจการท่ีจะมีขึ้นดวย การจัดการความเส่ียง คือโอกาส หากมองผานๆ แลวอาจเห็นวาความเส่ียงทั้งหลายที่
ยกตัวอยางเหลานี้ลวนเปนขอเสียตอการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้งส้ิน แตหากไดพิจารณาจริงๆ แลว
จะเห็นไดวาความเส่ียงทั้งหลายเหลานี้ หมายถึง โอกาสของผูประกอบธุรกิจ การจัดการความเส่ียงในการประกอบ
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส อยางมีประสิทธิภาพจึงถือเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหผูประกอบธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส สามารถลดความเสี่ยงลงได และทําใหมีโอกาสในการแขงขันหรือการทํากําไรที่ดีเหนือกวาคูแขงขัน
ทางธุรกิจ ทั้งยังเปนจุดเดนที่สําคัญของธุรกิจที่สามารถนํามาใชในการเสนอธุรกิจของตนตอผูรวมลงทุนหรือพันธมิตร
ทางธุรกิจอีกดวย 

1. การวางแผนจัดการความเส่ียง ในการจัดการความเส่ียงในธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผูประกอบ
ธุรกิจควรตองจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยงขึ้น โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงที่สําคัญทั้งหลายที่มีอยูในธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของตน ซ่ึงแผนดังกลาวยอมจะมีสวนชวยในการจัดการความเส่ียงไดเปนอยางดี โดยชวยลด
ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น โอนความเส่ียงในบางกรณี หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไมจําเปนและวางแนวทางและวิธีการ
ไวลวงหนาสําหรับการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง 

2. การกําหนดแผนกลยุทธทางธุรกิจ การวางแผนกลยุทธทางธุรกิจและความสามารถในการดําเนินการ
ใหเปนผลสําเร็จ ตามแผนกลยุทธทางธุรกิจยอมเปนสิ่งสําคัญสําหรับความสําเร็จในธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
การกําหนดแผนกลยุทธทางธุรกิจที่ผิดพลาดจึงยอมเปนความเส่ียงที่อันตรายที่สุด ความเสี่ยงประเภทนี้ยอมมีอยู
เสมอและไมอาจหลีกเลี่ยงได ผูประกอบธุรกิจจึงควรปรับปรุงแผนกลยุทธทางธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส อยาง
รอบคอบ 

3. สภาพการแขงขันในธุรกิจ คูแขงขันทางธุรกิจเปนสิ่งสําคัญที่สงผลกระทบทําใหรายไดของธุรกิจลดลง 
การเพิ่มจํานวนคูแขงขันทางธุรกิจที่มีศักยภาพยอมทําใหตลาดและการแขงขันธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสขยายตัว 
แตก็ทําใหเกิดการแขงขันในดานราคา พรอมทั้งความคาดหวังของลูกคาที่สูงขึ้น อันยอมทําใหธุรกิจตองมีการ
ปรับตัวอยูเสมอ ในแผนกลยุทธทางธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  และแผนการจัดการความเส่ียงควรตองประเมิน
สภาพการแขงขันในธุรกิจอยางละเอียดกอนที่จะไดเร่ิมดําเนินการ 

4. ความปลอดภัยของระบบ ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และเว็บไซตที่ไมมีความปลอดภัยของระบบ
ยอมทําใหลูกคาขาดความเชื่อถือและความเชื่อมั่นในการติดตอทําการคาขายหรือใชบริการดวย กรณีที่เว็บไซตถูก
เจาะขอมูลโดยแฮกเกอร (Hacker) และขโมยขอมูลสวนตัวของลูกคานําไปโพสต (Post) ไวในเว็บไซตอื่นนั้นยอมมี
ผลกระทบตอธุรกิจ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส เจาของเว็บไซตดังกลาวอยางยิ่ง จนอาจถึงกับทําใหกิจการตองลมไป
เลย ดังนั้นการวาจางที่ปรึกษาภายนอกหรือจัดใหมีพนักงานท่ีมีความเชี่ยวชาญเพ่ือรักษาความปลอดภัยของระบบ
ในเว็บไซตจึงเปนสิ่งที่ควรกระทํา 

5. เทคโนโลยี ความทันสมัยของเทคโนโลยี และความรวดเร็วของระบบยอมมีผลตอการใชบริการของ
ลูกคา ในธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ความเชี่ยวชาญของพนักงานในการใชงานซอฟตแวรและฮารดแวรของ
กิจการจึงยอมมีความสําคัญ ซึ่งหมายถึงธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตองจัดเตรียมงบประมาณในสวนนี้ พรอมทั้ง
จัดใหพนักงานท่ีเก่ียวของไดรับการอบรมอยูเสมอเพื่อใหมีความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาระบบใหมีประสิทธิภาพ
อยูตลอด 
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6. ชื่อเสียงทางธุรกิจ ชื่อเสียงทางธุรกิจของกิจการท่ีมีตอลูกคาและผูประกอบธุรกิจดวยกันยอมมีผลตอ
ความเชื่อถือของลูกคาและผูประกอบธุรกิจอ่ืนที่มีตอผูประกอบธุรกิจนั้นๆ อยางไรก็ตามความเส่ียงที่จะเกิดความ
เสียหายตอชื่อเสียงของกิจการธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และเว็บไซตยอมเปนส่ิงที่เกิดขึ้นไดอยูตลอดเวลา ธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ควรตองวางมาตรการ แนวทางและขอหามขอจํากัดภายในองคกรเพ่ือปฏิบัติอยูเสมอเพื่อ
ลดความเสี่ยงนี้ 

7. วัฒนธรรมของผูบริโภค ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และวัฒนธรรมของผูบริโภคยอมเปนปจจัยซึ่ง
กันและกัน โดยธุรกิจ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีสวนทําใหวัฒนธรรมของผูบริโภคเปล่ียนแปลงไป ในขณะที่ธุรกิจ 
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ก็มีหนาที่ตองปรับตัวตามวัฒนธรรมของผูบริโภคและคาดการณลวงหนาถึงเรื่องดังกลาว 
การวิเคราะหขอมูลและแนวโนมของกิจการ ความคิดเห็นและขอแนะนําของลูกคายอมมีสวนชวยใหธุรกิจ พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส สามารถปรับเปล่ียนและรองรับวัฒนธรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

8. ภาระภาษีและอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา แมวาในปจจุบัน ป พ.ศ.2544 กรมสรรพากรของไทยยัง
ไมไดเขามาตรวจสอบและวางมาตรการจัดเก็บภาษีในการซื้อขายและใหบริการผานอินเทอรเน็ตอยางเต็มเม็ดเต็ม
หนวย ผูซื้อยอมตองคํานึงถึงภาษีศุลกากรเสมอดวย สําหรับการชําระราคาในธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ที่มี
เงินตราตางประเทศมาเกี่ยวของ ผูประกอบธุรกิจ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตองติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอยู
เสมอ เพื่อทําการปรับเปล่ียนราคาสินคาและบริการใหเหมาะสม 

9. กฎหมายและกฎระเบียบควบคุม กฎหมายที่รองรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสยอมชวยทําให
ลูกคาและผูประกอบธุรกิจ พาณิชยอเิล็กทรอนิกส มีความมั่นใจในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมากยิ่งข้ึน ซึ่ง
รวมถึงการคุมครองกรณีอื่นๆ เชน การคุมครองขอมูลสวนบุคคล การคุมครองชื่อโดเมนเนม (Domain Name) มิ
ใหถูกลอกเลียนโดยเหลา Cybers Quatters เปนตน อยางไรก็ดี กฎหมายและกฎระเบียบตางๆ อาจมีขอกําหนด
มากขึ้นในอนาคตและกระทบตอการดําเนินธุรกิจ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ได เชน การออกใบอนุญาตสําหรับผู
รับรองลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกสหรือขอกําหนดในเร่ืองการโฆษณาในเว็บไซตเพื่อคุมครองลูกคาและผูบริโภค 
เปนตน 

10. ความเส่ียงในการดําเนินการทางธุรกิจ ธุรกิจ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ยอมมีความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก
ดําเนินการทางธุรกิจเชนกัน เชน การดําเนินการผิดพลาดไมเปนไปตามแผนกลยุทธทางธุรกิจ หรือไมเปนไปตาม
เปาหมายที่วางไว ซ่ึงสิ่งเหลานี้ยอมเกิดขึ้นไดจากสาเหตุหลายๆ ประการ ผูประกอบธุรกิจ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
ควรวางมาตรการเพื่อคนหาตรวจสอบและทําการแกไขสาเหตุเหลานั้น 

11. ทรัพยากรบุคคล (Human Resources) บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญนับเปนปจจัยที่สําคัญในการ
ดําเนินธุรกิจ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งในปจจุบันตองยอมรับวาการหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับ
ความตองการของธุรกิจ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ไมใชเรื่องที่ทําไดโดยงาย การวางโครงการจัดหาและอบรม
บุคลากรผูเชี่ยวชาญ จึงเปนเรื่องตองทําอยูอยางตอเนื่อง พรอมทั้งการวางแผนรองรับกรณีขาดบุคลากรอยาง
กะทันหัน 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

Wu, S.C., Cao, Z.H., Li, Z.G., Cheung, K.C. and Wong, M.H., (2005 : 155–166) องคกรตางๆ 
จําเปนตองนําเร่ืองของเทคโนโลยีสารสนเทศ มาพิจารณาใหเปนปจจัยสําคัญในการแขงขันที่เพิ่มข้ึน ระดับ
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โลกาภิวัตนและการเปดเสรี เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีบทบาทสําคัญในการบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร เทคโนโลยีสารสนเทศจะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับทุกดานของกระบวนการทางธุรกิจรวมไป
ถึงการเขาถึงโครงสรางพื้นฐานที่ใชรวมกัน ประกอบดวยความรู ทรัพยากรมนุษย  ความสามารถหลัก การจัดสรร
ทรัพยากร การจัดการประสิทธิภาพ การมอบหมายงานและการสนับสนุนดานการสื่อสาร (Mutsaers, Zee and 
Giertz, (1998) 
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George Westerman, Richard Hunter (2007) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการการจัดการความเส่ียงดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศตอความจําเปนในคุณคากลยุทธทางธุรกิจ ผลการวิจัยพบวาความเส่ียงทางดาน
เทคโนโลยีมี 6 ดานดวยกัน คือ  

1. เทคโนโลยีและโครงสรางพื้นฐาน ประกอบดวย การจัดการองคประกอบตางๆ เกี่ยวกับโครงสราง
พื้นฐาน ระดับมาตรฐาน อายุ และเทคโนโลยี  

2. ประโยชนการใชและขอมูลขาวสาร ประกอบดวยความสอดคลองของขอมูล ระดับของขอกําหนด 
ความซับซอนของโครงสราง  

3. บุคคลและทักษะ ประกอบดวย การหมุนเวียน การวางแผนทางดานทักษะ การอบรม การรับคนใหม 
ความสัมพันธทางธุรกิจ  

4. ผูจําหนายและหุนสวนอ่ืนๆ ประกอบดวย วิธีการใช/มาตรฐาน การยอมรับความเสี่ยงของลูกคา 
5. นโยบายและกระบวนการ ประกอบดวย การควบคุมโครงสราง ระดับมาตรฐาน ระดับความ

รับผิดชอบ 
6. องคกร ประกอบดวย โครงสรางองคกร การตัดคาใชจาย/ตนทุน กระบวนการกองทุน 
McKnight และ Choudhury (2006) ไดทําการศึกษา ความคลางแคลงใจ และความไววางใจ ใน

พาณิชย อิเล็กทรอนิกสแบบ B2C (ระหวางองคกร และลูกคา) การศึกษาเร่ืองนี้ของ McKnight และ 
Choudhury (2006) ไมไดทําการศึกษาเพ่ือแสดงใหเห็นวามีความคลางแคลงใจเกิดขึ้นเทาตัวใน พาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในปจจุบัน แตตองการที่จะศึกษาแนวคิดของความคลางแคลงใจ และความ ไววางใจ McKnight 
และ Choudhury (2006) กลาววานักวิจัยที่ผานมาเชื่อวา มีความหมายงายคือ การที่มีความไววางใจในระดับต่ํา 
แตนักวิจัยบางทานเชื่อวาความคลางแคลงใจแตกตางจากความ ไววางใจอยางสิ้นเชิง และถาเกินวาเปนลักษณะ
อยางหลัง ลําดับแรกจะตองมีการพิสูจนเพ่ือจําแนก ตัวแปรความไววางใจ และตัวแปรความคลางแคลงใจ ใหมี
ความเหมาะสมถูกตอง และลําดับตอไป จะตองหาวาอะไรที่จะทํานายไดวามันแตกตางกัน การศึกษาของ 
McKnight และ Choudhury (2006) เกิดจากแนวคิดที่กลาวมาขางตน เพื่อที่จะทดสอบตัวแปรความไววางใจ 
และตัวแปรความคลางแคลงใจ McKnight และ Choudhury (2006) ไดทําการทดสอบความแตกตางโดยใช
สถิติ ChiSquares จากผลการศึกษาพบวา ความไววางใจในความตั้งใจ (Trusting Intention) และความ
คลางแคลงใจในความต้ังใจ (Distrusting Intention) ไมไดสงผลใหความเต็มใจในการท่ีจะแบงปน ขอมูล 
(Willingness to Share), ความเต็มใจในการที่จะซื้อ (Willingness to Purchase) และความ ตั้งใจใช 
(Intention to Use) แตกตางกัน ขณะที่ความไววางใจในความต้ังใจ (Trusting Intention) และความ
คลางแคลงใจในความตั้งใจ (Distrusting Intention) สงผลใหความเต็มใจท่ีจะติดตาม 34 (Willingness to 
Follow) และความไมเต็มใจท่ีจะซื้อ(Unwillingness to Purchase) มีความแตกตาง กันอยางมีนัยสําคัญ 0.05
ขณะท่ีความไววางใจในความตั้งใจ (Trusting Intention) และความ คลางแคลงใจในความตั้งใจ (Distrusting 
Intention) สงผลใหความไมเต็มใจท่ีจะติดตาม (Unwillingness to Follow), ความไมเต็มใจในการที่จะแบงปน
ขอมูล (Unwillingness to Share) มี ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.001 McKnight และ Choudhury 
(2006) ยังพบอีกวา โครงสราง ที่มีความแนนอน (Structural Assurance) กับโครงสรางที่ไมแนนอน (No 
Structural Assurance) จะ ทําใหความเชื่อใจในความไววางใจ (Trusting Beliefs) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
0.001 ขณะเดียวกันจะทําใหความไมเชื่อใจในความไววางใจ (Distrusting Beliefs) แตกตางกันอยางมี นัยสําคัญ 
0.05 ตัวแปรความเชื่อใจในความไววางใจ (Trusting Beliefs) กับความไมเชื่อใจในความ ไววางใจ (Distrusting 
Beliefs) จะสงผลใหความไววางใจในความตั้งใจ (Trusting Intention) และ ความคลางแคลงใจในความตั้งใจ 
(Distrusting Intention) แตกตางกนที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05และ 0.001 ตามลําดับ อีกทั้งยังพบวา ตัวแปร
ความเชื่อใจในความไววางใจ (Trusting Beliefs) กับความ ไมเชื่อใจในความไววางใจ (Distrusting Beliefs) จะ
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สงผลใหการรับรูประโยชนจากการใชงานมี ความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.001 McKnight และ 
Choudhury (2006) ไดทําการสรุปวา ความคลางแคลงใจ และความไววางใจ มีแนวโนมจากการพยากรณหรื่อ
ทํานายไดวาตัวแปรตางๆ มี ความแตกตางกัน โดยที่ ความคลางแคลงใจมีความสําคัญอยางมากในการที่จะทําให
เกิดความเสี่ยง ในการดําเนินงานระหวางองคกรกับลูกคาในรูปแบบ B2C 
 

สรุป 
ประโยชนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ปจจุบันจะเห็นไดวาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนชองทางการคาที่นาสนใจมาก เพราะนับวันก็ยิ่งมีผูใชงาน
อินเตอรเน็ตเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆซ่ึงสงผลใหการคาทางอินเตอรเน็ตขยายตัวไดอยาง รวดเร็วและการทําธุรกิจบน
เว็บไซตนั้นสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีไดมากมายหลายประการ ไดแก  

1. ทําการคาไดตลอด 24 ช่ัวโมง และขายสินคาไดทั่วโลก นักทองอินเตอรเน็ตจากทั่วทุกมุมโลกสามารถ
เขามาในเว็บไซตของบริษัทไดตลอดเวลาผูขายสามารถนําเสนอสินคา ผลิตภัณฑ และบริการตางๆ ไดอยางรวดเร็ว 
โดยคําส่ังซื้ออาจเกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมงและมาจากที่ตางๆ กัน  

2. ขอมูลทันสมัยอยูเสมอ และประหยัดคาใชจาย พาณิชยอิเล็กทรอนิกสนั้นมีประโยชนที่สําคัญมากอีก
ประการหนึ่ง คือ สามารถเสนอขอมูลที่ใหมลาสุดใหกับลูกคาไดทันทีซึ่งชวยประหยัดคาใชจายในการจัดพิมพ
เอกสาร และประหยัดเวลาในการประชาสัมพันธ  

3. ทํางานแทนพนักงานขาย และเพ่ิมประสิทธิภาพการขาย พาณิชยอิเล็กทรอนิกสนั้นสามารถทํางาน
แทนพนักงานขายของคุณได โดยสามารถทําการคาในรูปแบบอัตโนมัติ และดําเนินการไดอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการทางธุรกิจภายในองคกรนั้นๆ  

4. แทนหนาราน หรือบูทแสดงสินคา พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสามารถแสดงสินคาที่มีอยูใหกับลูกคาทั่วโลก
ไดมองเห็นสินคาของคุณ โดยไมตองเสียคาใชจายตกแตงหนาราน หรือในการเดินทางออกไปในบูทแสดงสินคาในที่
ตางๆ  

5. เทคโนโลยีชวยสงเสริมผลิตภัณฑใหนาสนใจยิ่งขึ้น ปจจุบันมีเทคโนโลยีใหมๆ มาชวยในการทําให
ผลิตภัณฑมีความนาสนใจยิ่งขึ้น เชน การแสดงสินคาโดยผูชมสามารถดูสินคาได 180 องศา หรือลูกคาสามารถอาน
หัวขอของหนังสือที่ตองการซื้อกอนได  

6. งายตอการชําระเงิน พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสามารถชําระเงินไดอยางสะดวกสบายโดยวิธีการตัดผาน
บัตรเครดิตหรือการโอนเงินเขาบัญชีซึ่งจะเปนระบบอัตโนมัติ  

7. เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ ในโลกพาณิชยอิเล็กทรอนิกสบริษัทขนาดเล็กสามารถมีโอกาสทางธุรกิจเทียบได
กับบริษัทขนาดใหญ ซ่ึงขึ้นอยูกับองคประกอบหลายๆ อยาง เปนตนวา ชื่อ URL ของบริษัทควรจะจํางาย การ
ออกแบบเว็บไซตใหสวยงามและปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ การส่ังซื้อและการชําระเงินมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่ดี เปนตน  

8. สรางความประทับใจและพึงพอใจไดมากกวา ปจจุบันการสั่งซ้ือสินคาผานทางอินเตอรเน็ตทําไดอยาง
งายดาย สินคาและบริการมีใหเลือกมากมายทําใหไมตองเสียเวลาในการเดินทาง และเสียเวลาไปกับการคนหา
สินคาและบริการที่ตองการ ลูกคาสามารถคนหาสินคาที่ตองการไดอยางรวดเร็วที่สุด เชน ถาลูกคาตองการซื้อของ
ตกแตงบานจากเว็บไซต Bangpa-in.com ลูกคาสามารถจะคนหาสินคาจากประเภทของสินคา หรือคนหาตาม
รูปแบบท่ีตองการได ในกรณีที่ลูกคาส่ังสินคาและไดใหรายละเอียดสวนตัวไว รานคาสามารถ บันทึก รายละเอียด
ของลูกคาไวในฐานขอมูลของเราเพื่อความสะดวกของลูกคาในการสั่งซ้ือสินคาคร้ังตอไป (Member System)  
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9. รูและแกปญหาตางๆ ไดทันทวงที พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสามารถใหบริการหลังการขายไดเชนกัน โดย
ใชประโยชนจากอีเมลในการติดตอลูกคา การสรางแบบสอบถามลูกคาเพื่อสอบถามความพึงพอใจตอสินคาและ
บริการทําใหรานคาสามารถนําขอมูลเหลานี้มาแกปญหาและตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้นและ
ทันทวงที 
แนวทางแกไข 

1. รัฐตองเรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพและบริการอยางเรงดวน พรอมทั้งกําหนดราคาท่ี
เหมาะสม เพื่อใหทุกคนเขาถึง พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไดอยางเทาเทียม และใชประโยชนไดอยางแทจริง อีกทั้งควร
มีการประชาสัมพันธควบคูไปดวย  

2. รัฐและเอกชนจะตองรวมมืออยางใกลชิดและเรงดวนเพ่ือพัฒนาและเสริมสรางความแข็งแกรง 
รวมถึงสมรรถนะดานการแขงขันใหแกสถาบัน องคกรท่ีเกี่ยวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เชน การนําระบบ 
EDI เขามาใช  

3. เปดเสรีบริการโทรคมนาคม ดวยการยกเลิกการผูกขาดทางโทรคมนาคมอยางเร็วที่สุด การเปดการ
แขงขันอยางเสรีจะทําใหผูใชบริการไมตองรับภาระคาใชจายที่สูงเกินไป  

4. รัฐตองมีการวางแผนระยะยาวเก่ียวกับการใชระบบ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ทั้งในเร่ืองของการออก
กฎหมายตามหลักสากลและกฎหมายขางเคียง เชน เรื่องภาษี สนับสนุนหรือเปนตัวแทนดูแลการใชมาตรฐาน
ตางๆ หนวยงานท่ีเปน Certification Authority (CA) ท่ีทําการรับรอง Digital Signature 

5. รัฐจะตองหาแนวรวมและพันธมิตรทางดานยุทธศาสตรในการเจรจาระหวางประเทศ เพื่อใหพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสมีกติกาสากลที่เปนธรรมแกทุกประเทศ  

ดังนั้นแลวเนื่องจากการคาออนไลนหรือการคาที่ผานอินเทอรเน็ต จะยังไดรับการสนับสนุนสงเสริมจาก
ทางภาครัฐ มากยิ่งขึ้น แตเราคงจะตองพิจารณาถึงปจจัยเสี่ยงตางๆ ท่ีควรจะรูเพื่อนํามาเตรียมรับมือและปรับธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ใหมีความพรอมมากข้ึน ปจจัยตางๆ พอจะสรุปไดดังตอไปนี้ 

1. ความเสี่ยงดานความปลอดภัยของขอมูล (Information Security) 
สิ่งหนึ่งที่อาจจะกลาวไดวาเปนอุปสรรคสําหรับผูประกอบการ คือ ความไมปลอดภัยของขอมูล ระบบรับ

ชําระเงินผานบัตรเครดิตอํานวยความสะดวกสบายในการชําระเงินลวงหนา หลังจากเลือกสินคาและใสขอมูล
หมายเลขบัตรเครดิตของตนผานเว็บไซตแลว ผูซื้อมีความเสี่ยงถูกขโมยขอมูลหมายเลขบัตรเครดิตไปใชอยางอื่น 
โดยที่เจาของบัตรไมรูและอาจไดรับความเดือดรอนภายหลัง การสงขอมูลจึงตองพัฒนาวิธีการเขารหัสซับซอน
หลายขั้นตอน เพื่อใหขอมูลของลูกคาเจาของบัตรไดรับความปลอดภัยสูงสุด จําเปนตองหามาตรการควบคุมความ
เสี่ยง เชน ใชรหัสลับประจําตัวตรวจสอบการทําธุรกรรม อาจทําใหหลายคนเกิดความรูสึกวายุงยากในชวงเวลา
ระหวางท่ีรอผลการชําระเงินใหเสร็จสิ้น โดยเฉพาะกลุมผูที่โอกาส ขาดความรูทางเทคโนโลยี ขาดเครือข ายการ
สื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เชน ระบบเคเบิล ระบบโทรศัพท และพื้นที่ชนบทหางไกลซึ่งไมสามารถเขาถึงและใช
บริการอินเทอรเน็ตได 

2. ระบบการชําระเงินผิดพลาด 
การซื้อสินคาออนไลนยังมีความเสี่ยงในระบบการชําระเงิน กรณีชําระผิดพลาดหรือลาชา ไมไดรับชําระ

หรือไดรับชําระไมครบก็เกิดสวนที่ขาด หรือเกิดจากการทุจริตที่ใชบัตรเครดิตปลอมหรือไดมาโดยมิชอบ เพราะยัง
ขาดการตรวจสอบการใชบัตรเครดิตบนอินเทอรเน็ต ตลอดจนปญหาที่เกิดจาก อุปกรณในระบบขัดของ เชน 
คอมพิวเตอร ซอฟตแวร สารสื่อสาร ระบบไฟฟา ทําใหไมสามารถโอนและรับโอนเงิน เปนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไดทั้ง
จากกระแสไฟฟาขัดของ อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ การเจาะขอมูลของแฮกเกอร ทําใหขอมูลสูญหายระหวาง
ดําเนินการทําธุรกรรม เนื่องจากระบบ Backup และ Recovery ไมสามารถรองรับขอมูลจํานวนมากไดทั้งหมด 
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3. การทําทุจริตแกไขขอมูล 
การทุจริตที่เกิดกับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสเกิดไดหลายรูปแบบ ทั้งกรณีการชําระเงินผานเครื่อง 

ATM การซ้ือของและโอนเงินทางคอมพิวเตอรผานระบบอินเตอรเน็ต รวมไปถึงการทุจริตสรางรายการปลอม การ
เปลี่ยนแปลงขอมูล การลักลอบนําขอมูลไปใช โดยเกิดจากเจตนาของพนักงานในองคหรือบุคคลภายนอกที่สามารถ
ลวงรูขอมูลและปลอมแปลงแกไขกระทําใหเกิดความเสียหาย ตลอดจนการทําลายขอมูลจากไวรัสคอมพิวเตอร 
ปญหาเหลานี้อาจจะเปนอีกหนึ่งประเด็นที่สงผลตอความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยและสรางความกังวลในหมูผูซื้อ
สินคาออนไลน  

4. การสรางเว็บไซตปลอม 
จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตที่เพ่ิมมากขึ้น ทําใหผูประกอบการเปดเว็บไซตเพื่อเปนชองทางจําหนายทาง

ออนไลนมากข้ึน ผูซื้อทั่วโลกสามารถเขาถึงรานคาบนเครือขายอินเทอรเน็ตและคนหารานผูขายไดจากชื่อเว็บไซต
อยางไรก็ดี มีกลโกงในการหลอกขายสินคาออนไลน ปจจุบันระบบคอมพิวเตอรเก็บขอมูลของผูบริโภคผานการใช
งานอินเทอรเน็ตโดยที่ผูใชเองไมรูตัว เทคโนโลยีนี้เกิดจากกลไกของระบบการตลาดทําใหดักเก็บขอมูลการใชงาน
อินเทอรเน็ตไดโดยงาย ไมวาจะเปนการสืบหาขอมูล การซื้อและความสนใจในสินคา หรือแมแตกด Like ซ่ึงเปน
โอกาสใหมิจฉาชีพสืบคนขอมูลและเปดรานขายสินคาปลอม หลอกใหโอนเงินคาสินคา สงสินคาปลอมมาให สินคา
ไมตรงกับที่สั่งซื้อหรือไมสงสินคาใดๆ เลย ทําใหผูซื้อเสียประโยชนและชื่อเสียงของผูประกอบการตัวจริงเกิดความ
เสียหาย  

5. ความเสียหายของผูขาย 
ความเสี่ยงของผูขายเกิดจากไมสามารถจะตรวจสอบประวัติของผูซื้อวาเชื่อถือไดหรือไม ไมสามารถ

ตรวจสอบไดวาผูที่ทํารายการขณะน้ันเปนเจาของบัตรตัวจริง เพราะระบบการชําระเงินออนไลนจะระบุใหผูซื้อ
กรอกหมายเลข 16 หลักหนาบัตร และ 3 หลักสุดทายที่อยูหลังบัตร จากนั้ นกรอกชื่อธนาคารผูออกบัตร ชื่อ
เจาของบัตร และวันที่บัตรหมดอายุ ทางผูซื้อจึงตรวจสอบไดเพียงวาชื่อและหมายเลขเจาของบัตรตรงกัน วงเงิน
เพียงพอสําหรับการชําระคาสินคาไดเทานั้น การปองกันปญหาอาจทําไดดวยการใหใหเจาของบัตรทําเรื่องขอ 
Password เพ่ือกรอกขอมูลทํารายการสั่งซื้อของออนไลน ซึ่งเปนการระบุตัวตนของผูใชบัตรไดอยางชัดเจน แตวิธี
นี้ไมไดรับความนิยมเทาที่ควร 

ในกรณีที่สินคาหรือบริการมีปญหา ธนาคารผูใหบริการบัตรเครดิตใหสิทธิผูถือบัตรปฏิเสธการจายเงินได
ในกรณีที่ผูถือบัตรไมไดทํารายการหรือไมไดรับสินคาเฉพาะรายการได ซึ่งเปนระบบปองกันความเส่ียงอยางหนึ่ง
ของผูซื้อออนไลน ฝายผูขายไมไดรับการคุมครองเชนนั้น หากมีผูนําหมายเลขบัตรของผูอื่นมาแอบทํารายการ ยอม
มีความเสี่ยงสงสินคาไปใหกับผูที่ไมใชเจาของบัตร และถูกมิจฉาชีพยักยอกสินคานั้นไป ตองเสียคาธรรมเนียมใหกับ
ธนาคารอีก 3-5 เปอรเซ็นต หรืออาจถูกปรับหลังถูกปฏิเสธการชําระเงินจากลูกคา (Charge Back) อีกดวย 

6. อุปสรรคดานโลจิสติกส 
สินคาที่มีการซื้อขายออนไลนมากที่สุด ไดแก เส้ือผาและเครื่องแตงกาย หนังสือ อุปกรณ 
อิเล็กทรอนิกส และเคร่ืองสําอาง แตสวนใหญเปนการซื้อสินคาในประเทศ เพราะการซื้อขามพรมแดนนั้น

มีอุปสรรคดานโลจิสติกสเปนปญหาใหญ ไมวาจะเปนขั้นตอนการนําเขาที่ยุงยาก อัตราภาษีสูงในแตละประเทศ 
เครือขายการขนสงที่ไมมีประสิทธิภาพ อีกทั้งความกังวลของผูบริโภคที่ไมมั่นใจในตัวสินคาจะเหมือนในโฆษณาและ
อาจมีปญหาในการสงคืน ฝายผูประกอบการตองแบกรับทั้งเร่ืองเวลาและคาใชจายในการขนสงสินคา ซึ่งอาจไมคุม
ทุนและมีสิทธิขาดทุนดวย 

ยุคนี้ระบบอินเทอรเน็ตมีความทันสมัยยิ่งข้ึน การซื้อสินคาออนไลนกําลังไดรับความนิยมอยางมากและ
ยังคงเติบโตกาวหนา เพราะการขยายชองทางการตลาดใหมในรูปแบบ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  สอดรับกับ
พฤติกรรมของผูบริโภคทุกกลุมตั้งแตวัยรุน วัยทํางาน ไปจนถึงผูสูงอายุ ชองทางการคาออนไลนมีศักยภาพที่ดีใน
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การประชาสัมพันธสินคาโดยตรงแกผูบริโภค แตยังคงมองเห็นปญหาและความเสี่ยงในดาน ความนาเชื่อถือของ
สินคาและแบรนด การขนสงสินคาที่ไมมีประสิทธิภาพหรือขนสงขามพรมแดน ความปลอดภัยของธุรกรรมทาง
การเงิน นอกจากนี้ยังความทาทายในดานของการสื่อสารภาษาตางประเทศที่ตองพัฒนาใหกาวหนาขึ้นเพื่อเปน
โอกาสสรางรายได โดยเฉพาะหลังยุค AEC ที่ไทยมีโอกาสขยายตลาดสูประเทศอาเซียนมากข้ึน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความฉบับนี้สําเร็จลงได ดวยความกรุณาและความชวยเหลือเปนอยางดียิ่งจาก รองศาสตราจารย ดร. 
พฤทธสรรค สุทธิไชยเมธี ที่กรุณาใหคําแนะนําและตรวจแกไข ขอบกพรอง ดวยความเอาใจใสตลอดมาต้ังแตตนจน
เสร็จเรียบรอย  

ขอขอบพระคุณทานผูทรงคุณวุฒิที่ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญพิจารณาความถูกตองและความเที่ยงตรงใน
ดานเนื้อหา 

ขอขอบพระคุณกลุมผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่ดําเนินกิจการทางดาน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce) และกลุมผูประกอบท่ีตองดําเนินธุรกิจภายใต IT Base  

ขอขอบคุณบิดา มารดา ครู อาจารยทุกทาน ที่ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการ และทานอื่นๆ ที่ไมไดกลาว
นามไว ณ ที่นี้ ที่ไดกรุณาใหความสะดวก ความรวมมือ ขอเสนอแนะ และอ่ืนๆ  
 

บรรณานุกรม 
BBA et al., (1999). Operational risk: the next Frontier, RMA, Philadelphia. 
Bernoulli, D. (1954). Exposition of a new Theory on the Measurement of Risk. 

Econometrica, 22(1) : 23-36. 
Chapman, C.B., Cooper, D.F. (1983). Risk Engineering: Basic Controlled Interval and Memory 

Models. Journal of the Operational Research Society, 34(1) : 51-60. 
COSO. (June, 2004,). Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission, Enterprise Risk Management-Integrated Framework,Vol. 2,18. (Online). 
Available URL : http://www.coso.org/erm-integratedframework.htm.  

_____. (September, 2004). “Enterprise Risk Management–Integrated Framework.”, the 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. 

George Westerman, Richard Hunter (2007). IT risk: turning business threats into competitive 
advantage. Harvard Business School Press 

McKnight, D. H., & Choudhury, V. (2006). Distrust and trust in B2C e-commerce: Do they 
differ? In ACM International Conference Proceeding Series (pp. 482-491) 

Mowbray, A.M., Blanchard, R.H. , Williams, C.A. (1979). Insurance, Krieger Publishing Co., 
Huntington. 

Mowbray et al., (1979). Insurance, Krieger Publishing Co., Huntington. 
Wu, S.C., Cao, Z.H., Li, Z.G., Cheung, K.C. and Wong, M.H. (2005). Effects of Biofertilizer 

Containing N-fixer, P and K Solubilizers and AM Fungi on Maize Growth: a 
Greenhouse Trial. Geoderma, 125:155–166. 

 
 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



ประวัติผูวิจัย 
ชื่อ–นามสกุล อนันตพร วงศคํา 
วัน เดือน ปเกิด วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2524 
สถานที่อยูปจจุบัน เลขที่ 98 หมูที่ 5 ตําบลหนองหม่ืนถาน  
 อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด 
 รหัสไปรษณีย 45160 
ตําแหนงหนาที่การงาน ผูชวยคณบดี คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
สถานที่ทํางานปจจุบัน 600 ตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา 

จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย 71170 
ประวัติการศึกษา   
พ.ศ.2546 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
 มหาวิทยาลัยณิวฒันา 
พ.ศ.2550 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
 มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
พ.ศ.2560 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
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การพัฒนาระบบเบิกสินคาออนไลน 
 
Develop Program System Store Expose Products (Store Online) 
 
ผูวิจัย   อนันตพร  วงศคํา 

ศุภเกียรติ  ศิริวิโรจน 
กนกวรรณ  อวมคํา 
กําไร  ศรีบุญเพ็ง 
สุรพงษ  พูนทรัพย 
รุงทิพย  กุลวงศ 
พฤหัส  ปานรัตน 
 

บทคัดยอ 
 โครงงานคอมพิวเตอรนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเอารูปแบบการเรียนรูยุคใหมที่ใชสื่อ
ออนไลน หรือ อินเตอรเน็ต (แอพพลิเคชั่น) ซึ่งเปนสื่อที่ ไดรับความสนใจและเปนที่นิยมในปจจุบัน มาประยุกต
เขากับการเรียนรู การทํางานในแผนก โดยไดศึกษารูปแบบและ พัฒนาการเรียนรูในการจัดสรางเว็บไซต
สําเร็จรูปนี้ไดทําการศึกษาคนควาเนื้อหาความรูที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องประเภทของคอมพิวเตอร ซึ่งมีเนื้อหา
เก่ียวกับโปรแกรมแอพพลิเคชั่น  
 โดยผูจัดทําโครงงานสามารถพัฒนาออกมาในรูปแบบของเว็บไซตไดดวยตนเองและนํามาประยุกตใชให
เขากับการเรียนรูการทํางานในแผนกของตนเองมากยิ่งขึ้นและไดนําเสนอบทเรียนผานเว็บไซตhttp://ptstorekk.96.lt/ 
ในการเขาใชงาน ท้ังนี้ทําใหสามารถติดตอสื่อสารกันไดระหวางผูใชงาน ผูที่เก่ียวของ และผูที่สนใจ 
 ผูจัดทําหวังวา โครงงานเลมนี้จะเปนประโยชนกับผูอาน หรือนิสิต นักศึกษา ที่กําลังหาขอมูลใน
การศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการศึกษาระบบโปรแกรมเบิกสินคาออนไลนจากคลังสินคา หวังวาคงเปนแนวทาง 
ในการทําระบบเก่ียวกับการ ตัดสตอกสินคา การรับ การจาย สินคา รายงาน ในงานคลังสินคา  
 
คําสําคัญ : แอพพลิเคชั่น คลังสินคา 
 
Abstract 

Projects computing is conducted with the aim to bring the format to learn the new 
online media or the Internet (an application), which is the media. Get attention and be 
popular today. Application to the study. Working in the department by studying patterns 
and Learning to build a website for this study were interesting content knowledge about 
the type of computer. This is about the program, application functionality. 

http://ptstorekk.96.lt/ in use can make the communication between 
users. Relevant person and interested

Publishers hope guide in making the system on. Cut inventory report to receive 
goods in the warehouse. Information or content within this book if you have any 
questions or have any errors. Who do you embrace it? To bring further improvement and 
apologize for this. 

Key Word : application Store Expose Products 
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บทนํา 
 การจัดการสารสนเทศ หมายถึง การทํากิจกรรมหลัก ตางๆ ในการจัดหา การจัดโครงสราง (organization) 
การควบคุม การผลิต การเผยแพรและการใชสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคการทุกประเภท
อยางมีประสิทธิผล ซึ่งสารสนเทศในท่ีนี้หมายถึงสารสนเทศทุกประเภทท่ีมีคุณคาไมวาจะมีแหลงกําเนิดจาก
ภายในหรือภายนอกองคการ (Wilson 2003 อางใน Kirk, 2005, p.21)  

ในปจจุบันนี้ ผูคนมากมายตางกําลังใหความสนใจและใชงานสิ่งที่เรียกวา “แอพพลิเคชั่น” หรือ 
“แอพ” กันอยางแพรหลาย เราอาจจะไมเขาใจความหมายของมันวามันคืออะไรกันแน “แอพพลิเคชั่น” คือ 
ซอฟแวรประเภทหนึ่งที่ชวยใหเราสามารถกระทําการบางอยางไดตามความตองการของเรา แอพพลิเคชั่นสําหรับ
ใชงานบนเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะและโนตบุคนั้น เรียกวา “เดสกทอป แอพพลิเคชั่น (Desktop Applications)” 
สวนแอพพลิเคชั่นที่ทํางานบนเครื่องอุปกรณพกพาทั้งหลาย เรียกวา “โมบายล แอพพลิเคชั่น (Mobile 
Applications)” เมื่อเรารันแอพพลิเคชั่น มันจะทํางานอยูภายใตระบบปฏิบัติการตลอดเวลาจนกวาเราจะทําการ
ปดมันไป ภายในเวลาเดียวกัน อาจมีหลายแอพพลิเคชั่นที่กําลังทํางานพรอมกันในระบบปฏิบัติการ เราเรียก
กระบวนการนี้วา “มัลติแทสกิ้ง (Multitasking)” 

การจัดทําระบบฐานขอมูลสําหรับเก็บขอมูลสินคาและการรับ-จาย สินคาในแผนกคลังสินคา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บขอมูลใหมีความเปนระบบมากย่ิงขึ้น ทําใหงายในการคนหาขอมูลสินคา เพื่อนําขอมูล
ดังกลาวไปใชประโยชนในการพัฒนาแผนกคลังสินคาใหดียิ่งข้ึน เชน การเบิกสินคา การรับสินคา และการจาย
สินคา การตัดสตอก การคนหา และการนําเสนอรายงาน เพ่ือที่จะรองรับสินคาที่จะมากขึ้นในอนาคตนี้ดวย ซ่ึง
ในตอนนี้ระบบการบริหารจัดการสตอกสินคา ซ่ึงใชวิธีจดใสสมุดบัญชีหรือบันทึกใน Excel ขอมูลไมเปนปจจุบัน
เทาท่ีควร เกิดการเก็บขอมูลที่ผิดพลาด การทํางานไมมีการใชขอมูลรวมกันเทาทีค่วร ตางคนตางบันทึกขอมูล ทํา
ใหเวลาสรุปขอมูลแตละเดือนทําใหขอมูลไมตรงกัน ไมตรงตามสินคาที่อยูในสตอก ขอมูลสูญหายเนื่องจากเปน
การเก็บไวในสมุด ไมมีการเก็บรักษาขอมูลที่ดี และ อุปกรณ IT มีจํานวนไมเพียงพอตอการใชงาน ดังนั้นผูทํา
โครงงาน จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบโปรแกรม สตอกสินคา (ออนไลน) นี้ขึ้นมา เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น โดย
พัฒนาระบบโปรแกรมเช็คสตอกสินคา การรับสินคา การเบิกสินคา  เพ่ือสามารถเช็คสตอกสินคาไดถูกตอง 
ชัดเจน เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูล ออกรายงาน ปองกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได 

 

วัตถุประสงค 
 การพัฒนาระบบฐานขอมูลการเบิกสินคาจากคลังสินคา (Store Online) เพ่ือชวยการทํางานในแผนก
คลังสินคาและวิเคราะหหาสาเหตุและออกแบบระบบโปรแกรมการเบิกสินคาในสตอกสินคา (ออนไลน) 

1. เพ่ือศึกษาและออกแบบระบบฐานขอมูลการเบิก-จาย เก็บขอมูล คลังสินคา 
2. เพ่ือสรางระบบฐานขอมูลสินคาในคลังสินคา สําหรับจัดการขอมูล การเบิก-จาย สินคาในคลังสินคา

โดยใชระบบฐานขอมูล phpMyadmin 
3. เพ่ือบันทึกขอมูลสินคาและการบริหารขอมูลลงในระบบฐานขอมูลแผนกคลังสินคาโดยใชคําสั่ง SQL 
4. เพ่ือคนหาตําแหนงของสินคา คนหาสินคาที่จะหมดหรือหมดในคลังสินคา คาหาการเบิกสินคาในแต

ละวัน คนหารายละเอียดการเบิกสินคา  
5. เพ่ือพัฒนาระบบงานและระบบโปรแกรมเบิกสินคาในสตอกสินคา (ออนไลน) 
6. เพ่ือนํามาใชงานในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
7. เพ่ือใหเกิดการใชขอมูลรวมกันอยางเปนปจจุบัน มีการจัดเก็บขอมูลลงในฐานขอมูล 
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ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถอธิบายความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในดานที่มีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมดานตาง ๆ ของผูคนไวหลายประการดังตอไปนี้ (จอหน ไนซบิตต อางถึงใน ยืน ภูวรวรรณ) 
� ประการที่หนึ่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหสังคมเปล่ียนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเปนสงัคมสารสนเทศ 
� ประการที่สอง เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหระบบเศรษฐกิจเปล่ียนจากระบบแหงชาติไปเปนเศรษฐกิจ

โลก ที่ทําใหระบบเศรษฐกิจของโลกผูกพันกับทุกประเทศ ความเชื่อมโยงของเครือขายสารสนเทศทําให
เกิดสังคมโลกาภิวัฒน 

� ประการที่สาม เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหองคกรมีลักษณะผูกพัน มีการบังคับบัญชาแบบแนวราบมาก
ขึ้น หนวยธุรกิจมีขนาดเล็กลง และเชื่อมโยงกันกับหนวยธุรกิจอื่นเปนเครือขาย การดําเนินธุรกิจมีการ
แขงขันกันในดานความเร็ว โดยอาศัยการใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร และการส่ือสารโทรคมนาคม
เปนตัวสนับสนุน เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนขอมูลไดงายและรวดเร็ว 

� ประการที่สี่ เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเทคโนโลยีแบบสุนทรียสัมผัส และสามารถตอบสนองตามความ
ตองการการใชเทคโนโลยีในรูปแบบใหมที่เลือกไดเอง 

� ประการที่หา เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเกิดสภาพทางการทํางานแบบทุกสถานที่และทุกเวลา 
� ประการที่หก เทคโนโลยีสารสนเทศกอใหเกิดการวางแผนการดําเนินการระยะยาวขึ้น อีกทั้งยังทําใหวิถี

การตัดสินใจ หรือเลือกทางเลือกไดละเอียดขึ้น 
กลาวโดยสรุปแลว เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทที่สําคัญในทุกวงการ มีผลตอการเปล่ียนแปลงโลกดานความ
เปนอยู สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การแพทย เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเมือง ตลอดจนการวิจัยและการ
พัฒนาตาง ๆ 

 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู 

1.1 ทฤษฎีองคกรฐานสารสนเทศ (Information Based Organization) 
ณพศิษฏ จักรพิทักษ (2552) อธิบายวา ความรู หมายถึง ประสบการณจริง ที่เกิดจากการเห็นจริงไดลง

มือปฏิบัติจริง หรืออาจหมายถึงประสบการณที่ทําใหสามารถทํางานไดสําเร็จ ( Effectiveness) ความรูใน
ความหมายทางวิทยาการคอมพิวเตอรหมายถึง กฎในการทํางาน หรือ ถา-แลว (If-Then) ความสัมพันธระหวาง
เหตุ สาเหตุ หรือ เหตุการณ และผลสะทอน หรือผลลัพธ (Effect or Result) ความรูอาจหมายถึงสารสนเทศที่
ใชในการทํางาน (Information for Action) จําเปนในการตรวจสอบหรือพิจารณาเพื่อใหงานไดผล หรือความ
เสี่ยงต่ํา ควรรูวาขอมูลสารสนเทศอะไรที่จําเปนที่ตองใชประกอบการทํางาน แกปญหา หรือตัดสินใจ ซึ่งเกิดจาก
ประสบการณการทํางานจริงและไดผล ซึ่งคนที่ไมมีประสบการณจริงจะไมทราบขอมูล หรือสารสนเทศใดที่
สําคัญในการทงาน ดังนั้น ในการทํางานใด ๆ นอกเหนือจากไดรับประสบการณการทํางานใหสําเร็จแลว คนที่มี
ความรูประสบการณจะมีความรูในการใชสารสเทศตาง ๆ สําหรับประกอบการทํางาน ตัดสินใจ และแกปญหา 

การจัดการความรู หมายถึง การบริหารจัดการองคกรโดยเนนการใชความรูและประสบการณของ
คนทํางาน รวมทั้งสารสนเทศที่จําเปนตองใชในการทํางานเพื่อเพิ่มผลผลิตแกองคกรใหสามารถแขงขันไดใน
อุตสาหกรรมนั้น ๆ เพื่อการดํารงอยูขององคกร และชีวิตและครอบครัวของพนักงานรวมกัน 

1.2 การจัดการความรูในองคกร 
ณพศิษฏ จักรพิทักษ (2552) อธิบายวา องคกร (Organization) หมายถึง การรวมกันของสมาชิกตั้งแต 

2 คนขึ้นไป และมีวัตถุประสงครวมกัน องคกรก็หมายถึงคน หรือ พนักงานทุ กคนที่เปนสมาชิกขององคกร            
ถาปราศจากสมาชิกเหลานี้องคกรก็มีสภาพเปนแคทรัพยสิน เชน อาคาร เคร่ืองจักร หรือ สํานักงานเทานั้น ที่ไม
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สามารถดําเนินการหรือสรางผลผลิตตาง ๆ ไดในที่นี้คนท่ีเปนสมาชิกอาจรวมถึงผูบริหารและผูปฏิบัติงานใน
องคกร ผูบริหารมีบทบาทและความรับผิดชอบตั้งแตการจัดหาทุนและบุคลากรเพื่อทํางานผลิตหรือบริการ
ตลอดจนทําการตลาด การขาย การสงมอบ การบริการกอนและหลังการขาย สวนผูปฏิบัติหมายถึง ผูที่ทํางานใน
หนาท่ีตาง ๆ ทั้งดานการผลิตหรือบริการรวมทั้งงานสนับสนุนผูบริหารตาง ๆ ขางตน 

ในสภาพการแขงขันในปจจุบัน โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัฒน ซึ่งมีการแขงขันทั้งภายในประเทศ และ
ระหวางประเทศในระดับนานาชาติ ทําใหองคกรจําเปนตองมีกลยุทธ (Strategy) และวิธีการเอาชนะการแขงข้ัน
ทางธุรกิจในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การกําหนดวิสัยทัศน (Vision) ภาพความสําเร็จขององคกรท่ีมุงหวังและมีความ
เปนไปไดสูง เพื่อระดมทุนและสรางความเชื่อมั่นใหกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย (Stake Holders) 

การกําหนดพันธกิจ คือ วิธีการท่ีจะพัฒนาองคกร หรือขั้นตอนการดําเนินงานใด ๆ ที่จะทําใหองคกร
บรรลุความมุงหวังตามวิสัยทัศน โดยตองแสดงกลยุทธ (Strategy) แกผูถือหุน หรือ ผูสนับสนุนองคกรเพ่ือระดม
ทุนในการจัดหาทรัพยากรตาง ๆ รวมทั้งแสดงตอลูกคาเพื่อใหไดรับความไววางใจในผลิตภัณฑและการบริการ 
ตลอดจนแสดงตอพนักงานขององคกรเองเพื่อใหมีความรูสึกมั่นคงในชีวิตครอบครัว มีอนาคตที่ ดี สามารถดํารง
องคกรอยูไดในการแขงขันทางธุรกิจและเศรษฐกิจ ดังนั้น สมาชิกขององคกรทุกๆ คนจําเปนตองรวมแรงรวมใจ
ในการทํางานใหบรรลุความมุงหวังรวมกัน 

 ในการจัดการความรู ผูบริหารองคกรจะตองมุงเนนจัดการบุคลากรและสารสนเทศท่ีใชในการทํางาน
ตาง ๆ โดยเฉพาะความรูในการทํางานเชิงกลยุทธ (Strategic Task Knowledge) ประสบการณและสราง
สนเทศในงานที่สําคัญ ๆ ในการแขงขันหรือจําเปนตอความสําเร็จขององคกรเพ่ือพัฒนาผลผลิต คุณภาพงาน
บริหาร และจัดการความเสี่ยงใหสามารถแขงขันทางธุรกิจกับคูแขงได และใหองคกรบรรลุความมุงหวัง 

ในการแขงขั้นทางธุรกิจขององคกรเพื่อการอยูรอดในเศรษฐกิจฐานความรู ( Knowledge Based 
Economy) คือ ระบบเศรษฐกิจที่ขึ้นกับการสราง การกระจาย การใชความรู และการสรางสารสนเทศ องคกร
จําเปนตองลงทุนอยางตอเนื่องทั้งดานการวิจัยพัฒนา การศึกษาและการฝกอบรม โครงสรางหรือรูปแบบในการ
บริหารงานเพ่ิมผลผลิต ซึ่งกิจกรรมเหลานี้เก่ียวของกับบุคลากรโดยตรงท้ังส้ิน องคกรตองดําเนินการหรือพัฒนา
ตอยอดประสบการณของคนทํางานเพ่ือสรางความรูใหมในการประยุกตใชงานวิธีการบริหารงานตาง ๆ ใหเกิด
การเพิ่มผลผลิต 

ทั้งนี้ องคกรตองการความสามารถใหม ๆ ในการบริหารจัดการอยูเสมอเพื่อใชในการแขงขันทางธุรกิจ 
เชน สมรรถนะบุคลากร (Competency) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness) การ
เรียนรู (Learning) นวัตกรรม (Innovation) การพัฒนาภาวะผูนํา (Leadership Development) การจัดการ
การเปล่ียนแปลง (Change Management) ความเร็ว (Speed) การเนนยุทธศาสตร (Strategic Focused) และ
การเนนลูกคา (Customer Focused) เปนตน 

1.3 กระบวนการจัดการขอมูล สารสนเทศ และความรูขององคกร 
ณพศิษฏ จักรพิทักษ (2552) อธิบายวา กระบวนการพัฒนาและใชความรูในองคกร อาจเริ่มจากการ

ประมวลผลขอมูลตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน (Data Processing) โดยระบบสารสนเทศตาง ๆ ภายใน
องคกรจะประมวลผลขอมูลตาง ๆ ท้ังที่อยูในรูปตัวเลข และตัวอักษรใหเนสารสนเทศ ( Information) เพื่อใช
ประกอบการทํางาน แกปญหา และตัดสินใจรวมกัน สําหรับผูปฏิบัติงานจะนําสารสนเทศไปกล่ีนกรอง หรือลง
รายละเอียดจริงโดยการนําไปใชในการทํางาน การแกไขปญหา และการตัดสินใจจริง ทําใหเกิดเปนความรูในเหตุ
ผลกละผลในการทํางานหรือรวมทั้งรูวาสารสนเทศอะไรที่จําเปนในการทํางาน (Working Information) ที่จะทํา
ใหเกิดประสิทธิผลในการทํางาน ดังนั้น ความรู คือ ความเชื่อมั่นในวิธีการทํางานใหสําเร็จขององคกร ความรูตอง
เกิดจากการไดทําจริงในส่ิงที่เหมือนหรือใกลเคียงและความรูหรือผูมีความรูจะเปนที่ยอมรับในสังคมองคกร เปน
ตัวเลือกหรือวิธีที่องคกรยอมรับและเลือกใชไปทํางานกอนเสมอ ผูบริหารองคกรมีหนาที่สําคัญไดแก 
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1. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูในงานของตนใหสามารถแขงขันได 
2. จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเปนเครื่องมือหรือเคร่ืองทุนแรงใหกับคนทํางานใชความรู

โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. พัฒนาคนทํางานใชความรูใหมีความรูดานการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตใหแกงานหรือ

สวนงานที่ตนเองรับผิดชอบ ตัวอยาเชน วงจรการบริหารจัดการคุณภาพ(Total Quality management) 
4. ปรับปรุงการสื่อสารและการประสานงาน (Collaboration) ของบุคลากรในการเรียนรู 

แกปญหา ตัดสินใจ หรือทํางานตาง ๆ รวมกันใหมีประสิทธิผลสูง  
2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช จําเปนตองอาศัยงบประมาณคาใชจายดานวัสดุอุปกรณสูง ไมวาจะ
เปนระบบคอมพิวเตอร ซอฟตแวร และระบบเครือขาย ตองมีผูเชี่ยวชาญพรอมผูปฏิบัติงานท่ีมีความสามารถ 
รวมทั้งการวางแผนการพัฒนาระบบและการนําวัสดุอุปกรณไปใชอยางรอบคอบรัดกุม  จึงจะบรรลุผลตาม
เปาหมาย แมเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีประโยชน แตการนํามาใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดไมใช
เร่ืองงาย เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เชน ซอฟตแวรบางตัว กวาจะเรียนรูวิธีใช
ประโยชนไดครบถวน อาจมีซอฟตแวรรุนใหมออกจําหนายอีกแลว การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศจึงตองมี
วิธีการที่เหมาะสม มิฉะนั้นอาจเกิดปญหากับหนวยงานได  
3. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สามารถจําแนกเปนกลยุทธการจัดการที่สําคัญ 3 ดาน คือ กลยุทธระบบสารสนเทศ กลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศ และกลยุทธระบบการจัดการสารสนเทศ ซ่ึงกลยุทธทั้ง 3 นี้ ตองสัมพันธและสอดคลองกับนโยบาย
กลยุทธ วัตถุประสงค แผนงานขององคการรวมทั้งวิธีการดําเนินงาน กลาวคือ ตองการจัดทําระบบสารสนเทศ
อะไร ใครเปนผูใชระบบ ใชในงานลักษณะใด ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอะไรในการสรางระบบจึงจะบรรลุผล
สําเร็จ ตามวัตถุประสงค และมีระบบการจัดการอะไรในการจัดสรรทรัพยากรควบคุมการใชใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.1 กลยุทธระบบสารสนเทศ คือ การกําหนดระบบสารสนเทศท่ีตองการวา ตองการสรางระบบ
สารสนเทศอะไร (what) และเพราะอะไร (why) เชน เปนระบบสารสนเทศทั้งองคการ หรือเปนระบบระดับฝาย
งานในองคการ ลักษณะและรูปแบบของสารสนเทศที่ตองการคืออะไร ซ่ึงความตองการสารสนเทศตองสอดคลอง
กับแผนกลยุทธขององคการ ซึ่งเปนแผนงานองคการที่กําหนดวาหนวยงานควรมีระบบสารสนเทศอะไรบาง
ในชวง 3 ถึง 5 ปขางหนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจําปเพื่อใหสนองเปาหมายดังกลาว  ระบบเหลานี้มี
โครงสรางขอมูล ฐานขอมูลอะไร และมีความสัมพันธกันอยางไร 

 การกําหนดความตองการระบบสารสนเทศวา องคการตองการระบบใด อาจใชการวิเคราะหระบบ
สารสนเทศของทั้งองคการ จําแนกตามหนาที่การทํางาน กระบวนการทํางาน และขอมูลที่ตองใช หรืออาจใชการ
วิเคราะหเชิงกลยุทธ โดยใชวิธีวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จ 

3.2 กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช เพ่ือจัดทําหรือพัฒนาระบบ
สารสนเทศ โดยพิจารณาวา ระบบสารสนเทศท่ีตองการนั้นมีกิจกรรมหรือกระบวนการทํางานใด  ที่ตองใช
เทคโนโลยี ใชอุปกรณ เทคนิคอะไร จะทําไดอยางไร (how) เปนตนวา ตองการเครื่องคอมพิวเตอรแบบใด 
จํานวนเทาไร ซอฟตแวรอะไร อุปกรณสําหรับใชบันทึก จัดเก็บขอมูล และแสดงผลลัพธ ระบบจัดการฐานขอมูล 
และฐานขอมูลที่เก่ียวของ รวมถึงการสื่อสารขอมูลและครือขายคอมพิวเตอรตาง ๆ เพื่อนําไปใชในงานแตละงาน
ที่เก่ียวของ 
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3.3 กลยุทธระบบการจัดการสารสนเทศ คือ การบริหารจัดการเพื่อใหการจัดทําระบบสารสนเทศสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตั้งไว โดยพิจารณาวา จะสามารถทําไดอยางไร และทําอยางไรจึงเกิด
ประสิทธิภาพ ดังนั้นกลยุทธระบบการจัดการสารสนเทศจึงเก่ียวของกับประเด็นการจัดการ 3 ประการ คือ  

1. ประเด็นปญหาของการพัฒนาระบบสารสนเทศและ การทําแผนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

2. ประเด็นการจัดการทรัพยากรในการจัดการระบบสารสนเทศ ซ่ึงไดแก การจัดองคการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน และ 

3. ประเด็นการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

จันทรพร เสง่ียมพักตร (2549)ไดศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอเมือง
เชียงใหม โดยผูวิจัยมีความสนใจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอ
เมืองเชียงใหม ประชากรที่ใชคือ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 38 คน และผูปฏิบัติงานดานระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษา จํานวน 38 คน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1 ในอําเภอเมืองเชียงใหมป
การศึกษา 2548 เครื่องมือเปนแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวขางตน นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใช
ความถี่และรอยละผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาไดปฏิบัติแทบทุกขั้นตอนของ
การจัดการระบบสารสนเทศ คือ ขั้นการรวบรวมขอมูล ข้ันการตรวจสอบขอมูล ข้ันการประมวลผลขอมูล ขั้น
การนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ และขั้นการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ สวนปญหาท่ีพบ คือ การจัดลําดับ
ความสําคัญและความจําเปนของขอมูล การตรวจสอบขอมูลดวยวิธีการเปรียบเทียบกับขอมูลในอดีต 
งบประมาณในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลการนําเสนอขอมูลและสารสนเทศโดยใชสไลด และการจัดเก็บ
ขอมูลและสารสนเทศโดยใชวีดีทัศนบุคลากรมีจํากัด มีภาระงานมาก ขาดความรูความชํานาญ และไมมี
ผูรับผิดชอบโดยตรง 

วิศิษฎ ล้ิมพัฒนสิริ (2549 : บทคัดยอ) ศึกษาพบวาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารพัสดุ
การศึกษา สําหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ ที่สามารถทํางานไดทั้งแบบเคร่ืองเดี่ยวและระบบเครือขายใน
ลักษณะของการประยุกตใชบนเว็บดวยภาษา PHP และฐานขอมูล MySQL บน Apache เว็บเซิรฟเวอรใน
สภาวะจํากัดดานกําลังคน งบประมาณ และอุปกรณคอมพิวเตอร โดยพัฒนาระบบสารสนเทศดวยวงจรพัฒนา
ระบบและใชเคร่ืองมือทางทฤษฎีสารสนเทศตางๆ 

