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บทคัดย่อ 

การศึกษา เรื่อง “ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอน” มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน และ 3. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขการบริหารงานให้กับศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสารที่ เก่ียวข้อง 
การสังเกต ใช้เครื่องมือคือแบบสอบถาม และการจัดสนทนากลุ่ม โดยประชากรที่ศึกษาประกอบด้วย1.เจ้าหน้าที่
ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา จ านวน 10 คน และ 2. ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดจ านวน 300 คน จึงท าให้ในการศึกษาครั้งนี้มี
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาประกอบด้วย 1. เจ้าหน้าที่ของศูนย์ไทใหญ่ศึกษาจ านวน 10 คน และ 2. ผู้มีส่วนได้เสียกับ
ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา จ านวน 171 คน รวมกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งสิ้น 181 คน  

ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนได้เสียของศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เห็น
ว่าปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของศูนย์ฯ มีทั้งปัญหาจากภายนอกและปัญหาจากภายใน โดย
สามารถอภิปรายได้ดังนี้  

1. ปัญหาภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของศูนย์ไทใหญ่ศึกษามากที่สุดคือปัญหาด้าน
สังคมและวัฒนธรรม โดยปัจจุบันวิถีชีวิตและค่านิยมในชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง คนในชุมชนมีความสัมพันธ์
แบบต่างคนต่างอยู่ และขาดช่วงการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ รองลงมาคือปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ ปัญหาด้านนโยบายและการเมือง และปัญหาด้านเทคโนโลยี ตามล าดับ  

2. ปัญหาภายในที่ส่งผลการทบต่อการบริหารงานของศูนย์ฯอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 1) ปัญหาด้าน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคือขาดยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงรุกและยุทธศาสตร์ขาดความคลอบคลุม และ 2) ปัญหา
ด้านการประสานงานคือขาดการประสานงานอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงาน องค์กรภายนอก และขาดการจัดกิจกรรม
สนับสนุนการท างานเป็นทีม ส่วนปัญหาด้านอื่นๆ ได้แก่ด้านงบประมาณ ด้านการจัดก าลังคน ด้านการวางแผน 
ด้านการรายงาน ด้านการอ านวยการ ด้านการพัฒนาชุมชนและด้านการจัดองค์การอยู่เพียงระดับปานกลาง  

ดังนั้นในการบริหารงานของศูนย์จ าเป็นต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก คลอบคลุมการพัฒนาทุก
ด้าน และจ าเป็นต้องมีการประสานกับหน่วยงาน/องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารงาน
ของศูนย์ฯ เกิดประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของชุมชน ท้องถิ่น และผู้สนใจต่อไป 
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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  
 
บทน า 

ไทใหญ่ หรือ ไต นับว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาไม่น้อยกว่า  2,000 ปี 
เคยมีการสร้างบ้านแปงเมืองจนกลายเป็นอาณาจักร (คณะท างานร่วมระหว่างคณะวิจิตรศิลป์และ สถาบันวิจัย
สังคม 2551) เป็นชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรม ภาษาพูด และภาษาเขียน ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ไทใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่
บริเวณพื้นที่ในประเทศต่าง ๆ ส่วนไทใหญ่ในประเทศไทยนั้นอาศัยอยู่มากในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัด
เชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าปาง และจังหวัดแพร่ ส าหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีไทใหญ่เข้า
มาตั้งรกรากไม่ต่ ากว่า 200 ปี จ าแนกได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่ง เป็นไทใหญ่ที่ย้ายถิ่นเข้ามาเพื่อบุกเบิกพื้นที่ท า
มาหากิน กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มที่ตกค้างจากการท าสงคราม ระหว่างพม่ากับล้านนาและอโยธยา รวมทั้งผู้ที่
หลบหนีภัยสงครามภายในของพม่าระหว่างกองทัพเมืองนายกับกองทัพเมืองหมอกใหม่ และกลุ่มที่สามเป็นผู้ที่
เข้ามาท าไม้กับบริษัทท าไม้ของอังกฤษ ปัจจุบันมีไทใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณร้อยละ 40 ของ
ประชากรทั้งหมด ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของอ าเภอเมือง อ าเภอขุนยวม อ าเภอแม่ลาน้อย อ าเภอปางมะ
ผ้า และอ าเภอปาย ตามล าดับ (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2549)  
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  จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีชุมชนไทใหญ่ตั้งอยู่จ านวน 104 ชุมชน ภายในชุมชนเหล่านี้มีสิ่งที่ทรงคุณค่าหลาย
ประการได้แก่ ประวัติศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ความเชื่อ การละเล่นพื้นบ้าน อาหาร ดนตรี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ บ้าน เรือน วัด และอื่นๆ แต่ว่าแนวโน้มที่สิ่งที่ทรงคุณค่าเหล่านี้เริ่มสูญหายหรือ
แปรเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ดังนั้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ก าหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิต และสุขภาพ และภาคประชาสังคมไทใหญ่ของจังหวัด
แม่ฮ่องสอนได้จัดประชุมกันขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2550 โดยมีข้อเสนอว่าการที่วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตไท
ใหญ่ที่มีอยู่เดิมเกิดการสูญหายหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั้น มีสาเหตุจากประชาชน หน่วยราชการ รวมทั้ง
องค์กรในพื้นที่ขาดองค์ความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเก่ียวกับไทใหญ่ จ าเป็นต้องมีหน่วยงานหรือองค์กร
ทางวิชาการในพื้นที่ซึ่งท างานเก่ียวข้อง กับไทใหญ่โดยเฉพาะเพื่อท าหน้าที่ในจัดการความรู้เกี่ยวกับไทใหญ่อย่าง
ต่อเนื่องและใกล้ชิดกับชุมชน ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษาเกี่ยวกับไทใหญ่เป็นประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มคน
ระดับชนชาติจ าเป็นต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องในการท างาน  

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญ และได้จัดตั้งศูนย์ไทใหญ่ศึกษาขึ้น
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นการท างานเก่ียวกับการจัดการความรู้เกี่ยวกับไทใหญ่ 
การจัดการความรู้เกี่ยวกับไทใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ  

จากการปฏิบัติงานในศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ซึ่งได้เรียนรู้งานและท างานร่วมกับ
ข้าราชการ/พนักงาน/บุคลากรของส่วนราชการ/ผู้น าชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับศูนย์ไทใหญ่ศึกษา เห็น
ว่าในการด าเนินงานย่อมมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน ดังนั้น
เพื่อให้ศูนย์ไทใหญ่ศึกษาสามารถยกระดับและเกิดการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายต่อไป จ าเป็นต้องมี
การศึกษาปัญหาอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของศูนย์ไทใหญ่ศึกษาขึ้น เพื่อน าผลการศึกษาไปเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีมากยิ่งขึ้น  
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  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)   ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  

 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล  
1. เพศ  
2. อายุ  
3. ต าแหน่ง  
4. ระดับการศึกษา 
5. หน้าที่ความรับผดิชอบ 
6. ประสบการณ์ท างาน ปัญหาและอุปสรรคของการบรหิารงานของ 

ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ศึกษาโครงสร้าง/กลไกการบรหิารงานของศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ข้อเสนอแนวทางการบริหารงานของ 
ศูนย์ไทใหญ่ศึกษาทีไ่ด้จากผู้มสี่วนได้เสีย 

ปัญหาอุปสรรคการบริหารงาน 
1. ปัญหาภายนอก 
 ด้านการนโยบายและการเมือง 
 ด้านเศรษฐกิจ 
 ด้านสงัคมและวฒันธรรม 
 ด้านเทคโนโลย ี

2. ปัญหาภายใน 
 ด้านการวางแผน  
 ด้านการจัดองค์การ  
 ด้านการจัดก าลังคน  
 ด้านการอ านวยการ  
 ด้านการประสานงาน  
 ด้านการรายงาน  
 ด้านงบประมาณ 
 การพัฒนาชุมชน 
 ยุทธศาสตร์การพฒันา 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณผสมคุณภาพ  
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากรที่ใช้ศึกษาคือ เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนได้เสียกับศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา จ านวน 10 คน และผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้น าชุมชน , ภูมิปัญญาท้องถิ่น , นักเรียน/นักศึกษา 
และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ-เอกชนที่เก่ียวข้อง จ านวน 300 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานั้น ผู้วิจัยได้ท าการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม จ านวนทั้งสิ้น 181 
คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของศูนย์ไทใหญ่ศึกษาจ านวน 10 คน ใช้แบบเฉพาะเจาะจง และผู้มีส่วนได้เสียกับ
ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา จ านวน 171 คน ซึ่งใช้สูตรของ Taro Yamane ในการค านวณหากลุ่มตัวอย่างที่จะด าเนิน
การศึกษา ได้แก่ ผู้น าชุมชน , ภูมิปัญญาท้องถิ่น , นักเรียน/นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ-เอกชนที่เก่ียวข้อง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1  แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก ่
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคการบริหารงานของศูนย์ไทใหญ่ศึกษา 
ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารงานของศูนย์ไทใหญ่
ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

2.2  การจัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลแบบมีส่วนร่วม  
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งการเก็บข้อมูลเป็น 2 ลักษณะ คือ 

3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยผู้ศึกษาแจกและส่งแบบสอบถามทาง E-mail 
ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา จ านวน 10 คน ผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยผู้น าชุมชน ,ภูมิปัญญาท้องถิ่น
,นักเรียน/นักศึกษา,เจ้าหน้าที่ภาครัฐ-เอกชนที่เก่ียวข้อง จ านวน 171 คน รวมทั้งสิ้น 181 ฉบับ  

3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาขากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
หนังสือ อินเตอร์เน็ต งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอมูล ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของเจ้าหน้าที่/ผู้มีส่วนได้เสียกับศูนย์
ไทใหญ่ศึกษาและการจัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลแบบมีส่วนร่วม ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างที่ผู้ศึกษาได้ด าเนินการ แล้ว
ตรวจสอบจ านวน และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวม และน าแบบสอบถามไป
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีการทางสถิติ  
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ เพื่อค านวณค่าสถิติ
ต่าง ๆ เช่น ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ฯลฯ โดยได้น าข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้เปลี่ยนเป็นรหัสตัวเลข (Code) ลงใน
โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อบันทึกข้อมูลแล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 
ได้แก ่

1) สถิติทดสอบที (t-test) 
2) สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) 
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สรุปผลการวิจัย 
การศึกษา ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอน มีผลการศึกษา ดังนี้ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55.8 มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 28.7 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรืเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 40.3 ส่วนใหญ่อยู่ในต าแหน่งอื่นๆ 
เช่น ข้าราชการบ านาญ,นักธุรกิจ ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 54.7 มีอายุการท างาน/และเข้ามามีส่วนร่วมกับศูนย์ฯ 5-
10 ปี คิดเป็นร้อยละ 68.0 และมีฐานะในการเข้ามามีส่วนร่วมกับศูนย์ฯมากที่สุดคือภูมิปัญญาท้องถิ่น คิดเป็น
ร้อยละ 31.5 

ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานของศูนย์ไทใหญ่ศึกษา 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
ปัญหาภายนอก  

จากการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าปัญหาภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของศูนย์ไท
ใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตามล าดับประกอบด้วย 

ล าดับที่ 1 ปัญหาด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยวิถีชีวิตและค่านิยมในชุมชนเกิด การเปลี่ยนแปลง คน
ในชุมชนมีความสัมพันธ์แบบต่างคนต่างอยู่ และขาดช่วงการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 4.30 (S.D = 0.64) อยู่ในระดับปัญหามากที่สุด  

ล าดับที่ 2 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ คือชาวบ้านมีฐานยากจน เกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานเข้ามาใน
ชุมชนมากขึ้น และจ านวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในเขตที่ตั้งของศูนย์ฯมีแนวโน้มลดลง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยในภาพรวม
เท่ากับ 4.10 (S.D = 0.59) อยู่ในระดับปัญหามาก 

ล าดับที่ 3 ปัญหาด้านนโยบายและการเมือง คือระเบียบกฎหมาย การสนับสนุนงบประมาณ ยังไม่
สามารถเข้าศึกษาองค์ความรู้จากประเทศเพื่อนบ้าน และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อกับคนเข้าเมือง ยังไม่คลอบ
คลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งนโยบายการจัดตั้งสถาบันด้านชาติพันธุ์ยังไม่มีชัดเจน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยในภาพรวม
เท่ากับ 4.00 (S.D = 0.46) อยู่ในระดับปัญหามาก 

ล าดับที่ 4 ปัญหาด้านเทคโนโลยี คือระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขิ่งขึ้น ช าวบ้านจะเกิดความ
สิ้นเปลืองมากข้ึน รวมทั้งท าให้ได้รับอิทธิพลด้านวัฒนธรรมอ่ืนเข้ามาอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 
3.85 (S.D = 0.35) อยู่ในระดับปัญหามาก 
ปัญหาภายใน 

จากการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าปัญหาภายในที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของศูนย์ไท
ใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตามล าดับประกอบด้วย 

ล าดับที่ 1 ปัญหาด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา คือขาดยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงรุก และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขาดความคลอบคลุม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 3.96 (S.D = 0.60) อยู่ในระดับปัญหามาก 

ล าดับที่ 2 ปัญหาด้านการประสานงาน คือขาดการประสานงานอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงาน องค์กร
ภายนอก และขาดการจัดกิจกรรมสนับสนุนการท างานเป็นทีม  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 3.60           
(S.D = 0.91) อยู่ในระดับปัญหามาก 

ล าดับที่ 3 ปัญหาด้านงบประมาณ คือการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานที่ ก าหนด        
มีความล่าช้าในการจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ และขาดการก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 3.37 (S.D = 0.65) อยู่ในระดับปัญหาปานกลาง 
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ล าดับที่ 4 ปัญหาด้านการจัดก าลังคน คือการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบไม่มีความชัดเจน ก าลังคนมีไม่
เพียงพอต่อการด าเนินงาน ระบบการคัดเลือกบุคลากรขาดมาตรฐานทีด่ี การจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม
ความรู้ความสามารถ ขาดการสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งที่สูงขึ้นการสนับสนุนให้บุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือศึกษาต่อมีน้อย และบุคลากรขาดความรู้  ความสามารถเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 3.35 (S.D = 0.83) อยู่ในระดับปัญหาปานกลาง 

ล าดับที่ 5 ปัญหาด้านการวางแผน คือขาดการศึกษาข้อมูลของหน่วยงานก่อนด าเนินการจัดท าแผน 
ขาดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร เพื่อใช้ประกอบการจัดท าแผน แผนงานขององค์กร ขาดความ ยืดหยุ่น 
ไม่สามารถปรับเปลี่ยน ได้ตามสถานการณ์ บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ และขาดความรู้ ความเข้าใจในการ
วางแผน รวมทั้งขาดการวางแผนงาน แผนปฏิบัติ งานและวิธีการปฏิบัติงานไว้ ล่วงหน้า ซึ่งมีค่าเฉลี่ยในภาพรวม
เท่ากับ 3.31 (S.D = 0.98) อยู่ในระดับปัญหาปานกลาง 

ล าดับที่ 6 ปัญหาด้านการรายงาน คือการบริหารงานขาดการวางระบบส าหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
องค์ความรู้ของศูนย์ฯ และขาดระบบที่ดีในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 3.25              
(S.D = 0.91) อยู่ในระดับปัญหาปานกลาง  

ล าดับที่ 7 ปัญหาด้านการอ านวยการ คือการติดตาม ควบคุม ก ากับการปฏิบัติงาน ขาดเครื่องมือ/
เกณฑ์ที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน และการมอบหน้าที่ความรับผิดชอบจากฝ่ายบริหารยังไม่ชัดเจน  ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 3.21 (S.D = 0.93) อยู่ในระดับปัญหาปานกลาง  

ล าดับที่ 8 ปัญหาด้านการพัฒนาชุมชน คือการส่งเสริมกิจกรรมให้ชุมชนเกิดการรวมกลุ่มอาชีพ          
มีรายได้ ภายใต้วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามยังไม่คลอบคลุม และการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนชุมชนขาด
ความต่อเนื่อง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 3.21 (S.D = 0.96) อยู่ในระดับปัญหาปานกลาง  

ล าดับที่ 9 ปัญหาด้านการจัดองค์การ คือความไม่ชัดเจนในการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบให้แก่
บุคลากร ขาดการประชุมชี้แจงให้บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน และการประเมินผลองค์กร การจัดแบ่งหน่วยงานภายในไม่ครอบคลุมตามภารกิจหน้าที่ของศูนย์ฯ
และโครงสร้าง อยู่ภายใต้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เกิดความไม่คล่องตัว ซึ่งมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 3.18 
(S.D = 0.71) อยู่ในระดับปัญหาปานกลาง     
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้จัดท าขึ้นเพื่อท าการวิเคราะห์ออกแบบของระบบ ชึ่งงานธุรกิจส่วนใหญ่มักจะด าเนินไป
ด้วยความเร่งรีบแข่งกับเวลาโดยเฉพาะธุรกิจบริหารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงิน  อยากเช่นร้านรับจ าน าขาย
ฝาก ซึ่งอาจมีการตกหล่น ล่าช้า หรือเกิดการซ้ าซ้อนของงานเอกสารนั้นๆได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายใน
ธุรกิจรวมทั้งลูกค้าอาจสูญเสียความมั่นใจในธุรกิจอีกด้วย เจ้าของกิจการจึงเริ่มให้ความส าคัญต่อโปรแกรม
สารสนเทศเพื่อหาทางป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูลที่เป็นเอกสาร ด้วยเหตุนี้เองสารสนเทศจึง
เข้ามามีบทบาทในธุรกิจ ทั้งนี้ก็เพราะเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และลดปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งปัญหาข้างต้นผู้วิจัย
ได้เล็งเห็นปัญหานี้ จึงได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อ พัฒนาระบบการค านวณยอดปล่อยสินเชื่อ 
ที่สามารถมีการบันทึกรายการ และรายละเอียดต่างๆด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์รวมทั้งสามารถบันทึกข้อมูลลง
ฐานข้อมูลด้วย ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ของผู้ท าธุรกิจ ซึ่งผู้จัดท าการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล (2) เพื่อสามารถประเมินยอดจัดรถได้สะดวกมากยิ่งขึ้น (3) เพื่อช่วยลดงาน
ที่ล่าช้าจากการค้นหาข้อมูลทาง Excel ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (4) เพื่อให้ได้ระบบงานใหม่ที่สะดวกและรวดเร็วและดี
ขึ้นกว่าระบบงานเดิม (5) เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่เข้ามาสอบถาม 

จากผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้งานมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ระบบ สามารถน ามาใช้ในการท างาน
ได้จริง และสามารถท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการให้ข้อมูลต่อลูกค้าที่แม่นย า และในการพัฒนาระบบครั้ง
นี้ ท าให้รองรับจ านวนของผู้มาใช้บริการที่เพิ่มขึ้น และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการบริการลูกค้าในทาง
การเงินอีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของการท างานและการให้บริการมากขึ้น ท าให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ในการค้นหาและตรวจสอบข้อมูลทางระบบงานส่งเสริมการตลาดสินเชื่อได้ถูกต้อง และเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการสืบค้น จัดเก็บข้อมูล และจัดการข้อมูลต่างๆ โดยจัดให้การท างานนั้นครอบคลุมตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน ท าให้การบริการสินเชื่อของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการตรวจสอบ การจัดเก็บ การสรุป การ
เพิ่มข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การออกรายงานต่างๆ มีความรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น 
 
ค าส าคัญ : การประเมินราคาสินเชื่อรถโดยระบบฐานข้อมูล 
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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  
 
บทน า 

สินเชื่อรถ (ลิสซิ่ง LEASING) ลิสซิ่งเป็นธุรกิจที่มีรูปแบบที่น ามาจากต่างประเทศ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ในเรื่องเอกเทศสัญญา มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการซื้อขาย และเปลี่ยนให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ฯลฯ 
แต่ยังไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับลิสซิ่งไว้เป็นการเฉพาะ  สัญญาลิสซิ่งคืออะไร เมื่อพิจารณาจากรูปแบบของ
สหรัฐอเมริกา ลิสซิ่งคือสัญญาที่เจ้าของทรัพย์สินรถยนต์ (LESSOR) ให้บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง (LESSEE) ใช้ประโยชน์
จากรถยนต์นั้นได้ โดยมีเงื่อนไขและข้อจ ากัดตามที่ระบุในสัญญา และต้องช าระราคาตามที่ก าหนดไว้ หาก
พิจารณาจากความหมายข้างต้น จะท าให้เห็นไปได้ว่า Leasing ก็คือสัญญาเช่าทรัพย์นั่นเองแต่ความจริงใน
สัญญาลิสซิ่งรถยนต์ ยังมีรายละเอียดซึ่งแตกต่างจากสัญญาเช่าทรัพย์คือ สัญญาลิสซิ่งส่วนมากจะมีข้อก าหนดว่า 
ถ้าเลิกสัญญาก่อนก าหนดจะต้องเสียค่าปรับตามที่ก าหนดไว้ ยิ่งเลิกสัญญาเร็วขึ้นค่าปรับส่วนนี้ก็มากขึ้นตามส่วน
โดยมากสัญญาลิสซิ่งจะมีระยะเวลาที่ยาวกว่าการเช่ารถธรรมดา เช่น ก าหนดระยะเวลาตั้งแต่ 2 ปีถึง 4 ปี ซึ่ง
ต่างจากการเช่ารถทั่วไปที่เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ (ยกเว้นการเช่ารถที่ใช้ในส่วนราชการที่มีระยะยาวเช่นกัน) อาจ
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดสัญญา เช่น สิ้นสุดสัญญาต้องจ่ายค่าเสื่อมสภาพที่เกินกว่าก าหนดไว้ เป็นต้นว่าไม่
รักษารถท าให้มีรอยขีดข่วน หรือเสียหายมากกว่าที่ควรจะเป็น หรือต้องจ่ายค่าใช้รถที่มีระยะทางการใช้รถต่อ
เดือนมากกว่าที่ก าหนดไว้ เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลงส่วนมากจะมีข้อตกลง ผู้เช่าแบบลิสซิ่งจะซื้อรถนั้นหรือไม่ก็ได้
เป็นทางเลือกของผู้เช่า ถ้าตกลงซื้อก็จะต้องจ่ายค่ารถนั้นเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ สัญญาซื้อขาย 
กรรมสิทธิ์โอนไปเป็นของผู้ซื้อ เมื่อจ่ายเงินค่าซื้อขาย เว้นแต่จะมีข้อตกลงผ่อนเป็นงวดๆ สัญญาเช่าทรัพย์ 
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กรรมสิทธิ์จะตกไปเป็นของผู้เช่าซื้อเมื่อช าระครบตามงวดที่ก าหนด แต่ผู้เช่าซื้อมีสิทธิ์ครอบครองหรือใช้สอย
ทรัพย์สินนั้น ตามก าหนดเวลาโดยจ่ายค่าเช่า 

หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative) เป็นการวิเคราะห์เพื่อดู
คุณภาพของผู้ขอสินเชื่อตามหลักวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีตของผู้ขอสินเชื่อ  หลักการในการ
วิเคราะห์สินเชื่อโดยทั่วไปที่เรารู้จักกันในหลักของ 5P และ 5C ซึ่งธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไป 
หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์สินเชื่อที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีหลักพิจารณาเบื้องต้น ดังนี้  

1. นโยบาย 5C (C’s Policy) คือหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาความสามารถของลูกค้าในการช าระหนี้คืนเงนิ
ต้นและดอกเบี้ยให้กับธนาคาร เป็นการพิจารณาคุณค่าทางเครดิตในตัวลูกค้า ตามกระบวนการจะต้องมีการหา
ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้า แล้วน ามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อให้รู้ ฐานะทางเครดิตของลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้รู้ว่า
เมื่อให้สินเชื่อไปแล้วจะมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดนโยบาย5C (C’s Policy)  

 2. Characterหรือคุณสมบัติของผู้กู้คือ คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ เป็นคุณสมบัติทางด้านจิตใจอุปนิสัย
ใจคอ และพฤติกรรมของลูกหนี้ ซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจในการช าระหนี้ โดยพิจารณาได้เป็น 2 ด้านคือ 

 - คุณสมบัติและประวัติเฉพาะตัว เช่น อุปนิสัยทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว อายุ สังคม 
ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อหนี้สิน ความตรงต่อเวลาในการช าระหนี้ ความสม่ าเสมอในการช าระหนี้ 
ชื่อเสียงส่วนตัว เป็นต้น 