เทวัญ ทองพลับ (2548) ไดศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับงานบริหารคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน
ใหกับผูปฏิบัติงาน โดยการรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารและผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ ในคณะ
บริหารธุรกิจ และการวิเคราะหขอมูลที่ฝายงานตางๆ จัดเก็บ แลวนํามาวิเคราะหโดยใชแนวคิด วงจรการพัฒนา
ระบบ พบวา การจัดเก็บขอมูลของคณะบริหารธุรกิจ ไมเปนระบบ ทําใหมีโอกาสสูญหายของขอมูลได การคนหา
ขอมูลทําไดยาก ขาดการเชื่อมโยงขอมูลระหวางงาน ผูบริหารขาดขอมูลที่ชวยสนับสนุนการตัดสินใจทําใหการ
ดําเนินงานของคณะบริหารธุรกิจยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ดังนั้นจึงไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการของคณะบริหารธุรกิจ โดยใชภาษา PHP Version 4.2.3 เปนเครื่องมือในการพัฒนาระบบงานภายใต
ระบบการจัดการฐานขอมูล MySQL โดยระบบที่พัฒนาขึ้นมาสามารถแสดงผลลัพธได 2 รูปแบบ คือ การ
แสดงผลทางจอภาพและแสดงผลทางเครื่องพิมพ และจากการวิเคราะหระบบงานเดิม แตละงานยังใชระบบ
จัดการขอมูลในรูปแบบเอกสาร มีการใชระบบคอมพิวเตอรเพียงบางสวน เชน งานบุคลากร งานดานงบประมาณ
ใชโปรแกรมสําเร็จสํานักงานในการจัดเก็บขอมูล ไมมีระบบฐานขอมูลรวมและขาดการเชื่อมโยงขอมูล             
ซึ่งจําเปนตองพัฒนาเพ่ือใหระบบขอมูลตางๆ มีการเชื่อมโยงกัน สามารถคนหาไดงาย และพัฒนาเปนระบบ
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สารสนเทศในองคกรตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบงานผูที่ควรจะมีบทบาทอยางมากในการรวม
พัฒนา คือ ผูปฏิบัติงาน และผูใชระบบ  

จันทิรา จันทรเลิศ (2548) ไดศึกษาการจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพของ
สถานขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 4 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการจัดการ
ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม เขต 4 และเพื่อศึกษาการมีขอมูลสารสนเทศที่มีความสัมพันธกับมาตรฐานการศึกษา และตัวบงชี้ ฉบับ
ปรับปรุง 2547 พบวา ยังไมมีระบบสารสนเทศท่ีใชในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเนื่องจากการ
บริหารงานในยุคปจจุบันมีความซับซอนข้ึน มีการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี ซึ่งการมีระบบสารสนเทศที่ดี
จะชวยใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน เพ่ือใหทุกหนวยงานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศท่ีเปนระบบ
พรอมที่จะนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนลดความซ้ําซอนในการ
ปฏิบัติงาน โดยใชการออกแบบวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลสารสนเทศกับมาตรฐานการศึกษาและตัว
บงชี้ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2547 และนําเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความสอดคลอง และ
ความถูกตอง และความครอบคลุมดานเนื้อหา ทั้งนี้เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา เปนแบบสอบถามจากกลุม
ประชากรที่เปนขาราชการประจําสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม เขต 4 ซ่ึงเปนสถานศึกษาที่
ไดรับการประเมินคุณภาพจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา : สมศ. ประจําป
การศึกษา 2547 จํานวน 52 โรงเรียน จากครูผูรับผิดชอบงานสารสนเทศ จํานวน 52 คน และครูผูรับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 52 คน ผลการวิเคราะห ทุกโรงเรียนมีการสรางระบบขอมูลสารสนเทศ ท่ี
มีความถูกตอง ครบถวน ตรงกับความตองการใชงาน และใชสารสนเทศเปนขอมูลในการตัดสินใจ  การกําหนด
นโยบายและการวางแผนไดเปนอยางดี 
 สมพงษ แจมยวง (2547 : บทคัดยอ) ศึกษาพบวา การพัฒนาระบบฐานขอมูลพัสดุครุภัณฑนี้ ใช
หลักการของวงจรพัฒนาระบบสารสนเทศโดยเริ่มจากการศึกษาและวิเคราะหปญหาของการควบคุมพัสดุ
ครุภัณฑ การออกแบบฐานขอมูล การพัฒนาระบบ การทดสอบและติดตั้งระบบ และการประเมินโดยผูบริหาร
และเจาหนาที่พัสดุในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแกนจํานวน 5 คน การพัฒนาระบบนี้ใชระบบ
การจัดการฐานขอมูล MySQL และโปรแกรม PHP 
 พันธศักดิ์ ปนไชย (2545 : บทคัดยอ) ศึกษาพบวาวัตถุประสงคของการคนควาอิสระเร่ือง การพัฒนา
ระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการสินคาคงคลัง การจัดซื้อและการจําหนาย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒนา
ระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการสินคาคงคลัง การจัดซื้อ และการจัดจําหนาย 
   

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
ระบบจัดการการเบิกสินคาออนไลน (Store Online) สามารถทําใหการจัดการระบบเบิกสินคา

ออนไลน มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซึ่งในระบบจะประกอบไปดวย ผูดูแลระบบ (Admin) และ
ผูใชงานระบบ (User) ซ่ึงในสวนของผูดูแลระบบ สามารถจัดการสินคา เชน เพิ่มขอมูลสินคา แกไขขอมูลสินคา 
ลบขอมูลสินคา เรียกดูขอมูลสินคา ตรวจสอบจํานวนสินคารับเขา รายงานสินคาคงเหลือประจําวัน และในสวน
ของผูใชงาน สามารถเบิกสินคาไดอยางสะดวกมากรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สามารถเบิกสินคาผานโทรศัพทมือถือ 
(Smartphone) สามารถคนหาขอมูลการเบิกสินคา เชน คนหาดวยชื่อสินคา ชื่อผูเบิกสินคา วันที่เบิกสินคา 
เดือนปที่เบิกสินคา เปนตน แกไขขอมูลการเบิกสินคา ลบขอมูลการเบิกสินคาออกจากระบบ และออกรายงาน
ยอดสินคาคงเหลือ ณ ปจจุบันภายในวันนั้นๆ ได 
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จากการพัฒนาระบบจัดการการเบิกสินคาออนไลน (Store Online) ขึ้นมาเพื่อใหผูใชงานไดทําการเบิก
สินคา ไดอยางสะดวกรวดเร็ว ตอบโจทยผูใชไดในระดับหนึ่งไดแลวนั้น ทางผูพัฒนาระบบยังตองทําการพัฒนา
ระบบใหมีการใชงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนการคนหาขอมูล การบันทึกขอมูล การออกรายงาน 
รวมไปถึงการเขาถึงขอมูลของระบบ ในกรณีที่มีขอผิดพลาดตางๆ เกิดขึ้น 
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โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ คุณภาพบริการ และ
ความภักดีของลูกคา กรณีศึกษา: ลูกคาสายการบินตนทุนต่ําเสนทางในประเทศของสนามบิน
นานาชาติ หาดใหญ 
 
The Causal Relationship Model between Integrated Marketing Communication,
Service Quality and Customer Loyalty: A Case Study of Low-Cost Airline Domestic 
Route’s Customer of Hat-Yai International Airport
 
ผูวิจัย   อนุวัต  สงสม 

หลักสูตรการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความสัมพันธเชิงเหตุระหวางการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

คุณภาพบริการ ความพึงพอใจของลูกคา และความภักดีของลูกคาสายการบินตนทุนต่ําเสนทางภายในประเทศ 
กลุมตัวอยางคือผูโดยสารที่ใชบริการสนามบินนานาชาติหาดใหญ จํานวน 300 ราย ซ่ึงไดจากการสุมตัวอยาง
แบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตรวัดประมาณคา 5 ระดับ โมเดลสมการ
โครงสรางที่พัฒนาข้ึนประกอบดวย 4 ตัวแปรแฝง และ 14 ตัวแปรสังเกตได การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานโดยใช
สถิติเชิงพรรณนา และตรวจสอบความสอดคลองของโมเดล ดวยโมเดลสมการโครงสรางและโปรแกรมสําเร็จรูป 

LISREL ผลการวิจัยพบวา โมเดลการวัดสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (�2/df = 1.83, CFI = 0.97, RMSEA 
= 0.043, SRMR = 0.046) โดยมีคาความเชื่อมั่นเชิงโครงสรางของมาตรวัดอยูระหวาง 0.67-0.85 และคาความ
แปรปรวนเฉลี่ยที่ถูกสกัดไดอยูระหวาง 0.59-0.83 เชนเดียวกับโมเดลสมการโครงสรางที่มีความสอดคลองกับ

ขอมูลเชิงประจักษ (�2/df = 1.91, CFI = 0.94, RMSEA = 0.046, SRMR = 0.049) โดยพบวาความภักดีของ
ลูกคา ไดรับอิทธิพลทางตรงจากปจจัยดานคุณภาพบริการมากท่ีสุด ดวยขนาดอิทธิพลเทากับ 0.59 ขณะเดียวกัน
ยังไดรับอิทธิพลทางตรงจากปจจัยดานการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ดวยขนาดอิทธิพลเทากับ 0.38          
ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 นอกจากนี้ ยังพบวาความพึงพอใจของลูกคา ยังมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ
ความภักดีของลูกคา ดวยขนาดอิทธิพลเทากับ 0.53 คุณประโยชนจากผลการวิจัยฉบับนี้จะชวยเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนากลยุทธการตลาดและการวางแผนธุรกิจของสายการบินตนทุนต่ํา ซ่ึงจะชวยนําพาใหธุรกิจไปสู
เปาหมายของความยั่งยืนในระยะยาว 
 
คําสําคัญ : คุณภาพบริการ, การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ, ความภักดี, สายการบินตนทุนต่ํา 
 
Abstract 

The purpose of this research was to analyze the causal relationship between 
Integrated Marketing Communication (IMC), service quality, customer satisfaction and 
customer loyalty in the context of low-cost airline domestic route’s customer. The 
sample consisted of 300 passengers of Hat-Yai international airport by multi-stage 
sampling. A set of questionnaires was used as a research instrument which measured on 
five-point Likert scales. The developed Structural Equation Model (SEM) consisted of 4 
latent variables and 14 observed variables. The primary data were analyzed by 
descriptive statistics, and the goodness of fit of the model was assessed by using 
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structural equation modeling. The results revealed that the measurement model was valid 
and fitted the empirical data (�2

/df = 1.83, CFI = 0.97, RMSEA = 0.043, SRMR = 

0.046). The measurement model accounted for a construct reliability of 0.67-0.85, and an 
average variance of 0.59-0.83. The SEM model was found to have a good fit for the
empirical data (�2

/df = 1.91, CFI =0.94, RMSEA = 0.046, SRMR = 0.049). The service 
quality factor was found to mostly affect the customer loyalty with an effect size of 0.59, 
followed by IMC marketing with an effect size of 0.38 at a significant level of 0.05.

Additionally, customer satisfaction positively affected the customer loyalty with an effect 
size of 0.53. The research findings could contribute to the development of marketing 
strategies and business plans for the low-cost airline and lead to the goal of business 
sustainability in the long run.

Keywords : Service Quality, Integrated Marketing Communication, Customer 
Loyalty, Low-Cost Airline

 

บทนํา 
ปจจุบันอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยเติบโตอยางรวดเร็ว ท้ังในแงขนาดและการแขงขันที่รุนแรง 

โดยการทองเที่ยวทั้งภายในและตางประเทศเปนปจจัยหลักที่ผลักดันรายไดของอุตสาหรรมการบินใหเพิ่มสูงข้ึน 
โดยเฉพาะสายการบินตนทุนต่ํา (Low Cost Carrier) ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงถึงรอยละ 49 เมื่อเปรียบเทียบกับ
สายการบินที่ใหบริการแบบเต็มรูปแบบ (Full Service Carrier) ท่ีมีอัตราการเติบโตเพียงรอยละ 7 เทานั้น 
(ศูนยวิจัยไทยพาณิชย, 2560) 

การแขงขันที่รุนแรงของธุรกิจการบินดังกลาว ทําใหสายการบินตางๆ ตองมุงเนนการใชกลยุทธเพื่อจูง
ใจลูกคาในรูปแบบตางๆ จากการใชเคร่ืองมือ “การสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing 
Communication: IMC)” ผานส่ือและชองทางตางๆ เชน Social Media ประเภท Facebook และ Line เปน
ตน รวมถึงการโฆษณาผานส่ือโทรทัศน หนังสือพิมพ และปายบิลบอรด ตลอดจนการท่ีสายการบินเปนผูใหการ
สนับสนุนงานกิจกรรมตางๆ อยางกวางขวาง เพื่อใหสายการบินสามารถที่จะเอาชนะใจผูโดยสารได 
ขณะเดียวกันสายการบินยังตองมุงเนน “คุณภาพบริการ (Service Quality)” ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของธุรกิจ
บริการ คุณภาพของการบริการดังกลาว จะถูกวัดโดยความรูสึกของลูกคาหรือผูรับบริการ การใหบริการจะมี
คุณภาพหรือไม จึงขึ้นอยูกับการรับรูจากการไดรับบริการของลูกคา หรือที่เรียกวาการรับรูคุณภาพบริการ 
(Perceived Service Quality) ซึ่งผลลัพธจากการรับรูคุณภาพบริการหากเปนไปตามความคาดหวังของลูกคา 
จะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ และเกิดความภักดี (Customer Loyalty) ตามลําดับ  

การสรางความภักดีของลูกคานับวาเปนกลยุทธหนึ่งท่ีธุรกิจสายการบินควรใหความสําคัญ เพราะมีการ
กลาวถึงและยอมรับกันมากวาทศวรรษแลว เนื่องจากการแสวงหาลูกคาใหมจะมีตนทุนที่สูงกวาการรักษาลูกคา
เดิมถึง 5 เทา (Chiou & Droge, 2006) ในปจจุบันจึงมีงานวิจัยทางดานการตลาดจํานวนมากท่ีใหความสําคัญ
กับความภักดีของลูกคาในแงมุมตางๆ และองคกรธุรกิจพรอมที่จะลงทุน เพื่อยกระดับความภักดีของลูกคาให
สูงขึ้น เพราะนอกจากจะมีตนทุนที่ถูกกวาการแสวงหาลูกคาใหมแลว การสรางความภักดีดังกลาว ยังมี
ความสัมพันธโดยตรงกับการบอกตอของลูกคาแบบปากตอปาก (Lewis & Soureli, 2006) การเพ่ิมสวนแบง
การตลาด (Chaudhuri & Holbrook, 2001) และการเพ่ิมความสามารถในการทํากําไรขององคกร จึงถือไดวา
ความภักดีของลูกคาที่มีตอสายการบิน เปนรากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาความไดเปรียบทางการแขงขันแบบ
ยั่งยืนของธุรกิจ 
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จากบทบาทและความสําคัญของตัวแปรหลักขางตน คือ การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ คุณภาพ
บริการ และความภักดีของลูกคา งานวิจัยฉบับนี้จึงสนใจวิเคราะหอิทธิพลระหวางตัวแปรดังกลาว โดยพัฒนา
ความสัมพันธในรูปแบบสมการโครงสราง ในบริบทของธุรกิจสายการบินตนทุนต่ําเสนทางการบินในประเทศ ซึ่ง
มีอัตราการเติบโตสูงถึงรอยละ 49 ดังกลาวมาแลว โดยเลือกศึกษากับกลุมตัวอยางที่เปนผูใชบริก ารสนามบิน
นานาชาติหาดใหญ ซึ่งเปนสนามบินที่รองรับการใหบริการทั้งชาวไทยและตางประเทศ เพราะอยูใกลกับประเทศ
เพื่อนบานอยางมาเลเซีย และสิงคโปร ทั้งนี้ผลการวิจัยที่ไดรับ จะสามารถนําไปเปนแนวทางในการกําหนดแนว
ปฏิบัติและกลยุทธสําหรับธุรกิจสายการบิน และธุรกิจที่เก่ียวของตอไป  
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
(1) เพ่ือพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ คุณภาพ

บริการ ความพึงพอใจ และความภักดีของลูกคาสายการบินตนทุนต่ําภายในประเทศ ของสนามบินนานาชาติ
หาดใหญ  

(2) เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลที่พัฒนาข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษ 
 

การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัย 
(1) การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing Communication:IMC) กระบวนการ

ของการพัฒนาแผนงานการส่ือสารการตลาดท่ีใชการจูงใจหลายรูปแบบกับกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง  เพื่อมุง
สรางพฤติกรรมของกลุมเปาหมายใหสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยการพิจารณาวิธีการสื่อสารตรา
สินคา เพื่อทําใหผูบริโภคเปาหมายไดรูจักสินคา และนําไปสูความรู ความคุนเคย และความเชื่อมั่นในตราสินคา 
โดยการวัด IMC ของงานวิจัยฉบับนี้ อาศัยแนวคิดของ Kotler and Keller (2012) ซ่ึงพิจารณา IMC จาก 6 มิติ 
คือ การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การจัดกิจกรรม การใชพนักงานขาย และการตลาด
ทางตรง และผลจากการทบทวนวรรณกรรมของนักวิชาการและนักวิจัยหลายทาน เชน เกลากมล สุริยันต 
(2554) ภัทรศศิร พรประภา (2555) และนิวรรณ เตือนใจยา (2556) ตางใหขอสรุปไปในทิศทางเดียวกันวา การ
สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความพึงพอใจและความภักดีของลูกคา 

 (2) คุณภาพบริการ (Service Quality) แนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) 
ซึ่งไดมีการพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชสําหรับวัดคุณภาพบริการทางธุรกิจ ซึ่งเรียกวา SERVQUAL โดยยึดหลักความ
แตกตางระหวางความคาดหวังและการรับรูของลูกคา โดยพิจารณาจาก 10 องคประกอบ และตอมาพัฒนา
เกณฑการประเมินคุณภาพบริการหรือแบบวัดคุณภาพบริการดังกลาวขึ้นใหม โดยเหลือเพียง 5 องคประกอบ 
คือ ความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangibles) ความเท่ียงตรง (Reliability) การตอบสนองตอลูกคา 
(Responsiveness) การใหความม่ันใจแกลูกคา (Assurance) และการรูจักหรือเขาใจลูกคา (Empathy) โดย
งานวิจัยจํานวนมากท่ียืนยันวา การรับรูคุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความภักดีของลูกคาในมิติ
ตางๆ เชน งานวิจัยของรุงโรจน สงสระบุญ (2557) พบวาการรับรูคุณภาพบริการมีอิทธิพลตอการบอกตอแบบ
ปากตอปาก (Word of Mouth) ซึ่งการบอกตอดังกลาวเปนมิติหนึ่งที่ใชในการวัดความภักดีของลูกคา 
เชนเดียวกับงานวิจัยของ Lam, et al. (2004) ที่พบวาการรับรูคุณภาพบริการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ
ความภักดีของลูกคา ซึ่งวัดความภักดีทั้งเชิงทัศนคติและเชิงพฤติกรรม โดยความภักดีเชิงทัศนคติคือความรูสึกที่ดี
ที่มีตอองคกรผูใหบริการ และความภักดีเชิงพฤติกรรมคือการแนะนําและบอกตอไปยังลูกคารายอ่ืนๆ รวมถึงการ
ซื้อหรือใชบริการซ้ํา 
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(3) ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) เปนความรูสึกของลูกคา ซึ่งเปนผลมาจากการ
เปรียบเทียบผลประโยชนของผลิตภัณฑหรือบริการท่ีลูกคาไดรับกับความคาดหวังกอนซื้อสินคาหรือใชบริการ 
สําหรับการวัดความพึงพอใจของงานวิจัยฉบับนี้ เปนการวัดแบบภาพรวม (Cumulative or Overall 
Transaction) ซ่ึงเปนผลรวมประสบการณจากการเขามาเก่ียวของกับสินคา บริการ หรือผูใหบริการ (Wang, 
Han and Wen, 2003) ผลจากการทบทวนวรรณกรรม พบวา ความพึงพอใจของลูกคาเปนตัวแปรสงผาน
(Mediator variable) ระหวางคุณภาพบริการและความภักดีของลูกคา (Wang & Chen, 2012) 
 (4) ความภักดีของลูกคา (Customer Loyalty) คือ ความตั้งใจและพฤติกรรมของลูกคาที่ผูกพันกับ 
การซื้อสินคาหรือบริการที่ตนเองพึงพอใจอยางสม่ําเสมอ โดยความภักดีของลูกคานั้นจะมีสวนเกี่ยวของทั้ง
พฤติกรรมการซ้ือและทัศนคติของลูกคาที่มีตอสินคาและบริการ รวมถึงผูใหบริการ และองคกรผูใหบริการ เม่ือ
ลูกคาเกิดทัศนคติที่ดี และความสัมพันธที่ดีในระยะยาวระหวางลูกคากับองคกรแลว สงผลใหเกิดพฤติกรรมการ
ซื้อซ้ําที่สมํ่าเสมอ รวมถึงพฤติกรรมการบอกตอไปยังบุคคลอ่ืน และมีสวนรวมในการปกปองสินคาและบริการ 
และองคกรผูใหบริการท่ีตนเองพึงพอใจดังกลาว โดย Blare, Armstrong and Murphy (2003) ไดนําเสนอ
แนวคิดความภักดีจากมุมมองของการตลาดทั้งในสวนของทัศนคติหรืออารมณ และพฤติกรรม ซ่ึงความภักดีทาง
อารมณ ซึ่งเปนมุมมองเชิงจิตวิทยา (Psychological) เปนกรณีที่ผูบริโภคมีทัศนคติที่ดี และผูกพันดวยเปนอยาง
มากตอตราสินคานั้น ขณะท่ีความภักดีทางพฤติกรรม เปนการพิจารณาจากพฤติกรรมการซื้อ (Purchase 
Behavior) ซึ่งเปนความหมายที่ถูกนํามาใชมากที่สุด เพราะสามารถสังเกตและวัดไดงาย เชน อัตราการกลับมา
ใชบริการซ้ํา ความถ่ีในการซ้ือสินคา หรือจํานวนเงินจากการซื้อสินคาหรือใชบริการ เปนตน 

ผลจากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาว สามารถกําหนดสมมติฐาน (H1-H5) แสดงความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรตางๆ และพัฒนาเปนกรอบแนวคิดของการวิจัยไดดังแผนภาพท่ี 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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���

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



วิธีการวิจัย 
กลุมตัวอยางคือตัวแทนของลูกคาที่ใชบริการสนามบินนานาชาติหาดใหญทั้งชาวไทยและตางประเทศ 

ซึ่งงานวิจัยนี้กําหนดขอบเขตเฉพาะเสนทางการบินภายในประเทศเทานั้น โดยกําหนดขนาดหรือจํานวนตัวอยาง
เทากับ 300 ราย ซึ่งจํานวนตัวอยางดังกลาวพิจารณาโดยใชเกณฑของ Jackson (2003) ที่เสนอวาอัตราสวน
ระหวางจํานวนตัวอยางและตัวแปรสังเกตไดควรจะเทากับ 20 ตอ 1 และใชเกณฑของ Hair, et al. (2010) ท่ี
เสนอวาควรพิจารณาจากคาพารามิเตอรที่ตองการประมาณคาในโมเดล และตองใชกลุมตัวอยางจํานวน 5-10 คน 
ตอ 1 คาพารามิเตอร  

สําหรับวิธีการสุมตัวอยางใชการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ซ่ึงเริ่มตนจากการสุม
ตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยแบงลูกคาท่ีใชบริการสนามบินนานาชาติหาดใหญ ออกเปน 
3 กลุมตามบริษัทสายการบิน โดยเลือกเฉพาะสายการบินตนทุนต่ําที่มีสวนแบงการตลาดมากสุดสามอันดับแรก 
คือ สายการบินไทยแอรเอเชีย นกแอร และไทยไลออนแอร โดยกําหนดโควตาการสุมตัวอยางลูกคาจากแตละกลุม
เทากัน กลุมละ 100 ราย และในแตละกลุมใชวิธีการสุมแบบสะดวก เพ่ือใหไดจํานวนตัวอยางตามที่กําหนดไว  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 5 ตอน โดยตอนท่ี 1 เปนขอมูลทั่วไปของ
ลูกคาและพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชบริการ เปนขอคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และตอนท่ี 
2-5 เปนขอคําถามเกี่ยวกับการวัดตัวแปรแฝงตางๆ ซึ่งขอคําถามเปนมาตรวัดแบบประมาณคาตามแนวทางของลิ
เคิรท (Likert Scale) 5 ระดับ ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยในดานความตรงเชิงเนื้อหา ดวย
วิธีการหาคาดัชนีความสอดคลองขอคําถาม (IOC) พบวา มีคาความสอดคลองผานเกณฑที่กําหนดทุกขอ              
(คา IOC มากกวา 0.50) ผลการตรวจสอบความเช่ือมั่นเชิงโครงสรางของมาตรวัดอยูระหวาง 0.835-0.921 และ
มีคาความแปรปรวนเฉล่ียที่ถูกสกัดไดระหวาง 0.651-0.853  

การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของกลุมตัวอยาง ใชคาความถี่และรอยละ เพื่ออธิบายลักษณะเบื้องตนของ
กลุมตัวอยาง โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS และวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของตัวแปร โดยใชคาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ ความโดงของตัวแปรสังเกตได เพ่ือตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปร ดวยการ
ประมาณคาดวยวิธี Maximum Likelihood โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ขณะที่การทดสอบแบบจําลองการ
วัด การทดสอบแบบจําลองสมการโครงสรางกับขอมูลเชิงประจักษ และทดสอบสมมติฐานการวิจัย ใชโปรแกรม
สําเร็จรูป LISREL  
 

ผลการวิจัย 
ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง พบวา ลูกคาของสายการบินตนทุนต่ําในสนามบินนานาชาติหาดใหญ 

สวนมากเปนชาวไทยคิดเปนรอยละ 87.25 สวนที่เหลืออีกรอยละ 12.75 เปนชาวตางชาติ ทั้งนี้กลุมตัวอยางสวน
ใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 63.45 มีอายุอยูระหวาง 25-31 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 31.50 การศึกษา
ระดับปริญญาตรีรอยละ 41.16 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนรอยละ 34.65 และมีรายไดตอเดือน 20,001-
30,000 บาท คิดเปนรอยละ 27.25 สําหรับลักษณะการใชบริการ พบวา กลุมตัวอยางเคยใชบริการสายการบิน
ไทยแอรเอเชียมากท่ีสุด รอยละ 39.85 ใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าเฉล่ีย 2-4 ครั้งตอป ใชบริการเพ่ือการ
ทองเที่ยว และเดินทางเพื่อทําธุระในสัดสวนเทากัน รอยละ 25.00 ซ้ือบัตรโดยสารลวงหนา 1-2 สัปดาหกอนการ
เดินทาง (รอยละ 39.45) เวลา 11.00-13.00 น.เปนชวงเวลาที่เดินทางมากท่ีสุด (รอยละ 30.75) ราคาบัตร
โดยสารสายการบินตนทุนตํ่าที่ซื้ออยูระหวาง 1,001-1,500 บาท (รอยละ 32.45) ซ้ือบัตรโดยสารผานทาง 
Website ของสายการบิน (รอยละ 67.35)  
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ผลการตรวจสอบโมเดลการวัด (Measurement Model) ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งประกอบดวย 4 ตัวแปรแฝง 

และ 14 ตัวแปรสังเกตได พบวา มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ (�2/df = 1.83, CFI = 0.97, RMSEA = 
0.043, SRMR = 0.046) คาความเชื่อมั่นเชิงโครงสรางของมาตรวัด (Construct Reliability) มากกวา 0.60 
และคาความแปรปรวนเฉล่ียที่ถูกสกัดได (Average Variance Extracted) มากกวา 0.50 แสดงวาองคประกอบ
มีคาความเชื่อมั่นสูง และสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรในองคประกอบไดดี (Hair, et al., 2010) 
หรือกลาวงายๆ คือ ตัวแปรแฝงท่ีนํามาพัฒนาโมเดลความภักดีของลูกคาสายการบินตนทุนต่ําในงานวิจัยนี้ 
รวมถึงขอคําถามในแบบสอบถามที่ใชวัดตัวแปรสังเกตไดมีความเหมาะสม 
 การทดสอบโมเดลสมการโครงสราง (SEM Model) ซ่ึงเปนโมเดลรวมพบวา มีความกลมกลืนกับขอมูล

เชิงประจักษ (�2/df = 1.91, CFI = 0.94, RMSEA = 0.046, SRMR = 0.049) ตัวแปรแฝงท้ัง 3 ตัวแปร คือ 
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ คุณภาพบริการ และความพึงพอใจของลูกคา สามารถอธิบายถึงความภักดี
ของลูกคาตอสายการบินตนทุนต่ําไดรอยละ 81.35 และเม่ือพิจารณาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรแฝงการ
สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ พบวา การสงเสริมการขาย และการโฆษณา มีคาน้ําหนักองคประกอบมากท่ีสุด 
โดยมีคาน้ําหนักเทากับ 0.81 (p<.05) และ 0.78 (p<.05) ตามลําดับ ขณะที่ตัวแปรแฝงคุณภาพบริการ ดานการ
ตอบสนองตอลูกคา การใหความมั่นใจแกลูกคา และความเท่ียงตรงของบริการ มีคาน้ําหนักองคประกอบ
ใกลเคียงกัน คือ เทากับ 0.87-0.88 (p<.05) ขณะที่ตัวแปรแฝงความภักดีของลูกคา พบวา การกลับมาใชบริการ
ซ้ํา มีคาน้ําหนักองคประกอบมากท่ีสุดเทากับ 0.81 (p<.05) รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 คานํ้าหนักองคประกอบ และคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของตัวแปรตางๆ ในโมเดล 
 

ตัวแปรแฝง/ตัวแปรสังเกตได คาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน R2 
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
-การโฆษณา  0.78 0.61 
-การประชาสัมพันธ  0.60 0.25 
-การสงเสริมการขาย  0.81 0.68 
-การจัดกิจกรรม  0.52 0.29 
-การใชพนักงานขาย  0.45 0.21 
-การตลาดทางตรง 0.52 0.29 
คุณภาพบริการ 
-ความเปนรูปธรรมของบริการ  0.54 0.35 
-ความเที่ยงตรง  0.87 0.76 
-การตอบสนองตอลูกคา  0.88 0.77 
-การใหความมั่นใจแกลูกคา 0.87 0.76 
-การรูจักหรือเขาใจลูกคา 0.73 0.55 
ความภักดีของลูกคา 
-การบอกตอแบบปากตอปาก 0.76 0.58 
-การใชบริการซ้ํา 0.81 0.68 
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สําหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา มีการยอมรับสมมติฐานทุกขอและสามารถสรุปไดวา  การ
สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ สามารถมีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางออมตอความภักดีของลูกคา โดยในกรณีที่มี
อิทธิพลทางตรงมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.38 เชนเดียวกับคุณภาพบริการที่สามารถมีอิทธิพลทั้งทางตรง
และทางออมตอความภักดีของลูกคา กรณีที่มีอิทธิพลทางตรงจะมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.59 นอกจากนี้ 
ยังพบวาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการและคุณภาพบริการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความพึงพอใจของ
ลูกคา โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.43 และ 0.67 ตามลําดับ ซึ่งความพึงพอพอใจของลูกคาดังกลาวทํา
หนาที่เปนตัวแปรสงผาน และสามารถมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความภักดีของลูกคา โดยมีขนาดอิทธิพล
เทากับ 0.53 รายละเอียดดังภาพที่ 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 คาสัมประสิทธิ์อิทธพิลระหวางตัวแปรในโมเดล 
 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยตามสมมติฐานขอ H1 และ H3 ซึ่งพบวา “การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการมีอิทธิพล

ทางตรงเชิงบวกตอความพึงพอใจและความภักดีของลูกคา” ผลวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ 
Ghorbani, et al. (2013) ณัฐกาญจน สุวรรณธารา และธีระ เตชะมณีสถิตย (2557) สามารถอภิปรายไดวา ผล
การรับรูสารสนเทศในเชิงบวกผานกระบวนการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ จะสงผลตอความรูสึกทําใหให
ลูกคาเกิดความพึงพอใจ และการแสดงออกเชิงพฤติกรรมในรูปแบบการซ้ือซ้ํา และการบอกตอแบบปากตอปาก 
(Word of Mouth) ของลูกคา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดมูลคาตราสินคาของ Agarwal and Rao (1996) ท่ีมี
ลักษณะ “รับรู-สนใจ-ชื่นชอบ-แสดงออก (Awareness-Interest-Desire-Action: AIDA)” นอกจากน้ี เมื่อ
พิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบของการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีพบวาการสงเสริมการขายมีคาน้ําหนัก
องคประกอบมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดระดับความพรอมของผูซื้อ (Buyer Readiness Stage) ซ่ึงอธิบาย
วาการสงเสริมการขายจะเปนส่ิงกระตุนจูงใจเกิดความสนใจ (Attention) ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนที่จะเกิด
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ความสัมพันธระหวางกิจการและลูกคา โดยความสัมพันธดังกลาวจะมีลักษณะเปนวงจร ซ่ึงเริ่มตนจากความรูสึก
คุนเคย (Acquaintance) การสรางความสัมพันธ (Buildup) และพัฒนาไปสูการสรางความตอเนื่องในการซื้อ
สินคาหรือใชบริการของลูกคาตอไป (อนุวัต สงสม, 2559) 

การอภิปรายผลตามสมมติฐานขอ H2 และ H4 ที่พบวา “การรับรูคุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงเชิง
บวกตอความพึงพอใจและความภักดีของลูกคา” สามารถอภิปรายไดวาการรับรูคุณภาพบริการจะสงผลตอการ
เกิดทัศนคติในลักษณะของความชื่นชอบ ความพึงพอใจ และเกิดพฤติกรรมการซ้ือและการใชบริการ ตามลําดับ 
การรับรูคุณภาพบริการจากสายการบิน ซึ่งเกิดจากการพิจารณาคุณภาพของบริการจากพนักงาน อาจเรียกวา
เปนการพิจารณาประสิทธิภาพการทํางานของผลิตภัณฑ หากความคาดหวังของลูกคาและประสิทธิภาพการ
ทํางานของผลิตภัณฑหรือบริการมีความสอดคลองกัน หรือมีการรับรูผลการทํางานของบริการท่ีดี จะสงผลให
ลูกคาเกิดความพึงพอใจ ซ่ึงอาจยกระดับเปนความชื่นชมยินดี (Delighted) และความภักดี ตามลําดับ และสงผล
โดยตรงตอการซื้อหรือการใชบริการซํ้า รวมถึงการแนะนํา บอกตอไปยังลูกคารายอ่ืนๆ ซึ่งผลดังกลาวสอดคลอง
กับงานวิจัยของ Chao et al. (2009) 

การอภิปรายผลตามสมมติฐานขอ H5 ท่ีพบวา “ความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ
ความภักดีของลูกคา” ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกบังานวิจัยของปยกนิฏฐ โชติวนิช และคณะ (2557) 
ซึ่งสามารถอภิปรายไดวาความพึงพอใจของลูกคาที่ไดรับหลังจากการใชบริการสายการบิน เปนการประเมินผล
ภายหลังจากท่ีใชบริการไปแลว โดยเปรียบเทียบระหวางความคาดหวังกอนใชบริการกับบริการที่ไดรับจริงๆ สาย
การบินจึงตองพยายามที่จะสรางความตางระหวางความคาดหวังและบริการที่ลูกคาไดรับจริงใหมีชองวางนอย
ที่สุด โดยพยายามสรางความพอใจผานสิ่งที่นอกเหนือความคาดหวังกอนการใชบริการ โดยสายการบินควรมี
สารสนเทศที่เก่ียวของกับความตองการของลูกคา เพื่อจะไดตอบสนองไดตรงจุด ขณะเดียวกันควรใชเครื่องมือใน
การจัดการความสัมพันธกับลูกคา ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอความภักดีของลูกคาที่มีตอสายการบิน ทั้งในแงของ
ความภักดีในเชิงทัศนคติที่อยูในรูปแบบของความต้ังใจที่จะใชบริการ หรือความภักดีในเชิงพฤติกรรมที่อยูใน
รูปแบบของการกลับมาใชบริการซํ้า และการแนะนําหรือบอกตอไปยังบุคคลอื่นๆ 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชนั้น สายการบินควรใหความสําคัญกับการกําหนดกลยุทธดาน

บริการ เพราะเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคาสายการบินมากที่สุด โดยอาจกําหนดตําแหนง 
(Positioning) ของบริการที่เหนือคูแขง ทั้งในแงคุณภาพบริการจากพนักงาน การตอบสนองความตองการของ
ลูกคาดวยการนําเสนอนวัตกรรมบริการใหมๆ อยูตลอดเวลา ขณะเดียวกันควรจัดโปรแกรมสงเสริมการขาย 
รวมถึงการโฆษณาอยางตอเนื่อง เพราะเปนองคประกอบของการส่ือสารการตลาดท่ีมีคาน้ําหนักมากท่ีสุด สิ่ง
เหลานี้จะสงผลตอความรูสึกของลูกคา ทําใหใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ และการแสดงออกเชิงพฤติกรรมใน
รูปแบบการบอกตอแบบปากตอปาก และการกลับมาใชบริการซํ้า ซ่ึงจะชวยนําพาใหธุรกิจไปสูเปาหมายของ
ความยั่งยืนในระยะยาว 

สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป อาจทําการวิจัยแบบผสมผสาน โดยมีทั้งการวิเคราะหเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ อาจมีการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมลูกคาของสายการบิน เพื่อใหไดขอมูลที่รอบดานมาก
ขึ้น ขณะเดียวกันอาจเพ่ิมตัวแปรอ่ืนๆ ที่คาดวาจะมีผลตอความภักดีของลูกคาเขามาพิจารณารวมดวย 
นอกจากนี้ อาจทําการทดสอบความไมแปรเปล่ียนของโมเดลระหวางกลุมลูกคาที่แตกตางกันระหวางลูกคาชาว
ไทยและชาวตางชาติ 
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การสังเคราะหกรอบและตัวบงชี้คุณคาสําหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบัน 
อุดมศึกษาไทยตามแนวคิดหวงโซคุณคาและดัชนีชี้วัดแบบสมดุล  
 
Synthesis the Value for Doctoral Program in Education Science in Thai Higher 
Education Institutes by Value Chain and Balanced Scorecard Approach 
 
ผูวิจัย   ดร.กฤษณะ บุหลัน 

อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
   

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงเอกสาร มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดกรอบและตัวบงชี้คุณคาของหลักสูตร

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย และขอเสนอแนะการสรางคุณคาสําหรับหลักสูตร ศึกษา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหาจากเอกสาร ตํารา 
และวิจัยท่ีเก่ียวกับแนวคิดดังกลาว  
 ผลการวิจัยกําหนดกรอบ และตัวบงชี้คุณคาของหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบัน 
อุดมศึกษาไทย และวิเคราะหการบูรณาการแนวคิดหวงโซคุณคาและแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุลจากเอกสาร 
พบวาไดตัวบงชี้เชิงคุณคาทั้งหมด 18 ตัวบงชี้ตามแตละมุมมองภายใตกิจกรรมสนับสนุนและกิจกรรมหลักนั้น 
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทยอ่ืนๆ ควรนําเปนแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนา
คุณคากับหลักสูตรของแตละสถาบันเพ่ือใหรองรับการเปล่ียนแปลงของปจจุบันและสอดคลองกับระบบการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยสามารถนําตัวบงชี้คุณคามากําหนดในการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อใหหลักสูตรตางๆสามารถดําเนินการไดอยางมีทิศทางและกอใหเกิดคุณคาสูงสุดตอสถาบัน  โดยมี
ขอเสนอแนะการพัฒนาหลักสูตรควรกําหนดใหสอดคลองกับบริบทและความตองการของสังคมภายนอก แตตอง
ไมทําใหอัตลักษณของมหาวิทยาลัยหายไป  
 
คําสําคัญ : ตัวบงช้ี /คุณคา/ หลักสูตร /ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 
Abstract

This documentary research aimed to synthesize the value for doctoral program in 
Education Science of higher education institutions in Thailand by using any documents 
such as text books, articles and research documents. 

The results have showed that key indicators of value for doctoral program in 
Public Administration of higher education institutions in Thailand comprised 18 
indicators according to supporting and primary activities. Therefore, the other institutions 
should adopt to improve or develop the value of the other programs so that they would be 
changed and compatible with the quality assurance of higher education. They could 
conduct the indicators to develop the programs direction and would be uttermost value of 
institutions. The suggestions should be compatible with the context but would not make 
the identity to be disrupted. 

KEYWORDS : INDICATORS / VALUE / PROGRAM / DOCTORAL DEGREE 
IN EDUCATION SCIENCE
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บทนํา  
 คุณภาพของมหาวิทยาลัยไทยที่เปดสอนหลักสูตรปริญญาเอกควรมีระบบการคัดเลือกนักศึกษา
นักศึกษาท่ีมีความพรอมและความสามารถในการเรียนรวมถึงการนําองคความรูไปใชประโยชน (เกรียงศักดิ์ 
เจริญวงศศักดิ์,2552) ปจจุบันพบวาในหลายจังหวัดของประเทศไทยมีการเปดสอนสาขาวิชาศึกษาศาสตร คือ 
การเรียนการสอนวิชาในดานบริหารการศึกษา และอีกหลายสาขาดานศึกษาศาสตรโดยมีหลายสถาบัน 
อุดมศึกษาเปดสอนสวนใหญมักจะเปนหลักสูตรในระดับปริญญาโท ปจจุบันการเปดหลักสูตรศึกษาศาสตรมักมุง
เปดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (นอกเวลา) ท้ังสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และเอกชนในระดับปริญญาโทจํานวนมาก แตในปจจุบันพบวาสถาบันอุดมศึกษาตางๆที่จะเปดหลักสูตรหรือ
กําลังดําเนินการอยูนั้นควรเปดหลักสูตรโดยคํานึงตัวบงชี้ยอยการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 กําหนดไววา
การเปดหลักสูตรปริญญาโทหรือเอกตองมีอาจารยประจําวุฒิระดับปริญญาเอกท่ีตรงสาขา แตอยางไรก็ตามหาก
จะใหการจัดการหลักสูตรไดผลสัมฤทธิ์จริงๆควรไดมีการศึกษากรอบและตัวบงชี้เชิงคุณคาในการจัดการหลักสูตร
อยางชัดเจนเพื่อเปนแนวทางในการจัดการของสถาบัน  

ดวยเหตุผลที่กลาวมาทั้งหมดขางตนผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวาในการจัดการหลักสูตรควรมีกรอบและ
ตัวบงชี้อะไรบางตอการจัดหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อใหเกิดคุณคา 
(Value) ฉะนั้นผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดหวงโซคุณคาของ ไมเคิล อี พอตเตอร (Porter,1985) รวมท้ังแนวคิดดัชนี         
ชี้วัดแบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC) ของแคปแลนด และนอรตัน (Kaplan&Norton,2008) มาเปน
กรอบเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) โดยสังเคราะหแนวคิดทั้งสองแนวคิดซึ่งนํามาใชกําหนดเปนกรอบ
แนวความคิด (Conceptual Framework) ตัวบงชี้ (Indicators)  

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสังเคราะหกรอบและตัวบงชี้คุณคาของหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา

ไทยตามแนวคิดหวงโซคุณคา (Value Chain) และดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 
 2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการสรางคุณคาสําหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบัน 
อุดมศึกษาไทย 
 

วิธีการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

แบบวิเคราะหเอกสารโดยเปนการนําแนวคิดหวงโซคุณคาของสถาบันอุดมศึกษาไทยมาบูรณาการกัน
กับแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุลเพ่ือใชในการกําหนดกรอบและตัวบงชี้คุณคาของหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
 รวบรวมเอกสาร บทความ วารสาร พระราชบัญญัติ รายงานประจําป งานวิจัย วิทยานิพนธ ที่เกี่ยวกับ
คุณคาการจัดการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ซ่ึงเก่ียวกับแนวคิดหวงโซคุณคาของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ไทยและตางประเทศและแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุลของสถาบันอุดมศึกษาไทยและตางประเทศ ผูวิจัยนํา
เอกสารทั้งหมดมาทําการคัดเลือกโดยผานการประเมินความนาเชื่อถือและความถูกตองของเอกสาร  
การวิเคราะหขอมูล 
 นําเอกสารมาวิเคราะหแนวคิดทั้งหวงโซคุณคาของสถาบันอุดมศึกษาและดัชนีชี้วัดแบบสมดุลของ
สถาบันอุดมศึกษาจะนําไปใชเพื่อวิเคราะหคุณคาของหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
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ผลการวิจัย 
 1) กําหนดกรอบ และตัวบงชี้คุณคาของหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย 
ผูวิจัยไดทบทวน และวิเคราะหการบูรณาการแนวคิดหวงโซคุณคาและแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุลจากเอกสาร 
เชน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนกรอบแนวคิดใน การวิเคราะหคุณคาของหลักสูตร ศึกษา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทยจากรางกรอบสังเคราะหแนวคิดหวงโซคุณคา และแนวคิดดัชนีชี้วัด
แบบสมดุล โดยนําตัวชี้วัดในแตละมุมมองตามแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุลในเชิงการศึกษาซึ่งอางอิงมาจาก 
Kaplan & Norton (2008) และการแบงกิจกรรมสนับสนุน และกิจกรรมหลักตามแนวคิดหวงโซคุณคาในเชิง
อุดมศึกษาซึ่งอางอิงมาจากการสังเคราะหแนวคิดจากนักวิชาการหลายทาน ผูวิจัยพบวาไดตัวบงชี้เชิงคุณคา
ทั้งหมด 18 ตัวบงชี้หลักตามแตละมุมมองภายใตกิจกรรมสนับสนุนและกิจกรรมหลัก เปนไปตามวัตถุประสงคที่ 
1 โดยแสดงตามตารางที่ 1  
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ตัวบงชี้คุณคาสําหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย 
มุมมองท่ี 1: คุณคาตามมุมมองผลตอบแทนตอสังคม (Social Benefit Value) 
กิจกรรมสนับสนุน มีทั้งหมด 3 ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงชี้ที่ 1: ผูบริหาร อาจารยประจํา เจาหนาที่และผูเรียนในหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มีการดําเนิน
กิจกรรมเพ่ือสังคม 
ตัวบงชี้ยอย: 

1. ผูบริหารหลักสูตรมีการกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมเพ่ือชุมชน และสังคม 
2. อาจารยประจํา เจาหนาที่ และผูเรยีนมีการดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนภายนอก 
3. มีการบูรณาการกิจกรรมเพ่ือสังคมเขากับการเรียนการสอน และการวิจัย 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการกิจกรรมแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการกิจกรรมแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

ตัวบงชี้ที่ 2: การดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมของชมรมหรือสมาคมศิษยเกาของหลักสูตร 
ตัวบงชี้ยอย: 

1. ชมรมหรือสมาคมศิษยเกาของหลักสูตร มีการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสังคม 
2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอสงัคม 
3. มีการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมชมรมหรือสมาคมศิษยเกาของหลักสูตร 
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมชมรมหรือสมาคมศิษยเกาของหลักสูตร  

ตัวบงชี้ที่ 3: ระบบสารสนเทศของหลักสูตรสามารถเปนประโยชนตอผูสนใจภายนอก 
ตัวบงชี้ยอย: 

1. มีแผนระบบสารสนเทศที่เปนประโยชนตอผูสนใจภายนอกหลักสูตร  
2. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศภายนอกหลักสูตร 
3. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศหลักสูตรมาปรับปรุงระบบ 

กิจกรรมหลัก มีทั้งหมด 2 ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงชี้ที่ 4: การบริการวิชาการแกสังคมของอาจารยในหลักสูตรเปนประโยชนตอสังคมภายนอก 
ตัวบงชี้ยอย: 

1. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 
3. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
5. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทาง

และการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ 
6. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือ

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ 
7. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 
8. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 
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ตัวบงชี้ที่ 5: การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตร เปนประโยชนตอสังคมภายนอก 
ตัวบงชี้ยอย: 

1. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

2. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
3. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของผูเรียน 
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของผูเรียน 
5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 
มุมมองท่ี 2: คุณคาตามมุมมองผูรับบริการ (ผูเรียน) (Learner Value) 
กิจกรรมสนับสนุน มีทั้งหมด 3 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ที่ 6: การจัดอาคารสถานท่ี หองเรียน หองสมุดสื่อการเรียนการสอน หองประชุม และอื่นๆ ได
คํานึงถึงประโยชนผูเรียนในหลักสูตร 
ตัวบงชี้ยอย: 

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหผูเรียนในหลักสูตรมีเคร่ืองคอมพิวเตอรใช 
2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใช

งานแกผูเรียนในหลักสูตรทุกปการศึกษา 
3. มีบริการหองพักนักศึกษา (ผูเรียน) และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต 
4. มีบริการหองประชุมยอยในการทํากิจกรรมแกผูเรียนอยางเพียงพอ 

ตัวบงชี้ที่ 7: การบริหารและพัฒนาชมรมหรือสมาคมศิษยเกาไดคํานึงถึงกิจกรรมที่เปนประโยชนตอผูเรียนใน
หลักสูตร 
ตัวบงชี้ยอย: 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาชมรมหรือสมาคมศิษยเกาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

2. ชมรมหรือสมาคมศิษยเกามีสวนสงเสริมใหผูเรียนนําความรูไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการ ดัง
กิจกรรมตอไปนี้ 

2.1 กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
2.2 กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
2.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
2.4 กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
2.5 กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. ชมรมหรือสมาคมศิษยเกามีการสนับสนุนใหผูเรียนสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในหลักสูตร 
และมีกิจกรรมรวมกัน 

4. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาชมรมหรือสมาคมศิษยเกา 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
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ตัวบงชี้ที่ 8: ระบบสารสนเทศของหลักสูตรสามารถเปนประโยชนตอผูเรียนในหลักสูตร 
ตัวบงชี้ยอย: 

1. ระบบสารสนเทศมีความรวดเร็ว เที่ยงตรง และทันสมัยอันเปนประโยชนตอผูเรียนในหลักสูตร  
2. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน และผูใชระบบสารสนเทศภายในหลักสูตร 
3. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนและผูใชระบบสารสนเทศหลักสูตรมาปรับปรุงระบบ 

กิจกรรมหลัก มีทั้งหมด 4 ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงชี้ที่ 9: การเรียนการสอนของหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียน และมีความทันสมัย 
ตัวบงชี้ยอย: 

1. ทุกรายวิชาของหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2. หลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ
ทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

3. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร 

4. มีการพัฒนารายวิชาใหสอดคลองกับสถานการณของโลกและประเทศ รวมถึงการปฏิรูประบบ
ราชการไทย 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
ตัวบงชี้ที่ 10: การวิจัยในหลักสูตรเปนประโยชนตอผูเรียน 
ตัวบงชี้ยอย: 

1. มีการจัดระบบ กลไกและกระบวนการใหคําปรึกษาในการทําวิจัยแกผูเรียน 
2. มีระบบและกลไกอํานวยความสะดวกใหแกผูเรียนในการเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

3. มีการนําผลงานงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงาน
ของผูเรียน 
ตัวบงชี้ที่ 11: การบริการวิชาการแกสังคมของอาจารยในหลักสูตรเปนประโยชนตอการเรียนของผูเรียน 
ตัวบงชี้ยอย: 

1. มีการบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมของอาจารยผูสอนเขากับเนื้อหาการเรียนการสอน 
2. มีการบูรณาการผลงานบริการทางวิชาการแกสังคมมาเปนโจทยในการวิจัยของผูเรียน 
3. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
ตัวบงชี้ที่ 12: การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในหลักสูตรเปนประโยชนตอการเรียนของผูเรียน 
ตัวบงชี้ยอย: 

1. มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของอาจารยผูสอนเขากับเนื้อหาการเรียนการสอน 
2. มีการบูรณาการผลงานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมาเปนโจทยในการวิจัยของผูเรียน 
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3. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
มุมมองท่ี 3: คุณคาตามมุมมองกระบวนการภายใน (Internal Processes Value) 
กิจกรรมสนับสนุน มีทั้งหมด 1 ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงชี้ที่ 13: กระบวนการในการบริหารจัดการงานท่ัวไปของหลักสูตร 
ตัวบงชี้ยอย: 

1. จํานวนหองเรียนที่รองรับผูเรียนในหลักสูตร มีเพียงพอทั้งใชในการเรียนและการสอน 
2. จํานวนหนังสือและตํารารวมท้ังเอกสารตางๆ ในหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ มีเพียงพอและ

ทันสมัยและรองรับการเรียนการสอนในหลักสูตร  
3. จํานวนของอุปกรณ และสื่อการเรียนการสอนในหลักสูตร มีความเพียงพอ และมีความทันสมัย 
4. จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกทางศึกษาศาสตรหรือเทียบเทาตามตัวบงชี้ยอย

อุดมศึกษาป พ.ศ. 2548 
5. จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย 
6. จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงวิชาการระดับรองศาสตราจารย 
7. จํานวนอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงวิชาการระดับศาสตราจารย 
8. มีแผนระบบสารสนเทศของหลักสูตร 
9. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหลักสูตร โดยอยางนอยตอง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน 
10. มีแผนยุทธศาสตรทางการเงินที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของสถาบัน 
11. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยาง

มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
12. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ

พัฒนาการของสถาบัน 
13. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                  

โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 
14. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน 

กิจกรรมหลัก มีทั้งหมด 2 ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงชี้ที่: 14 กระบวนการนวัตกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย 
ตัวบงชี้ยอย: 

1. ในหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ
ทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

2. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนหรือชุมชนภายนอกเขามา
มีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

3. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ยุทธศาสตรการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

4. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑติอยางนอยสําหรับ
ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 
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5. การทําวิจัยทั้งอาจารยผูสอนและผูเรียนอยูบนพื้นฐานของโจทยการวิจัยมีความทันสมัยและทันตอ
เหตุการณโดยเปนประโยชนตอหนวยงาน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

6. มีการนําผลงานงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงาน
ภายนอกหรือชุมชน 
ตัวบงชี้ที่: 15 กระบวนการบริการวิชาการแกสังคมและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ยอย: 

1. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับการเรียน
การสอน 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับการวิจัย 
3. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมเขากับการเรียนการสอนและการวิจัย 
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับการเรียนการสอนและการวิจัย 
มุมมองท่ี 4: คุณคาตามมุมมองการเรียนรูและพัฒนา (Learning and Growth Value) 
กิจกรรมสนับสนุน มีทั้งหมด 2 ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงชี้ที่: 16 ทุนทางดานขอมูล (Information Capital) เก่ียวกับขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบงชี้ยอย: 

1. หลักสูตรมีระบบฐานขอมูล ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบัน โดยครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

2. หลักสูตรมีระบบเครือขายในการเขาถึงขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอน            
การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

3. หลักสูตรมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษาในหลักสูตร 
4. หลักสูตรมีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาในหลักสูตร 
5. หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษาในหลักสูตร 
6. หลักสูตรมีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา 
7. หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูทั้งเชิงวิชาการ และวิชาชีพและประสบการณใหศิษยเกา 

ตัวบงชี้ที่: 17 ทุนทางดานองคการ (Organization Capital) เกี่ยวกับการสรางบรรยากาศการเรียนรู                 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการพัฒนาบุคลากร 
ตัวบงชี้ยอย: 

1. จัดบริการดานกายภาพอยางครบถวน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ
การเรียน เชน สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หองสมุดและแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ 

2. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยในหลักสูตรทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

3. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยในหลักสูตรและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ี
กําหนด 

4. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยในหลักสูตรและบุคลากร
สายสนับสนุน 
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5. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามา
ใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

6. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
กิจกรรมหลักมีทั้งหมด 1 ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงชี้ที่ 18: ทุนบุคคล (Human Capital) เก่ียวกับการจัดการความรูในการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตร 
ตัวบงชี้ยอย: 

1. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ  2 สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ 

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชน
จริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน  
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

6. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

7. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน
หลักสูตร รปด. และเผยแพรสูสาธารณชน 

8. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

9. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
ผลรวมคุณคาของหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย  
ตัวบงชี้รวม: 

คุณคาของหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เกิดจากบริหารจัดการ
หลักสูตรที่อยูภายใตกรอบแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล และหวงโซคุณคา 
ตัวบงชี้รวมยอย: 

1. คุณคาที่เกิดข้ึนจากการบริหารจัดการดานผลตอบแทนตอสังคมผานกิจกรรมหลักและกิจกรรม
สนับสนุน 

2. คุณคาที่เกิดจากการบริหารจัดการดานผูรับบริการ (ผูเรียน)ผานกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน 
3. คุณคาที่เกิดจากการบริหารจัดการดานกระบวนการภายในผานกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน 
4. คุณคาที่เกิดจากการบริหารจัดการดานการเรียนรูและการพัฒนาผานกิจกรรมหลักและกิจกรรม

สนับสนุน 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย ผูวิจัยพบประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายจากผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัย
ของ กัณฑธิมา นิลทองคํา (2553) ซ่ึงไดศึกษาแลวพบวา โดยสวนใหญการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตทีมีการ
จัดการเชิงบูรณาการในแบบโครงการภาคพิเศษไดมุงเนนปจจัยที่มีสวนเก่ียวของใน 6 ประการ อาทิ 
 1. การนําองคการ ผลการศึกษาสรุปไดวาผูบริหารมหาวิทยาลัยมีการกําหนดทิศทางในการทํางานและ
ใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาดวยการคํานึงถึงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคลองกับการพัฒนา
ทองถิ่น และมีพันธกิจที่จัดการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-
2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีมุงเนนถึงการยกระดับการศึกษาใหมีคุณภาพในตัวบุคลากร 
นวัตกรรมท่ีสามารถแขงขันกับประเทศอ่ืนๆได รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่นท่ียั่งยืน 
 2. หลักสูตร ผลการศึกษาสรุปไดวาใหความสําคัญกับการเรียนรายวิชาควบคูกับการวิจัยซึ่งเนนองค
ความรูเฉพาะดาน ที่สําคัญมีเปาหมายในการสรางนักวิจัยและนักวิชาการชั้นสูง รวมทั้งผลิตนักบริหารระดับสูงที่
มีความรูและความสามารถ แตอยางไรก็ตามพบวาไมคอยใหความสําคัญกับการสอนวิจัยในรายวิชาอยางเขมขน
เพียงแตมุงเนนไปที่การปฏิบัติโดยการทําดุษฎีนิพนธ จึงทําใหผูเรียนขาดความแตกฉานทั้งดานวิชาการ และวิจัย
ซึ่งอาจทําใหคุณภาพผลผลิตที่ออกมาไมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตรได แตที่สําคัญพบวาให
ความสําคัญกับการตอบสนองความตองการของผูเรียนและทองถิ่นเปนหลัก 
 3. อาจารย ผลการศึกษาสรุปไดวาคุณสมบัติตรงตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 คือ มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก มีตําแหนงวิชาการแตจบไมตรง เพียงแตจบ
ศาสตรใกลเคียงเทานั้น มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงมาประจําโครงการมาเปนผูบริหารหลักสูตรซึ่งมีคุณวุฒิ
การศึกษาสูงและตําแหนงทางวิชาการสูง รวมท้ังมีประสบการณทางการสอน และเปนที่รูจักอยางกวางขวางใน
สังคม อาจารยไดรับการพัฒนาดวยการไดรับทุนการศึกษา การทําวิจัย และการบริการวิชาการแกสังคมเพื่อ
ความกาวหนาทางวิชาการ 
 4. นักศึกษา ผลการศึกษาสรุปไดวาผูที่เขามาเรียนสวนใหญเปนผูที่มีงานทํา เปนขาราชการ เปน
อาจารย และเจาหนาที่ดานการเมืองและการปกครอง มาจากภาคเอกชน แตพบวาผูเรียนสวนมากไมไดจบ
ปริญญาโทมาตรงสาย มีทัศนคติที่ดีตอมหาวิทยาลัย มีความเชื่อมั่นในศักยภาพ ความสามารถของผูบริหาร
โครงการและคณาจารย 
 5.กระบวนการจัดการศึกษา ผลการศึกษาสรุปไดวามีการจัดการการเรียนสอนโดยมีการเชิญผูเชี่ยวชาญ 
หรืออาจารยที่มีประสบการณในศาสตรที่ตรงกับรายวิชา และมีการเชิญหมุนเวียนไปตามความเหมาะสมเพ่ือให
นักศึกษาไดรับองคความรูที่หลากหลายจากแงมุมของอาจารยที่ตางกันซึ่งนับวาเปนผลดีตอนักศึกษาอยางมาก  
มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศเพ่ือเพิ่มประสบการณในการเรียนรู มีระบบ กลไกการควบคุม
คุณภาพการจัดการศึกษาชัดเจนยึดตามเกณฑ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 6.ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา ผลการศึกษาสรุปไดวาอาคารสถานท่ี หองเรียน หองประชุม ระบบ
สารสนเทศ โดยภาพรวมจัดอยูในเกณฑดี แตอยางไรก็ตามผูบริหารหลักสูตรใหกับการสืบคนจากแหลงสืบคน
อิเล็กทรอนิกส 

 

ขอเสนอแนะ 
1. กรอบ และตัวบงชี้คุณคาของหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทยท้ังตัวบงชี้

เชิงคุณคาทั้งหมด 18 ตัวบงชี้หลักตามแตละมุมมองภายใตกิจกรรมสนับสนนุและกิจกรรมหลักนั้น หลักสูตรศึกษา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทยอื่นๆ ควรนําเปนแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณคากับ
หลักสูตรของแตละสถาบันเพื่อใหรองรับการเปลี่ยนแปลงของปจจุบันและสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพ
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ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยสามารถนําตัวบงชี้คุณคามากําหนดในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหหลักสูตร
ตางๆสามารถดําเนินการไดอยางมีทิศทางและกอใหเกิดคุณคาสูงสุดตอสถาบัน 
 

เอกสารอางอิง 
เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ .(2552).ผลิตดร.ปริมาณพุ งแตระวังรักษาคุณภาพ . สืบคนจากhttp:/the 

development of value creation for doctoral program /www.ok the development of 
value creation for doctoral program nation.net/blow/kriengsak  

วรรรณรัตน วัฒนานิมิตกุล.(2546). การใช Balanced Scorecard ในการบริหารงานเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย. 
เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 12 กันยายน 2546. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2554). สรุปสาระสําคัญของแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11. กรุงเทพมหานคร. 

Groves, R.E.V., Pendlebury, M.W., & Stiles, D.R. (1997). A critical appreciation of the uses for 
strategic management thinking, systems and techniques in British Universities. Journal 
of Financial Accountability & Management,13(4),293-312. 

Hutaibat, K.A. (2011).Value Chain for Strategic Management Accounting in Higher Education. 
International Journal of Business and Management,6,206-218. 

Kaplan, Robert S, David P. Norton. (2008). The Execution Premium. Boston: Massachusetts, 
Harvard Business School Publishing. 

Porter, M.E.(1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. 
New York: The Free Press.. 

 

�
�

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



การพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูดวยกรอบความคิดที่พัฒนาได (Growth mindset): ความเช่ือวา
ทุกคนมีความสามารถและศักยภาพที่จะเรียนรูได 
 
Developing a Learning Community by a Growth Mindset: Believed that everybody 
had the ability and potential to learn
  
ผูวิจัย   ดร.จิราภรณ  สุภิสิงห   
 

บทคัดยอ 
การพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูโดยสรางโอกาสใหกับครูไดเรียนรู บนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนมี

ความสามารถและศักยภาพที่จะเรียนรูได เปนการกระตุนและผลักดันชุมชนแหงการเรียนรู ปรับเปลี่ยนแนวทางการ
พัฒนาการศึกษา การเรียนรูที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนแหงการเรียนรูของครู ตองใหครูมี
ความรู ความเขาใจในตนเองเกี่ยวกับกรอบความคิดที่พัฒนาได (Growth mindset) มองปญหาและอุปสรรคเปน
โอกาสในการเรียนรูและพัฒนาของตนอยูเสมอ เปนตนแบบในการดําเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียงใหกับนักเรียน 
สามารถนําแนวคิดและเทคนิคการเสริมสรางกรอบความคิดที่พัฒนาได (Growth mindset) ไปใชในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนเปนรายบุคคล ความทาทายของครูคือการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาเด็กถือเปนการสรางคนเพ่ือ
อนาคต ครูตองพัฒนาศักยภาพดานการสอนอยูเสมอ สรางโอกาสใหเด็กทํากิจกรรมใหมๆ อยางหลากหลาย 
สงเสริมความคิดสรางสรรคใหกับนักเรียน สรางแรงจูงใจในการเรียน ปรับสภาพแวดลอมหรือสรางบรรยากาศ
เพื่อใหผูเรียนสนใจการเรียนการสอนมากขึ้น พัฒนาแนวคิดเรื่องการปรับตัวใหเขากับนักเรียนยุคใหม ชวยให
นักเรียนมีเปาหมายและสามารถประสบความสําเร็จได โดยใหขอมูลในการแกไขและพัฒนาเพิ่มเติม 
 
คําสําคัญ : การพัฒนา ชุมชนแหงการเรียนรู กรอบความคิดที่พัฒนาได ความเชื่อ ความสามารถ ศักยภาพ  
 
ABSTRACT 

Developing a learning community by creating opportunities for teachers to learn 

based on the beliefs of everyone has the ability and potential to learn. It is encouraged and 
motivated the learning community to modify educational development guidelines and 
learning to change from the past especially the learning community for teachers. Teachers 
are needed to know, self-understanding of a growth mindset, view problems and obstacles 
as an opportunity to learn and self-developing regularly. The teacher as a model of living in 
sufficiency economy for students. The concept of growth mindset and techniques to 
enhance the growth mindset can be used to improve the quality of individual learners. The 
challenge of teachers is to reform education, to develop children assumed to create human 
for the future. The teachers always need to develop the potential of teaching, to create 
students’ opportunity to practice a variety of new activities, to motivate the students in 

learning, to adjust the environment or create an atmosphere supporting the learners for more 
interesting in learning, to develop the concept of adaptation with the students in the new 
generation. In addition, the students are assisted to have achievement goals and can be 
successful through the feedback for editing and additional development.

Keywords : Developing, Learning Community, Growth Mindset, Believed, Ability, Potential
  

�
�

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



บทนํา 
พจนานุกรมของ NECTEC's Lexitron-2 ไดใหความหมายของ Mindset หมายถึง ความเชื่อที่ผลตอ

พฤติกรรม ซ่ึงหมายถึง ทัศนคติ (Attitude) และ ความเช่ือ (Belief) สงผลตอประสบการณตางๆ ที่เราไดรับ และทํา
ใหเกิดการเติบโตขึ้น (Growth) หรือเปลี่ยนแปลง จึงเปนสวนสําคัญอยางมากตอการพัฒนาศักยภาพของคนเราทุก
คน สามารถเปล่ียนกรอบความคิดในชวงหนึ่งของชีวิต เพื่อที่จะประสบความสําเร็จ ดังที่ Great Schools 
Partnership. (2013) ไดใหแนวคิดเรื่อง Growth Mindset ไดรับการพัฒนาโดยนักจิตวิทยา Carol Dweck และ
ไดรับความนิยมในหนังสือ Mindset: The New Psychology of Success ตามความคิดของ Dweck กลาววา 
กรอบความคิด (Mindset) คือการรับรูดวยตนเอง (Self-perception) หรือ "ทฤษฎีตัวเอง" (Self-theory) ที่ผูคน
ถือตัวตนของตัวเองเปนใหญ เชื่อวา คุณไมเปน อัจฉริยะ (Intelligent) หรือไมก็ โง (Unintelligent) เปนตัวอยาง
งายๆ ของกรอบความคิด (Mindset) คนอาจมีกรอบความคิด (Mindset) เก่ียวกับชีวิตสวนตัว หรือ ชีวิตที่ทักษะ
ความชํานาญ เชน "ฉันเปนครูที่ดี" หรือ "ฉันเปนพอแมที่ไมดี" ตัวอยาง เชน การเปนครูที่ดี หรือ การเปนพอแมที่แย 
Dweck ยังกลาวตอไปวา คนสามารถตระหนักรูหรือไมรูเกี่ยวกับกรอบความคิด (Mindset) แตพวกเขาสามารถมี
ผลกระทบอยางลึกซึ้งตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การพัฒนาทักษะ ความสัมพันธสวนตัว ความสําเร็จระดับมืออาชีพ 
และมิติอื่น ๆ ของชีวิต  

จากผลการศึกษาวามแตกตางระหวางกรอบความคิดแบบคงท่ี (Fixed mindset) กับ กรอบความคิดที่
พัฒนาได (Growth mindset) ของ Dweck พบวา กรอบความคิดแบบคงท่ี (Fixed mindset) เปนคุณสมบัติขั้น
พื้นฐาน เชน สติปญญาหรือความอัจฉริยะของพวกเขา จะมีลักษณะคงท่ีเพียงอยางเดียว พวกเขาใชเวลาใน
การศึกษาความฉลาดและความอัจฉริยะแทนท่ีจะพัฒนาพวกเขา พวกเขายังเชื่อวาพรสวรรคเพียงอยางเดียวจะสราง
ความสําเร็จโดยไมตองใชความพยายาม นอกจากนี้ การวิจัยของ Dweck ช้ีใหเห็นวา นักเรียนที่ไดมีกรอบความคิด
แบบคงที่ (Fixed mindset) เชื่อวาไมฉลาด (Smart) ก็โง (Dumb) และไมมีทางใดที่จะเปล่ียนแปลงเรื่องนี้ได และ 
Dweck ยังชี้ใหเห็นวาเมื่อนักเรียนที่มีกรอบความคิดแบบคงที่ (Fixed mindset) ไมประสบผลสําเร็จในบางอยาง ก็
จะยอมรับวา ตนเองไมสามารถทํามันได  

สวนในมุมมองของกรอบความคิดที่พัฒนาได (Growth mindset) ของ Dweck เช่ือวา ความสามารถข้ัน
พื้นฐานท่ีสุดของพวกเขาสามารถพัฒนาไดผานการอุทิศตนเองและการทํางานอยางหนัก ในเร่ืองของสมองและความ
อัจฉริยะเปนเพียงจุดเริ่มตนเทานั้น มุมมองนี้ เปนการสรางความรักในการเรียนรูและความยืดหยุนเปนสิ่งจําเปน
สําหรับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ นักเรียนที่เขาใจถึงความคิดในการเติบโต – ความเชื่อที่วาพวกเขาสามารถเรียนรูได
มากข้ึนหรือกลายเปนความฉลาดมากข้ึน หากพวกเขาทํางานหนักและอดทน – อาจเรียนรูมากขึ้น เรียนรูไดเร็วขึ้น 
และเห็นความทาทายและความลมเหลวเปนโอกาสในการปรับปรุงการเรียนรูและทักษะของพวกเขา 

ในมุมมองของ Bill Ziegler (2017) ใหความเห็นวา พลังของกรอบความคิดที่พัฒนาได (Growth 
mindset) ไมเพียงแต สามารถเปล่ียนแปลงการเรียนการสอน แตก็เปนสิ่งสําคัญสําหรับผูบริหารโรงเรียน กรอบ
ความคิดที่พัฒนาได (Growth mindset) ไมไดสําคัญเฉพาะกับครู นักเรียน และผูปกครอง ความจริงแลว ผูบริหาร
โรงเรียนท่ีมีกรอบความคิดที่พัฒนาได (Growth mindset) ตองผลักดันโรงเรียน และสรางโอกาสในการเรียนรูที่
หลากหลายและย่ังยืนใหแกนักเรียนและครู และเชื่อวาผูบริหารโรงเรียน ตองการกรอบความคิดที่พัฒนาได 
(Growth mindset) นักเรียนก็สมควรที่จะมีผูบริหารโรงเรียน ที่เปนตนแบบ มีความเชื่อและสงเสริมกรอบความคิด
ที่พัฒนาได (Growth mindset) ซ่ึงมีเหตุผล 7 ประการ ดังนี้ 
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1. การจางงาน – บางทีการจางงานก็เปนหนึ่งในงานที่สําคัญที่สุดของผูบริหารโรงเรียน คือ การจางครู
และเจาหนาที่ที่มีกรอบความคิดที่พัฒนาได (Growth mindset) อิทธิพลของครูสามารถสงผลกระทบตอโรงเรียนได
นานถึงสามสิบป นี่คือเหตุผลท่ีภารกิจสําคัญสําหรับผูนําโรงเรียนในการเลือกครูที่กรอบความคิดที่พัฒนาได 
(Growth mindset) แบฝงแนนกับความคิดการเติบโต นี่คือเคล็ดลับบางประการเพ่ือชวยในการระบุกรอบความคิด
ที่พัฒนาได (Growth mindset) ของผูสมัคร ดังนี้ 

1.1 ถามเกี่ยวกับวา ถามีความทาทายเกิดขึ้น จะมีวิธีเอาชนะไดอยางไร 
1.2 ใหพวกเขาพูดถึงความลมเหลวของตัวเองและวิธีที่พวกเขาเผชิญหนากับความลมเหลว 
1.3 ถามเกี่ยวกับวา มุมมองของพวกเขาเก่ียวกับการตอสู ความอดทน ความยืดหยุนและการยก

ยองชมเชย 
1.4 ขอใหแสดงใหเห็นวา วิธีการยกยองชมเชยนักเรียนในชั้นเรียน พวกเขาทําอยางไร 

2. การพัฒนาวิชาชีพ – ไมใชนักเรียนคนเดียวที่จําเปนตองมีกรอบความคิดที่พัฒนาได (Growth 
mindset) ในการเรียนรู ครูและผูบริหารโรงเรียน เปน ตนแบบ องความคิดการเติบโตในการพัฒนาวิชาชีพของ
ตนเอง ในฐานะผูบริหารโรงเรียน คองวางแผนพัฒนาวิชาชีพที่มุงเนนไปที่กรอบความคิดที่พัฒนาได (Growth 
mindset) ทาทายความสามารถในการรับรูของตนเองเก่ียวกับความสามารถของตนเองและสงเสริมในการสรางการ
ตอสู อดทน และมีความยืดหยุน นําหนังสือไปศึกษา บอกเลาเรื่องเลาตางๆ หรือตรวจสอบการวิจัยเกี่ยวกับกรอบ
ความคิดที่พัฒนาได (Growth mindset) พรอมกับคร ู

3. การประเมินผล – เม่ือผูบริหารโรงเรียนแสดงใหเห็นถึงกรอบความคิดที่พัฒนาได (Growth mindset) 
ในระหวางกระบวนการประเมินผล สรางความกาวหนาที่เปนจริงใหเกิดขึ้น  ไมวาจะเปนการสนทนาท่ียากลําบาก
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานแบบธรรมดาของครู การสังเกตแบบสังเกตการณที่พลาดเปาหมายหรือบทเรียนที่ยอด
เยี่ยม ผูบริหารโรงเรียนมีความรับผิดชอบในการแนะนําครูใหมีกรอบความคิดที่พัฒนาได (Growth mindset) 
สําหรับตัวเองและนักเรียน  

4. การเรียนรูดวยการสนทนา – มีความเชื่อวาหนึ่งในส่ิงที่ดีที่สุดที่ผูบริหารโรงเรียนสามารถทําไดก็คือ 
การไดเรียนรูดวยการสนทนาอยางตอเนื่องกับนักเรียน ครู และผูปกครอง บทสนทนาที่วานี้ มีเปาหมายไปท่ีการ
พูดคุยเกี่ยวกับการเรียนรูของนักเรียนและเพื่อคนหาการรับรูของนักเรียน ครูและผูปกครอง ที่มีตอ กรอบความคิดที่
พัฒนาได (Growth mindset) ซ่ึงบทสนทนาเหลานี้สามารถเกิดชึ้นไดในหองเรียน ทางเดิน หรือหองอาหารกลางวัน 
ซึ่งมีเจตนาในการถามนักเรียนและครูเกี่ยวกับการเรียนรู และสิ่งที่เขากําลังเรียนรู มีความทาทายอยางไร และสิ่งที่
พวกเขาทําเมื่อตองเผชิญกับงานที่เขมงวดท่ีพวกเขาไมแนใจเก่ียวกับสิ่งนั้น 

5. ความรวมมือของผูปกครอง – ผูปกครองหลายคนเติบโตขึ้นในโรงเรียนที่มุงเนนไปที่กรอบความคิด
แบบคงที่ (Fixed mindset) ที่พวกเขาไดรับการยกยองชมเชย พวกเขาเกง มากกวา ฝมือในการทํางานที่จะเอาชนะ
อุปสรรค ในทางกลับกัน กรอบความคิดที่พัฒนาได (Growth mindset) อาจเปนเรื่องใหมสําหรับผูปกครองจํานวน
มากและความพยายามเพื่อใหพวกเขาเขาใจทักษะที่จําเปนในการสนับสนุนกรอบความคิดที่พัฒนาได (Growth 
mindset) และยังพบวา เรื่องนี้เปนความจริงของพอแมหลายคนที่มีบุตรที่ประสบความสําเร็จสูงเพราะนักเรียน
เหลานี้มักไดรับการยกยองวาเกง มากกวา ความยืดหยุนและความแข็ง เมื่อเผชิญหนากับการตอสู นี่คือเหตุผลที่
ผูบริหารโรงเรียนตองจัดใหมีการส่ือสารเปนประจํากับพอแม มีการบอกเลาเกี่ยวกับตัวอย างและความหมายของ
กรอบความคิดที่พัฒนาได (Growth mindset) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับพอแมเกี่ยวกับจะใชกรอบความคิด
ที่พัฒนาได (Growth mindset) อยางไร เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับความสามารถของเด็กในการเรียนรูและเกง
ขึ้นในหองเรียน และขอใหครูและนักเรียนรวมกันบอกเลาเพื่อยืนยันเกี่ยวกับกรอบความคิดที่พัฒนาได (Growth 
mindset) ที่ไดสนับสนุนการเรียนรูของพวกเขา 
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6. การตัดสินใจของภาวะผูนํา – ผูบริหารโรงเรียนทํางานนับรอย ๆ คร้ังหรือไมก็นับเปนพัน ๆ ครั้งในการ
ตัดสินใจทุกๆ วัน เมื่อผูบริหารโรงเรียนตัดสินใจโดยใชกรอบความคิดที่พัฒนาได (Growth mindset) นักเรียนและ
ครูมีแนวโนมที่จะเจริญรุงเรืองขึ้นและเติบโตขึ้น การตัดสินใจเหลานี้ อาจอยูที่การเลือกหลักสูตร งบประมาณ การ
จัดตําแหนงทางวิชาการ และการแทรกแซงเกี่ยวกับนักเรียน ฯลฯ ตัวอยางเชน เม่ือไมกี่เดือนที่ผานมา มีนักเรียนขอ
หยุดการเรียนเพราะเขาสามารถทําคะแนนไดตามที่เขาตองการ นักเรียนพยายามเรียนดวยความเขมงวด และแทนที่
จะทํางานดวยความพยายาม แตเขาตองการลาออก Ziegler ไดพบกับนักเรียนและพอแมของเขา เพ่ือกระตุนใหเขา
ทํางานผานปญหาและไมยอมแพ Ziegler ไดนัดพบกับเขาเปนประจําทุกสัปดาห เพ่ือทบทวนผลการเรียนของเขา 
และติดตอพอแมของเขาเพ่ือใหการขอมูลเกี่ยวกับระดับผลคะแนนท่ีดีขึ้น และกระตุนใหเขาพยายามอยางเต็มที่และ
ตั้งใจทํางานใหเต็มที่ Ziegler ยินดีที่จะบอกวาเกรดของเขาในการเรียนเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วและตอนนี้เขาไดเกรดใน
การเรียน และพบวา ทํางานหนักตองประสบผลสําเร็จ  

7. การบอกกับตัวเองในทางบวก – เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผมไดยิน Corwin ผูเขียนและนักวิขาการ Cathy 
Lassiter บอกเลาเก่ียวกับความสําคัญของการบอกกับตัวเองในทางบวก (Positive self talk) Ziegler รูตั้งแตแรก
วา ในฐานะผูบริหารโรงเรียน มักจะหมกมุนอยูกับการพูดคุยเชิงลบกับตัวเองลอมรอบดวย ความกลัว การตอสูและ
อุปสรรค Cathy เลาวาโดยเฉลี่ย 95% ผูบริหารโรงเรียน มักพูดกับตนเองในเชิงลบ ในหนังสือ “ความกลาหาญใน
ทุกๆ วันของผูบริหารโรงเรียน” ของ Cathy เธอพูดถึงวา เราจําเปนตองเปลี่ยนไปใชการพูดคุยในเชิงบวกอยางไร 
สิ่งเหลานี้เกี่ยวของโดยตรงกับกรอบความคิดที่พัฒนาได (Growth mindset); เราจําเปนตองพูดคุยตัวของเราเอง
ผานความพยายาม อุปสรรคและความวิตกกังวลของหนาที่ที่วุนวายที่สุดของเรา เม่ือเราเปลี่ยนการพูดคุยกับตนเอง
มุงเนนไปที่กรอบความคิดที่พัฒนาได (Growth mindset) ก็จะทําใหมีความเชื่อมั่น มีการกระทําและมีภาวะผูนํา
ของเราจะแข็งแรงมากข้ึนและเติบโตขึ้น 

 ในฐานะผูบริหารโรงเรียน ขอใหคุณพิจารณาวาคุณจะมีกรอบความคิดที่พัฒนาได (Growth mindset)ใน
ภาวะผูนําอยางไรบาง สะทอนความเปนตัวตนอยางตอเนื่องในการที่เสริมสรางภาวะผูนําของตนเองและไดนึกถึงส่ิง
ที่ตนเองตองการตลอดเวลา เพ่ือใหกรอบความคิดที่พัฒนาได (Growth mindset) แข็งแรงข้ึน เกิดการเรียนรูอยาง
แทจริงของผูบริหารโรงเรียน จําเปนตองสรางตัวอยาง การปฏิบัติและสงเสริมผูบริหารโรงเรียน กับชุมชนการเรียนรู 
ทั้งหมดนี้ มันอาจจะไมงาย แตก็คุมคา หรือ Ziegler ควรจะพูดวา “นักเรียนของเรามีคา - พวกเขาสมควรไดรับสิ่ง
ที่ดีที่สุด!” 

Keith Heggart (2015) ยอมรับวา ความคิดที่เริ่มไดรับความนิยมมากในแวดวงการศึกษาในขณะนี้ คือ
ความคิดเก่ียวกับกรอบความคิดแบบคงที่ (Fixed mindset) เม่ือเทียบกับกรอบความคิดที่พัฒนาได (Growth 
mindset) และวิธีการที่ อาจเกี่ยวของกับนักเรียนและการเรียนรู  จากการทํางานของนักจิตวิทยามหาวิทยาลัย 
Stanford, Carol Dweck กลาววา กรอบความคิดที่พัฒนาได (Growth mindset) เก่ียวกับความเขาใจของเราท่ีวา
ความสามารถที่มาจากไหน เม่ือเร็วๆ นี้ไดรับการยึดถือเปนหลักโดยนักการศึกษาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการสํารวจ
ความรูของพวกเราเกี่ยวกับการบรรลุความสําเร็จของนักเรียนและวิธีการท่ีความสําเร็จดังกลาว อาจไดรับการ
ปรับปรุงใหดีขึ้นได อยางไรก็ตาม ในงานของ Heggart พบวา แนวคิดในการพัฒนากรอบความคิดที่พัฒนาได 
(Growth mindset) คือเทาเทียมกันที่สามารถปรับใชกับการปฏิบัติงานของพนักงานและครูเชนเดียวกับนักเรียน  

ศูนยจิตวิทยาการศึกษา (2016) เพ่ิมเติมรายละเอียดเก่ียวกับ Mindset วา เปนกลุมของความเชื่อ หรือ
วิธีการคิดที่สงผลตอพฤติกรรม มุมมองและทัศนคติ Carol Dweck ผูคิดคนทฤษฏีเรื่อง Mindset ไดแบงประเภท
ของ Mindset เปน 2 แบบดวยกันคือ 
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Growth Mindset สําคัญอยางไร?  
 เด็กท่ีมี Growth Mindset จะมีความกระตือรือรนในการเรียน ใสใจ สนุกกับการแกปญหา สนุกกับการ
เรียนรู และพัฒนาสิ่งใหมๆ ที่ทาทาย จากการศึกษาในเด็กพบวามีเด็กที่มี Growth Mindset จะประสบความสําเร็จ
ในการศึกษามากกวากลุมที่มี Fixed Mindset เราจะสราง Growth mindset ใหกับเด็กของเราไดอยางไร ?  
 ครูเปนตัวอยางของการมี Growth Mindset เปนตัวอยางใหเด็กเห็นวาครูไมยอทอตอปญหา สนุกกับการ
เรียนรูไปพรอมกับเด็กๆ รวมท้ังถายทอดความเชื่อวา เด็กทุกคนพัฒนาไดดวยการสอนอยางตั้งใจ ให เวลา และให
โอกาสเด็กทุกคนในการเรียน ไมตัดสินเด็ก  
 สอนใหเด็กเขาใจเร่ือง Growth Mindset เขาใจวาเราทุกคนมีศักยภาพท่ีจะเรียนรูและพัฒนาสิ่งสําคัญคือ
ความพยายามในการเรียนไมยอทอตออุปสรรค และทาทายตนเองใหพัฒนาไปเรื่อยๆ  ใชวิธีการสื่อสารกับเด็ก 
สงเสริมใหเด็กมีความพยายาม สนใจในกระบวนการเรียนรู และไมยอทอเมื่อยังไมถึงเปาหมาย ใหเด็กเห็นคุณคา
ของความพยายาม โดยการใหคําชมในความพยายามของเด็ก ใสใจกับกระบวนการในการทํางานหรือการเรียน
ของเด็ก เพื่อใหเด็กเห็นวา กระบวนการ (Process) สําคัญกวาผลลัพธ (Outcome)ใชวิธีการปรับคําพูดเพื่อปรับ
มุมมองใหเด็กไมยอทอแมวายังไมถึงเปาหมายโดยการใชคําวา "ยัง" (Power of yet) ใหเด็กเรียนรูและพัฒนาผาน
การให Feedback เพราะหากเด็กทําพฤติกรรมที่ผิดเปนประจํา โดยไมมีคนบอกส่ิงที่ควรปรับปรุงแกไข ก็จะทํา
พฤติกรรมนั้นคงอยูกับเด็กไปเร่ือยๆ ดังคํากลาวที่วา การฝกฝนทําใหเกิดความสมบูรณแบบนั้นไมเปนจริงทั้งหมด 
การฝกฝนในวิธีที่ผิดทําใหเกิดพฤติกรรมผิดๆที่คงทนถาวร Practice makes Perfect จริงหรือไม ? มีคํากลาวที่วา 
Practice makes Perfect หมายความวา ความต้ังใจในการฝกฝนเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางสม่ําเสมอ จะชวยใหเกง
หรือประสบความสําเร็จในเร่ืองนั้นอยางสมบูรณแบบ หรืออาจจะแปลงายๆไดวา"ความพยายามอยูที่ไหน 
ความสําเร็จอยูที่นั้น" ความจริงแลว ถาพูดใหตรงและถูกตองขึ้น ควรกลาววา "การฝกฝนจะชวยใหเกิดความเชียว
ชาญและความชํานาญในส่ิงที่ฝก"ตางหาก(Practice makes Permanent)เพราะถาเราหมั่นฝกในวิธีคิดที่ผิด เราก็
จะชํานาญข้ึนในการทําผิดและไกลจากความสําเร็จมาขึ้นไปอีก อยางเชนนักกีฬา หากฝกฝนอยางผิดวิธีก็จําทําใหเกง
ในวิธีที่ผิด และอาจสงผลใหรางกายบาดเจ็บไดในที่สุด 

ดวยเหตุนี้ การที่เด็กจะประสบความสําเร็จได ตองอาศัยทั้งความพยายามในการฝกฝน(Practice)และมีครู
ชวยชี้แนะในทางที่ถูกตองโดยอาศัยการ Feedback  
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Feedback เปนการใหขอมูลสะทอนกลับตอพฤติกรรมหรืองานที่บุคคลทํา การให Feedback ท่ีมี
ประสิทธิภาพจะชวยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการเรียนและการทํางาน การ feedback ท่ีดีตั้งอยูบนความไววางใจระหวาง
ผูให feedback กับผูรับ feedback จึงตองเกิดขึ้นภายใตบรรยากาศที่เปนมิตร และผูให feedback นึกถึง
ประโยชนที่จะเกิดขึ้นแก ผูรับ feedback เปนหลัก  
 หลักการ Feedback 

Specific: เจาะจง Feedback พฤติกรรม ที่เฉพาะเจาะจงพรอมอธิบายวาทําอะไรไดดี/อะไรที่พัฒนาตอไดอีก 
Timely: ทันที ควรทําทันที feedback ท่ีมาชา การพัฒนาก็ลาชา 
Objective: เปนรูปธรรมตามเกณฑ ใหขอมูลชัดเจนวาเขาอยูตรงไหนเทียบกับเปาหมายที่ตั้งไว ไมใชเทียบ

กับคนอื่น 
Plan: วางแผนรวมกันเพื่อพัฒนา โดยใหเขาเปนผูเลือกวาจะพัฒนาจุดใดกอน 

ลักษณะของ Feedback ที่ดี 
- มีเปาหมายชัดเจนคือเพื่อการพัฒนา ไมใชเพื่อการตัดสิน (เปนการใหขอมูลเพื่อชวยใหถึงเปาหมาย 

มากกวาการประเมิน ถูก/ผิด ดี/เลว ควร/ไมควร) 
 - เลือกประเด็นที่สําคัญในการ feedback (ไมควรเกิน 2-3 ประเด็นในแตละคร้ัง) 
 - feedback ท่ีพฤติกรรมหรือทักษะที่เปนรูปธรรม โดยอางอิงสิ่งที่เห็น (เชน สามารถทํา...ได, มีความตั้งใจ
ที่... โดยเห็นไดจาก...)  

- หลีกเลี่ยงการ feedback ลักษณะเฉพาะตัวที่เปนนามธรรม (เชน ฉลาด เกง) 
 - ไมควรทิ้งเวลาการ feedback หลังเสร็จกิจกรรมนานเกินไป (ถาเปนไปไดควร feedback ทันทีหลัง
กิจกรรม) 
 - feedback อยางสมดุล ระหวาง การสงเสริมสิ่งที่ทําไดดี กับ สิ่งที่ควรปรับปรุง  
กระบวนการ Feedback  

- ขั้นตอนที่ 1 ใหผูรับ feedback ประเมินตนเองกอน เชน “ท่ีเพิ่งผานมาคิดวามีอะไรที่ทําไดตามที่ตั้งใจไว
บาง” “มีอะไรท่ียังไมแนใจ” “มีอะไรบางที่คิดวาทําไดดี” “ถาใหคะแนนตัวเองจาก 1-10 โดย 10 คือทําไดดีทุก
อยางไมมีที่ติ จะใหเทาไหรครับ” 

- ขั้นตอนที่ 2 ให feedback โดยเร่ิมจากสิ่งที่ทําไดดีกอน เชน “คุณทํา... ไดดีตอนท่ี...” 
- ขั้นตอนที่ 3 ใหเสนอสิ่งที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนา เชน “ตอนที่คุณทํา... อาจปรับตรงนี้โดยการ...”              

“คุณทํา...ไดดีแลว ถาลองทํา...เพิ่ม นาจะชวยใหมันดีขึ้นไปอีก” 
- ขั้นตอนที่ 4 ผูใหและผูรับ feedback ชวยกันสรุปอยางเปนรูปธรรมเปนขอ ๆ ในประเด็นที่สามารถ

ปรับปรุงได เชน “เอาละ เรามาชวยกันสรุปประเด็นท่ีสามารถพัฒนาตอไดอีกกันนะคะ 1. ... 2. .. .. มีขอสงสัย หรือ
อยากถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ..” 

- ขั้นตอนที่ 5 ใหผูรับ feedback ตัดสินใจเลือกประเด็นที่จะนําไปปรับปรุงตอ เชน “มีตรงไหนบางที่คิดวา
อาจทําไดดีกวาเดิม” “ถาจะใหคะแนนเพ่ิมข้ึนจากเดิมอีก 1 คะแนน คุณจะตองปรับปรุงอะไรเปนส่ิงแรกครับ” 

  

สรุป 
จากที่กลาวมาทั้งหมด ผูเขียนเห็นวาการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูดวยกรอบความคิดที่พัฒนาได 

(Growth mindset) สําหรับโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน จะตองกําหนดนโยบายเก่ียวกับการพัฒนาครูใหชัดเจน มี
ยุทธศาสตรการพัฒนาครูที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหไดครูที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณตามที่
ตองการ กําหนดแนวทาง ในการพัฒนาครูไปในทิศทางใด โดยใชกรอบความคิดที่พัฒนาได (Growth mindset)ให
สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม สงเสริมการพัฒนาคุณภาพครูใหมีจิตวิญญาณ และเปนผูเอื้ออํานวยให
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ผูเรียนเกิดการเรียนรูโดยพัฒนาท้ังครูรุนใหมและครูรุนเกาใหมีจิตวิญญาณและองคความรูในตนเอง สามารถ
ประยุกตใชออกแบบการจัดการเรียนการสอนได เปาหมายสุดทายของการปฏิรูปการศึกษาคือ การสรางคนเพื่อ
อนาคต เปนการพัฒนาเด็ก เยาวชน และคนไทย ใหเปนผูมีใจรักที่จะเรียนรู สามารถ กําากับและพัฒนาการเรียนรู
ของตนเองไดอยางตอเนื่อง ส่ังสมความรูและ ทักษะท่ีจําาเปนเพื่อพรอมเผชิญสถานการณตางๆ ในชีวิตอยางรูเทา
ทัน และพรอมแกปญหาท่ียังไมเกิดขึ้น 
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พัฒนาสังคม คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรม เพื่อเสริมสรางพฤติกรรม
การบริโภคของเยาวชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปการศึกษา 2551 

1.2 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง รายงานการใชแหลงเรียนรูสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (อ32101) ของนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัด
เชียงใหม ปการศึกษา 2550 
 2. ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพบทคัดยอ (Abstract) ในวารสาร Quality Innovations for Teaching 
and Learners ของ The 4th. World Teachers’ Day in Thailand and 12th. UNESCO-APEID International 
Conference 
 3. รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ โดยการจัดการเรียนรูบูรณา
การ หนวยการเรียนรู “ประชาคมอาเซียน” โดยใชโครงงานการแสดงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 
2554 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ “Developing an English Reading Skill in an Integrated Learning Unit 
“ASEAN Community” by Using the Project-Based Approach through Students’ Performance. สมัคร
นําเสนอการประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอาเซียน (The conference, the First ASEAN Plus Three Graduate 
Research Congress (AGRC), Chiang Mai University). 

4. การประเมินโครงการพัฒนาครูแกนนําดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับ
ภูมิภาค ไดรับการเผยแพรในการประชุมทางวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 7 “การพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัยสูสังคม” สายวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร เมื่อวันเสารที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

5. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษายุคไทยแลนด 4.0 กับจรรยาบรรณวิชาชีพ
สําหรับผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหมไดรับการเผยแพรในการประชุมทางวิชาการและนําเสนองานวิจัย
ระดับชาติ คร้ังที่ 9 “ทิศทางการพัฒนางานวิจัยในยุค Thailand 4.0” สายวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร เม่ือวัน
เสารที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

6. การประเมินโครงการพัฒนาครูแกนนําดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับ
ภูมิภาคของศูนยการจัดอบรมภาคเหนือ ป 2559 ลงวารสารสักทอง: วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 24 
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดรับการประเมินคุณภาพ
วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล TCI ใหอยูในกลุมที่ 1  

7. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษายุคไทยแลนด 4.0 กับจรรยาบรรณวิชาชีพ
สําหรับผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม ป 2560 ลงวารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ อุดรธานี ปที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560) ไดรับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยูใน
ฐานขอมูล TCI ใหอยูในกลุมที่ 1 
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การบริหารแบบมีสวนรวม 
 
Participation Management 
 

ผูวิจัย   นิษฐวดี  จิรโรจนภิญโญ 
อาจารย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 
การบริหารแบบมีสวนรวมผูที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม คือ ผูนํา 

วัตถุประสงคในการศึกษาคร้ังนี้ เพื่อศึกษาทักษะผูนําในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม เพื่อใหผูนําเปนผูเชื่อมโยง
บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน เพื่อรวมกันการบริหารงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคขององคกร บทบาทของผูนํา
ในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม ผูศึกษาไดคนพบจากการศึกษา โดยผูนําตองมีทักษะในการดําเนินการบริหาร
จัดการแบบมีสวนรวม ดังนี้คือ (1) สามารถสรางบรรยากาศของการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม บรรยากาศจะมี
ลักษณะของความไมเปนทางการมากกวา เชน การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นไดมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร (2) การจัดการความรูในองคกร โดยการบริหารจําเปนตองกระตุนให
คนในองคกรพัฒนาความรู สรางนวัตกรรมในการปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา (3) การนําการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารตองมี
ทักษะและความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงใหไดอยางมีประสิทธิภาพ (4) การแกปญหา ผูบริหารตองนํา
ยุทธศาสตรการมีสวนรวมและเหตุการณมาใชเปนฐานในการแกปญหาตาง ๆ ในองคกร ทั้งนี้การพัฒนาทักษะภาวะ
ผูนําสําหรับผูบริหารสถานศึกษายุคใหม ตองมีการวางแผนและจัดลําดับความสําคัญในการเรงเสริมสรางคุณภาพใน
ตัวผูนําองคกรโรงเรียน เพื่อใหมีทักษะในการบริหารงานยุคใหม ใหมีพฤติกรรมและมีคุณลักษณะของการเปนผูนําที่
ทรงประสิทธิผล สามารถนําสถานศึกษาบรรลุเปาหมายการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติที่ยั่งยืน 
 

คําสําคัญ : ผูบริหาร, การบริหารจัดการ, การมีสวนรวม 
 

ABSTRACT 
The participation management the roles importance to mane the participation 

management were leaderships. The purpose of the study were studied skill of the leaderships 
contacted teacher and communities to participate management the makes toward to objective of 
were organization. The roles of the leaderships to participant management ; the larger discovered 
from the education, the leaderships should have knowledge and skills to manage the participant 
management 1) to have knowledge doing and management the climate participant management, 
the climate were not official participant management, the climate were not official for example 
the participant sharing idea express the knowledge accept or reject planning, policy and objective 
of an organization 2) to manage the knowledge of an organization by urging in working all time, 
3) to bring and changing ; about an administrators should have skill and knowledge to manage 
transformation management toward efficiency. 4) to solve the problem, the leaderships should 
bring the strategy of participant management and events happing to during solve the problem in 
the organization and developing skill of the leaderships for the academic leaderships who were 
academic leaderships should be planning and arranging the important things to building the 
quality of the leadership in the organization or the should have a skills to manage works the new 
car .The new era leaderships should have a behavior, character, and effectiveness toward schools 
and target participant to efficiency for practicing in the future.  

Keywords : Administrator, Management, Participation
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บทนํา 
สถาบันการศึกษาในระดับตางๆ มีบทบาทและหนาที่ในการจัดการศึกษา การอบรมส่ังสอนอยางสมดุลให

สอดคลองกับชีวิตจริง ตลอดจนการสรางความรูและสงเสริมความสามารถอยางหลากหลายเพื่อนําไปสูการประกอบ
วิชาชีพ โดยเฉพาะในระดับโรงเรียนซ่ึงมีหนาที่จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานจะตองสรางเด็กไมใชเพียงเนนดานวิชาความรู
เทานั้นแตตองจัดการศึกษาใหครอบคลุมดานอ่ืนๆ ในชีวิตจริงของเด็กดวย โดยตองจัดระบบการเรียนการสอนที่มุง
ใหโอกาสทุกคนในการศึกษาตามความสามารถและศักยภาพของแตละคน และมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอ
การศึกษาเรียนรู โรงเรียนตองเปนหนวยบริการทางการศึกษาในมิติที่กวางขึ้น เพราะในปจจุบันสังคมโลกเปนสังคม
ที่ไรพรมแดนมีการติดตอประสานสัมพันธระหวางประเทศตาง ๆ มากข้ึน ดังนั้นในอนาคตโรงเรียนแตละแหงจะตอง
มีการแขงขันดานคุณภาพมากข้ึน โรงเรียนในประเทศไทยจึงจําเปนตองพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูยุคใหมที่มุงพัฒนา
ผูเรียนและผลิตกําลังคนใหมีศักยภาพที่จะชวยพัฒนาประเทศใหสามารถแขงขันในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การเมืองและเทคโนโลยีกับนานาประเทศได (บุญชวย สายราม. 2558) 

ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะที่เปนผูบริหารงานโรงเรียน มีอํานาจหนาที่เปนผูบังคับบัญชาของขาราชการ 
รวมท้ังการจัดทํานิติกรรมสัญญาในนามสถานศึกษาและเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจในการดําเนินกิจการของ
สถานศึกษาพึงตองยึดหลักคุณธรรมหลักนิติธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือใหผูรวมงานเชื่อถือและยอมรับ จากการท่ีรัฐ
กําหนดใหมีมาตรฐานดานคุณธรรมของขาราชการ มีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจวิธีการบริหารงานภาครัฐใหมี
ประสิทธิภาพ มีการนําระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) มาเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานเพื่อใหทั้งภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนสามารถอยูรวมกันอยางมีความสุข ระบบบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี หรือ ธรรมาภิบาล นับเปนมิติของกระบวนทัศนใหมของการบริหารงานภาครัฐ ซ่ึงมี
องคประกอบที่สําคัญคือ การเนนบทบาทของผูบริหารงานภาครัฐในฐานะท่ีเปนผูใหบริหารท่ีมีคุณภาพสูง ตามที่
ประชาชนตองการสนับสนุนใหเกิดความเปนอิสระในการบริหารงานแตละระดับมากขึ้น การบริหารงานอยาง
โปรงใส มีคุณภาพดวยระบบ “ธรรมาภิบาล” จึงเปนหัวใจสําคัญยิ่งของทุกองคกรไมวาจะเปนหนวยงานราชการ
หรือเอกชน การมีสวนรวมถือวาเปนหลักสําคัญ ในการจัดการศึกษาซึ่งหมายถึงการที่ทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของ มี
สวนรวมในกระบวนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกขั้นตอนของโรงเรียน บุคลากรจึงจําเปนตองมีสวน
รวมในการวางแผนการกําหนดนโยบายโดยการจัดทําแผนปฏิบัติราชการเพื่อใชเปนหลักในการปฏิบัติ และการ
บริหารอยางมีคุณภาพโปรงใสยุติธรรมของผูที่มีสวนเกี่ยวของซึ่งจะตองผสมผสานกันเพื่อใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกันและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด พรอมกันนี้สํานักนายกรัฐมนตรีไดกําหนดหลักการบริหารจัดการบานเมือง
และสังคมที่ดีหรือ”ธรรมาภิบาล” มีทั้งหมด6ประการดวยกันคือหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปรงใส
หลักการมีสวนรวมหลักความรับผิดชอบหลักความคุมคา ตามที่กลาวมาแลวมาบูรณาการใชในการบริหารจัด
การศึกษา ใหเขากับการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษา ไดแก การดําเนินงานดานวิชาการ ดานงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
(เกษม วัฒนชัย. 2556) 

การบริหารแบบมีสวนรวม เปนแนวคิดที่พัฒนามาจากสมัยของการบริหารองคการเชิงพฤติกรรม ซ่ึงเปน
สมัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมอยางรวดเร็วในสังคม กอนสงครามโลกครั้งที่สอง บริษัทธุรกิจหลายแหงได
ดําเนินการวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลผลิตใหดีขึ้นกวาเดิม (จันทรานี สงวนนาม.2557) โดยได
มีการบูรณาการณกับสาขาวิชาตางๆ โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณแหง พ.ร.บ.การศึกษาฯพ.ศ.
2542 แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เพราะจะชวยใหมีคณะบุคคลเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา/
หนวยงานทางการศึกษาและบริหารจัดการโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ อาทิการสรางหลักสูตรอันเหมาะสมของ
ทองถ่ินที่ทันสมัย ทันโลกผสมผสาน กับภูมิปญญาของทองถิ่นสอคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน 
(People Needed) ทําใหเกิดการประหยัดการใชทรัพยากรในดานตางๆ อาทิ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณเพราะ
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ทุกภาคสวนรวมพัฒนาโดยเขามามีสวนรวม (Participation) ในความรับผิดชอบเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษา ผลจากการเขามามีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบมีผลทําใหการจัดการศึกษาในทองถิ่นดีขึ้นสอดคลอง
กับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีพ.ศ.2542 ไวใน ขอ 4 
หลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีที่ระบุไวในขอยอย 4.2 วาในการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี
ควรจัดหรือสงเสริมใหสังคมไทยอยูบนพ้ืนฐานของหลักสําคัญอยางนอย 6 ประการ คือ หลักนิติธรรมหลักคุณธรรม
หลักความโปรงใสหลักการมีสวนรวมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคาคุมทุนโดยเฉพาะหลักการมีสวนรวม
เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสาํคัญของประเทศไมวาดวยการ
แจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ และขอ 6 แนวทางปฏิบัติ
ในขอยอย 6.3 เรงรัดใหเกิดการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงในการบริหารภาครัฐอยางเปนรูปธรรมโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา (ไพฑูรย ทิพยสุข. 2559)สถานศึกษาซึ่งมีหนาที่ใหบริการ
การศึกษาและเปนสถานศึกษาของรัฐ จึงตองนําหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี หรือ 
“ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการใชในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาท้ังนี้เพื่อ
เปนประโยชนในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและ ถูกตองตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาการบริหารและการตัดสินใจมีความถูกตองกอประโยชน
สูงสุดตอผูมารับบริการ รวมท้ังจะสามารถลดความขัดแยงทั้งตอผูมารับบริการและบุคลากรในสถานศึกษาไดเปน
อยางดี การรับรูหลักการบริหารจัดการ โดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนจึงเปน
สิ่งจําเปนอยางยิ่งในการ บริหารจัดการการศึกษา (นิษฐวดี จิรโรจนภิญโญ. 2560) 

การศึกษาการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมดานการศึกษา ตองคํานึงถึงการจัดการศึกษาในยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศไรพรมแดนนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะเทคโนโลยีที่มีกรเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมีบทบาทสําคัญ
ตอการพัฒนาศึกษาอยางมาก ทั้งนี้เทคโนโลยีและการสื่อสารนั้นมีการนํามาใชชวยพัฒนาการเรียนการสอนใหมี
ความทันสมัยมากข้ึน แมวาจะมีการเคล่ือนไหวระดับชาติเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาแหงศตวรรษที่ 21 จะมี
มาแลวก็ตามแตการเคล่ือนไหวเรื่องนี้ก็ไดขาดหายไปทําใหขาดความตอเนื่อง การเร่ิมตนในวันนี้อาจจะชาไปแตยังไม
สายท่ีจะลงมือทํา ดังนั้นบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับจะตองตัดสินใจดําเนินการใหภารกิจของ
สถานศึกษาท่ีตนเองรับผิดชอบมีการสรางคุณภาพสําหรับอนาคตบนพ้ืนฐานทักษะศตวรรษที่ 21 และเริ่มใหมีการ
ดําเนินการอยางจริงจัง ภารกิจดังกลาวเปนหนาที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองทําความเขาใจโดยเรงดวน  หาก
ผูบริหารสถานศึกษาไดรับรูถึงบทบาทของตนเองตอการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม การศึกษาหาแนวทางดังกลาว
จึงสามารถตอบโจทยปญหาเบื้องตนสําหรับผูบริหารสถานศึกษาในยุคไรพรหมแดนนี้ได 
การบริหารแบบมีสวนรวม  
 ในการบริหารองคการนั้น นอกจากผูบริหารซึงมีบทบาทสําคัญในองคกร สมาชิกหรือบุคคลในองคกรก็เปน
สวนหนึ่งที่ทําใหองคกรกาวหนาไปไดดวยดี การบริหารในปจจุบันจึงพยายามหาวิธีการทีจะใหมีการยอมรับและ
ความเขาใจระหวางผูบริหาร และผูที่อยูในองคกรแนวความคิดหนึ่งของการบริหารก็คือ การบริหารแบบมีสวนรวม 
(Participation management) ไดถูกนํามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรตามแนวคิดของแมคเกรเกอร
(McGregor. 1960) ท่ีมีความเห็นวา การบริหารแบบมีสวนรวมจะกอใหเกิดผลดีตอการควบคุมตนเอง และการ
ควบคุมตนเอง จะชวยใหบุคคลรูจักพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง ในดานการตัดสินใจ การแสดงออกเทคนิคการ
ควบคุมงาน ตลอดจนทัศนคติและความสามารถที่จะนําไปสูความสําเร็จได ตามแนวคิดของอากีรีส (Argyris. 1964) 
 การบริหารแบบมีสวนรวม เปนความพยายามที่จะจูงใจ ใหผูที่รวมปฏิบัติงานในองคกรไดมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ รวมรับผิดชอบและรวมมือกันพัฒนางานดวยความเต็มใจ ลักษณะการบริหารแบบมีสวนรวมมีผูทํา
การศึกษาไวเปนจํานานมาก และใหคํานิยามความหมายที่แตกตางกัน 
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 แนวคิดการบริหารแบบมีสวนรวม (Participative management) เปนแนวคิดที่ใหความสําคัญกับ
บุคลากร ในฐานะที่เปนทรัพยากรที่สําคัญ และควรคาแกการรักษาขององคกรเปนอยางยิ่ง และเปดโอกาสให
บุคลากรเขามามีสวนรวมในการบริหาร และจัดการองคกรซึงแนวคิดนี้สอดคลองกับสภาพแวดลอม และสภาวการณ
ปจจุบัน และองคกรตางใหการยอมรับและนํามาประยุกตใชกันอยางแพรหลาย นอกจากนี้แนวคิดการจัดการบริหาร
แบบมีสวนรวม(Participative management) ยังเกี่ยวของกับเรื่องตางๆ ในองคกร ไดแก เร่ืองการตัดสินใจ การ
สื่อสารขอมูล การกําหนดระบบการใหรางวัล การเสริมสรางทักษะ และพัฒนาความรู ความสามารถโดยใหสมาชิก
ทุกคนในองคกรเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดหรือ แสดงความคิดเห็น และความตองการของตนในเรื่องตางๆ การ
บริหารแบบมีสวนรวมเร่ิมไดรับความสนใจ ต้ังแตแนวคิดเชิงมนุษยสัมพันธเกิดขึ้น โดยกอนหนานั้นแนวคิดการ
บริหารเชิงวิทยาศาสตรมีอิทธิพลตอการบริหารเปนอยางมาก ชวงนั้นคนงานเปนเพียงผูปฏิบัติตามที่ฝายบริหารสั่ง
การ โดยฝายบริหารไมใสใจตอความรูสึกนึกคิดของคนงานและมองคนงานเปนเสมือนเคร่ืองจักร แมถึงชวงที่แนวคิด
เชิงมนุษยสัมพันธเกิดขึ้นอยางชัดเจน แตแนวคิดเชิงมนุษยสัมพันธ ก็เปนจุดเริมตนที่ทําใหฝายบริหารหันมาให
ความสําคัญกับคนงานมากข้ึน ซึงมีนักวิชาการหลายทานไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการบริหารแบบมีสวนรวม ดังนี้ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545กําหนดหลักการ
จัดการศึกษายึดหลักใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ .2545) หลักการบริหารแบบมี
สวนรวมจึงเกิดขึ้น การบริหารแบบมีสวนรวมเปนรูปแบบการบริหารที่เปดโอกาสใหหลายบุคคลเขามามีสวนรวม
เปนกระบวนการของการใหผูใตบังคับบัญชาและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการตัดสินใจ เนนการมีสวนรวมของ
บุคคลอยางเขมแข็งใชความคิดสรางสรรค และความเชี่ยวชาญของกลุมบุคคลในการแกปญหาของการบริหารอยูบน
พื้นฐานของแนวคิดการแบงอํานาจหนาที่ที่ถือวา ผูบริหารแบงอํานาจหนาที่การบริหารใหกับผูใตบังคับบัญชา การ
บริหารแบบมีสวนรวมเปนความพยายามที่จะจูงใจใหผูรวมปฏิบัติงานในองคการไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ รวม
รับผิดชอบและรวมมือในการพัฒนางานดวยความเต็มใจเปนการเปดโอกาสใหสมาชิกของชุมชนและประชาชนเขา
มามีสวนรวมตัดสินใจ 
 เดวิดแมคเคลแลนด (David McClelland.1961 : 100–112) นักจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัยฮารวารดไดทํา
การวิจัยเก่ียวกับสิ่งจูงใจของมนุษยในการทํางานใหเกิดผลสําเร็จทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคมผลของการศึกษา
สรุปไดวาคนเรามีความตองการอยู3ประการคือ  

1. ความตองการสัมฤทธิผล (need for achievement) เปนความปรารถนาจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดีพยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆ มีความสบายใจเม่ือประสบความสําเร็จมีความวิตกกังวลเมื่อประสบ
ความไมสําเร็จ  

2. ความตองการความผูกพัน (need for affiliation) เปนความตองการการอยูรวมกับผูอื่นในสังคม
ตองการความเปนมิตรและสัมพันธภาพที่อบอุน  

3. ความตองการมีอํานาจบารมี (need for power) ไดแกความตองการรับผิดชอบบุคคลอ่ืนตองการ
ควบคุมและใหคุณใหโทษแกผูอื่นได  

โดยสาระสําคัญอีกประการของทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของเดวิดแมคเคลแลนด (DavidMcClelland) 
คือ ผูที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จตองมีแรงจูงใจในดานความตองการสัมฤทธิผลอยูในระดับสูงหรือกลาวไดวา
ความสําเร็จของงานจะทําไดโดยการกระตุนความตองการดานสัมฤทธิผลเปนสําคัญถาแตละคนมีความตองการดาน
สัมฤทธิผลสูงก็สามารถทํางานไดสําเร็จและชวยใหงานของหนวยงานสําเร็จไปดวย  

เรนซิส ไลเคิรท (Rensis Likert. 1967 : 16–24) เสนอทฤษฎีการบริหารซึ่งมีลักษณะแตกตางกัน4รูปแบบ 
และเรียกวาการบริหาร4ระบบ (System 4) ประกอบดวย 
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ระบบที่ 1 : เผด็จการ (System 1 : Exploitative Authoritative) เปนการใชอํานาจเพ่ือแสวงหา
ประโยชนสวนตัวเปนการบริหารองคการที่เนนหนาที่และโครงสรางแบบอํานาจนิยมสูง 

ระบบที่ 2 : เผด็จการแบบมีศิลป (System 2 : Bebevolent Authoritative) เปนการใชอํานาจแบบ
เมตตา ใชระบบความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางนายจางตองทําใหลูกจางมีความเชื่อมั่น 

ระบบท่ี 3 : การปรึกษาหารือ (System 3 : Consultative) ระบบนี้เปนการบริหารงานแบบมีความมั่นคง
แตฝายบริหารไมมีความเชื่อมั่นและความไววางใจอยางเต็มที่ในตัวผูใตบังคับบัญชา 

ระบบที่ 4 : กลุมที่มีสวนรวม (System 4 : Participative Group) เปนระบบการขยายขอบเขต
ความสัมพันธและความเปนมิตรกันระหวางนายจางกับลูกจางในระดับสูงจากการมีสวนรวมในการทํางานแบบกลุม 

วรูม และเดซี(Vroom & Deci, 1970, p. 16) พิจารณาปริมาณการมีสวนรวมในเชิงจิตวิทยาวาเปน
ปริมาณของอิทธิพลทีปจเจกบุคคลรูสึกวาไดเขาไปเขาไปรวมในการตัดใจ นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมดวยวาบุคคลจะ
ไดรับความพึงพอใจจากการทํางานทีมีประสิทธิภาพโดยตัวเอง บุคคลจะพัฒนาความผูกพันที่มีตองานและจะ
สามารถทํางานไดดี ตลอดจนเมื่อเห็นไดชัดเจนวาตนเองสามารถขยายเปาหมายขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
นั่นคือ ปรัชญาแนวความคิดในการควบคุมตนเอง (Self - control or self - regulation) มิใชควบคุมองคการ 
(Organization control) 

ถึงแมวาการบริหารแบบมีสวนรวมจะมีประโยชนแตการท่ีผูบริหารจะนําการบริหารรูปแบบนี้มาใชควร
คํานึงถึงขอจํากัดและอุปสรรคของการบริหารแบบมีสวนรวมซึ่ง จันทรานี สงวนนาม (2557 : 71) ไดสรุปวาการที่
ผูบริหารจะนําการบริหารในรูปแบบนี้มาใชควรจะระมัดระวังถึงขอจํากัดของการใหกลุมมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและตัดสินใจ เพราะอาจทําใหเกิดกลุมอิทธิพลขึ้นไดและกอใหเกิดความขัดแยงกันความรับผิดชอบและการ
กระทําของกลุมไมมีหลักประกันแนชัดเพราะทุกอยางขึ้นอยูกับการตัดสินใจของกลุมผูบริหารจึงควรคํานึงถึงผลได
ผลเสียเชนคาใชจายเวลาปญหาและสถานการณการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคขององคการควรไดรับการ
พิจารณาอยางรอบคอบกอนจะใหกลุมมีสวนรวมในการตัดสินใจในทํานองเดียวกัน สมยศ นาวีการ (2545 : 25–36) 
ไดกลาวถึงอุปสรรคของการใชการบริหารแบบมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพวา อุปสรรคเหลานี้อาจเกิดขึ้นกับ
หลายๆ ปจจัยดังนี้อุปสรรคทางดานองคการซ่ึงจะยึดติดกับประเพณีปรัชญาและคานิยมขององคการคุณภาพของ
นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน คุณภาพของเจาหนาที่โครงสรางขององคการการขาดบรรยากาศสนับสนุนการ
ขาดระบบการใหรางวัลในการมีสวนรวม นอกจากอุปสรรคทางดานองคการแลวอุปสรรคบางอยางอาจเกิดขึ้นจาก
ตัวผูบริหารเองที่ขัดขวางการใชการบริหารแบบมีสวนรวมเชนความไมเขาใจการขาดความม่ันคงหรือความกลัวที่
สูญเสียอํานาจการบริหารไปเปนตนสวนอุปสรรคทางดานผูใตบังคับบัญชานั้นอาจเกิดขึ้นจากการขาดความสามารถ
ขาดความตองการการไมรับรูวาถูกคาดหวังใหมีสวนรวมและความกลวันอกจากนี้ยงัมีอุปสรรคทางดานสถานการณที่
ขึ้นอยูกับขอจํากัดดานเวลางานและอิทธิพลทางดานสภาพแวดลอม 
บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 กับการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 

บทบาทผูนําที่สําคัญของการเปนบริหารจัดการแบบมีสวนรวมผูนําที่มีประสิทธิผล ผูบริหารซ่ึงเปนผูนํา
องคกรหรือหนวยงานจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองไดรับการพัฒนาทักษะท่ีจําเปนและสําคัญตอการบริหารงาน บริหาร
ตนเอง และบริหารบุคลากรอยางตอเนื่องเพ่ือนําไปสูการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สําหรับทักษะภาวะ
ผูนําท่ีจําเปนสําหรับผูบริหารในศตวรรษที่ 21 ที่สงเสริมใหเปนผูนําที่มีประสิทธิผลสูงสุด ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 กับการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 

 
 จากภาพบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม มีรายละเอียด
อันประกอบดวย 

1. สามารถสรางบรรยากาศของการมีสวนรวม โดยควรจะตองทําใหแนวทางท่ีจะไปสูเปาหมายมีความ
ชัดเจนย่ิงขึ้นและบรรยากาศจะมีลักษณะของความไมเปนทางการมากกวา เชน การมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นดวยการท่ีผูบังคับบัญชาไดขอความรวมมือจากผูใตบังคับบัญชาหรือผูใตบั งคับบัญชาไดมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกรมีการเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการกําหนด
เปาหมายของงาน จะตองทําใหผูใตบังคับบัญชาสามารถเลือกเปาหมายที่มีคุณคา ดังนั้นผูบังคับบัญชาควรเพิ่ม
เปาหมายสวนบุคคล (Individual Goal) กับเปาหมายองคกร (Organization Goal) ใหเทาเทียมกัน การใหอํานาจ
ในการตัดสินใจ เปนการใหพนักงานมีสิทธิในการตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบโดยไมตองปรึกษาผูบังคับบัญชา
ผูบริหารระดับสูงใหการสนับสนุนผูบริหารทุกคนในการใชการบริหารแบบมีสวนรวม การกระจายอํานาจในการ
บริหาร เปนการใชคณะกรรมการและกลุมงานเฉพาะกิจในการปฏิบัติงานการใหอิสระกับพนักงานในการดําเนินงาน
ที่รับผิดชอบ การไววางใจซึ่งกันและกันในองคกร เปนการมอบหมายงานใหตรงตามความรูความสามารถและมีการ
มอบหมายใหพนักงานไดปฏิบัติงานใหม ๆ เพ่ือเปนการเพิ่มทักษะ (Multi-Skill) เสริมสรางแรงจูงใจในการทํางาน 
เปนการที่ผูบริหารท่ีมุงเนนการทํางานแบบมีสวนรวม จะตองสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานในองคกร เพ่ือใหเขามี
ขวัญและกําลังใจ และพรอมที่ปฏิบัติงานเต็มกําลังสติ ปญญา ความรู ความสามารถ โดยมีขอควรคํานึงในการ
เสริมสรางแรงจูงใจในการทํางาน (เศรษฐภูมิ เถาชารี. 2559) 

2. การจัดการความรูในองคกร โดยการบริหารจําเปนตองกระตุนใหคนในองคกรพัฒนาความรู สราง
นวัตกรรมในการปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา เนื่องจากองคกรตองเปนองคกรแหงการเรียนรู ซึ่งจะชวยใหพรอมรับ
ความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะเกิดข้ึน ยิ่งไปกวานั้นยังจะสามารถนําพาองคกรสูการเปนผูนําได และการจัดการ
ความรูยังเปนเครื่องมือสําคัญที่สรางความรูสึกรวมของคนในองคกร สรางความภาคภูมิใจในการทํางานและกระตุน
ใหทํางานอยางเต็มศักยภาพและประสิทธิภาพ การสรางวัฒนธรรมองคกรที่เอื้อตอการเปล่ียนแปลง ซึ่งความ
เปลี่ยนแปลงจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็วขึ้น องคกรที่มีโครงสรางการทํางานที่ไมเอื้อตอการเปล่ียนแปลงคือองคกร  
เศรษฐภูมิ เถาชารี (2559) กลาวถึง การจัดการความรูวาผูบังคับบัญชาจะตองสงเสริม หรือกําหนดใหพนักงาน
ความรูใหมที่ไดจากการฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงานจริง เนื่องจากการฝกอบรมเปนผลสืบเนื่องจากการพบ
ขอดอยในการทํางาน ซ่ึงนําไปสูการแสวงหาความรูหรือวิธีการใหมๆ เพื่อนํามาแกไขปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น 
ดังนั้น การตอตานการใชวิชาความรูดังกลาวจากหัวหนางาน หรือผูบังคับบัญชาระดับตน ยอมจะกอใหเกิดทัศนคติ

สามารถสราง
บรรยากาศของ 
การมีสวนรวม 

การจัดการ
ความรูใน
องคกร 

การนํา  
การเปลี่ยนแปลง 

มีความสามารถในการแกปญหา 
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และปฏิกิริยาในทางลบตอกิจกรรมการพัฒนาดานอื่นขององคกรในอนาคต พรชัย เจดามานและคณะ (2559) 
กลาวถึงการสรางใหองคกรมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนการทํางานรวมกันของคนในองคกร เปน
กระบวนการที่ใชเวลาปรับเปล่ียนคนใหมีความเห็นรวมกัน ทํางานรวมกันสูเปาหมายเดียวกัน การทํางานอยางเปน
เครือขาย องคกรที่ทํางานอยางโดดเดี่ยวจะเปนองคการท่ีขาดประสิทธิภาพภายในไปโดยอัตโนมัติ จําเปนตองสราง
เครือขายความรวมมือกันเพื่อการแลกเปล่ียนองคความรูและรวมกันทํางานเพื่อผลักดันการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
และการทํางานรวมกับสถานประกอบการเพ่ือการเรียนรู ซึ่งความตองการจัดการศึกษาที่เปล่ียนไป เปนโจทยให
องคกรทางการศึกษาจําเปนตองเพิ่มการทํางานรวมกับภาคสวนที่เก่ียวของ และตองสนองตอบขณะเดียวกันจะตอง
เรียนรูถึงความตองการของสถานประกอบการท่ีองคกรทางศึกษาจะตองเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนในการเขาสู
การทํางาน การศึกษาตอ ไดอยางมีสมรรถนะ  