 - คุณสมบัติเฉพาะด้าน เช่น ความช านาญประสบการณ์ ความคิดความอ่าน เป็นต้น ประเด็น
ที่จะพิจารณาคือ อายุ เพศ สถานภาพ การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 
โดยแยกประเด็นที่จะศึกษาดังนี้ 

1) อายุ เช่น ช่วงอายุที่เริ่มท างาน (ประมาณ 20-34 ปี) ยังขาดประสบการณ์หน้าที่การงาน รายได้ และ
เงินออมยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า ช่วงอายุที่ลงหลักปักฐาน (ประมาณ 35-45 ปี) มีประสบการณ์มากขึ้น หน้าที่การงาน
ดีขึ้น รายได้เพิ่มมากขึ้น และการออมเพิ่มสูงขึ้น และช่วงอายุตั้งแต่ 46 ปีขึ้นไป อาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพ
ร่างกาย  

2) สถานภาพ โสด ยังไม่มีภาระทางด้านครอบครัว การตัดสินใจขาดความระมัดระวัง, หย่า แสดงถึง 
ความล้มเหลวในการใช้ชีวิตคู่ ซึ่งอาจเกิดจากการขาดความรับผิดชอบส าหรับผู้ที่หย่าแล้วมีบุตรจะมีความ
รับผิดชอบที่สูงกว่า, หม้าย แสดงถึงรายได้รวมของครอบครัวลดลงหากมีบุตรจะมีความรับผิดชอบสูง หรือ สมรส 
แสดงถึงความรับผิดชอบต่อครอบครัวสูง โดยเฉพาะผู้มีบุตรแต่ภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน  

3) ระดับการศึกษา มีผลต่อลักษณะของบุคคลได้เช่นกัน การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้น อาจมีความ
ทะเยอทะยานในการยกฐานะของตน ภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพสูงโอกาสก้าวหน้าค่อนข้างสูง หรือ ระดับ
การศึกษา สายอาชีพ, สายสามัญ ต่ ากว่าปริญญาตรี อาจมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความรู้พื้นฐานโอกาสใน
การก้าวหน้าต่ า  

4) ประสบการณ์ ในการพิจารณาประสบการณ์ท างาน อายุงาน มีส่วนก าหนดความมั่นคงในการท างาน
ได้เช่นเดียวกัน เช่น อายุงานมาก (5 ปีขึ้นไป) โอกาสในการลาออกจากงานหรือเปลี่ยนงานน้อย มีความมั่นคง, 
อายุงานปานกลาง (3-4 ปี) โอกาสในการลาออกมีปานกลาง มีความมั่นคงพอสมควร และอายุการท างานต่ ากว่า 
2 ป ีประสบการณ์หรือโอกาสในการลาออกจากงาน หรือเปลี่ยนงานมาก ไม่มั่นคง 

5) อาชีพ พิจารณาความมั่นคงในการประกอบอาชีพ เช่น ข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัท, 
พ่อค้า/เจ้าของกิจการ, อาชีพอิสระ ลักษณะของความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ก็อาจแตกต่างกัน เช่น 
ข้าราชการมีเงินเดือนน้อย แต่ความมั่นคงในการท างาน หรือโอกาสในการออกจากงานก็น้อย หรือ อาชีพอิสระ 
ความมั่นคงในการท างานมีน้อยหรือไม่ประสบความส าเร็จในอาชีพ 
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3. Capacity หรือความสามารถในการช าระหนี้เป็นคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อทางด้านความสามารถ 
หรือสมรรถภาพในการหารายได้ ให้เพียงพอที่จะช าระหนี้ พิจารณาจากรายได้ของผู้กู้ ลักษณะงานที่ท า พื้น
ฐานความรู้และความมั่นคงของสถานที่ท างาน และสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่จะน ามาพิจารณา คือ 

รายได้ ถ้าหากว่าลูกหนี้มีรายได้ หรือมีความสามารถหารายได้สูงและรายได้มีความสม่ าเสมอก็จะท าให้
สามารถช าระหนี้ได้ตรงก าหนดและเงื่อนไข เช่น เงินเดือน และรายได้พิเศษอ่ืนๆ  

รายจ่าย ลูกหนี้มีภาระที่จะต้องใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด ถ้ามีรายได้มากและรายจ่ายมา อย่างดีก็
สามารถช าระหนี้ที่มีอยู่ได้เท่านั้น ถ้ามีหนี้เพิ่มข้ึนอาจจะเกิดปัญหาในการจ่ายคืนได้สินเชื่อส่วนที่เพิ่มอาจมีความ
เสี่ยงสูงขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากลูกค้ามีรายได้สูงและมีภาระรายจ่ายพอประมาณจะมีฐานะทางการเงินดีกว่า
ลูกหนี้ที่รายได้มากแต่รายจ่ายก็มากด้วย  

ระยะเวลา เป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยพิจารณาในส่วนของ Capacity ลูกหนี้บางรายไม่อาจชาระหนี้
ได้ตามเงื่อนไข ถ้าให้เวลาการผ่อนชาระหนี้สั้นเกินไป แต่ถ้าหากให้เวลานานขึ้นอาจจะชาระได้โดยไม่มีปัญหา 

4. Capital หรือเงินทุน เป็นการพิจารณาความเข้มแข็งทางการเงิน สามารถวัดได้จากส่วนของทุน 
(equity) ของสิ่งของ สินทรัพย์ เงินทองที่ผู้ประกอบการนามาลงในธุรกิจ อัตราส่วนก าไรต่อทุน และอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุน  

5. Collateral หรือหลักประกัน เป็นแหล่งการช าระหนี้คืนแหล่งที่สองที่รองรับกรณีลูกหนี้ไม่สามารถที่
จะช าระหนี้ได้ตามก าหนด ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ธนาคารสามารถเข้าถึงและจ าหน่ายได้หรือหลักประกันอาจจะ
เป็นบุคคลที่มีอาชีพการงานที่มั่นคงก็ได้  

6. Condition หรือสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่และแนวโน้ม คือสภาวการณ์ทั่วไป เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจซึ่งมีหลาย ๆ สภาพแวดล้อมโดยมีผลกระทบต่อธุรกิจ โดยอยู่นอกเหนืออ านาจ
ควบคุมของผู้ให้และผู้ขอสินเชื่อ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง เงื่อนไขการแข่งขันทางการค้า และ
สถานการณ์ตลาดเงิน ภาวะเงินเฟ้อเป็นต้น  

7. นโยบาย 5P (P’s Policy) คือหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์สินเชื่อ เป็นแนวทางการวิเคราะห์
สินเชื่อหลักเกณฑ์ที่นิยมใช้ เป็นการวิเคราะห์สินเชื่อที่ไม่ใช่งบการเงิน มีองค์ประกอบดังนี้ 

People หรือ ปัจจัยด้านตัวบุคคล โดยดูจากประวัติครอบครัว สถานะในสังคม นิสัย พฤติกรรม 
ลักษณะการประกอบอาชีพ ระยะเวลาการด าเนินธุรกิจหรือระยะเวลาการท างาน ขนาดของธุรกิจหรือขนาดของ
องค์กร ความส าเร็จของงาน และประวัติการช าระหนี้จากสถาบันทางการเงินอื่น เพื่อพิจารณาว่าบุคคลที่กู้เงินนี้ 
เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนเป็นหลักในการพิจารณาด้านบุคคล  พิจารณาว่าบุคคลที่มาขอกู้นั้นมี
ความรับผิดชอบในกิจการหรือในการงานอาชีพนั้นอย่างไร และพิจารณาจากความสามารถ ความตั้งใจในการ
ช าระหนี้ของลูกหนี้  

Purpose หรือวัตถุประสงค์คือความมุ่งมั่นในการกู้ยืม พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการกู้ โดย
บุคคลทั่วไปอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อบ้านที่อยู่อาศัย หรือเพื่อน าไปซื้อสินทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งหากน าเงินไปใช้ผิด
จากวัตถุประสงค์ที่ธนาคารพิจารณา อาจท าให้ไม่สามารถชาระหนี้คืนได้ เช่น แจ้งว่าจะน าเงินไปซื้อบ้านที่อยู่
อาศัย แต่กลับน าเงินไปลงทุนในธุรกิจการค้า เมื่อการค้ามีปัญหาขาดทุนก็ไม่สามารถช าระหนี้คืนทั้งเงินต้นและ
ดอกเบี้ยได้ เป็นต้น  

Payment หรือความสามารถในการช าระหนี้เป็นการพิจารณาว่าผู้กู้มีความสามารถที่จะช าระหนี้คืน
ให้แก่ธนาคารภายในระยะเวลาที่ตกลงไว้ได้หรือไม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อจะต้องประเมินรายได้จากการด าเนิน
ธุรกิจของลูกค้า โดยใช้ข้อมูลในอดีตมาพิจารณาประกอบว่ารายได้ที่จะได้รับในอนาคตนั้นมีจ านวนเท่าไหร่ เพื่อ
จะได้ก าหนดจานวนเงินและระยะเวลาช าระหนี้แก่ลูกค้าได้  
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Protection หรือการป้องกันความเสี่ยง โดยค านึงถึงความปลอดภัยเป็นส าคัญ เป็นการพิจารณาความ
เสี่ยงที่ธนาคารอาจได้รับ ซึ่งสามารถป้องกันได้จากหลักประกันหรือหลักทรัพย์ของผู้กู้เองที่น ามาจ านองหรือจ า
นาไว้เป็นประกัน รวมทั้งหลักประกันของผู้ค้ าประกันหรือความน่าเชื่อถือของผู้ค้ าประกัน  

Prospect คือการพิจารณาภาพรวมของทั้ง 4 P’s ข้างต้น ดูลู่ทางในอนาคตว่าควรจะให้กู้หรือไม่ ความ
เสี่ยงในธุรกิจของลูกหนี้ในอนาคต ความเจริญก้าวหน้าของกิจการ ความยุ่งยากในการเรียกเก็บหนี้ เป็นการ
พิจารณาถึงผลการด าเนินธุรกิจของกิจการ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสภาพทางเศรษฐกิจซึ่งมีหลักการพิจารณา
เช่นเดียวกับCondition ในหลักการวิเคราะห์ 5C’s Credit จะทราบถึงอัตราผลตอแทนจากการลงทุนของ
กิจการผลตอบแทนจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการหลักของผู้ของสินเชื่อ และอัตราเสี่ยงอันเนื่องมาจากธนาคาร
จะสูญเสียเงินต้นและโอกาสที่ธุรกิจจะประสบความล้มเหลวถึงกับปิดกิจการหรือ ความล้มเหลวทางอาชีพ หาก
ลูกหนี้มีลู่ทางดี อาชีพมั่นคง ซึ่งหมายถึงลูกหนี้จะมีความรับผิดชอบในการช าระหนี้คืนธนาคารได้ 
 ในการพิจารณาสินเชื่อแก่ลูกค้านั้นตามกระบวนการจะต้องมีการหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวลูกค้า  แล้วน ามา
วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้รู้ฐานะทางการเงินของลูกค้าอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพื่อให้รู้ว่าเมื่อพิจารณาให้
สินเชื่อไปแล้วธนาคารจะมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นตั้งแต่ธนาคารเริ่มให้สินเชื่อลูกค้า
จนกว่าลูกค้าจะช าระหนี้จนหมดสิ้น ดังนั้นการจะให้สินเชื่อแก่ลูกค้าจึงต้องมีการประเมินความเสี่ยงซึ่งการ
ประเมินความเสี่ยงจะต้องค านึงถึงขอบข่ายของอัตราความเสี่ยงทั้งในด้านวงเงิน ระยะเวลา เงื่อนไข และ
หลักประกัน เพื่อจะท าให้การให้บริการสินเชื่อมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งกับธนาคารผู้ให้สินเชื่อและลูกค้า
ผู้ใช้บริการ งานธุรกิจส่วนใหญ่มักจะด าเนินไปด้วยความเร่งรีบแข่งกับเวลาโดยเฉพาะธุรกิจบริหารที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมการเงิน อยากเช่นร้านรับจ าน าขายฝาก ซึ่งอาจมีการตกหล่น ล่าช้า หรือเกิดการซ้ าซ้อนของงานเอกสาร
นั้นๆได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายในธุรกิจรวมทั้งลูกค้าอาจสูญเสียความมั่นใจในธุรกิจอีกด้วย  เจ้าของ
กิจการจึงเร่ิมให้ความส าคัญต่อโปรแกรมสารสนเทศเพื่อหาทางป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูลที่
เป็นเอกสาร ด้วยเหตุนี้เองสารสนเทศจึงเข้ามามีบทบาทในธุรกิจ ทั้งนี้ก็เพราะเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และลด
ปัญหาดังกล่าวได้  
 ฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ท าให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบงานต่าง 
ๆ ร่วมกันได้ โดยที่จะไม่เกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลด้วย อีกทั้ง
ข้อมูลในระบบก็จะถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจะมีการก าหนดระบบความปลอดภัยของ
ข้อมูลขึ้น นับได้ว่าปัจจุบันเป็นยุคของสารสนเทศ เป็นที่ยอมรับกันว่า สารสนเทศเป็นข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรอง
อย่างเหมาะสม สามารถน ามาใช้ประโยชนอ์ย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการน ามาใช้งานดา้นธุรกิจ การบริหาร และ
กิจการอื่น ๆ องค์กรที่มีข้อมูลปริมาณมาก ๆ จะพบความยุ่งยากล าบากในการจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนการน า
ข้อมูลที่ต้องการออกมาใช้ให้ทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บ
ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล ซึ่งท าให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปได้สะดวก ทั้งนี้โปรแกรมแต่ละโปรแกรม
จะต้องสร้างวิธีควบคุมและจัดการกับข้อมูลขึ้นเอง ฐานข้อมูลจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างมาก โดยเฉพาะ
ระบบงานต่าง ๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล จึงต้องค านึงถึงการควบคุมและการ
จัดการความถูกต้องตลอดจนประสิทธิภาพในการเรียกใช้ข้อมูลด้วย 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลไม่ให้ ตกหล่น ล่าช้า การสูญหายของข้อมูล ซ้ าซ้อน 
2. เพื่อสามารถประเมินยอดจัดรถได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
3. เพื่อให้ได้ระบบงานใหม่ที่ใช้งานสะดวกและประมวลผลได้รวดเร็วกว่าระบบงานเดิม 
4. เพื่อให้สร้างระบบฐานข้อมูลที่ให้บริการ การสอบถามข้อมูลของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. มีการพัฒนาในด้านระบบฐานข้อมูลไม่ให้ ตกหล่น ล่าช้า การสูญหายของข้อมูล ซ้ าซ้อน 

2. องค์กรมีระบบฐานข้อมูลด้านการประเมินราคาสินเชื่อรถ  
3. องค์กรสามารถดาเนินงานการประเมินยอดจัดรถได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  
4. สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าในด้านการบริการงานขอสินเชื่อรถ  

การวิเคราะห์ระบบและการออกแบบระบบ  
1. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เพื่อศึกษาขั้นตอนการท างาน สภาพปัญหา และความ

ต้องการของผู้ใช้งานระบบ ก่อนออกแบบระบบงานใหม่ โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน อาจแบ่ง
การวิเคราะห์ระบบออกเป็นงานย่อยดังต่อไปนี้ 

 1.1 การศึกษาความต้องการใช้สารสนเทศ การวิเคราะห์อาจเริ่มจากศึกษาความต้องการใช้ 
สารสนเทศของระบบโดยดูจากรายงานที่ต้องการใช้จากรายงานเหล่านี้ ก็จะโยงไปยังข้อมูลที่ จ าเป็นเพื่อใช้ออก
รายงาน ข้อมูลเหล่านี้อาจมีการน าเข้าอาจมีการจัดเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลเพื่ออ้างอิง หรืออาจเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจาก
การประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการบนรายงาน  

1.2 การศึกษาการปฏิบัติงานในระบบคือขั้นตอนปฏิบัติในแต่ละงานว่าต้องท าอะไร อย่างไร  
2. การออกแบบระบบ ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบ และน าข้อมูลต่างๆมาใช้ในการออกแบบ

ระบบงานใหม่ เพื่อสอดคล้องกับความต้องการและแก้ไขปัญหาระบบงานเดิม การออกแบบระบบประกอบด้วย 
การออกแบบฐานข้อมูล ส่วนประมวลผล ส่วยน าเข้าข้อมูล และส่วนแสดงผลรายงาน 
ระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจะมีหน้าที่หลักๆดังต่อไปนี้  

การเก็บรักษาข้อมูล ระบบฐานข้อมูลช่วยให้การเก็บรักษาข้อมูลเป็นระบบระเบียบ มีการจัดหมวดหมู่
ของข้อมูล ซึ่งจะให้ผู้จัดเก็บท างานได้สะดวกมากขึ้น และป้องกันความผิดพลาดได้ การน าข้อมูลไปใช้ ข้อนี้จะ
เป็นหน้าที่หลักของระบบฐานข้อมูลเลยทีเดียวระบบฐานจะท าให้การ ดึงข้อมูลออกมาใช้สะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การสรุปข้อมูลและประมวลผลต่างๆจะท าได้ง่ายขึ้นซึ่งจะท าให้สามารถนาข้อมูลไป
ประกอบการตัดสินใจได้ ยกตัวอย่างเช่น การบันทึกข้อมูล ใบสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า ถ้าองค์กรจัดเก็บเอกสาร
ทั้งหมดโดยไม่มีการเก็บส าเนาเอกสาร แต่ถ้ามีการเก็บลงระบบฐานข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ การสืบค้น
(Query) ข้อมูลสรุป ต่างๆออกมาใช้ได้ เช่น สามารถรวบรวมได้ว่า สั่งซื้อสินค้า อะไรบ้าง สินค้ารายการนี้ถูกสั่ง
ไปเท่าไร เหลืออีกเท่าไร ฯลฯ การแก้ไขข้อมูล เป็นอีกความสามารถหนึ่งที่ระบบฐานข้อมูลจะช่วยให้ทางาน
สะดวกขึ้น ยกตัวอย่างเช่น จากข้อที่แล้วตัวอย่างใบสั่งของ ถ้าลูกค้ามีการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เราก็ 
สามารถแก้ทีเดียวได้ โดยไม่ต้องเข้าไปแก้ในใบสั่งของแต่ละใบเป็นต้น Microsoft Access 2010 เป็นโปรแกรม
ฐานข้อมูลที่นิยมใช้กันอ่างแพร่หลายเนื่องจาก Microsoft Access เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่มีความสามารถใน
หลายๆด้านใช้งานง่ายซึ่งผู้ใช้สามารถเร่ิมท าได้ตั้งแต่การออกแบบฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลเขียนโปรแกรมควบคุม
ตลอดจนการท ารายงานแสดงผลของข้อมูล Access เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่ใช้ง่ายโดยที่ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องมี
ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมก็สามารถใช้งานได้ ไม่จ าเป็นต้องศึกษารายละเอียดในการเขียนโปรแกรมให้
ยุ่งยากและส าหรับนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพนั้น Access ยังตอบสนองความต้องการในระดับที่สูงขึ้นไปอีก
เช่น การเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลกับฐานข้อมูลอื่นๆเช่น SQL SERVER, ORACLE หรือแม้แต่การนาข้อมูลออกสู่
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Microsoft Access 2010 จะจัดระเบียบข้อมูลลงในตารางซึ่งเป็นรายการของแถว
และคอลัมน์ที่มีลักษณะคล้ายกับกระดาษบันทึกของนักบัญชีหรือแผ่นงาน Microsoft Excel  
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พื้นฐานโปรแกรม Microsoft Access 2010 Microsoft.(2559) โปรแกรมMicrosoft Access 2010 
ฐานข้อมูลเป็นเครื่องมือสาหรับการเก็บรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล ฐานข้อมูลสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคล ผลิตภัณฑ์ ใบสั่งซื้อ หรือสิ่งอื่นใดก็ได้ ฐานข้อมูลจ านวนมากเริ่มมาจากรายการในโปรแกรมประมวลผล
ค านวณหรือโปรแกรม กระดาษค านวณ เมื่อรายการมีขนาดใหญ่ขึ้น ความซ้ าซ้อนและความไม่สอดคล้องกันของ
ข้อมูลจะเริ่มปรากฏขึ้น การดูข้อมูล ในฟอร์มรายการเริ่มไม่เข้าใจ และมีข้อจ ากัดในการค้นหาหรือดึงเซ็ตย่อย
ของข้อมูลมาตรวจทาน เมือปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น แล้ว จึงเป็นการดีที่จะโอนถ่ายข้อมูลไปยังฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น
ด้วยระบบการจัดการฐานข้อมูล โปรแกรม Microsoft Access เป็นชุดโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ส าหรับ
การจัดการข้อมูลที่มีรูปแบบเป็นตารางให้ถูก แปลงและจัดเก็บเอาไว้เป็นรูปแบบของตารางฐานข้อมูลหรือระบบ
ฐานข้อมูล ซึ่งง่ายสาหรับผู้ที่ต้องการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อใช้ ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างง่ายและไม่มีความซับซ้อน
มาก โดยมีจุดเด่นคือ สามารถสร้างแบบสอบถาม (Query), สร้างหน้าจอ ส าหรับโต้ตอบกับผู้ใช้ (Form), 
รายงานน าเสนอ (Report) หรือแม้แต่แผนภูมิน าเสนอ (Charts) ก็สามารถสร้างได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังสามารถ
น าฐานข้อมูลเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรมที่พัฒนามาจากแหล่งอื่นๆได้ด้วย และจุดที่ส าคัญคือ จัดระเบียบ
และเรียกดูข้อมูลด้วยวิธีต่างๆได้นั้นเอง ฐานข้อมูล Access จะเก็บตารางไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวพร้อมกับวัตถุอื่น
ด้วย เช่น ฟอร์ม รายงาน แมโคร และโมดูล โดยฐานข้อมูลทีสร้างในรูปแบบ Access 2007 จะมีนามสกุลเป็น 
.accdb และฐานข้อมูลที่สร้างในรูปแบบของ Access รุ่น ก่อนหน้าจะมีนามสกุลแฟ้มเป็น mdb โดยสามารถใช้ 
Access 2007 สร้างแฟ้มข้อมูลในรูปแบบแฟ้มของรุ่นก่อนหน้าได้ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ภาวิกา เลียดประถม (2548) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการเกิดภาระหนี้ เสีย
ของธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ในอ าเภอเมืองจังหวัดตราด ซึ่งการศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของ
ผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้สินเชื่อของธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคัดสรรกับการ
เกิดภาระหนี้เสียของธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ในอ าเภอเมืองจังหวัดตราด ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้เป็นข้อมูลที่
รวบรวมจากแฟ้มลูกหนี้ของบริษัทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในอ าเภอเมืองจังหวัดตราด ซึ่งมีทั้งสิ้น 4 บริษัท (ขอ
สงวนนาม) จากผลการศึกษากลุ่มหนี้เสีย 185 ราย พบว่าผู้ให้บริการควรมีการให้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 50,000 
บาท มีการผ่อนชาระค่างวดในอัตราต่ ากว่า 30 % ของรายได้ต่อเดือน มีการอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ภายใน 1 
วันท าการ มีการผ่อนช าระสินเชื่อในระยะเวลา 37-48 เดือน และพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ต้องการให้มีติดตาม
หนี้ที่เกินเวลาทางโทรศัพท์เมื่อมีการค้างช าระในงวดที่ 3 เท่านั้น และจากการศึกษาผู้ใช้บริการที่เป็นหนี้เสีย ทั้ง 
185 ราย และรายจ่ายต่อเดือนของผู้ใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาระหนี้เสีย
ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  