3. การนําการเปลี่ยนแปลง (Leading change) ผูบริหารตองมีทักษะและความสามารถในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงใหไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผูบริหารจึงมีการใชขอมูลและสารสนเทศเพ่ือใชในการกําหนด
ยุทธศาสตรและการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ตระหนักถึงศักยภาพของสถานศึกษาตอการเปล่ียนแปลง  อุไร
รัตน ชนะบํารุง (2556) กลาวถึง ผูบริหารตองสรางการเปลี่ยนแปลง (Change Intervention) หมายถึง แผนปฏิบัติ
การในการปรับแตงสิ่งตาง ๆ ใหแตกตางจากเดิม โดยอาจจะกระทําอยางรวดเร็วหรือกระทําอยางคอยเปนคอยไป 
การบริหารความเปลี่ยนแปลงนั้น ผูบริหารตองเขาใจถึงการเปล่ียนแปลงกอนแลวจึงกําหนดเปาหมายและเลือกวิธีที่
จะนํามาใชในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงซึ่งตองอาศัยการวางแผนการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธแลวจึงนําไป
ปฏิบัติตามแผนที่ตองอาศัยความเขาใจและความรวมมือจากทุกคนในองคการ โดยผูบริหารจะตองมีการเสริมแรง
ใหกับความเปลี่ยนแปลงโดยการชี้แจงใหบุคลากรในองคการทราบถึงความเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่ไดเกิดขึ้น
แลวและแสดงความขอบคุณตอบุคคลท่ีเก่ียวของและมีสวนชวยใหเกิดความเปล่ียนแปลง แลวจึงทําการประเมินผล
ตอไป ผูบริหารตองเปนตัวแทนความเปลี่ยนแปลง (Change Agent) หมายถึงการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง หรือมี
หนาท่ีในการจัดกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในองคกรเพ่ือพัฒนา เนนผลการปฏิบัติงานโดยสวนรวมมากกวาการ
เนนไปที่ผลงานของแตละคนในองคกร ใหบุคลากรในองคกรรับรูถึงผลการดําเนินงานขององคกร เพ่ือใหทราบถึง
สถานการณและวิกฤตการณตางๆที่องคกรเผชิญอยู เชน จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค เปนตน ปฏิรูป เปนนัก
คิด นักพัฒนา ตองทันตอการเปล่ียนแปลงของโลก มีวิสัยทัศนในการบริหารงานที่พรอมรับกับเปลี่ยนแปลง ไมยึด
ติดตอสิ่งใด ประชาธิปไตย บริหารงานแบบประชาธิปไตย รับความความคิดเห็นของผูอื่น รวมคิด รวมทํา รวม
แกปญหากับบุคลากรในองคกร ประสาน เปนผูประสานงานในองคกรใหเกิดการทํางานที่ราบรื่น มุงใหเกิด
ประสิทธิภาพในการทํางาน และประสานงานนอกองคกรใหเกิดภาคีเครือขายรวมคิด รวมจัดการศึกษา ประนีประนอม 
พยายามไมใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความขัดแยงในองคกร เปนผูประนีประนอม เม่ือเกิดปญหา ผอนหนักใหเปนเบา 
ประชาสัมพันธ ผูบริหารตองสนับสนุนใหทุกคนทํารายงานผลการดําเนินงาน และนํารายงานมาประชาสัมพันธให
ผูเกี่ยวของ และสาธารณชนทราบ ประชาสงเคราะห ผูบริหารจะตองใหความชวยเหลือผูรวมงานทุกเรื่อง เปนหวง
เปนใยตลอดเวลา จะประสานงานกับหนวยงานอื่นเพื่อใหความชวยเหลือผูรวมงาน การพัฒนาบุคลากรจะพัฒนา
อยางตอเนื่องใหทุกคนมีความกาวหนาในอาชีพ และครอบครัวอยูเสมอ มีการใหอภัยเพื่อนรวมงาน ไมมีการ
ตักเตือนอยางรุนแรง ผูรวมงานจะมีความสุขมากในการทํางาน เปนกัลยาณมิตรกับทุกคน ทิพาวดี เมฆสวรรค 
(2545) กลาววา การเปนผูบริหารที่ดีในยุคของโลกาภิวัฒนนี้ ไมใชเปนของงาย เนื่องจากมีแรงกดดันและความ
เปลี่ยนแปลงตางๆ อยางมากมายท่ีแตกตางไปจากการบริหารงานในยุคกอนหนานี้  การมีขอมูลขาวสารที่มากข้ึน 
ความตองการและขอเรียกรองจากผูเกี่ยวของและผูที่มีสวนไดสวนเสียมีมากขึ้นและอาจจะมีเกิดความคิดแยงกั น 
ประกอบกับความไมแนนอนซึ่งทําใหยากแกการเล็งเห็นผลลัพธยิ่งมีสูงมากข้ึน การเปนนักบริหารจึงจําเปนตองมีทั้ง
ความรูดานเทคนิคการบริหาร และมีทักษะและประสบการณในดานการสื่อสารขอมูลและสรางปฏิสัมพันธกับบุคคล
ในระดับตางๆ ดวย 
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4. การแกปญหา (Problem solving) ผูบริหารตองนํายุทธศาสตรการมีสวนรวมและเหตุการณมาใชเปน
ฐานในการแกปญหาตาง ๆ ในองคกร ผูบริหารควรมีการศึกษาในรายละเอียดของเหตุการณ มีการทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห มีการแกไขปญหาดวยนวัตกรรมใหม โดยคํานึงถึงการบรรลุผลในวิสัยทัศนและยุทธศาสตร
ของโรงเรียนเปนหลัก (บุญชวย สายราม. 2559)  

 
แนวทางการสรางการบริหารแบบมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 เครื่องมือสําคัญที่สุดของการแกปญหาและเปนหนทางพัฒนาคุณภาพคน โดยเฉพาะในทามกลางความ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหมที่กอวิกฤติหอมลอมเด็กๆ ของเราอยู ลําพังครูและโรงเรียนยอมไมสามารถจะปกปอง
และเสริมสรางภูมิคุมกันทางปญญาไดอยางเพียงพอ จําเปนอยางยิ่งที่ครอบครัว ชุมชน โรงเรียนและสถาบันทาง
สังคม เชน วัด รวมถึงหนวยงานบริหารการศึกษาจะตองรวมมือกัน เมตต เมตตการุณจิต (2547 : 52) ไดเสนอ
แนวทางในการสรางการบริหารแบบมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ดังนี้ 

1. การเผยแพรประชาสัมพันธ การใหชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนนั้น จําเปน
อยางยิ่งที่ตองมีการเผยแพรประชาสัมพันธในเรื่องความเขาใจถึงบทบาทและความสําคัญของชุมชนที่มีตอการ
ดําเนินงานของโรงเรียนในรูปแบบใหม บทบาทและขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ของโรงเรียน ชุมชนและโรงเรียน เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน 

2. การสรรหาการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา การสรรหาการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่ง
เปนตัวแทนของโรงเรียนและชุมชน ควรวางมาตรการในการพิจารณากลั่นกรองในเรื่องความรู ความสามารถ ภาวะ
ผูนําและการเสียสละเวลาในการปฏิบัติงานใหกับสถานศึกษา เพื่อใหไดผูที่มีความรูความสามารถและพรอมที่จะ
เสียสละการทํางานใหแกโรงเรียนอยางแทจริง วิธีการคัดเลือกตองใหไดบุคคลที่เปนตัวแทนของกลุมอยางแทจริง 
โดยอาจเลือกตั้งหรือสรรหา แลวแตงตั้ง 

3. การกําหนดบทบาทหนาที่ของผูมีสวนเกี่ยวของใหมีความชัดเจน กําหนดบทบาทหนาที่ของผูมีสวน
เกี่ยวของซึ่งชุมชนและโรงเรียนไดกําหนดไววาตวัแทนของชุมชนและโรงเรียนคือคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งควรมี
การกําหนดบทบาทและหนาที่ใหชัดเจน และทําการเผยแพรประชาสัมพันธชี้แจงกับครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง และประชาชน ใหรูและเขาใจโดยทั่วกัน 

4. การจัดการฝกอบรม สัมมนารวมกัน การจัดการอบรมหรือสัมมนาเพ่ือใหมีความรูความเขาใจ ในภาระ
งานท่ีสําคัญของโรงเรียนในดานตางๆ รวมท้ังสรางภาวะผูนําใหกับผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาทุกฝายจัดทํา
คูมือชี้แจงการดําเนินงานตามบทบาทและหนาที่ รายงานผลปฏิบัติงานประจําป ของโรงเรียน 

5. การสนับสนุนใหชุมชนและโรงเรียนปฏิบัติหนาที่รวมกันอยางใกลชิด การสนับสนุนใหครูไดปฏิบัติหนาที่
รวมกันของโรงเรียนและชุมชนอยางใกลชิด รวมท้ังประชาสัมพันธการดําเนินงานดานตางๆ ของโรงเรียนใหทราบ
ตลอดเวลา ตลอดจนกําหนดแผนการทํางานกิจกรรมการดําเนินงานรวมกันระหวางตัวแทนของชุมชนและโรงเรียน
ใหชัดเจนและปฏิบัติตามแผนที่กําหนดอยางสม่ํา เสมอและตอเนื่อง จะทําใหการบริหารและจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนที่พึงพอใจของผูเก่ียวของ 

6. การจัดใหมีเครือขายรวมกันระหวางโรงเรียนและชุมชน ซ่ึงเครือขายนี้คือคณะกรรมการสถานศึกษาท่ี
เกิดขึ้นก็เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณการทํางานรวมกัน ศึกษาดูงาน การดําเนินงานท่ีประสบความสําเร็จ และจัด
ใหมีการประชุมประจําป โดยอาจกําหนดป ละ 1 คร้ัง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และประสบการณ
ในการทํางานรวมกัน 
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7. การจัดใหมีการกําหนดมาตรฐานงานกํากับดูแล และติดตามตรวจสอบการดําเนินงานรวมกันกําหนด 
มาตรฐานงานของทุกฝายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีการกํากับ ดูแลติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน
อยางใกลชิด รวมทั้งเปนพี่เล้ียงใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงานแกโรงเรียนตางๆ อยางใกลชิด เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงาน แกไขปญหา ใหความชวยเหลือในกรณีที่ประสบปญหาการดําเนินงาน รวมทั้งมีการ
ประเมินเพื่อใหขอมูลปอนกลับ มีการยกยองใหเกียรติ และใหรางวัล เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

8. การพิจารณาใหสวัสดิการและบริการ และสิทธิพิเศษแกคณะกรรมการสถานศึกษานอกจากการยกยอง
ใหเกียรติ ในฐานะที่เปนผูเสียสละทางการศึกษา เนื่องจากเปนการทํางานในลักษณะอาสาสมัคร ไมมีรายไดตอบ
แทน เพื่อสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ ควรมีการพิจารณาสวัสดิการ บริการ และสิทธิพิเศษ
แกคณะกรรมการสถานศึกษา เชน การรักษาพยาบาลคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เบี้ยประชุม การไดรับ
สิทธิในการเขาเรียนของบุตรหลาน เปนตน 

 

สรุป/อภิปรายผล 
 การมีสวนรวมเปนกระบวนการที่เปดโอกาสใหผูรวมงานทุกระดับทั่วทั้งองคกร หรือผูมีสวนเก่ียวของเขามา
มีสวนรวมในภาระงานและหนาที่บริหาร ไดมีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจ ดําเนินการ ประเมินผล และรับผิดชอบ 
เพื่อเอื้อใหไดรับประโยชนโดยเทาเทียมกันในการบริหารไมวาองคการใดตางก็มุงที่จะสรางความรวมมือ รวมใจ
เพื่อที่จะทําใหงานสําเร็จ แมวาจะแบงแยกจากการทํางาน ซึ่งเปนภารกิจสําคัญขององคการไปใหแตละบุคคลปฏิบัติ
แลวก็ตาม แตการที่จะใหบุคคลมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติงานนับวาเปนสิ่งที่มีความสําคัญ 
และจําเปนอยางยิ่งขององคการ ถาในการปฏิบัติงานมีความไมเขาใจหรือเกิดความรูสึกวาตนเองไมไดเปนสวนหนึ่ง
ของหมูคณะ และมิไดมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการแลว จันทรานี สงวนนาม (2557 : 71) ไดสรุปวาการ
ที่ผูบริหารจะนําการบริหารในรูปแบบนี้มาใชควรจะระมัดระวังถึงขอจํากัดของการใหกลุมมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและตัดสินใจ เพราะอาจทําใหเกิดกลุมอิทธิพลข้ึนไดและกอใหเกิดความขัดแยงกันความรับผิดชอบและ
การกระทําของกลุมไมมีหลักประกันแนชัดเพราะทุกอยางขึ้นอยูกับการตัดสินใจของกลุมผูบริหารจึงควรคํานึ งถึง
ผลไดผลเสีย เชน คาใชจายเวลาปญหาและสถานการณการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคขององคการควรไดรับ
การพิจารณาอยางรอบคอบกอนจะใหกลุมมีสวนรวมในการตัดสินใจในทํานองเดียวกัน ผูบริหารมีบทบาทสําคัญใน
การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม การศึกษานี้ไดแนะแนวทางบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการ
บริหารจัดการแบบมีสวนรวม ท่ีจะนํามาใชพัฒนาการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ดังนี้  (1) สามารถสราง
บรรยากาศของการมีสวนรวม โดยควรจะตองทําใหแนวทางที่จะไปสูเปาหมายมีความชัดเจนย่ิงข้ึนและบรรยากาศ
จะมีลักษณะของความไมเปนทางการมากกวา เชน การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นดวยการท่ีผูบังคับบัญชา
ไดขอความรวมมือจากผูใตบังคับบัญชาหรือผูใตบังคับบัญชาไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายเปาหมายและ
วัตถุประสงคขององคกรมีการเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายของงาน  (2) การ
จัดการความรูในองคกร โดยการบริหารจําเปนตองกระตุนใหคนในองคกรพัฒนาความรู สรางนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา เนื่องจากองคกรตองเปนองคกรแหงการเรียนรู ซึ่งจะชวยใหพรอมรับความเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ท่ีจะเกิดขึ้น ยิ่งไปกวานั้นยังจะสามารถนําพาองคกรสูการเปนผูนําได และการจัดการความรูยังเปนเครื่องมือ
สําคัญที่สรางความรูสึกรวมของคนในองคกร สรางความภาคภูมิใจในการทํางานและกระตุนใหทํางานอยางเต็ม
ศักยภาพและประสิทธิภาพ การสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีเอื้อตอการเปลี่ยนแปลง ซึ่งความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น
อยางรวดเร็วขึ้น องคกรที่มีโครงสรางการทํางานท่ีไมเอื้อตอการเปล่ียนแปลงคือองคกร (เศรษฐภูมิ เถาชารี. 2559) 
(3) การนําการเปลี่ยนแปลง (Leading change) กลาวถึง ผูบริหารตองสรางการเปลี่ยนแปลง (Change 
Intervention) หมายถึง แผนปฏิบัติการในการปรับแตงสิ่งตาง ๆ ใหแตกตางจากเดิม โดยอาจจะกระทําอยาง
รวดเร็วหรือกระทําอยางคอยเปนคอยไป การบริหารความเปล่ียนแปลงนั้น ผูบริหารตองเขาใจถึงการเปล่ียนแปลง
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กอนแลวจึงกําหนดเปาหมายและเลือกวิธีที่จะนํามาใชในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงซ่ึงตองอาศัยการวาง
แผนการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธแลวจึงนําไปปฏิบัติตามแผนที่ตองอาศัยความเขาใจและความรวมมือจากทุกคนใน
องคการ (อุไรรัตน ชนะบํารุง. 2556) (4) การแกปญหา (Problem solving) ผูบริหารตองนํายุทธศาสตรการมีสวน
รวมและเหตุการณมาใชเปนฐานในการแกปญหาตาง ๆ ในองคกร ผูบริหารควรมีการศึกษาในรายละเอียดของ
เหตุการณ มีการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห มีการแกไขปญหาดวยนวัตกรรมใหม โดยคํานึงถึงการบรรลุผลใน
วิสัยทัศนและยุทธศาสตรของโรงเรียนเปนหลัก (บุญชวย สายราม. 2559) จะเห็นไดวาการบริหารการศึกษาจะตอง
รวมมือกัน เมตต เมตตการุณจิต (2547 : 52) ไดเสนอแนวทางในการสรางการบริหารแบบมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา ดังนี้ (1) การเผยแพรประชาสัมพันธ (2) การสรรหาการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา (3) การ
กําหนดบทบาทหนาที่ของผูมีสวนเกี่ยวของใหมีความชัดเจน กําหนดบทบาทหนาที่ของผูมีสวนเกี่ยวของซ่ึงชุมชน
และโรงเรียนไดกําหนดไววาตัวแทนของชุมชนและโรงเรียนคือคณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึงควรมีการกําหนด
บทบาทและหนาที่ใหชัดเจน และทําการเผยแพรประชาสัมพันธชี้แจงกับครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผูปกครอง และประชาชน ใหรูและเขาใจโดยทั่วกัน (4) การจัดการฝกอบรม สัมมนารวมกัน (5) การสนับสนุนให
ชุมชนและโรงเรียนปฏิบัติหนาที่รวมกันอยางใกลชิด (6) การจัดใหมีเครือขายรวมกันระหวางโรงเรียนและชุมชน (7) 
การจัดใหมีการกําหนดมาตรฐานงานกํากับดูแล และ (8) การพิจารณาใหสวัสดิการและบริการ ทั้งนี้การบริหารงาน
ขององคการก็จะบรรลุวัตถุประสงคไดโดยยาก ดังนั้นผูบริหารจะตองเห็นความสําคัญ พรอมทั้งมีความรูความเขาใจ
ในแนวคิดพื้นฐานและองคประกอบที่สําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวม และสิ่งสําคัญจะตองทราบถึงประโยชน 
ขอจํากัดและอุปสรรคของการบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อใหสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสมและเกิดประโยชน
สูงสุดตอองคกร 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 และ 2 
 
Strategy for Developing Opportunity Expansion Schools Development Under 
Kamphaengphet Primary Educational Service Area office 1 and 2 
 
ผูวิจัย    ดร.สมเกียรติ บุญรอด 
    สาขาวิชา การบริหารการศึกษา ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและวิเคราะหแนวโนมยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 และ 2 จากผูเชี่ยวชาญ 25 คน 
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามปลายเปดและแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยใชเทคนิคเดล
ฟาย สถิติที่ใช คือ มัธยฐานและพิสัยระหวางควอไทล 

ผลการวิจัย พบวา ยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 และ 2 มี 5 ดาน คือ 1) ดานการพัฒนาระบบบริหารการจัดการ ไดแก 
การเลือกวิธีการในการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตรงตามเปาหมายท่ีกําหนด การสราง
บรรยากาศในการเรียนรูหรือแหลงเรียนรูที่ครบครันสําหรับผูเรียน ชุมชนและทองถิ่น ควรมีบทบาทในการบริหาร
สถานศึกษา เนนการศึกษาแบบมีสวนรวมกันทุกฝายทั้ง 4 ฝายโดยการใชกลยุทธเปดประตูสูชุมชน 2) ดานการ
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดแก การสนับสนุนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการพัฒนาโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเนนการจัดกิจกรรมใหผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีการพัฒนา
บุคลากรสายการสอนใหมีความรูความสามารถและมีประสบการณ  และควรมีผูสอนที่ตรงตามสาขาวิชาเฉพาะ                
3) ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดแก การพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเอื้อตอการพัฒนา
โรงเรียน ควรมุงเนนใหผูเรียนมีความรูพื้นฐานในการดํารงชีวิต รูจักคิดประดิษฐหรือหาแนวทางแกปญหา  4) ดาน
การเพิ่มโอกาสเขาถึงการบริหารการศึกษา ไดแก รัฐบาลควรสนับสนุนอุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนการสอน หอง
ปฏิบัติอินเตอรเน็ต อุปกรณเทคโนโลยีตางๆ ควรจัดระบบดูและชวยเหลือผูเรียนและสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษา          
5) ดานการพัฒนาคุณภาพวิชาการ ไดแก ครูควรมีการวัดและการประเมินผลตรงตามหลักการวัดผล และตรงตาม
วัตถุประสงค มีหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดกระบวนนิเทศติดตามที่หลากหลาย และควรพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่สามารถพัฒนาตอยอดสรางอาชีพไดในอนาคต 

 
คําสําคัญ : ยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
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Abstract
Strategy for Developing Opportunity Expansion Schools Development Under 

Kamphaengphet Primary Educational Service Area office 1 and 2.

The purposes of this research were to study and to analyze the trend of strategy for 
developing opportunity expansion schools under Kamphaengphet Primary Educational 
Service Area Office 1 and 2. The informants were 25 experts. The research instruments 
were an open-ended questions and a five-rating scale questionnaire by using Delphi 
technique. Statistics used were median and interquartile range. questions and a five-rating 
scale questionnaire. Statistics used were median and interquartile range.

The research findings were revealed that there were five aspects of strategy for 
developing opportunity expansion schools under Kamphaengphet Primary Educational 
Service Area Office 1 and 2 as follows: 1) In terms of the development of administrative 
management system: the selected methods for developing opportunity expansion schools 
were appropriate to meet the determined goals, creating a learning atmosphere or learning 
resources for learners completely, in addition, community and local should play a role in 
the school administration focusing on participatory study of all four sectors by using 
strategy of open door community; 2) In terms of the quality development of teachers and 
educational personnel: the supporting the important factors affecting to the development of 
the opportunity expansion schools, teachers, and educational personnel focusing on 
providing learner-centered activities by developing of teachers to have knowledge, abilities 
and experiences, moreover, there should be teachers teaching according to their graduated 
majors; 3) In terms of the quality of learners' development: the development of the 
potential of teachers and educational personnel to support the school development, 
including there should be focused on providing students with the basic knowledge of 
living, and know how to think, invent, and find the solutions; 4) In terms of increasing the 
opportunity to access to educational administration: the government should support 
equipment used in teaching and learning management, internet lab room, technology 
equipment, the management of students care support and systems and should support the 
educational funds; 5) In terms of academic quality development: teachers should measure 
and evaluate in accordance with the principles of measurement and to meet the objectives, 
moreover, there were efficient curriculum, a supervisory process, a variety of monitoring 
including the teaching and learning should be developed for further developing to create 
careers in the future.

Keyword : Strategy, Developing, Opportunity Expansion Schools 

บทนํา 
นับจากท่ีมีการประกาศใชพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 และการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 การใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานหลักสูตร การสอนเทคโนโลยีการศึกษาและการบริหาร
จัดการ อยางไรก็ตาม จากผลการประเมินการปฏิรูปการศึกษาท่ีผานมา พบวา ยังมีอีกหลายเร่ืองที่มีปญหาตอง
เรงพัฒนา ปรับปรุงและตอยอดโดยเฉพาะดานคุณภาพผูเรียน ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา และ
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ เปนตน ดังนั้น จึงเปนสิ่งที่ตองการเปล่ียนแปลงและตองทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหปญหาตาง ๆ ไดรับการแกไขใหทันตอการเปล่ียนแปลง 
โดยเชื่อมโยงไปสูการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ดานวิสัยทัศนที่วา “คนไทยเรียนรูตลอดชีวิตอยางมี
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คุณภาพ” ดวยการบริหารเปล่ียนแปลง เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหม การพัฒนา
ครูพันธุใหม การพัฒนาสถานศึกษาและแหลงเรียนรูใหม และการบริหารจัดการใหม (คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน , 
2553, หนา 1)และกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-
2561) โดยมีวิสัยทัศนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ภายในป 2561 จะตองมีการปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรูอยางเปนระบบใน 3 ประเด็นหลักคือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูของคนไทย 
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการ
บริหารและการจัดการศึกษา ทั้งนี้ไดกําหนดกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบ
ไว 4 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
และแหลงเรียนรูยุคใหมและการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หนา 1) 

ปญหาดานการศึกษา เปนปญหาสําคัญตั้งแตอดีตตอเนื่องมาถึงปจจุบัน ไดมีการปฏิรูปการศึกษามาเปน
ระยะ ๆ โดยเฉพาะเมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ถือเปนจุดเริ่มตนของการ
ปฏิรูปการศึกษาครั้งสําคัญ โดยมีการดําเนินการปฏิรูปการศึกษารอบแรกในป พ.ศ. 2542-2551 แตผลของการ
ปฏิรูปนั้นพบวา ระบบการศึกษาของไทยยังไมสามารถพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณภาพไดตามที่ตั้งไว และ
ปจจุบันอยูในชวงการปฏิรูปการศึกษารอบสองหรือที่เรียกวา “การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552-
2561” ซึ่งดําเนินการไปแลวกวา 9 ปแตปญหาคุณภาพการศึกษาของไทยโดยรวมอาจกลาวไดวายังเปนปญหาอยู 
โดยเฉพาะดานคุณภาพการศึกษา/คุณภาพผู เรียน ดานครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ดาน
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ดานการเพิ่มและการกระจายโอกาสทางการศึกษาท่ีไมทั่วถึงเทาเทียมและ
ดานการผลิตและพัฒนากําลังคน เพื่อเพ่ิมศักยภาพการแขงขันก็ยังไมสามารถตอบความตองการของประเทศได
และจากการศึกษาแนวคิดและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปฏิรูปปการศึกษา ขอมูล/เอกสาร บทความและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของพบวา มีหลายเร่ืองที่ยังเปนปญหาอยูจนถึงปจจุบัน โดยปญหาหลักสําคัญ ๆ ไดแก 

1. ปญหาครู การผลิตและพัฒนาครู การขาดแคลนครู คุณภาพครูและหนี้สินครู 
2. ปญหาการเรียนรู คุณภาพการศึกษาและคุณภาพผูเรียนตกต่ํา โดยเฉพาะกรณีที่เด็กอานไมออก เขียน

ไมได ปญหาหลักสูตรการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนรูและการวัดประเมินผล รวมทั้งการเรียนการสอน
วิชาประวัติศาสตรและหนาที่ความเปนพลเมือง ซ่ึงเปนวิชาที่ไดรับความสําคัญนอยมากในปจจุบัน จนถูกมองวา
หายไปหรือยังคงมีอยู แตเปนสวนหนึ่งที่ยังอยูในวิชาอ่ืน จึงจําเปนตองปรับปรุงหลักสูตรใหมีเนื้อหาสาระวิชา
ประวัติศาสตรและหนาที่ความเปนพลเมืองแยกมาโดยเฉพาะ 

3. ปญหาระบบการบริหารจัดการ อาทิ ปญหาโครงสรางการบริหารจัดการการศึกษา ปญหาการกระจาย
อํานาจ การบริหารและการจัดการศึกษาจากสวนกลางสูเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาแมจะมีกฎหมายกําหนด
ลักษณะ และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาและก็ตามแตหนวยงานท่ีนําไปปฏิบัติยังไมมี
ความเปนอิสระและคลองตัวในการบริหารและจัดการศึกษาเทาที่ควร 

4. ปญหาการกระจายโอกาสและคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาโดยภาครัฐของไทยมีการรวมศูนย
โดยสวนกลาง รวมท้ังความเหล่ือมล้ําและความไมเปนธรรมทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตและ
โรงเรียนชายแดน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กและการศึกษาของเด็กยากจนและเด็กดอยโอกาส ซ่ึงเปนปจจัยที่ทํา
ใหเกิดปญหาความไมเทาเทียมกันในคุณภาพของการศึกษา 

5. ปญหาการผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน หลักสูตรอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ปจจุบันไมสามารถตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานและพัฒนากําลังคนใหมีศักยภาพในการแขงขันกับ
นานาประเทศได (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558, หนา 3) 
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โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาไดเร่ิมโครงการเม่ือ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
เริ่มเปดสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ครั้งแรกเพื่อสนองผูเรียนที่ตองการเรียนตอจากชั้น ประถมศึกษาปที่ 6 โดยให
ขยายโอกาสทางการศึกษาในชนบทใหมากเปนพิเศษมุงเนนใหนักเรียนที่ ไมไดเขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ที่
อยูหางไกลในชนบท การเรียนการสอนเนนการฝกทักษะ พ้ืนฐาน เพ่ือการประกอบอาชีพ และเม่ือนักเรียนจบแลว
สามารถประกอบอาชีพได ตลอดจนการใช แหลงภูมิปญญาทองถ่ินใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน และให
สามารถปรับตนเองใหเขากับ สภาพทางสังคม เปนพลเมืองดี มีคุณธรรม ใหความรักและตองการพัฒนาทองถิ่นของ
ตนเองใหดีข้ึน การขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนับเปนสิ่งสําคัญที่ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต เพราะเปนการ
จัด เพื่อยกระดับการศึกษาของประชาชนทั่วประเทศใหไดรับการศึกษาสูงขึ้น เพื่อใหทันกับการปรับตัวตอ 
สภาวการณเปล่ียนแปลงในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เปนไปอยางรวดเร็ว และมีผลตอการ ดําเนินชีวิตของคน
ไทยในปจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการขยายโอกาสทางการศึกษาแก ประชาชนทั่วประเทศ โดยการเปด
ขยายชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีความพรอมและอยูหางไกลจากโรงเรียนที่เปด
สอนระดับมัธยมศึกษาและใหการสนับสนุนทางดานงบประมาณ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ไดดําเนินการเปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนประถมศึกษาท่ัวประเทศที่มีความพรอมและอยูหางไกล
จากโรงเรียนที่เปด สอนในระดับมัธยมศึกษาปจจุบัน ไดดํา เนินการเปดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้น
พื้นฐานกระจายไปตามตางจังหวัดตางๆ นับวาการดําเนินงานผานไปไดดวยดีในดานปริมาณแตยังมีปญหาดาน
คุณภาพ ทั้งนี้ในจังหวัดกําแพงเพชรมี โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ครอบคลุม 5 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง พรานกระตาย ลานกระบือ ไทรงามและ
โกสัมพีนคร จํานวน 47 โรงเรียน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 รับผิดชอบการ
บริหารครอบคลุม 6 อําเภอ ไดแก อําเภอคลองขลุง ขาณุวรลักษบุรี คลองลาน บึงสามัคคี ทรายทองวัฒนาและปาง
ศิลาทอง จํานวน 48 โรงเรียน 

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) 
ในระดับประถมศึกษาชั้นปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 ในปการศึกษา 2549-2560 พบวา คะแนน
เฉลี่ยรายวิชาหลัก 5 วิชา ประกอบดวยวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ ต่ํา
กวารอยละ 50 ซ่ึงผลจากการประเมินทั้งในระบบชาติสะทอนใหเห็นคุณภาพของเด็กไทยอยูในข้ันวิกฤติและผลการ
ทดลองของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 และ 2 มีผลการประเมินต่ํากวาคาเฉลี่ย
ระดับชาติและตํ่ากวารอยละ 50 เชนเดียวกันและพชรกมล คําไวยและคณะ (2552, บทคัดยอ) วิจัยพบวา สภาพ
การบริหารงานวิชาการทั้ง 10 ดานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
ตามความคิดเห็นของครูผูสอนมีสภาพการบริหารอยู ในระดับปานกลางและคุณภาพรวมทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู
ของนักเรียนตามความเห็นของครูผูสอนมีคุณภาพอยูในระดับพอใช ซ่ึงผลการสอบ O-NET และการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาจําเปนตองมีแผนยุทธศาสตรในการดําเนินงาน เพราะแผนกลยุทธเปนกลไกที่สําคัญที่ทําใหครูทุก
คนมีโอกาสกาวสูความคาดหวังรวมกันเกี่ยวกับอนาคตกับทําใหสามารถรับมือกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ดังนั้นแผนยุทธศาสตรจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญที่จะชวยใหองคกรมีทิศทางที่ชัดเจนและมีวิธีการท่ีจะขับเคลื่อนให
องคกรเกิดการพัฒนาไปในเปาหมายที่กําหนดไว (ปกรณ ปรียากร,2553 หนา 49) 

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจและเห็นความสําคัญของการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ที่จะชวยในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่อยูในพื้นที่ชนบทหางไกล เปนการขยายโอกาสและเพ่ิมโอกาสให
นักเรียนดอยโอกาสใหมีโอกาสไดเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ จึงทําการวิจัยเพื่อหายุทธศาสตรและแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชรใหมีคุณภาพตอไป 
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วัตถุประสงคของงานวิจัย 
เพื่อศึกษาและวิเคราะหแนวโนมยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 และ 2 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ที่มีแบบแผนการวิจัยในลักษณะของกลุมตัวอยางเดียว 

ตรวจสอบสภาพตามความเปนจริงโดยไมมีการทดลอง (the one-shot, non-experimental case study) ซ่ึง
เขียนเปนแผนผัง (Diagram) ไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
เมื่อกําหนด 

S หมายถึง ตัวอยางที่ไดมาจากเลือกแบบเจาะจง 
X หมายถึง ตัวแปรที่ตองการวัด 
O หมายถึง ขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

กําแพงเพชรเขต 1 และเขต 2 ในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางสําหรับพัฒนา
และสงเสริมการจัดทําแผนยุทธศาสตรโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยผูวิจัยไดกําหนด เลือกผูเชี่ยวชาญ
อยางเจาะจงจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และ 2 และเลือกจากโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จํานวน 47 โรงเรียน และเขต 2 จํานวน 48 โรงเรียน 
โดยเลือกผูเชี่ยวชาญในการใหขอมูลออกเปน 2 สวนดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1 คือ ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดแก ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 และ 2 จํานวน 2 คน รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชรเขต 1 และ 2 จํานวน 2 คน ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน จํานวน 2 คน แลวผูอํานวยการกลุม
นิเทศการศึกษา จํานวน 2 คน และศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน 2 คน รวม 
10 คน 

สวนท่ี 2 คือ ระดับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ไดแก ผูบริหารโรงเรียนหรือรองผูบริหารโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน 
5 คน และครูผูสอนที่เปนแกนนําของโรงเรียน จํานวน 5 คน รวม 15 คน 

ผูวิจัยไดกําหนดผูเชี่ยวชาญทั้งหมดเปน 2 สวน คือ สวนสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสวนของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 25 คน เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตามแนวทางเทคนิคเดลฟาย (Delphi 
techniques) และมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยประกอบดวย  

 

 O 

 

 S X 
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ขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 
เริ่มจากการศึกษาเอกสาร ตํารา กฎระเบียบ ขอมูล วรรณกรรม สถิติตาง ๆ รายงานการวิจัย รวมทั้ง

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  
ขั้นตอนท่ี 2 การดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยกําหนดกลุมผูเชี่ยวชาญ สราง ปรับปรุงเครื่องมือที่ใชในการวิจัยโดยนําเครื่องมือที่สรางขึ้นให
ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของคําถาม จากนั้นนําเครื่องมือไปเก็บขอมูลจากกลุมผูเชี่ยวชาญโดยใช
เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi technique research) ตามที่กําหนดไวในวิธีการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย 
สรุปผลและรายงานผลการวิจัย 
ผูวิจัยกําหนดรายละเอียดตามวิธีการของการวิจัยแบบเดลฟายเทคนิค ดังนี้ 

การเก็บขอมูลรอบท่ี 1 ผูวิจัยใชวิธีการสงแบบสอบถามปลายเปดถึงผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 และ 2 
และเก็บรวบรวมขอมูลคืนผูวิจัย 

การเก็บขอมูลรอบท่ี 2 ผูวิจัยนําคําตอบที่ไดจากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับยุทธศาสตรการพัฒนา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 และ 2 ของ
ผูเชี่ยวชาญในรอบท่ี 1 มาสรางเปนแบบสอบถามปลายปดแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) นําเครื่องมือ
ที่สรางขึ้นใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของคําถาม เพื่อสงกลับไปยังกลุมผูเชี่ยวชาญกลุมเดิมอีกครั้ง โดย
ผูเชี่ยวชาญแตละทานจะตองลงความคิดเห็นตามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไม
แนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง จากประเด็นคําถามที่ผูวิจัยจัดทําขึ้น จากนั้นสงคืนผูวิจัย 

การเก็บขอมูลรอบท่ี 3 หลังจากไดรับแบบสอบถามจากผูเชี่ยวชาญในรอบท่ี 2 แลวผูวิจัยนําคําตอบที่ได
ในแตละขอคํานวณหาคามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range ; Q3 – Q1) 
แลวสรางแบบสอบถามอีกครั้งโดยใชขอความเดียวกันกับแบบสอบถามรอบท่ี 2 แตเพียงเพิ่มคามัธยฐาน (Median) 
คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range ; Q3 – Q1) และตําแหนงที่ผูเชี่ยวชาญทานนั้นไดตอบใน
แบบสอบถามรอบที่ 2 นําเครื่องมือที่สรางขึ้นใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของขอคําถาม จากนั้นสง
แบบสอบถามใหกับผูเชี่ยวชาญกลุมเดิม โดยใหผูเชี่ยวชาญแตละทาน พิจารณาคําตอบอีกครั้งวาตองการยืนยัน
คําตอบเดิมหรือตองการแกไขเปล่ียนแปลงคําตอบพรอมระบุเหตุผลของคําตอบนั้น 
การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลสําหรับการพิจารณาคัดเลือกมาตรฐานและตัวบงชี้แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 และ 2 โดยใช
เทคนิคเดลฟาย 

1. การวิเคราะหขอมูลเพื่อพิจารณาฉันทามติ (Consensus) ผูวิจัยขอมูลโดยการเปรียบเทียบขอมูลของ
ผูเชี่ยวชาญแตละคนกับคําตอบของกลุมโดยคํานวณหาคามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล 
(Interquartile Range ; Q3 – Q1) 

เกณฑที่ผูวิจัยนํามาใชในการพิจารณาฉันทามติของกลุมผูเชี่ยวชาญดวยเทคนิคเดลฟาย ดังนี้ 
1.1 มาตรฐานและตัวบงชี้ใดที่มีคาพิสัยระหวางควอไทลไมเกิน 1.50 คาสมบูรณของผลตาง

ระหวางมัธยฐานไมเกิน 1.00 แสดงวาตัวบงชี้ดังกลาวไดรับฉันทามติ (ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญสอดคลองกัน) 
1.2 มาตรฐานและตัวบงชี้ใดที่มีคาพิสัยระหวางควอไทลเกิน 1.50 คาสมบูรณของผลตางระหวาง

มัธยฐานเกิน 1.00 แสดงวาตัวบงชี้ดังกลาวไมไดรับฉันทามติ (ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญไมสอดคลองกัน) 
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2. การวิเคราะหระดับความเหมาะสมยุทธศาสตรการพัฒนาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 และ 2 ความเปนไปไดในการเก็บขอมูลตามมาตรฐาน
และตัวบงชี้ 

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยพิจารณาจากคามัธยฐานท่ีคํานวณไดในตัวบงชี้แตละองคประกอบและกําหนด
เกณฑแปลผลคามัธยฐาน (Median) จากการวิเคราะหที่ได ดังนี้  

คามัธยฐานต้ังแต 4.50 ข้ึนไป หมายถึง กลุมผูเชี่ยวชาญ เห็นดวยอยางยิ่งวามาตรฐาน หรือตัวบงชี้มีความ
เหมาะสมในการบงชี้ยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 และ 2 ในองคประกอบนั้น  

คามัธยฐานตั้งแต 3.50 ถึง 4.49 หมายถึง กลุมผูเชี่ยวชาญ เห็นดวยวามาตรฐานหรือ ตัวบงชี้มีความ
เหมาะสมในการบงชี้ยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 และ 2 ในองคประกอบนั้น  

คามัธยฐานตั้งแต 2.50 ถึง 3.49 หมายถึง กลุมผูเชี่ยวชาญ ไมแนใจวามาตรฐานหรือ ตัวบงชี้มีความ
เหมาะสมในการบงชี้ยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 และ 2 ในองคประกอบนั้น  

คามัธยฐานต้ังแต 1.50 ถึง 2.49 หมายถึง กลุมผูเชี่ยวชาญ ไมเห็นดวยวามาตรฐาน หรือตัวบงชี้มีความ
เหมาะสมในการบงชี้ยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 และ 2 ในองคประกอบนั้น  

คามัธยฐานต่ํากวา 1.50 หมายถึง กลุมผูเชี่ยวชาญ ไมเห็นดวยอยางยิ่งวามาตรฐาน หรือตัวบงชี้มีความ
เหมาะสมในการบงชี้ยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 และ 2 ในองคประกอบนั้น 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
การวิจัย เรื่องยุทธศาสตร การพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 และ 2 พบวา คามัธยฐานและคา พิสัยระหวางควอไทลจําแนกตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 และ 2 ในแตละดาน มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ดานการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ พบวา คามัธยฐานจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 และ 2 ในดานการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ อยูในระดับมากท่ีสุดในทุกดาน คือ ควรเลือกวิธีการในการพัฒนาขยายโอกาสทาง
การศึกษาที่เหมาะสม ตรงตามเปาหมายที่กําหนด ควรกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ควรสรางบรรยากาศในการเรียนรูหรือแหลงเรียนรูที่ครบครันสําหรับผูเรียน ชุมชนและทองถิ่นควรมี
บทบาทในการบริหารสถานศึกษา ควรจัดตั้งกลุมผูปกครองเครือขายผสานงานระหวางผูปกครองและโรงเรียน ควร
จัดใหมีการประชุมกรรมการสถานศึกษาเพื่อทราบแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน สงเสริมการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยเนนการทํางานเปนทีม ควรเนนบริหารการศึกษาแบบมีสวนรวมกันทุกฝายทั้ง 
4 ฝาย โรงเรียนควรมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผูบริหารควรเอาใจใส
จริงจังและตอเนื่องในทุก ๆ เรื่องของโรงเรียน ฝายตางๆ ควรมีการประสานงานกันมากขึ้นและบริหารงานของ
ผูบริหารและบุคลากรควรมีการรวมมือและประสานความคิด โดยมุงเนนผลประโยชนของสถานศึกษาและนักเรียน
เปนสําคัญ ควรมีการจัดตั้งสมาคมศิษยเกาของโรงเรียนเพ่ือเปนแหลงสนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษา ควรนําหลัก
ธรรมาภิบาลมาบริหารโรงเรียน คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความ
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รับผิดชอบ และหลักความคุมคา ควรมีการประชาสัมพันธผลงานของโรงเรียนใหชุมชนรับทราบมากข้ึน โดยการใช
กลยุทธเปดประตูสูชุมชน เนนการมีสวนรวมระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
 2. ดานการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา พบวา ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญอยูใน
ระดับมากที่สุด คือ การสนับสนุนปจจัยสําคัญที่สงตอการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ไดแก ควร
สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาใหตรงตามความตองการของโรงเรียน ตรงตามสาขาวิชาท่ีขาดแคลน ไมควรดึง
ครูผูสอนออกนอกหองเรียน ใหครูสอนเต็มศักยภาพ จัดครูใหตรงตามสาขาวิชาทั้ง 8 กลุมสาระ สงเสริมการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอน ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรเนน
การจัดกิจกรรมใหผูเรียนเปนสําคัญ ควรใช Positive approach ในการควบคุมความประพฤติและวินัยของนักเรียน 
ควรมีการพัฒนาบุคลากรสายการสอนใหมีความรูความสามารถและประสบการณ และควรมีผูส อนท่ีตรงตาม
สาขาวิชาเฉพาะ ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญอยูในระดับมาก คือ ไมควรโยกยายหรือสับเปลี่ยนครูและบุคลากร 
ควรจัดหาวิทยากรที่มีความรูความชํานาญในทองถิ่นใหความรูกับนกัเรียน และควรมีสวัสดิการและระบบตอบแทนท่ี
จูงใจใหคนมีความรูความสามารถและเปนคนดีเขามาทํางาน 
 3. ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ระดับความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญอยูในระดับมากที่สุดคือ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยเนนการพัฒนาศักยภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหเอื้อตอการพัฒนาโรงเรียน ควรมีการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับผูเรียน ควรมีการ
พัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนขึ้นเองโดยบูรณาการหลักสูตรทองถิ่นมาปรับใช ควรใหการสนับสนุนและสงเสริม
นักเรียนใหมีประสบการณตรง จากวิทยากรภายนอกท่ีมีประสบการณ ควรจัดการศึกษาโดยเนนคุณภาพผูเรียน
มากกวาจํานวนนักเรียน ควรมุงเนนใหผูเรียนมีความรูพื้นฐานในการดํารงชีวิตรูจักคิดประดิษฐหรือหาแนวทางใน
การแกปญหา ควรมีการกระตุนใหผูเรียนมีความคิดกวาง มองไกล ใฝสูง และควรเนนกิจกรรมท่ีสรางบุคลิกภาพและ
ความฉลาดทางอารมณใหกับนักเรียน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญอยูในระดับมาก คือ สงเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชสื่อ เทคโนโลยี รวมทั้งแหลงเรียนรู ควรสนับสนุนใหผูเรียนมีเวทีในการแสดงออก และควรเปน
สถานศึกษาที่มุงเนนความเปนเลิศทางดานวิชาการทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน 
 4. ดานการเพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษา พบวา ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญอยูในระดับ
มากที่สุดทุกขอ คือ รัฐบาลควรสนับสนุนอุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนการสอน หองปฏิบัติ อินเตอรเน็ต อุปกรณ
เทคโนโลยีตางๆ ควรมีการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการพัฒนา ควรจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนให
สวยงามเปนระเบียบเรียบรอยมากข้ึน ควรจัดระบบสาธารณูปโภค เชน น้ําดื่ม หองสุขา เพ่ือใหบุคลากร นักเรียน 
ควรจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนควรจัดการสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษา ควรประเมินการบริการของบุคลากรใน
โรงเรียนตอผูรับบริการ ควรมีการจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนใหเอ้ือตอการเรียนของผูเรียน จัดสวัสดิการ
ใหกับนักเรียนบานไกล รัฐควรสนับสนุนเก่ียวกับอุปกรณการเรียนใหกับผูเรียน ควรมีการจัดการเรียนเพื่อสนับสนุน
ใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัดของตน ควรมีทางเลือกใหกับผูเรียนไดเรียนใหเหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัวผูเรียน และควรจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
 5. ดานการพัฒนาคุณภาพวิชาการ พบวา ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญอยูในระดับมากท่ีสุด ครู
ควรมีการวัดและการประเมินผลตรงตามหลักการวัดผล และตรงตามวัตถุประสงค ควรมีหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ 
ควรมีการจัดกระบวนนิเทศติดตามที่หลากหลาย ควรมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาตอยอด
สรางอาชีพไดในอนาคต ควรเนนการยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้น ตั้งแตระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปที่ 
3 ควรมีการกระตุน สงเสริม และสนับสนุนกิจกรรมดานวิชาการ ระดับความคิดเห็นของผูเชียวชาญอยูในระดับมาก 
คือ ควรปรับเปลี่ยนหองสมุดใหเปนศูนยวิทยบริการที่เต็มรูปแบบและทันสมัย ควรเปนสถานศึกษาที่เปนผูนําในดาน
การวิจัยการสอน และควรมีการกระตุน สงเสริม และสนับสนุนกิจกรรมดานวิชาการทุกรูปแบบ 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญที่มีตอยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 และ 2 ซ่ึงนําผลการวิจัยมาอภิปรายผลการ
บริหารงานแตละดาน พบวาเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยทั้ง 5 ดาน โดยมีรายละเอียด แตละดานดังนี้ 

ดานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ผูเชียวชาญมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดและสอดคลองกัน 
คือ ควรเลือกวิธีการในการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาท่ีเหมาะสม ตรงตามเปาหมายท่ีกําหนด ควร
กําหนดเปาหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ควรสรางบรรยากาศในการเรียนรูที่ครบ
ครันสําหรับผูเรียน ชุมชนและทองถ่ินควรมีบทบาทในการบริหารสถานศึกษา ควรจัดตั้งกลุมผูปกครองเครือขาย
ผสานงานระหวางผูปกครองและโรงเรียน ควรจัดใหมีการประชุมกรรมการสถานศึกษา เพื่อทราบแนวทางในการ
พัฒนาโรงเรียน สงเสริมการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยเนนการทํางานเปนทีม ควรเนน
การบริหารการศึกษาแบบมีสวนรวมกันทุกฝายทั้ง 4 ฝาย โรงเรียนควรมีการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพท้ังในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผูบริหารควรเอาใจใสจริงจัง และตอเนื่องในทุก ๆ เร่ืองของโรงเรียน ฝายตางๆ ควรมี
การประสานงานกันมากข้ึนและการบริหารงานของผูบริหารและบุลากรควรมีความรวมมือและประสานความคิด 
โดยมุงเนนผลประโยชนของสถานศึกษาและนักเรียนเปนสําคัญ ควรมีการจัดตั้งสมาคมศิษยเกาของโรงเรียนเพื่อเปน
แหลงสนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษา ควรนําหลักธรรมาธิบาลมาบริหารโรงเรียน คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา ควรมีการประชาสัมพันธผลงาน
ของโรงเรียนใหชุมชนรับทราบมากข้ึน โดยการใชกลยุทธเปดประตูสูชุมชน เนนการมีสวนรวมระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 กลาวไววา เพื่อให
การบริหารจัดการในกระทรวงศึกษาธิการเกิดเอกภาพ มีประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล สามารถนํายุทธศาสตร
และแผนงานท่ีกระทรวง กําหนดไว ไปบูรณาการการทํางานรวมกันไดอยางคุมคา ปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายและ
สนองตอบตอ นโยบายของรัฐบาลไดเกิดผลผลิตผลลัพธที่เปนรูปธรรม และท้ังใหสามารถกํากับติดตามประเมินผล
การ ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางและวิธีในการดําเนินโครงการ ไดแก การปรับปรุงโครงสรางของ 
กระทรวงศึกษาธิการที่ยึดประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ จัดทํากลไกการบริหารจัดการการศึกษาในระดับพื้นที่ที่
เหมาะสม เรงรัดการกระจายอํานาจการบริหารจัดการการศึกษาลงไปในพื้นที่อยางแทจริง ท้ังในดานวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคลากร รวมทั้งการเสริมสรางความรวมมือดานการศึกษาระหวาง ภาครัฐ
และเอกชนและสอดคลองกับ รังสรรค มณีเล็ก (2545, หนา 2) ท่ีกลาวไววา ลักษณะสําคัญของการวางแผนกลยุทธ
นั้น เปนการวางแผนดานกระบวนการขององคกรที่มุงอนาคต มุงเปาหมายรวมตามพันธกิจของหนวยงานท่ีเก่ียวของ
กับการตัดสินใจและการปฏิบัติตนท่ีเปนพ้ืนฐานสําคัญ รวมทั้งเปนการมุงเนนกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดเสียกับสถานศึกษา โดยคํานึงถงึสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพและยังสอดคลองกับ พักตรผจง วัฒนสินทร และพสุ เดชะรินทร (2542, หนา 3) ที่ไดกลาวไววา การ
วางแผนยุทธศาสตรเปนรูปแบบการวางแผนท่ีชวยใหหนวยงานพัฒนาตนเองไดทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงได
อยางเหมาะสม เพราะการวางแผนกลยุทธใหความสําคัญกับการศึกษาวิเคราะหบริบท และสภาพแวดลอมภายนอก
หนวยงานเปนประเด็นสําคัญ 
 ดานการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุดและ
สอดคลองกัน คือ ควรสนับสนุนปจจัยสําคัญที่สงตอการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาไดแก บุคลากร
ทางการศึกษา ควรสนับสนุนบุคลาการใหตรงตามความตองการของโรงเรียนตรงตามสาขาวิชาที่ขาดแคลน ไมควร
ดึงครูผูสอนออกนอกหองเรียนใหครูสอนเต็มศักยภาพ จัดครูใหตรงตามสาขาวิชาทั้ง 8 กลุมสาระ สงเสริมการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอน ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรเนน
การจัดกิจกรรมใหผูเรียนเปนสําคัญ ควรใช Positive approach ในการควบคุมความประพฤติและวินัยของนักเรียน 
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ควรมีการพัฒนาบุคลากรสายการสอนใหมีความรูความสามารถและมีประสบการณ และควรมีผูสอนที่ตรงตาม
สาขาวิชาเฉพาะ สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงการศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ดาน
การพัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนการ
สอนที่ดีขึ้น ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและปริมาณตรงตาม เปาหมายที่กําหนดไว รวมท้ังไดรับการ
พัฒนาทางวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ มีสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของ
นักเรียนเพิ่มข้ึน โดยมีแนวทางและวิธีในการดําเนินโครงการ ไดแก การคัดสรรคนเกงคนดีใหเขามาเปนครู และจัด
สงไปปฏิบัติงานในทองถิ่นของตนเองเพ่ือใหเกิดแรงจูงใจในการ พัฒนา การจัดทําระบบฐานขอมูลกลางของครูทุก
สังกัดใหเปนปจจุบัน ใหสามารถเช่ือมโยงและนํามาใช ประโยชนรวมกันไดการลดภาระงานของครูที่ไมเกี่ยวของกับ
การจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียน การให สถาบันอุดมศึกษาเขามามีสวนชวยในการปรับบทบาทของครูใหเปน 
Facilitator, Motivation, Inspiration, Coaching การปรับหลักเกณฑและระเบียบที่เกี่ยวของกับการสรรหา คัด
กรองผูประกอบวิชาชีพครูใหมี มาตรฐานและความยืดหยุนไปพรอม ๆ กัน การปรับวิธีการประเมินเพื่อใหมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะครูให สอดคลองกับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนและการแกไขปญหาหนี้สินครูโดยสงเสริมใหครูดํารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคลองกับงานวิจัยของอนิวัตติ์ ไกรกิจราษฎร (2554, บทคัดยอ) ที่
พบวาผูบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร มีบทบาทในการ
เสริมสรางพัฒนาสมรรถนะหลักครูในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายไดพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือการทํางานเปนทีม รองลงมาคือดานการมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือดาน
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับมาก
ที่สุดและสอดคลองกัน คือ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยเนนการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหเอื้อตอการพัฒนาโรงเรียน ควรมีการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับผูเรียน ควรมีการพัฒนา
หลักสูตรของโรงเรียนขึ้นเองโดยบูรณาการหลักสูตรทองถิ่นมาปรับใช ควรใหการสนับสนุนและสงเสริมนักเรียนใหมี
ประสบการณตรงจากวิทยากรภายนอกที่มีประสบการณ ควรจัดการศึกษาโดยเนนคุณภาพผูเรียนมากกวาจํานวน
นักเรียน ควรมุงเนนใหผูเรียนมีความรูพื้นฐานในการดํารงชีวิต รูจักคิดประดิษฐหรือหาแนวทางในการแกปญหา 
ควรมีการกระตุนใหผูเรียนมีความคิดกวาง มองไกล ใฝสูง และควรเนนกิจกรรมที่สรางบุคลิกภาพและความฉลาด
ทางอารมณใหกับนักเรียน สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่  12 พ.ศ. 2560-
2564 กลาวไววา ใหเด็กทุกคนไดเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมกัน โดยเนนการดําเนินการ Mapping 
ขอมูล และวางแผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ป โดยไมเก็บคาใชจายอยางตอเนื่อง และผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น สามารถทองจําและนําสิ่งที่จําไปฝกคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดในเชิงสรางสรรค และแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นได มีทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงผูสําเร็จ
การศึกษาทุกระดับ/ประเภทไดรับการศึกษาที่มี คุณภาพมาตรฐาน มีจิตสํานึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข รวมทั้งสามารถอยูในสังคมได อยางมีความสามัคคีปรองดองและสอดคลองกับการวิจัยของพัทธิพงศ 
พลอาจ (2557, บทคัดยอ) ที่พบวากลยุทธการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชร ใน
การยกระดับคุณภาพผูเรียนจะตองมีคุณภาพครอบคลุมในดานความสามารถและทักษะตลอดจนคุณลักษณะที่จะ
ชวยเสริมสรางใหมีคุณภาพบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตร ประกอบดวย 3 มาตรการที่สําคัญคือ 1) พัฒนา
สมรรถนะท่ีสําคัญของนักเรียน 2) พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 3) พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของนักเรียน 
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 ดานการเพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด
และสอดคลองกัน คือ รัฐบาลควรสนับสนุนอุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนการสอน หองปฏิบัติ อินเตอรเน็ต 
อุปกรณเทคโนโลยีตางๆ ควรมีการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการพัฒนา ควรจัดสภาพแวดลอมภายใน
โรงเรียนใหสวยงาม เปนระเบียบเรียบรอยมากข้ึน ควรจัดระบบสาธารณูปโภค เชน น้ําดื่ม หองสุขา เพ่ือใหบริการ
บุคลากร นักเรียน ควรจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน ควรจัดการสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษา ควรประเมินการ
บริการของบุคลากรในโรงเรียนตอผูรับบริการ ควรมีการจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนของ
ผูเรียนจัดสวัสดิการใหกับนักเรียนบานไกล รัฐควรสนับสนุนเก่ียวกับอุปกรณการเรียนใหกับผูเรียน ควรมีการจัดการ
เรียนเพื่อสนับสนุนใหนักเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัดของตน ควรมีทางเลือกใหกับผูเรียนไดเรียนใหเหมาะสม
กับฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวผูเรียน เชน สายอาชีพ และควรจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับวัยของ
ผูเรียน สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่  12 พ.ศ. 2560-2564 กลาวไววา การ
สรางการเขาถึงโอกาสทางการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับชั้นไดรับโอกาสทาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว ประชาชนทุกกลุมทุกวัยไดรับโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึง
และเปนธรรม โดยมีแนวทางและวิธีในการดําเนินโครงการ ไดแก พัฒนาโรงเรียนตนแบบท่ีมีคุณภาพสําหรับการจัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมดวยระบบ DLTV และ DLIT ไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ จัดระบบติดตาม ชวยเหลือ 
ดูแลเด็กที่ออกกลางคันใหไดกลับมารับการศึกษาจนจบการศึกษา จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ฝกอบรมทักษะ
อาชีพใหกับประชาชนโดยใชศูนยการเรียนรูชุมชน (กศน.ตําบล) เปนฐาน และพัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียน 
จัดหาทุนและแหลงเงินทุนทางการศึกษา สนับสนุนใหเด็กพิการไดรับการศึกษาอยางเหมาะสม สอดคลองกับความ
ตองการจําเปนของแตละบุคคล สงเสริมใหเด็กดอยโอกาสสามารถเขารับการศึกษาไดตามบริบทและอัตลักษณของ
ตนและจัดตั้งศูนยครูผูสูงอายุ ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเปนแหลงสรางองคความรูของชุมชนและทองถิ่น  
 ดานการพัฒนาคุณภาพวิชาการ ที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุดและสอดคลองกัน คือ ครู
ควรมีการวัดและการประเมินผลตรงตามหลักการวัดผล และตรงตาม วัตถุประสงค ควรมีหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ 
ควรมีการจัดกระบวนนิเทศ ติดตามที่หลากหลาย ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาตอยอดสราง
อาชีพไดในอนาคต ควรเนนการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้น ตั้งแตระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปที่ 3 
ควรมีการกระตุน สงเสริม และสนับสนุนกิจกรรมดานวิชาการ ควรมีการกระตุน สงเสริม และสนับสนุนกิจกรรม
ดาน วิชาการ สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 กลาวไววา 
ไดกําหนดมาตรฐานหลักสูตรตามระดับชวงชั้น และมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคลองกับความตองการของ
สถานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนของสถานศึกษา และการฝกปฏิบัติใน
สถานประกอบการ ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละชวงวัย ทักษะในการ
ดํารงชีวิต และบริบทของสภาพภูมิประเทศอยางเหมาะสม ลดวิชาเรียนในชั้นเรียนและบูรณาการวิชาเรียน เพื่อให
ผูเรียนมีเวลาพัฒนาทักษะการ เรียนรูนอกหองเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละระดับชวงชั้น สงเสริมการ
พัฒนาการดําเนินชีวิตและจิตอาสา ตอการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติและจัดกิจกรรมเสริมทักษะผูเรียน
ใหสอดคลองกับนโยบาย การปรับลดเวลาเรียนในชั้นเรียน รวมทั้งจัดการเรียนรูโดยบูรณาการวิชาประวัติศาสตร 
หนาท่ีพลเมือง ศีลธรรม ในทุกกลุมสาระการเรียนรู ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนจากการบอกเลาโดยครูมาเปน
กระบวนการออกแบบ วิธีการเรียนรูที่หลากหลาย เหมาะสมกับศักยภาพผูเรียน เพื่อใหเกิดกระบวนการคิดเปน ทํา
เปน แกปญหาเปน วิพากษวิจารณเปนอยางสรางสรรค พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลลัพธการเรียนรูของ
ผูเรียน ทั้งที่ไดจากการเรียนรูในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศั ย รวมทั้ง
ประสบการณจากการทํางาน เพ่ือยกระดับคุณวุฒิของผูเรียนภายใตกรอบคุณวุฒิแหงชาติ พัฒนาตําราภูมิปญญา
ทองถิ่น ตําราพหุวัฒนธรรมที่มีมิติการเรียนรูเชิงบูรณาการ (Blended Based Learning) ท่ีใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ทักษะชีวิตของตนเองเชื่อมโยงกับภูมิปญญาและภูมิสังคมได สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อใหความรู สราง
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ความตระหนักในเรื่องประวัติศาสตรของชาติ การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของไทย และสอดคลอง
กับงานวิจัยของมังกร ดรุณศิลป (2557, หนา 155) ท่ีพบวาตัวบงชี้ดานการเรียนการสอนสูมาตรฐานสากลมีความ
เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพชุมชนมี 10 ตัวบงชี้ คือ 1) ครูมีความเมตตาเอาใจใส
ผูเรียน 2) มีทักษะการวิจัยพัฒนารูปแบบการเรียนรูใหม ๆ 3) ใชวิธีการสอนที่หลากหลาย 4) จัดกระบวนการเรียนรู
ที่เนนการคิดวิเคราะห 5) จัดการเรียนรูใหเชี่ยมโยงความรูกับชีวิตจริง 6) สอนใหผูเรียนฝกสมาธิเปนคนดีมีคุณธรรม 
7) พัฒนาใหยอมรับอัตลักษณที่ตางกันเพื่ออยูรวมกันอยางมีความสุข 8) มีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย 9) 
จัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 10) ปรับสัดสวนเวลาในหองเรียนเพิ่มเวลา
เรียนรูดวยตนเอง 

 

ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยเร่ือง ยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 และ 2 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียน
ขยายโอกาสใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังนี้ 

1. ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการควรนําผลการวิจัยในครั้งนี้กําหนดเปนนโยบายและ
ยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และควรสนับสนุนสงเสริมใหสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาทั้งประเทศดําเนินการใหเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางจริงจังโดยอาศัยผลการศึกษาวิจัย
จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณหรือปฏิบัติหนาที่ทางดานการบริหารจัดการศึกษาระดับสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับสถานศึกษา และกรรมการสถานศึกษาที่มีประสบการณและผลงานดานการบริหารจัดการ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 และ 2 
เปนแนวทางในการดําเนินการ 

2. ผูบริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษาควรนํายุทธศาสตรทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ ดานพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดานการเพิ่มโอกาสการ
เขาถึงบริหารศึกษาขั้นพื้นฐานและดานการพัฒนาคุณภาพวิชาการ ไปใชในการสรางความเขาใจใหกับผูบริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทุกคน เก่ียวกับทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาและนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพอยางเปนรูปธรรม 

3. ผูบริหารโรงเรียนควรสนับสนุน ท้ังในดานการบริหารจัดการดานงบประมาณ การจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน ตลอดจนมอบหมายงานใหครู
รับผิดชอบหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหดีที่สุด จัดวางภาระงานตรงตามความถนัดของแตละบุคคล สงเสริมใหมีการ
พัฒนาศักยภาพของครูตามโอกาส ท้ังการฝกอบรมและการศึกษาตอ ตลอดจนสงเสริมใหครูมีความกาวหนาใน
ตําแหนงหนาที่ราชการ ตามผลงานของแตละบุคคลโดยใชหลักคุณธรรม  
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บรรยากาศที่ทํางาน 
   
ผูวิจัย   เดน  ชะเนติยงั 
 

บทคัดยอ 
 บรรยากาศในที่ทํางาน มีผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิ์ภาพ การทํางานเพราะงานจะเสร็จเร็วหรือเสร็จชา
ยอมขึ้นอยูบรรยากาศในที่ทํางาน เชนเดียวกัน พนักงานจะทํางานดวยความตั้งใจเสียสละอทิศตนเพื่องานหรือไม
เพียงใด ยอมข้ึนอยูความพอใจบรรยากาศในที่ทํางานเชนกัน 
 อยางไรก็ตาม บรรยากาศในที่ทํางานแบงออกเปนประเภทใหญๆ 2 ประเภท คือ บรรยากาศทางบวก และ
บรรยากาศทางลบ บรรยากาศทางบวกนั้นยอมเปนส่ิงที่สัมผัสไดรูสึกไดมองเห็นได เปนตนวาอาคารสถานท่ีทํางาน
ตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม หางไกลจากชุมชนแออัด ปราศจากกล่ินเสียงรบกวน บริเวณสนามมีตนไมใหญขึ้นเปน
ระเบียบ อากาศรมรื่น มีสนามจอดรถที่เปนระเบียบและปลอดภัย  
 เมื่อเขาไปภายในตึกที่ทํางาน มองดูโดยทั่วๆไปเห็นพื้นสะอาดเรียบรอย โตะเกาอ้ีและตูเก็บเอกสารเปน
ระเบียบเรียบรอยมีหองน้ําที่สะอาด หองรับประทานอาหารที่สะอาดสะดวกสบาย เพ่ือนรวมงานท่ีดีมีความเปน
กันเอง เอ้ืออาทรตอกัน ชวยเหลือกันไป แบงเปนพวกเขาพวกเรา (in-group out group) ทุกคนกมหนาทํางานดวย
ความสนุกสนาน 
 จากที่กลาวมาแลวขางตน เรียกวาบรรยากาศที่ทํางานทางบวก สวนบรรยากาศที่ทํางานทางลบยอมเปนไป
ในทางตรงกันขามซ่ึงจะไมขอกลาวในที่นี้สําหรับคําถามท่ีวา “ทําไมผูบริหารที่ฉลาดจึงพิถีพิถันในเรื่องการสราง
บรรยากาศในที่ทํางานใหนาอยู?” เหตุผลก็เพราะมีผลงานการวิจัยพบวา 
 - ผูทํางานจะรูสึกสุขใจและสบายใจ 
 - ผูทํางานจะทํางานดวยความสนุกสนาน 
 - ผูทํางานจะอยูติดกับงาน 
 - ผลผลิตจะเพิ่มขึ้น 
 - อุบัติเหตุจะลดนอยลง 
 
คําสําคัญ : บรรยากาศท่ีทํางาน  
 
Abstract 

The working Elimate affecting directly the work efficiency. Because, the job will 
get done quickly or delay depend on working climate. The workers will do their job with 
donation if they are satisfied with working climate at work.  

However, there is two types of working climates, the positive working climate and 
negative working climate. The positive climate consists of the environment surround the 
building and location of the building. When enter in to the building it looks nice. The 
restroom and floor are clean. The furnitures and tables were straight up. The people at work 
are friendly and helpful.  

The foregoing factors are the positive working climate. Why a smart administrator 
do care the good working climate? Because, the research findings said that :
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 - The people are happy. 
 - The people enjoy working. 
 - The people stick at work.
 - The products will increase.
 - The accident will decrease etc.

Keyword : Working Climate, Motivation
 

บทนํา 
 คนเราสวนใหญใชชีวิตเกือบทั้งวันอยูที่ทํางาน สวนที่เหลือก็ใชบนถนน บานอาจจะใชเปนที่พักผอนชั่วครู
เทานั้น ดวยเหตุนี้บรรยากาศการทํางานท่ีเปนพิษจึงเปนสิ่งที่ไมพึงปรารถนาแกทุกฝาย ทั้งยังเปนเสมือนสนิมที่กัด
กรอนองคกรใหผุพังลงในที่สุดไดอีกดวย 
 ทานลองพิจารณาดูระเบียบหรือปายประกาศตอไปนี้ 
 “หามพนักงานใชโทรศัพทในเร่ืองสวนตัว” 
 “หามเขากอนไดรับอนุญาต” 
 “หามรับประทานขนมเวลาทํางาน” 
 “หามอานหนังสือพิมพในเวลาทํางาน” 
 “หามสุภาพสตรีนุงกางเกงมาทํางาน” 
 “หามพนักงานเสียบสายชารทแบตเตอรี่ในที่ทํางาน” 
 “หามสุภาพบุรุษไวผมยาว” 
 “หามญาติมาเยี่ยม” 
 “หามแฟนมารับ” ฯลฯ 
 สิ่งเหลานี้คือมลพิษของบรรยากาศท่ีทํางาน ผูบริหารคนใดที่คิดวาการออกขอบังคับตางๆ จนพนักงาน
กระดิกตวัไมได จะทําใหงานดําเนินไปดวยความเรียบรอยเห็นจะเปนการหลงผิดอยางมาก 
ความหมายของบรรยากาศที่ทํางาน 
 บรรยากาศที่ทํางาน หมายถึงสภาพแวดลอมโดยทั่วๆไปของที่ทาํงานไมวาจะเปนโตะเกาอี้ อุปกรณทุกชนิด 
สีสันของหอง อาคาร แสงสวาง การถายเทอากาศ อุณหภูมิ เปนตน ส่ิงเหลานี้มีผลตอความคิด จิตใจ ความ
กระตือรือรน และอารมณอยางมาก เพราะมันเปนตัวกระตุนการทํางานที่สําคัญถาคนเราทํางานในหองท่ีรอนอบ
อาว อากาศถายเทไมสะดวก เหม็นควันบุหร่ีหรือมีเสียงดังรบกวน เราจะมีอารมณหงุดหงิดงาย และคงจะไมสามารถ
ผลิตผลงานไดอยางเต็มที่ โดยเฉพาะงานที่ตองใชความคิดมากๆ งานวิเคราะหที่ตองใชสมองท่ีปลอดโปรง และ
ความรูที่ผอนคลาย ถาสภาพการทํางานไมเอ้ืออํานวยตอการทํางาน ตองมาอยูในสถานภาพที่อึดอัดทุกๆวัน ก็คงไม
มีใครอยากอยู ดังนั้นการจัดสถานท่ีทํางานใหสะอาดเรียบรอยนาอยู จึงเปนแรงดึงดูดใจอยางหนึ่ง  

ในโรงเรียนแหงหนึ่ง ครูอาจารย ครูใหญ หรืออาจารยใหญ มีความยินดีและเช่ือมั่นในสิ่งที่พวกเขากําลัง
กระทําอยู เขาพบความเพลิดเพลินในการทํางานรวมกันเปนทีม และความเพลิดเพลินนี้ถูกสงผานไปยังนักศึกษาใน
โรงเรียนแหงที่ 2 ความไมพึงพอใจในการทํางาน ความวิตกกังวลของครูอาจารยปรากฏใหเห็นอยางเดนชัด ครูใหญ
หรืออาจารยใหญ พยายามซอนเรนความไรซึ่งความสามารถและการขาดการควบคุมบังคับบัญชาไวภายใตเสื้อคลุม
อํานาจหนาท่ี และความปวยไขทางจิตวิทยาของครูอาจารย ระบาดไปยังนักศึกษา เกิดความรูสึกคับของใจ สงขอมูล
ปอนกลับไปยังครูอาจารยถึงอารมณแหงความหมดหวัง สวนโรงเรียนแหงที่ 3 เปนเครื่องหมายที่แสดงถึงความยินดี
ก็ไมใช ความหมดหวังก็ไมเชิง แตแสดงถึงพิธีกรรมท่ีไรความหมาย ในวิถีทางที่แปลกซึ่งการแสดงเหมือนจะไมสมกับ
ความเปนจริง 
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 กลุมคุณลักษณะภายในที่ทําใหโรงเรียนแหงหนึ่งแตกตางจากโรงเรียนอื่น และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของ
บุคคลในโรงเรียนนั้น เรียกวาบรรยากาศในที่ทํางาน  

บรรยากาศเปนผลลัพธหรือปจจัยสงออกของกลุมสมาชิกของโรงเรียน (นักศึกษา ครู อาจารย และ
ผูบริหาร) ในขณะที่พวกเขาทํางานเพ่ือสรางความสมดุลระหวางมิติองคการและมิติบุคคลของระบบสังคม ผลลัพธ
เหลานนี้จะรวมถึง คานิยมที่ใชรวมกัน ความเชื่อทางสังคม และมาตรฐานทางสังคม 
 คานิยมที่ใชรวมกัน เปนขอตกลงวา อะไรคือสิ่งที่พึงปรารถนา ตัวอยางเชน ความเมตตากรุณา ความสําเร็จ 
วัตถุนิยม และงาน ความเชื่อทางสังคมเปนความคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย และชีวิตทางสังคมของเขา 
ตัวอยางเชน เจตคติรวมกันที่มีตอนักศึกษา ครูอาจารย และผูบริหาร ประการสุดทาย -ปทัสถานทางสังคม เปน
ขอตกลงท่ีเจาะจงบงชี้พฤติกรรมที่เหมาะสมในโรงเรียน ตัวอยางเชนมาตรฐานท่ีตอตานการลักขโมย และระบบ
เก่ียวกับการแตงกาย เปนตน 
ปจจัยที่มีผลกระทบโดยตรงตอบรรยากาศท่ีทํางาน 
 บรรยากาศที่ทํางานที่เปนพิษนี้ อาจมีสาเหตุมากมายหลายอยางและแตกตางกันออกไป เชนรวมงานไมรัก 
ไมสามัคคีปรองดองกัน ไมเอื้ออาทรตอกัน แบงพรรคแบงพวก ซุบซิบนินทากัน อิจฉาริษยากัน เหลานี้ลวนเปน
บรรยากาศที่เปนพิษทั้งสิ้น แตสวนใหญมักเกิดจากการบริหารของผูบังคับบัญชาเปนสําคัญ ผูบังคับบัญชาเปนเผด็จ
การมักทําใหบรรยากาศเปนเปนพิษไดมากกวาทั้งนี้ เพราะผูบังคับบัญชาประเภทนี้มักจะภูมิใจในอํานาจ หรือไมก็
กลัวความจริงบางอยาง ดังนั้น จึงมักมีคําสั่งหรือระเบียบกฎเกณฑที่เขมงวดกวดขัน ควรปลอยปละละเลยของ
ผูบริหาร คือไมพยายามจะทราบวาพนักงานมีปญหาอะไรบาง หรือมีปญหาตอกันอยางไรบาง เหลานี้ก็เปนสิ่งที่
ทําลายบรรยากาศไดเชนกัน  
 สิ่งแวดลอมที่เปนวัตถุสิ่งของ เชน หองน้ําไมสะอาด หองน้ําเสียไมไดรับการแกไขหรือมีพนักงานดูแลรักษา 
หองทํางานคับแคบ โตะทํางานไมเหมาะสมต่ําหรือเล็กไป ไมมีตูเก็บเอกสารหรือมีไมพอตองกองสุมไวกับพื้นรกรุงรัง 
แสงสวางไมเพียงพอ อากาศรอนอบอาวเพราะไมมีเครื่องปรับอากาศ บริเวณสนามรกรุงรังมีกองขยะอยูทั่วไป 
เหลานี้ลวนเปนพิษที่ทําลายบรรยากาศในที่ทํางานท้ังสิ้น 
ความสําคัญของบรรยากาศที่ทํางาน 
 การบริหารองคกรสมัยใหมนั้น เขาใหความสําคัญกับการสรางสภาพแวดลอมที่ดีในองคกร เปนตน วามี
การปลูกตนไมใหญใหรมร่ืนบริเวณสนามทําที่จอดรถใหสวยงามเปนระเบียบ บริเวณสนามสะอาดสะอาน ปราศจาก
กองขยะ เพราะเช่ือวาเมื่อบุคลากรขององคกรมีความสุขใจสบายใจแลวยอมจะบันดาลใหเกิดผลดังตอไปนี้ 
 - ผลผลิตเพิ่มข้ึน 
 - งานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 - อัตราเขาออกของพนักงานลดนอยลง 
 - การขัดแยงลดนอยลง 
 - การเกิดอุบัติเหตุลดนอยลง 
 - ลดคาใชจาย 
 - ลดการสูญเปลา 
ประเภทของบรรยากาศ 
 1. บรรยากาศแบบเปด (Open Climate)  

ลักษณะเดนของบรรยากาศแบบเปดคือ บรรยากาศในมิติการบุกไปขางหนา และในมิติการภูมิใจอยูใน
ระดับสูง และบรรยากาศในมิติการละเลยอยูในระดับต่ํา การผสมผสานนี้เสนอแนะวาบรรยากาศควรอยูในลักษณะ
ที่ทั้งผูบริหารและพนักงานมีพฤติกรรมที่จริงใจตอกัน ผูบริหารเปนผูนําโดยอาศัยการรวมกันที่เหมาะสมระหวาง
โครงสรางและการสั่งการ เชนเดียวกันกับการสนับสนุนและมิตรสัมพันธ การผสมผสานนี้ขึ้นอยูกับสถานการณ 
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ผูบริหารตางรวมมือรวมใจกันทํางานอยางราบร่ืนและมีปณิธานความมุงมั่นตองานท่ีทํา การมีภาวะผูนําของผูบริหาร
ที่ยึดสัจธรรมเปนศูนยกลาง และพนักงานท่ีมีปณิธานความมุงมั่นนั้น จึงไมมีความจําเปนที่จะตองมีงานเอกสารท่ียุง
เหยิง (การกีดก้ัน) การนิเทศอยางใกลชิด (การเนนผลผลิต) หรือความไมเปนเร่ืองสวนตัว หรือระเบียบขอบังคับและ
กฎเกณฑตางๆ ฟุมเฟอยจนเกินไป (การนั่งติดบัลลังก) การแสดงออกของภาวะผูนําเกิดขึ้นงายและอยางเหมาะสม
เมื่อตอการ องคกรที่มีลักษณะบรรยากาศแบบเปดไมไดถูกครอบครองโดยสัมฤทธิผลของงานหรือความพึงพอใจใน
ความตองการทางสังคมอยางใดอยางหนึ่งเปนพิเศษ แตทั้งสองอยางเกิดขึ้นอยางอิสรเสรีกลาวอยางส้ันๆ ก็คือ 
พฤติกรรมท้ังของผูบริหารและพนักงานมีความจริงใจไมมีการเสแสรง 
 2. บรรยากาศแบบปด (Closed Climate) 
 บรรยากาศแบบปดนั้น ที่จริงแลวเปนบรรยากาศที่แยงกันกับบรรยากาศแบบเปด บรรยากาศในมิติการบุก
ไปขางหนา และมิติการภูมิใจอยูในขีดระดับต่ํา สวนมิติการละเลยอยูในขีดระดับสูง ลักษณะของบรรยากาศแบบนี้ 
ผูบริหารและครูอาจารยจะเต็มไปดวยอารมณทั้งสองฝาย โดยผูบริหารจะเอาใจใสสนใจในงานกิจวัตรประจําวัน และ
รายละเอียดปลีกยอยที่ไมสําคัญรวมทั้งงานยุงที่ไมจําเปน (การกีดกั้น) และคณะครูอาจารยจะตอบสนองในงานที่ขีด
ระดับต่ําสุด มีความพึงพอใจในระดับต่ํา ภาวะผูนําที่ไรประสิทธิผลของผูบริหาร จะมองเห็นไดจากการนิเทศอยาง
ใกลชิด (การเนนผลผลิต) การประกาศชี้แจงเปนทางการและความไมเปนเรื่องสวนตัว (การนั่งติดบัลลังก) 
เชนเดียวกันกับการขาดมิตรสัมพันธกับพนักงาน และการไรซึ่งความสามารถหรือความไมเต็มใจท่ีจะกําหนดตัวอยาง
สวนตัวเชิงพลวัต ยุทธวิธีของการนําทางที่ผิดเหลานี้ ทําใหพนักงานมีความรูสึกคับของใจและเกิดความไมสนใจ 
พฤติกรรมของทั้งผูบริหารและครูอาจารยในบรรยากาศแบบนี้ เปนพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความจริงใจนอยที่สุด
ความไมจริงใจ การเสแสรง แผกระจายไปทั่วบรรยากาศของโรงเรียน  
เคร่ืองมือวัดบรรยากาศในที่ทํางาน 
 นักวิจัยไดสรางเครื่องมือสําหรับวัดบรรยากาศในที่ทํางาน (Organizational Climate Description 
Questionaire หรือ OCDQ) ซ่ึงมีองคประกอบที่สําคัญ คือ ความรูสึกของคนท่ีทํางานอยูในองคกร โดยให
เลือกตอบในตัวเลือกตอไปนี้ 
 1. เกิดขึ้นนานๆครั้ง 
 2. เกิดขึ้นบางครั้งบางคราว 
 3. เกิดขึ้นบอยครั้ง 
 4. เกิดขึ้นบอยมาก 
ตาราง 1 หัวขอที่เลือกมาจาตารางวัด OCDQ 

หัวขอ จําพวกคําตอบ 
1. งานเอกสารทางบริหารเปนงานท่ีหนัก

มากที่โรงเรียนนี้……………. 
เกิดขึ้นนานๆครั้ง เกิดขึ้นบางครั้ง

บางคราว 
เกิดขึ้น
บอยครั้ง 

เกิดขึ้น
บอยมาก 

2. ครูใหญใชการวิจารณเชิงสรางสรรค เกิดขึ้นนานๆครั้ง เกิดขึ้นบางครั้ง
บางคราว 

เกิดขึ้น
บอยครั้ง 

เกิดขึ้น
บอยมาก 

3. ครูอาจารยพูดเกี่ยวกับการยายออก
จากโรงเรียน 

เกิดขึ้นนานๆครั้ง เกิดขึ้นบางครั้ง
บางคราว 

เกิดขึ้น
บอยครั้ง 

เกิดขึ้น
บอยมาก 

4. ระเบียบที่ครูใหญกําหนดออกมาไมมี
ใครถาม 

เกิดขึ้นนานๆครั้ง เกิดขึ้นบางครั้ง
บางคราว 

เกิดขึ้น
บอยครั้ง 

เกิดขึ้น
บอยมาก 

5. ครู ใหญ เอาใจค รูอาจารย เปนการ
สวนตัว 

เกิดขึ้นนานๆครั้ง เกิดขึ้นบางครั้ง
บางคราว 

เกิดขึ้น
บอยครั้ง 

เกิดขึ้น
บอยมาก 
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มาตรวัด OCDQ ชุดสมบูรณแบบไดใชวิจัยโรงเรียนประถม 71 โรงเรียน จากการใชเทคนิคเชิงวิเคราะหตัว
ประกอบ หัวขอของแบบสอบถาม 64 ขอ ไดถูกแบงกลุมออกเปน 8 ตัวประกอบ ตัวประกอบ 4 ตัว หมายถึง
คุณลักษณะของคณะครูอาจารย และตัวประกอบอีก 4 ตัว ไดพรรณนาสวนประกอบตางๆของปฏิสัมพันธระหวาง
ครู-ครูใหญ กลุมหัวขอตางๆเหลานี้ ไดถูกตั้งชื่อและระบุบงวาเปนมิติ 8 มิติของบรรยากาศของโรงเรียน ชื่อมิติ
เหลานี้ไดเสนอแนะใหคําจํากัดความในตาราง 2 ดังนี้ 
 
ตาราง 2 มาตรวัดยอย OCDQ  
ลัษณะของพฤติกรรมครูอาจารย 
 1. การกีดกัน (Hindrance) หมายถึง ความรูสึกของครูอาจารยซึ่งถูกครูใหญมอบหมายภาระดวยหนาที่
ประจําวัน งานคณะกรรมการ คณะทํางาน และการมอบหมายงานอ่ืนๆ ซึ่งครูอาจารยสังเกตรับรูวาเปนงานที่ไม
จําเปน 
 2. การคุนเคย (Intimacy) หมายถึง ความเพลิดเพลินของครูอาจารยที่มีความสัมพันธอยางอบอุน ฉัน
มิตรเปนกันเองกับเพื่อนรวมงานดวยกัน 
 3. การละเลย (Disengagement) หมายถึง แนวโนมของครูอาจารยที่ทํางานไปตามระเบียบราชการ 
ปราศจากปณิธานความมุงมั่นอยางแทจริงตอหนาท่ีที่ปฏิบัติ 
 4. การภูมิใจ (Esprit) หมายถึง ขวัญกําลังใจของครูอาจารยที่เจริญงอกงามจากความสํานึกของผลสําเร็จ
ของงานและของความพึงพอใจในความตองการทางสังคม 
ลักษณะของพฤติกรรมครูใหญ  

5. การเนนผลผลิต (Production Emphasis) หมายถึง พฤติกรรมควบคุมอยางใกลชิดในสวนของครูใหญ 
ครูใหญมีลักษณะของการคบคุมสั่งการสูง และไมรูสึกตอเสียงสะทอนหรือขอมูลปอนกลับของครูอาจารย 

6. การนั่งติดบัลลังก (Aloofness) หมายถึง พฤติกรรมครูใหญเชิงรูปนัยและไมเปนสวนตัว ครูใหญบริหาร
โดยเอกสารและตัวหนังสือ และอยูหางหรือมีชองวางจากครูอาจารยทางสังคม 

7. มิตรสัมพันธ (Consideration) หมายถึง พฤติกรรมครูใหญที่อบอุนเปนกันเองฉันมิตรครูใหญพยายาม
ทําตัวใหเปนที่พึ่งได และทําบางสิ่งบางอยางเล็กๆ นอยๆ เปนพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่เพื่อครูอาจารย เม่ือ
เขามีโอกาสทําได 

8. การบุกไปขางหนา (Thrust) หมายถึง พฤติกรรมครูใหญเชิงพลวัต ซึ่งความพยายามท่ีจะผลักดัน
องคการใหกาวไปขางหนานั้น ทําไดโดยครูใหญกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานสําหรับครูอาจารย 

เมื่อรวมเขาดวยกัน องคประกอบท้ัง 8 ก็กลายเปนภาพรวมของบรรยากาศสําหรับแตละโรงเรียน 
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การจัดกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยโรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 
ORGANIZING ACTIVITIES BASED ON SUFFICIENCY ECONOMY 
PHILOSOPHY ON THINKING SKILL FOR EARLY CHILDHOOD STUDENTS 
IN DEMONSTRATION SCHOOL OF CHAIYAPHUM RAJABHAT UNIVERSITY  
 
ผูวิจัย   นุชจรีย  มวงอยุ  

สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยที่จัดกิจกรรมตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกอนและหลังการทดลอง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเด็กปฐมวัย ชาย-หญิง 
ระหวางอายุ 4-5ป และอนุบาลปที่2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อ.เมือง จ.
ชัยภูมิ ไดมาจากการสุมแบบงาย เพื่อคัดเลือกกลุมตัวอยาง 15 คน โดยการสุมแบบงาย เพื่อจัดกิจกรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนระยะเวลา 8สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 20-30 นาที เคร่ืองมือที่ใชในการ
วิจัยคร้ังนี้คือ แผนการจัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแบบประเมินทักษะการเรียนรูการคิด
ของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใชในการวิเคราะห (t-test) แบบ Dependent Sample  

  
คําสําคัญ : ทักษะการคิด / แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
Abstract 

The purpose of this research was to compare the thinking skills of preschool 
children who conducted activities based on the sufficiency economy philosophy before 
and after the experiment. The samples were preschool boys and girls aged 4-5 years old 
studying Kindergarten Grade 2, academic year 2016 at the Demonstration School of 
Chaiyaphum Rajabhat University, Chaiyaphum province. Sample random sampling 
method was employed to select 15 samples. The activities based on the sufficiency 
economy philosophy were organized for the samples for 8 weeks, 3 days a week and 20-30 

minutes per day. The research instruments used in this study were the plan of organizing 
the activities based on the sufficiency economy philosophy and the assessment of the 
thinking skills of preschool children. t-test was used to analyze the data.

Keywords : thinking skills / sufficiency economy philosophy
 

บทนํา 
ทางการศึกษา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนับเปนเรื่องที่เกี่ยงของโดยตรง เนื่องจากการจัดการศึกษา

โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดระบุจุดหมายที่พัฒนาเด็ก เยาวชนและพลเมืองของประเทศให
เปนผู มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพ่ึงประสงค เห็นคุณคาของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กระทรวงศึกษาธิการ,  2552 อางถึงใน ทิศ
นา แขมมณี, 2559: 15) ในดานการศึกษา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถือวามีความเกี่ยวของโดยตรงพระองคได
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พระราชทานความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไววา (จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และปรียานุช พิบูล
สงคราม อางถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2559 : 4) 

เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัตินของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ในดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกาภิวัฒน ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวทีดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายใน ทั้งที่จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการ
ตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกัน จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของ
คนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสั ตย
สุจริตและใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ 
เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งทางดานวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอก ไดเปนอยางดี 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีระบบภูมิคุมกันที่ดีตอ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงหากขาดองคประกอบใดก็ไมเปนความพอเพียงที่สมบูรณ ความพอประมาณคือ 
ความไมสุดโตง และการยืนไดบนขาของตัวเอง เปนการดําเนินชีวิตอยางทางสายกลางโดยมีการกระทําไมมากไป
หรือนอยเกินไปในมิติตางๆ ความมีเหตุมีผล การตัดสินใจเกี่ยวกับพฤติกรรมตาง ๆ ที่มีความพอประมาณในมิติ
ตาง ๆ จะตองมีสติรอบรูคิดถึงระยะยาว ตองมีเปาหมายและวิธีการดําเนินการมีการพิจารณาจากเหตุ ปจจัยและ
ขอมูลที่เกี่ยวของ ตองเปนขอมูลที่เกี่ยวของ ตองเปนการมองระยะยาว ตลอดจนคํานึงถึงผลกระทบของการ
กระทําและความเสี่ยง จะทําใหมีความพอประมาณทั้งในปจจุบันและอนาคต ความสําคัญของการมีเหตุผล การมี
ภูมิคุมกันที่ดี คือ การเตรียมตัวพรอมรับผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ การ
กระทบท่ีเรียกไดวาพอเพียงไมคํานึงถึงเหตุการณและผลในปจจุบัน แตจําเปนตองคํานึงถึงความเปนไปไดของ
สถานการณตาง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตภายใตขอจํากัดของขอมูลที่มีอยู และสามารถสรางภูมิคุมกันพรอมกับ
รับการเปลี่ยนแปลง และการมีภูมิคุมกันจะทําใหมีความพอเพียงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ถึงจะมีเหตุการณที่แย
ที่สุดก็รับมือได (ณัฏฐพงศ ทองภักดี, 2558: 129 -130) ดวยการท่ีเราถูกหลอหลอมมานานวาความมั่นคั่ง คือ
ความสุข คือเปาหมายของชีวิตการท่ีจะเปล่ียนแปลงกะทันหันคงไมใชเรื่องงายนักแตก็จําเปนตองทํา เพราะถา
หากเราไมทําเราก็อาจไมสามารถบรรลุเปาหมายชีวิตที่ถูกตองได และก็จะไมมีใครสามารถไปสอนสมาชิกรุนใหม 
ๆ ของสังคมใหมีความเชื่อแบบนี้ได พวกเขาก็จะวนเวียนอยูกับแตปญหาเดิม ๆ ตอไป ดังนั้นสิ่งที่เราจะตองทํามี 
2 ประการหลัก ๆ นั้นคือการเปลี่ยนความคิดของเราเรื่องเปาหมายของการมีชีวิตใหถูกตอง กับนําแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปลูกฝงใหกับคนรุนใหมเพื่อใหเขาไดมีเปาหมายของชีวิตที่ถูกตอง วัตถุประสงคของ
ระบบจัดการศึกษาของเราเอง จะพบวาผลผลิตที่เราอยากไดก็ไมตางไปจากวัตถุประสงคของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เราอยากไดคนของเรามีความรู มีนิสัยรักแสวงหาความรูเปนคนดีมีศีลธรรม และเปนคนที่สามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดในสังคมไดอยางมีความสุข สรุปแลวท้ัง 2 อยางคือ วัตถุประสงคของการศึกษา และวัตถุประสงค
แนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกัน ดังนั้นการบรรลุสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็สามรถพูดไดวาบรรลุทั้ง2อยางแลว 
การยึดเอาอะไรเปนเปาหมายจึงไมใชปญหา แตการทําใหบรรลุเปาหมายตางหากคือปญหาท่ีแทจริง (อุดม เพชร
สังหาร, 2550: 124) เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดที่เนนการเรียนรู และคุณธรรมโดยมีเปาหมายคือการ
ดํารงชีวิตที่เนนการไมเบียดเบียนตนเอง ไมเบียดเบียนผูอื่น ไมเบียดเบียนธรรมชาติเปนแนวคิดที่สอนใหคนมีสติ
พรอมท่ีจะเรียนรู และยอมรับความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นกับตนเอง ปฐมวัยคือชวงสําคัญที่สุดสําหรับการ
เริ่มตนปลูกฝงส่ิงตาง ๆ ใหกับมนุษยแตการปลูกฝงไมใชการเรียนรูแบบเดิมที่เราคุนเคย คือการอบรมส่ังสอน
เพียงอยางเดียว การไดพบ ไดเห็นการไดสัมผัสแบบอยางที่เปนจริงคือหัวใจของการเรียนรูในชวงวัยนี้ หากเรา
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สามารถทําใหเด็กปฐมวัยของเราทั้งหมดไดอยูในทามกลางบรรยากาศของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มี
คุณลักษณะเปน Enriched Environment อยางแทจริง ธรรมชาติการเรียนรูของเด็กวัยนี้จะหลอหลอมวงจรตาง 
ๆ ในสมองของพวกเขาเองนี่คือจุดเริ่มตนที่สําคัญของการเดินไปสูเปาหมายของการปลูกฝงแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็กปฐมวัย (อุดม เพชรสังหาร, 2550: 131)เด็กปฐมวัยเปรียบเสมือนผาขาวท่ีเปนไป
ตามสิ่งใกลตัวที่เด็กซึมซับ ซ่ึงสภาพแวดลอมการเรียนรูของเด็กจะหลอหลอมเด็กเรียนรูอยางเปนไปตาม
สภาพแวดลอมที่เด็กเจริญเติบโตผูใหญทุกคนที่อยูรอบตัวเด็กเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งตอการเรียนรูของเด็ก ภาระ
กิจกรรมในการอบรมเล้ียงดูและใหการศึกษาสําหรับเด็กเปนความรับผิดชอบที่เปนหนาที่ที่จําเปนของคนในสงัคม
ทุกคน ผู ใหญทุกคนที่แวดลอมเด็กจะเปนผูแสดงโลกใหเด็กเห็น ผู ใหญจึงเปนสวนสําคัญอยางยิ่งใน
สภาพแวดลอมที่ปฏิสัมพันธกับเด็กที่กอใหเกิดการเรียนรูกับเด็ก (สุจินดา ขจรรุงศิลป, 2550: 1) เด็กจะเรียนรูวา
แหลงการเรียนรูมีอยูอยางมากมาย นอกจากคุณครูแลวเด็กจะตองไดเรียนรูจากหนังสือ สื่อ อุปกรณ และเกม
การศึกษาตาง ๆไดเรียนรูจากกลุมเพ่ือนโดยการแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และวิธีการทําระหวางกัน เรียนรูจาก
วิทยากรที่คุณครูเชิญมา รวมถึงการออกไปพบกับผูใหความรูแกเด็ก ๆ  
 ศักยภาพในการเรียนรูของมนุษยนั้นมีมาตั้งแตกําเนิด ตราบใดท่ีเรายังมีชีวิต เราก็ยังเรียนรูอยางไม
สิ้นสุด การฝกฝนเกี่ยวกับวิธีคิด การใชกระบวนการคิดแบบตาง ๆ การเรียนรูอะไรใหม ๆ เปนสวนหนึ่งที่ทําให
เรา ไดใชศักยภาพตาง ๆ ของเราท่ีมีอยูแลวในธรรมชาติ ไดใชศักยภาพเต็มที่ เพื่อพัฒนานาความสามารถของเรา
อยางไรก็ตามก็ตองเรียนรูที่จะมีทักษะในการเลือกวิธีคิดหลักในสถานการณแตละสถานการณดวย ที่สําคัญ
จะตองผสมผสาน ท้ังคิดวิเคราะหคิดสังเคราะห การคิดเปนกระบวนการที่มีความชัดเจนนอยกวาและตรวจสอบ
ไดยากกวาการกระทํา เนื่องจากความคิดเปนกระบวนการภายในสมองท่ีมองไมเห็น ตางกับการกระทําหรือการ
ปฏิบัติที่สามารถสังเกตได มีความเปนรูปธรรมมากกวา กระบวนการคิดจึงเปนสิ่งที่ยากจะเขาใจ และยากที่จะ
ระบุไดชัดเจนแตหากสามารถระบุออกมาไดก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง เพราะจะชวยใหสามารถคิดไดชัดเจนข้ึน 
และการคิดเปนที่มาของการกระทําทุกอยาง หากการคิดมีคุณภาพ การกระทําตาง ๆที่ตามมาจากผลของการคิด
ก็ยอมมีคุณภาพตามไปดวย (ทิศนา แขมมณี, 2559: 149) การคิดเปนทั้งกระบวนการและผลผลิตซึ่งมีลักษณะที่
ตอเนื่องกัน ในกรณีที่กลาวถึงกระบวนการก็จะใชวิธีการคิดท้ังในลักษณะการคิดมาอธิบาย สวนในกรณีของ
ผลผลิตก็จะกลาวถึงคุณภาพของการคิด ซึ่งเปนผลมาจากการใชวิธีการคิดทั้งในลักษณะของกระบวนการ หรือ
วิธีการคิดที่ดีเพื่อได ผลผลิตของการคิดที่มีคุณภาพ สามารถนําไปใชในการแกปญหา ตลอดจนการสราง
คุณลักษณะประจําตัวใหเปนไปตามจุดมุงหมาย และการคิดเปน กระบวนการทํางานภายในสมองเก่ียวกับการ
แปลความหมายของขอมูลที่ไดรับ โดยอาศัยประสบการณเดิมและประสบการณ ใหมแลวแสดงออกทาง
พฤติกรรมเพ่ือจุดประสงคหรือ จุดมุงหมายในการกระทํา การตัดสินใจ การแสวงหาคําตอบหรือสรางสิ่งใหม 
ตลอดจนการแกไข ปญหาตาง ๆ รวมทั้งเปนพื้นฐานของการเรียนรูในส่ิงตาง ๆ ดังนั้นจึงควรปลูกฝงและสงเสริม
การคิด ใหเกิดขึ้นต้ังแตชวงวัยเด็กปฐมวัย เพื่อใหเจริญเติบโตเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติตอไป (บุษยา อินงาม, 2552: 8) 

ดวยเหตุผล แนวคิด และหลักการที่กลาวมาขางตนนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาทักษะการคิดของ
เด็กปฐมวัยท่ีเชื่อมโยงกัฐแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาทักษะการคิดของเด็ก
ปฐมวัยดานการคิดเชิงเหตุผลและดานการคิดวิเคราะหซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะชวยครูและผูที่ ทําหนาที่เกี่ยวของ
กับเด็กปฐมวัยไดนํากิจกรรมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมาสงเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยไปใช
ในการพัฒนาเด็ก 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยโดยรวมหลังการใชกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยกอนการทดลองและหลังการทดลองใชแผนการ จัด

กิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการนําหลักการ ประกอบดวย 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมคุมกัน โยการมีเงื่อนไขความรู และเงื่อนไขคุณธรรม สามารถลงสู
การปฏิบัติไดหลายรูปแบบรูปแบบที่ใชในการศึกษาครั้งนี้นํามาจัดกรอบเปนสาระการเรียนรู เพื่อสงเสริม
พฤติกรรมหรือวิธีชีวิตประจําวัน เกิดทักษะไปตามองคประกอบสําคัญดังนี้  
 

การจัดกิจกรรมตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

  

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเด็กปฐมวัยชาย-หญิงอายุระหวาง 4-5 ปจํานวน 2 หองเรียน 
จํานวน 30 คน ที่กําลังศึกษาในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  
กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนเด็กปฐมวัยชาย-หญิงอายุ 4-5ป ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลป
ที่2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ จํานวน 15 
คน เลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
ตัวแปรที่ศึกษา  

1. ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย ซึ้งประกอบดวย 2 ดานคือ 1) ดานการคิดเชิง

เหตุผล 2) ดานการคิดวิเคราะห 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 

1. แผนการจัดประสบการณตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. แบบสังเกตทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย 

1. ขั้นตอนในการสรางแผนการจัดประสบการณตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 ศึกษาแผนการจัดประสบการณจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช2546 
1.2 ศึกษาเอกสารตํารา ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกําหนด

เปนกรอบในการจัดทําแผนการจัดกิจรรมการเรียนรู 

ทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย 
ประกอบดวย 2 ดานคือ 

 1. ดานการคิดเชิงเหตุผล  
 2. ดานการคิดวิเคราะห 
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1.3 จัดทําแผนการจัดประสบการณตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการพัฒนาทักษะ
ความรูที่ครอบคลุมทักษะการคิด 2ดานคือการคิดเชิงเหตุผล และการคิดเชิงวิเคราะห สรางแผนการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.3.1 ขั้นนํา 
   1.3.2 ข้ันดําเนินกิจกรรม 
   1.3.3 ข้ันสอน 
   1.3.4 ข้ันประเมินผล 

1.4 ทําแผนการจัดประสบการณเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
ปรับปรุง แกไข 
  1.5 ปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ และกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญโดยการจัดกิจกรรมตองสอดคลองกับการเรียนรูของเด็ก 

1.6 นําแผนการจัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจไปทดลองใช กับเด็กชั้นอนุบาลปที่ 2 จํานวน 15 คน 
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
2. ขั้นตอนในการสรางแบบสังเกตทักษะการคิดเด็กปฐมวัย  

  2.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย และ
สังเคราะหใหเกิดในเด็กปฐมวัย 

2.2 สรางแบบประเมินทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย ทั้ง 2 ดาน  
2.3 กําหนดเกณฑใหคะแนนการสังเกตทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย เปน 3 ระดับ คือ 

 ระดับคะแนน 3 บันทึกเมื่อเด็กแสดงทักษะการคิดดวยตนเอง 
 ระดับคะแนน 2 บันทึกเมื่อเด็กแสดงทักษะการคิดโดยมีการแนะนําหรือเตือน 

   ระดับคะแนน 1 บันทึกเมื่อเด็กไมแสดงแสดงทักษะการคิด 
 2.4 นําแบบสังเกตทักษะการคิด ที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) เพื่อแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเหมะสมของแบบ
สังเกตสรุปคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญพฤติกรรมบางขอยังไมชัดเจน 

2.5 ปรับปรุงแบบประเมินและคูมือดําเนินการประเมินตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
 2.6 นําแบบสังเกตทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยที่ผานการปรับปรุงแกไขเรียบรอย ไปทดลองใชกับเด็ก

อนุบาลอายุ 4-5 ป ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน 
 2.7 นําแบบสังเกตทักษะการคิด มาหาคาความเชื่อมั่นแบบสังเกตวัดทักษะการคิดโดยใชสูตร 

coefficient Alpha (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ, 2521: 218) พบวามีความเชื่อมันเทากับ 0.85 
 2.8 นําแบบประเมินที่หาคาความเชื่อมั่นแลว นําไปสังเกตทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยเพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลกอนและหลังการทดลอง 
  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบทดลอง (Quasi - Experimental Research Design) ผูวิจัยได
ดําเนินการทดลองโดยอาศัยการวิจัยแบบทดลองกลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลอง (One Group 
Pretest-Posttest Design) มาปรับใหเหมาะสมกับงานวิจัย(ลวน สายยศและอังคณา สายยศ. 2538,: 249) 
การดําเนินการทดลอง  
การทดลองครั้งนี้ดําเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 เปนเวลา 8 สัปดาหโดยมีขั้นตอนดังนี้  
 1. สุมเด็กปฐมวัยมา 1 หองเรียน จากจํานวนทั้งหมด 2 หองเรียน สรางความคุนเคยกับเด็ก กลุม
ตัวอยางกอนการทดลองเปนระยะเวลา 1 สัปดาห 
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2. ผูวิจัยทําการประเมินโดยทําการประเมินและบันทึกคะแนนดวยตนเองและโดยผูชวยวิจัยจํานวน 1 
คน กอนการทดลอง (Pretest) โดยทําการสังเกตทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย ดานการคิดเชิงเหตุผล และดาน
การคิดวิเคราะห ในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณ จํานวน 15 คน เปนระยะเวลา 1 สัปดาหตั้งแตเวลา 09.30 -
10.00 น.  

3. ผูวิจัยดําเนินทดลองกับเด็กที่เปนกลุมตัวอยาง ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 30นาที ในชวงกิจกรรม
เสริมประสบการณ เวลา 09.30 - 10.00 น.  

4. เมื่อทดลองครบ 8 สัปดาหแลว การประเมินทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยหลังการทดลอง 
(Posttest) โดยใชแบบประเมินทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย ซึ่งเปนแบบประเมินชุดเดียวกับที่ใชประเมินกอน
การทดลอง  

5. นําขอมูลที่ไดจากผลการใชแบบประเมินทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย ไปทําการวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐานตอไป 

 

ผลการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการเปรียบเทียบทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัดกิจกรรมการตาม 

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้  
 
ตารางที่ 1 คาสถิติพื้นฐานของคะแนนแบบประเมินทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยกอนการจัดกิจกรรมตาม 

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย N x̄  SD  

1. ดานการคิดเชิงเหตุผล 
2. ดานการคิดวิเคราะห 

15 
15 

6.20 
6.07 

1.42 
1.44 

 

               รวม                                      15                 6.13                  4.23 

  ผลการวิเคราะหตาราง1. ทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยกอนการจัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงปรากฏวากอนการจัดกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเด็กปฐมวัยมีคะแนนทักษะการคิด
อยูในระดับปานกลาง (มีคาเฉลี่ย เทากับ 6.13) คือบางคร้ังเด็กไมสามารถแกปญหาไดดวยตนเองและยังคิด
วิเคราะหไมได และเมื่อพิจารณาคะแนนทักษะการคิดรายดาน พบวาดานการคิดเชิงเหตุผล และดานการคิด
วิเคราะหอยู ในระดับปานกลางคือบางครั้งเด็กไมสามารถแกปญหาไดดวยตนเองและยังคิดวิเคราะหไมได             
(มีคาเฉลี่ย เทากับ 6.20, 6.07 ตามลําดับ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกอนการจัดกิจกรรมตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคาเทากับ 1.42 ถึง 1.44 ซ่ึงมีการกระจายใกลเคียงกัน  
 
ตารางที่ 2 คาสถิติพื้นฐานของคะแนนแบบประเมินทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย N x̄  SD  

1. ดานการคิดเชิงเหตุผล 
2. ดานการคิดวิเคราะห 

15 
15 

14.20 
14.13 

1.08 
1.13 

 

                    รวม                                  15                  14.17                 4.32 
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  ผลการวิเคราะหตาราง2.ทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงปรากฏวา หลังการจัดกิจกรรมตามคิดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงเด็กปฐมวัยมีคะแนนทักษะการคิด 
อยูในระดับสูง คือแกปญหาและคิดวิเคราะหไดดวยตนเอง (มีคาเฉลี่ยเทากับ 14.17) และเมื่อพิจารณาคะแนน
ทักษะการคิดรายดานพบวาดานการคิดเชิงเหตุผลและดานการคิดวิเคราะห ระดับสูง คือแกปญหาและคิด
วิเคราะหไดดวยตนเอง (มีคาเฉล่ียเทากับ 14.20, 14.13 ตามลําดับ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนหลงั
การจัดกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคาเทากับ 1.08 ถึง 1.13 
 

อภิปรายผล 
  ผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับกอนการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลัง
การจัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะการคิดโดยเด็กปฐมวัยมีทักษะการคิดหลังการจัด
ประสบการณสูงกวากอนการจัดกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทักษะการคิดในแตละดาน
ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูงกวากอนการกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยการจัดกิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถสงเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยใหสูงขึ้นได ซึ่งเปนสมมุติฐานท่ีตั้งไว  

1. เด็กปฐมวัยที่มีระดับทักษะการคิดหลังจากการจัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี
ทักษะการคิดสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว แสดงใหเห็นวาการ
จัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนาทักษะการคิดดานการคิดเชิงเหตุผลและการคิด
วิเคราะห การจัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนกิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ กระบวนการจัด
กิจกรรมที่ใหเด็กมีประสบการณการเรียนรูที่สอดคลองกับความถนัด ความสนใจ เปนกิจกรรมที่เนนความ
แตกตางระหวางบุคคล มีการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดลงมือกระทํา และไดเรียนรูจากการคนพบ ซ่ึงสอดคลอง
กับ สุจินดา ขจรรุงศิลป (2550 :25) การสอนแบบแอคทีฟ เลิรนนิ่ง (Active Learning) ตองมีการเคล่ือนไหว
ทางรางกายในการลงมือปฏิบัติเพ่ือการสํารวจคนหาและเคล่ือนไหวทางการคิดที่มีการคิดทบทวน คิดใครครวญ
คิดวิเคราะหและคิดเชื่อมโยง หรือมีโยนิโสมนัสสิการ สิ่งที่เรียนรูพรอมดวยการนําเสนอ ความรูดวยการพูดคุย 
ตอบคําถามเลาใหเพ่ือนฟงและครูฟง และเขียนดวยการวาดภาพหรือเขียนตามความสนใจและความพรอมของ
เด็ก ซึ่งศักยภาพในการปฏิสัมพันธการเรียนรูและนาํเสนอเปนการถักทอกันประสานกันระหวางประสบการณเดิม
และประสบการณใหมที่เด็กกอบไดดวยมือหรือประสาทสัมผัสการรับรูของตนเองท่ีมาใชเปนแคการเรียนรูที่
ผูเรียนนั่งดูและนั่งฟงเทานั้นซึ่งสอดคลองกับสํารวย สุขชัย (2554: 60) เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียงสูงขึ้น การเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ได
คนหาคําตอบและรวมกันแสดง ความคิดเห็นในการทํากิจกรรม ทําใหเด็กไดรับประสบการณตรง 
 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอื่น ๆ ที่ไดจัดกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู 
ทางดานอื่น ๆ ของ สํารวย สุขชัย ( 2554: 77) การจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต
กรอบแนวคิด 3 หวง 2 เงือ่นไข ประกอบดวยความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกัน และเง่ือนไข
ความรูและคุณธรรม ทําใหทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยสูงขึ้น 

2. ทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยแยกเปนรายดาน ดานการคิดเชิงเหตุผล และดาน การคิดวิเคราะห 
2.1 ดานการคิดเชิงเหตุผล หลังจากจัดกิจจกรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีผลตาง

เฉลี่ยสูงขึ้นแสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงสามมารถพัฒนาทักษะการคิด
ดานการคิดเชิงเหตุผล ของเด็กปฐมวัยซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี PIAGET (ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร, 2555: 95-96)
กลาววาเด็กปฐมวัยจะมีความสามารถในการใชเหตุผลเบื้องตน เด็กระยะ 2-4 ป จะเริ่มเรียนรูจักการนําวัตถุ 2 
ชนิด หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นพรอม ๆ กันเปนเหตุผลซึ่งกันและกัน ซ่ึง PIAGET เรียกการใหเหตุผลนี้วา การเร่ิม
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ใหเหตุผลที่เก่ียวของกัน (Transductive reasoning) เด็กในวัยนี้ยังผูกความคิดของตนเองบนพ้ืนฐานแหงความ
ตองการของตัวเองซ่ึงทําใหเด็กยึดความคิด และความตองการของตนเองเปนใหญในการใหเหตุผลโดยไมดูเหตุผล 
ที่ควรจะเนนในสายตาของคนอ่ืน การใชเหตุผลสวนใหญของวัยนี้จะอยูในลักษณะของการใหเหตุผล โดยใช
ความคิดของตัวเองเปนใหญ การใหเหตุผลจะมีหลักเกณฑมากขึ้นเมื่อเด็กมีอายุมากขึ้น แลวเมื่อวัยปฐมวัยตอน
ปลายคือเด็กอายุ 5-6 ป เด็กจะมีการใชเหตุผลโดยดูความเปนไปไดในแงแหงความเปนจริงพัฒนาการทางดาน
ความคิดความเขาใจของเด็กนี้เกิดขึ้นเปนขั้นตอนตอเนื่องกันเกิดจาก การมีปฏิสัมพันธระหวางเด็กและ
สภาพแวดลอมรอบ ๆ ตัวเด็กทําใหความคิดความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ รอบตัวไดดีขึ้นและในเด็กอายุระหวาง 
4-7 ป เด็กจะมีความคิดรอบยอดเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ รอบตัวดีขึ้นและสอดคลองกับBRUNER (อางถึงใน ประ
ไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร, 2555: 71) กลาววาพัฒนาการทางดานความคิดความเขาใจเกิดข้ึนเปนลําดับขั้น
เชนเดียวกัน โดยกาวจากระยะการแกปญหาดวยการกระทํา การแกปญหาดวยการสรางมโนภาพไปสูการ
แกปญหาโดยใชสัญลักษณซึ่งเด็กแตละคนจะมีลักษณะเฉพาะของพัฒนาการทางความคิด ผูวิจัยไดจั ดกิจกรรม
การเลานิทานใหเด็กแตละคนเลือกหนังสือนิทานพรอมบอกเหตุผลในการเลือกหนังสือนิทาน ทําใหเด็กไดเลือก
หนังสือที่ตนสนใจ และเด็กตองมีการอานหนังสือกอนทํากิจกรรม เชน นองหมีพูใหเหตุผลกับผูวิจัยเกี่ยวกับ
นิทานเร่ืองกุงกิ๋งปวดฟนที่เลือกวา ไมอยากปวดฟนเหมือน กุงกิ๋ง หามกินลูกอม ซึ่งสอดคลองกับ สุปราณี งาม
หลอด(2557: 73) ท่ีศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะการปนที่มีผลตอทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย 
ผลการวิจัยพบวา การใหเด็กลงมือปฏิบัติตามขอตกลง ใหเด็กมีอิสระในการทํางานมากท่ีสุด และใหเกียรติซึ่งกัน
และกันทําใหเด็กมีทักษะการคิดเชิงเหตุผล 
  นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอื่นๆที่สงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล (ประภานิช เพียรไพฑูรย, 2553: 62)           
ที่ศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษาอนุกรมมิติ การเลนเกมการศึกษา
อนุกรมมิติเปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติ จัดกระทําไดอยางอิสระตามความสนใจ 
ซึ่งจากการสังเกตพบวาเด็กที่เลนเกมการศึกษาอนุกรมมิติ  เด็กไดลงมือกระทํา และคนหาคําตอบโดยอาศัย
ประสบการณของตนเองมาประกอบกับเหตุผลที่ตนคิดวาดี  ไดรับการยอมรับแลวตัดสินใจลําเลียงถายทอด
ความคิดของตนออกมาใหเพื่อน ไดรับรูและหากการแสดงความคิดนั้นเปนที่ยอมรับของเพื่อนเด็กก็เกิดความ
ภาคภูมิใจ มีกําลังใจในการเลนเกมอื่น ๆ และสนุกกับการคิดหาคําตอบมาตอบคําถามในแตละเกม ซ่ึงทําใหเด็ก
เกิดความภาคภูมิใจ มีกําลังใจในการเลน และสรางผลงานใหมในครั้งตอไป 
   2.2 ดานการคิดวิเคราะห หลังจากจัดกิจกรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีผลตางเฉลี่ย
สูงข้ึนแสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงสามารถพัฒนาทักษะการคิด ดานการคิด
วิเคราะห แยกแยะจากการที่เด็กไดลงมือปฏิบัติมีปฏิสัมพันธกับครูและเพ่ือน ผูวิจัยไดทํากิจกรรมสํารวจบริเวณ
โรงเรียน เด็ก ๆ ไดทําแผนที่การเดินทางหลังจากทํากิจกรรมสํารวจโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับเกรียงศักดิ์ เจริญวง
ศักดิ์ (2546: 2-3) กลาววาความเขาใจในเร่ืองที่จะวิเคราะห แจกแจงและจําแนกไดวา เรื่องนั้นเกี่ยวของกับเรื่อง
อะไร มีองคประกอบยอยอะไรบาง มีกี่หมวดหมู จัดลําดับความสําคัญอยางไรและรูวาอะไรเปนสาเหตุ ที่
กอใหเกิดอะไรจะสงผลใหการวิเคราะหเรื่องนั้นสมเหตุสมผล สอดคลองกับสุมาลี หมวดไธสง (2554: 48) การจัด
กิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตรนอกหองเรียนสามารถสงเสริมความสามรถในการวิเคราะหของเด็กปฐมวัย 
กระตุนใหเด็กไดเกิดการลงมือกระทํา โดยมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและสื่อธรรมชาติรอบ ๆ ตัวเด็กโดยครูมี
บทบาทในการเตรียมความพรอมเด็ก กระตุนการทํากิจกรรม การสังเกต การตอบคําถาม การทํางานเปนกลุม 
การแสดงความคิดเห็นรวมถึงอุปกรณ และสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการเรียนรู การฝกฝนใหเด็กรูจักคิดการ
จับประเด็น การวิเคราะหขอมูลที่ไดรับการใชเหตุผลและการแสวงหาความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ จะ
ทําใหสามารถประเมินผล และตัดสินเร่ืองที่คิดไดอยางถูกตองสมเหตุสมผล สอดคลองกับนิต สุวร รณเนตร 
(2557) การท่ีเด็กไดศึกษาเรียนรูคนพบความรูซึ่งเปนคําตอบของปญหาจากกระบวนการการคิดวิเคราะห ให
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ไดมาซึ่งองคความรูเพื่อตอบคําถามของประเด็นตาง ๆ ที่ตองผานประสบการณตรงจากการศึกษาสถานที่จริง 
สํารวจ ทดลอง มีโอกาสไดเผชิญกับอุปสรรคตาง ๆ จากสถานที่จริง ๆ และมีปญหาในระหวางดําเนินกิจกรรม 
สอดคลองกับปวริศา ชูศรี (2557: 64) ผลการเปรียบเทียบความสามารถทักษะการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย
หลังไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชสิ่งเราการคิดมีทักษะการคิดวิเคราะหสูงข้ึนกวาเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเปนเพราะในการจัดกิจกรรมโดยใชสิ่งเราการคิดไดสงเสริมใหเด็กมีความสามารถในการคิด 
แจกแจง ขอมูล บงชี้ความสัมพันธ และการคาดการณ ในขณะทํากิจกรรมทุก ๆ ครั้งครูจะใหเด็กสังเกตแลวให
แสดงความคิด 

ดังนั้นการจัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถสงเสริมทักษะการคิด ดานการคิดเชิง 
เหตุผล และดานการคิดวิเคราะห เพราะกิจกรรมสงเสริมใหเด็กไดลงมือปฏิบัติกับสิ่งแวดลอม มีการจัดกิจกรรมที่
ยึดเด็กเปนสําคัญ ใหโอกาสเด็กในตัดสินใจ วางแผน เลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ สนุกสนานในการทํากิจกรรม 
เกิดความพึงพอใจและเด็กไดประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรมมีผลทําใหเด็กเกิดทักษะการคิดเชิงเหตุผลและ
ดานการคิดวเิคราะห 
 

ขอเสนอแนะ 
   จากผลการวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอทักษะการคิดของเด็ก
ปฐมวัยผูวิจัยมีประเด็นในการนําเสนอแนะเพื่อประโยชนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

1.1 การแสดงความคิดเห็นและแสดงเหตุผลในชวงสัปดาหแรก เด็กจะแสดงความคิดเห็นแลเหตุผลยัง
ไมคอยไดหรือยังเปนคําตอบที่เด็กตอบตามเพื่อนๆครูจึงตองมีการใชคําตามที่กระตุนใหเด็กคิดมากข้ึนหรือใชการ
เสริมแรงและเพื่อนคอยใหกําลังใจแตในสัปดาหตอ ๆ มาเด็กเร่ิมมีการกลาที่จะตอบและแสดงความคิดเห็น 

1.2 เมื่อทํากิจกรรมเสร็จในแตละครั้งครูมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณวาวันนี้ไดทํา กิจกรรม
อะไรบาง มีการนําเสนอกิจกรรมใหเพื่อนฟงและแลกเปล่ียนผลงานของเด็กใหเห็นถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดีตอ
ตนเองและผูอื่นเกิดทักษะทางความคิดที่หลากหลา 

1.3 เด็กใหความรวมมือและมีความกระตือรือรนที่จะทํากิจกรรม เนื่องจากเปนกิจกรรมการ เรียนรูที่
เด็กไดลงมือกระทําและเปนกิจกรรมที่แปลกใหม ทาทายความสามารถของเด็กสนองตอบ ความตองการในการ
อยากรู การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งตาง ๆ อยางกระตือรือรนที่จะทํากิจกรรม ซ่ึงถือเปนการสนองตอบตอธรรมชาติ
ของเด็กปฐมวัย 

1.4 การจัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมใชสิ่งที่ยากสําหรับครู บุคลากรที่เกี่ยวของกับ
เด็กปฐมวัยจะนําไปทํากิจกรรมใหเด็กกอนนํากิจกรรมไปใช ต องมีความเชื่อมั่นและทําความเขาใจกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงวาสามารถสงเสริมและพัฒนาเด็กในดานตาง ๆ ไดเมื่อมีความเชื่อมั่นแลว ตองศึกษาและกลาที่
จะลงมือปฏิบัติอยางจริงจัง เมื่อลงมือปฏิบัติแลวสิ่งที่ตองใหความสําคัญคือ ผูที่นําไปใชจะตองประเมินผลเพื่อ
ปรับปรุง และวางแผนและปรับเพื่อใหสอดคลองบริบทของสังคมนั้น ๆ ตอไป 

1.5 ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีตอตัวแปร
อื่น เชนดานจริยธรรม ดานทักษะทางสังคม การดําเนินชีวิต และดานวินัย เปนตน 

1.6 ควรมีการสงเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยโดยการใชนวัตกรรมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เชน        
การใชการจัดกิจกรรมแบบไฮสโคป การจัดกิจกรรมแบบเรกจิโอเอมิเลีย และการจัดกิจกรรมแบบจิตปญญา เปนตน 
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การนิเทศภายในโรงเรียน 
 
ผูวิจัย     ประณีต  วิบูลยประพันธ 
 

บทคัดยอ 
 บทความนี้จะแสดงใหเห็นปญหาของการนิเทศภายในโรงเรียน และหาทางแกไข การนิเทศภายในโรงเรียน
เปนงานหลักที่มีความสําคัญอยางย่ิง คือ ผูบริหาร ครู อาจารย และสถานศึกษา เพื่อเปนผลงานอันเปนสวนรวมกับ
การวางแผนและปฏิบัติอยางเหมาะสม ทําใหคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานศึกษาเปนอยางดี  การนิเทศ
การศึกษา อาจแบงออกตามวิธีปฏิบัติงานเปน 2 ประเภท 1)การนิเทศเพ่ือการแกไข (Correction) 2) การนิเทศเพื่อ
ปองกัน (Preventive) 
กระบวนการนิเทศโดยใชวงจรของเดมมิง (Circle Demming Cycle)  
 กระบวนการนิเทศโดยใชวงจรของเดมมิง (Circle Demming Cycle) หรือวงจรเดมมิง (Demming 
circle) หรือโดยทั่วไปนิยมเรียกกันวา P-D-C-A มาใชในการดําเนินการนิเทศการศึกษา โดยมีขั้นตอนที่สําคัญ 4 
ขั้นตอน คือ (1) การวางแผน (P-Planning) (2) การปฏิบัติตามแผน (D-Do) (3) การตรวจสอบ/ประเมินผล              
(C-Check) (4) การปรับปรุงแกไข (A-Act) 
 
คําสําคัญ : ปญหา การนิเทศภายใน โรงเรียน 
 
Abstract 

The purpose of this article was to determine the problems of School Internal 
Supervision and find out the solutions. School Internal Supervision is a very important task 
for the director, teachers and the school to be a participant in the planning and 
implementation appropriately to make good quality and efficient for the school. The 
Educational Supervision can be divided into 2 types of the operations as follows 1)

Supervision for correction 2) Supervision for preventive
Supervision process will use Circle Deming Cycle
 Which are 4 important methods in using Demming Circle or commonly referred to 
as P-D-C-A including (1) P-Planning, (2) D-Do , (3) C-Check and (4) A-Act 