ภัทรพร พิมพ์ทอง (2551) การศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลิตอการเกิดหนี้ค้างช าระเงินกู้เช่า
ซื้อรถยนต์ของบริษัทลิสซิ่งแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีกลุ่มตัวอย่างคือลูกหนี้ของบริษัทลิสซิ่งแห่งหนึ่งในจังหวัด
ชลบุรีที่ค้างช าระค่างวดเช่าซื้อรถยนต์ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป จ านวน 505 ราย (ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551) 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณา สถิติในการทดสอบสมมติฐาน คือเพียร สันไคสแควร์ 
(Pearson’s Chi-square) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีเงินฝากธนาคาร 
80,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 18.8 ไม่มีสินทรัพย์อื่น ๆ ร้อยละ 40.3 และประวัติการค้างชาระ 3 เดือนมากที่สุด
ร้อยละ 35.2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุระดับการศึกษาภูมิล าเนาและรายได้คู่สมรส มีความสัมพันธ์
ต่อหนี้ค้างช าระเช่าซื้อรถยนต์ส าหรับ เพศ สถานภาพอาชีพ จ านวน34 สมาชิกอายุงาน รายได้หลักรายได้พิเศษ 
ภาระหนี้สิน และเงินฝากธนาคารไม่มีความสัมพันธ์ต่อหนี้ค้างช าระเช่าซื้อรถยนต์ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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ปริศนา มัชฌิมา (2555) ได้ศึกษาและจัดทาโครงงานการปฏิบัติการฐานข้อมูลขึ้นมา เป็นการเขียนใน
ลักษณะที่มีข้อมูลประกอบเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จ
รูป Microsoft Access ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ได้โดยผ่านกรณีศึกษา 
ซึ่งการจัดทาโครงงานเล่มนี้ผู้เขียนได้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นตาราประกอบการเรียนการสอนวิชาการปฏิบัติการ
ฐานข้อมูล ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
นอกจากนั้นตาราเล่มนี้ยังสามารถนาไปใช้ศึกษาค้นคว้า ในระดับอุดมศึกษาของสถาบันอื่นๆ ได้อีกด้วย เนื้อหาใน
ตาราได้แบ่งออกเป็น 7 หัวเรื่อง ซึ่งประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล การใช้งานโปรแกรม 
Microsoft Access การสร้างตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน และมาโคร  

วิภาวี สมศิริ (2554) การพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ 
ปริญญานิพนธ์ วศ.ม.(การจัดการทางวิศวกรรม).กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.        
ได้ศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศมีเอกสารมากมายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ในขั้นตอนของการรวบรวมความต้องการ
ของระบบ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การตรวจสอบระบบ ซึ่งเอกสารเหล่านี้มี
ความส าคัญสาหรับระบบสารสนเทศทุกระบบ แต่ปัญหาที่พบคือการสืบค้นเอกสารเหล่านี้เป็นไปได้ยาก 
เนื่องจากไม่มีระบบฐานข้อมูลกลางส าหรับจัดเก็บเอกสาร ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการศึกษาการทางานของ
ระบบเดิม หรือเอกสารที่ได้มาอาจจะไม่ใช่เอกสารฉบับล่าสุด รวมไปถึงปัญหาการจัดทาเอกสารที่มีรูปแบบ
แตกต่างกัน ขาดมาตรฐานที่แน่นอน ซึ่งอาจส่งผลให้การทางานของระบบผิดพลาดได้ ดังนั้นในงานวิทยานิพนธ์
เล่มนี้ ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ  และเครื่องมือช่วยในการ
จัดท าเอกสาร โดยการพัฒนาเป็นเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็วและมีมาตรฐาน 

 
สรุป 
 การเริ่มต้นพัฒนาระบบของโครงงานนี้ในช่วงแรกผู้จัดท าได้สังเกตจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว เป็นสิ่งที่ใช้งาน
และได้เห็นอยู่เป็นประจ า ท าให้เกิดความสนใจในการศึกษาค้นคว้า โดยเริ่มจากการ ค้นหาข้อมูลด้วยวิธีการต่าง 
ๆ เช่น การเข้าเว็บไซต์ของระบบงานธุรกิจด้านสินเชื่อ เพื่อที่จะได้ศึกษาถึงวิธีการใช้ระบบใหม่ๆของการท างาน 
เป็นต้น ทั้งนี้จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลท าให้ผู้จัดท าได้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้ระบบ และน า
ข้อมูลต่างๆที่ได้ท าการรวบรวมนั้นมาวิเคราะห์และจัดเป็นโครงสร้างระบบของโครงงานนี้ จากที่ผู้จัดท า ได้ทราบ
ถึงปัญหาการด าเนินงาน เช่น การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ซึ้งระบบเก่านั้น เป็นการบันทึกข้อมูลลงไฟล์ Excel 
ท าให้อาจเกิดปัญหาในการบันทึกข้อมูลที่ซ้ าซ้อน ล่าช้าในการเข้าถึงข้อมูลได้ยาก และข้อมูลอาจสูญหายได้ง่าย 
ดังนั้นผู้จัดท าจึงได้จัดท าระบบบริหารงานธุรกิจด้านสินเชื่อนี้ขึ้นมารองรับการใช้งานที่ง่ายขึ้น โดยการใช้
โปรแกรม Microsoft Office Access 2016 ซึ่งเป็นการสร้างโปรแกรม และการจัดท าระบบฐานข้อมูล ส าหรับ
ความสามารถของโปรแกรมระบบฐานข้อมูลนั้น สามารถจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของ
ยี่ห้อรถ ข้อมูลของรุ่นรถ ข้อมูลของปีรถ ข้อมูลของตัวเครื่องและตัวถังของรถ เมื่อมีการค้นหาจะมีการค านวณ
ราคาประเมินออกมันที 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ โดยน าข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมจากบริษัทเพื่อท าการวางแผนการใช้
โปรแกรมให้ (user) ผู้ใช้โดยออกแบบโครงร่าง จากนั้นจึงได้น าแบบโครงร่างที่ออกแบบไว้ มาจัดท าผลงาน
ประดิษฐ์โปรแกรม เรื่อง การสร้างระบบฐานข้อมูลการประเมินราคาสินเชื่อรถ ผู้วิจัยได้น าโปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูลมาทดสอบการใช้งานจริง ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพขึ้น มีระบบงานที่รวดเร็ว สามารถให้ความ
พึงพอใจแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 
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 การประเมินคุณภาพระบบการประเมินราคาสินเชื่อรถโดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูลเป็นผลการประเมิน
คุณภาพ ระบบการประเมินราคาสินเชื่อรถโดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูล โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเหมาะสม
โดยรวมอยู่ในระดับที่เหมาะสมมากที่สุด ที่เป็นเช่นนั้นอาจเนื่องจากผู้ศึกษาได้นากระบวนการพัฒนา SDLC 5 
ขั้น มาใช้ในขั้นตอนการพัฒนา ท าให้กระบวนการท างานเป็นไปตามล าดับขั้นตอนอย่างถูกต้อง เมื่อเสร็จสมบูรณ์
แล้วได้ทดสอบระบบด้วยตนเอง ก่อนน าระบบการประเมินราคาสินเชื่อรถโดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูล ที่พัฒนาขึ้น
โดยท าการตรวจสอบความถูกต้องท าการปรับปรุงแล้วน าระบบการประเมินราคาสินเชื่อรถ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 คน ประเมินคุณภาพ จากนั้นทาการปรับปรุงตามที่ได้รับค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญให้มีความสมบูรณ์ 
และน าระบบการประเมินราคาสินเชื่อรถ การวิจัยใช้ กระบวนการพัฒนา SDLC 5 ขั้น ในการด าเนินการวิจัย 
และเมื่อ พัฒนาระบบได้น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินคุณภาพ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

จากผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้งานมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ระบบ สามารถน ามาใช้ในการท างานได้
จริง และสามารถท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการให้ข้อมูลต่อลูกค้าที่แม่นย า และในการพัฒนาระบบครั้งนี้ 
ท าให้รองรับจ านวนของผู้มาใช้บริการที่เพิ่มข้ึน และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการบริการลูกค้าในทางการเงิน
อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของการท างานและการให้บริการมากขึ้น ท าให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นในการ
ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลทางระบบงานส่งเสริมการตลาดสินเชื่อได้ถูกต้อง และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
สืบค้น จัดเก็บข้อมูล และจัดการข้อมูลต่างๆ โดยจัดให้การท างานนั้นครอบคลุมตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
ท าให้การบริการสินเชื่อของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการตรวจสอบ การจัดเก็บ การสรุป การเพิ่มข้อมูล 
การแก้ไขข้อมูล การออกรายงานต่างๆ มีความรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดการสอนเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Microsoft Access ศึกษาวิธีการใช้
งาน และพยายามสอนหรือแนะนาการใช้งาน ซึ่งจะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการใช้งานดีขึ้นตามไปด้วย  

2. ควรให้พนักงานภายในบริษัท มีลักษณะการท างานที่มีระบบในการท างาน และมีความคิดสร้างสรรค์ 
ใหม่ในการท างาน เพื่อให้งานที่ท าส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  

3. เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย และรวดเร็วยิ่งขึ้น ควรท าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากแบบเดิม ๆ ที่มี
การติดตั้งลงเครื่องแต่ละเครื่อง มาดัดแปลงเป็นระบบขึ้นมาใหม่ด้วยการจัดท าเป็นระบบออนไลน์บน
อินเทอร์เน็ต  

4. เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรพัฒนาต่อยอดจากระบบเดิมโดยให้มี
การเพิ่มในส่วนของรุ่นรถใหม่ๆ ราคาซื้อขายของรถ และเพิ่มการค านวณการทาสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้นมา เพื่อให้
สามารถรองรับระบบได้อย่างเต็มความสามารถ 
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การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับประเพณีท้องถิ่น : กรณีประเพณีปอยส่างลอง (บวชลูกแก้ว) 
จังหวัดแมฮ่่องสอน 
 
Ecotourism with local tradition : The case of Poy Sang Long Mae Hong Son Province 
 
ผู้วิจัย   ดร.หยี่ฟาง  แซ่ฟาง 
 
บทคัดย่อ     
 การศึกษาและการปลูกฝังวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นเพื่อทราบถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้อง (ประเพณีแห่จองพารา,ประเพณีออกพรรษา,ประเพณีหลู่ข้าวหย่ากู๊ (ข้าวเหนียวแดง) , 
ประเพณีปอยส่างลอง (บวชลูกแก้ว) และอื่น ๆ )เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน โดย
หน่วยงานภาครัฐ และผู้น าชุมชน อาสาสมัคร ตลอดถึงประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการศึกษาพบว่า การ
ปลูกฝังวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชุมชนนั้น มีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณีอยู่ตลอดเวลา 
อีกทั้งการก าหนดนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงซึ่งกันและกันกับวิถีชีวิต
ชุมชนมาตลอด นโยบายการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมโดยภาพรวม ควรที่จะเป็น
นโยบายที่มีการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมควบคู่กัน ย่อมจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนเอง 
ส าหรับ ประเพณีปอยส่างลอง เป็นประเพณีที่มีมาแต่ดั้งเดิม มีการยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน 
ความส าคัญของพิธีการ วัตถุประสงค์ในการจัดงาน ความสัทธาของชาวชุมชน ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง และ
ได้มีการปรับรูปแบบบ้าง เพื่อความสอดคล้องกับนโยบาย ซึ่งพบว่า นโยบายมีบทบาทต่อการอนุรักษ์ วัฒนธรรม
ประเพณี ในการศึกษาจะต้องมีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ดั้งเดิมของชุมชน การน าเสนอบทความนี้ ด้วยคาดหวัง เพื่อน าไปปฏิบัติให้มีความเหมาะสมสอดคล้องต่อชุมชน
และสังคมโดยรวม การตระหนักถึงความส าคัญของนโยบายการธ ารงไว้ซึ่งหลักธรรมทางศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริหารจัดการภาครัฐในการน านโยบายไปปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างให้เป็นชุมชน
เข้มแข็งภายใต้ความเป็นอยู่ของผู้คนที่มีสุขภาพแข็งแรง เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ย่อมเป็นการสร้างสังคม
ให้เกิดความสุข ปลอดภัย สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน จนในที่สุดย่อมที่จะเป็นเมืองแห่งการพึ่งตนเองและ
ด ารงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง. 
   
ค าส าคัญ : การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปอยส่างลอง,บวชลูกแก้ว 
 
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 
 
บทน า 

ในปี ค.ศ.2020 หรือใน อีก 2 ปี ข้างหน้าการท่องเที่ยวจะเป็นอย่างไร? ทั่วโลกจะมีนักท่องเที่ยว 1,600 
ล้านคน ,จ านวนนักท่องเที่ยวในเอเชีย/แปซิฟิกจะเพิ่มขึ้นเป็น 400 ล้านคน ,จีนจะเป็นประเทศท่องเที่ยวที่ใหญ่
ที่สุดในโลก มีนักท่องเที่ยว 134 ล้านคน และฮ่องกงมีนักท่องเที่ยว 59 ล้านคน, ธุรกิจการบินของโลกจะขยายตัว
ปี ละ 4.8% แต่เอเชีย/แปซิฟิกจะขยายตัว 6% ท าให้กลายเป็นภูมิภาคที่มีธุรกิจการบินที่ใหญ่ที่สุดในท่องเที่ยว
กลายเป็นธุรกิจหนึ่งของสังคมที่มีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คน ดังนั้นแต่ละประเทศทั่วโลกโลก (นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว,2006:5-5) ซึ่งสอดคล้องกับการเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ต่าง ๆ ทั่วโลก ใน
ทุกฤดูกาลอย่างต่อเนื่องตลอดมา จนท าให้การเดินทางได้ให้ความส าคัญ ท าให้เกิดธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องการธุรกิจ
การท่องเที่ยวตามมาอีกหลากหลายสาขา มีการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึนโดยไม่ตอ้งใช้งบประมาณ
ที่สูง เพราะมีแหล่งธรรมชาติที่เป็นต้นทุน แต่อาจมีบางประเทศที่มีการสร้างแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่.จากแนว
ทางการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา ได้มีการให้ความส าคัญคุณธรรมและจริยธรรม เช่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ที่ได้เน้นการพัฒนาคนเป็นส าคัญ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวมีเครื่องมือที่
ส าคัญได้แก่ การศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2539: 24-25) 

 ในขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ได้จัดท าขึ้นใน
ช่วงเวลา ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น โดยใช้ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง แลยังเป็นจุดเปลี่ยนที่
ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยใน
แต่ละยุทธศาสตร์ของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญ
ที่ต้องด าเนินการให้ เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความ
พร้อมคน สังคม และ ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อ
ก ากับให้การ พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของ
สังคมไทย. (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)  
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 อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น จึงท า ให้มี 
ความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก ในขณะที่ความสามารถในการแข่งขันปรับตัวช้า เนื่องจากการ  
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสู่การใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมยังด าเนินการได้น้อย ท าให้ฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า 
ประกอบกับประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน ที่ส าคัญได้แก่ คุณภาพคน คุณภาพการศึกษา 
คุณภาพบริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ าสูง ก่อให้เกิดความ แตกแยก 
นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว มีภาวะขยะล้นเมือง และการ
บริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์ ในขณะที่ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจาก  สภาพ
ภูมิอากาศผันผวนมีความรุนแรงมากขึ้น ท า ให้กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมที่ เกี่ยวกับการใช้ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนถึงปัญหาการจัดการภาครัฐที่ 
ขาดประสิทธิภาพเพราะการบริหารจัดการยังขาดเอกภาพ และการปฏิรูปกฎหมายเพื่อพัฒนาประเทศยังล่าช้า  
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.2560-2564)  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาการปลูกฝังวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น  
2) เพื่อศึกษาแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณี  

  3) เพื่อน าเสนอผลของการวิจัยต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อความเหมาะสมสอดคล้องกับชุมชน 
 

 ประเด็นส าคัญในแผนฉบับนี้ คือการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับ
คุณภาพ สิ่งแวดล้อม เน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติ
สิ่งแวดล้อม เร่งลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม 
ส่งเสริม การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อ
ลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ,การฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทาง 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้ความส าคัญกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทาง 
ความคิดและอุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และ
การเตรียมการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า 

 ในด้านของวัฒนธรรม การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ ได้แก่ เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) และวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการสร้าง
สังคมผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดฐานการผลิตและบริการ และการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
บริการและการ ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เน้นการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิด ความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ
ของระบบ นิเวศ และศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี จึงเป็นที่มาที่ท า
ให้ผู้วิจัย สนใจศึกษากรณีประเพณีท้องถิ่น ที่อยู่คู่กับท้องถิ่นมานาน ตั้งแต่ผู้วิจัยจ าความได้ คือ ประเพณี ปอย
ส่างลอง ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดชายแดน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบน ด้านตะวันตกของประเทศ ห่าง
จากกรุงเทพมหานครมากที่สุดในภาคเหนือด้วยกับจังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อ
กับรัฐฉาน (Shan) ประเทศสาธารณรัฐระยะทางประมาณ 924 กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ประมาณ 12,681.259 
ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 7,925,786.875 ไร่ พื้นที่มีรูปร่างเรียวยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้มีความยาว
ประมาณ 250 กิโลเมตรและความกว้างประมาณ 95 กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ
ภาคเหนือ และเป็นอันดับ 7 ของประเทศ อาณาเขตติดต่อแห่งสหภาพเมียนมาร์โดยมีเทือกเขาแดนลาวเป็น 
แนวพรมแดนกั้นระหว่างประเทศ ทิศใต้ ติดต่อกับ อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีแม่น้ ายวม และแม่น้ าเงา 
เป็นแนวเขตจังหวัด ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอเวียงแหง อ าเภอเชียงดาว อ าเภอแม่แตง อ าเภอสะเมิง 
อ าเภอกัลยาณิวัฒนา อ าเภอแม่แจ่ม อ าเภอฮอด และอ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเทือกเขาถนนธงชัย
กลาง และเทือกเขาถนนธงชัยตะวันออกเป็นแนวเขตระหว่างจังหวัด ทิศตะวันตก ติดต่อกับรัฐฉาน (Shan) รัฐคะ
ยา (Kayah) รัฐกะเหรี่ยง (Kayin) ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมาร์โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยตะวันตก 
แม่น้ าสาละวิน และแม่น้ าเมย เป็นแนวพรมแดนกั้น ระหว่างประเทศ จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีแนวพรมแดนติดต่อ
กับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ รวมระยะทาง ประมาณ 483 กิโลเมตร โดยเป็นพื้นดินประมาณ 
326 กิโลเมตร เป็นแม่น้ าประมาณ 157 กิโลเมตร แบ่งเป็น แม่น้ าสาละวิน 127 กิโลเมตร และแม่น้ าเมย 30 
กิโลเมตร, เส้นทางถนนระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับจังหวัดใกล้เคียงมีหลายเส้นทาง ทั้งทางหลวงแผ่นดิน ทาง 
หลวงจังหวัด และทางของ รพช. (ปัจจุบัน ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ส่วนใหญ่เป็นถนนความกว้าง 
สองช่องจราจร ตัดผ่านพื้นที่ป่าไม้ทิวเขา และภูเขา เป็นเส้นทางขึ้นเขา–ลงเขาที่มีความคดโค้งและลาดชัน มีทาง 
โค้งต่อเนื่องเป็นระยะ ถนนมีสภาพหมดอายุการใช้งานหรือช ารุดเป็นช่วง มักพบสิ่งกีดขวางช่องทางการจราจร ผู้ 
ขับขี่จึงต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ใช้ความเร็วพอประมาณท าให้ใช้ระยะเวลาในการเดินทางนานกว่าการขับขี่
บนทางราบ (https://sites.google.com/site/.../3-laksna-thang-phumisastr) สืบค้นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2561 

 นอกจากนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังมีประวัติความเป็นมายาวนานมาก ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ แต่ไม่
มีเอกสารทางประวัติศาสตร์ให้ศึกษาค้นคว้า ได้แต่คาดคะเนจากหลักฐานทางโบราณคดี ที่ขุดค้นในบริเวณนี้ ซึ่ง
ระบุว่าในภูมิภาคแถบนี้ได้มีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคหินเก่า การตั้งถิ่นฐานและล าดับพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของแต่ละอ าเภอมักจะคาบเกี่ยวกันหลายอ าเภอ คือ กลุ่มอ าเภอปาย อ าเภอปางมะผ้า อ าเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน และอ าเภอขุนยวม กับ กลุ่มอ าเภอแม่สะเรียง อ าเภอแม่ลาน้อย และอ าเภอสบเมย  ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ ช่วงก่อนปี พ.ศ. 1800 คาดคะเนความเป็นไปในทางประวัติศาสตร์จากหลักฐาน ทางโบราณ คดีที่
ขุดค้นได้จากที่ต่าง ๆ ใน อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อ าเภอปางมะผ้า และอ าเภอขุนยวม ที่บ่งบอกว่ามีการตั้งถิ่น
ฐานคนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคหินเก่าตอนปลาย (32,000 ปีมาแล้ว) ถึงยุคโลหะเหล็ก (ประมาณ 
1,100 ปีมาแล้ว) ในพื้นที่บริเวณนี้ หลังจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ผ่านไป เริ่มมีหลักฐานที่เป็นบันทึกเรื่องราว 
พงศาวดาร ต านาน และค าบอกเล่าสืบต่อกันมา ประกอบหลักฐานที่เป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ค้นพบใน
พื้นที่ สรุปได้ว่าการตั้งถิ่นฐานในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ 3 ประเด็นหลัก คือ1) คนไต (ไทใหญ่) อพยพมาจากรัฐ
ฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เข้ามาตั้งหลักแหล่งท าการเกษตรในพื้นที่ต่าง ๆ เมื่อการประกอบอาชีพมั่นคง
เป็นหลักฐานก็ตั้งเป็นหมู่บ้าน โดยบางแห่งยังตั้งชื่อหมู่บ้านตรงกันกับ หมู่บ้านรัฐฉาน เช่น บ้านเมืองปอน ซึ่งคน
ไตเรียกว่า “เมิงป๋อน” ในรัฐฉานก็มี “เมิงป๋อน” เช่นเดียวกัน และคนเฒ่าคนแก่ของบ้านเมืองปอนเคยเล่าเรื่อง
ในอดีตให้ฟังว่าครอบครัวของตนสืบเชื้อสายมาจากเมิงป๋อนในรัฐฉานหรือ ที่อ าเภอแม่ลาน้อยเดิมเป็นที่อยู่ของ
ชนเผ่าลัวะ ต่อมาชาวไตได้อพยพเข้ามาแทนที่ชาวลัวะซึ่งถอยขึ้นไปอาศัยอยู่ตามภูเขาสูง 2) การขยายตัวของ
หมู่บ้านต่าง ๆ ที่เป็นหมู่บ้านใหญ่มีผู้คนมากขึ้น ที่ท ากินไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องแสวงหาที่ท ากินใหม่ เริ่มแรกจะ
ออกไปท าไร่ท าสวนก่อน นานเข้าเมื่อมีเพื่อนฝูงไปท าไร่ท าสวนรวมกันมากข้ึนจะอพยพไปตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกัน
จนกลายเป็นหมู่บ้าน การตั้งถิ่นฐานในลักษณะนี้เป็นเร่ืองปกติของชาวแม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะชาวเขา ซึ่งเป็นชาว
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พื้นเมืองที่ตั้งถิ่นฐานกระจายตัวอยู่ตามที่ราบระหว่างหุบเขาและพื้นที่สูง มีชีวิตความเป็นอยู่ผูกพันกับป่าเขา
แมน่้ า เมื่อบริเวณใดมีสมาชิกหนาแน่นขึ้นก็จะออกแสวงหาท าเลใหม่ให้ท ามาหากินได้โดยสะดวก หรือ ชาวเขา
บางเผ่าปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ก็จะอพยพเข้าป่าลึกและเขาสูง เพื่อท ามาหากินกับป่าตามที่ถนัด
มาแต่เดิม เช่น ชนเผ่าลัวะ ที่สันนิษฐานว่าเคยเป็นชนเผ่าที่มีความเจริญในภูมิภาคแถบนี้ แต่เพราะการสืบทอด
มรดกทางวัฒนธรรมไม่ดี ปรับตัวให้กลมกลืนกับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ชนเผ่านี้จึงกระจัดกระจายหาถิ่นฐานท า
เลใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นบนภูเขาสูง 3) คนเมืองอพยพมาจากจังหวัดใกล้เคียง โดยจังหวัดที่มีการอพยพเข้ามามาก
ที่สุด คือ เชียงใหม่ รองลง ไป คือ จังหวัดแพร่ พะเยา และเชียงราย (https://sites.google.com/ site/ 
puttipongphinoosee/1) สืบค้นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2561 

 ด้วยภูมิประเทศที่ติดชายแดนท าให้มีประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวั ดแม่ฮ่องสอนประกอบด้วย 
ประชากรที่มีหลายชาติพันธุ์ ส่งผลให้มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ส าหรับพิธีกรรมที่เป็นจุดเด่นยึดถือปฏิบัติสืบ
ทอดกันมายาวนาน หนึ่งในพิธีกรรมนั้นคือ พิธีกรรมการบวชปอยส่างลอง หรือ การบวชลูกแก้วนั่นเอง พิธี
กรรมการบวชปอยส่างลอง เป็นพิธีกรรมหนึ่งที่ยิ่งใหญ่สะท้อนถึงศรัทธา ความเชื่อมั่นทางศาสนาของชาวไทใหญ่ 
เป็นสื่อกลางของการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ การสร้างบุคลากรเพื่อสืบทอดพระศาสนาพิธีปอยส่างลอง
จึงเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชนชาวไทใหญ่บุคคลใดที่ได้ร่วมในพิธีกรรมนี้ ไม่ว่าจะด้วยการร่วมแรงกายหรือ
แรงทรัพย์ ถือว่าได้อานิสงค์แห่งผลบุญอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยกันทุกคนการจัดงานจึงเกิดการความศรัทธา ความพร้อม
ใจของทุกคนในชุมชนผู้ที่เป็นเจ้าภาพใหญ่ในการจัดงาน การจัดงานปอยส่างลองแต่ละปี จึงเปรียบเสมือนตัวชี้วัด
ระดับความสัมพันธ์ทางสังคมและระดับชั้นทางสังคมของคนในชุมชนได้ประการหนึ่ง นอกจากเป็นสิ่งบ่งบอกถึง
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีของชนชาวไทใหญ่ ปัจจุบันปอยส่างลอง ถูกน ามาเสนอต่อสาธารณชนในฐานะ 
“สินค้า” การท่องเที่ยวซึ่งจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมแก่การเป็นสินค้าที่จะน าก าไรมาสู่
ชุมชนได้คุ้มกับการลงทุน ดังนั้น เพื่อที่จะสามารถพัฒนารูปแบบของพิธีการให้มีความเหมาะสมและสามารถ
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้หน่วยงานของรัฐจึงต้องเข้ามาด าเนินงานในฐานะผู้ประสานงานการจัดพิธีการเข้ามามี
บทบาทของหน่วยงานของรัฐเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนระบบความสัมพันธ์ ของผู้ร่วมงาน เพราะรัฐเป็นผู้มี
สถานภาพเป็น “เจ้านาย” ในสายตาของประชาชน การมอบหมาย การสั่งการที่เป็นระเบียบขั้นตอน ได้ท าลาย
ระบบความสัมพันธ์ทางสังคมของคนในชุมชนลง การเข้ามามีส่วนร่วมในงานจึงเกิดขึ้นจากระบบการจ้างแรงงาน 
การสั่ง การขอความร่วมมือในการด าเนินงาน ซึ่งท าให้ความรู้สึกเป็นเจ้าของงานของคนในชุมชนหมดไป การจัด
พิธีกรรมจึงเป็นเพียง “การแสดง” ให้นักท่องเที่ยว ได้ชม เช่นเดียวกับวัตถุประสงค์ของพิธีกรรมที่เปลี่ยนไป 
เด็กๆ ที่ เข้าพิธี ไม่ ได้มีจุดหมายที่จะเข้าไปเรียนรู้พระธรรมค าสั่ งสอนของพระพุทธองค์ เพื่อสืบท อด
พระพุทธศาสนาเช่นที่เคยเป็นมาในอดีตหากแต่เป็นเพียงเด็กที่ได้ชื่อว่าผ่านพิธีกรรมนี้มาแล้ว เพราะส่วนใหญ่จะ
สึกในวันรุ่งขึ้นหลังจากพิธีหรือบวชเพียง 3 วัน 7 วัน เท่านั้น พิธีกรรม มี ๒ วิธีคือ แบบที่เรียกว่า ข่ามดิบ และ
แบบที่เรียกว่า ส่างลอง ๑. แบบข่ามดิบเป็นวิธีการแบบง่าย ๆ คือ พ่อแม่จะน าเด็กไปโกนผมที่วัดหรือที่บ้าน 
เสร็จแล้วนุ่งขาวห่มขาว เตรียมเครื่องไทยทานอัฐบริขารไปท าพิธีบรรพชาเป็นสามเณรที่วัด พระสงฆ์ประกอบพิธี
ให้ก็เป็นสามเณร ๒. แบบส่างลอง เป็นวิธีที่จัดงานกันใหญ่โตนิยมกันมากตามก าลังของเจ้าภาพ โดยมีการจัดงาน
เป็น ๓ วัน คือ วันแรก เรียกว่า วันรับ ส่างลอง ในตอนเช้าน าเด็กที่โกนหัวแล้วไปแต่งชุดส่างลอง คล้ายเจ้าชาย
ไทยใหญ่รับศีล น าส่างลอง แห่ขอขมาศาลเจ้าประจ าหมู่บ้าน ขอขมาพระสงฆ์ที่วัดและญาติผู้ใหญ่ ผู้ที่เคารพรัก
ใคร่ชอบพอ ตลอดทั้งวันและน า ส่างลอง กลับไปรับประทานอาหารพักผ่อนที่บ้านเจ้าภาพ วันที่สอง เป็นวันแห่
เครื่องไทยทานท าในตอนเช้ามีขบวนแห่เครื่องไทยทานและส่างลองไปที่วัด ผู้มาร่วมงานต่างมีใบหน้าที่อิ่มเอิบที่
ได้ร่วม ช่วย งานบุญ เลี้ยงอาหารผู้มาร่วมขบวนแห่ และมีการท าขวัญส่างลอง เลี้ยงอาหารมื้อพิเศษมีอาหาร ๑๒ 
อย่าง แก่ส่างลองด้วย ส่างลองได้รับการป้อนข้าวจาก บุพการีหรือตัวแทน และวันที่สาม (วันหลู่,อุปสมบท) เป็น
วันบรรพชาสามเณร ตอนบ่ายแก่ แห่ส่างลองไปที่วัดและท าพิธีบรรพชา และอาจมีจุดบั้งไฟเป็นการเฉลิมฉลอง
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ตามก าลังของเจ้าภาพ (ประเพณีไทยดอทคอม สืบค้นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2561) ลูกแก้ว หรือ ส่างลอง กลายเป็น
สามเณร หรือ พระ โดยสมบูรณ์ สร้างความอิ่มเอมใจแก่บุพการีผู้ให้ก าเนิด ญาติ เพื่อนพ้อง ตลอดจนเจ้าภาพที่มี
ส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีอย่างถ้วนหน้า. 

 ส าหรับในด้านการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นโดยรวม ควรมีการรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมต่างๆ ทั้ง จาก
คนในท้องถิ่น และเอกสารที่ได้มีการบันทึกไว้ เพื่อน ามาศึกษา วิจัยให้เข้าใจถึงแก่นแท้ เอกลักษณ์ และ
คุณประโยชน์ของวัฒนธรรมนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้คนรุ่นใหม่เกิดการยอมรับ และน าไปปรับใช้กับชีวิตยุคปัจจุบันได้ 
ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของประเพณีไทย โดย เฉพาะประเพณีในท้องถิ่น ให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงเอกลัก ทาง
วัฒนธรรม ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจและสามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรม อื่นๆ ที่เข้ามา
ได้ การรณรงค์เพื่อลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบในการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้กับคนไทยทุกคน เพื่อให้ตระหนัก
ถึงความส าคัญ ของวัฒนธรรมว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน รวมทั้งภาคเอกชนต้องร่วมกันในการ
ส่งเสริมสนับสนุน ประสานงานการบริการความรู้ วิชาการ และทุนทรัพย์ส าหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้กับ
ชุมชน ส่งเสริมให้ใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อกลาง ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งวัฒนธรรม
ภายในประเทศ ระหว่างท้องถ่ินต่างๆและระหว่างประเทศ ปลูกฝังทัศนคติว่าทุกคนมีหน้าที่เสริมสร้าง ฟื้นฟู และ
การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่เป็นสมบัติของชาติ ให้ทุกคนเกิดความเข้าใจว่า 
สิ่งเหล่านี้มีผลโดยตรงของความเป็นอยู่ของทุกคน สร้างศูนย์กลางในเผยแพร่ประชา สัมพันธ์ผลงานทางด้าน
วัฒนธรรม ด้วยระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว และสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตได้ง่าย อย่างไรก็ดี  สื่อมวลชนควรมีบทบาทในการส่งเสริม และ
สนับสนุนงานด้านวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นด้วย.(http://xn--42c6apd0cib0hl5e5c9dsar.com/archives/1459/) 
สืบค้นเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2561 
 ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นชาวไทใหญ่ และเปรียบเสมือนลูกหลานชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เห็นความ
เปลี่ยนแปลงจากวิถีดั้งเดิม จากการก าหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว และอีกหลาย ๆ นโยบายที่ถูกส่ง
ต่อมา จากการเปลี่ยนถ่ายวีถีทางการเมือง ในหลายยุคสมัย ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงการน าเสนอการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่มีผลต่อวัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ิน ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน พิธีกรรมการบวช ส่างลอง 
ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่ และถือว่าเป็นกุศลอันแรงกล้า เป็นสื่อกลางของการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของ คนใน
สังคม นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ตลอดจนเป็นการสืบทอดอัตลักษณ์ทางสังคม ไทใหญ่มิ
ให้ถูกกลืนไปท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การปกครอง และสังคม วัฒนธรรมสมัยใหม่                      
(รักฎา เมธีโภคพงษ์,2554) ดังนี้ การปลูกฝังวัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ินที่สืบทอดกันมายาวนาพบว่าลักษณะ
คุณธรรมที่เด่นชัดในของคนในชุมชน คือความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ความมีน้ าใจ เผื่อแผ่เอ้ืออาทรต่อกัน
และกัน ความซื่อสัตย์และความขยันหมั่นเพียร เหล่านี้ในอดีต จะมีการแสดงต่อกันมากกว่าปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะ
วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ไม่มีเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตมากนัก อีกทั้งการก าหนดนโยบายการพัฒนาต่าง 
ๆ ยังไม่ทั่วถึงวิธีการปลูกฝังหรือเสริมสร้างคุณธรรมนั้น สถาบันที่มีบทบาทมากที่สุดคือสถาบันครอบครัว สถาบัน
ทางการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการอบรมแนะน า ตักเตือนสั่งสอน และที่ส าคัญต้องประพฤติให้เป็นแบบอย่างอีกด้วย 
แนวโน้มในอนาคตนั้น มีการคาดการณ์กันว่า คุณลักษณะทางคุณธรรมของคนในชุมชนจะมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ 
เป็นเพราะสภาพทางสังคม ได้มีการก าหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าการพัฒนานั้น 
จะควบคู่ไปกับการส่งเสริมและอนุรักษ์ก็ตาม เพราะยังมีปัจจัยภายใน ได้แก่ความหลากหลายของผู้มาร่วมงาน 
ทั้งที่เป็นชาวไทใหญ่และที่ไม่ใช่ชาวไทใหญ่ และปัจจัยภายนอก คือ การหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตก 
กระแสทุนนิยม รวมทั้งอัตราการเพิ่มข้ึนของประชากร ก็มีส่วนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความหมายและคุณค่า
ของปอยส่างลอง (พระครูปลัดชินกร แก้วนิล, 2550)นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยทางด้านความทันสมัยและเทคโนโลยี 
ที่ส่งผลให้ประเพณีและความเชื่อถูกลดทอนบทบาทลง และเป็นปัจจัยท าให้คนรุ่นใหม่เหินห่างจากศาสนา 
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ตลอดจนเข้าร่วมงานประเพณีต่างๆ ของทางวัดน้อยลง จึงอาจกล่าวได้ว่าความทันสมัยด้านหนึ่งคือให้ประโยชน์
ในการด าเนินชีวิตที่สะดวกสบาย แต่อีกด้านหนึ่งกลับท าลายคุณค่าทางสังคมวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สืบทอดต่อๆ กัน
มาเป็นเวลานานให้สูญหายไปด้วยเช่นกัน (พรรณิดา ขันธพัทธ์ และ นันท์ชญา มหาขันธ์, 2558 : 186-187) 
ส าหรับแนวโน้มของวัฒนธรรมประเพณี จากนโยบายที่ เข้ามาพัฒนาการท่องเที่ยว หากมีการเปลี่ยนรูปแบบ
วัฒนธรรมประเพณีเพื่อการท่องเที่ยว จะท าให้ท าลายระบบความสัมพันธ์ทางสังคมแบบเดิมหมดไป แต่
ขณะเดียวกันจะเกิดระบบความสัมพันธ์ทางสังคมแบบใหม่ ซึ่งเป็นระบบความสัมพันธ์ที่ไม่สอดคล้องต่อการ
อนุรักษ์เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อีกทั้งส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนความสนใจ และจิตส านึกของชุมชน ระบบ
ความสัมพันธ์ในแบบใหม่นี้ เป็นระบบที่คนในชุมชนมีความห่างเหินกันมากขึ้น เป็นระบบที่คนคิดค านวณทุกครั้ง
ก่อนจะตัดสินใจร่วมกิจกรรมใดๆ ทางสังคมว่าการมีส่วนร่วมที่ตนเองจะได้ประโยชน์คุ้มหรือไม่คุ้มและใครจะได้
ประโยชน์มากกว่า ซึ่งหากระบบการคิดค านวณเช่นนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็เป็นเรื่องยากยิ่งที่ชุมชน ชาวบ้าน ผู้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมจะสามารถสืบทอดรักษาไว้ ซ่ึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม เช่น ปอยส่างลอง
ของชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ยั่งยืนต่อไป (ฐานข้อมูลงานวิจัยงานท้องถิ่น และ
ภูมิภาคศึกษา, สถาบันวิจัยสังคมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548).  
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การพัฒนาทุนมนุษย์ตามแนวคิดสมรรถนะ : Competency Based Human Capital 
Development  
 
ผู้วิจัย   ตรีเนตร  ตันตระกูล 
 
บทคัดย่อ 

องค์การในปัจจุบันต่างปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นไปอย่างรุนแรงและรวดเร็วเพิ่มมาก
ขึ้น การด าเนินงานขององค์การธุรกิจจะสัมฤทธิ์ผลได้เกิดจากปัจจัยหลายประการประกอบกัน อาทิ เงินทุน 
เครื่องมือเครื่องจักร ความรู้ขององค์การ เทคโนโลยีที่ทันสมัย กลยุทธ์การบริหาร วิสัยทัศน์ผู้น า และทรัพยากร
บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ มีความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นกลไกขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความส าเร็จ 
 เมื่อทรัพยากรบุคคลเป็นกลไกส าคัญในการท างาน องค์การจึงต้องพัฒนาคนให้มีคุณค่า และพัฒนาให้
เป็น “ทุน” ด้วยการน าสมรรถนะมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยให้องค์การได้บุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และได้ผลการปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การพัฒนาทุนมนุษย์ที่เกี่ยวกับ
สมรรถนะจึงควรมีความสมดุลกันระหว่าง ความรู้ ทักษะ และทัศนคติอย่างเหมาะสมเพื่อส่งผลต่อพฤติกรรมส่วน
บุคคลในการท างานไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามที่องค์การมุ่งหวัง  
  
ค าส าคัญ : ทุนมนุษย์, 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 
 
ความน า 

ในอดีตค าว่าทุนมนุษย์อาจยังไม่เป็นที่รู้จักหรือน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายดังเช่นในปัจจุบันแต่แนวคิดที่
เก่ียวข้องกับทุนมนุษย์ได้เกิดขึ้นมานานแล้วโดยแนวคิดแรกแรกได้เร่ิมมาจากความพยายามในการประเมินคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์ออกมาในรูปตัวเงินทั้งนี้เพื่อใช้ในการประเมินค่าอ านาจของประเทศ โดยเห็นได้จากมุมมอง
ของนักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ อดัม สมิธ และ อลัน พีคุ๊ก (Adam Smith & Peacock, 1737) ที่กล่าวถึง
ทักษะความสามารถของมนุษย์ว่าเป็นทุนอย่างหนึ่ง กล่าวคือทักษะของมนุษย์เปรียบเสมือนเคร่ืองจักรซึ่งมีต้นทุน
ค่าใช้จ่ายอยู่อีกส่วนหนึ่งและทักษะดังกล่าวก่อให้เกิดผลได้ในรูปของก าไร ขณะที่วิลเลี่ยม ฟา (William Fa, 
1897) มองเห็นมนุษย์เปรียบเสมือนเคร่ืองจักรโดยอธิบายว่า ในเมื่อมนุษย์เป็นผู้ผลิตและอาจใช้มนุษย์ผลิตอะไร
ก็ได้ก็ควรจะถือว่ามนุษย์นั้นเป็นสินทรัพย์ประเภททุนอย่างหนึ่งและควรมีการเก็บภาษีให้เหมือนสินทรัพย์
ประเภทอื่น ๆ ด้วยและวิทสไตน์ (Wittstein. T.,1867) ยอมรับเช่นกันว่ามนุษย์นั้นถือเป็นทุนอย่างหนึ่งและใช้วิธี
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ประเมินรายได้เป็นทุนมาใช้ค านวณค่าเงินที่ต้องจ่ายชดเชยให้กับครอบครัวในกรณีที่บุคคลหนึ่งต้องเสียชีวิตลงไป
และเห็นว่ามนุษย์ มีค่าเป็นศูนย์เมื่อแรกเกิดแล้วจึงค่อย ๆ มีค่าเป็นตัวเงินเพิ่มสูงขึ้นตามเกณฑ์อายุ  

แม้ว่าในภาพรวมแล้วการที่นักวิชาการได้พิจารณาน าความสามารถและทักษะของมนุษย์เข้าไว้เป็นส่วน
หนึ่งของทุนด้วยก็ตาม แต่ยังมีผู้ที่มีความเห็นต่างออกไปโดยมองว่าทุนมนุษย์ควรรวมทั้งความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ ประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลมีอยู่ในตนเองและเสริมสร้างขึ้นได้โดยการให้การศึกษา ฝึกอบรมและ
เมื่อทั้งหมดมารวมกันก็จะกลายเป็นทรัพยากรที่ท าให้องค์การหนึ่งแตกต่างจากองค์การอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะมนุษย์
เป็นตัวกลางหรือสื่อที่ท าให้สินทรัพย์ที่มีอยู่แล้วสามารถสร้างและเพิ่มผลิตภาพท าให้เกิดสินทรัพย์เพิ่มขึ้น และ
เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Berger, F.R.,1997) 
 ในปัจจุบันการบริหารทุนมนุษย์เป็นประเด็นส าคัญส าหรับองค์การ เพราะเป็นการเพิ่มค่าทุนมนุษย์
เกี่ยวกับสมรรถนะบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานสูง เพราะ “ทุนมนุษย์” นับเป็นสินทรัพย์ที่มีค่า
มากที่สุด และช่วยสร้างคุณค่าให้กับองค์การ (Strategic Source of Value creation) การบริหารทุนมนุษย์จึง
เน้นที่ความส าคัญของคุณค่าหรือมูลค่าของคนและสิ่งที่คนในองค์การผลิตหรือสร้างขึ้นมา ไม่ได้เน้นที่หน้าที่ด้าน
การบริหารงานบุคคล (Value of People) การบริหารทุนมนุษย์ จึงเกี่ยวข้องกับการลงทุนในการสร้างความรู้
และทักษะที่จ าเป็น (Investment in talent) การจัดการและการพัฒนาความรู้ (Knowledge Management 
and Development) และผลตอบแทนการลงทุนและจากการพัฒนาบุคลากร 
 
ความหมายของทุนมนุษย์ 
 ทุนมนุษย์ (Human Capital) คือกลุ่มทักษะและความรู้ที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ที่สะท้อนคุณค่าของ
ความสามารถในตัวมนุษย์ (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2559) การพัฒนาทุนมนุษย์ กระท าเป็นรูปธรรมจากการ
พัฒนาบุคคลผ่านกระบวนการฝึกอบรม (Training) การศึกษา (Education) และการพัฒนา (Development) 
อันจะส่งผลท าให้ผลผลิตมีการปรับปรุง และผลงานมีคุณภาพมากข้ึน 
 จากความเป็นมาของแนวคิดที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ในฐานะที่ถือว่าเป็นทนุอย่างหนึ่งจะเห็นได้ว่ายังไม่ได้มี
การใช้ค าว่าทุนมนุษย์โดยตรงจนกระทั่งใน ค.ศ. 1961 ได้เร่ิมมีการน าศัพท์ค าว่า Human Capital หรือที่เรยีกว่า
ทุนมนุษย์ โดย ชูลท์ช (Schultz, T.W.,1961) นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ชูลท์ช ได้ชี้ให้เห็นว่าทักษะและ
ความรู้ของมนุษย์ก็คือรูปแบบของทุนอย่างหนึ่งซึ่งจะต้องมีการสร้างและพัฒนาเพื่อให้เกิดเป็นทุนมนุษย์ที่มี
คุณค่า ขณะที่ เบคเกอร์ (Becker, G.S., 1964) ได้พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับทุนมนุษย์เพิ่มเติมโดยได้ท าการ
วิเคราะห์ทุนมนุษย์ใน 3 ประเด็นคือการศึกษาและการฝึกอบรมที่มีผลต่อทุนมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างทุน
มนุษย์กับครอบครัวและ และความสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์กับเศรษฐกิจ ขณะที่ เบียด์เวล และโฮลเดน 
(Beardwelll, Ian & Holden, Len., 1994) อธิบายแคบลงว่าหมายถึงการศึกษาและฝึกอบรมที่สะสมไว้ในตัว
ของพนักงานที่สามารถน าไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตขององค์การ ส่วนนักวิชาการไทยคือ ธ ารง
ศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2548) สรุปความหมายของทุนมนุษย์ว่าหมายถึงความรู้ ความสามารถตลอดจนทักษะหรือ
ความช านาญรวมถึงประสบการณ์ของแต่ละคนที่มีสะสมอยู่ในตัวเองและสามารถน าสิ่งเหล่านี้มารวมเข้าด้วยกัน
จนเกิดเป็นศักยภาพขององค์การ หรือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและมีคุณค่าซึ่งจะท าให้องค์การนั้นมีความสามารถ
และสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งส่วน จิระ ประทีป (2557) มองเพิ่มเติมในเร่ืองของสุขภาพพลานามัยที่ดีของ
บุคคลว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เมื่อรวมกันแล้วจะเป็นประโยชน์ และน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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องค์ประกอบของทุนมนุษย์ 
ความสามารถ  การทุ่มเทต่อภาวะหน้าที่ 

                      
 

     (Ulrich ,1998 ) 
 
ความส าคัญของทุนมนุษย์ต่อบุคคล 
 เมื่อมนุษย์เป็นสินทรัพย์ที่แปลงเป็นตัวเงินไม่ได้ (Intangible Assets) องค์การจึงให้ความส าคัญในการ
สร้างและพัฒนาขีดความสามารถบุคคลให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อจะน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายและความส าเร็จขององค์การ โดยเสน่ห์ จุ้ยโต (2554) กล่าวถึงความส าคัญของทุนมนุษย์ที่มีในบุคคล
อันประกอบด้วย 

1. ทุนมนุษย์ที่ได้สร้างพัฒนาและสั่งสมไว้ในตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของทุนมนุษย์จะช่วยเพิ่มโอกาสในการ
ท างานทั้งการประกอบอาชีพส่วนตัวการท างานในภาครัฐและการท างานในภาคเอกชนบุคคลมีความรู้
ความสามารถมากก็ยิ่งมีโอกาสหางานท าได้มากและสามารถประกอบอาชีพได้ดีกว่าบุคคลอื่น 

2. การเพิ่มพูนความสามารถและเสริมทุนมนุษย์ในตัวบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้บุคคลมีโอกาส
เติบโตก้าวหน้าในอาชีพการงานและประสบความส าเร็จในการท างานในด้านต่าง ๆ 

3.  การมีความรู้ทักษะความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นทุนมนุษย์จะช่วยให้บุคคลผู้นั้นได้
ผลตอบแทนทางการเงินที่ดีทั้งในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าคอมมิชชั่น เงินโบนัส ส่วนแบ่งก าไรและรางวัลทาง 
การเงินอื่น ๆ 

4. การมีทุนมนุษย์ที่ดีจะช่วยให้บุคคลได้รับความสุขใจในงานอย่างแท้จริงจากการได้รับการยกย่องการ
ยอมรับและมีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีจากเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งการได้รับความพึงพอใจในส่วนตัวจากการได้ท างานที่
ท้าทายและน่าสนใจ 
 
ความส าคัญของทุนมนุษย์ต่อองค์การ 
 นอกจากความส าคัญของทุนมนุษย์ต่อบุคคลแลว้ ทุนมนุษย์ยังเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์การ และ
เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งที่ท าให้องค์การมีความเจริญรุ่งเรืองหรือเสื่อมโทรมได้ องค์การจึงควรมีการ
พัฒนาทุนมนุษย์โดยการพัฒนาทุนมนุษย์เป็นกิจกรรมที่มีความจ าเป็นในการจัดการทรัพยากรมนุษย์และนับว่ามี
ความส าคัญต่อองค์การและบุคลากรขององค์การ การพัฒนาทุนมนุษย์จึงมีความส าคัญต่อองค์การ โดยน ามาสรุป
ได้ ดังนี้ 

1. ทุนมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้ตามกลยุทธ์ที่วางไว้โดยหากคนใน
องค์การมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบโดยใช้ศักยภาพความรู้ความสามารถ 
หรือสมรรถนะที่ตัวเองมีอยู่แล้วประสานกันกับเพื่อนร่วมงานที่มีทุนด้านความรู้ความสามารถและศักยภาพที่
เหมาะสมก็จะท าให้องค์การนั้นประสานความร่วมมือของทุนมนุษย์ทุกคนในองค์การและน าไปสู่เป้าหมายตาม
แผนธุรกิจที่วางไว้ 

2. ทุนมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การและองค์การมีการพัฒนาทุน
มนุษย์เพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านความรู้ทักษะความสามารถและประสบการณ์ของบุคลากรก็จะท าให้องค์การสามารถ
ผลิตสินค้าและบริการได้มากข้ึนตามความสามารถที่เพิ่มขึ้น 

3. ทุนมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในองค์การหรือองค์การมี
บุคลากรที่มีสมรรถนะความสามารถที่เหมาะสมแล้วน ามาประสานความร่วมมือซึ่งกันและกันจนบรรลุเป้าหมายที่
องค์การวางไว้แล้วองค์การจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ในทุกสถานการณ์ 
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4. ทุนมนุษย์ท าให้องค์การมีการพัฒนาเมื่อองค์การมีทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพในทุกระดับท าให้องค์การ
สามารถพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าได้มากข้ึน จากองค์การที่เคยมีผลงานต่ ากว่ามาตรฐานก็สามารถพัฒนาให้
มีผลงานได้ตามมาตรฐานหรือจากโครงการที่เคยมีผลงานได้ตามมาตรฐานอยู่แล้วก็สามารถพัฒนาให้มีผลงานสูง
กว่ามาตรฐานได้  

 
ความแตกต่างของทุนมนุษย์กับทุนประเภทอื่น 
 จากความหมายของทุนมนุษย์ที่หมายถึงความรู้  ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์และสุขภาพ
พลานามัยที่ได้สร้างพัฒนาและสั่งสมไว้ในตัวมนุษย์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้เพื่อเพิ่มผลิตภาพของ
องค์การ จะเห็นได้ว่าทุนมนุษย์นั้นมีลักษณะเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ สัมผัสไม่ได้ มองไม่เห็นซึ่งแฝงหรือมีอยู่ใน
ตัวมนุษย์แต่ละคน และแต่ละคนก็มีทุนมนุษย์นี้มากหรือน้อยแตกต่างกันไป 
 
การจ าแนกทุนมนุษย ์

1. ส่วนของทุนมนุษย์ที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือทุนมนุษย์ส่วนที่เป็น
พันธุกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบิดามารดาและทุนมนุษย์ส่วนที่ได้มาจากการบ ารุงดูแลรักษาครรภ์ของ
มารดาในระหว่างการตั้งครรภ์จนถึงการผลิต 

2. ส่วนของทุนมนุษย์ที่ได้รับการสร้างพัฒนาและสั่งสมไว้ในตวัมนุษยภ์ายหลังจากการคลอดมาแล้ว ซึ่งก็
คือการได้มาจากการลงทุนในทุนมนุษย์ นับตั้งแต่การเลี้ยงดู อบรมบ่มนิสัยของบิดามารดาและญาติในครอบครัว 
การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตลอดไปจนถึงการศึกษาอบรมการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยและอื่น ๆ 
 ทุนมนุษย์ในความหมายที่เป็นนามธรรมนี้จึงมีที่มาทั้งที่เป็นมาโดยธรรมชาติและโดยที่มนุษย์เองได้สร้าง
เสริมเพิ่มเติมข้ึน และทั้งสองส่วนนี้ต่างก็มีอิทธิพลต่อทุนมนุษย์ในขณะหนึ่ง ๆ และสามารถมีการเปลี่ยนแปลงค่า
ของทุนมนุษย์ได้เมื่อเวลาและสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป (เทียนฉาย กีระนันทน์, 2532) ทุนมนุษย์ที่แฝงอยู่
ในตัวมนุษย์ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการผลิตของมนุษย์มีบทบาทที่ส าคัญต่างหากจากตัวของมนุษย์เองแต่ไม่
สามารถแยกต่างหากจากตัวมนุษย์ที่เป็นเจ้าของทุนได้จึงเป็นเหตุหนึ่งที่ท าให้ทุนมนุษย์มีลักษณะที่แตกต่างจาก
ทุนอื่น ซึ่งพอจะอธิบายความแตกต่างของทุนมนุษย์กับทุนอื่นได้ดังนี้ 

1. ทุนมนุษย์ไม่อาจขายสิทธิ์ตามกฎหมายได้ 
2. ทุนมนุษย์ซึ่งได้แก่ความรู้ความสามารถความช านาญของบุคคลมีลักษณะที่ไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้ซึ่ง

แตกต่างจากทุนประเทศประเภทอื่นที่มีลักษณะเป็นวัตถุหรือสินทรัพย์ที่มีตัวตนและสัมผัสจับต้องได้ 
3. ทุนมนุษย์อยู่ในลักษณะที่ไม่สามารถแยกออกต่างหากอย่างเด็ดขาดจากเจ้าของทุนมนุษย์คือไม่อาจ

แยกทุนออกจากเจ้าของทุนได้ 
4. การลงทุนในมนุษย์ซึ่งมีผลในการเพิ่มผลิตภาพของมนุษย์ให้สูงขึ้นจะถือเป็นการลงทุน  

 การจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ทุนมนุษย์มี คุณภาพสูงสุดและมีผลต่อการร่วมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันเพื่อการอยู่รอดของธุรกิจในสังคมโลก เพราะมนุษย์คือศูนย์กลางโลก มนุษย์เป็น
ผู้สร้างทุน ก าไร หรือขาดทุนในทุกองค์การ ดังนั้นทุนมนุษย์จึงเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างมากทั้งตัวบุคคลผู้
เป็นเจ้าของทุนมนุษย์เอง และมีความส าคัญต่อองค์การที่จะใช้ประโยชน์จากทุนมนุษย์นั้น และมีความส าคัญต่อ
ประเทศชาติที่ต้องการใช้ทุนมนุษย์เป็นปัจจัยช่วยให้เกิดการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดการพัฒนา
ทุนมนุษย์จึงเป็นเร่ืองที่ต้องมีหลักการและวิธีการด าเนินที่ดีมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนขององค์การ
ซึ่งจะต้องท าหน้าที่จัดการทุนมนุษย์ให้สามารถด าเนินภารกิจขององค์การให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ 
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ส าหรับหลักการพื้นฐานในการจัดการทุนมนุษย์ที่จะสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการทุน
มนุษย์ขององค์การนั้นส านักงานบัญชีกลางของสหรัฐอเมริกา United States General Accounting Office ได้
ท าการศึกษาและส ารวจแนวทางการจัดการทุนมนุษย์ขององค์การชั้นน าหลายแห่งและพบว่าองค์การจะมี
หลักการพื้นฐานและจัดการทุนมนุษย์ที่เหมือนกัน 10 ประการ ดังนี้ (ดนัย เทียนพุฒ, 2551) 
 
การจัดการทุนมนุษย์ 

1. ใช้การจัดการทุนมนุษย์เป็นพื้นฐานของการจัดการกับกลยุทธ์ขององค์การ 
2. บูรณาการหน้าที่ของทุนมนุษย์ให้เป็นส่วนหนึ่งในทีมผู้บริหารระดับสูง 
3. ให้มีการเสริมความรู้และทักษะของผู้ท างานด้านทุนมนุษย์โดยน าที่ปรึกษาและผู้เ ชี่ยวชาญจาก

ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมตามความจ าเป็น 
4. ก าหนดคุณลักษณะของผู้น าที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ และมีการสร้างผู้น าตามคุณลกัษณะ

ดังกล่าวด้วยการสรรหาว่า พัฒนาและธ ารงรักษาผู้น าที่มีลักษณะเช่นนั้นไว้ให้คงอยู่กับองค์การ 
5. มีการสื่อสารวิสัยทัศน์ของการสร้างทุนมนุษย์ให้ทุกคนในองค์การมีความเข้าใจร่วมกันในภารกิจและ

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยเน้นการท างานเป็นทีมที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ 
6.  ให้มีการสร้างสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการบรรลุต่อการบรรจุผลงานระดับสูงและสร้างกลุ่มคนเก่ง  

(Talent pool) ขึ้นในองค์การโดยการสรรหาว่าจ้างและพัฒนาและรักษากลุ่มคนเหล่านี้ไว้ตามนโยบายของ
องค์การ  

7. จัดให้มีระบบรางวัลจูงใจแก่พนักงานเพื่อให้สามารถสร้างความส าเร็จตามภารกิจและเป้าหมายของ
องค์การ 

8. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การเพื่อให้พนักงานขององค์การสามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
และสร้างผลงานร่วมกันเป็นทีมโดยไม่ยึดติดกับโครงสร้างหน่วยงาน 

9.  ให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการปฏิบัติด้านทุนมนุษย์ในฐานะเป็นหุ้นส่วน
ของพัฒนาของการพัฒนาองค์การให้บรรลุเป้าหมาย 

10. ให้มีการวัดประสิทธิภาพของนโยบายและการด าเนินงานด้านทุนมนุษย์และให้มีการก าหนดอัตรา
ผลตอบแทนในการลงทุนในทุนมนุษย์ (return on Human Capital Investment) 
รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์การ 

ในการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์การนั้นจ าเป็นต้องศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์การ
เนื่องจากรูปแบบการพัฒนาย่อมแตกต่างกันตามปัญหาที่เกิดของแต่ละองค์การและแต่ละความต้องการของ
บุคคลที่จะพัฒนาตนเอง การพัฒนาทุนมนุษย์ จึงเป็นการท าให้มนุษย์มีคุณค่ายิ่งขึ้นด้วยวิธีการ ต่าง ๆ เช่น การ
ฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาระยะสั้น ระยะยาว และการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาตนเองเพื่อปรับปรุงทีมและ
ประสิทธิผลขององค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลไม่ใช่ผลรวมของกิจกรรม แต่เป็นการใช้ประโยชน์ทั้งหมด
เพื่อการพัฒนาให้เกิดความส าเร็จในระดับที่สูงขึ้นของแต่ละคน และก่อให้เกิดประสิทธิผลขององค์การ 
การพัฒนาบุคคลเพื่อการพัฒนาองค์การ มีองค์ประกอบส าคัญ คือ 

1) การฝึกอบรม (training) หมายถึง การมุ่งที่จะวิเคราะห์ ท าให้มั่นใจและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ หัวใจ
ส าคัญของการฝึกอบรมก็คือท าให้แต่ละบุคคลสามารถท าหน้าที่ในปัจจุบันให้ได้ การอบรมเริ่มแรกก็คือ          
การเรียนรู้ของแต่ละบุคคล เช่น การฝึกอบรมทักษะเบื้องต้น (basic skills training) เพื่อการปฏิบัติงานของ
พนักงานให้เกิดประสิทธิภาพ การฝึกอบรมปฐมนิเทศ(orientation training)เพื่อให้พนักงานใหม่ได้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ขององค์การและทราบนโยบายโดยทั่วไปขององค์การ หรือการฝึกอบรมรูปแบบต่าง ๆ ล้วนมี
จุดประสงค์เพื่อให้บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองให้เกิดทักษะและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามที่
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องค์การต้องการ เช่น การอบรมให้ได้ตามคุณสมบัติของงาน(qualifying training) การฝึกอบรมเพื่อให้ได้ตาม
คุณสมบัติของงาน (second-chance training) การอบรมข้ามหน้าที่การงาน (cross-training) การฝึกอบรมซ้ า/
ทบทวน (retraining) การฝึกอบรมเพื่อเตรียมหางาน (outplacement training) 

2) การศึกษา (education) คือ การเรียนรู้ที่มุ่งเพื่องานในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงความรู้ เป็นการ
ช่วยแต่ละบุคคลให้มีคุณสมบัติที่จะเติบโตหรือประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของอาชีพในอนาคต การศึกษา
มักจะสัมพันธ์กับ การพัฒนาอาชีพและเป็นการริเริ่มโดยบุคคลมากกว่าองค์การ ในองค์การมักจะเรียกว่า การศึกษา
ของพนักงาน(employee education) เช่น การศึกษาเพื่อให้ได้พื้นฐานที่จะเป็นในงาน (remedial education) 
การศึกษาเพื่อเพิ่มความเป็นวิชาชีพ (qualifying education) การศึกษาต่อเนื่อง (continuing education) 

3) การพัฒนาพนักงาน (employee development) ด้วยวิธีต่างตามที่องค์การก าหนด เช่น การสอน
งานให้กับบุคลากรด้วยการฝึกปฏิบัติจริง โดยมอบหมายให้บุคคลที่มีประสบการณ์สอนงาน อาจเพื่อการเลื่อนขั้น
เลื่อนต าแหน่งหรืออาจเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อการหมุนเวียนงานขององค์การ เป็นลักษณะที่องค์การเป็น
ผู้ด าเนินการ เพื่อให้พนักงานที่มุ่งการวิเคราะห์ ท าให้มั่นใจและช่วยก่อให้เกิดสิ่งใหม่โดยผ่านการเรียนรู้ เป็นการ
เพิ่มโอกาสให้แต่ละบุคคลเติบโตท าให้คนท างานได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น หรือการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้แก่บุคลากรในทักษะการปฏิบัติงานทั้งด้านอาชีพและการอยู่ร่วมกันในองค์การ ซึ่งการสัมมนาอาจ
ออกมาในรูปของสัมมนาเชิงปฏิบัติซึ่งท าให้ผู้ เข้าสัมมนาได้ปฏิบัติจริง แก้ปัญหาจริงร่วมกับการอภิปราย 
นอกจากนี้อาจมีรูปแบบของการท ากิจกรรมที่เรียกว่า walk rally เพิ่มเข้าไปเพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้ถึงการ
ท างานเป็นทีม และการสร้างภาวะผู้น าให้กับผู้เข้าสัมมนา 

4) การพัฒนาอาชีพ (career development) คือ วิธีการที่เป็นระบบซึ่งจัดท าโดยองค์การเพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่า พนักงานที่พร้อมด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์ จะมีให้เลือกใช้หรือสนองตอบความต้องการได้
อย่างทันทีที่องค์การต้องการ จะมี 2 ส่วนหลัก ๆ คือ การวางแผนอาชีพ (career planning)เป็นวิธีการที่แต่ละ
บุคคลก าหนดเป้าหมายอาชีพ และแยกแยะวิธีการที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ กับการบริหารอาชีพ ( career 
management) เป็นกิจกรรมและโอกาสต่าง ๆ ขององค์การที่จัดขึ้นเพื่อช่วยให้มั่นใจว่าองค์การจะสามารถมี
ก าลังคนเกินกว่าที่จ าเป็นและต้องการใช้ในอนาคต 

5) การพัฒนาองค์การ (organizational development) คือ การปรับเปลี่ยนองค์การไปสู่องค์การแห่ง
การเรียนรู้ (learning organization) เพื่อชนะในการแข่งขัน ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ 2 แนวทางคือ การปรับปรุง
องค์การอย่างต่อเนื่อง (continuous improvement) เป็นการปรับเปลี่ยนองค์การค่อยเป็นค่อยไป เช่น การท า 
tqm (total quality management) การน าระบบการควบคุมมาตรฐาน ISO 9000 กับการปรับรื้อระบบองค์การ 
(process innovation) ในลักษณะที่รู้จักกันคือ การปรับเปลี่ยนแบบขุดรากถอนโคน ดังเช่น การรีเอนจิเนียริ่ง 
(reengineering) หรือการปรับเปลี่ยนที่ไม่รุนแรงนักที่เรียกว่า กลยุทธ์การแข่งเวลา (time based strategy) 
  สรุปได้ว่า ในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมทุนมนุษย์ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นนั้นเป็นการ
ปรับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้รองรับการเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์การใหม่ ไม่ว่าจะเป็น การบริหาร
คุณภาพรวม (TQM) การควบคุมมาตรฐานด้วย ISO 9000 หรือ การเปลี่ยนระบบอย่างถอนรากถอนโคน 
(reengineering) โดยจะต้องการสร้างแบบแผน (norm) ใหม่ที่เป็นรูปแบบ ในลักษณะที่องค์การต้องการเพื่อ
รองรับการปรับทัศนคติหรือการกระตุ้นให้คนตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลง มีการปรับความคิดให้สามารถคาดการณ์
สิ่งต่าง ๆให้ชัดเจนเพื่อมุ่งไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (organizational learning) โดย การบูรณาการการเรียนรู้
ของบุคคล ทีมงานและองค์การเข้ามาด้วยกัน นอกจากนี้การเปลี่ยนวิธีด าเนินงาน โดยอาศัยกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเข้ามาช่วยในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการท างาน การฝึกอบรมเพื่อเตรียมรับการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ และเรียนรู้ เกี่ยวกับ ทักษะและพฤติกรรมของบุคคลในองค์การเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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การลงทุนในทุนมนุษย์ 
การลงทุนในทุนมนุษย์เป็นการใช้จ่ายเงินเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถและเสริมสร้างสุขภาพ

พลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตให้แก่องค์การและประเทศชาติ
และสนองต่อความพึงพอใจของผู้ลงทุน  
การตัดสินใจลงทุนในทุนมนุษย์โดยองค์การ 

ในการด าเนินงานขององค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ในการช่วยให้องค์การประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้องค์การจึงต้องมีการลงทุน
พัฒนาความรู้ทักษะและความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้สามารถเป็นทุนมนุษย์ที่ดีโดยมีเหตุผล
และความจ าเป็นในการลงทุนในตัวมนุษย์ดังนี้ 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการ 
2. เพื่อลดความสูญเสียจากการท างาน 
3. เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด 
4. เพื่อให้บริการแก่สังคม 
เมื่อพิจารณาในภาพรวมจะพบว่าการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์การส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัว

บุคคลและเป็นปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งท าให้สามารถตอบสนองความต้องการ เกิดการ
รับรู้ มีประสบการณ์มีความเข้าใจและจะท าให้สามารถต่อสู้กับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม  
สมรรถนะ (Competency)  

สมรรถนะคือคุณลักษณะพื้นฐานของบุคคลที่มีความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลต่อการท างานในระดับ
ที่เหนือกว่าปกติ และสามารถวัดตามข้อพิจารณาที่ใช้อ้างอิงได้ จากรูปแบบหรือระดับของสมรรถนะโดย            
สุรพงษ์ มาลี (2549) สรุปถึงคุณลักษณะของสมรรถนะที่ส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

1. เป็นสิ่งที่ก าหนดคุณลักษณะของบุคคล (Underlying Characteristics) คือสิ่งที่ฝังลึกและมีความ
คงทนจนเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพของบุคคลนั้น ๆรวมทั้งเป็นตัวพยากรณ์พฤติกรรมในสถานะการณ์ต่าง ๆ 
และพฤติกรรมท างานด้วย 

2. มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลกับผลการปฏิบัติงาน (Causally Related) หมายถึงสาเหตุของสมรรถนะ
เป็นเหตุให้คนแสดงพฤติกรรมหรือเป็นตัวพยากรณ์ว่าบุคคลนั้นจะสามารถสร้างผลงานได้มากน้อยเพียงใด 

3. สามารถใช้อ้างอิงหรือเทียบเกณฑ์ได้ (Criterion Referenced) สมรรถนะจะต้องพยากรณ์ได้ว่าใคร
เก่งด้านไหน หรือมีจุดอ่อนด้านใดเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

 

 

Knowledge 

Attitude 

Skill 

K + A + S = COMPETENCY (ปรับปรุงจาก สุรพงษ์ มาลี, 2549) 
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  สมรรถนะจึงเป็นส่วนผสมของความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) อย่าง
เหมาะสมและส่งผลต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลในการท างานไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่องค์การมุ่งหวัง  
สมรรถนะกับการพัฒนา 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยหนึ่งที่องค์การต่าง  ๆ ก าลังให้ความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะ
ทรัพยากรบุคคลเปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่ามากที่สุดอีกปัจจัยหนึ่งขององค์การ เป็นกลยุทธ์ที่สามารถ
น าไปสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว องค์การต่าง ๆ จึงพยายามที่จะแสวงหากลยุทธ์
หรือเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ในการบริหาร เช่น การบริหารจัดการผู้มีความสามารถสูง (Talent Management) 
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดย ใช้ทักษะเป็นพื้นฐาน (Skill based Human Resource Management) 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) และการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้สมรรถนะ
เป็นพื้นฐาน (Competency-based Human Resource Management) เป็นต้น 

การน าสมรรถนะมาประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น จะช่วยให้องค์การได้บุคลากรที่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลการปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์การ และจากสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกดังกล่าว ท าให้องค์การต่าง ๆ ต้องหันมาทบทวนพิจารณา
สมรรถนะขององค์การ เพื่อให้องค์การ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงจากภายนอกได้ หากองค์การ
ต้องการที่จะสร้างความ ได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน (Competitive Advantage) และสร้างขีดความสามารถที่
จะต้านทานต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ จ าเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในองค์การเสียก่อน ซึ่ง
บุคลากรถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้สมรรถนะขององค์การ เป็นสมรรถนะที่แท้จริง
และสามารถแข่งขันกับองค์การอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยให้มีความแข็งแกร่ง และสามารถยืนหยัด
ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที 
การพัฒนาทุนมนุษย์โดยใช้หลักสมรรถนะ 

การพัฒนาทุนมนุษย์ที่เก่ียวกับสมรรถนะ จึงหมายถึงการพัฒนาทักษะ ความรู้ บุคลิกภาพ ชื่อเสียง และ
ความน่าเชื่อถือที่ได้รับการสร้างและพัฒนามาจากครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถานที่ท างานซึ่งจะมีผลต่อ
การเพิ่มผลิตภาพในการผลิตของแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและท าให้เกิดความแตกต่าง
ระหว่างทุนมนุษย์กับทุนประเภทอื่น ซึ่งประกอบด้วยทุนมนุษย์ที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดและส่วนที่ได้รับจากการ
พัฒนาและสั่งสมไว้ในตัวมนุษย์และการจัดการทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์  การพัฒนาทุนมนุษย์ การประเมินผลการ
จัดการทุนมนุษย์ จะเห็นได้ว่าการตัดสินใจลงทุนในมนุษย์ล้วนมีปัจจัย เหตุผลและความจ าเป็นในการพัฒนา
ความรู ้ทักษะ ความสามารถเพื่อสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตให้แก่องค์การและประเทศชาติ 

การน าระบบสมรรถนะมาพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ท าให้สามารถใช้
ทรัพยากรได้อย่างถูกทิศทาง และคุ้มค่ากับการลงทุน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บุคลากรใน
องค์การอีกแนวทางหนึ่ง การน าหลักสมรรถนะมาใช้จึงมีความส าคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1. เป็นเครื่องมือช่วยในการแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัฒนธรรมองค์กรและยุทธศาสตร์ต่าง 
ๆ ขององค์กร มาสู่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์กรอย่างมีระบบต่อเนื่องและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัฒนธรรมองค์กร และยุทธศาสตร์ขององค์กร 

3. เป็นมาตรฐานการแสดงพฤติกรรมที่ดีในการท างานของบุคลากร ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

4. เป็นพื้นฐานส าคัญของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ขององค์กร เช่น การสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนา ความก้าวหน้าทางอาชีพ 
การวางแผนการสืบทอดต าแหน่ง และการจ่ายผลตอบแทน 
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ปัจจุบันสมรรถนะเป็นเครื่องมือที่ก าลังได้รับความนิยมและทวีความส าคัญต่อการบริหารองค์การมากขึ้น 

ในการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การชั้นน าต่าง ๆ ได้น าเอาระบบสมรรถนะมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างถูกทิศทาง และคุ้มค่ากับการลงทุน นอกจากนั้นยัง
เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บุคลากร ส่งผลในการพัฒนาทุนมนุษย์โดยตรงในองค์การอีกแนวทางหนึ่ง 
ผลตอบแทนจากการพัฒนาทุนมนุษย์ 
 สมรรถนะหรือทุนมนุษย์ที่สะสมอยู่ในตัวบุคคลโดยผ่านกระบวนการให้ความรู้ การฝึกอบรม สามารถที่
จะเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์การ โดยการศึกษาของ สวอนสัน (Swanson, 2001) ที่สร้างโมเดลความสัมพันธ์
ระหว่างการลงทุนในด้านการศึกษาและการฝึกอบรมจะเช่วยเพิ่มพูนความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคลากร 
และเมื่อบุคลากรเกิดการเรียนรู้ก็จะท าให้เกิดการเพิ่มผลผลิตขององค์การ ซึ่งการที่บุคลากรเพิ่มผลผลิตให้กับ
องค์การก็จะช่วยท าให้บุคลากรได้รับผลตอบแทนสูงไปด้วย (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2559) 
 
           
     
 
 
 
 
 

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

these relationships 
(Swanson, 2001, อ้างใน นิสดารก์ เวชยานนท์, 2559)  

 
 
 
 
การพัฒนาทุนมนุษย์โดยหลักสมรรถนะ คือการผสมผสานบูรณาการความรู้ ทักษะ ศักยภาพ และ

คุณสมบัติส่วนบุคคลได้มีส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ สมรรถนะจึงมีความส าคัญต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์การ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัฒนธรรมองค์การตลอดจน
ยุทธศาสตร์ขององค์การและน าพาสู่ความเป็นเลิศ จนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตให้แก่องค์การ
และประเทศชาติได้. 
 