Key Words : Problem, Internal Supervision, School
 

บทนํา 
 คําวา การนิเทศ (Supervision) แปลวา การใหความชวยเหลือแนะนํา หรือปรับปรุง ดังนั้นการนิเทศ
การศึกษาก็นาจะหมายถึงการใหความชวยเหลือแนะนํา หรือปรับปรุงเกี่ยวกับการศึกษาโดยเฉพาะในโรงเรียนไดมี
ผูใหความหมายคําวา การนิเทศการศึกษาไวแตกตางกัน ดังนี้ 
 กูด (Good) ไดใหความหมายของการนิเทศการศึกษาวา เปนความพยายามของผูทําหนาที่นิเทศที่จะชวย
ในการใหคําแนะนําแกครู หรือผูอื่นที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการศึกษาใหสามารถปรับปรุงการสอนของตนใหดีขึ้น 
ชวยใหเกิดความเจริญงอกงามในดานอาชีพ ชวยพัฒนาความสามารถของครู 
 แฮรริส (Harris) ไดกลาวถึงความหมายของการนิเทศการศึกษาวา หมายถึง สิ่งที่บุคลากรในโรงเรียน
กระทําตอบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อจะคงไว หรือเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการดําเนินการเรียนการ
สอนใหเหมาะสมกับสถานการณและสงผลสะทอนไปถึงการพัฒนานักเรียน 
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 ชาญชัย อาจิณสมาจาร ไดใหคําจํากัดความวา การนิเทศการศึกษา คือกระบวนการสรางสรรคที่ไมหยุดนิ่ง
ในการใหคําแนะนําและการชี้ชองทางในลักษณะที่เปนกันเองแกครูและนักเรียนเพื่อปรับปรุงตัวเขาเอง และสภาพ
การเรียนการสอน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่พึงประสงค สันต ธรรมบํารุง ไดใหความหมายวา การนิเทศการศึ กษา 
หมายถึงการชวยเหลือ การแนะนําการชี้แจง การบริการ การปรับปรุงที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน ในการที่จะ
สงเสริมใหครูปรับปรุงการสอนใหดีขึ้น 
 ความหมายของการนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการพัฒนาครู เพ่ือใหครูปรับปรุงและพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู เพ่ือใหการจัดการศึกษาบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว การนิเทศการศึกษาจึงเปนกระบวนการในการ
แนะนําชวยเหลือ ครู ใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศนั้นอยูบนหลักการของ
ประชาธิปไตย ไดแก การเคารพซ่ึงกนัและกันระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา 
 ปจจุบันงานในดานการศึกษาไดเจริญกาวหนาไปมาก มีการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ประการ เปลี่ยนแปลง
หลักสูตร ความรูในสาขาวิชาการตาง ๆ เพิ่มขึ้น แนวความคิดและแนวการเรียนการสอนใหม ๆ เพ่ิมขึ้น ตลอดจน
การเปล่ียนแปลงจุดมุงหมายของการศึกษา แตยังพบวา ผูบริหาร ครู และผูเกี่ยวของบางคน ยังไมสามารถ
ปรับเปลี่ยนใหทันตอความเปล่ียนแปลง ปญหาดังกลาวขางตน สามารถถจะแกไขไดโดยอาศัยผูนิเทศ หรือ
ศึกษานิเทศก ซึ่งมีหนาที่นิเทศการศึกษาใหครูมีความเจริญงอกงามทางวิชาการ สามารถพึ่งตนเองได และนําความรู
เหลานี้ไปใชใหเปนประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนตามวัตถุประสงคที่วางไว ดังนั้นเรื่องการนิเทศ
การศึกษา จึงเปนเร่ืองสําคัญที่ศึกษานิเทศกควรจะไดศึกษาและทําความเขาใจในหลักการ กระบวนการ และวิธีการ
ของการนิเทศ การศึกษาเพื่อนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไปเพ่ือใหเกิดความเขาใจในเรื่องของการ
นิเทศการศึกษาดีขึ้น จึงขอนําเอาความรูเบื้องตนของการนิเทศการศึกษามากลาว ในรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 จากการศึกษาทางการนิเทศการศึกษา จากเอกสารตําราที่เผยแพร โดยเฉพาะการใหนิยามหรือให
ความหมายการนิเทศ รวมถึงบทบาทหนาที่และการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด 
แตละชวงแตละเวลา ปจจุบันเมื่อพูดถึงคําวา (Supervision) หมายรวมถึงการนิเทศการศึกษาและนิเทศการสอน 
ความหมายของการนิเทศ 
 ความหมายตามรูปศัพท พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ได ใหความหมายของ 
“การนิเทศ” วา หมายถึง การชี้แจง การแสดง การจําแนก 
 การนิเทศ ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา Supervision หมายถึง การตรวจตรา ตรวจการณ ซึ่งประกอบดวย 
Super และ vision คําวา Super หมายถึง ดีมาก วิเศษ vision หมายถึง การเห็น การมอง การดู พลังในการ
จินตนาการ ฉะนั้น Supervision จึงหมายถึง การมองเห็นที่ดีมาก เห็นโดยรอบ การดูจากที่สูงกวา การมองจาก
เบือ้งบน การมีโลกทรรศนะกวางขวางกวา 
 บุคคลที่ทําหนาที่นิเทศ เรียกวา Supervision ภารกิจหรือหนาที่ของผูนิเทศ คือ ใหการนิเทศหรือ 
Supervise ไดแก การชวยเหลือ แนะนํา ชี้แจง ปรับปรุง เพื่อชวยใหบุคลากรภายใตความรับผิดชอบแกปญหาท่ี
เกิดขึ้นแลว หรือกําลังเผชิญอยูใหลุลวงไปดวยดี รวมท้ังพัฒนางานท่ีบุคลากรกําลังปฏิบัติอยู ใหมีวิธีที่เหมาะสม มี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน การนิเทศภายในโรงเรียนเปนการดําเนินงานท่ีสําคัญอยางหนึ่ง
ซึ่งผูบริหารโรงเรียนกับครูอาจารยในโรงเรียนไดดําเนินการ โดยมีเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของเด็กนักเรียน ไดมีนักการศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาใหความหมายไวดังนี้ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ไดกําหนด การนิเทศภายใน หมายถึง การจัดการใหเกิดความรวมมือหรือ
ประสานงานกับบุคคลที่เก่ียวของเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การ
จัดกิจกรรมในโรงเรียน และการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ประเภทของงานนิเทศการศึกษา 
 การนิเทศการศึกษา อาจแบงออกตามวิธีปฏิบัติงานเปน 2 ประเภท 
 1. การนิเทศเพื่อการแกไข (Correction) เปนการนิเทศที่เกิดจากการพบขอผิดพลาดและบกพรองก็ให
หาทางชวยแกไขโดยวิธีการตาง ๆ 
 2. การนิเทศเพื่อปองกัน (Preventive) เปนการนิเทศท่ีพยายามหาวิธีการตาง ๆ มาจัดดําเนินงานเพื่อ
ปองกันปญหาตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 
จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน 
 การนิเทศภายในโรงเรียน เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาบุคคลผูนิเทศจึง
จําเปนตองเขาใจในจุดมุงหมายของการนิเทศ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลซ่ึงนักการศึกษาและ
หนวยงานทางการนิเทศภายในไดกําหนดจุดมุงหมายของการนิเทศไว ดังนี้ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2544) ไดกําหนดการนิเทศภายในมีเปาหมายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของโรงเรียน 4 ดาน คือ ดานบริหารจัดการ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการจัดกิจกรรมสงเสริม
ความรูและดานการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ 
 หลักการนิเทศภายในโรงเรียน เปนการดําเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่องใหครูทุกคนมีสวนรวม
รับผิดชอบ กิจกรรมการนิเทศที่ตรงกับปญหาและความตองการในการพัฒนาครู และเปนเปาหมายสําคัญที่สุดของ
การนิเทศภายใน ที่จะชวยครูใหประสบความสําเร็จในการปฏิบัติหนาที่การสอนที่มีผลตอนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด 
 งานวิชาการ หมายถึง งานที่เกี่ยวของ สงเสริม พัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนงานเก่ียวกับครูหรือนักเรียนก็ตาม เปนงานท่ีรวมภารกิจหลักของหนวยงานหรือโรงเรียน
ที่บงบอกถึงปรัชญา จุดมุงหมายในการปฏิบัติงาน เพื่อใหผูรับบริการซ่ึงไดแก นักเรียน ชุมชนไดรับการพัฒนาตนเอง
ดานความรู เจตคติ และทักษะตาง ๆ เพื่อนําไปสูเปาหมายและวัตถุประสงคของการศึกษาโดยเฉพาะ งานวิชาการ
จึงเก่ียวของกับหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การทําวิจัยในชั้น
เรียน และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การนิเทศงานวิชาการ หมายถึง การทํางานรวมกันระหวางผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมายและครูผูสอน 
เพื่อแกปญหางานวิชาการ ไดแก หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
การวิจัยในชั้นเรียน และการประกันคุณภาพการศึกษา 
การนเิทศภายนอกประสานกับการนิเทศภายใน 
 การนิเทศแบบนี้ เปนรูปแบบท่ีใชการนิเทศจากภายนอกประสานการนิเทศภายใน โดยมีจุดหมายให
โรงเรียนไดพัฒนาตนเอง นั่นคือ ใหมีการนิเทศจากภายนอกโดยศึกษานิเทศก เพ่ือใหบุคลากรหลักในโรงเรียน
สามารถนิเทศภายในไดอยางมีระบบ 
 การใหการนิเทศจากภายนอกประสานกับการนิเทศภายใน เปนการทํางานอยางประสานสัมพันธระหวางผู
นิเทศจากภายนอก คือ ศึกษานิเทศก กับผูนิเทศภายในหรือบุคลากรหลัก ในโรงเรียน ซึ่งตางฝายตางมีความพรอม
และขอจํากัดตางกัน ศึกษานิเทศกมีความพรอมในการนิเทศ แตมีขอจํากัดในฐานะที่เปนบุคคลภายนอก ซ่ึงยอม
เขาใจสภาพตาง ๆ ของโรงเรียนนอยกวาบุคลากรหลักในโรงเรียน สวนบุคลากรหลักในโรงเรียนก็มีความพรอมและ
ขอจํากัดตรงกันขาม การทํางานอยางประสานสัมพันธกันจึงเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของการนิเทศย่ิงขึ้น 
ศึกษานิเทศกตองมีบทบาท คือ ประสานงานประจําโรงเรียน และบทบาทของศึกษานิเทศโดยเฉพาะ 
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 แนวทางการปฏิบัติในการนิเทศภายนอก ประสานกับการนิเทศภายในโรงเรียนเฉพาะวิชา หรือเฉพาะงาน
การปฏิบัติตามขั้นตอนคือ 1) การเตรียมการนิเทศ 2) การดําเนินการนิเทศ 3) การเขียนรายงานผลการนิเทศ เมื่อ
การนิเทศเสร็จสิ้นลงศึกษานิเทศกก็จะตองรายงานการนิเทศทันทีทุกครั้ง โดยรายงาน 1) จุดเดนของโรงเรียน 2) 
ปญหาของโรงเรียนที่ตองนิเทศก 3) การใหความชวยเหลือของศึกษานิเทศก 
ขอบขายของงานนิเทศภายใน 
 การนิเทศภายในสถานศึกษาตองมีการวางแผน โดยยึดหลักการมีสวนรวมใหบุคลากรในสถานศึกษารูจัก
การทํางานเปนทีม รูจักแกปญหาท่ีเกิดจากการเรียนการสอน รวมทั้งสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองใหมี
ศักยภาพสูงสุด เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร 
 1. งานดานวิชาการ เปนงานท่ีเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช ใหบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา เชน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น การนํา
หลักสูตรสถานศึกษาไปใช และการออกแบบการจัดการเรียนรู การสงเสริมและสนับสนุนใหครูจัดทําและใชแผนการ
จัดการเรียนรู ตลอดจนการการสอนซอมเสริม การวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษ 
 2. งานดานบริหารบุคคล เพื่อใหบุคลากรในโรงเรียนไดรูและเขาใจหนาที่และความรับผิดชอบของตน การ
ติดตามดูแล ชวยเหลือใหฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย ใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ สรางบรรยากาศใน
การทํางาน เชน การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง การกําหนดความตองการ หนาที่และความรับผิดของ
บุคลากร การมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบ การปฐมนิเทศบุคลากรใหม ตลอดจนงานวิจัยและนิติกร 
 3. งานดานบริหารทั่วไป เปนงานท่ีเกี่ยวของกับระบบสํานักงานซึ่งมีขอกําหนดกฎเกณฑลิวีการที่แนนอน 
ไดแก งานธุรการและสารบรรณ งานทะเบียนและรายงาน งานขอมูลและสารสนเทศ งานจัดทําแผนปฏิบัติการและ
การจัดระบบการศึกษา งานประชาสัมพันธ งานระเบียบกฎหมาย กฎกระทรวง และขอปฏิบัติตาง ๆ ตลอดจน
กิจกรรม 5 ส 
 4. งานดานงบประมาณ เปนงานท่ีเกี่ยวของกับระบบการเงินและพัสดุ ไดแก งานงบประมาณ งานจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป งานจัดตั้งและจัดสรรของบประมาณประจําป งานเบิกจายงบประมาณ รายงานรายการใช
จายเงินงบประมาณประจําป 
ผูบริหารสถานศึกษากับการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 การนิเทศภายในจากบุคคลภายนอก ยังไมสามารถจะกระทําไดอยางทั่วถึง เพื่อเปนการกั้ปญหาในเร่ืองนี้ 
และใหสถานศึกษาสามารถปรับปรุงสงเสริมคุณภาพการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาไดดียิ่งขึ้น การนิเทศ
ภายในจึงควรอาศัยบุคลากรภายในสถานศึกษาเปนผูนิเทศดวยการมีผูบริหารสถานศึกษาทําหนาที่รับผิดชอบ และ
ใหการสนับสนุนเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งในเร่ืองนี้ไดมีผูกลาวสนับสนุนไวดังนี้ 
 1. การชวยเหลือครูดานวิชาการและดานบริหาร ไดแก 
  - ปฐมนิเทศครูใหม 
  - จัดประชุมครูกอนเปดภาคเรียน 
  - การสังเกตการณสอนในชั้น 
  - การเยี่ยมชั้นเรียน 
  - การสาธิตการสอน 
  - การใหคําปรึกษาหารือเปนรายบุคคลหรือรายหมู 
  - การจัดประชุมปฏิบัติงงาน 
  - การอบรมครู 
  - การจัดสัมมนา 
  - การจัดหนังสือที่มีคุณคาทางวิชาการ 
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  - ปรับปรุงหองสมุดใหทันสมัย และแนะนําครูใหใชหองสมุด 
  - แนะนําใหครูเปนสมาชิกของสมาคมททางวิชาการตาง ๆ 
  - จัดบริการโสตทัศนศึกษาใหแกครูเปนอยางดี และควรมีการสนับสนุนใหครูใชอุปกรณเหลานั้น 
 2. การชวยเหลือครูในดานปญหาสวนตัว ไดแก การดูแลทุกขสุขของครูในปกครองอยางเปนกันเอง มี
มนุษยสัมพันธที่ดีจนกระท่ังครูสามารถปรับทุกขดวยทั้งดานสวนตัว รวมทั้งปญหาในการทํางานสอดคลองเขากับ
เพื่อนรวมงานไดดี 
 3. การสรางขวัญของครูในสถานศึกษา ไดแก 
  - ชวยใหครูในสถานศึกษามีความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การบริหารและการดําเนินการสอนอยาง
เพียงพอ 
  - จัดสภาพการทํางงานไดดี สะดวกสบายเปนสุข 
  - ชวยใหครมูีความอบอุนสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางเปนสุขไมนอยหนาต่ําตอย 
  - เปนที่ปรึกษาที่ดีของครูไดทุกโอกาส 
  - สรางลักษณะนิสัยเปนผูนําใหครู เปดโอกาใหครูไดทํางานท่ีใชความคิดริเริ่มของตัวเองใหมากา 
  - พยายามใหครูรูสึกวาตัวเองมีความสําคัญ เปนสวนหนึ่งของหมูคณะเปนที่ยอมรับผูบังคับบัญชา
และเพื่อนรวมงานโดยท่ัวไป 
  - ครูใหญควรเปนผูมีจิตใจกวางขวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ของครู 
  - ชวยใหครูมีความสําเร็จในการงานมีความเจริญงอกงาม 
  - ใหครูมีสวนรวมในการวางนโยบาย 
  - ใหครูมีความนับถือตนเองไมรูสึกวาไดรับการหลูเกียรติ หรือเหยียดหยามหรือรูสึกดอย 
  - การดําเนินการตาง ๆ ในสถานศึกษาควรเปนประชาธิปไตย 
  - ครูใหญควรมีความยุติธรรมตอครูทุกคน 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ซึ่งอาจทําไดดังนี้ 
  - จัดตูรับฟงความคิดเห็นของครูภายในสถานศึกษา 
  - จัดใหมีการอภิปรายปญหาตาง ๆ ของสถานศึกษา 
  - จัดใหมีกลองรับฟงความคิดเห็นของสถานศึกษา 
  - จัดใหมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
  - ชวยใหครูประเมินผลการสอนของตนเอง  
  - ชวยใหครูรูจักการประเมินผลการเรียนและความกาวหนาของนักเรียน 
ความสําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน 
 บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ชวยเหลือเพื่อนครูที่มีปญหา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของเพื่อนครูและการ
ใชอุปกรณการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหาววิชา ทําใหผูเรียนไดความรูและสนุกสนาน
ในการเรียน เพราะเหมือนมีผูนิเทศกในโรงเรียน ทําใหครูและนักเรียนประสบความสําเร็จในการสอนและการเรียน
ของนักเรียน 
 หลักการนิเทศภายในแบบมีสวนรวม คือกระบวนการของความรวมมือในการแกไขปญหาอยางมีเหตุผล 
สอดคลองกับความตองการของครู เปนการสงเสริมสนับสนุน และใหความชวยเหลือครูในโรงเรียน ใหการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีรูปแบบการนิเทศภายในแบบมีสวนรวม 4 ขั้นตอน 
ประกอบดวย การวางแผน การปฏิบัติตามแผนที่ กําหนดการสังเกตผลท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และสะทอนผล
หลังจากการปฏิบัติงาน 
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 หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา (2546) กลาวถึงความสําคัญของการนิเทศการศึกษาวา เกิดขึ้นจาก
การที่นักการศึกษาของประเทศไทยนําระบบการจัดการศึกษาจากตางประเทศเขามาพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
ของประเทศไทย สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีผูบริหาร และขาราชการครูจําเปนตองพัฒนาตนเองและองคกรใหทันตอการเปล่ียนแปลงดังกลาว การ
นิเทศการศึกษาจึงมีบทบาทในการใหความชวยเหลือ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการของสถานศึกษา และพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดดวยวิธีตาง ๆ ที่จะชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุดและ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมจะเห็นวา การนิเทศการศึกษา เปรียบเหมือนเชือกที่ขวั้นเปนเกลียวเสน
เดียวกันกับการจัดการเรียนรู เพ่ือมุงสูจุดหมายในการพัฒนาผูเรียน 
 ความสําคัญและความจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียน โดยความรวมมือของครูทุกคนเปนเครื่องมือ
สําคัญในการบริหารโรงเรียนที่จะชวยใหประสบความสําเร็จในการรวมพลังของครูและพัฒนาครูใหมีความรู
ความสามารถในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและมีความ
มั่นใจ มีความภูมิใจที่ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานเกิดการพัฒนาท่ีถาวร 
แนวทางการปฏิบัติในการนิเทศภายนอกประสานกับการนิเทศภายในโรงเรียน 
 1. ใหมีศึกษานิเทศกผูประสานงานประจําโรงเรียน มีหนาที่ชวยเหลือประสานงาน เพ่ือใหศึกษานิเทศก
เฉพาะวิชาหรือเฉพาะงาน รวมทั้งวิทยากรอื่น ๆ เขามาชวยเหลือโรงเรียนนั้น ๆ 
 2. ศึกษานิเทศกประสานงานประจําโรงเรียน จะดําเนินการใหโรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในโรงเรียนที่
เขมแข็ง โดยใหบุคลากรหลักในโรงเรียนดําเนินการนิเทศ หรือทําใหเกิดความรวมมือกันในกลุมหรือสายชั้น 
 3. การดําเนินงานของศึกษานิเทศกในการนิเทศโรงเรียน ทั้งศึกษานิเทศก ผูประสานงานประจําโรงเรียน
และศึกษานิเทศกที่เขาไปชวยโรงเรียนเฉพาะวิชาหรือเฉพาะงาน ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 
 การเตรียมการนิเทศ ศึกษาขอมูลโรงเรียน โดยศึกษาขอมูลเดิมที่มีอยูใหละเอียด วางแผนและกําหนดการ
นิเทศ โดยกําหนดจุดประสงค กิจกรรม กลุมเปาหมาย ผูรวมนิเทศ เนื้อหาการนิเทศ เคร่ืองมือและสื่อการนิเทศ 
ตลอดจนแบบรายงาน การนิเทศ การวางแผนและกําหนดการนิเทศ 
 - เตรียมเครื่องมือหรือสื่อและแบบรายงานการนิเทศใหพรอม 
 การดําเนินการนิเทศ เขานิเทศในโรงเรียน ดําเนินตามกิจกรรมที่ระบุไวในแผนการนิเทศ โดยนิเทศ
บุคลากรหลักของโรงเรียน และรวมมือกับบุคลากรหลักเทานั้น จัดกิจกรรมนิเทศในลักษณะตาง ๆ เชน ประชุม 
สัมมนา สาธิต ทัศนศึกษา การรวมมือกันพัฒนาโรงเรียน การสรางความสัมพันธ ความคุนเคยกับโรงเรียนโดยออก
เยี่ยมโรงเรียนบอย ๆ อยางสมํ่าเสมอ คนหาจุดเดนหรือผลงานดีเดนของโรงเรียน และชวยในการประชาสัมพันธให 
เชน เขียนผลงานและนําโรงเรียนอ่ืนมาดูงาน เชิญผูบริหารไปเปนวิทยากร 
การเขียนรายงานการนิเทศ 
เมื่อการนิเทศเสร็จสิ้นลง ศึกษานิเทศกจะตองรายงานการนิเทศทันทีทุกครั้ง โดยใหรายงานดังนี้ 
 - จุดเดนของโรงเรียน 
 - ปญหาของโรงเรียนที่ตองนิเทศ 
 - การใหความชวยเหลือของศึกษานิเทศก 
 การนิเทศภายในโรงเรียนเปนสิ่งจําเปนที่โรงเรียนควรดําเนินการอยางตอเนื่อง ซ่ึงผูนิเทศอาจไดแก 
ผูบริหาร หัวหนาระดับชวงชั้น หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนางาน ครูแกนนํา ครูที่มีความรูความสามารถ
เฉพาะทาง และผูนิเทศอ่ืน ๆ 
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ผลการนิเทศภายในโรงเรียน 
 กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนเปนกิจกรรมที่สําคัญที่สุด โดยเปนการสนับสนุนการเรียนการสอน 
ภายในโรงเรียน ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ประกอบดวย 
การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ การวางแผน การปฏิบัติการนิเทศ การประเมินผลและรายงานผล 
 
แผนภูมิแสดงกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
ขอมูลยอนกลับ 
ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ 
 สภาพปจจุบัน หมายถึง สภาพเปนจริงกําลังเปนอยูหรือกําลังดําเนินการอยูขณะนั้น 
 สภาพปญหา หมายถึง สภาพความแตกตางของส่ิงที่เปนอยูหรือผลที่ปรากฏกับสิ่งที่ตองการใหเปนหรือ
เปาหมาย 
 ความตองการ หมายถึง สิ่งที่พึงปรารถนาตามจุดประสงคและเปาหมายที่วางไว 
 วิธีการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการมี 4 ข้ันตอน 
 1. สํารวจสิ่งที่เกี่ยวของกับปญหาของโรงเรียน 2. ตรวจสอบขอมูลใหแนชัด 3. หามาตรฐานและคุณคา
ของขอมูล 4. บันทึกรายการความตองการ 
 วัตถุประสงคของการศึกษาสภาพปจจุบันปญหา และความตองการ มีดังนี้  
 - เพื่อทราบสภาพการศึกษาและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในขณะนั้น  
 - เพื่อทราบสภาพที่เปนปญหา  
 - เพื่อทราบความตองการ  
 - เพื่อทราบปญหาและเพื่อบรรลุจุดประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 
 

สรุป  
 การนิเทศงานนิเทศภายในโรงเรียนเปนงานหลักที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอโรงเรียนตอผูบริหาร คณะครู 
และตอผลงานอันเปนสวนรวม กระบวนการนิเทศการศึกษาท่ีรวมกันวางแผนและปฏิบัติอยางเหมาะสมยอมสงผล
ใหเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพตองานของสถานศึกษาไดเปนอยางดี 
 การนิเทศภายในโรงเรียนจะดําเนินไปอยางไดผลตรงตามจุดประสงคจะตองมีกระบวนการและข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีดี ดังนี้ 
 1) การวางแผนการนิเทศการศึกษา เร่ิมจากการรับรูสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ จําเปนในการ
นิเทศการศึกษา ภายในโรงเรียน รวมกันของผูที่เกี่ยวของทั้ง 3 ฝาย คือ ผูบริหาร ผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ 
ตอจากนั้น ผูดําเนินการนิเทศจะตองทําการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา กําหนดจุดประสงค กําหนดทางเลือกใน
การแกปญหา หรือกําหนดทางเลือกสําหรับการดําเนินการนิเทศจนไดแนวทางในการดําเนินงาน ในขั้นตอนนี้ 
ผูบริหารจะตองรับรูถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรฝายตาง ๆ เพื่อติดตามงานตอไป 

การศึกษาสภาพปจจุบนั 
ปญหาและความตองการ 

การ
วางแผน 

การปฏิบัต ิ
การนิเทศ 

การ 
ประเมินผล 
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 2) การใหความรูกอนการนิเทศ อาจจะเชิญวิทยากร หรือผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอกมาใหความรู 
หลังจากการใหความรูแกผูรับการนิเทศไดเสร็จสิ้นลงไปแลวกอนจะส้ินสุดรายการ ควรจัดใหมีชวงเวลาสําหรับ
ขอตกลงในการทํางานดวย ขอตกลงนี้จะเปนแนวทางในการทํางาน และจะเปนเสมือนกฎหรือระเบียบ หรือสัญญา
ตอกลุม ซึ่งจะมีผลตอความตั้งใจและเอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศเปนอยางมาก 
 3) การดําเนินการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา ในขณะที่ผูรับการนิเทศไดลงมือปฏิบัติงานตามที่ไดรับความรู
มาแลว ผูนิเทศจะทําหนาที่นิเทศการปฏิบัติงานตามหนาที่ของตน สวนผูบริหารจะคอยสนับสนุนใหการปฏิบัติงาน
นิเทศดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 4) การสรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศ ผูมีบทบาทในการสรางเสริมกําลังใจก็คือผูนิเทศ ซึ่งจะทํา
การสรางเสริมกําลังใจแกผูรับการนิเทศ และอีกผูหนึ่งที่มีความสําคัญมากก็คือ ผูบริหาร ซ่ึงจะตองสรางเสริมกําลังใจ
แกผูปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาทั้งหมด คือ ทั้งผูใหการนิเทศและผูรับการนิเทศ 
 5) การประเมินผลการนิเทศ ผลที่ไดจากการประเมินควรนํามาเปนพื้นฐานสําหรับ การตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานการนิเทศตอไปอีก นั่นคือ หากไดผลดีแลวก็ดําเนินการนิเทศตอไปจนกระท่ังบรรลุเปาหมายสูงสุด คือ 
ผูรับการนิเทศไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนการถาวร หรือสามารถชวยเหลือตนเองไดแลว สําหรับกรณีที่ไมไดผล
ตามจุดมุงหมาย ก็ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขในสวนที่บกพรองหรือมีจุดออนตอไป 
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การสงเสริมการอานของประเทศไทย และแผนแมบทสงเสริมวัฒนธรรมการอานสูสังคมแหงการ
เรียนรูของไทย พ.ศ.2560-2564 
 
Reading encouragement and providing the prototypical plan for reading cultural 
encouragement to be the society of learning in Thailand in 2017-2021
 
ผูวิจัย   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปนณิชา  อุตตมะเวทิน 

มหาวิทยาลัยเวสเทริน 
 

บทคัดยอ 
การสงเสริมการอานของประเทศไทย และการจัดทําแผนแมบทสงเสริมวัฒนธรรมการอานสูสังคมแหงการ

เรียนรูของไทย เกิดจากกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาค
ประชาชน ตามยุทธศาสตรประชารรัฐซึ่งถือเปนพลังอํานาจที่สาํคัญในการแกปญหาสังคมที่เปนวิกฤตดานวัฒนธรรม
และเปนการสรางวัฒนธรรมใหมและปลูกฝงคานิยมการรักการอานแกประชาชนทุกชวงวัย  เปาประสงค (1) เพ่ือ
สรางสภาพแวดลอมในระดับชุมชนและสังคม ที่สนับสนุนใหคนไทยทุกชวงวัยมีพฤติกรรมรักการอานและการเรียนรู
ที่เขมแข็ง และมีทักษะการอานที่มีคุณภาพสามารถนําความรูมาใชประโยชนได  (2) เพ่ือชวยใหเกิดการบูรณาการ
การทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคและทองถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมเพื่อดําเนินการรวมกันอยางตอเนื่อง ใหเกิดวัฒนธรรมการอานขึ้นกับคนไทยทุกชวงวัย และนําสังคมไทยไปสู
สังคมแหงการเรียนรูในทายที่สุด(3) เพื่อยกระดับพลังทางปญญาและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศให
มั่นคงและย่ังยืนเทียบเทากับประเทศที่พัฒนาแลว 
 
คําสําคัญ : การสงเสริมการอาน 
 
ABSTRACT 

Reading encouragement and providing the prototypical plan for reading cultural 
encouragement to be the society of learning in Thailand have been occurred by the 
participation of all sectors; including, government, private, civil society and public sector 
according to civil strategy which is the powerful importance to solve the social problems in 
cultural phase and making new culture and for cultivating the popularity of reading to all 
ages people. 
Objective 

1. For creating environmental community to support all ages Thai people to be fond 
of reading habits, forcefully learning and to have a good quality reading skill that can use 
the knowledge effectively. 

2. For helping the working integration occur in the related sectors; including, 
central, provincial and local government and civil society to carry out together successively 
for being reading culture with all ages Thai people and can bring Thai society to society of 
learning lastly.

3. For enhancing intellectual power and the competitiveness of the country to be 
stable and sustainable to be equivalent to developed countries

Keyword (s) : Reading encouragemen 
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บทนํา
 ปจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ซับซอน อีกทั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเขามามีบทบาทในการดํารงชีวิตอยางมาก ทําใหทุกประเทศตองมีการปรับตัวเพื่อใหคงขีด
ความสามารถในการแขงขัน ซึ่งปจจัยแหงความสําเร็จคือประชากรมีคุณภาพ ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
หรือทุนมนุษยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560-2564) ใหมีศักยภาพอยาง
ตอเนื่องจึงเปนสิ่งจําเปน การอานและการเรียนรูของประชากรท่ีมีคุณภาพเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอชุมชน สังคม 
และการพัฒนาประเทศชาติในระยะยาว เนื่องจากเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการแสวงหาความรู และเปนบอเกิด
แหงองคความรูตาง ๆ รวมทั้งเปนเครื่องมือและกลไกในการพัฒนาการเรียนรู พัฒนาความคิดที่เปนระบบ พัฒนา
จิตใจและศักยภาพของมนุษย รวมทั้งชวยสรางจินตนาการกอใหเกิดความคิดสรางสรรค ซึ่งเปนกระบวนการในการ
สะสมทุนมนุษยเพ่ือความอยูรอดและการพัฒนาประเทศในยุคของสังคมแหงการเรียนรูและยุคดิจิทัลที่สภาวะ
แวดลอมตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
 
เนื้อหา  
 ประเทศไทย ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานการสงเสริมการอานมาต้ังแตป 
พ.ศ.2546 โดยประกาศใหเปน “ปแหงการอาน” และใหสํานักงานสถิติแหงชาติจัดทําวิจัยเรื่อง “การอานของ
ประชากร” ทุก 2-3 ป จนถึงปจจุบัน รวม 6 คร้ัง (ป 2546, 2548, 2551, 2554,2556 และ 2558)  
 ในป 2552 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 ใหมีการสงเสริมการอานเปนวาระแหงชาติ 
และประกาศใหวันที่ 2 เมษายน ของทุกปเปนวันรักการอาน ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกําหนดใหป 2552-2561 เปนทศวรรษแหงการอานของประเทศ มีการตั้ง
คณะกรรมการสงเสริมการอานเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 

ในป 2556 กรุงเทพมหานครไดรับการคัดเลือกใหเปนเมืองหนังสือโลก โดยองคกรยูเนสโก ทําใหใน
กรุงเทพมหานครมีโครงการมากมายที่จะรณรงคสงเสริมการอาน 

และเม่ือวันที่ 17 มกราคม 2560 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ (ราง) แผนแมบทสงเสริมวัฒนธรรมการ
อานสูสังคมแหงการเรียนรูของไทย พ.ศ.2560-2564 เพ่ือเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานและบูรณาการทํางาน
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยการดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนํากลไกประชารัฐมาใชเปน
แนวทางในการขับเคลื่อนแผนแมบท  

การจัดทําแผนแมบทสงเสริมวัฒนธรรมการอานสูสังคมแหงการเรียนรูของไทย เกิดจากกระบวนการมีสวน
รวมจากทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ตามยุทธศาสตรประชารรัฐซึ่งถือ
เปนพลังอํานาจท่ีสําคัญในการแกปญหาสังคมที่เปนวิกฤตดานวัฒนธรรมและเปนการสรางวัฒนธรรมใหมและ
ปลูกฝงคานิยมการรักการอานแกประชาชนทุกชวงวัย โดยมีผูทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการกํากับดูแลในการจัดทํา
แผนแมบท โดยนําผลการประชาพิจารณและขอเสนอแนะของภาคสวนตาง ๆ เพื่อนํามาผนวกกําหนดเปนแผนงาน/
แนวทางหลักที่มีทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน  
 “การอาน” หมายถึง การเขาใจสารและรับรูความหมายของสารจากตัวอักษรออกมาเปนถอยคํา ความคิด 
โดยผานกระบวนการคิด วิเคราะห ตีความ และประเมินคาของผูอานแตละคน ซ่ึงข้ึนอยูกับประสบการณและการ
รูจักนําความคิดที่ไดไปใชใหเกิดประโยชนอยางไร โดยจุดประสงคการอานคือเพื่อความรู เพ่ือความคิดทางปรัชญา 
และเพื่อความบันเทิงเปนการอานเพื่อฆาเวลา ดังนั้นการอานจึงกอใหเกิดคุณคาทั้งคุณคาทางอารมณ คุณคา
ทางดานสติปญญา และคุณคาทางดานสังคม 
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 สาระสําคัญของแผนแมบทฯ คือ การสรางเสริมพฤติกรรมและนิสัยรักการอานของคนไทยในทุกชวงวัยที่
เขมแข็ง และการสรางสภาพแวดลอมที่สนับสนุนการสรางวัฒนธรรมการอานของไทยดวยการพัฒนาแหลงเรียนรูให
มีคุณภาพและสามารถใหบริการอยางทั่วถึงทั้งในเชิงกลุมเปาหมายและเชิงพื้นที่ การสนับสนุนสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพื่อใหงายตอการเขาถึงแหลงเรียนรู และสรางแรงจูงใจและบรรยากาศท่ีเอื้อตอการอานและการสรางนิสัย
ในการรักการอาน รวมท้ังกําหนดนโยบายและดําเนินการสนับสนุนอยางตอเนื่อง โดยดําเนินการตามเปาหมายและ
แนวทางยุทธศาสตรชาติ ระยา 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย และโมเดลประเทศไทย 4.0 เพื่อสรางสภาพแวดลอม
ที่เอื้อใหคนทุกวัยในสังคมไทยมีวัฒนธรรมการอานที่เขมแข็งนําไปสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู อยางมั่นคงและ
ยั่งยืน ซึ่งแผนแมบทฯ ประกอบดวยวิสัยทัศน เปาหมายของแผน เปาประสงค ยุทธศาสตรและกลยุทธดังนี้ 
วิสัยทัศน “คนทุกวัยในสังคมมีวัฒนธรรมการอานที่เขมแข็ง”  
เปาหมายของแผน (Target) : “ภายใน 5 ป คนไทยใชเวลาในการอานที่มีคุณภาพมากขึ้นเฉลี่ย 90 นาทีตอวัน” 
เปาประสงค (Goal) 
 1. เพื่อสรางสภาพแวดลอมในระดับชุมชนและสังคม ที่สนับสนุนใหคนไทยทุกชวงวัยมีพฤติกรรมรักการ
อานและการเรียนรูที่เขมแข็ง และมีทักษะการอานท่ีมีคุณภาพสามารถนําความรูมาใชประโยชนได 
 2. เพื่อชวยใหเกิดการบูรณาการการทํางานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของทั้งในราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค
และทองถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อดําเนินการรวมกันอยางตอเนื่อง ใหเกิดวัฒนธรรมการอานขึ้นกับ
คนไทยทุกชวงวัย และนําสังคมไทยไปสูสังคมแหงการเรียนรูในทายท่ีสุด 
 3. เพื่อยกระดับพลังทางปญญาและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใหมั่นคงและย่ังยืน
เทียบเทากับประเทศที่พัฒนาแลว 
 ยุทธศาสตรที่ 1 ปลูกสรางพฤติกรรมรักการอานที่เขมแข็งใหกับคนทุกชวงวัยโดยมี เปาประสงค : คนไทย
ทุกชวงวัยมีทัศนคติที่ดีและตระหนักถึงประโยชนของการอาน และมีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูมากขึ้น  
ตัวชี้วัด ๑) คนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไปอานเพิ่มข้ึน ๒) คนไทยทุกชวงวัยใชเวลาอานเพิ่มมากขึ้นทุกป ๓) คนไทยเขา
รวมกิจกรรมรณรงคสงเสริมการอานและการเรียนรูเพ่ิมขึ้น 
 และกําหนดเปาหมายการดําเนินไวดังนี้ ในป 2560-2564 คนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไปอานเพิ่มขึ้น รอยละ 
85 และใชเวลาอานเฉลี่ย 90 นาที/วันอยางนอยรอยละ 5 
 ยุทธศาสตรที่ 2 อํานวยความสะดวกในการเขาถึงส่ือการอานของประชาชนทั้งในชุมชนเมืองและภูมิภาค 
เปาประสงค : ประเทศไทยมีแหลงเรียนรูและส่ือการอานทั้งในรูปแบบท่ีมีความหลากหลาย ทันสมัย และมีปริมาณ
เพิ่มข้ึน อันจะสงผลใหคนไทยทุกชวงวัยสามารถเขาถึงบริการแหลงเรียนรูและส่ือการอานไดอยางงาย สะดวก ทั่วถึง
และไมจํากัดเวลาและสถานท่ี ตัวชี้วัด ๑) มีแหลงเรียนรูทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือสงเสริมการอานที่มีคุณภาพ
และงายตอการเขาถึงเพิ่มข้ึน ๒) มีสื่อการอานที่มีรูปแบบหลากหลาย มีความทันสมัย และมีจํานวนเพิ่มขึ้น                
๓) มีชองทางหรือรูปแบบการเขาถึงแหลงเรียนรูและส่ือการอานที่หลากหลาย สะดวกและงายข้ึน 
 และกําหนดเปาหมายการดําเนินงานไวดังนี้ ในป 2560-2564 มีแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริมการอานที่มี
คุณภาพและงายตอการเขาถึงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใตและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 6 แหง มีสื่อการอานเพิ่มขึ้นทั้ง
รูปแบบและปริมาณ อีกทั้งมีนวัตกรรม/เทคโนโลยีใหมในการเขาถึงสื่อการอานเพิ่มมากข้ึน 

ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพแหลงเรียนรูและส่ือการอานเพื่อการเรียนรู เปาประสงค : ประเทศไทยมี
แหลงเรียนรูและสื่อการอานเพื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีความทันสมัยและสามารถใหบริการแกประชาชนอยาง
ทั่วถึง ตัวชี้วัด ๑) หอสมุดแหงชาติ และหองสมุดทุกประเภทมีบทบาทในการสงเสริมการอานของคนไทยที่มี
ประสิทธิภาพ ๒) ประชาชนมีสถิติการเขาใชบริการหอสมุดแหงชาติและหองสมุดทุกประเภทเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
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๓) มีแหลงเรียนรู หองสมุด/หรือมุมหนังสือในพ้ืนที่สาธารณะเพิ่มมากขึ้น ๔) มีสื่อการอานทั้งในรูปแบบที่มีความ
หลากหลาย ทันสมัย มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 และกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน โดยวัดจากความพึงพอใจของผูใชงานหอสมุด/หองสมุด ที่เพิ่มมาก
ขึ้น มีสถิติการเขาใชบริการเพ่ิมข้ึน การมีแหลงเรียนรูเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 5 และมีสื่อการอานที่ไดรับรางวัล
ระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตรที่ 4 สรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน เปาประสงค : การปรับปรุง
สภาพแวดลอมของชุมชนและสังคมใหเอื้อตอการสงเสริมการอาน โดยสงเสริมการมีสวนรวม มีกลไกขับเคลื่อนและ
มีการดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่องจนกลายเปนวัฒนธรรมการอานของคนไทยและสรางสังคมไทยใหเปน
สังคมแหงการเรียนรู ตัวชี้วัด ๑) มีการรณรงคสงเสริมวัฒนธรรมการอานอยางตอเนื่อง 
๒)ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน ๓)มีการกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานสงเสริม
วัฒนธรรมการอานที่ชัดเจน 

และกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน โดยวัดจากมีการรณรงคสงเสริมวัฒนธรรมการอานอยางตอเนื่อง
เพิ่มข้ึนอยางนอยรอยละ 5 มีเครือขายสงเสริมการอานเพิ่มข้ึนอยางนอย 90 เครือขาย มีการกําหนดเปน KPI ในคํา
รับรองปฏิบัติราชการทุกป 
ผลสําเร็จที่ไดจากแผนแมบทฯ มี 3 ระดับ ดังนี้ 

ระดับประชาชน : คนไทยทุกชวงวัยมีพฤติกรรมรักการอานและการเรียนรูที่เขมแข็งและมีทักษะการอานที่
มีคุณภาพสามารถนําความรูมาใชประโยชนไดในการพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติ 

ระดับสังคม : สภาพแวดลอมในระดับชุมชนและสังคมเอ้ือตอการเปนสังคมแหงการเรียนรู อีกทั้งองคกร/
ชุมชน/หนวยงานมีองคความรูที่เปนประโยชนในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของตนเอง และเปนสวนหนึ่งใน
การพัฒนาสังคมใหนาอยู 

ระดับประเทศชาติ : ประเทศชาติมีพลังทางปญญาและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศให
มั่นคงและย่ังยืนเทียบเทากับประเทศที่พัฒนาแลว 
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รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการสงเสริมวัฒนธรรมการอานสูสังคมแหงการเรียนรูของไทย 
จากรูปภาพท่ี 1 การทบทวนเอกสารงานวิจัย พบวา ปจจัยที่มีผลตอการอาน มีดังตอไปนี้ 

 
ปจจัยภายในตัวบุคคล คือ พฤติกรรมการอานของบุคคลที่มีนิสัยรักการอานและเห็นคุณคาของการอาน ซ่ึง

การสรางเสริมนิสัยรักการอานข้ึนอยูกับประสบการณที่ผูอานไดรับจากกิจกรรมการอานในชีวิตประจําวันและจาก
สภาพแวดลอม โดยองคประกอบท่ีมีผลตอการสงเสริมและพัฒนาดานการอาน อาทิ ระดับสติปญญา วุฒิภาวะความ
พรอม แรงจูงใจ สภาพรางกาย สภาพอารมณ สําหรับกิจกรรมสงเสริมการอานทําไดดวยการสรางแรงจูงใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการอาน การสรางโอกาสและหาเวลาอาน เร่ิมตนจากสิ่งที่ตนเองชอบหรือสนใจ และเขา
รวมกลุม/ชมรม/สมาคมกับนักอานหรือผูที่ชอบอานหนังสือ ทั้งนี้ ในการสรางความตระหนักและเห็นคุณคาของการ
อานขึ้นอยูกับเงื่อนไขและสภาพทางสังคม ฐานะทางการเงิน ขอจํากัดดานเวลา และการนําไปใชประโยชนตอตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 

ปจจัยภายนอกตัวบุคคล คือ โครงสรางพื้นฐานสนับสนุนการอาน  
แหลงเรียนรู ซึ่งในปจจุบันมีการพัฒนาแหลงเรียนรูจํานวนมากและมีรูปแบบการบริการที่หลากหลาย อาทิ 

หองสมุด ศูนยเรียนรู มุมหนังสือในสถานท่ีตาง ๆ เชน บาน โรงเรียน วัด ที่ทํางานและชุมชน เปนตน เพื่อดึงดูดให
ผูใชบริการสนใจสื่อตาง ๆ อาทิ สิ่งพิมพ สื่อออนไลน และโทรทัศน ที่มีคุณภาพ ตองมีเนื้อหาและรูปแบบท่ีสามารถ
เขาถึงสื่อไดงายและมีราคาถูก จะชวยกระตุนใหคนรักการอานเพิ่มมากขึ้นทั้งสี้ ในหลายประเทศหองสมุดเปนปจจัย
สําคัญในการสงเสริมการอานใหกับคนทั้งประเทศ ทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย 

แผนแมบทสงเสริม
วัฒนธรรมการอานสู
สังคมแหงการเรียนรู

ของไทย 
พ.ศ.2560-2564 

1. มีแหลงหนังสือที่นาสนใจ
และจูงใจ (ระดับชุมชน) 

2. ความงายแกการเขาถึง 
(ระดับชุมขน) 

3. อิทธิพลจูงใจจาก
สภาพแวดลอม (ระดับ
ครอบครัว ชุมชน สงัคม) 

1. มีนิสัยรักการเรียนรู 
2. มีแรงจูงใจจากภายใน
ตนเอง (เพื่อใชงาน/บันเทิง) 

ปจจัยภายนอกตัวบุคคล 

ปจจัยภายในตัวบุคคล 

 
กลุมเปาหมาย 

 
- ผูสูงอายุ 60 ป

ขึ้นไป 
 
- ประชาชนวัย

ทํางาน 
 
- เยาวชนวัย

เรียน 
 
- เด็กกอนวัย

เรียน 

- สังคมไทยเปนสงัคม
แหงการเรียนรู 

- มีสภาพแวดลอมของ
ชุมชน/สังคมที่เอ้ือ
ตอการอาน 

- บุคคลมีพฤติกรรมรัก
การอานที่เขมแข็ง 
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การงายตอการเขาถึงแหลงเรียนรู ดวยเทคโนโลยีการส่ือการและนวัตกรรมการอานที่ทันสมัย ทําใหมี
ชองทางการเขาถึงแหลงเรียนรูที่หลากหลายและจํานวนมากข้ึนในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส และสื่อสังคมออนไลน 
(Social media) ผานอุปกรณสื่อสารอัจฉริยะ (Smart device) อีกทั้งสงผลใหตนทุนการอานและการเขาถึงแหลง
เรียนรูการอานถูกลง ซ่ึงผูอานสามารถอานหนังสือหรือเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา 

แรงจูงใจและบรรยากาศที่เอื้อตอการอาน ในการสงเสริมการอานจําเปนตองอาศัยการบมเพาะและ
เสริมสรางนิสัยรักกากรอานท่ีเหมาะสมกับชวงวัยจากบุคคลท่ีอยูรอบขางที่มีอิทธิพลเพื่อสรางแรงจูงใจในการอาน 
ไดแก พอแม ครูอาจารย เพ่ือนฝูง ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ตลอดจนการสรางบรรยากาศท่ีเอื้อและกระตุน
ใหเกิดความสนใจและดึงดูดใหอานมากย่ิงขึ้น 

นโยบายและการดําเนินงานสนับสนุน เพ่ือสรางวัฒนธรรมการอานใหเกิดขึ้น รัฐบาลและหนวยงานที่
เกี่ยวของจําเปนตองใหความสําคัญและกําหนดเปนนโยบายในการพัฒนาประเทศ และมียุทธศาสตรและแผนการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งมีการดําเนินการอยางตอเนื่องจริงจัง 

จากรูปภาพท่ี 2 การท่ีประเทศไทยใหความสําคัญกับการอานหนังสือคอนขางนอย เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน สะทอนจากอัตราการอานออกเขียนได (Literacy rate) ขององคกรยูเนสโก 
(UNESCO) ในป 2558 พบวา คนไทยอายุ 15 ปขึ้นไป มีอัตราการออกอานเขียนได รอยละ 93.98 เปนอันดับ 7 ใน
อาเซียน ประกอบกับผลการประเมินขีดความสามารถในการแขงขันของสถาบัน IMD (International Institute for 
Management Development) ในป พ.ศ.2557 พบวา คุณภาพของการศึกษาไทยในการตอบสนองความตองการ
ของระบบเศรษฐกิจและภาคธุรกิจลดลง โดยดัชนีดานการศึกษาของไทยอันดับลดลงเกือบทั้งหมด จากรูปภาพที่ 3 
โดยเฉพาะดานภาษาอังกฤษ (อันดับที่ 57) อัตราการเขาเรียนมัธยมศึกษา (อับดับที่ 55) การพัฒนาทักษะการอาน
ออกเขียนไดของประชากร (ดันดับที่ 50) จากการเปรียบเทียบอันดับ 60 ประเทศ ซ่ึงเปนหน่ึงในปจจัยที่สงผลใหคน
ไทยอานหนังสือนอย 
 

 
 

รูปภาพที่ 2 ผลสํารวจอัตราการอานออกเขียนได ของ UNESCO ป 2558 
 
 

96.77 96.62 
96.3 

95.44 

94.64 94.51 
93.98 
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รูปภาพ 3 อันดับดัชนีดานการศึกษาของไทย จาก 60 ประเทศ 
 

 จากสถิติการเก็บขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ ประกอบกับการงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการ
อานของคนไทย ของ TK Park ในป พ.ศ.2551รูปภาพที่ 4 และการวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย รวมมือกับศูนยวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและธุรกิจในป พ.ศ.2558 ทําใหทราบวา คนไทยมีแนวโนม
พฤติกรรมการอานและระยะเวลาการอานเพ่ิมขึ้น โดยในป พ.ศ.2558 คนไทยท่ีมีอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไปอานหนังสือ
คิดเปนรอยละ 77.7 หรือ 48.8 ลานคน โดยผูอานสวนใหญอยูในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงมีการอานคิดเปนรอยละ 
93.5 และใชเวลาในการอานเฉลี่ย 95 นาที/วัน ซึ่งวัยเด็กและเยาวชนมีสัดสวนการอานสูงสุดอยูที่ประมาณรอยละ 
90 จากการสํารวจในป 2556 ซ่ึงอานเพียง 37 นาที/วัน นอกจากนี้ คนไทยยังใชเวลาการอานหนังสือนอกเวลา
เรียน/นอกเวลาทํางานนานขึ้น 29 นาที/วัน โดยในป 2558 คนไทยอายุ 6 ปขึ้นไปใชเวลาอานเฉลี่ย 66 นาที/วัน ซึ่ง
ทุกวัยใชเวลาในการอานเพ่ิมข้ึน เนื่องจากในการสํารวจคร้ังนี้ไดเพิ่มการอานขอความในส่ือสังคมอิเล็กทรอนิกส (สื่อ
สังคมออนไลน อันไดแก facebook, line, twitter),เว็บไซต,E-book, CD หรือไฟล,E-mail โดยวัยเด็กและเยาวชน
ใชเวลาในการอานนานกวาวัยอื่น และประชาชนสวนใหญกวารอยละ 96 ยังคงอานผานส่ือหนังสือ รองลงมารอยละ 
45.5 อานจากสื่ออิเล็กทรอนิกส และประเภทสื่อที่อานมากที่สุดไดแก หนังสือพิมพ ซึ่งมีถึงรอยละ 67.3 สําหรับการ
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส รอยละ 54.9 อีกทั้งแนวโนมการอานขาวลดลงแตมีความสนใจอานสารคดี/ความรูทั่วไปและ
บันเทิงเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลสํารวจเมื่อป 2556  
 แรงจูงใจในการอานสวนใหญมาจากตนเองท่ีมีนิสัยรักการอาน รอยละ73.3 ไดรับการสงเสริมจากครู
อาจารย รอยละ 24.0 ไดรับการสงเสริมจากพอแม ครอบครัว รอยละ 20.8 และเหตุผลของบุคคลท่ีไมอานสวนใหญ
มาจากชอบดูโทรทัศน รอยละ 41.9 รองลงมาไดแกไมชอบหรือไมสนใจ รอยละ 24.8 ไมมีเวลาอาน รอยละ 24.6 
อานหนังสือไมออก 20.6 สายตาไมดี รอยละ 19.3 ตามลําดับ 
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รูปภาพที่ 4 พฤติกรรมการอานของคนไทยในรอบ 8 ป (2551-2558) : นาที/วัน 
 

บทสรุป 
สังคมใดหากมีการดําเนินการในการปลูกฝง สงเสริม สนับสนุนใหคนในสังคมรักการอานไดสําเร็จ จะทําให

คนในสังคมนั้น ๆ รูขาวสารขอเท็จจริงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ทําใหสามารถเรียนรูและปรับตัวใหทันตอเหตุการณของโลก
ที่มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา รูจักใชขอมูลในการตัดสินใจ รูแนวทางในการแกปญหา และรูวิธีการที่ จะศึกษา
คนควาตอไป เพื่อนําความรูที่ไดไปปรับปรุงการดําเนินชีวิตใหทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคม ทําใหสามารถ
ปรับตัวใหเขากับสภาพสังคมไทยอยางเหมาะสมอันจะสงผลตอการพัฒนาสังคมและประเทศชาติโดยรวม  ใน
สังคมไทยเองก็เชนกัน หากมีการสงเสริมใหประชาชนรักการอานโดยเริ่มตั้งแตชวงเด็กเล็กกอนวัยเรียน อายุ 0-6 ป 
ซึ่งเปนชวงที่สมองเติบโตสูงสุดถึง 80% โดยการอานของพอแม และบุคคลในครอบครัว ท่ีมีเนื้อหาผอนคลาย จะ
ชวยสงเสริมพฤติกรรมในเรื่องการสรางกระบวนการเรียนรูใหกับเด็กเล็ก และจะเกิดการพัฒนาทักษะทางภาษา 
รวมถึงพัฒนาทักษาทางสมอง และควรมีการรณรงคสงเสริมใหแตละครอบครัวตองมีหนังสือเด็กในครอบครัวอยาง
นอย 3 เลม ตามบันทึกขอตกลงกับ UNICEF ซ่ึงการจัดใหมีหนังสือสําหรับเด็กภายในบานจะเปนการเพิ่มปจจัยของ
สิ่งแวดลอม ทําใหเด็กมีความใฝรู ใฝเรียน รักการอาน และไดรับการพัฒนาในทุกดาน ตามทฤษฎีหนาตางแหง
โอกาส วัยเด็กและเยาวชน ตองมุงสรางนิสัยรักการอานที่มีคุณภาพดวยการสอดแทรกประเด็นการอานในการศึกษา
ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน และกระบวนการเรียนการสอนของครูอาจารย รวมทั้งพัฒนาแหลงเรียนรูใหมีรูปแบบ
ที่เหมาะสมตอการเรียนรู และความชื่นชอบของเด็กและเยาวชน เพ่ือใหมีความรูความสามารถเพียงพอและเตรียม
ความพรอมเขาสูตลาดแรงงาน วัยทํางาน มุงสงเสริมการอานที่มีคุณภาพ ดวยการสนับสนุนใหสถานประกอบการ
หรือที่ทํางาน จัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการสงเสริมการอาน อาทิ มุมหนังสือ การจัดองคความรูเก่ียวกับการดําเนิน
กิจการหรือการทํางาน รวมทั้งจัดกิจกรรมสงเสริมการอานเพื่อสรางความตระหนักใหวัยแรงงานเพ่ิมทักษะการอาน
และนําใชประโยชนในการทํางาน ผูสูงวัย มุงสงเสริมการอานเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิต ดวยการสนับสนุนสื่อการ
อานที่เก่ียวของกบัสุขภาพ อาหาร และธรรมะ เพื่อใหมีความรูในการดูแลตนเองและเพิ่มคุณภาพชีวิตทั้งสุขภาพกาย
และจิตใจ 
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การเปลี่ยนแปลงการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21  
 
Education Administration in 21st Century
 
ผูวิจัย   รองศาสตราจารย ดร.สันตชัย  พูลสวัสดิ์  

อาจารยประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การเปลี่ยนแปลงการบริหารสําหรับการศึกษาไทยเปนเรื่องของสวนรวม สังคมไทยมีความหลากหลายท้ัง

ชาติพันธุ ศาสนา ประเพณี เมื่อการศึกษาเปนเร่ืองของทุกคน การปฏิรูปการศึกษาจึงไมใชหนาที่ของภาครัฐเพียง
ฝายเดียว ปญหาความเหลื่อมล้ําทางการ การปรบัปรุงพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ใหมีคุณภาพของพลเมืองโลกใหมที่
มีทักษะและความสามารถดังนี้ โดยการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ พลเมืองไทย สูพลเมืองโลก ปรับเปลี่ยนจุดเนน
(Reorientation) สรางคนเพ่ือปอนอุตสาหกรรม ไปตอบโจทยชีวิตและสังคม ปรับกระบวนทรรศน ปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรม การชวยเหลือเกื้อกูล มีเมตตามิตรไมตรีตอกัน เปลี่ยนประเทศไทยไปสูโลกที่หนึ่ง ทางการพัฒนา ไปสูที่
หนึ่งแหงการสรางเกียรติภูมิในความเปนชาติ เขาใจประวัติศาสตร รักชาติรักแผนดิน รูปแบบการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 ตองเปลี่ยนไป คือ สอนใหนอย เรียนรูใหมาก เรียนรูดวยตัวผูเรียนโดยตรง รวมมือมากกวาการแขงขัน เรียนรู
เปนทีมมากกวาเฉพาะคน การเปลี่ยนแปลงการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เปนยุคที่คนใชคอมพิวเตอร การดําเนินงาน
ในรูปแบบดิจิตอล ความสัมพันธในระหวางบุคคลอยูในรูปแบบความสัมพันธเสมือนมากยิ่งข้ึน  การเขาถึง
แหลงขอมูลและการเรียนรูที่ไมมีขอบเขตขอจํากัด ผูบริหารตองวางแผนการจัดการที่ชัดเจนเพื่อรองรับความ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น วิถีชีวิตของคนที่เปล่ียนแปลงทําใหพฤติกรรมการใชชีวิตของคนจะเปลี่ยนไป เทคโนโลยี
กลายเปนสวนหนึ่งของชีวิต เด็กรุนใหมจะใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตองลด
ความขัดแยง คนในยุคใหมจะเปนกลุมคนท่ีไมยึดติดกับที่ทํางาน มีความพรอมที่จะเปล่ียนงานใหมไดตลอดเวลา 
และนิยมที่จะทํางานแบบอิสระมากกวา ดังนั้นรูปแบบการบริหารจัดการจึงเปนอีกประเด็นสําคัญที่ทาทายผูบริหาร
ในการปรับตัวใหเขากับทีมงานรุนใหม เครื่องมือเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ไดแก การ
จัดการความรูในองคการ การสรางวัฒนธรรมองคกรที่เอ้ือตอการเปล่ียนแปลง การทํางานอยางเปนเครือขาย 
ทํางานรวมกับสถานประกอบการเพื่อการเรียนรูของผูเรียน การศึกษาไทยมีแนวโนมอยางไร เทรนดการศึกษาไทย
ตอบโจทยการศึกษาโลกมีอะไรบาง? ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู โรงเรียนประชารัฐ เปนโรงเรียนภายใตโครงการ 
“สานพลังประชารัฐดานการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผูนํา” สะเต็มศึกษา (STEM) การยกระดับภาษาอังกฤษ 
ภายใตโครงการ “การพัฒนาครูแกนนําดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” ป.1 อานออกเขียนไดภายใน 1 ป 
โครงการ DL Thailand เปนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลการผลิตครู
เพื่อพัฒนาทองถิ่น (คุรุทายาท) TEPE Online การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยระบบ TEPE Online 
เปนการพัฒนาดวยระบบออนไลน การรวบโรงเรียนขนาดเล็ก เปนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
เพื่อแกปญหาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. และการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เปนการปฏิรูปโครงสรางการศึกษาแบบเรงดวน เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงเขาสู
การบริหารการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
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Abstract 
An Educational Administration to change in 21st Century are responsibility by 

Ministry of Education and some parts connecting. Thai socials are different in nations, 
religions, and traditions when the education are all people, the reformation education are 
not only duty of the government. The problem of the official are not equal to develop the 
people in 21st Century having a good quality people in the new world and having skills and 
knowledge, Changing Identity of Thais people to world people, anything reorientation,
building manpower to serve industries, to response the live and the social, to adapt the
process and changing the cultural to help with others, to grace and friends, changing 
Thailand to the first world development county and going to the honorable nation, to 
understanding the history, loving nation and Mather land, the pattern Education 
Administration 21st have to change from to least teaching and more learning by themselves, 
to participate more than competition, team learning more than individual. An Educational 
Administration changing in 21st Century are the era persons using the computers working 
like as digit, the relation persons are going to a resemble, to the methods use to the data 
learning and knowledge are not limited, the administors should be planning and clearing for 
reserving an educational changing may be occurrence. The life ways of the persons 
changing will give the behaviors living of the persons changing, technology became to part 
of living, new children using implement to learn, the efficiency to manage must deleting 
conflict, the new people are not the group of fixing the job working, they are ready to 
change and getting a new job, and they are liking to work by themselves, therefore the type 
of management are very important to mange and adapting with the new team working, the 
interment for educational management of the schools in 21st century are managing 
knowledge in organization, building cultural in organization to easy to change, the works 
are network and working with the schools or organizations for learning of the learners, How 
are there education trending ? What are trending their education responsiveness in teach 
less, learn more ? Bracsart school is basic program “to coordinate power in the basic 

education and developing the leaders. STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics). The education are raising the English language under the project 
“developing the English Boot camp the aspect learning and teaching English language” 

primary 1 can read and write in one year. The project DLT (Distance Learning Thailand) is 
the development educational basic with technology educational distance (DL) to product 
teachers for developing in the communities, TEPE Online (Teachers and Educational 
Personals Entrancement) is the development teachers and personals is education TEFE 
online system, the development online system consist of small size schools which the 
policy is management of the small size education and solving the problem of the primary 
small size in office of the Basic Education Commission (OBEC), and driving the 
information education management the official working of Ministry of Education in all 
province, urging information structure education for receiving educational changing to 
administration in 21st century.  