สรุป  
 “ทุนมนุษย์” ที่พัฒนาขึ้นตามหลักการพัฒนาสมรรถนะ แม้จะถือเป็นสมบัติส่วนตัวของแต่ละบุคคล    
แต่ก็เป็นหน้าที่ขององค์การที่จะต้องมีการส่งเสริมให้บุคลากรท างานในลักษณะทีมงานแทนการท างานแบบเดิมที่
เน้นความช านาญเฉพาะด้าน เนื่องจากในปัจจุบันโครงสร้างองค์การส่วนใหญ่จะเปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะ
โครงสร้างองค์การในแนวราบ ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถท างาน
ร่วมกับบุคคลภายนอกองค์การ ทั้งที่เป็นคนในประเทศและต่างประเทศที่มีความหลากหลาย แตกต่างด้าน

           
     {…………………………………………………..…}

Resource/inputs Outcomes

Production ProcessesResource/inputs Earning/Output

Education & TrainingResource/inputs

Production ProcessesResource/inputs

Education & Training
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{…………………………………………………..…}2
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วัฒนธรรม ความเป็นอยู่และวิธีการท างาน เพื่อให้การท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะองค์การ
ต่าง ๆโดยเฉพาะองค์การที่มีภารกิจหรือลักษณะของธุรกิจที่มีเครือข่ายข้ามชาติ องค์การจะต้องมีการพัฒนา
ทักษะผู้บริหาร และให้บุคลากรมีทักษะในการปฏิบัติงานตรงตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการบริหารงานที่
เป็นสากลมากยิ่งขึ้น 
 ขณะเดียวกัน องค์การควรมีวิธีการรักษาบุคลากรให้คงอยู่กับองค์การ เพราะตามแนวคิดที่ว่าคนเป็น
เจ้าของทุนซึ่งสามารถที่จะเลือกที่ท างานตามที่ต้องการ ท าให้องค์การแม้จะพยายามสร้างบรรยากาศการท างาน
ที่ดี สร้างความรู้สึกผูกพันองค์การ (Commitment) มากเพียงใดก็ตามก็ยังมีความเสี่ยงอยู่อย่างมากที่พนักงานที่
มี “ทุนมนุษย์” ที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้นจะลาออกและน า “ทุนมนุษย์” ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่คู่แข่ง 
โดยเฉพาะเมื่อองค์การมีขนาดที่ เล็กกว่าและไม่สามารถเสนอผลตอบแทนที่ เพียงพอจะรักษาความ
จงรักภักดี (loyalty) ของบุคลากรไว้ได้ จึงเป็นภาระหน้าที่ของทุกฝ่ายตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดลงมาจะต้องร่วมกับ
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ที่จะหาวิธีการที่เหมาะสมทั้งกับองค์การเองและบุคคลที่เป็นเจ้าของ “ทุน
มนุษย์”. 
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THE SYSTEM MEETING ROOM BOOKING ONLINE SYSTEM 
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สุภัทรา  สุวรรณตานนนท์ 
ชวลิต  เกตุมงคลสิทธิ์ 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่องระบบจองห้องประชุมออนไลน์โดยน ามาใช้กับการขอใช้ห้องประชุมเพื่อสนับสนุนการ

ท างานขององค์การมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการผ่านเครือข่ายอินทราเน็ตได้ ลดการใช้ทรัพยากรทางด้าน
กระดาษได้ ลดขั้นตอน กระบวนการท างานของพนักงานขององค์กรได้ 

การศึกษานี้ใช้โปรแกรมภาษา PHP, Adobe Dreamweaver CS6 และโปรแกรม AppServ2.5.10 
โดยการน าเทคโนโลยีของเว็บ มาประยุกต์ใช้ในการจองห้องประชุม เพื่อให้สามารถเก็บประวัติการจอง ผู้ใช้งาน
สามารถจองห้องประชุมได้สะดวกขึ้นและรวดเร็วขึ้น โดยอาศัยคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางในการด าเนินการสร้าง
ระบบสนับสนุนจองห้องประชุมออนไลน์ เป็นต้นแบบของการน าเทคโนโลยีที่ มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า อันจะน าไปสู่การพัฒนาระบบที่รองรับกับอุปกรณ์ต่างๆ ในอนาคต และผลที่ได้จากการท าโครงงานนี้ท าให้
การบริการจัดห้องประชุมผ่านอินทราเน็ตได้อย่างสะดวกสบาย ลดการใช้ทรัพยากรทางด้านกระดาษ และเป็น
การลดขั้นตอน และกระบวนการท างานให้กับพนักงานในองค์และ 
 
ค ำส ำคัญ : ระบบกำรจองห้องประชุม ,ออนไลน์ 

 
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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บทน ำ 
ปัจจุบันการขอใช้ห้องประชุมขององค์การต่างนั้น เมื่อบุคลากรต้องการจะใช้ห้องประชุม ไม่ว่าจะเป็น

การฝึกอบรม สัมมนา ประชุมหรือต่อรองงราคา จะต้องติดต่อกับฝ่ายจัดห้องประชุมโดยตรงเพื่อท าการกรอก
แบบฟอร์มขอจองห้องประชุม ท าให้เกิดความล่าช้าและเสียเวลาในการเข้าไปกรอกแบบฟอร์ม ประกอบกับการ
จัดเก็บเอกสารยังไม่เป็นระบบ บางครั้งมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขห้องประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้จองทราบล่วงหน้า ท า
ให้เกิดความเสียหายต่อผู้เข้าประชุม จึงเห็นควรน าระบบสารสนเทศมาใช้แก้ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ศึกษาเอกสาร 

ดังนั้นผู้จัดท าจึงได้ให้ความส าคัญและจัดท าท าเว็ปแอปพลิเคชั่นนี้ขึ้นมาเพื่ออ านวยความสะดวกให้
พนักงานในองค์การ ในการจองห้องประชุม โดยที่ไม่ต้องเข้ามาติดต่อกับฝ่ายจัดห้องประชุม เพื่อแก้ไข
จุดบกพร่อง และเป็นการพัฒนาระบบในการจองห้องประชุม โดยจัดท าระบบการรับจองห้องประชมุ การศึกษานี้
ใช้โปรแกรมภาษา PHP, Adobe Dreamweaver CS6 และโปรแกรม AppServ2.5.10 โดยการน าเทคโนโลยี
ของเว็บ มาประยุกต์ใช้ในการจองห้องประชุม เพื่อให้สามารถเก็บประวัติการจอง ผู้ใช้งานสามารถจองห้อง
ประชุมได้สะดวกขึ้นและรวดเร็วขึ้น โดยอาศัยคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางในการด าเนินการสร้างระบบสนับสนุน
จองห้องประชุมออนไลน์ เป็นต้นแบบของการน าเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า อันจะน าไปสู่
การพัฒนาระบบที่รองรับกับอุปกรณ์ต่างๆ ในอนาคต และผลที่ได้จากการท าโครงงานนี้ท าให้การบริการจัดห้อง
ประชุมผ่านอินทราเน็ตได้อย่างสะดวกสลาย ลดการใช้ทรัพยากรทางด้านกระดาษ และเป็นการลดขั้นตอน และ
กระบวนการท างานให้กับพนักงานในองค์และ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บริการผ่านเครือข่ายอินทราเน็ตได้ 
2. ลดการใช้ทรัพยากรทางด้านกระดาษได้ 
3. ลดขั้นตอน กระบวนการท างานของพนักงานขององค์กรได้ 

 
ควำมส ำคัญของเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น  1. 
การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในด้านการค้นคว้าศึกษาแหล่งข้อมูล ท าให้การศึกษาง่ายขึ้นและ ไร้ขีดจา
กัด ผู้เรียนมีความสะดวกในการค้นคว้าวิจัย 2. การด ารงชีวิตประจ าวัน ท าให้มีความสะดวกคล่องตัวและรวดเร็ว
ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน ชีวิตประจ าวัน สามารถท างานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันได้หรือท างาน
ใช้เวลาน้อยลง 3. การด าเนินธุรกิจ ท าให้มีการแข่งขันระหว่างธุรกิจมากข้ึน ท าให้ต้องมีการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ 
ทันกับข้อมูล ข่าวสารอยู่ตลอดเวลา อันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง 4. อัตราการขยายตัวทุก ๆ 
ด้านที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะมีการติดต่อสื่อสารที่เจริญก้าวหน้าทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้องและท าให้เป็นโลกที่
ไร้พรมแดน 5. ระบบการทางานมีคอมพิวเตอร์ มาใช้ซึ่งสามารถทางานได้มากขึ้น งานบางอย่างมนุษย์ท าไม่ได้ก็
ใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยท างานแทนซึ่งได้ผลถูกต้องรวดเร็ว  
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
แนวคิดการประชุม 
 ดร.สันทัด ศะศิวณิช ได้วางแนวคิดในการประชุมที่มีต่อองค์กรเพื่อให้วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สถานที่ 
วัน เวลา และระเบียบวาระส าหรับการประชุมนั้นไว้อย่างชัดเจนว่าการประชุมเป็นกิจกรรมที่ให้ประโยชน์อย่าง
มากแก่องค์กรทั้งหลายโดยเฉพาะ เมื่อมีความจ าเป็นต้องระดมความคิด ระดมผู้คน เพื่อแก้ปัญหาหรือท างาน
ส าคัญที่ต้องการความร่วมมือจากหลายฝ่ายเพื่อให้งานนั้น บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายงานส าเร็จอย่างด้วยดี 
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เท่าที่มีผู้เคยท าการวิจัยและบันทึกเก็บเป็นสถิติไว้ พบว่า การประชุมทั้งหลายมีสัมฤทธิ์ผลเพียงไม่เกิน 21 % 
ของการประชุมที่ได้จัดกันขึ้น ส่วนที่เหลือถึงเกือบ 80 % ถือว่าล้มเหลว เหตุที่การประชุมได้ผลน้อย ก็เพราะส่วน
ใหญ่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเหล่านั้น ทั้งจากทางฝ่ายผู้จัดการประชุมและฝ่ายผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ได้
ปฏิบัติตามหลักการที่ถูกต้องตามสมควร และบางคนไม่เข้าใจหน้าที่และบทบาทของตนในการประชุมนั้น 
 ดร.สันทัด ศะศิวณิช ได้วางแผนขั้นตอนการประชุมที่จะประสบความส าเร็จดังนี้ 
 1. การวางแผนที่ดีมีเหตุผล การวางแผนควรก าหนดดังนี้ 
  - ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้ชัดเจน 
  - ก าหนดรูปแบบการประชุมที่เหมาะสม 
  - ก าหนดบุคคลที่จะเชิญเข้าร่วมประชุม 
  - ก าหนดบุคคลที่จะเป็นประธานการประชุม 
  - แจ้งล่วงหน้าให้ผู้เข้าประชุมแต่ละคนทราบภารกิจของตน 
  - ก าหนดสถานที่ เวลา และระยะเวลา ส าหรับการประชุม 
  - ก าหนดผู้ที่จะรับมอบภารกิจไปปฏิบัติตามมติของที่ประชุม 
  - ก าหนดระเบียบวาระการประชุม 
  - ก าหนดบุคคลที่จะเป็นเลขานุการ ผู้รับผิดชอบในสาระทั้งปวงของการประชุม  
   รวมทั้งการจัดท าบันทึกรายงานการประชุมด้วย 
 2. บทบาทของผู้เข้าร่วมประชุม 
  2.1 บทบาทของประธานของที่ประชุม ผู้จะเป็นประธานของที่ประชุม ที่สามารถ 
แสดงบทบาทน าการประชุมได้ดี ควรจะมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
    - มีความรู้ในเร่ืองที่ประชุมพอสมควร 
   - มีความเป็นผู้น า 
   - เป็นผู้รู้หลักแห่งความเสมอภาคของการแสดงความคิดเห็น 
  2.2 ผู้เข้าร่วมประชุมที่มุ่งให้การประชุมประสพความส าเร็จ ควรมีบทบาท ดังนี้ 
  - ให้ข้อแนะน าอย่างมีหลักเกณฑ์คิดก่อนพูด และ เรียงลาดับเนื้อความใช้ภาษา 
    ให้ฟังเข้าใจง่าย 
  - ควรพูดต่อเมื่อมีประเด็นเก่ียวข้องมาถึงข้อเสนอของตนหรือตนมีข้อเสนอ 

    พาดพิงเก่ียวข้องกับประเด็นนั้น แต่ถ้าที่ประชุมพิจารณาข้ามข้อเสนอของตน 
    ไปแล้วอย่างมีเหตุผล อย่ารื้อฟื้นขึ้นมาอีก 

   - น าเสนอเรื่องต่างๆ ทีละเร่ือง และทีละประเด็น 
 3. การหาข้อยุติ 
 ในการประชุมทุกคนต่างแสวงหาข้อยุติที่เกิดขึ้นจากการเห็นพ้องต้องกัน เพราะ  จะท าให้เกิดการ
ตัดสินใจที่ดีกว่า และเป็นที่พึงพอใจของทุกคน ฉะนั้น หากจ าเป็นต้องใช้เวลามากข้ึน หรือเกิดความยุ่งยากในการ
ที่จะต้องหาข้อมูลหลักฐานมาประกอบ เพื่อให้เกิดความเห็นร่วมได้อย่างกว้างขวาง ก็พึงต้องกระท า  ผู้เข้าร่วม
ประชุมควรส านึกว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันทุกคน 
 4. การปิดการประชุม 
 ควรมีเวลาเหลือเพียงพอที่จะจบการประชุมลงอย่างเรียบร้อย ไม่รีบร้อน และไม่ท าให้เกิดความรู้สึก
กระวนกระวาย หากมีข้อสงสัยประการใด ก็ยังพอมีเวลาเหลือส าหรับชี้แจงเพิ่มเติมนอกรอบให้กระจ่างได้ แม้จะ
ไม่มีผลกระทบต่อมติของที่ประชุมที่ได้มีไปแล้ว แต่ก็อาจจะท าให้ผู้ที่ยังติดใจสงสัยได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และ
กลับไปอย่างสบายใจ  
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ในการพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์ กรณีศึกษา องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ผู้จัดท าได้ใช้
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหลายอย่างเพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ  โดยในบทนี้จะ
กล่าวถึงหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

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

1.1 โปรแกรมภาษา PHP 
 PHP เป็นโปรแกรมภาษาที่ท างานในลักษณะ Server-site scripting Language คือมี

ลักษณะการประมวลผลที่ฝั่ง Server หลังจากนั้นก็จะท าการส่งผลลัพธ์ในรูปแบบ HTML กลับไปยัง Web 
browser ซึ่งในลักษณะเช่นนี้จะท าให้เราสามารใช้ภาษา PHP พัฒนาระบบงานในลักษณะ Dynamic 
Programming ได้ ไฟล์ PHP จะเหมือนกับเอกสาร HTML ทั่วไป เนื่องจากเราสามารถเขียนแท็กซึ่งเป็นค าสั่ง
ภาษา PHP ลงในแท็กของ HTML ได้ นามสกุลของ PHP คือ .php (ชาญชัย ศุภอรรถกร. 2556 :14-16)  

 PHP เป็นภาษาที่มีความปลอดภัยสูงออกแบบมาส าหรับการสร้างเว็บไซด์ในแบบที่มีการติดต่อ
กับฐานข้อมูล เป็นภาษาที่ท างานในฝั่ง Server สามารถที่จะใช้ร่วมกับภาษา HTML ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
ท าให้รูปแบบเว็บเพจมีความสามารถเพิ่มขึ้นในด้านของ Programming Language จะถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบ 
คือ Client-side Programming Language และ Server-side Programming Language 

 Client-side Programming Language คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่รันในฝั่งไคลเอนต์เช่น 
JavaScript, VBScript ค าว่า ไคลเอนต์ (Client) จะหมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้าน หรืออุปกรณ์ที่อยู่ฝั่งผู้ใช้ 
เช่น โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต 

 Server-side Programming Language คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่รันในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เช่น 
PHP, ASP เซิร์ฟเวอร์ (Server) จะหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่เป็นศูนย์กลาง คอยจัดการงาน
บางอย่างโดยเฉพาะ เช่น Web server และ File server (จีราวุธ วารินทร์. 2556 :153-155) 

 ภาษา PHP นั้นถูกสร้างขึ้นประมาณกลางปี ค.ศ. 1994 โดยนายRasmus lerdoft ชาว
เดนมาร์กเป็นผู้เริ่มต้นพัฒนา ซึ่งจุดเร่ิมต้นนั้นก็มาจากความต้องการที่จะบันทึกข้อมูลผู้ที่เยี่ยมชมโฮมเพจส่วนตัว
ของเขา โดยแนวคิดก็คือ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C และนั้นท าให้เขาได้สร้างโค้ด HTML ขึ้นมาใหม่ และ
ตั้งชื่อว่า Personal Home Page Tools (PHP-Tools) หลังจากสร้าง PHP ขึ้นมาแล้วเขาได้แจกจ่ายโค้ดฟรี
ออกไปแต่ในช่วงแรก PHP ยังไม่มีความสามารถอะไรมากมายนัก ในช่วงกลางปี 1995 เขาได้เพิ่มขีด
ความสามารถให้ PHP สามารถรับข้อมมูลที่ส่งมาจากฟอร์มของ HTML รวมทั้งสามารถติดต่อกับฐานข้อมูล 
MySQL ได้อีกด้วย ปัจจุบัน PHP ได้ผ่านการพัฒนามาหลายเวอร์ชั่นมีทั้งเว็บไซด์ทางการของ PHP คือ 
http://php.net ซึ่งเราสามารถเข้าไปอัพเดทตัวเวอร์ชั่นล่าสุด รวมทั้งหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างเว็บ
ไซด์ด้วย PHP ได้ ส าหรับเมืองไทย PHP ได้รับความนิยมในการพัฒนาเว็บไซด์สูงสุด เป็นภาษาเขียนเว็บที่ได้รับ
ความนิยมสูงสุด มีเว็บไซด์ชื่อดังหลายๆแห่งที่พัฒนาด้วย PHP ตัวอย่างเช่น www.pantip.com เว็บไซด์ที่โด่ง
ดังที่นิยมของคนไทยก็สร้างด้วย PHP เป็นหลัก 
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ความสามารถของ PHP 
1. ความสามารถพื้นฐาน เป็นความสามารถทั่วๆไปได้แก่ สร้างฟอร์มโต้ตอบหรือรับส่งข้อมูลกับผู้ใช้ได้, 

แทรกโค้ด PHP เข้าไประหว่างโค้ดภาษา HTML ได้ทันที, ฟังก์ชั่นสนับสนุนการท างาน 
2. ความสามารถในการติดต่อกับฐานข้อมูล สามารถรองรับการใช้งานฐานข้อมูลได้มากมาย ได้แก่  

 Access dBase Empressinformix InterBase Solid PostgreSQL 
 MySQL Oracle SQLServer Unix dbm Velocis 
 3. ความสามารถขั้นสูง นอกเหนือจากความสามารถที่กล่าวไปแล้ว PHP ยังมีความสามารถด้านอื่นๆอีก 
เช่น สนับสนุนการติดต่อกับโปรโตคอลได้หลากหลาย, สามารถท างานได้กับฮาร์ดแวร์ทุกระดับ (อนรรฆนงค์ คุณ
มณี. 2555 :2-6)  

ภาษาสคริป PHP เป็นภาษาที่พัฒนาพื้นฐานของโปรแกรมมิ่งชนิดอื่นๆ เช่น C, C++, และ Perl ท าให้
สคริป PHP เป็นภาษาที่รวมเอกลักษณ์เด่นของภาษาต้นแบบแต่ละชนิดไว้ด้วยกัน ความสามารถของ PHP ที่เห็น
กันได้ชัดเจนมีดังนี้ (กิติ ภักดีวัฒนกุล. 2549 :13) 

1. เป็นภาษาที่มีลักษณะเป็น Open Source ผู้ใช้สามารถ Download และน า Source Code ของ 
PHP ไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

2. ความสามารถทั่วไป เช่น การรับส่งข้อมูลจากแบบฟอร์ม การสร้างหน้าตาที่ไม่  หยุดนิ่ง การรับส่ง 
Cookies เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานกับ Web Server 

3. ความง่ายในการใช้งาน PHP สามารถท าได้โดยแทรกส่วนที่เป็นเครื่องหมายพิเศษระหว่างส่วนที่เป็น
ภาษา HTML ได้ทันที 

4. ฟังก์ชันสนับสนุนการท างานของ PHP มีฟังก์ชันมากมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการ 
ข้อความ อักขระและ Patten matching (เหมือนกับภาษา Perl) และสนับสนุนตัวแปร Scalar, Array, 

Associative Array นอกจากนี้ยังก าหนดโครงสร้างข้อมูลรูปเบบอื่นๆ ที่สูงขึ้นได้ (เช่นเดียวกับภาษา C หรือ Java) 
5. ความสามารถในการติดต่อกับฐานข้อมูล บางส่วนที่ดีและส าคัญที่สุดของ PHP คือรองรับฐานข้อมูล

อย่างกว้างขวาง ท าให้การเขียนโฮมเพจที่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลรูปแบบต่างๆ เป็นเรื่องที่ง่าย ส าหรับฐานข้อมูล
ที่ PHP สามารถใช้ได้ ได้แก่ Microsoft Access ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7.0 ขึ้นไป MySQL\dBase\Oracle ฯลฯ 

6. สามารถเขียนและอ่านโค้ดในรูปแบบ HTML ได้ 
ประโยชน์ที่ได้รับจำก PHP 

ในปัจจุบัน Web Site ต่างๆได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว เช่น เรื่องของความสวยงามและ
แปลกใหม่ การบริการข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัย เป็นสื่อกลางในการติดต่อ และสิ่งหนึ่งที่ก าลังได้รับความนิยม เป็น
อย่างมากซึ่ง ถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติรูปแบบการขายของก็คือ  E-commerce ซึ่งเจ้าของสินค้าต่างๆ ไม่
จ าเป็นต้องมีร้านค้าจริงและไม่จ าเป็นต้องจ้างคนขายของอีกต่อไป ร้านค้าและตัวสินค้านั้น จะไปปรากฏอยู่บน 
Web Site แทน และการซื้อขายก็เกิดขึ้นบนโลกของ Internet แล้ว PHP ช่วยเราให้เป็นเจ้าของร้านบน 
Internet ได้อย่างไร PHP เป็นภาษาสคริปต์ที่มีความสามารถสูง ส าหรับการพัฒนา Web Site และ
ความสามารถที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งของ PHP คือ database enabled web page ท าให้เอกสารของ 
HTML สามารถที่จะเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล (database) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จึงท าให้ความ
ต้องการในเรื่องการจัดรายการสินค้าและรับรายการสั่งของตลอดจนการจัดเก็บ ข้อมูลต่างๆ ที่ส าคัญผ่านทาง 
Internet เป็นไปได้อย่างง่ายดาย 
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  1.2 ภาษา JavaScript 
 JavaScript เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่เขียนลงบนเว็บเพจโดยเว็บบราวเซอร์ (Web browser) 

จะเป็นผู้อ่านโค้ดและตีความหมายแล้วจึงแสดงผลออกบนหน้าจอ จะเห็นได้ว่า JavaScript ต้องอาศัยบราวเซอร์ 
จึงไม่สามารถเขียนโปรแกรมแยกอิสระได้ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้โดยตรงหรือไม่สามารถเข้าใช้งาน
ฮาร์ดแวร์ต่างๆ เช่น USB, CD-ROM เป็นต้น ค าสั่งการเขียนสคริปต์ของ Java Script  

JavaScript โดยส่วนใหญ่จะมีรูปแบบเหมือนค าสั่งในภาษา PHP ทั้งการใช้เครื่องหมายและ
ตัวด าเนินการต่างๆ, รูปแบบการสร้างฟังก์ชั่น, การสร้างประโยคเงื่อนไขและการสร้างประโยควนซ้ าแต่จะมีส่วน
ที่แตกต่างกันเพียงบางส่วน เช่น การเปิดปิดการใช้งานภาษา JavaScript, การประกาศตัวแปร, การเรียกใช้ตัว
แปร เป็นต้น (อนรรฆนงค์ คุณมณี. 2555 :252)  

วิชา ศิริธรรมจักร และคณะ. 2549 :6 ได้กล่าวว่า ภาษา Java Script เป็นภาษายุคใหม่ถูก
พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Netscape Communication Corporation ซึ่งเป็นภาษาสริปต์ที่น ามาใช้งานบนระบบ
อินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ในการพัฒนา Web Page ต่างๆ ภาษา JavaScript เป็นภาษาที่มีความสามารถสูง เช่น 
สามารถเพิ่มลูกเล่นต่างๆให้กับ Web Page และโต้ตอบกับผู้ชม Web Page ได้ จึงนิยมน ามาสร้าง Web Page 
เพื่อให้ได้ Web Page ที่มีศักยภาพมากข้ึน 

1.3 โปรแกรม Dreamweaver 
เป็นเครื่องมือในการสร้างหน้าเว็บที่มีประสิทธิ์ภาพสูง เป็นผลิตภัณฑ์ของ Adobe ซึ่งเป็น

บริษัทที่พัฒนาและออกแบบโปแกรมทางด้านกราฟฟิก รวมไปถึงเคร่ืองมือในการสร้างหน้าเว็บมากมาย ปัจจุบัน 
Dreamweaver ได้ถูกพัฒนาเป็นเวอร์ชั่น CS6  

Dreamweaver เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ช่วยในการสร้างงานเว็บไซด์ได้อย่างง่ายๆ โดยเรา
สามารถน าภาพและข้อความมาประกอบเป็นหน้าเว็บ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มลูกเล่นทางด้านเสียง ภาพเคลื่อนไหว 
การติดต่อกับฐานข้อมูลซึ่งถือว่าเป็นเร่ืองยาก แต่กลับสามารถท าได้ง่ายๆผ่านทางโปรแกรมนี้ โดยไม่ต้องเสียเวลา
กับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML อีกต่อไป นอกจากนั้น Dreamweaver ยังเป็นโปรแกรมแบบ What 
you see is What you get(WYSIWYG) คือเราจัดวางภาพหรือข้อความแบบใหน โปรแกรมจะท าการเขียนโค้ด
ให้อัตโนมัติตามการจัดวาง ท าให้ผู้ออกแบบหน้าว็บไซด์ที่เรียกว่า Web Design สามารถมีส่วนเข้ามาพัฒนาเว็บ
ไซด์ด้วยตัวเองได้มากขึ้นแม้จะไม่ถนัดการเขียนโค้ดก็ตาม ส่งผลให้เว็บไซด์ปัจจุบันมีความสวยงามน่าสนใจ
มากกว่าในยุคเริ่มแรก (พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร. 2557 :1-4) 

Dreamweaver เป็นผลิตภัณฑ์ของ Adobe ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการซอฟต์แวร์ ที่เน้น
การพัฒนาด้านการออกแบบและกราฟฟิก โปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนาเว็บไซด์แล้ว Dreamweaver เป็นเครื่องมือ
ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการเขียนโค้ดค าสั่งต่างๆได้เป็นอย่างดี เราสามารถใช้ Dreamweaver ช่วยในการเขียน
โค้ดส าหรับติดต่อกับฐานข้อมูล ช่วยในการปรับแต่งหน้าเว็บเพจตลอดจนการจัดการโครงสร้างเว็บไซด์ 

จุดเด่นของ Dreamweaver อยู่ตรงที่ช่วยให้เราสามารถสสร้างเว็บเพจได้อย่างง่ายๆ สามารถ
น าเอาข้อความและภาพมาประกอบเป็นเว็บเพจ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มลุกเล่น เพิ่มเสียง ใส่ภาพเคลื่อนไหวโดยที่
ผู้ใช้งานไม่จ าเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโค้ดภาษา HTML เลย  

Dreamweaver ยังเป็นโปรแกรมแบบ What you see is What you get (WYSIWYG) 
กล่าวคือหากมีการจัดวางภาพหรือข้อความลงใน Dreamweaver เป็นแบบใดแล้ว โปรแกรมก็จะสร้างโค้ด
เพื่อให้ได้ผลลัพท์ในแบบที่เราต้องการโดยอัตโนมัติ ท าให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการออกแบบหน้าตาเว็บไซด์(เรียกว่า 
Web Designer) สามารถเข้ามาพัฒนาเว็บไซด์ได้ง่ายขึ้น โดยไม่จ าเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโค้ด
มากมายเลย ส่งผลให้เว็บไซด์ในปัจจุบันมีความหลากหลายและมีรูปร่างหนา้ตาที่สวยงามนา่ใชก้ว่าในอดีตมาก (จี
ราวุธ วารินทร์. 2556 :1-2) 
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 1.4 โปรแกรม phpMyAdmin 
phpMyAdmin เป็นโปรแกรมตัวหนึ่งที่ใช้ในการควบคุมจัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่าน

บราวเซอร์ โดยมียูสเซอร์อินเตอร์เฟสเป็นกราฟฟิกที่ท าให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและ รวดเร็ว ไม่ต้อง
พิมพ์ค าสั่งทีละบรรทัดเหมือน MySQL อีกต่อไป โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้ได้ฟรี เพราะเป็นโปรแกรมในกลุ่ม 
Open Source (อนรรฆนงค์ คุณมณี. 2555 :198) 

phpMyAdmin เป็นเว็บแอปพลิเคชั่นที่เขียนด้วย PHP แต่มีความสามารถในการจัดการกับ 
MySQL ได้เกือบทุกอย่างโดยจะติดต่อกับผู้ใช้แบบ Graphic ท าให้เข้าใช้งานง่าย ประหยัดเวลาในการพิมพ์ค าสั่ง
และช่วยลดข้อผิดพลาดลงได้ค่อนข้างมาก นอกจากนี้บรรดาผู้ให้บริการ Web Hosting ส่วนใหญ่จะมี 
phpMyAdmin ติดตั้งไว้ให้เราใช้งานด้วย ดังนั้น phpMyAdmin จึงเป็นส่วนหนึ่งที่เราควรศึกษาเรียนรู้เอาไว้ 
ส าหรับผู้ที่ติดตั้ง AppServ จะมี phpMyAdmin เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งอยู่แล้วและหากในตอนติดตั้ง เรา
เลือกติดตั้ง phpMyAdmin ลงไปด้วยก็พร้อมใช้งานได้ทันที (บัญชา ปะสีละเตสัง. 2553 :208-214) 
ความสามารถของ phpMyAdmin มีดังนี้ 
 1. สร้างและลบ Database  
 2. สร้างและจัดการ Table เช่น เพิ่ม record, ลบ record, แก้ไข record หรือลบ Table, เพิ่มหรือ
แก้ไข field ในตาราง  
 3. โหลดเท็กซ์ไฟล์ และ ไฟล์นามสกุล CSV เข้าไปเก็บเป็นข้อมูลใน Table ได้  
 4. สามารถใช้ค าสั่ง SQL ได้ 
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จันทร์พร เสงี่ยมพักตร์ (2549)ได้ศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ โดยผู้วิจัยมีความสนใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 38 คน และผู้ปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษา จ านวน 38 คน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ปี
การศึกษา 2548 เครื่องมือเป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โ ดยใช้
ความถี่และร้อยละผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าได้ปฏิบัติแทบทุกขั้นตอนของ
การจัดการระบบสารสนเทศ คือ ขั้นการรวบรวมข้อมูล ขั้นการตรวจสอบข้อมูล ขั้นการประมวลผลข้อมูล ขั้น
การน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ และขั้นการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ ส่วนปัญหาที่พบ คือ การจัดล าดับ
ความส าคัญและความจ าเป็นของข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีการเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีต 
งบประมาณในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลการน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้สไลด์ และการจัดเก็บ
ข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้วีดีทัศน์บุคลากรมีจ ากัด มีภาระงานมาก ขาดความรู้ความช านาญ และไม่มี
ผู้รับผิดชอบโดยตรง 

เทวัญ ทองพลับ (2548) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการส าหรับงานบริหารคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ในคณะ
บริหารธุรกิจ และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ฝ่ายงานต่างๆ จัดเก็บ แล้วน ามาวิเคราะห์โดยใช้แนวคิด วงจรการพัฒนา
ระบบ พบว่า การจัดเก็บข้อมูลของคณะบริหารธุรกิจ ไม่เป็นระบบ ท าให้มีโอกาสสูญหายของข้อมูลได้ การค้นหา
ข้อมูลท าได้ยาก ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างงาน ผู้บริหารขาดข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจท าให้การ
ด าเนินงานของคณะบริหารธุรกิจยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการของคณะบริหารธุรกิจ โดยใช้ภาษา PHP Version 4.2.3 เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงานภายใต้
ระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL โดยระบบที่พัฒนาขึ้นมาสามารถแสดงผลลัพธ์ได้ 2 รูปแบบ คือ การ
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แสดงผลทางจอภาพและแสดงผลทางเครื่องพิมพ์ และจากการวิเคราะห์ระบบงานเดิม แต่ละงานยังใช้ระบบ
จัดการข้อมูลในรูปแบบเอกสาร มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพียงบางส่วน เช่น งานบุคลากร งานด้านงบประมาณ
ใช้โปรแกรมส าเร็จส านักงานในการจัดเก็บข้อมูล ไม่มีระบบฐานข้อมูลรวมและขาดการเชื่อมโยงข้อมูล ซึ่ง
จ าเป็นต้องพัฒนาเพื่อให้ระบบข้อมูลต่างๆ มีการเชื่อมโยงกัน สามารถค้นหาได้ง่าย และพัฒนาเป็นระบบ
สารสนเทศในองค์กรต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบงานผู้ที่ควรจะมีบทบาทอย่างมากในการร่วม
พัฒนา คือ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้ระบบ  

จันทิรา จันทร์เลิศ (2548) ได้ศึกษาการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพของ
สถานขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการ
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4 และเพื่อศึกษาการมีข้อมูลสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้ ฉบับ
ปรับปรุง 2547 พบว่า ยังไม่มีระบบสารสนเทศที่ใช้ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเนื่องจากการ
บริหารงานในยุคปัจจุบันมีความซับซ้อนขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งการมีระบบสารสนเทศที่ดี
จะช่วยให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพื่อให้ทุกหน่วยงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ
พร้อมที่จะน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดความซ้ าซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน โดยใช้การออกแบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสารสนเทศกับมาตรฐานการศึกษาและตัว
บ่งชี้ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2547 และน าเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง และ
ความถูกต้อง และความครอบคลุมด้านเนื้อหา ทั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามจากกลุ่ม
ประชากรที่เป็นข้าราชการประจ าสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่
ได้รับการประเมินคุณภาพจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา : สมศ. ประจ าปี
การศึกษา 2547 จ านวน 52 โรงเรียน จากครูผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ จ านวน 52 คน และครูผู้รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 52 คน ผลการวิเคราะห์ ทุกโรงเรียนมีการสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่
มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับความต้องการใช้งาน และใช้สารสนเทศเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ  การก าหนด
นโยบายและการวางแผนได้เป็นอย่างดี 
  
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

การพัฒนาระบบระบบจองห้องประชุมออนไลน์ พบว่า ที่การพัฒนาระบบการจองห้องประชุม ตาม
ขั้นตอนที่ได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นท าให้ได้โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ สามารถท างานได้ตรงกับความต้องการที่
ได้กล่าวมาตามขอบเขตของโครงงาน นอกจากนั้นระบบยังสามารถตอบสนองในการท างานได้อย่างรวดเร็ว ได้
แสดงผลลัพธ์ที่ถูกต้องตรงตามข้อก าหนดตามที่ได้กล่าวไว้ โดยการน าเทคโนโลยีของเว็บ มาประยุกต์ใช้ในการ
จองห้องประชุม เพื่อให้สามารถเก็บประวัติการจอง ผู้ใช้งานสามารถจองห้องประชุมได้สะดวกขึ้นและรวดเร็วขึ้น 
โดยอาศัยคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางในการด าเนินการสร้างระบบสนับสนุนจองห้องประชุมออนไลน์ เป็นต้นแบบ
ของการน าเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า อันจะน าไปสู่การพัฒนาระบบที่รองรับกับอุปกรณ์
ต่างๆ ในอนาคต  

การเก็บข้อมูลการจองห้องประชุมไว้เป็นเอกสารซึ่งอาจสูญหาย บางครั้งมีการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูล 
โดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าท าให้เกิดความเสียหายและยุ่งยากต่อผู้มาขอใช้ห้องประชุม หากมีการน าระบบ
การจองห้องประชุมออนไลน์มาใช้งานจะท าให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้ และองค์การมีระบบการจองห้องประชุม 
ออนไลน์ไว้ใช้งานด้วย  
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ภำพที่ 1 ผังกำรจองห้องประชมุออนไลน์ 

 
หลังจากการทดสอบระบบจะพบว่าระบบสามารถท างานได้ตรงกับความต้องการของงานจองห้องประชุม

ส าหรับผลที่ได้รับต่อผู้พัฒนาพัฒนาโปรแกรมระบบการจองห้องประชุม ท าให้ผู้พัฒนาได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ 
อย่างมากในการพัฒนาโปรแกรม ท าให้ต้องมีการฝึกฝน พัฒนาตนเองในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นภาษาทาง
คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในเว็บแอพพลิเคชั่น นอกเหนือความรู้ที่ได้รับทางด้านวิชาการแล้ว ผู้พัฒนา
ยังได้รับประสบการณ์ชีวิต ซึ่งได้แก่ การช่วยเหลือเพื่อน การมีความอดทนต่ออุปสรรคปัญหา และการท างานใน
ภาวะกดดัน ซึ่งทั้งหมดนี้ท าให้ผู้พัฒนาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคตได้ 
ในการด าเนินการมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

1. จัดท าคู่มือการใช้งานส่งให้แต่ละหน่วยงาน และจัดท าเป็นองค์ความรู้น าขึ้นเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
2. ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์เครือข่ายให้ท างานได้ตลอดเวลาจัดเจ้าหน้าที่ ดูแลอุปกรณ์

เครือข่ายให้เพียงพอ 
 3. ควรมีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์และระบบปฏิบัติการไอโอเอส 
 4. ควรมีอีเมล์แจ้ง เตือนไปยังผู้จองอัตโนมัติ 
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การสรา้งสรรค์งานโฆษณาในสื่อ YouTube ให้ดึงดูดความสนใจในการตลาดยุคดิจิทัล 
 
ADVERTISING CREATION ON YOUTUBE INSURANCE ADVERTISEMENT 
IN DIGITAL MARKETING 
 
ผู้วิจัย   พีรพจน์  ยอดยิ่ง  

นนทภรณ์  บญุจึงเจริญรัตน ์
 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นยุคดิจิทัล ซึ่งการสื่อสารการตลาดมีอิทธิพลกับผู้บริโภคเป็นอย่างมากทั้งด้าน

ทางเลือก ช่องทางในการสื่อสารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจกับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ โดยมี ความ
หลากหลายของสื่อต่างๆ ที่มีการแข่งขันกันส่งผลให้เกิดกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ในยุคดิจิทัล สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ 
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตลอดเวลา มีการอัพเดตข้อมูล แบ่งปัน (share) ข่าวสารและใช้ชีวิตอยู่กับสื่อ สังคม
ออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ หากนักการตลาดหรือนักสื่อสารการตลาดหากยังใช้รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบเดิมๆ 
กับกลุ่ม ผู้บริโภค ในยุคดิจิทัล ความส าเร็จในด้านการสื่อสารการตลาดคงเกิดขึ้นได้ยาก ซึ่งการสื่อสาร การตลาดสู่
กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ จะต้องเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีและความผูกพันอย่างลึกซึ้งให้กับ ผู้บริโภค ดังนั้นนักสื่อสาร
การตลาดจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการตลาดให้หลากหลายและเลือก ช่องทางในการสื่อสารให้เหมาะสมกับ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภคกลุ่มนี้ ในรูปแบบการตลาดยุค ดิจิทัล (Digital Marketing) ซึ่งมีหลักการท า
การตลาดที่เข้าใจง่าย เข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี โดย อาศัยสื่อสังคมออนไลน์(Social media) เป็นช่องทางใน
การท าการสื่อสารการตลาด อาทิ การสร้างแบรนด์บน Facebook การท ากิจกรรมการขายผลิตภัณฑ์บน 
YouTube และยังมีแนวคิด อื่นๆมาประยุกต์ใช้อย่างการตลาดรูปแบบไวรัส (Viral Marketing), การตลาดเชิง
เนื้อหา (Content Marketing) และการตลาดแบบเรียลไทม์ (Real- Time Marketing) เป็นต้น 
 
ค าส าคัญ : การสร้างสรรค์งานโฆษณา , สื่อ 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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บทน า 
  YouTube (ยูทูบ) ถือเป็นหนึ่งในประเภทของสื่อในยุคดิจิทัล ที่เป็นเว็บไซต์แลกเปลี่ยนภาพวิดีโอที่มี
ชื่อเสียง (www.YouTube.com) โดยในเว็บไซต์ดังกล่าว เปิดให้ผู้ใช้สามารถอัพโหลดภาพวิดีโอเข้าไป เปิดดูภาพ
วิดีโอที่มีอยู่ และแบ่งปันภาพวิดีโอเหล่านี้ให้คนอื่นดูได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ใน YouTube จะมีข้อมูล
เนื้อหามากมาย ไม่ว่าจะเป็น คลิปภาพยนตร์สั้น ๆ คลิปที่มาจากรายการโทรทัศน์ มิวสิกวิดีโอ และวิดีโอ บล็อก
กิ้ง (ซึ่งเป็นการสร้างบล็อกโดยมีส่วนของข้อมูลที่เป็นภาพ วิดีโอเป็นส่วนประกอบ โดยเฉพาะเป็นภาพวิดีโอที่เกิด
จากมือสมัครเล่นถ่ายกันเอง) คลิปวิดีโอที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ YouTube ส่วนมากเป็นไฟล์คลิปสั้น ๆ ประมาณ 
1 - 10 นาที ถ่ายท าโดยประชาชนทั่วไป แล้วอัพโหลดขึ้นสู่เว็บไซต์ของ YouTube โดยมีการแบ่งประเภทและจัด
อันดับคลิปเอาไว้ด้วย เช่น ไฟล์ล่าสุด, ไฟล์ที่มีผู้ชมมากที่สุด, ไฟล์ที่ได้รับการโหวตมากที่สุด เป็นต้น 
 ปัจจุบัน Google ถือเป็นเจ้าของ YouTube และได้มีการเปิดตัว YouTube ประจ าประเทศไทยอย่าง
เป็นทางการ (YouTube.co.th) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ในแง่ของ user ที่ยังสามารถเปิดดูวิดีโอได้
เหมือนเดิม ในขณะที่นักการตลาดและผู้สร้าง content จะสามารถใช้ YouTube ช่วยในการสร้างรายได้จาก
การเผยแพร่โฆษณา สาเหตุเพราะด้วยตัวเลขของคนไทยที่เข้าไปดูและใช้งาน YouTube มากเป็นอันดับ 2 ของ
โลก รองจากอเมริกา และปัจจุบัน YouTube ได้เป็น VDO Social Media Sharing ที่ใหญ่ที่สุด มีผู้เข้าชม
มากกว่า 60 ล้านคนต่อเดือน ซึ่งผู้สร้างสรรค์คลิปบน YouTube Channels ของตัวเองเพิ่มมากขึ้นและยัง
สามารถหารายได้จากโฆษณาได้อีกด้วย ส่วนข้อดีของนักการตลาดคือสามารถซื้อโฆษณาที่จะปรากฏในหน้า
วิดีโอต่าง ๆ บน YouTube ได้ง่ายมากข้ึนโดยผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบพื้นที่โฆษณาบน YouTube ได้ 
 ข้อมูลจากนิตยสารมาร์เก็ตเธียร์ (Marketeer, 2559: ออนไลน์) พบว่า ด้วยเวลาเพียง 1 ปี หลังจากที่ 
YouTube ประเทศไทย ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ แสดงให้เห็นถึงการเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลง
หลากหลายประการด้วยกัน ได้แก่ 
  1. จ านวนชั่วโมงในการชม YouTube ในประเทศไทยเติบโตสูงขึ้นร้อยละ 110 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
มากกว่าทั่วโลกที่ เติบโตร้อยละ 50 โดยทั่วโลกมีผู้ชม YouTube กว่า 6,000 ล้านชั่วโมงต่อเดือน 
  2. จ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของคนไทยและคนเอเชียดู YouTube ผ่านมือถือ โดยทั่วโลกมียอดการดู 
YouTube ผ่านมือถือร้อยละ 50 ซึ่งสมาร์ทโฟนถือเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการดูคอนเทนต์
ต่าง ๆ ของ YouTube บนมือถืออย่างรวดเร็วและเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 3. ผู้บริหาร YouTube ส านักงานใหญ่ มีความตื่นเต้นกับปรากฏการณ์ของ YouTube ในประเทศไทย 
ในฐานะ Top 10 ของโลก ที่ใช้เวลาบน YouTube สูงสุดประเทศหนึ่ง และ Top 10โฆษณาบน YouTube ที่มี
ยอดรับชมสูงสุดในเอเชีย ได้แก่ โฆษณาไทยประกันชีวิตชุด Unsung Heros 
 4. คนไม่ได้ดูทีวีน้อยลง แต่จะเปลี่ยนช่องทางในการบริโภคคอนเทนต์จากหน้าจอทีวีเป็นบนมือถือ แท็ป
เล็ต และคอมพิวเตอร์มากขึ้น และการเติบโตของสมาร์ทโฟนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคบริโภคคอนเทนต์
และสื่ออย่าง YouTube ผ่านมือถือมากข้ึน โดยร้อยละ 45 ของคนไทยดูทีวีไปพร้อม ๆ กับการเล่นอินเทอร์เน็ต 
 5. 3 คอนเทนต์หลักที่คนไทยนิยมดูผ่าน YouTube ได้แก่ เพลง เอนเตอร์เทน และเกมมิ่ง เนื่องจาก
เป็นหมวดที่มีคอนเทนต์ที่มีอยู่ใน YouTube จ านวนมาก 
 6. สิ่งที่ท าให้ YouTube ประเทศไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดมาจาก Ecosystem Online VDO ที่ลง
ตัวจากการผสมผสานระหว่าง Content Creater ทั้งรายใหญ่และรายเล็กที่หลากหลายทั้ง Content จากช่อง
รายการทีวี ค่ายเพลง หรือแม้แต่คอนเทนต์ที่น่าสนใจจาก Creater รายบุคคล 
 7. ตลอด 1 ปีที่ผ่านมามีช่อง YouTube ในประเทศไทยที่มีผู้ตามมากกว่า 1 ล้านคน มากถึง 13 ช่อง 
ได้แก่ 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 ใหม่ที่เข้าขับเคลื่อนการเติบโตของ YouTube ในปีนี้ได้แก่ VDO Data Packets 
ร่วมกับโอเปอเรเตอร์ให้บริการดาต้าชม YouTube ในลักษณะแพคเก็จเหมาจ่าย และYouTube Offline ที่ช่วย
ให้ดูวีดีโอบน YouTube ได้ในขณะที่ไม่ต่ออินเทอร์เน็ต โดยระบบจะเก็บวีดีโอที่ผู้ชมต้องการเก็บไว้ดูช่วงเวลา
ออฟไลน์ไว้ 48 ชั่วโมง โดย YouTube Offline ในประเทศไทยเป็นประเทศที่ 4 ที่เปิดให้บริการ โดยอินเดีย เป็น
ประเทศแรก ตามมาด้วย อินโดนีเซีย ฟิลิปินส์ 
 จากข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. 2558 พบว่า โฆษณาของไทยสามารถติดอันดับ 1 ใน 10 ของโฆษณาบน 
YouTube ที่มียอดรับชมสูงสุดในเอเชียในช่วงปี พ.ศ. 2557 ได้แก่ โฆษณาชุด Unsung Heroes จากไทย
ประกันชีวิต โดยเมื่อปี พ.ศ. 2558 ก็ยังพบว่า บริษัทไทยประกันชีวิตยังคงสานต่อความส าเร็จด้วยการครอง
อันดับสูงสุดบน Leaderboard ส าหรับไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2558 ด้วยโฆษณาสุดประทับใจในชุด           
The Reason ซึ่งเป็นหนังสั้นความยาวกว่า 4 นาที ที่ส ารวจความเป็นมาของเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมทั้ง
ตั้งค าถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมชาวไทยคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับเหตุผลของการยืนตรงเพื่อร้องเพลงสดุดี
พระมหากษัตริย์ของไทย โดยโฆษณาของไทยประกันชีวิตนับเป็นผลงานชิ้นเยี่ยมที่ช่วยกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึก 
โดยมียอดรับชมสูงกว่า 3 ล้านวิวทั่วโลก นอกเหนือจากไทยประกันชีวิตแล้ว ยังมีแบรนด์อื่น ๆ ใน 
Leaderboard ที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมจ านวนมาก ทั้งนี้ บริษัทของไทยตระหนักว่า YouTube ท าลาย
ข้อจ ากัดของโฆษณาทางทีวีทั่วไป ซึ่งมีความยาวเพียง 30 หรือ 60 วินาที ทั้งยังเปิดโอกาสให้บอกเล่าเรื่องราว 
และน าเสนอเนื้อหาที่ออกแบบเป็นพิเศษส าหรับ YouTube โดยเฉพาะ เพื่อดึงดูดและใกล้ชิดกับผู้ชมอย่างลึกซึ้ง 
(marketingoops, 2558 : ออนไลน์) 
 