Key word : Changing, Educational Administration in 21st Century 
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บทนํา 
การศึกษาเปนแบบรวมศูนยจากสวนกลาง ทําใหทองถิ่นไมสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหเหมาะสมกับ

พื้นที่ตนเองไดอยางเต็มที่ และไมมีการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการศึกษาภาคประชาชน นโยบาย
การศึกษา: เนนความเปนเลิศทางวิชาการจนบั่นทอนคุณภาพของผูเรียน ดวยการประเมินผลและตัวชี้วัดคุณภาพ
การศึกษาที่ยังไมหลากหลาย เนนการวัดผลจากคะแนนสอบเทานั้น คัดแตคนเรียนเกง จนอาจละเลยศักยภาพของ
ผูเรียนเปนรายบุคคล ซึ่งเม่ือหลักสูตรผูกติดอยูกับหลักสูตรกลาง จึงทําใหองคความรูทองถิ่นและความสามารถของ
นักเรียนที่มีความแตกตางหลากหลายทั้งเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมคอยๆ สูญหายไป เปาหมายการศึกษา: เนน
การผลิตคนเขาสูตลาดแรงงานเพ่ือตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจเปนหลัก จึงขาดความหลากหลายของ
ผูเรียน ลดทอนความสุขจากการเรียนรู และการเชื่อมโยงกับสวนรวม สังคมและโลก จุดมุงหมายทา งการศึกษา
กลายเปนปริญญาบัตรมากกวาการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต กอใหเกิดปญหาการลาออกจากงาน หรือการ
เลิกเรียน (drop out) จากระบบการศึกษา 

สําหรับการศึกษาไทยยังขาดแนวคิดของการมีสวนรวม เพราะการศึกษาไมใชเรื่องของคนใดคนหนึ่ง แต
เปนเรื่องของสวนรวม สังคมไทยมีความหลากหลายทั้งชาติพันธุ ศาสนา ประเพณี แตการศึกษากลับยังไมมีความ
หลากหลายมากพอ เม่ือการศึกษาเปนเร่ืองของทุกคน การปฏิรูปการศึกษาจึงไมใชหนาที่ของภาครัฐเพียงฝายเดียว 
แตตองดําเนินการดวยความรวมมือจากทุกภาคสวน การจัดสรรงบประมาณปจจุบัน ยังมีความเหล่ือมล้ํา ไมเทา
เทียม และไมสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ โดยการศึกษายังคงกระจุกตัวอยูในเมืองใหญ สวนโรงเรียนเล็กๆ ใน
ชนบทจะไดรับงบประมาณนอย บุคลากรนอย กลายเปนปญหาความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาตามมา  โรงเรียน
กลายเปนพื้นที่การแขงขันของนักเรียน มากกวาพ้ืนท่ีแหงการเรียนรู เนนการทองจํามากกวาการคนพบตัวเอง ซ่ึง
การศึกษาแบบคัดคนเกง และคาดหวังใหเด็กทุกคนเรียนเกง จึงเปนสาเหตุใหเด็กจํานวนมากไมอยากเรียน และ
เรียนไมจบ เด็กท่ีเรียนจบจากระบบการศึกษากระแสหลัก เดินเขาสูตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ทําใหเด็กตอง
เดินทางเขามาอยูในเมือง และออกจากทองถ่ิน และไมมีโอกาสไดกลับมาพัฒนาชุมชนและสังคมที่ตนเองอยู  
 หนวยงานดานการศึกษา และคนจํานวนมากยังคงมีความเขาใจผิดเกี่ยวกับการศึกษาทางเลือก วาเปน
การศึกษาสําหรับกลุมที่ขาดโอกาสในการเขาถึงการศึกษากระแสหลัก ทั้งๆ ที่เปาหมายของการศึกษาทางเลือก คือ
การจัดการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการ ความชอบ และความถนัดที่แตกตางกันในผูเรียนแตละบุคคล  อาจ
กลาวไดวาปญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา พบวา เกิดจากหลายสาเหตุ เชน รายไดอัตราคาจางแรงงานทักษะ
สูง(อุดมศึกษา) เพิ่มขึ้นมากกวาคาจางแรงงานท่ีมีทักษะต่ํา(มัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา) การเขาถึง
สถานศึกษาที่มีคุณภาพแตกตางกัน การจัดสรรทรัพยากรอุดหนุนการศึกษาที่ไมเทาเทียมระหวางสถานศึกษาของรัฐ
และเอกชน ความเหล่ือมล้ําทางภูมิศาสตร แตกตางกันระหวางชนบทและในเมือง ระบบการศึกษายังเหลื่อมล้ํา
ระหวางหนวยงานตางสังกัดหรือสังกัดเดียวกันแตตางพื้นที่ เชนโรงเรียนสังกัดกระทรวงมหาดไทย โรงเรียน ตชด. 
เปนตน นักเรียนยากจนยังขาดโอกาสเขารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ระบบเงินไมไดชวยลดความเหลื่อมลํ้าดาน
การศึกษา โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาคุณภาพและการจัดสรรทรัพยากรยังมีความเหลื่อมล้ําอยู ปญหา
คุณภาพของผูเรียน เกิดจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีวัดจากผลการสอบ O-NET โดยเฉพาะวิชาหลักทั้งประเทศยัง
อยูในเกณฑต่ํา การกระจายคุณภาพการศึกษาที่จัดใหประชาชนท้ังประเทศยังแตกตางกันสูง คะแนนเฉล่ีย PISA 
วิชาการอาน คณิตศาสตร วิทยาศาสตรอยูในเกณฑต่ํา ปญหาวัฒนธรรมการเรียนรู การคัดเลือกคนเขาทํางาน 
ผลงานของผูเรียนไมสัมพันธกับความกาวหนาในวิชาชีพของครูและผูบริหาร คุณภาพของคนไทยทุกกลุมวัยยังมี
ปญหา คุณภาพการศึกษาการเรียนรูของคนไทยยังอยูในระดับต่ํา อุดมศึกษาเปดหลักสูตรโดยไมคํานึงถึงความ
ตองการของตลาดแรงงาน คนไทยสวนใหญยังไมใหความสําคัญกับการเรียนรู ระบบการศึกษาและการพัฒนา
บุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังเปนจุดออน การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษายังไมเหมาะสมและ
ขาดความคลองตัว รวมท้ังปญหาดานคุณธรรมจริยธรรมท่ียังไมตระหนักถึงความสําคัญ ปญหาคุณภาพของครู เกิด
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จากผูบริหาร ครู อาจารยสวนใหญไมรักการอาน ใฝเรียนรู การคัดเลือกคนมาเปนครูและการประเมินให
คาตอบแทนเนนปริญญา ครูไดรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น สวนทางกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การทํางานของครูอยู
ภายใตระบบราชการ ผูบริหารสถานศึกษาขาดระบบเตรียมการฝกฝน การเรียนบริหารการศึกษาแบบบรรยายตาม
ทฤษฎีวัดผลดวยการสอบ คัดเลือกตามอาวุโส ครูที่มีความรูดี สอนเกง มองไมเห็นโอกาสกาวหนาในอาชีพก็ไปทํา
อาชีพอื่น การปรับเงินเดือนครู ไมขึ้นกับสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน มีการขึ้นเงินเดือนครูแบบหนากระดานเทากันทุก
คน ปญหาระบบการผลิตครูและพัฒนาครู เชน สถาบันการศึกษาตางๆมักจะเปดสาขาท่ีมีครูอาจารยโดยลงทุนไม
มาก การขยายตัวของ ครุศาสตร ศึกษาศาสตร(ที่มาเปนครู) ปริมาณบัณฑิตมากแตคุณภาพลดลง ในปพ.ศ. 2560 มี
ผูจบคณะท่ีผลิตครูมากถึง 60,000 คน การผลิตครูบางสาขามากเกินไป บางชวงเวลามีนโยบายจํากัดจํานวน
ขาราชการ สิ่งสําคัญคือ บัณฑิตที่จบสาขาขาดแคลนมีคุณภาพอยูในเกณฑต่ํา  ปญหาคุณภาพการจัดการของ
สถานศึกษา(โรงเรียน) ผูบริหารสถานศึกษา พบวา รวมอยูที่สวนกลาง การประเมินผลการปฏิบัติงานเนนงานเชิง
ปริมาณและการทํางานถูกระเบียบมากกวาการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ขาดระบบการตรวจสอบดูแลความ
รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ โรงเรียนที่มีคุณภาพอยูในเมืองใหญและมีจํานวนนอยเมื่อรวมโรงเรียนทั้งหมด ไมได
กระจายทั่วถึงอยางเปนธรรม การกระจายอํานาจเปนเพียงรูปแบบไมไดเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระ ควรมีการปฏิรูป
ระบบการเรียนรูและสภาพแวดลอมทางการศึกษาทั้งสังคม ปญหาดานโอกาสทางการศึกษา พบวา ระดับการศึกษา
ของแรงงานไทยยังอยูในเกณฑต่ํา กลุมวัยแรงงานผลิตออกมาเปนแรงงานตํ่าไมสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน ปญหาดานการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษา นักเรียนสายอาชีวศึกษาไดรับเงินตอหัวนอยกวา
นักเรียนสายสามัญ ขาดอิสระในการบริหารทรัพยากรดานการศึกษา จัดสรรงบไมคํานึงถึงตนทุนจริงที่จะบรรลุผล
การศึกษาที่คาดหวัง เงินอุดหนุนสายอาชีวศึกษาไมคํานึงถึงตนทุนความจริงที่แตกตางกันในแตละสาขา ปญหาหลัก
คือการจัดสรรงบท่ีไมเหมาะสม .ปญหาการวัดผลและประเมินผลการศึกษา พบวา ระบบการประเมินผลผูเรียนใช
ขอสอบไมไดมาตรฐาน เนนวัดเนื้อหามากกวาความเขาใจ ระบบการประเมินครูไมไดเชื่อมโยงกับผลการเรียน เสี่ยง
ตอการเลนพวกพอง คุณภาพโรงเรียนไมไดขอมูลที่ถูกตอง ไมไดคําแนะนําที่เปนประโยชนมากนัก ปญหาและความ
ทาทายจากสภาวการณของโลก พบ แรงกดดันจากภายนอกท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม แรงกดดันภายในจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่เขาสูสังคมผูสูงวยัและประเทศไทย 4.0 ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยมวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมของคน การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ตองแลกกับทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลาย ปญหาดาน
การศึกษาปฐมวัย(เด็กเล็ก) พบวา เด็กเล็กวัย 3-5 ป เขาเรียนประมาณ 60%ของประชากรวัยเดียวกัน สวนใหญ
เรียนในศูนยเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลคุณภาพตํ่าและปานกลาง สวนเด็กวัยเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน อายุ 
3-17 ปไมไดเรียนมีสัดสวนสูงมาก เด็กเล็กอายุ(0-5 ป) มีปญหาพัฒนาการไมสมวัย กลุมอายุ 3-17 ปมีปญหาดาน
คุณภาพ ขาดการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสรางในเร่ืองการพัฒนาครู เด็กในวัยเรียนไดเรียนอนุบาลถึงการศึกษา
ภาคบังคับไมทั่วถึง  

ทั้งนี้สาเหตุความไมสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษา คือ ผูนําประเทศทั้งนักการเมือง ผูบริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ขาดความคิดอานท่ีจะปฏิรูปเปลี่ยนแปลงในโครงสราง 2 ประการ คือ ผูมีอํานาจสูงมอง
ไมเห็นจุดออนของตน และผูมีอํานาจมีความสนใจ ความรูความเขาใจเรื่องการศึกษาและพัฒนาที่จํากัด วัฒนธรรม
การเรียนรูของคนไทยที่มองการศึกษามีปญหา พัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอุตสาหกรรมสุดโตง และคนไทยสวน
ใหญมีความรูเขาใจเรื่องสิทธิและหนาที่พลเมืองนอยมาก อีกทั้งผลงานวิจัยเรื่องสภาวะการศึกษาไทยที่รวบรวม
วิเคราะหและสังเคราะหจากหลายเลม จนเปนขอเสนอแนะ ตั้งแตสงเสริมการกระจายอํานาจท่ีจริงจังและตอเนื่อง 
ปรับสัดสวนเวลาเรียนวิชาหลัก เพ่ิมการลงทุนในระดับปฐมวัย(เด็กเล็ก) สงเสริมภาคเอกชนมีบทบาทดานการศึกษา
มากข้ึนอยางตอเนื่อง จัดสรรคูปองหรืองบอุดหนุนโดยตรงตอผูเรียน พัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาดวยการเพิ่มทักษะท่ี
ไมเจาะจง เปนตน สําหรับการเปล่ียนแปลงเขาสูการบริหารการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จึงเปนภารกิจที่เรงดวน ใน
การรวมมือกันระหวางหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
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การบริหารการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
พลเมืองในศตวรรษท่ี 21 
คุณภาพของพลเมืองโลกใหมที่มีทักษะและความสามารถดังนี้ 

1. Technical Skill 30% (คิดคํานวณ, ภาษาที ่2, ภาษาแม, ICT) 
2. Soft Skill 70% 1) Deep Listening 2) Self Disciplines 3) Body Language 4) Verbal 

Communication 5) Multi Cultural Approach 
การศึกษาไทยกับการเตรียมพรอมเขาสูศตวรรษที่21 (สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2557) 

1. ปรับเปล่ียนอัตลักษณ(Identity) พลเมืองไทย สูพลเมืองโลก 
2. ปรับเปล่ียนจดุเนน(Reorientation) สรางคนเพื่อปอนอุตสาหกรรม ไปตอบโจทยชวีิตและสงัคม 
3. ปรับกระบวนทรรศน(Paradigm) จากชนะธรรมชาติ ตองอยูรวมกับธรรมชาต ิ
4. ปรับเปล่ียนวฒันธรรม จากสงัคมแขงขันฟาดฟนไปสู ชวยเหลือเกื้อกูล มีเมตตามิตรไมตรีตอกัน 
5. เปลี่ยนประเทศไทยไปสูโลกที่หนึ่ง (First World Nation) ทางการพฒันา ไปสูที่หนึง่แหงการสราง

เกียรติภูมิในความเปนชาต ิเขาใจประวัติศาสตร รักชาติรักแผนดิน 
รูปแบบการเรียนรูในศตวรรษที่ 21ตองเปลี่ยนไป 
วิจารณ พาณิช (2554) ไดกลาวถึงลักษณะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21ไววา 

1. สอนใหนอย เรียนรูใหมาก (Teach Less,Learn more) 
2. เรียนรูดวยตัวผูเรียนโดยตรง (Student-directed Learning) 
3. รวมมือมากกวาการแขงขัน (Collaborative>Competitive) 
4. เรียนรูเปนทีมมากกวาเฉพาะคน (Team>Individual Learning) 
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โลกแหงความรูเปลี่ยนไป 
1. ความรูไมไดอยูที่หองเรียนหรือหองสมุด หรือครูอีกตอไป–Global Classes 
2. E-Learning จะเขามามีบทบาท? 

2.1 การจัดการความรูจึงเปนหัวใจสําคัญ 
2.2 Explicit + Tacit =ความรูในโลกนี ้

การเปลี่ยนแปลงการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
1. ความเปลีย่นแปลงสาํคัญทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเปนปจจยัสําคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนนิชีวิตของ

คนในยุคปจจบุัน เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชชีวิตตัง้แตตื่นนอนจนกระท่ังการกลบัไปสูหองนอน ตัวอยาง
ปรากฏการณความเปลีย่นแปลงเชน  

  1.1 เปนยุคที่คนใชคอมพิวเตอรโดยไมรูตัววาใชคอมพิวเตอร เนื่องจากคอมพิวเตอรที่เล็กลงแตมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนและแปลงรูปทรงเปนผลิตภัณฑเครื่องใชตางๆ เชน นาฬีกา แวนตา ตูเย็น โทรทัศน โทรศัพท 
ทั้งหมดสามารถประมวลผลนําเสนอเสนอไดไมแตกตางจากคอมพิวเตอรตั้งโตะ ยิ่งไปกวานั้นอุปกรณคอมพิวเตอร
ดังกลาวจะเชื่อมตอขอมูลระหวางกันอยางสะดวกและรวดเร็ว ผูคนสามารถเชื่อมตอและถายโอนขอมูลจํานวน
มากมายไดอยางสะดวกและเปนอิสระ และสามารถใชอุปกรณที่หลากหลายในการเขาถึงขอมูลได 

  1.2 การดําเนินงานในรูปแบบดิจิตอล อันเนื่องจากการเชื่อมตอขอมูลสารสนเทศ ทํา ใหระบบ
ดิจิตอลมีบทบาทในการดําเนินธุรกรรมตางๆ ทั้งดานการเงิน การส่ือสาร หรือการปฏิบัติงาน ผูคนสามารถ
ปฏิบัติงานหรือทําธุรกรรมตางๆ ไมวาจะอยูที่ไหนเวลาใดเพียงแคสามารถเช่ือมตอเขาสูระบบอินเตอรเน็ตไดเทา
นั้นเอง ขณะเดียวกันการใชอินเตอรเน็ตก็ใหความสําคัญตอการระบุตัวตนของผูใชมากขึ้นดวยเชนกัน ทั้งนี้เพื่อสราง
ความปลอดภัยสําหรับผูใชเองดวย 

  1.3 ความสัมพนัธในระหวางบุคคลอยูในรูปแบบความสัมพันธเสมือนมากยิ่งขึ้น เปนอีกสภาพการณ
หนึ่งท่ีเกิดขึ้นสําหรับศตวรรษที่ 21 ขอบเขตทางภูมิศาสตรไมสามารถขวางการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลได เพราะ
เปนการสื่อสารทําใหเกิดความสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลน แตทั้งนี้ผูคนในยุคนี้จําเปนตองมีทักษะทางภาษาที่
มากกวาคนในยุคที่ผานๆ มา 

  1.4 การเขาถึงแหลงขอมูลและการเรียนรูที่ไมมีขอบเขตขอจํากัด ผูคนสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย
ผานเครื่องมือที่หลากหลาย ในขณะเดียวกับแหลงขาวก็สามารถนําเสนอขอมูลขาวสารสูสาธารณะไดอยางงายดาย
และรวดเร็ว แตเมื่อการเขาถึงขอมูลไมใชเรื่องยาก ความยากกลับเปนเร่ืองของการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
ขาวสาร ผูคนจําเปนตองตรวจสอบขอมูลมากข้ึน เพื่อใหแนใจถึงความถูกตองในขอมูลที่ไดรับ 

จากกระแสความเปลี่ยนแปลงขางตน ทําใหในประเทศสหรัฐอเมริกามีการพูดคุยเรื่องนี้และไดมีการพัฒนา
แนวคิดเรื่อง "ทักษะแหงอนาคตใหม: การเรียนรูในศตวรรษที่ 21" โดยความรวมมือของภาคสวนวงการนอก
การศึกษาที่ประกอบดวย บริษัทเอกชนชั้นนําขนาดใหญ เชน บริษัทแอปเปล บริษัทไมโครซอฟท บริษัทวอลดิสนีย 
องคกรวิชาชีพระดับประเทศ และสํานักงานดานการศึกษาของรัฐ รวมตัวและกอตั้งเปนเครือขายองคกรความ
รวมมือเพื่อทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) หรือเรียกยอๆวา เครือขาย 
P21 ซึ่งเครือขายเห็นวา การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะที่เพิ่มเติมจากคนใน
ศตวรรษที่ 20 และ 19 เด็กและเยาวชนจําเปนตองมีทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ซึ่งมีองคประกอบคือ 3R4C 
คือ 3 R ไดแก Reading (การอาน), การเขียน(Writing) และ คณิตศาสตร (Arithmetic) และ 4C ไดแก Critical 
Thinking (การคิดวิเคราะห), Communication (การสื่อสาร), Collaboration (การรวมมือ) และ Creativity 
(ความคิดสรางสรรค) รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะดานสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหาร
จัดการดานการศึกษาแบบใหม 
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ทักษะสําคัญสําหรับคนยุคศตวรรษท่ี 21 ดังกลาวจะเปนตองอาศัยการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
เพราะการจัดการศึกษาในรูปแบบเดิมไมสามารถใชการสอนแบบเดิมๆ ที่เนนการถายทอดจากครูผูสอนไดอีกตอไป 
ดังนั้นจึงการปฏิรูปการจัดการเรียนรูจึงเปนโจทยสําคัญสําหรับทุกภาคสวน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการดําเนินการ
ปฏิรูปที่มีประสิทธิภาพ และการปฏิรูปการจัดการเรียนรูจะสําเร็จไดก็ตองดวยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
พรอมรับกับความทาทายความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

2. ความทาทายทางการบริหารในความเปลี่ยนแปลง 
เปาหมายการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป จากเดิมที่เนนองคความรูที่ผูเรียนจะตองไดรับมาเปนเรื่องของ

สมรรถนะของผูเรียน การละเลยเร่ืองของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนดานการบริหารจัดการสถานศึกษาก็หมายถึง
ความลมเหลวของการปฏิรูปการศึกษาในภาพรวมดวยเชนกัน ทั้งนี้ในการปรับเปล่ียนการบริหารสถานศึกษา
จําเปนตองใหความสําคัญตอประเด็นตางๆ ดังนี้ 

   2.1 สภาวะทางสังคม ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 มีความเปนไปไดสูงมากที่จะเขาสูสังคม
ผูสูงอายุเชนเดียวกับในหลายประเทศที่ไดเขาสูภาวะนี้ไปแลว สภาวะนี้เกิดขึ้นจากการที่อัตราการเกิดลดลง คนมี
อายุยืนขึ้น สภาพดังกลาวนี้จะสงผลกระทบตอการจัดการศึกษาดวยเชนกันอยางนอยในสองประเด็น คือ 1) 
บุคลากรการศึกษาที่จะมีโอกาสขาดแคลน และจําเปนตองขยายอายุการทํางานของบุคลากร และ  2) การจัดการ
ศึกษาจําเปนตองออกแบบสําหรับการจัดการศึกษาสําหรับผูสูงอายุมากข้ึน เพราะเปนคนกลุมใหญของสังคม และ
การศึกษาก็ไมสามารถหยุดอยูเพียงในวัยการศึกษาหรือวัยทํางาน สองประเด็นนี้เปนโจทยสําคัญหนึ่งสําหรับ
ผูบริหารในปจจุบันที่จะตองวางแผนการจัดการที่ชัดเจนเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  

   2.2 ความเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคน พฤติกรรมการใชชีวิตของคนจะเปล่ียนไป สังเกตไดอยาง
งายจากพฤติกรรมการซื้อสินคาที่ปจจุบันการซื้อขายผานอินเตอรเน็ตมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น เครือขายสังคมก็เขามามี
บทบาทตอการตัดสินใจของคนมากขึ้น ขณะเดียวกันพฤติกรรมการทํางานของคนเปลี่ยนไป ตองการความสําเร็จ
และการยอมรับที่เร็วมากข้ึน การยึดมั่นในองคกรอาจจะนอยลงไป จึงเปนความทาทายของการบริหารทรัพยากร
มนุษยในองคการที่จะตองเอื้อตอการใชทรัพยากรอยางเต็มประสิทธิภาพพรอม กับการสรางขวัญกํา ลังใจใหกับ
บุคลากรเพื่อใหบุคลากรที่มีความสามารถอยูกับองคการไปนานๆ  

   2.3 การเขาถึงเทคโนโลยี เทคโนโลยีกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิต เด็กรุนใหมจะใชเปนเครื่องมือใน
การเรียนรู บุคลากรในสถานศึกษาก็จําเปนตองเปนคนท่ีสามารถนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
พรอมทั้งใชเปนเครื่องมือในการคนควาพัฒนาความรูของตนเอง ขณะเดียวกันยังจะตองสามารถนําเอาเทคโนโลยีมา
ใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาอีกดวย แตทั้งนี้การยอมรับและการใชเทคโนโลยีของบุคลากรในสถานศึกษาจะมี
ระดับความสามารถที่แตกตางกัน การนําเอาเทคโนโลยีมาใชจึงจําเปนตองมีแผนการจัดการท่ีชัดเจน เชนเดียวกัน
กับการวางโครงสรางพื้นฐานท่ีเก่ียวของที่จะตองมีทั้งการลงทุนและการพัฒนาบุคลากรไปพรอมๆ กัน  

   2.4 ความหลากหลายและความขัดแยงกับ ในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาจําเปนตองเปนองคการ
ที่เปดรับความหลากหลายและความแตกตางที่มากข้ึน พรอมๆ กับความจําเปนในการสรางใหเกิดความเปนเอกภาพ
ในองคการ เพราะเอกภาพในองคการคือหัวใจของความสําเร็จ การทํางานเปนทีมคือเคร่ืองมือสําคัญในการ
ขับเคลื่อนองคการสูเปาหมาย ดวยเหตุนี้การสรางเอกภาพ การทําใหเกิดทีมในการทํางานจึงเปนโจทยสําคัญสําหรับ
การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษนี้  

   2.5 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ คนในยุคใหมจะเปนกลุมคนที่ไมยึดติดกับที่ทํางาน มี
ความพรอมที่จะเปลี่ยนงานใหมไดตลอดเวลา และนิยมที่จะทํางานแบบอิสระมากกวา ดังนั้นการรูปแบบการบริหาร
จัดการจึงเปนอีกประเด็นสําคัญที่ทาทายผูบริหารในการปรับตัวใหเขากับทีมงานรุนใหม 
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3. เครื่องมือเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  
จากความเปลี่ยนแปลงและความทาทายขางตน ผูบริหารจําเปนตองมีเครื่องมือที่แตกตางจากในยุคที่ผาน

มาเพื่อการขับเคลื่อนองคกรสูความสําเร็จ และเครื่องมือสําคัญที่จะตองมีการนําไปใชมีดังนี้ 
   3.1 การจัดการความรูในองคการ การบริหารจําเปนตองกระตุนใหคนในองคกรพัฒนาความรู 

สรางนวัตกรรมในการปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา เนื่องจากองคการตองเปนองคการแหงการเรียนรู ซึ่งจะชวยให
องคการพรอมรับความเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีจะเกิดขึ้น ย่ิงไปกวานั้นยังจะสามารถนําพาองคการสูการเปนผูนําได ซึ่ง
การจัดการความรูเปนเครื่องมือสําคัญเพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาว นอกจากนี้การจัดการความรูยังเปนเครื่องมือ
สําคัญที่สรางความรูสึกรวมของคนในองคการ สรางความภาคภูมิใจในการทํางานและกระตุนใหคนในองคการ
ทํางานอยางเต็มศักยภาพที่มี  

   3.2 การสรางวัฒนธรรมองคกรที่เอื้อตอการเปล่ียนแปลง ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอยาง
รวดเร็วขึ้น องคการที่มีโครงสรางการทํางานท่ีไมเอ้ือตอการเปลี่ยนแปลงคือองคการที่จะขาดศักยภาพในการจัดการ
ปญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้การสรางวัฒนธรรมองคการและการสรางใหองคกรมีความพรอมตอการเปล่ียนแปลงนั้นไมใช
กระบวนการที่ทําไดในทันทีทันใด แตเปนการทํางานรวมกันของคนในองคกร เปนกระบวนการที่ใชเวลาปรับเปล่ียน
คนในองคการใหมีความเห็นรวมกัน ทํางานรวมกันสูเปาหมายเดียวกัน 

   3.3 การทํางานอยางเปนเครือขาย องคการที่ทํางานอยางโดดเดียวจะเปนองคการที่ขาด
ประสิทธิภาพในไปโดยอัตโนมัติสําหรับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สถานศึกษาจําเปนตองสรางเครือขาย
ความรวมมือกันเพื่อการแลกเปล่ียนองคความรูและรวมกันทํางานเพื่อผลักดันการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  

   3.4 ทํางานรวมกับสถานประกอบการเพื่อการเรียนรูของผูเรียน ความตองการการจัดการศึกษาท่ี
เปลี่ยนไป เปนโจทยใหสถานศึกษาจําเปนเพ่ิมการทํางานรวมกับภาคสวนที่เกี่ยวของมากข้ึน ทั้งจากสวนของ
ผูปกครองของผูเรียนที่สถานศึกษาจะตองสนองตอบ ขณะเดียวกันจะตองเรียนรูถึงความตองการของสถาน
ประกอบการที่สถานศึกษาจะตองเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนในการเขาสูการทํางาน การศึกษาตอ  
การศึกษาไทยมีแนวโนมอยางไร 

การศึกษาไทยนอกจากจะตอบโจทยประเทศแลว ก็ตองตอบโจทยการศึกษาของโลกดวย โจทยตนเอง ดูได
จากสองบริบทใหญ ไดแก หนึ่งสภาพปญหาและความตองการ และสอง ดูจากกรอบใหญ ๆ อันเปนเข็มมุงการ
พัฒนาประเทศ ทั้งนโยบายของรัฐบาล กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) นโยบายความม่ันคง
แหงชาติ พ.ศ. 2558-2564 ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และ
ทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2574) ก็จะพบวา เข็มมุงไปท่ีการยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีดีขึ้น มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมลาอยางทั่วถึง ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความ
ตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ โดยการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู ซึ่งก็ไมบิดเบี้ยวไปจากทิศทาง
การศึกษาเทรนดของโลก 
เทรนดการศึกษาไทยตอบโจทยการศึกษาโลกมีอะไรบาง? 

กระทรวงศึกษาธิการไทย โดยการนําของ พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
ศึกษาธิการ ไดจัดทํานโยบายสําคัญ ๆ เพื่อตอบโจทยการศึกษาไทยและขณะเดียวกันก็ตอบโจทยการศึกษาโลกดวย 
ซึ่งขอยกมา10 เร่ืองเดน ๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

1.  ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู มุงแกปญหาเด็กเรียนในหองเรียนมากเกินไป มีการบานมาก นักเรียนเครียด
ไมมีความสุข การเรียนการสอนไมสงเสริมใหคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค โดยการออกแบบจัดกิจกรรมนอกหองเรียน
อยางหลากหลายตามรายการและบริบทของโรงเรียน ตั้งแตเวลา 14.00 น.เปนตนไปของทุกวัน เพื่อพัฒนา 4Hคือ 
การพัฒนาสมอง การคิดวิเคราะห (Head) พัฒนาจิตใจ คุณธรรมจริยธรรม (Heart) ทักษะฝมือ (Hand) และ
สุขภาพ (Health) กับนักเรียนโรงเรียนกลุมเปาหมายนํารอง 4,100 โรงเรียน ตั้งแตภาคเรียนที่ 2/2559 และ
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เพิ่มเติมอีก 15,897 โรงเรียน (รอยละ 50) ในปการศึกษา 2559 ผลการดําเนินการในรอบ 6 เดือน พบวา คะแนน
เฉลี่ย O-Net ของโรงเรียนนํารองดีขึ้น ผลสํารวจความคิดเห็นผูเกี่ยวของภาพรวมพึงพอใจ โครงการลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู ตอบโจทยการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

2. โรงเรียนประชารัฐ เปนโรงเรียนภายใตโครงการ “สานพลังประชารัฐดานการศึกษาพื้นฐานและการ
พัฒนาผูนํา” ที่เกิดจากความรวมมือภาครัฐ (กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวม 25 องคกร จับมือกันขับเคลื่อนเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาพื้นฐาน มุงหวังใหนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ผูนํา (ครู ผูบริหารฯ) ไดรับการ
พัฒนาใหมีสัมฤทธิผล โรงเรียนยืนอยูไดดวยตนเอง ซึ่งจะสงผลตอความเขมแข็งดานเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน
ของประเทศโดยรวม ประชารัฐการศึกษาจัดเปนประชารัฐยอยใตรมประชารัฐใหญของรัฐบาลเพ่ือตอบโจทยใหกับ
ประเทศ 3 ดาน (การลดความเหลื่อมล้ํา การสรางศักยภาพการแขงขัน และการสรางคุณภาพทรัพยากรมนุษย) โดย
เปาหมายของโรงเรียนประชารัฐกําหนดตําบลละ 1 โรงเรียน รวม 7,424 โรงเรียน (ระยะแรก 3,342 โรงเรียน) 
กิจกรรมหลัก ๆ จะประกอบไปดวย การแลกเปล่ียนขอมูล วิเคราะห วิจัย การสนับสนุนทรัพยากร รวมท้ังการ
เรียนรูวิธีการสอนผานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใตการดูแลและใหความชวยเหลือของ School Partners 
จากภาคเอกชนประมาณ 1,000 คน External Volunteer (นักศึกษา) และมี School Sponsor(CEO)จากภาครัฐ
และภาคเอกชน ขณะเริ่มดําเนินการแลว โรงเรียนประชารัฐเปนการตอบโจทยการยกระดับคุณภาพการศึกษา ความ
เสมอภาค และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

3.  สะเต็มศึกษา (STEM) เปนแนวทางการจัดการศึกษาที่ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสามารถบูรณาการ
ความรูทางวิทยาศาสตร(S) เทคโนโลยี(T) กระบวนการทางวิศวกรรม(E) และคณิตศาสตร(M) เขาดวยกัน อันจะเปน
การแกปญหาการเรียนรูขาดการบูรณาการ ไมสามารถนําไปใชแกปญหาในชีวิตจริง ขณะท่ีจําเปนเตรียมเด็กให
สามารถคิดวิเคราะห พัฒนานวัตกรรม ผลผลิตใหม ๆ ควบคูไปกับทักษะการเรียนรู คุณลักษณะแหงศตวรรษที่ 21 
ผานจัดการเรียนรูแบบ Active Learning โครงงานวิทยาศาสตรเชิงนวัตกรรม และกิจกรรมสรางความตระหนัก โดยมี
โรงเรียนสังกัด สพฐ. จากเขตพื้นที่การศึกษาเขตละ 10 โรงเรียน รวม 2,250 แหง เปนเปาหมายดําเนินงาน มี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศเปนศูนยอบรมและใหคําปรึกษาดานหลักสูตรฝกอบรม มีโรงเรียนศูนยสะ
เต็มศึกษาภาคและโรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษาเปนแบบอยางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและเดินเคียงขางโรงเรียนเปาหมาย 
ขณะนี้กําลังเตรียมดําเนินการ สะเต็ม (STEM) ศึกษาเปนโครงการที่จะตอบโจทยการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

4.  การยกระดับภาษาอังกฤษ ภายใตโครงการ “English Boot Camp การพัฒนาครูแกนนําดานการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ “ เพื่อแกปญหาครูสอนภาษาอังกฤษไมเพียงพอ ครูขาดทักษะและเทคนิคการสอน
ภาษาอังกฤษ ในขณะที่ภาษาอังกฤษมีความสําคัญและจําเปนในโลกยุคปจจุบัน โดยใชรูปแบบจัดคายภาษาอังกฤษ
แบบเขม (ใชภาษาอังกฤษระหวางอบรม วิทยากรเจาของภาษา ประเมินทักษะภาษาอังกฤษ และสรางวิทยากรแกน
นําเพื่อขยายผล) กับกลุมเปาหมายครูที่ผานการคัดเลือกที่มีความสามารถภาษาอังกฤษระดับ B1 จํานวน 350 คน 
ผลที่คาดหวังครูแกนนําไดรับการพัฒนาและมีความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษ นักเรียนของโรงเรียนครูแกนนําได
เรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิผล ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับหลักสูตรขยายเวลา
เรียนภาษาอังกฤษเปนสัปดาหละ 5 ชั่วโมง โครงการ English BootCamp ตอบโจทยการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

5. ป.1 อานออกเขียนไดภายใน 1 ป เปนการแกปญหานักเรียนบางสวนยังอานไมออกเขียนไมได และ
สงเสริมนโยบายรัฐบาลที่กําหนดใหนักเรียนอานออกเขียนได อานคลองเขียนคลอง ภายใตโครงการ “พลิกโฉม
โรงเรียนทําใหนักเรียน ป.1 อานออกเขียนไดใน 1 ป “ โดยมีเปาหมายโรงเรียน สพฐ. ทุกโรงเรียน มีตัวชี้วัดที่สําคัญ
คือ นักเรียนชั้น ป.1 ทุกคนอานออกเขียนได นักเรียนชั้น ป.2 ขึ้นไปอานคลองเขียนคลอง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาไทยสูงข้ึน นักเรียนมีทักษะการอาน คิด วิเคราะหฯ ซึ่งผลการดําเนินการมาระยะหนึ่ง พบวา ประสบผลสําเร็จ
พอสมควรแตยังไมเปนไปตามเปาหมายซึ่งตองพัฒนาตอไป โครงการนี้ตอบโจทยการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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6. โครงการ DL Thailand เปนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ประกอบไปดวย 2 รูปแบบ ไดแก 1) DLTV ; การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (Distance Learning Television) คือรูปแบบจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม หรือ “ครูตู” เพื่อ
แกปญหาโรงเรียนขนาดเล็กหางไกล ขาดโอกาส ประสบปญหาการมีครูไมครบชั้น ครูสอนไมตรงสาขาวิชา โดยการ
รับสัญญาณถายทอดจากโรงเรียนตนทาง (โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน) มายังโรงเรียนปลายทาง (โรงเรียนขนาด
เล็ก สพฐ. จํานวน 15,369 แหง) โดยโรงเรียนสามารถเลือกวิธีการจัดไดตามความเหมาะสมและบริบท ไดทั้งดูจาก 
“ครูตู” สด ๆ หรือ เปด DVD ที่อัดสําเนาครูตูเอาไว 2) DLIT ; การจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Distance Learning Information Technology) คือรูปแบบจัดการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผาน
เครือขายอินเตอรเน็ต (บนเว็บไซต www.dlit.ac.th ซึ่งมีทั้งหองสมุดออนไลน หองเรียนคุณภาพ คลังสื่อ คลัง
ขอสอบ ชุมชนแหงการพัฒนา และเว็บไซตอื่น) กลุมเปาหมายสําหรับโรงเรียนอื่น ๆ โดยโรงเรียนขนาดเล็กที่เปน
เปาหมายรูปแบบแรกสามารถเลือกใชรูปแบบนี้เพิ่มเติมได  ทั้งสองกิจกรรมไดดําเนินงานมาระยะหนึ่งแลว พบวา 
สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดเปนอยางดี โครงการ DL Thailand ตอบโจทยการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและความเสมอภาคทางการศึกษา 

7. การผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น (คุรุทายาท) เปนโครงการทําข้ึนเพื่อแกปญหาคนเกงไมอยากเรียนสายครู 
ขาดแคลนครูในสาขาเฉพาะ และขาดแคลนครูในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่หางไกลชายขอบ ทุรกันดาร โดยวิธีการ
คัดเลือกนักเรียน และนักศึกษา เขาโครงการ แลวศึกษาตอปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อจบแลวจะไดรับการ
บรรจุเปนครู(ครูผูชวย) ทดแทนอัตราครูเกษียณตามภูมิลําเนาเดิม ในสถานศึกษา สพฐ. ( จํานวน 45,226 อัตรา) 
สอศ. (2,453 อัตรา) กทม. 595 อัตรา และ กศน. 100 อัตรา) รวมท้ังสินา 48,374 อัตรา โดยจะบรรจุชวงป 2559-
2568 การผลิตครูตามโครงการดังกลาวทําสองชวงโดยใหดําเนินการในชวง 3 ป (พ.ศ. 2559-2561) กอน จากนั้นให
สวนราชการดําเนินการในระยะตอไปโดยจะนําไปบรรจุในแผนพัฒนาประเทศเพื่อเปนเงื่อนไขใหดําเนินการตอ 
โครงการนี้จะไดคนเกง คนดีมาเปนครูที่บานเกิดเปนตอบโจทยการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

8. TEPE Online การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยระบบ TEPE Online (Teachers and 
Educational Personals Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors)เปนการ
พัฒนาดวยระบบออนไลน เพื่อแกปญหาครูทิ้งหองเรียน ทิ้งนักเรียนไปอบรม ความสิ้นเปลืองงบประมาณการอบรม 
การอบรมที่ไมตรงและไมครอบคลุมความตองการของครู อันจะเปนการคืนครูสูหองเรียน ใชกระบวนการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาตนเอง ยึดโรงเรียนเปนฐานการพัฒนา ประสบการณวิชาชีพ และผลการพัฒนาสามารถใชเปนเครื่องมือ
พัฒนางานและพัฒนาวิชาชีพได ภายใตสโลแกน “ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา” โดยมีเปาหมายเปนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ในทุกสายงาน สามารถเรียนรูดวยตนเองตามตองการในหลักสูตร 5 กลุม (เตรียมความ
พรอมและพัฒนาอยางเขมครูผูชวย การพัฒนางานในหนาที่ การขอมีและขอตอใบประกอบวิชาชีพครู การพัฒนา
กอนแตงตั้งมีและเล่ือนวิทยฐานะ และการพัฒนากอนแตงตั้งสูตําแหนง) ผานเว็บไซต  www.tepeonline.org ท่ีมี
ขั้นตอนของการลงทะเบียนเรียนทางเว็บไซต การเรียนรูพัฒนา การยื่นขอรับรองความรู การทดสอบความรู  การ
รับรองความรู TEPE Online ตอบโจทยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

9. การรวบโรงเรียนขนาดเล็ก เปนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อแกปญหาโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ที่มีครูไมครบชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวมตํ่า ประกอบกับนโยบายสงเสริม
สนับสนุนและแกปญหาโรงเรียนขนาดเล็กอยางจริงจังของรัฐบาล มีเปาหมายท่ีจะเพิ่มโอกาสและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กทุกแหง โดยใชหลากหลายรูปแบบวิธีการ เชน การควบรวมโรงเรียน (ป 2559-2560 
สพฐ. มีแผนท่ีจะควบรวม 10,971 โรง) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม ใชภูมิปญญาทองถิ่นชวยสอน จัดสรรอุปกรณ
ดาวเทียม จัดทํา School Mapping เปนตน ผลการดําเนินการมาระยะหนึ่ง ทําใหโรงเรียนขนาดเล็กไดรับโอกาส
และคุณภาพการศึกษา ไดรับความชวยเหลือตามความตองการจําเปน การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ สวนการ
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ควบรวมโรงเรียนอยูในขั้นเสนอแผน และจะไดดําเนินการตอไป นโยบายนี้ ตอบโจทยทั้งการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ความเสมอภาคทางการศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

10. การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เปนการ
ปฏิรูปโครงสรางการศึกษาแบบเรงดวน ดวยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 10/2559 การขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และ 11/2559 การบริหารราชการของกระทรวง 
ศึกษาธิการในภูมิภาค ดวยเหตุผลและความจําเปนในการบูรณาการงานระดับพื้นที่ การบังคับบัญชาส่ังการเดียวที่
ชัดเจน ความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการ และความคลองตัวในการบริหารงานบุคคล โดยมีธงชัยคือโอกาส
และคุณภาพการศึกษา ซึ่งการจัดโครงสรางการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคดังกลาว 
กําหนดใหมีสํานักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในทุกจังหวัด กําหนดบุคคลทําหนาที่
ศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัด และมีองคคณะบริหารทั้งในระดับนโยบาย (คณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ; คปภ.) และระดับปฏิบัติ (คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
กศจ. และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 3 คณะ ; อกศจ.) เพื่อขับเคลื่อนงานใหบรรลุเปาหมายคุณภาพ ซึ่ง
ปจจุบันกําลังดําเนินการดวยความเขมขน นโยบายนี้ตอบโจทยเรื่องการยกระดับคุณภาพและการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา  

 

สรุป 
ความเปลี่ยนแปลงเปนสิง่ที่ไมสามารถหยุดยั้งได สถานศึกษาที่เปนหนวยแรกๆ ของการเตรียมคน สรางคน

เพื่อการอยูในความเปลี่ยนแปลงดังกลาวจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ขอมูลที่
นําเสนอไปขางตนไมใชสูตรสําเร็จสําหรับสถานศึกษา แตเปนโจทยสําหรับผูบริหารสถานศึกษาท่ีจะนําไปสูการวาง
แผนการขับเคลื่อนสถานศึกษาสูความสําเร็จในการจัดการศกึษาสําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดนโยบายหรือโครงการตาง ๆ มุงแกปญหาเร่ืองคุณภาพ โอกาสและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา เพื่อ
ตอบสนองตอความตองการของประเทศ ขณะเดียวกันก็เปนไปตามทิศทางการศึกษาของโลก ทั้งนี้นโยบาย แผน 
หรือ โครงการ จะเปนลักษณะเปนแนวคิด หรือ โมเดล ยังไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติ ยังขาดที่จะนําไปสูการ
ปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น กลไกหนึ่งที่สําคัญระดับปฏิบัติ จึงตองทําความเขาใจนโยบาย และรวมมือกัน
ขับเคล่ือนฯ จากทุกฝาย ทุกคนไดทําหนาที่อยางสมบูรณ สรางสรรค จึงจะทําใหการเปลี่ยนแปลงเขาสูการบริหาร
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สมบูรณแบบ และเกิดรูปแบบการศึกษาของไทยที่มีความสรางสรรคและพัฒนาขึ้น
อยางรวดเร็ว 
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รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัด
ชลบุรี : กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 
 
THE FACILITATION OF VOCATIONAL EDUCATION ADMINISTRATION 
MODEL THROUGH EASTERN ECONOMIC CORRIDOR IN CHONBURI CITY
 

ผูวิจัย   วิไลลักษณ  แกวจินดา  

 

บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับเขตพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี : วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนที่เขาศึกษาใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางไฟฟา สาขางานบํารุงรักษาระบบไฟฟาใน
ระบบขนสงทางราง (ทวิภาคี) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาตางประเทศ สาขางานธุรกิจการคาระหวาง
ประเทศ จํานวน 27 คน เปนการเลือกแบบเจาะจง เปนการวิจัยและพัฒนา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ รูปแบบ
การบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี : วิทยาลัยเทคโนโลยี
ชลบุรี การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ, คาเฉลี่ย ( X ), สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD), และการวิเคราะหเนื้อหา  
ผลการวิจัยพบวา  
  1. ผลการพัฒนาได รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
จังหวัดชลบุรี : วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบรุี CTC@EEC MODEL มีดังนี้ C = Curriculum พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ในสาขาที่รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี T = Top Innovation ดําเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามหลักสูตรในสาขาท่ีรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี โดยเนนสราง
นักนวัตกรพัฒนาส่ิงประดิษฐในสาขาที่เรียนสูอาชีพ C = Collaboration สรางเครือขายความรวมมือกับสถาน
ประกอบการและสถาบันการศึกษาเครือขายและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ในการจัดการอาชีวศึกษา  E = Ethics 
เสริมสรางจรรยาบรรณเพื่อการประกอบอาชีพE = Evaluation Quality standard ประเมินคุณภาพมาตรฐาน
อาชีพ ทั้งมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรและมาตรฐานฝมือแรงงานตามสาขา C= Create & Develop สรางสรรค
และพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และวิจัยเปนฐาน 
 2. ผลการพัฒนาผูเรียนในดานคุณลักษณะเพื่อการประกอบการ ทักษะท่ีจําเปนในการประกอบอาชีพ และ
ความรูเก่ียวกับการประกอบอาชีพ  
 นักศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาไฟฟา สาขางานบํารุงรักษาระบบไฟฟาในระบบขนสงทางราง 
(ทวิภาคี) รอยละ 100 นักศึกษาประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการคาระหวางประเทศรอยละ92.85 มี
คุณลักษณะเพื่อการประกอบการ 
 นักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟา สาขางานบํารุงรักษาระบบไฟฟาในระบบขนสงทางราง 
(ทวิภาคี) รอยละ 100 และนักศึกษาประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการคาระหวางประเทศ รอยละ92.85 
มีทักษะที่จําเปนในการประกอบอาชีพ 
 นักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟา สาขางานบํารุงรักษาระบบไฟฟาในระบบขนสงทางราง 
รอยละ 85.71 และนักศึกษาประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการคาระหวางประเทศ รอยละ 78.57         
มีความรูเก่ียวกับการประกอบอาชีพ 
 3. ความพึงพอใจตอรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
จังหวัดชลบุรีของนักศึกษา ผูปกครอง และสถานประกอบการ อยูในระดับมากท่ีสุด โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ  
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สื่อและเคร่ืองมือฝกประสบการณประกอบการเรียนการสอน และคุณภาพผูเรียนในดานทักษะอาชีพตามหลักสูตร
ในสาขาที่รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มากที่สุด 
 
คําสําคัญ : รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี 
 
Abstract 

This research have the aims for develop the model of vocational management to 
support the  Eastern Economic Corridor (EEC) in Chonburi : Chonburi Technological 
College representative sample as students study at Chonburi Technological College in 
Industrial Department in Electrical System. Maintenance in Rail. Transport System major 
(Dual Vocational Program) Business Administration Department in Foreign language major 
International Business Management Major for 27 students ( Purposive sampling ) which is 
research and development (R and D). The tools used consisted of the model of vocational 
management to support the  Eastern Economic Corridor (EEC) in Chonburi : Chonburi 
Technological College. The data were analyzed by using frequency, mean, standard 
deviation and analyzed the content.
The results showed that. 

1. The result was shown that the model of vocational management to support the 
Eastern Economic Corridor (EEC) in Chonburi : Chonburi Technological College 
(CTC@EEC MODEL) as C = Curriculum, Developed the college’s curriculum in the major 

according to support the  Eastern Economic Corridor (EEC) in Chonburi , T = Top 
Innovation , created the activities follow the curriculum in the major according to support the 
Eastern Economic Corridor (EEC) in Chonburi, also focus on build up the students’ innovator 

to create the innovation according to their major and their career, C = Collaboration build the 
collaboration with the corporation, institution and organizations that involve to vocational 
education, E = Ethics , build the code of ethic for the career, E = Evaluation Quality standard 
, Assess quality of career standards both in professional standard in curriculum and Skill 
Development standard according to the major C= Create & Develop, creative and develop the 
management system to achieved the quality and based on the research.

2. The result of students in the feature Entrepreneurs to Characteristics , the need of 
skill’s entrepreneur and the knowledge for entrepreneurs.

Students in Industrial Department in Electrical System, Maintenance in Rail. 
Transport System major (Dual Vocational Program) 100 percent. Business Administration 
Department in Foreign language major International Business Management Major in 92.85
percent have the characteristic in entrepreneurs.

Students in Industrial Department in Electrical System, Maintenance in Rail. 
Transport System major (Dual Vocational Program) 85.71 percent. Business 
Administration Department in Foreign language major International Business Management 
Major in 78.57 percent have the knowledge for entrepreneurs.
 3. the satisfaction of the model of vocational management to support the  Eastern 
Economic Corridor (EEC) in Chonburi : Chonburi Technological College of the students , 
parent and corporation were in highest level of satisfaction, especially in public relation , 
media ,the equipment to support the courses and the best quality of the students in career skill 
according to the curriculum in the major that support the  Eastern Economic Corridor (EEC). 

Key Word : The Facilitation of Vocational Education Administration Model, Eastern 
Economic Corridor in Chonburi city.
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บทนํา  
จากปการศึกษา 2559 ที่ผานมา ครม. มีมติเห็นชอบ หลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) ใหเปนเขตเศรษฐกิจชั้นนําของอาเซียน เพื่อสงเสริม 
10 อุตสาหกรรมเปาหมายใหเปนกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) โดยมี
กรอบแนวคิดในการพัฒนาฟนฟูพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกใหเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศที่ขยายตัวอยางมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่บนพื้นฐานการมีสวนรวมและไดรับ
การยอมรับจากชุมชน มีโครงสรางพื้นฐานดานการขนสง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม และการ
จัดการส่ิงแวดลอมที่มีคุณภาพและท่ัวถึง สามารถสนับสนุนการดํารงชีวิตและ การประกอบอาชีพของประชาชน 
ควบคูกับการพัฒนาภาคการผลิตตางๆ ไดอยางเก้ือกูลและย่ังยืน(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) หนา 181  

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีเปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่ตั้งอยูในจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีความเก่ียวพันกับการ
พัฒนากําลังคนสูการเปนแรงงานคุณภาพรองรับพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนการตอ
ยอดโครงการปฏิรูปการศึกษาโดยใชจังหวัดเปนฐาน : การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําของจังหวัดชลบุรี ภายใต
วิสัยทัศนของวิทยาลัยที่วา “พัฒนาการอาชีวศึกษา สูความเปนเลิศ และความเปนสากล” โดยมีจุดเนนในการ
สรางความเปนเลิศทางดานการศึกษาเฉพาะทาง เนนเปดสาขาวิชาใหมรองรับภาคอุตสาหกรรม  ไดแก ชาง
อุตสาหกรรม สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลระบบขนสงทางราง สาขาวิชาไฟฟา สาขางาน
บํารุงรักษาระบบไฟฟาในระบบขนสงทางราง และซึ่งเปน1ใน 10อุตสาหกรรมเปาหมาย เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 
อนาคตเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยแบบกาวกระโดด (New S -Curve) โดยมีการบริหารจัดการเปนแบบ แนวรวมใน
การพัฒนา ดวยการสรางเครือขายสถานศึกษาอาชีวะเอกชนท่ีเปดสาขาแบบเดียวกัน และสถานประกอบการ ใน
การสนับสนุน การผลิตและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชพี ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ราชกิจจานุเบกษา,2560, หนา 30)  
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัด
ชลบุรี : วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 
 

กรอบแนวความคิดการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ  
 รูปแบบการบริหารการอาชีวศึกษารองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี : 
กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี  
ตัวแปรตาม  
 1. การบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีตามรูปแบบการบริหารการอาชีวศึกษารองรับการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี 
 2. หลักสูตรสถานศึกษาสาขาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีเปดรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกจังหวัดชลบุรีในป 2560 
 3. ผลการพัฒนานักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีในสาขาท่ีรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี 

4. ความพึงพอใจความพึงพอใจจากนักเรียน นักศึกษา ผูปกครองและสถานประกอบการท่ีมีการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี  
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กระบวนการพัฒนา 
1. สภาพปญหากอนการพัฒนา 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เปนสถานศึกษาเอกชนระดับอาชีวศึกษาเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.) ในสาขาชางอุตสาหกรรม สาขาบริหารธุรกิจ และสาขา
อุตสาหกรรมทองเที่ยว ซึ่งสวนใหญจะไปศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ที่ไมตรงสาขาเนื่องจากมหาวิทยาลัยไมรับ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปวส.ในการเทียบโอน จึงเปนเหตุใหผูเรียนเปล่ียนเปาหมายไปเรียนในสาขาอื่นๆแทน 
กลาวไดวา เกิดการสูญเปลาในการเรียนอาชีวศึกษา  
 ปการศึกษา2560 นโยบายรัฐไดกําหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ดังนั้นเพื่อเปนการตอยอดและ
จัดการศึกษาท่ี ตอบโจทยตามนโยบายการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster อันเปนเปาหมายและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอื่นๆ กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) แตวิทยาลัยยังไมมีหลักสูตรใน
สาขาวิชาใหมที่รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
 2. การออกแบบสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 
  ในการออกแบบ CTC@EEC Model ซึ่งเปนรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ดวยการศึกษาหลักการ/แนวคิด/ทฤษฏีที่เก่ียวของ ดังนี้ 
 (1) แนวคิดการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศสงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพิ่มการจางงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายไดของประชาชน  พื้นที่
เปาหมาย จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยมีเปาหมาย 10 อุตสาหกรรม : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อ
อนาคต ภายใตวิสัยทัศน “ยกระดับคุณภาพการศึกษา กาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม นําสู
มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
2560 ) โดยมียุทธศาสตร 6 ดาน คือ 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การสรางความเขาใจ เขาถึง พัฒนา เพื่อสรางความม่ันคง โดยใชกลยุทธ :การสราง
เครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวน ในการสรางความเขมแข็งของชุมชนดานอาชีพ 

ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางเครือขายระหวางสถานศึกษาภายใน-ภายนอกในระดับตาง ๆ และเครือขายกับ 
ภาคเอกชน ประชาคม และประชารัฐ เพ่ือความสามารถในการแขงขัน โดยใชกลยุทธ : การสรางเครือขายความ
รวมมือดานงานอาชีพเพื่อความสามารถในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรที่ ๓ การแสวงหาตนทุน และกลุมผูนํา ในการเปนตัวแทนการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนาและ 
เสริมสรางศักยภาพคน โดยใชกลยุทธ : การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางการเรียนของนักเรียนนักศึกษา ดวยโครงการทําแลวตองขาย เพื่อสรางโอกาส  
ความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม ภายใตหลักการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชกล
ยุทธ : การเสริมสรางศักยภาพบุคคลเพื่อการเปนผูประกอบการ 

ยุทธศาสตรที่ ๕ การสอน การแนะนําทั้งในและนอกระบบการศึกษา เพ่ือสรางการเติบโตของคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยใชกลยุทธ : สงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ ๖ การขับเคล่ือนธุรกิจเศรษฐกิจประเทศ ดวยงานวิจัยทุกระดับ เพื่อการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการจัดการ บริหารจัดการภาครัฐ โดยใชกลยุทธ : การขับเคลื่อนธุรกิจ เศรษฐกิจประเทศ ดวยงานวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม 
 (2) ระบบแหงคุณภาพ PDSA ซึ่ง P (Plan) วางระบบ กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของการ
ดําเนินการ D (Do) ทําตามระบบ ดวยการปฏิบัติงานใหบรรลุตามแผนงาน C (Check/Study) ประเมินระบบ ดวย
การตรวจสอบระบบและกลไกของการดําเนินงาน A (Act) แกไขระบบ การวางมาตรการปรับปรุงระบบและกลไกใน
การดําเนินการ (ยงยุทธ วงศภิรมยศานต์ิ,2547,หนา11) 
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 (3) การปฏิรูปการศึกษาโดยใชจังหวัดชลบุรีเปนฐานเพื่อการมีงานทําครอบคลุมกลุมเปาหมายที่ไดรับ
ประโยชนตั้งแตระดับปฐมวัย เด็กและเยาวชนในระบบประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
(คณะอนุกรรมการ พัฒนาหลักสูตรเพ่ือการมีงานทํา, 2558) โดยใช รูปแบบ CHONBURI MODEL ประกอบดวย C 
: Committee Agreement การแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดชลบุรี H : Holistic Information 
การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศในภาพรวม O : Operational Networks การสรางภาคีเครือขายความรวมมือ
การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําจากหนวยงานท้ังภาครัฐภาคเอกชน และสถานประกอบการ N : National 
Standard การกําหนดมาตรฐานและการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํากําหนดคุณลักษณะของผูเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาเพื่อการมีงานทําตามความตองการของสถาน
ประกอบการ B : Best Practices Monitoring กํากับติดตามการจัดทําวิธีปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษา U : Universal 
Quality and Work skills ตรวจสอบคุณภาพและทักษะอาชีพตามมาตรฐานท่ีกําหนด R : Reporting to the 
public รายงานผลการดําเนินงานสูสาธารณชน I : Integration to Sustainable work บูรณาการสูการทํางานท่ี
ยั่งยืน 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีไดนําเอาหลักคิดจากการดําเนินการตามโครงการการปฏิรูปการศึกษาโดยใช
จังหวัดชลบุรีเปนฐาน ในฐานะท่ีเปนสถานศึกษานํารองมาแลว มาเปนแนวทางในการดําเนินการตอยอดเพื่อการมี
งานทําใหเกิดคุณภาพแกผูเรียนอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยยืดแนวทางในการพัฒนาตามยุทธศาสตร การพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศสงเสริมการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ 
2. ขั้นตอนการดําเนินงานพัฒนา 
 ในการดําเนินงานพัฒนา ผูศึกษาไดแบงการดําเนินงานออกเปน 3 ระยะ ไดแก 
ระยะท่ี 1 การวางแผนและกําหนดกรอบแนวคิดของรูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาจัดการ
อาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี มีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพและจําเปนในการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกจังหวัดชลบุรี  
วัตถุประสงค  
 ศึกษานโยบายภาครัฐ และสํารวจความตองการกําลังคนในภาคอุตสาหกรรมและคลัสเตอรเปาหมาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
 ไดแนวคิดในการเปดหลักสูตรสถานศึกษาในสาขาวิชาที่รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
จังหวัดชลบุรี 
การดําเนินงาน 
 (1). จัดกิจกรรมการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) จํานวน 15 คนโดยเลือกผูทรงคุณวุฒิ
รวมกับแบบเจาะจงบุคคล 3 กลุม คือ 1) กลุมผูที่เปนผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดชลบุรีทั้งภายรัฐและ
เอกชน 2) กลุมสถานประกอบการ 3) กลุมหนวยงานรัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวของ เพื่อสกัดแนวคิดในการนําไป
ออกแบบ 
 (2). วิเคราะหเอกสารนโยบายของรัฐ การพัฒนากําลังคน และมาตรการสงเสริม การลงทุนในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน เปนตน พิจารณาสาขาที่ควรเปดสอนตาม
บริบทของสถานศึกษา  
  (3). สังเคราะหเนื้อหา สรุปสาระ สําคัญ ประเด็นทาทายท่ีเผชิญของสถานศึกษา เพื่อที่กําหนดกรอบ
ความคิดของการวิจัย วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพื่อนําไปปรับปรุงสรางรูปแบบตอไป 
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 ขั้นตอนท่ี 2 สรางรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
จังหวัดชลบุรี โดยพิจารณารางรูปแบบจากการสังเคราะหผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัยที่เกี่ยวของ และ
แนวคิดของผูทรงคุณวุฒิ 
วัตถุประสงค  
 สรางรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
 ไดรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี 
การดําเนินงาน  
 (1).ศึกษารูปแบบการบริหารจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ และศึกษาบริบทของสถานศึกษาความนาจะเปนใน
การเปดหลักสูตรสาขาที่รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
 (2).รางรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี 
 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเหมาะสมรูปแบบฯและตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบฯ โดย
ผูทรงคุณวุฒิ 
วัตถุประสงค  
 ตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบที่สราง 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
 ผูทรงคุณวุฒิเห็นชอบตอรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกจังหวัดชลบุรี 
การดําเนินงาน  
 จัดกิจกรรมการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ของกลุมผูทรงคุณวุฒิจํานวน 15 คนโดยเลือก
ผูทรงคุณวุฒิรวมกับแบบเจาะจงบุคคล 3 กลุม คือ 1) กลุมผูที่เปนผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดชลบุรี
ทั้งภายรัฐและเอกชน 2) กลุมสถานประกอบการ 3) กลุมหนวยงานรัฐและเอกชนที่เก่ียวของ  
 ขั้นตอนท่ี 4 พัฒนาและนําเสนอรูปแบบฯ รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี 
วัตถุประสงค  
 ไดรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
 ผูทรงคุณวุฒิเห็นชอบตอรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกจังหวดัชลบุรีไมนอยกวา รอยละ 80 
การดําเนินงาน  
 (1).นํารูปแบบฯที่ไดแกไขตามคําแนะนําของผูทรงวุฒิกลับมาใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ 
 (2).นําไปปรับตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ 
ระยะที่ 2 การดําเนินการในสถานศึกษา เปนข้ันตอนตอเนื่องจากระยะท่ี1การวางแผนและกําหนดกรอบแนวคิด
ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 5 การทดลองใชรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ในวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ปการศึกษา 2560โดยจัดทําตามกรอบแนวทางการพัฒนา 
  วัตถุประสงค ทดลองใชรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาค
ตะวันออกจังหวัดชลบุรี : วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 
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 ตัวชี้วัดความสําเร็จ รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
จังหวัดชลบุรี : วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีไดรับการยอมรับทั้งจากผูปกครอง นักเรียน-นักศึกษา สถานประกอบการ 
และหนวยงานผูเกี่ยวของ 
การดําเนินงาน  

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ไดกําหนดรูปแบบในการรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียง 
เศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี : วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 2 สาขาในป 2560  
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางไฟฟา สาขางานบํารุงรักษาระบบไฟฟาในระบบขนสงทางราง (ทวิ
ภาคี) และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาตางประเทศ สาขางานธุรกิจการคาระหวางประเทศ 
ระยะที่ 3 ติดตามการจัดการในสถานศึกษา เปนขั้นตอนตอเนื่องจากระยะที่ 2 การดําเนินการในสถานศึกษาดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 6 ติดตามและประเมินผล ใชรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ในวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เมื่อสิ้นป 2560 เพ่ือนําไปปรับปรุงแต
พัฒนาในการนําไปใชในปการศกึษาตอไป 
วัตถุประสงค  
 ติดตามความกาวหนาในการดําเนินการใชรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ในวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
 1. รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ในวิทยาลัย
เทคโนโลยีชลบุรี สามารถขับเคลื่อนไปไดตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว 
 2. นักเรียน นักศึกษาในสาขาที่รองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี มีผลพัฒนาการใน
ดานความรู ทักษะและคุณลักษณะการประกอบอาชีพอยูในระดับดีขึ้นไป 

3. ความพึงพอใจจากนักเรียน นักศึกษา ผูปกครองและสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี อยูในระดับมาก 
การดําเนินงาน  
 (1) ติดตามการดําเนินงานบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีตามรูปแบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี  
 (2) ประมวลผลขอมูลที่ไดจากการเรียนรูของผูเรียนและผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรูตามรายวิชาตางๆในภาค
เรียนท่ี 1/2560 
 (3) ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ผูปกครอง สถานประกอบการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของผานแอป 
ปริเคชั่น Application การประเมินความพึงพอใจ  
 ขั้นตอนท่ี 7 สรางสรรคและพัฒนา โดยการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรที่เปดสอนในสถานศึกษาสาขาที่
รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษใหมีรายวิชาที่ตอบโจทยความตองการของแรงงานในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษมาก
ยิ่งขึ้น และเปดหลักสูตรใหมเพิ่มเติมใหมากข้ึน 

วัตถุประสงค พัฒนาหลักสูตรที่เปดสอนในสถานศึกษาสาขาที่รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ใหมีรายวิชา
ที่ตอบโจทยความตองการของแรงงานในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษมากยิ่งข้ึน และเปดหลักสูตรใหมเพิ่มเติมใหมากขึ้น
ในปตอไป  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ หลักสูตรท่ีเปดสอนในสถานศึกษาสาขาที่รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ไดรับและ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีสามารถเปดหลักสูตรใหมเพิ่มเติมใหมากข้ึนปตอไป  
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การดําเนินงาน  
 (1) สํารวจความตองการของนักเรียน/นักศึกษา ผูปกครองและสถานประกอบการเกี่ยวกับความตองการ
พัฒนาในรายวิชาที่ตอบโจทยความตองการของแรงงานในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
 (2) สํารวจความตองการของนักเรียน/นักศึกษา ผูปกครองและสถานประกอบการเก่ียวกับความตองการใน
การเปดหลักสูตรสถานศึกษาใหมเพิ่มเติม ตอบโจทยความตองการของแรงงานในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษมากยิ่ง 
ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน 
 1. ผลการพัฒนาได รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกจังหวัดชลบุรี : วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี CTC@EEC MODEL มีดังนี้ 

C = Curriculum การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และขออนุญาตเปดหลักสูตรในสาขาที่รองรับระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี 

 T = Top Innovation ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรในสาขาที่รองรับระเบียง
เศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี และสงเสริมใหนักเรียน/นักศึกษาเปนผูประกอบการและเปนนักนวัต
กรในการพัฒนาส่ิงประดิษฐในสาขาที่เรียนสูอาชีพ 
  C = Collaboration การสรางเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา
เครือขายและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อกาวข ามขีดจํากัดสูสหัสวรรษแหงคุณภาพ
มาตรฐานอาชีพรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะการแชรทรัพยากรทางการศึกษา สื่อและเครื่องมือฝก
ระหวางสถาบัน 
 E = Ethics เสริมสรางจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งคุณลักษณะนิสัยและจรรยาบรรณเพื่อการประกอบอาชีพ 
 E = Evaluation Quality standard การประเมินคุณภาพมาตรฐานอาชีพ ทั้งมาตรฐานวิชาชีพตาม
หลักสูตรสอศ. และมาตรฐานฝมือแรงงานตามสาขา ซึ่งจะสงผลไปสูการประเมินมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในอนาคต 
 C = Create & Develop สราง สรรคและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ และการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอนของครูภายใต Research Base 
 โดยขับเคลื่อนสูการปฏิบัติดวยระบบวงจรคุณภาพ ๓ C- PDSA ในการขับเคลื่อนกระบวนการ ๖ ดาน คือ Core 
Values ลุมลึก Context ตรงประเด็น Criteria ครบถวน PDSA ตอเนื่องยั่งยืน ท้ังนี้เพื่อเปนแนวทางในอาชีพ และ
ความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
 ในปการศึกษา2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีสามารถเปดหลักสูตรในสาขาที่รองรับระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ไดแก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๒ สาขา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาไฟฟา สาขางานบํารุงรักษาระบบไฟฟาในระบบขนสงทางราง (ทวิภาคี)และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาธุรกิจการคาระหวางประเทศ 
 2. ผลการพัฒนาผูเรียนในภาคเรียนที่1/2560 ในดานคุณลักษณะเพื่อการประกอบการ ทักษะท่ีจําเปนใน
การประกอบอาชีพ และความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ดังนี้ 
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    2.1 นักศึกษามีคุณลักษณะเพื่อการประกอบการ 
    นักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟา สาขางานบํารุงรักษาระบบไฟฟาในระบบ
ขนสงทางราง (ทวิภาคี) ในภาพรวม รอยละ 100 มีคุณลักษณะในการประกอบอาชีพในดานความรักชาติ ศาสนา
มากที่สุด รองลงมาคือ การละเวนอบายมุข และการประหยัดตามลําดับ และดานความสุภาพนอยที่สดุรองลงมาเปน
ดานความสะอาด 
   นักศึกษาประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการคาระหวางประเทศ ในภาพรวมรอยละ
92.85 มีคุณลักษณะในการประกอบอาชีพในดานความรักชาติ ศาสนามากท่ีสุด รองลงมาคือ การละเวนอบายมุข 
และการประหยัดตามลําดับ และดานความสะอาดนอยที่สุดรองลงมาเปนดานความสุภาพ 
   2.2 นักศึกษามีทักษะท่ีจําเปนในการประกอบอาชีพ 
   นักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟา สาขางานบํารุงรักษาระบบไฟฟาในระบบ
ขนสงทางราง (ทวิภาคี) ในภาพรวมรอยละ 100 มีมนุษยสัมพันธกับผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน และบุคคลทั่วไป 
มากที่สุด และมีความสามารถกับการสื่อสารภาษาตางประเทศ นอยที่สุด 
   นักศึกษาประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการคาระหวางประเทศ ในภาพรวมรอยละ
92.85 มีทักษะท่ีจําเปนในการประกอบอาชีพในดานความสามารถในการคิดวิเคราะห ประยุกตใชคอมพิวเตอรมาก
ที่สุด รองลงมามีความสามารถในการสื่อสารภาษาตางประเทศ และมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนางานตาม
มาตรฐานวิชาชีพนอยที่สุด 
   2.3 นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
   นักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟา สาขางานบํารุงรักษาระบบไฟฟาในระบบ
ขนสงทางราง (ทวิภาคี) ในภาพรวม รอยละ 85.71 มีความรูตามสมรรถนะวิชาชีพในการปฏิบัติงานรอยละ 88.74 
และมีความรูตามสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับอาชีพรอยละ 80.56 
   นักศึกษาประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการคาระหวางประเทศในภาพรวมรอยละ 
78.57 โดยจําแนกเปนความรูตามสมรรถนะวิชาชีพในการปฏิบัติงานรอยละ 92.57 และมีความรูตามสาขาวิชาที่
สอดคลองกับอาชีพรอยละ 89.70 
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี 
 ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยนักศึกษา ผูปกครอง และสถานประกอบการ มีความพึงพอใจตอการ
ประชาสัมพันธ สื่อและเครื่องมือฝกประสบการณประกอบการเรียนการสอน และคุณภาพผูเรียนในดานทักษะอาชีพ
ตามหลักสูตรในสาขาที่รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มากที่สุด 
 
สรุปสิ่งท่ีเรียนรูและการปรับปรุงใหดีขึ้น 
 1. ดานนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีไดรับการพัฒนาใหเกิดความพรอมในการเขาสูการทํางาน
อาชีพท่ีตรงตามความตองการแรงงานในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ทั้งการปลูกฝง
คุณลักษณะนิสัยที่สถานประกอบการตองการ ทักษะความสามารถในงานอาชีพเฉพาะสาขาอาชีพ ทําใหนักศึกษา
เห็นความสําคัญของการทํางาน จนเกิดพฤติกรรมที่ดีตอการทํางาน ทําใหเกิดความเชื่อมั่นตอคุณภาพของผู เรียน
ของสถานประกอบการ ลดปญหาการไมยอมรับของสถานประกอบการได 
 2. ดานครูผูสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เกิดแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมสงเสริมการสอน และ
การเรียนรูใหกับนักศึกษา และมีโอกาสไดไปพัฒนาความรูความสามารถ รวมถึงทักษะเฉพาะในการการจัดการสอน
ที่สอดคลองกับสาขางานอาชีพที่เปดสอน ทําใหสามารถจัดประสบการณให นักศึกษาในเชิงลึกดียิ่งขึ้น 
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 3.ดานสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี มีเครือขายความรวมมือทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะ
สถานศึกษาเครือขาย ที่ทําใหวิทยาลัยสามารถลดปญหา สามารถกาวขามขีดจํากัดในการจัดการเรียนการสอนและ
การใชงบประมาณในการซ้ือเคร่ืองมือ อุปกรณฝกในราคาสูง ดวยการจัดตั้งเปนศูนยการเรียนรูและหมุนเวียน
นักศึกษามาเรียนตามศูนยของสถานศึกษาเครือขาย 
 

ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช 
 1. สถานศึกษาที่นํารูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
จังหวัดชลบุรี : วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ไปเปนแนวทางพัฒนาควรเปนไปตามบริบทที่สถานศึกษาตั้งอยูเปนฐาน 
และเลือกเปดหลักสูตรในสาขาที่สถานประกอบการในทองถ่ิน 
 2. การสรางเครือขายความรวมมือมีความสําคัญและจําเปนตอการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา 
โดยเฉพาะการสงเสริมใหเกิดการลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและ
สถานศึกษาเครือขายในการแลกเปลี่ยนทรัพยากร เครื่องมือฝกประสบการณ เนื่องจากมีราคาสูง ซึ่งจะทําให
นักศึกษามีทักษะอาชีพตรงตามความตองการและมีงานทําไดรับเงินเดือนหรือตอบแทนสูง สงผลตอความมั่นคง  
แนวทางในการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 เนื่องจากในปการศึกษา 2561-2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีมีการวางแผนในการเปดหลักสูตรใหมใน
สาขาที่รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีเพิ่มมากขึ้นในปการศึกษาตอไป  
จุดเดนหรือลักษณะพิเศษของผลงานนวัตกรรม 
 รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี : 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี มีลักษณะพิเศษ คือเปนการบริหารจัดการท่ีมุงเนนคุณภาพโดยตรงผานกระบวนการ
บริหาร  
 1. นักศึกษาที่จบการศึกษามีทางเลือกในการประกอบอาชีพในได ทั้งการทํางานในสถานประกอบการตาม
สาขาวิชาที่จบการศึกษา หรือการเปนผูประกอบการ 
 2. สถานประกอบการไดนักศึกษาที่ตรงตามความตองการแรงงาน สงผลตอการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
ตอเนื่องไปสูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
แนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 ในปการศึกษา 2561และ2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ไดมีการตอยอดในการพัฒนา  รูปแบบการ
บริหารจัดการศึกษาสงเสริมการมีงานทําของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ใหมีคุณภาพและตอเนื่องอยางยั่งยืน 
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การเปรียบเทียบองคประกอบ และคุณภาพ ของน้ํานมแพะดิบระหวางรีดดวยมือและรีดดวยเคร่ืองรีดนม 
 
COMPARISON ON COMPOSITION AND QUALITY OF RAW GOAT MILK 
BETWEEN HAND MILKING AND MACHINE MILKING  
 
ผูวิจัย   จรีพร  บุญลอม 
   คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
 

บทคัดยอ 
การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาองคประกอบ และคุณภาพ ของนํ้านมแพะดิบระหวางรีดดวยมือ

และรีดดวยเคร่ือง โดยศึกษาคุณภาพนํ้านมแพะดิบจากแมแพะที่เลี้ยงในสภาพการเลี้ยงจริง ที่รีดดวยมือและรีดดวย
เคร่ืองจํานวนกลุมละ 10 ตัว เก็บนํ้านมแพะ สัปดาหละคร้ัง เปนเวลา 6 สัปดาห โดยการทดลองศึกษาองคประกอบ
และคุณภาพนํ้านมแพะดิบที่รีดดวยมือและเคร่ืองรีดนม วิเคราะหขอมูลดวยวิธี Pair Sample T-test ผลการ
ทดลองพบวา เปอรเซ็นตไขมันนม ช่ัวโมงการเปล่ียนสีของเมทธีลีนบลูและเกรดการเปล่ียนสีรีซาซูรินและจํานวนโซ
มาติกเซลลของนํ้านมแพะดิบที่รีดดวยมือสูงกวาการรีดดวยเคร่ืองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สําหรับ
เปอรเซ็นตของแข็งไมรวมไขมัน เปอรเซ็นตโปรตีน เปอรเซ็นตแลคโตส คาความเปนกรด-ดาง เปอรเซ็นตคาความ
เปนกรด คาความถวงจําเพาะและคาจุดเยือกแข็ง ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) จํานวน
จุลินทรียในนํ้านมแพะดิบที่ทําการรีดดวย 2 วิธีไมพบการปนเปอนของเชื้อเช้ือซัลโมเนลลาและลิสทีเรีย โมโนไซโต
จิเนส นํ้านมแพะดิบที่รีดดวยมือมีจํานวนจุลินทรียรวม โคลิฟอรมแบคทีเรีย บาซิลลัส ซีเรียสและสแตปไฟโลคอกคัส 
ออเรียส นอยกวา แตมีจํานวนเชื้ออีโคไลมากกวาในกลุมที่รีดดวยเคร่ืองรีดนม  
 
คําสําคัญ : นมแพะดิบ รีดดวยมือ รีดดวยเครื่อง และองคประกอบนํ้านม  
 
ABSTRACT 

The aim of this research was to study milk composition and quality of raw goat milk 
between hand and machine milking method from dairy goat raising in natural environment. 
The dairy goat was randomly separated to two groups. Milk sample was collected once a 
week for 6 weeks. The experiment; Study on raw milk composition and quality between 
hand and machine milking. The samples were analyzed by Pair-Sample T-test. The result 
showed that hand milking had significantly different in milk fat (%), Methylene blue test, 
Resazulin test and Somatic cell counts (p<0.05) . There were no significant difference in 
value of total solid (%), protein (%), lactose (%), pH, TA (%), specific gravity and freezing 
point between hand and machine milking (p>0.05). There were no found Salmonella spp. 
and Listeria monocytogenes in both milking methods. The number of total plate count, 
Coliform bacteria, Bacillus cereus and Staphylococcus aureus of hand milking had lower 
value than machine milking except E. coli.

Key Words : raw goat milk, hand milking, machine milking and milk composition
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คํานํา 
ปจจุบันความปลอดภัยของอาหารน้ันเปนสิ่งสําคัญที่ผูบริโภคสวนใหญใหความสนใจ เน่ืองจากผูบริโภคมี

ความรูความเขาใจท่ีเพิ่มขึ้น เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและขอกําหนดดานความปลอดภัยของอาหารที่เขมงวด
มากขึ้น สงผลใหสินคาที่ไดน้ันมีคุณภาพและมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น นํ้านมแพะก็เปนเชนเดียวกับสินคา
ประเภทอ่ืนๆ โดยนํ้านมแพะในประเทศไทยน้ันไดมีการผลิตสําหรับบริโภคในครัวเรือนกันมานาน ในปจจุบันกรมปศุ
สัตวไดมีนโยบายสงเสริมการเล้ียงแพะ ทําใหเกิดการเล้ียงแพะนมกันอยางแพรหลาย และมีนํ้านมแพะจําหนายตาม
ทองตลาดโดยทั่วไปมีคุณภาพแตกตางกัน โดยคุณภาพของนํ้านมแพะน้ันสวนหน่ึงขึ้นอยูกับคุณภาพนํ้านมดิบที่รีด
จากตัวแมแพะเอง วิธีการรีดนมก็เปนปจจัยที่สําคัญตอคณุภาพนํ้านมเชนกัน ในประเทศไทยการรีดนมแพะสวนใหญ
เปนการรีดดวยมือ แตก็มีบางฟารมซ่ึงมีแพะจํานวนมากและแรงงานที่จํากัดก็อาจใชเคร่ืองรีดนมรีดนม อีกทั้งการ
เก็บรักษานํ้านมดิบแบบแชแข็งในปจจุบันก็มีผลตอคุณภาพของนํ้านมดวย โดยการจัดเก็บดวยวิธีการแชแข็งเปนวิธีที่
สามารถเก็บรักษานํ้านมดิบไดเปนเวลานาน แตอยางไรก็ตามยังไมมีขอมูลใดรายงานถึงอายุการเก็บที่เหมาะสมที่จะ
ไมทําใหคุณภาพของนํ้านมแพะดิบลดลง  

ดังน้ันขอมูลที่ไดจากงานวิจัยน้ีจะเปนการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของนํ้านมแพะดิบที่รีดดวยมือเทียบ
กับนํ้านมแพะดิบที่รีดดวยเคร่ืองรีดนม ซ่ึงจะสามารถนําความรูที่ไดจากการวิจัยไปอธิบายใหเกษตรกรเก็บรักษา
นํ้านมแพะดิบเพื่อจําหนายหรือนําไปแปรรูปไดถูกตองและชวยแกปญหาของเกษตรกรดานคุณภาพนํ้านมแพะดิบที่
นํามาแปรรูป ทําใหไดนํ้านมแพะดิบที่นํามาแปรรูปมีคุณภาพดีขึ้น สงผลใหผลิตภัณฑจากนํ้านมแพะมีคุณภาพดีขึ้น 
ผูบริโภคไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและปลอดภัย 

 

วัตถุประสงค 
 เปรียบเทียบองคประกอบ คุณภาพของนํ้านมแพะที่รีดดวยมือและรีดดวยเคร่ือง  
 

อุปกรณและวิธีการ 
1. สัตวทดลอง 

1.1 แพะนมพันธุลูกผสมแองโกลนูเบียน x ซาแนน x ทอกเกนเบิรก ที่อยูในชวงกลางการใหนม จํานวน 
20 ตัว มีอายุ 2-3 ป ซ่ึงทั้งหมดใหนํ้านมเปนคร้ังที่ 2 และ 3 
2. การเก็บตัวอยาง 

เก็บนํ้านมแพะดิบจากสัตวทดลองจํานวน 20 ตัวไดรับอาหารและการดูแลเชนเดียวกัน ทําการสุม
สัตวทดลองออกเปน 2 กลุม กลุมละ 10 ตัว เก็บนํ้านมแพะดิบจากสัตวทดลองแตละกลุมในขวดปลอดเช้ือและเก็บ
ในอุณหภูมิไมเกิน 4 º C นํามาทําตรวจสอบภายใน 4 ชั่วโมงเพื่อปองกันการเพิ่มจํานวนของจุลินทรีย โดยเก็บ
ตัวอยางตัวละ 500 มิลลิลิตร จํานวน 6 คร้ัง แตละคร้ังมีระยะหางกัน 1 สัปดาห เพ่ือทําการเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางกลุมการทดลองดังน้ี คือ 

กลุมที ่1 : แพะท่ีรีดนมดวยมืออยางเดียว 
 กลุมที ่2 : แพะท่ีรีดนมดวยเคร่ืองรีดนม  
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ผลและวิจารณผลการทดลอง 
องคประกอบ คุณภาพทางของนํ้านมแพะดิบที่รีดดวยมือและรีดดวยเครื่องรีดนม 
 จากผลการทดลองอธิบายไดวา นํ้านมแพะดิบที่รีดดวยมือมีเปอรเซ็นตไขมันนมสูงกวานํ้านมแพะดิบที่รีด
ดวยเคร่ืองรีดนมทุกสัปดาหและยังพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในสัปดาหที่ 1 3 4 และ 6 ของการ
เก็บตัวอยาง คาเปอรเซ็นตไขมันนมท่ีตรวจพบในการทดลองน้ีมีคาสูงกวามาตรฐานของมาตรฐานนํ้านมแพะดิบที่
กําหนดโดยสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติที่กําหนดไวที่มากกวา 3.25 เปอรเซ็นต ซ่ึง
เปอรเซ็นตไขมันนมน้ันเปนองคประกอบที่เปลี่ยนแปลงจากปจจัยเชน อาหาร สายพันธุแพะ ชวงการใหนม ฤดูกาล
และชวงการรีดนม (Ljutovac et al., 2008)  
 เปอรเซ็นตของแข็งไมรวมไขมันของนํ้านมแพะที่รีดดวยมือและรีดดวยเคร่ืองรีดนมแบบถังมีคาเฉล่ีย 8.36 
และ 8.45 ตามลําดับ ซ่ึงผลของเน้ือนมไมรวมไขมันที่ไดของทั้ง 2 กลุมการทดลอง เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับคา
มาตรฐานนมแพะดิบของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติที่กําหนดเปอรเซ็นตเน้ือนมไมรวม
ไขมันท่ีรอยละ 8.25 ก็พบวา นมแพะที่รีดดวยวิธีทั้งสองผานมาตรฐานดังกลาว 

โปรตีนของนํ้านมแพะดิบพบวา โปรตีนในนํ้านมแพะดิบที่รีดดวยมือสูงกวานํ้านมแพะดิบที่รีดดวยเคร่ืองรีด
นม โดยในสัปดาหที่ 1 และ 3 มีคาสูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ซ่ึงโปรตีนในนํ้านมน้ันถูกสังเคราะห
ขึ้นจากกรดอะมิโนในกระแสเลือดที่ไดรับจากโปรตีนในอาหารท่ีแพะกิน ผลที่ไดของทั้ง 2 กลุมการทดลองมากกวา
มาตรฐานโปรตีนของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติที่กําหนดที่ตองมากกวา 3.1 เปอรเซ็นต 

เปอรเซ็นตแลคโตสของนํ้านมแพะดิบที่ทําการทดลองทัง้ที่รีดดวยมือและรีดดวยเคร่ืองรีดนมมีเปอรเซ็นตที่
ใกลเคียงกันทุกๆสัปดาห พบวามีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

เน้ือนมท้ังหมดคือ ของแข็งทั้งหมดในนํ้านม ซ่ึงประกอบดวย ไขมัน โปรตีน แลคโตส แรธาตุ และไวตามิน 
(จีระชัย, 2549) โดยเซลลกลั้นสรางนํ้านมอาศัยโภชนะที่อยูในกระแสเลือดที่ไดจากอาหารที่ไดรับ โดยนํ้านมแพะดิบ
ในกลุมการทดลองท่ีรีดดวยมือมีเปอรเซ็นตเน้ือนมท้ังหมดสูงกวานํ้านมแพะดิบที่รีดดวยเคร่ืองรีดนมทุกสัปดาหและ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในสัปดาหที่ 1, 3 และ 4 ของการเก็บตัวอยาง โดยคาเปอรเซ็นตเน้ือนมทั้งหมดที่
ตรวจพบในการทดลองของท้ังสองวิธีการรีดน้ันสูงกวามาตรฐานของมาตรฐานนํ้านมแพะดิบที่กําหนดโดยสํานักงาน
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติที่กําหนดไวท่ีมากวา 11.70 เปอรเซ็นต  

ความเปนกรดนํ้านม เปนดรรชนีหน่ึงท่ีใชในการตรวจสอบนํ้านมโคเพื่อนํามาแปรรูป โดยนํ้านมแพะปกติมี
คาความเปนกรดเทากับ 0.23-0.25 % หากจุลินทรียประเภทสรางกรดเขาสูนํ้านมจะเปลีย่นนํ้าตาลแลคโตสเปนกรด
แลคติก ทําใหคาความเปนกรดสูงขึ้น โดยการทดลองคาความเปนกรดนํ้านมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) ในสัปดาหที่ 3 และ 4 ของการทดลอง โดยคาเฉล่ียจากการทดลองใกลเคียงการรายงานของ Park 
et al. (2007) ท่ีคาความเปนกรดอยูในชวง 0.14-0.23 

ความถวงจําเพาะในการทดลองนํ้านมแพะดิบที่รีดดวยทั้งสองวิธีมี มีคาใกลเคียงกัน แตมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ซ่ึงคาความถวงจําเพาะที่พบในการทดลองสูงกวามาตรฐานนมแพะดิบที่
กําหนดใหมีคามากกวา 1.028 

จุดเยือกแข็งของนํ้านมแพะดิบเปนสิ่งบงชี้การปลอมปนนํ้าในนํ้านมเชนเดียวกับคาความถวงจําเพาะและ
ผันแปรตามเปอรเซ็นตธาตุนํ้านมทั้งหมด โดยผลการทดลองพบวานํ้านมแพะดิบที่รีดดวยมือและรีดดวยเคร่ืองรีดนม
มีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ในทุกสัปดาหที่ทดลอง ซ่ึงนมแพะดิบดังกลาวไมผาน
มาตรฐานจุดเยือกแข็งของนมแพะดิบที่กําหนดใหมีคานอยกวา -0.530 องศาเซลเซียส 
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จากผลการวิเคราะหจุลินทรียโดยวิธีเมทธีลีนบลูและรีซาซูรินของนํ้านมแพะดิบที่รีดดวยมือและรีดดวยเคร่ือง
รีดนม พบวานมแพะดิบที่รีดดวยมือใชเวลาในการเปล่ียนสีเมทธีลีนบลูนานกวานํ้านมแพะที่รีดดวยเคร่ืองรีดนมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.05) ในสัปดาหที่ 2 3 4 และ 6 ซ่ึงมีคาสูงสุด 6 และต่ําสุด 4 ชั่วโมง เชนกันกับเกรดรีซาซูรินของ
นํ้านมแพะดิบที่รีดดวยมือมีเกรดสูงกวานํ้านมแพะดิบที่รีดดวยเคร่ืองรีดนมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ใน
สัปดาหที่ 2 3 4 และ 5 โดยมีเกรดสูงสุดคือเกรด 5.9±0.32 และต่ําสุดคือเกรด 3.0±0.01โดยรวมนํ้านมแพะดิบที่รีดนม
แพะดวยมือมีเกรดที่ผานมาตรฐานการเปลี่ยนสีรีซาซูริน 1 ชั่วโมง แตนํ้านมแพะท่ีรีดดวยเคร่ืองรีดนมน้ันมีเกรดที่ต่ํากวา
มาตรฐานนํ้านมแพะดิบ (มกษ. 6006-2551) ที่กําหนดใหเกรดการเปลี่ยนสีรีซาซูริน 1 ชั่วโมงตองไมนอยกวา 4.5 

จากผลการทดลองของจํานวนจุลินทรียรวมทั้งหมด แบคทีเรียโคลิฟอรม เชื้อสแตปไฟโลคอกคัส ออเรียส 
และเชื้อบาซิลลัส ซีเรียส นํ้านมแพะดิบที่รีดดวยมือและรีดดวยเคร่ืองรีดนมแสดงคุณภาพทางชีวภาพนํ้านมแพะดิบ
ที่รีดดวยมือโดยรวมดีกวานํ้านมแพะดิบที่รีดดวยเคร่ืองรีดนม อยางไรก็ตามนํ้านมแพะดิบที่รีดตางกันทั้งสองวิธีมี
คุณภาพทางชีวภาพผานมาตรฐานนํ้านมแพะดิบของประเทศไทย (มกษ. 6006-2551) ท่ีเปนเชนน้ีเน่ืองจากนํ้านม
แพะดิบมี lactoferrin และ lysozyme (Eek and Lay, 2011) ซึ่งโปรตีนท้ังสองชนิดมีความสามารถในการยับยัง
เชื้อจุลินทรีย โดยในนํ้านมแพะปริมาณ lactoferrin จะเพิ่มขึ้นเม่ือจํานวนโซมาติกเซลลเพ่ิมขึ้น (Hiss et al., 2008) 
ซ่ึงมีผลทําใหเชื้อจุลินทรียในนํ้านมมีคาไมสูงกวามาตรฐานนํ้านมแพะดิบของประเทศไทย (มกษ. 6006-2551) 
 

สรุป 
1. องคประกอบของนํ้านมแพะดิบท่ีรีดดวยมือมีเปอรเซ็นตไขมันนมสูงกวารีดดวยเคร่ืองรีดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนเปอรเซ็นตของแข็งไมรวมไขมันนม โปรตีน แลคโตส ความเปนกรด-ดาง คาความ
เปนกรด ความถวงจําเพาะ และจุดเยือกแข็งแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

2. นํ้านมแพะที่รีดดวยมือมีคุณภาพทางชีวภาพดีกวานํ้านมแพะดิบที่รีดดวยเคร่ืองรีดนม โดยมีเวลาการ
เปลี่ยนสีเมทธีลีนบลูและการเปลี่ยนสีรีซาซูรินท่ี 1 ชั่วโมงที่มากกวาซ่ึงสอดคลองกับจํานวนจุลินทรียทั้งหมดและ
จุลินทรียที่กอโรคในแตละสัปดาหนอยกวา แมวาการรีดนมแพะดวยเคร่ืองรีดนมจะทําใหจํานวนโซมาตกิเซลลที่นอย
กวา แตนํ้านมที่รีดทั้งสองวิธีน้ันมีคุณภาพตามมาตรฐานนํ้านมแพะดิบของประเทศไทย 

 

เอกสารอางอิง 
จีระชัย  กาญจนพฤฒิพงศ .  2549. การจัดการฝูงโคนม.  ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน. นครปฐม. 
มาตรฐานสินคาเกษตร. 2551. นํ้านมแพะดิบ. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติกระทรวง

เกษตรและสหกรณ (มกษ). 6006 – 2551. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 
125 ตอนพิเศษ 139. วันที่ 18 สิงหาคม พุทธศักราช 2551. 

APHA. 1992. Standard Methods for the Examination of Dairy Products. New York. 448 p. 
Eek-Poei Tay and Lay-Harn Gam. 2011. Proteomics of human and the domestic bovine and 

 caprine milk. AsPac J. Mol. Biol. Biotechnol. 19 (1): 45–53. 
Hiss, S., T. Meyer and H. Sauerwein. 2008. Lactoferrin concentrations in goat milk throughout 
 lactation. Small Ruminant Research 80: 87–90. 
Park, Y.W. 1994. Hypo-allergenic and therapeutic significance of goat milk. Small Rumin. Res. 14: 151. 
_____, M. Juarez, M. Ramos and G. F. W. Haenlein. 2007. Physio-chemical characteristics of 

 goat and sheep milk. Small Ruminant Research 68:88-113. 

�	�

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



การศึกษาการลดกล่ินในนมแพะโดยใชเคร่ืองระเหยแบบหมุน 
 
Study of goat milk deodorization using a rotary evaporator
 
ผูวิจัย   จรีพร  บุญลอม 
   คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
 

บทคัดยอ 
การศึกษาการลดกลิ่นในนมแพะโดยใชเคร่ืองระเหยแบบหมุนมีจุดประสงคหลักเพื่อศึกษาความเปนไปได

ในการลดกลิ่นท่ีไมพึงประสงคในนมแพะโดยการระเหยกลั่นดวยระบบสุญญากาศ และหาความสัมพันธระหวางการ
เปลี่ยนแปลงของจํานวนกรดไขมันอิสระกับการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นในนมแพะ พบวาสภาวะการระเหยกลั่นที่
สามารถลดกลิ่นสาบแพะ คือสภาวะที่อุณหภูมิอางนํ้ารอน 60oC อุณหภูมิหอกลั่น 20oC ความดันสุญญากาศ 100 
mbar เวลาในการกล่ัน 30 นาที ความเร็วรอบ 50 rpm และอุณหภูมิไอนํ้า 47oC และสภาวะการระเหยกล่ันที่
อุณหภูมิอางนํ้ารอน 60oC อุณหภูมิหอกลั่น 20oC ความดันสุญญากาศ 120 mbar เวลาในการกล่ัน 60 นาที 
ความเร็วรอบ 50 rpm และอุณหภูมิไอนํ้า 50oC ปริมาณกรดไขมันสายสั้นในนมแพะที่ผานการระเหยกลั่น            
(C4, C6, C8 และ C10) มีแนวโนมลดลง  

 
คําสําคัญ : นมแพะ การลดกลิ่น กรดไขมัน เครื่องระเหยแบบหมุน 
 
ABSTRACT 

The study of goat milk deodorization using a rotary evaporator had main objectives. 
study a possibility to deodorize undesirable odor in goat milk using a rotary evaporator and 
was to find a relationship between changes of free fatty acids and of milk odor. The 
evaporating conditions that could reduced goaty odor in milk were at 60o

C of water bath’s 

temperature, 20o
C of condenser’s temperature, 100 mbar of vacuum pressure, 30 min of 

distillation time, 50 rpm of rotary speed and 47oC of vapor temperature and were at at 60oC
of water bath’s temperature, 20

o
C of condenser’s temperature, 120 mbar of vacuum 

pressure, 60 min of distillation time, 50 rpm of rotary speed and 50oC of vapor temperature. 
The quantities of short chain fatty acids (C4, C6, C8 และ C10) in the milk passing the 
evaporator tended to decrease. 

Keywords : goat milk, deodorization, fatty acids, rotary evaporator
 

คํานํา 
ปจจุบันผูบริโภคสวนใหญใหความสนใจเก่ียวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของอาหารมากข้ึน 

เน่ืองจากสภาพแวดลอมและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว นวัตกรรมใหมๆเขามามีสวนในการพัฒนา
ระบบการผลิต เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยแกผูบริโภค ซ่ึงนมแพะเปนนํ้านมชนิดแรกที่มนุษยนํามาบริโภคกอนนํ้านม
จากสัตวชนิดอ่ืน เน่ืองจากมีความเช่ือวานมแพะมีคุณสมบัติทางยา ใชดื่มเพ่ือรักษาโรคเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ 
และโปรตีนในนมแพะจะทําใหเม็ดเลือดขาวทํางานอยางมีประสิทธิภาพจึงทําใหภูมิตานทานในรางกายดีขึ้น  
(Francois and Gaborit, 2001) และที่สําคัญนมแพะเปนนมที่มีโอกาสกอใหเกิดอาการแพนอยมาก เน่ืองจาก
โปรตีนในนมแพะเปนโปรตีนท่ีใกลเคียงกับนมคน และนมแพะมีขนาดของเม็ดไขมันเล็กมาก จึงทําใหยอยไดงาย 
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และมีไขมันท่ีสําคัญ ไดแก คาโพรอิก คาพรีลิก และคาพริก ซ่ึงไขมัน 3 ตัวน้ี สามารถชวยลดการสะสมของไขมันอุด
ตันในเสนเลือดได (อนุวัตร, 2549) ผูบริโภคท่ีมีความเช่ือวาดื่มนมแพะดิบแลว สามารถใหประโยชนมากมาย โดยไม
คํานึงถึงอันตรายในนมแพะดิบ ไดแก พวกจุลินทรียที่กอใหเกิดโรค หรือโรคสัตวสูคน ยาปฏิชีวนะ สารพิษตกคางใน
นมแพะดิบ เปนตน ดังน้ันจึงตองนํานมแพะดิบมาผานการฆาเชื้อกอนบริโภค (มานิตย, 2549) แตการบริโภคนม
แพะของคนไทยยังจํากัดอยูในกลุมยอย และไมเปนที่แพรหลายมากนัก  

อยางไรก็ตาม การบริโภคนมแพะยังไมกวางขวางมากนัก เน่ืองจากผูบริโภคสวนใหญรูสึกวานมแพะมีกลิ่น
แรงกวานมโค ซ่ึงสงผลใหไมยอมรับในกลิ่นรสของนมแพะ ซ่ึงกลิ่นน้ีเกิดจากหลายปจจัย ไดแก สายพันธุ การจัดการ
ฟารม อาหารและการสลายตัวของไขมันเปนกรดไขมันอิสระ (free fatty acids) ซ่ึงปจจัยเหลาน้ีเปนปจจัยที่
ควบคุมไดยาก 
 งานวิจัยน้ีจึงมีแนวคิดการจัดการนมแพะภายหลังออกจากฟารมเลี้ยง โดยใชเคร่ือง ระเหยแบบหมุน 
(rotary evaporator) ในการลดกล่ินในนํ้านมแพะ เพ่ือชวยสงผลใหการบริโภคนมแพะมีปริมาณเพ่ิมขึ้น 

 

วัตถุประสงค 
 เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการลดกลิ่นในนมแพะโดยระบบสุญญากาศโดยใชเคร่ือง rotary evaporator 
 
อุปกรณและวิธีการ 
1. อุปกรณในการระเหยกลิ่นของนมแพะ และอุปกรณในการวิเคราะหนมแพะ 

1.1 เคร่ือง rotary evaporator ยี่หอ BUCHI Rotavapor R-220  
1.2 เคร่ือง Gas Chromatography ยี่หอ CHROMPACK รุน CP 9001 

2. การเตรียมตัวอยางนมแพะพาสเจอรไรส 
ตัวอยางนมแพะกอนผานเคร่ือง rotary evaporator ถูกเตรียมโดยผานกระบวนการพาสเจอรไรส ขั้นตอน

การทํานมแพะพาสเจอรไรสฺแสดงดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการทํานมแพะพาสเจอรไรส 

นํ้านมแพะดิบ 

ตมที่อุณหภูมิ 60 °C 

พาสเจอรไรสที่อุณหภูมิ 80 °C เปนเวลา 5 นาที 

ทําใหเย็นลงถงึอุณหภูมิ 25°C  

กรองสิ่งสกปรกออก 
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3. การทดลองหาสภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับทดลองการลดในนมแพะ  
การทดลองขั้นน้ีมีเพื่อศึกษาสภาวะอุณหภูมิ ความดัน และเวลาท่ีเหมาะสม ของเคร่ือง  rotary 

evaporator ทีส่ามารถใชเปนแนวทางในการลดกล่ินในนมแพะ การทดลองข้ันตอนดังตอไปน้ี 
3.1 การทดลองหาสภาวะที่เหมาะสม สําหรับปรับเคร่ือง rotary evaporator  
 การทดลองขั้นน้ีไดตั้งสภาวะเบ้ืองตนในการศึกษาทั้งหมด 12 สภาวะ ดังแสดงในตารางท่ี 1 โดยให

อุณหภูมิอางนํ้ารอนอยูที่ 60 °C ซ่ึงเปนอุณหภูมิที่ไมรอนจนเกินไป ความดันสุญญากาศที่ 100 120 และ 140 
mbar อุณหภูมิหอกลั่นท่ี 20 °C ความเร็วรอบในการกลั่นอยูที่ 50 และ 100 rpm เวลาท่ีใชในการกล่ันอยูที่ 30 
และ 60 นาที โดยใชปริมาณนม 2000 cm3 
4. การทดลองการลดกลิ่นในนมแพะ 

การทดลองขั้นตอนน้ีเปนการศึกษารายละเอียดของสภาวะที่เหมาะสมท้ัง 6 สภาวะจากขอ 3.1 ซ่ึงมี
รายละเอียดดังน้ี 

4.1 การทดลองโดยใชเคร่ือง rotary evaporator 
การทดลองที่ใชมี 6 สภาวะ โดยใหอุณหภูมิอางนํ้ารอนอยูที่ 60 °C ซ่ึงเปนอุณหภูมิที่ไมรอนจนเกินไป 

ความดันสุญญากาศท่ี 100 120 และ 140 mbar อุณหภูมิหอกลั่นที่ 20 °C ความเร็วรอบในการกลั่นอยูที่ 50 rpm 
เวลาที่ใชในการกล่ันอยูที่ 30 และ 60 นาที โดยใชปริมาณนม 2000 cm3ดังตารางท่ี 2 
ตารางที่ 1 สภาวะของเครื่อง rotary evaporator ในการทดลองเบ้ืองตน  

สภาวะที ่ อุณหภูมิอาง
นํ้ารอน 
(oC) 

อุณหภูมิ 
หอกล่ัน 
(oC) 

ความดัน
สุญญากาศ 
(mbar) 

เวลาการ
กลั่น 

(min) 

ความเร็วรอบ 
(rpm) 

อุณหภูมิ 
ไอนํ้า 
(oC) 

1* 60 20 100 30 50 47 

2 60 20 100 30 100 47 

3* 60 20 100 60 50 47 

4 60 20 100 60 100 47 

5* 60 20 120 30 50 50 

6 60 20 120 30 100 50 

7* 60 20 120 60 50 50 

8 60 20 120 60 100 50 

9* 60 20 140 30 50 53 

10 60 20 140 30 100 53 

11* 60 20 140 60 50 53 

12 60 20 140 60 100 53 

*สภาวะที่เลือกใชในการทดสอบจริง 
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ตารางที่ 2 สภาวะของเครื่อง rotary evaporator สําหรับการทดลองลดกล่ินในนมแพะ 

สภาวะที ่ อุณหภูมิอาง
นํ้ารอน 
(oC) 

อุณหภูมิ 
หอกล่ัน 
(oC) 

ความดัน
สุญญากาศ 
(mbar) 

เวลาการ
กลั่น 

(min) 

ความเร็วรอบ 
(rpm) 

อุณหภูมิ 
ไอนํ้า 
(oC) 

1 60 20 100 30 50 47 

2 60 20 100 60 50 47 

3 60 20 120 30 50 50 

4 60 20 120 60 50 50 

5 60 20 140 30 50 53 

6 60 20 140 60 50 53 
 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 
การทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับทดลองการลดกล่ินในนมแพะ 

การทดลองหาสภาวะที่เหมาะสม สําหรับปรับเคร่ือง rotary evaporator จากกรณีศึกษา 12 กรณี 
เน่ืองจาก หลักการระเหยดวยเคร่ือง rotary evaporator น้ัน ตองปรับสภาวะความดันสุญญากาศโดยพิจารณาจาก
ตัวทําละลายเปนหลัก นมแพะมีนํ้าเปนองคประกอบหลัก ซ่ึงถือวาเปนตัวทําละลาย ในการเลือกเบื้องตนจึงเลือก
สภาวะของความดันสุญญากาศที่ 100 120 และ 140 mbar ดวยความคาดหวังวาไอนํ้าอาจนําพากรดไขมัน
บางสวนระเหยออกจากนมแพะได  
  จากการทดลองพบวาสภาวะที่ใชความเร็วรอบในการหมุนขวดกล่ัน (evaporation flask) 100 rpm มี
การเกิดฟองอยางรุนแรงกอนถึงความดันที่กําหนด ทําใหนมบางสวนจากขวดกลั่น ถูกดูดลงสูขวดเก็บ (receiving 
flask) โดยไมผานหอกลั่น จึงเลือกใชความเร็วรอบในการหมุนขวดกลั่นที่ 50 rpm และใชเวลาในการระเหยกล่ันที่ 
30 และ 60 นาที ซ่ึงหากเวลานานกวาน้ีมีผลทําใหนมมีความขนหนืดเกินกวาระดับที่ผูบริโภคยอมรับได ดังน้ัน
สภาวะการทดลองท่ีคิดวาเหมาะสมในการทดลองการลดกลิ่นในนมแพะจึงมีทั้งหมด 6 กรณีศึกษา  
 

สรุป 
1. มีความเปนไปไดในการลดกลิ่นสาบในนมแพะโดยการระเหยกลั่นดวยระบบสุญญากาศ 
2. สภาวะการระเหยกล่ันท่ีสามารถลดกลิ่นในนมแพะโดยเคร่ือง rotary evaporator คือสภาวะการ

ระเหยกลั่นท่ีอุณหภูมิอางนํ้ารอน 60oC อุณหภูมิหอกลั่น 20oC ความดันสุญญากาศ 100 mbar เวลาในการกล่ัน 
30 นาที ความเร็วรอบ 50 rpm และอุณหภูมิไอนํ้า 47oC และสภาวะการระเหยกล่ันที่อุณหภูมิอางนํ้ารอน 60oC 
อุณหภูมิหอกลั่น 20oC ความดันสุญญากาศ 120 mbar เวลาในการกล่ัน 60 นาที ความเร็วรอบ 50 rpm และ
อุณหภูมิไอนํ้า 50oC 

3. เม่ือนํานมแพะผานการระเหยกล่ันดวยเคร่ือง rotary evaporator ปริมาณกรดไขมันสายสั้นที่มีผลตอ
กล่ินนมแพะ (C4, C6, C8 และ C10) มีแนวโนมลดลง  
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การตรวจสอบการปลอมปนนมโคในนมแพะโดยเทคนิค PCR 
 
Detection of Cow Milk Adulteration in Goat Milk by Milk PCR Technique 
 
ผูวิจัย   จรีพร  บุญลอม 
   คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
 

บทคัดยอ 
นมแพะมีคุณคาทางโภชนาการสูง ยอยงาย มีคุณสมบัติใกลเคียงนมโค  นมแพะจึงเร่ิมเปนที่นิยมของ

ผูบริโภคมากขึ้น แตเน่ืองจากนมแพะมีปริ มาณนอยกวานมโค ทําใหมีราคาตอหนวยสูงกวานมโค ซ่ึงอาจเปนสาเหตุ
ใหมีการปลอมปนนมโคในนมแพะโดยใชเทคนิคพีซีอาร นมแพะมีชิ้นดีเอ็นเอขนาด 326 bp ในขณะที่นมโคมีชิ้นดี
เอ็นเอขนาด 223 pb การทดลองไดสุมตัวอยางนมแพะทางการคาที่ผานกระบวนการความรอนจํานวน 8 ตัวอยาง 
พบวาตัวอยางนมแพะที่นํามาทดสอบ พบชิ้นดีเอ็นเอขนาด 223 bp 3 ตัวอยาง แสดงวานมแพะท่ีมีการจําหนาย
ทางการคามีการปลอมปนนมโค 

 
คําสําคัญ : นมแพะ นมโค การปลอมปน เทคนิคพีซีอาร 
 
ABSTRACT 

Goat milk has high nutrition and easy to digest. Goat milk properties are similar to 
cow milk. Goat milk are popular for consumer. Moreover, goat milk has lower production 
than cow milk. The goat milk has higher value per unit than cow milk. So, Adulteration 
from cow milk might be happened to goat milk. The experiment was to detection cow milk 
in goat milk by PCR technique. Goat milk had DNA size at 326 bp. While as cow milk had 
223 bp. Goat milk samples were sampling from 8 commercial goat milk. The result showed 
that there were found 3 commercial goat milk had 223 bp. 

Keywords : goat milk, cow milk, adulteration, PCR technique
 

คํานํา 
การตรวจสอบการปลอมปนนมโคในนมแพะเปนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพดานการปลอมปน 

เน่ืองจากนมแพะมีราคาแพงกวานมโค ทําใหผูผลิตบางรายผสมนมโคลงไปปนกับนมแพะเพ่ือใหปริมาณมากขึ้นใน
การจําหนายและหวังกําไรมากขึ้น ทําใหคุณภาพของนมแพะมีการเปล่ียนแปลงไป ไมเปนไปตามคุณสมบัติที่แทจริง 
เชน ขนาดโมเลกุลของโปรตีนหรือไขมัน ความเปนกรด-ดาง เปนตน ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพและการ
เก็บรักษานมแพะ อีกทั้งเม่ือนมแพะดิบไดถูกผลิตเปนนมแพะพาสเจอไรสและนมแพะสเตอริไรสเพ่ือจําหนาย มีผล
ทําใหผูบริโภคไดรับสินคาที่มีคุณภาพผิดไปจากฉลาก 

การตรวจสอบคุณภาพนมแพะคร้ังน้ีไดนําเทคนิค Polymerase chain Reaction (PCR) เปนเทคนิคดาน
ชีวโมเลกุลที่ตรวจสอบคุณภาพนํ้านมไดอยางมีประสิทธิภาพและนาเชื่อถือ โดยใขดีเอ็นเอจําแนกความแตกตางของ
นมโคและนมแพะ ท่ีแมจะมีการปลอมแปลกนมโคในปริมาณเล็กนอยก็สามารถตรวจสอบได 
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วัตถุประสงค 
1. ทดสอบประสิทธิภาพของเทคนิค PCR ในการตรวจสอบการปลอมปนนมโคในนมแพะ 
2. เพ่ือเปนแนวทางใหองคการอาหารและยานําไปใชประโยชนในการตรวจสอบและสรางมาตรฐานนํ้านม

แพะพาสเจอไรสและนมแพะสเตอริไรสตอไป 
 
อุปกรณและวิธีการ 
1. การสกัดดีเอ็นเอ (DNA Extraction) 

นําตัวอยางนมโค นมผสม และนมแพะ ปริมาตร 200 μl ใสในหลอด 1.5 ml เติม Trapping buffer 400 
μl ลงในแตละหลอดตัวอยาง ผสมใหเขากันโดยใช vortex วางไวที่อุณหภูมิหอง 5 นาที ปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 
10000 rpm นาน 30 วินาที เทสวนใสท้ิงเติม Extraction buffer 500 μl ผสมใหเขากัน โดยใช vortex ใหตะกอน
แตกตัวจนหมด ปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 10000 rpm นาน 30 วินาที เทสวนใสทิ้ง จากน้ันเติม Washing buffer I 
500 μl ผสมใหเขากันโดยใช vortex ปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 10000 rpm นาน 30 วินาที เทสวนใสทิ้ง เปดฝาทิ้ง
ไวท่ีอุณหภูมิหอง จนกวาของเหลวจะระเหยออกจากตะกอนจนหมด จากน้ันเติม Elution buffer 100 μl ผสมให
เขากัน นําไปบมท่ีอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที (เพื่อใหดีเอ็นเอละลายออกมา) ปนเหวี่ยงที่ความเร็ว
รอบ 100 rpm นาน 10 วินาที แลวจึงดึงสวนใสท่ีเปนดีเอ็นเอใสหลอดขนาด 1.5 ml หลอดใหมเพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพดีเอ็นเอตอไป 
2. การเพ่ิมปริมาณชิ้นดีเอ็นเอที่ตองการโดยเทคนิค PCR 

นําดีเอ็นเอของตัวอยางนมที่สกัดได ทําการเพ่ิมปริมาณช้ินดีเอ็นเอที่ตองการโดยใช 
Primer 12SM - FW : 5’ – CTA GAG GAG CCT GTT CTA TAA TCG ATA A – 3’ 
Primer 12SBT - RV : 5’ – TGG TTT CAT AAT AAC TTT CGC GCT – 3’  
ในปฏิกิริยาการเพิ่มปริมาณช้ินสวนดีเอ็นเอที่ตองการน้ันจะประกอบไปดวย DNA เร่ิมตน 400 ng, primer 

(forward & reverse) สารละลาย 100 pmole, 1x Taq buffer (20 mMbuffer + KCL), 2 mM MgCl2 200 μl, 
200 μM dNTP และเอนไซม Taq DNA polymerase 5 unit ในปริมาตรทั้งหมด 50 μl 

เม่ือผสมองคประกอบตาง ๆ เขาดวยกันแลว จึงนําไปใสในเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ ซ่ึงมีอุณหภูมิตาง ๆ ดังน้ี 
93° C 30 วินาที 
60° C 30 วินาที 35 รอบ 
72° C 45 วินาที 
หลังเสร็จสิ้นปฏิกิริยา PCR ตรวจสอบ PCR product (10 μl) ดวย 1.5 agarose gel แลวยอมแผนเจล

ดวยสารละลาย ethidium bromide ตรวจดูแถบดีเอ็นเอบนแผน 1.5% agarose gel โดยสองดวยแสงอัตราไวโอ
เลต บันทึกผลดวยการถายภาพ 
3. การตรวจแถบดีเอ็นเอ 

การตรวจ agarose gel ความเขมขน 1.5% โดยใชผง agarose 1.5 กรัม ในสารละลาย TBE ปริมาตร 
100 ml จากน้ันนําเขาเตาอบไมโครเวฟเพื่อใหความรอนจากเตาอบละลายผง agarose ใหเปนสารละลายเน้ือ
เดียวกัน เม่ือผง agarose ละลายหมดแลว หลอเจลในแบบพิมพและใส comb ออกจากแผนเจลได และยกแผนเจล
ที่ไดใสลงในกลอง (Electrophoresis chamber) เทสารละลาย 1xTBE ใหทวมชองใสตัวอยาง 

 
 
 

�
�

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



  การเตรียมตัวอยางที่จะไดตรวจโดยผสมสารสี loading dye กับสารละลายดีเอ็นเอในอัตรา 1:2 ในแตละ
ชองตัวอยาง จากน้ันนําสารละลายดีเอ็นเอที่ผสมกับ loading dye แลวไปลงชอง (well) บนเจลที่เตรียมไว จากน้ัน
ใชกระแสไฟฟาความตางศักยคงที่ 100 โวลต เปนเวลา 40 นาที เม่ือครบกําหนดเวลานําเจลไปแช ethidium 
bromide จากน้ันลางดวยนํ้าสะอาดและตรวจดูลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ปรากฏภายใตแสงอัลตราไวโอเลต จะเห็น
แถบเรืองแสบของดีเอ็นเอเกิดขึ้น ถายรูป และบันทึกผลการทดลองโดยการตรวจสอบดีเอ็นเอปรากฏดังน้ี 

- นมโค ปรากฏแถบดีเอ็นเอขนาด 223 bp 
- นมแพะ ที่ไมมีการปนเปอนนมโคจะไมปรากฏดีเอ็นเอขนาด 223 bp 

  

ผลและวิจารณผลการทดลอง 
 จากการทดลองใชเทคนิค PCR เพื่อตรวจสอบการปลอมปนนมโคในนมแพะโดยใชยีน 12S rRNA 
mitochondrial เปนตําแหนงเปาหมายที่จะแยกความแตกตางของ DNA ในนํ้านมสัตวแตละชนิด และออกแบบ
ไพรเมอรที่จําเพาะตอนมโค คือ 12SM-FW เปนไพรเมอรที่สามารถจับกับดีเอ็นเอของนมแพะและนมโคได 12SBT-
RV เปนไพรเมอรที่จําเพาะเจาะจงตอยีนของนมโคเพียงชนิดเดียว เม่ือนําไปตรวจสอบโดยเทคนิคเจลอิเล็คโทรโฟเร
ซิสโดยแยกเปน 16 lane คือ Land M = Molecular weight marker 100 pb plus DVa ladder Lane 1 = นม
พาสเจอไรส 100% Land 2 = นมโคสเตอริไรส 100% Lane 3 = นมแพะสเตอริไรส 100% Lane 4 = นมแพะ
ผสมนมโคพาสเจอไรส 50% Lane 5 = นมแพะผสมนมโคสเตอริไรส 50% Lane 6 = นมแพะทางการคาตัวอยางที่ 
1 Lane 7 = นมแพะทางการคาตัวอยางที่ 2 Lane 8 = นมแพะทางการคาตัวอยางที่ 3 Lane 9 = นมแพะทาง
การคาตัวอยางที่ 4 Lane 10 = นมแพะทางการคาตัวอยางที่ 5 Lane 11 = นมแพะทางการคาตัวอยางที่ 6 Lane 
12 = นมโคสเตอริไรสทางการคา 100% Lane 13 = นมแพะทางการคาตัวอยางที่ 7 Lane 14 = นมแพะทาง
การคาตัวอยางที่ 8 พบวา lan3 M เปน Molecular weight marker 100 pb plus DVa ladder ซ่ึงเปนดีเอ็นเอ
มาตรฐานที่ใชเพื่อบอกขนาดของดเีอ็นเอที่เกิดแบนในตําแหนงตางๆ โดยแถบลางสุดเปนแถบดเีอ็นเอขนาด 100 bp 
ถัดขึ้นมาเปนแถบที่ 2 และ 3 จากขางลางมีขนาด 200 และ 300 pb ตามลําดับ ใน lane 1, 2, 12 เปนดีเอ็นเอ
ของนมโคพาสเจอไรสและสเตอริไรสแท 100% จะปรากฏแถบดีเอ็นเอขึ้น 2 ขนาด คือ ดีเอ็นเอที่มีขนาดต่ํากวา 
100 bp และดีเอ็นเอที่มีขนาด 223 bp ซ่ึงดีเอ็นเอที่มีขนาดต่ํากวา 100 bp จะถูกจับดวยไพรเมอร 12SM-FW ที่
ออกแบบมาเพื่อจับกับดีเอ็นเอของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมทุกชนิด ในที่น้ีไพรเมอรสามารถจับกับดีเอ็นเอของทั้งนมโค
และนมแพะได สวนดีเอ็นเอที่มีขนาด 223 bp น้ัน ถูกจับดวยไพรเมอร 12SBT-RV ที่ออกแบบอยางจําเพาะเจาะจง
ตอดีเอ็นเอของนมโคเทน้ัน และเม่ือผสมนมแพะและนมโคที่ระดับ 50:50 ใน lane 4-5 จะพบแถบดีเอ็นเอ 2 ขนาด 
เชนเดียวกับดีเอ็นเอของนมโค 100% ใน lane 3 เปนดีเอ็นเอของนมสเตอริไรสที่ไมมีการปลอมปนนมโคจะพบแถบ
ดีเอ็นเอเพียงแถบเดียวเทาน้ัน คือแถบดีเอ็นเอที่มีขนาดต่ํากวา 100 bp สวนใน lane ที่ 7, 8, 9, 11, 13 เปนดีเอ็น
เอนมแพะทางการคา ทั้ง 5 ตัวอยางจะพบดีเอ็นเอเพียงแถบเดียวเชนเดียวกับ DNA ของนมแพะ 100% และใน 
lane 6, 10, 14 เปนดีเอ็นเอนมแพะสเตอริไรสทางการคาจะพบแถบดีเอ็นเอ 2 ขนาดคือดีเอ็นเอที่มีขนาดต่ํากวา 
100 bp และดีเอ็นเอที่มีขนาด 223 bp แสดงวาเปนนมแพะที่มีการปลอมปนนมโค 
 เทคนิค PCR สามารถระบุชนิดของนํ้านมของสัตวทั้งสองชนิดไดถึงแมจะมีการผสมหรือปลอมปนเพียง
ปริมาณเล็กนอย จากการทดลองของพนิตา (2552) รายงานวาเทคนิค PCR สามารถตรวจสอบการปลอมปนนมโค
ในนมแพะไดถึงระดับ 0.1% ของการทดลอง และเม่ือผสมและนมโคระดับปริมาณตาง ๆ ความเขมขนของแถบดี
เอ็นเอจะแตกตางกันไปตามระดับปราณนมโคท่ีผสมลงไป และแจเน่ืองมาจากความแตกตางของความเขมขนและ
เวลาที่ใชยอมแผนเจลดวยสารละลาย ethidium bromide กลาวคือ สารละลาย ethidium bromide จะแทรก
เขาไปอยูในสายดีเอ็นเอยิ่งใชความเขมขนของสารละลาย ethidium bromide สูงและเวลาท่ีแชแผนเจลนานก็จะ
ทําใหเห็นแถบเรืองแสงของดีเอ็นเอชัดเจนยิ่งขึ้น (แถบดีเอ็นเอสวางมากขึ้น) เทคนิค PCR เปนเทคนิคที่มี
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ประสิทธิภาพและนาเชื่อถือในการตรวจสอบการปลอมปนนมโคในนมแพะ เน่ืองจากนมโคมีราคาถูกกวานมแพะ ทํา
ใหผูผลิตไดกําไรสูงขึ้น หากมีการลดปริมาณนมแพะลงแลวผสมนมโคลงไปแทน สาเหตุน้ีเองจึงตองตรวจสอบ
คุณภาพนมเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค 
 

สรุป 
สามารถใชเทคนิค PCR แยกความแตกตางของนมโคและนมแพะได โดยนมโคจะพบช้ินดีเอ็นเอขนาด 223 

bp สวนนมแพะบริสุทธ์ิจะไมพบชิ้นดีเอ็นเอขนาด 223 bp  
 

เอกสารอางอิง 
จุลภาค คุนวงษ. 2540. การวิเคราะหดีเอ็นเอดวยเทคนิค gel electrophoresis : เอกสารประกอบการประชุมเชิง

ปฏิบัติการอณูวิทยาทางโรคพืช การตรวจและวิเคราะหดีเอ็นเอของเชื้อสาเหตุโรคพืช. 11-16 น. ภาควิชา
โรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, นครปฐม. 

บรรจง จงรักษวัฒนา. 2548. นํ้านมแพะ. สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 9, กรมปศุสัตว. สืบคนจาก 
http://www.dld.go.th/region9/index.html (19 มีนาคม 2561) 

อมรรัตน มงคลพร. 2548. เคร่ืองหมายโมเลกุลเพื่อการปรับปรุงพันธุพืช . ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, นครปฐม. 

Pez-Calleja, I.Lo., I. Gonzalez, V.Fajardo, M.A. Rodriguaea,P.E.Hernandz,T.Garcia and R. Martin.2004. 
Rapid detection of cows’milk in sheeps’milk and goats’milk by a species-specific 
polymerease chain reaction technique. J.Dairy Sci. 87:2829-2845. 

Wallstra, P. and Jenness, R. 1984. Dairy Chemistry and Physics. New York: Wiley Interscience 
publication.p.106, 412. 

 
 
 

�
�

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