เน้ือเรื่อง  
  YouTube (ยูทูบ) เป็นเว็บไซต์แลกเปลี่ยนภาพวิดีโอที่มีชื่อเสียง (www.Youtube.com) โดยใน
เว็บไซต์ดังกล่าว เปิดให้ผู้ใช้สามารถอัพโหลดภาพวิดีโอเข้าไป เปิดดูภาพวิดีโอที่มีอยู่ และแบ่งปันภาพวิดีโอ
เหล่านี้ให้คนอื่นดูได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ใน YouTube จะมีข้อมูลเนื้อหารวมถึงคลิปภาพยนตร์สั้น ๆ 
และคลิปที่มาจากรายการโทรทัศน ์มิวสิกวิดีโอ และวิดีโอ บล็อกกิ้ง (ซึ่งเป็นการสร้างบล็อกโดยมีส่วนของข้อมูลที่
เป็นภาพ วิดีโอเป็นส่วนประกอบ โดยเฉพาะเป็นภาพวิดีโอที่เกิดจากมือสมัครเล่นถ่ายกันเอง) คลิปวิดีโอที่
เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ YouTube ส่วนมากเป็นไฟล์คลิปสั้น ๆ ประมาณ 1 - 10 นาที ถ่ายท าโดยประชาชน
ทั่วไป แล้วอัพโหลดขึ้นสู่เว็บไซต์ของ YouTube โดยมีการแบ่งประเภทและจัดอันดับคลิปเอาไว้ด้วย เช่น ไฟล์
ล่าสุด, ไฟล์ที่มีผู้ชมมากที่สุด, ไฟล์ที่ได้รับการโหวตมากที่สุด เป็นต้น 
  ในปัจจุบัน YouTube ได้มีการเปิดโดเมนเนมใหม่ส าหรับ YouTube Thailand คือ YouTube.co.th 
ด้วยเหตุผลหลักที่ว่าต้องการให้คนไทยสามารถดูเนื้อหาที่กรองไว้ส าหรับคนไทยโดยเฉพาะได้นั่นเอง และก็ยังใช้
โดเมนหลัก YouTube.com ได้เช่นกัน ทั้งนี้ทาง YouTube จะท าการแสดงเนื้อหาส่งให้ผู้ใช้คนไทยได้ครบถ้วน
ทั้ง Content ของคนไทยและต่างประเทศก็สามารถรับชมได้จากทั้ง 2 โดเมนเนม โดยคนไทยจะสามารถรับชม
วีดีโอจากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยมากข้ึน สามารถดูรายการวีดีโอยอดนิยมที่คนไทยชมมากที่สุดได้ และ
เข้าถึงเนื้อหาท้องถิ่นได้มากข้ึน กลุ่มเนื้อหาที่สามารถสร้างรายได้และจะถูกคุ้มครองสิทธิ์ได้แก่ 
 1. เพลง (รวมถึงเพลงที่น ามาท าใหม่ เนื้อเพลง และเพลงพื้นหลัง) 
 2. กราฟิกและภาพ (รวมภาพถ่ายและอาร์ตเวิร์ก) 
 3. ภาพจากภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ 
 4. ภาพจากวิดีโอเกมหรือซอฟต์แวร์ 
 5. การแสดงสด (รวมถึงคอนเสิร์ต การแข่งขันกีฬา และการแสดงต่างๆ) 
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 ตัวอย่างของเนื้อหาที่อาจมีสิทธิ์ในการสร้างรายได้ เช่น คุณถ่ายภาพยนตร์เกี่ยวกับแมวของคุณ และ
ไม่มีการใส่เพลงประกอบ วิดีโอของคุณมีเพลงที่ได้มาจากการจ่ายค่าบริการเพียงคร้ังเดียวแต่ใช้ได้หลายครั้ง และ
คุณสามารถพิสูจน์สิทธิ์ในการใช้เชิงพาณิชย์ได้โดยใช้ลิงก์ที่ไปยังข้อก าหนดของเพลงดังกล่าวนั้นโดยตรง  เพื่อน
ของคุณสร้างเนื้อหาส าหรับวิดีโอของคุณและระบุเป็นลายลักษณ์อักษรว่าคุณสามารถใช้และสร้างรายได้จาก
วิดีโอดังกล่าวได้ คุณได้สร้างเพลงต้นฉบับด้วยตนเองและไม่ได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงใดๆ ไว้ 
 สิทธิ์ประโยชน์ส าหรับพันธมิตร วิดีโอที่มีสิทธิ์ท าเงินจากโฆษณาและ/หรือค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องได้
ในฐานะที่เป็นพันธมิตรของ YouTube ประเทศไทยได้แก่  
  1. เพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ YouTube เป็นชุมชนวิดีโอออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจะช่วย
ให้ผู้ผลิตวิดีโอต่างๆสามารถสร้างรายได้จากเนื้อหาต้นฉบับและมีคุณภาพ เข้ากันได้กับผู้ลงโฆษณา โดยเปิดรับ
โฆษณา และติดตามการช าระเงินจากยูทูป ในฐานะผู้ผลิต (Creator) ที่ดีที่สามารถท าเงินจากโฆษณาหรือ
ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องได้ในฐานะที่เป็นพันธมิตร YouTube ได้ 
  2. ยืดหยุ่นด้วยข้อตกลงที่ไม่ใช่แบบเฉพาะตัว YouTube ไม่ได้จ ากัดว่าพันธมิตรจะต้องอัปโหลด
และเผยแพร่เนื้อหาเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่สามารถสร้างรายได้จากเนื้อหาเพื่อเผยแพร่สู่ผู้ชมบน 
YouTube ได้ทั่วโลก 
  3. ติดตามและจัดการผลงานของคุณ YouTube Analytics จะให้ผู้ผลิตวิดีโอสามารถติดตาม
ประสิทธิภาพของวิดีโอที่อัพโหลดขึ้นไปได้ว่ามีสถิติเป็นอย่างไร และยังสามารถติดตามรายได้ที่ ได้รับจาก 
YouTube ได้อีกด้วย 
โฆษณาบน YouTube แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักได้แก่ 
1. โฆษณาบนหน้าแรก (Home page) 

1.1 Masthead ทาง YouTube เรียกชิ้นโฆษณาที่อยู่บนสุดนี้ว่า Masthead ซึ่งมีอยู่ 2 รูปแบบได้แก่ 

 
รูปที่ 1 (ลักษณะโฆษณาบน YouTube) 

i. Masthead home:เป็นหน่วยโฆษณาด้านบนหนา้แรกของเราคือหน่วยเดสก์ท็อปบนหนา้ขนาด 
970×250 พิกเซล ซึ่งจะแสดงเต็มความกว้างบนหนา้แรกของ YouTube ใต้แถบค้นหา (มีแบบที่สามารถกด
ขยายได้ด้วย) 

ii. Masthead lite: เป็นหน่วยโฆษณาวิดีโอขนาด 760×150 พิกเซล โดยความกวา้งจะน้อยกว่าแบบ 
Masthead home โดยจะเว้นพื้นที่เมนูซ้ายเอาไว้อยู่ และจะประกอบด้วยหน่วยโฆษณาย่อย 2 ส่วนคือ 

1. วิดีโอขนาด 265×150 พิกเซล (ก าหนดให้เล่นเล่นอัตโนมัติ หรือ คลิกเพื่อเล่นวิดีโอ ก็ได้) 
2. เนื้อหาของแบนเนอร์ขนาด 495×150 พิกเซล 
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1.2 TrueView in-Search: รูปแบบการโฆษณาแบบ Keyword search คล้ายกับ Google Search 
แต่ละอิงจากฐานค าค้นของ YouTube โดยแสดงอยู่รายการแรกๆของผลค้นหาบน YouTube 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 (ลักษณะโฆษณาบน YouTube) 
 

2. โฆษณาบนหน้าดูวิดีโอ (Watch page) 
  2.1 Display ad (Standard Banner): แสดงโฆษณาทางช่องขวามือของหน้าดูวิดีโอต่างๆ 

 
รูปที่ 3 (ลักษณะโฆษณาบน YouTube) 

  2.2 Overlay in-video ad 

 
รูปที่ 4 (ลักษณะโฆษณาบน YouTube) 

  2.3 True View แบ่งออกเป็น 2 แบบได้แก ่
   2.3.1 TrueView in-Display 

 
รูปที่ 5 (ลักษณะโฆษณาบน YouTube) 
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  2.3.2 TrueView in-Stream ซึ่งแบ่งย่อยเป็น 3 ประเภทได้แก่ 

 
รูปที่ 6 (ลักษณะโฆษณาบน YouTube) 

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

B. In-Stream Short 
C. In-Stream Short 

3. โฆษณาบนหน้า Brand Channel (Channel page)  
 ส าหรับแบรนด์ที่เปิดหรือท าการ Verified channels แล้วก็จะมีหน่วยโฆษณาพิเศษที่เรียกว่า 
YouTube Gadget ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้แบรนด์สามารถปรับแต่งหน้านี้เป็นอะไรก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น
สามารถใส่ Microsite ที่ท าขึ้นมาแล้วติดตั้งลงบนเมนูที่เพิ่มขึ้นมาใหม่บน Channel page ของตัวเองได้ ซึ่งจะ
เปิดโอกาสให้แบรนด์สามารถสร้างสรรค์หน้า YouTube Gadget นี้ของตัวเองได้อย่างอิสระ 
 รูปที่ 7 ตัวอย่างการท าโฆษณาบนหน้า Brand Channel ของทาง Pepsi ที่ใช้รูปแบบของ YouTube 

Gadget 
การคิดเงินแบบ CPM, CPC และ CPV ของ YouTube 
  การคิดค่าใช้จ่ายในการลงโฆษณาของ YouTube นั้นจะคล้ายกับของ Google AdWords ที่จ าแนกได้
เป็น 3 แบบคือ 
 1. CPM: คือมีการคิดเงินจากยอดวิวที่เกิดขึ้นจริง 1,000 ครั้ง โดยราคาของประเทศไทยคิดเงิน CPM 
ทั้ง In-Stream, In-Video และ Prime Packs ในราคา CPM Standard = $8.21 
 2. CPC: คือการคิดเงินจากยอดคลิกที่เกิดขึ้นบน Display ad อ้างอิงข้อมูลและประมูลราคา (Bidding) 
จาก AdWords Conversion Tracking 
 3. CPV: คือการคิดเงินของการลงโฆษณาแบบ TrueView (In-Stream, Search, Display) และอ้างอิง
ข้อมูลและประมูลราคา (Bidding) จาก AdWords Conversion Tracking เช่นกัน 
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 นอกจากทาง YouTube จะแนะน ารูปแบบการโฆษณาต่างๆที่มีให้เลือกลงแล้ว ยังเปิดตัว Video 
Platform ส าหรับนักสร้างสรรค์หรือ Creative สามารถเรียนรู้การสร้างวิดีโอรวมผ่านเครื่องมือ RichMedia 
Development & Dynamic solution optimizing the creative workflow ของทาง YouTube ที่มีให้อีก
ด้วย เพื่อให้สามารถผลิตวิดีโอโฆษณาและออกแบบ Brand Channel ออกมาให้มี Engagement ที่ดี รวมไป
ค าแนะน าในเรื่องการวงกลยุทธ Video Strategy framework ให้กับฝั่ง Creative น ากลับไปออกแบบการท า 
Video Marketing ให้เหมาะสมกับคนไทยอีกด้วย (marketingoops, 2559 : ออนไลน์) 
 
หลักการสร้างสรรค์งานโฆษณา 
 แนวคิดหนึ่งที่นิยมใช้ในการสร้างสรรค์งานโฆษณา ได้แก่ AIDA ซึ่งเป็นทฤษฎีผลกระทบจากการโฆษณา
ต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคแรก ๆ ซึ่งปัจจุบันก็มีแนวคิดใหม่ ๆ เกิดขึ้นมามากมายตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป 
แต่อย่างไรก็ตามแนวคิดใหม่ ๆ ก็ยังคงเกิดผลกระทบทั้ง 4 ประการตามหลัก AIDA ดังนี้  

1. ความตั้งใจ (Attention) นับเป็นขั้นแรกที่ส าคัญมากของการเขียนข้อความโฆษณาที่ต้องหาจุด
ดึงดูดใจ หรือเทคนิคแปลกใหม่มาท าให้ผู้รับสาร หยุดและสะดุดในข้อความโฆษณานั้นว่ามีคุณค่า คุณประโยชน์ 
และเกิดความตั้งใจที่จะอ่านข้อความนั้นอย่างทันทีทันใด ส่วนใหญ่คือ การพาดหัวโฆษณา  

2. ความสนใจ (Interest) เป็นขั้นที่ต่อจากเกิดความตั้งใจแล้ว มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนมาสนใจว่า
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในการโฆษณานั้น มีคุณสมบัติเด่นประการใดที่น่าจะสนใจบ้าง จึงเป็นขั้นที่เริ่มอ่านเรื่องราวอย่าง
จริงจังเพื่อดูว่าข่าวสารในการโฆษณานั้น มีจุดของผลประโยชน์ตรงกับที่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายคาดหวังไว้หรือไม่  

3. ความปรารถนา (Desire) เป็นขั้นที่สามที่ผู้บริโภคที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าเกิดความต้องการสินค้า
ขึ้นมาในใจ เพราะผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณประโยชน์ตรงกับความต้องการ หรือมีคุณสมบัติที่ดีเด่นพอจึงเกิดความ
อยากได้ขึ้น ขั้นนี้ถ้าเป็นการขายโดยพนักงานขายก็แสดงว่าเข้าเปิดการขายได้แล้ว แต่ลูกค้ายังไม่ค่อยมั่นใจ
เท่าที่ควร พนักงานขายจึงต้องท าให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในขั้นต่อไป ในขั้นนี้จึงเป็นการใช้สิ่งเร้าที่ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า เช่น การขจัดปัญหา หรือการหลีกเลี่ยงปัญหา เป็นตัวกระตุ้นความต้องการ 

4.  การก่อปฏิกิริยา (Action) เป็นขั้นสุดท้ายที่ผู้บริโภคที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าตัดสินในสนองตอบต่อ
การโฆษณานั้น ๆ เช่น การตอบรับใบสั่งซื้อ การน าคูปองไปซื้อสินค้านั้น การไปเยี่ยมชมตัวแทนจ าหน่าย หรือ
การไปเดินหาซื้อสินค้าตรายี่ห้อนั้นงานโฆษณาเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค้ (Creativity) การสร้างสรรค์
งานโฆษณาที่ดีควรก าหนดวัตถุประสงค์ในการ โฆษณา และการส่งเสริมการตลาดโดยใช้หลัก AIDA MODEL ซึ่ง
ท าให้เกิดผล 4 ประการ ดังนี้ (เสรี วงษ์มณฑา ,2536) 

 
รูปที่ แสดงพีระมิดหลักการสร้างสรรค์ Creative Pyramid : A I C A 
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   จากพีระมิดในรูปที่ 6.1 จะเห็นได้ว่ากลยุทธ์การสร้างสรรค์นั้น มกีารพัฒนาอย่างเปน็ล าดับขั้น โดยเน้น
ให้ความส าคัญตั้งแต่การสรา้งความดึงดูดใจในงานโฆษณา ต่อเนื่องด้วยการสร้างความ น่าสนใจ ใช้ความ
น่าเชื่อถือ เพื่อกระตุ้นผู้บริโภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ จนเกิดพฤติกรรมการ ตอบสนองจากผู้บริโภคในที่สุf 
การก าหนดวัตถุประสงค์การโฆษณา 
  กลยุทธ์ในการสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative Strategy) เป็นขั้นตอนในการสร้างงานโฆษณาที่มี
คุณภาพ สามารถ สร้างความแปลกใหม่ โดยใช้ความรู้ เหตุผล จินตนาการ สร้างเอกลักษณ์ และแนวความคิดที่
เหมาะสม สร้างความรู้สึกต่อเนื่อง และแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างความคิดหรือสิ่งของ ประเด็นส าคัญใน
การสร้างสรรค์งานโฆษณาคือการก าหนดวัตถุประสงค์ ในการโฆษณา ซึ่ง วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์งาน
โฆษณา (Creative Objective) สามารถก าหนด โดยถือเกณฑ์ 3 ด้านคือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538,) 
 1. วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งผลการขายสินค้า Marketing Objective โดยมุ่งที่จะกระตุ้นยอดขายจาก
ผู้บริโภค พ่อค้าปลีก ตัวแทนจ าหน่ายหรือพนักงานขาย 
 2. วัตถุประสงค์เพื่อผลทางพฤติกรรม Action Objective เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการตอบสนอง 
หรือ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น การทดลองใช้ การตัดสิน ใจซื้อหรือการซื้อในปริมาณที่มากข้ึน 
 3. วัตถุประสงค์เพื่อผลของการสื่อสาร 
  3.1 สร้างการตระหนักรู้ (Awareness) การท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักและรับรู้ 
ต่อคุณค่าของ brandโดยเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร จะต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด และมักจะ ใช้
กระบวนการสื่อสารที่สร้างความสนใจ(impact) และสร้างให้เกิดการมีสวนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย 
  3.2 สร้างความรู้ (Knowledge) ให้เกิดการรับรู้ ให้แยกเห็นความแตกต่าง ให้เกิด ความเข้าใจ
และพึงพอใจเพื่อให้ข่าวสารชี้แจง โน้มน้าวใจ สร้างความน่าสนใจ 
  3.3 สร้างความรู้สึก ( ffective) การโฆษณาต้องเชิญชวนให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้า หมายเกิด
พฤติกรรมการตอบสนอง (Action) โดยการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ 
แนวความคิดในโฆษณา 
  ในทางโฆษณา คอนเซปต์ หมายถึง เรื่องราวหรืออารมณ์ที่เราต้องการสื่อออกไป กระบวนการคิดคอน
เซปต์ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน บางคนเร่ิมจากเขียนสิ่งต่างๆที่เก่ียวกับเร่ืองที่ก าลังท าลงในกระดาษ แล้วมอง
หาความสัมพันธ์ระหว่างค าที่น่าสนใจที่ดึงออกมาใช้เป็นคอนเซปต์ได้ บางคนคิดเป็นภาพ ก็จะลงมือสร้างภาพ
ออกมาก่อน เมื่อภาพดูน่าสนใจแล้ว ค่อยน าภาพนั้นมาถอดเป็นคอนเซปต์อีกที การคิดคอนเซปต์ เป็นเรื่องที่ต้อง
ใช้เวลาและการฝึก รวมทั้งเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์อย่างเลี่ยงไม่ได้ คอนเซปต์ต้องท าให้เราออกแบบง่ายขึ้น มี
แรงบันดาลใจ และท าให้เราหรือคนอื่นๆ สามารถตัดสินงานชิ้นนั้นๆ ได้ว่า ตอบโจทย์หรือไม่ 
 ตราสินค้า คือ ความรู้สึกที่ผู้บริโภคสั่งสมรวบรวมมาจากทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆ ตัวสินค้า ไม่ใช่เพียง ชื่อ 
ตรา โลโก้ สามารถจ าแนกออกเป็น 4 อย่างด้วยกัน (ฟิลิป คอตเลอร์,1991 อ้างถึงใน HRTOTHAI., 2551 : 
ออนไลน์) ได้แก่ 
   1) Attribute – รูปร่างหน้าตาภายนอกที่จะท าให้เกิดการจดจ า  
  2) Benefit - บอกคุณประโยชน์ เช่น ฟันขาว ผมนุ่ม  
  3) Value – ท าให้รู้สึก ใช้แบรนด์นี้แล้วภาคภูมิใจ ไว้ใจเพราะมานาน 
  4) Personality – มีบุคลิกภาพ ใช้แล้วเป็นวัยรุ่น ใช้แล้วเป็นคนทันสมัย 
 การหาแนวความคิดหลักในการโฆษณา (Advertising Concept) เป็นสิ่งส าคัญที่สุด เพื่อดึงความสนใจ 
สร้างปฏิกิริยา และท าให้ สินค้ามีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน โดยอาจมีประเด็นในการคิด Concept ได้ดังนี้ 
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  1. จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ (Unique Selling Promotion)ในการค้นหาจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ 
โดยการค้นหาคุณสมบัติ ผลประโยชน์และจุดเด่นของสินค้า หรือบริการนั้น เพื่อชี้ให้เห็นว่า มีความเหนือกว่า
คู่แข่งขันอย่างไร เช่น ความปลอดภัย ความ คงทน ความสะดวก ความประหยัด 
  2. การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning)การก าหนดต าแหน่งของสินค้าหรือ
บริการที่มีคุณค่าต่อจิตใจของผู้บริโภคและเป็นคุณสมบัติที่ผู้บริโภคยอมรับได้รวมทั้งยังมีลักษณะที่แตกต่าง จาก
คู่แข่งขันด้วยการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ อาจก าหนดได้จาก ราคา กลุ่มเป้าหมาย ส่วนผสม ผลประโยชน์หรือ
ล าดับชั้นของผลิตภัณฑ์ เช่น 
  2.1 การวางต าแหน่งสินค้าจากรูปลักษณ์ภายนอก เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคาร
พาณิชย์แห่งแรกของคนไทย  

1.2 การวางต าแหน่งสินค้าจากประโยชน์ของสินค้า เช่น ทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโว่ 
ซีเล็คทูน่า  

1.3 การวางต าแหน่งสินค้าจากการใช้สินค้า เช่น ยาสีฟัน Salt เค็มแต่ดี 
1.4 การวางต าแหน่งสินค้าจากผู้ใช้สินค้า เช่น ไอแม็คคือ คอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุด

ส าหรับผู้ที่ท างานศิลป์ 
1.5 การวางตาแหน่งสินค้าโดยการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง เช่น น้ําดื่ม 7 Up ที่เรียก

ตัวเองว่า Uncola 
1.6  การวางต าแหน่งสินค้าจากหมวดสินค้า วิธีใช้ได้กับผู้น าการตลาด อาทิเช่น 

ซีร็อคหมายถึงเครื่องถ่ายเอกสาร มาม่าหมายถึงบะหม่ีส าเร็จรูป 
1.7 การวางต าแหน่งสินค้าจากคุณภาพ/ราคา อาทิเช่น น้ าหอมชาเนลเบอร์ 5 วาง

ต าแหน่งที่คุณภาพสูง ราคาสูง 
 3. การสร้างบุคลิกภาพในตราสินค้า (Brand Personality)เพื่อให้ตราสินค้ามีความเหมาะสมและ
แตกต่างจากสินค้าคู่แข่งขัน สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคง สร้างความน่าเชื่อถือ สร้างความจดจ าในตราสินค้า 
และเกิดความภาคภูมิใจเมื่อใช้สินค้าหรือบริการนั้น แล้วจะสร้าง Brand Personality กันยังไง การสร้าง
บุคลิกภาพของแบรนด์ สามารถกระท าได้โดยผ่านหลายๆ สิ่ง เช่น ผ่านสัญลักษณ์ของแบรนด์ เช่น Mc Donald 
มีโรนัล แมคโดนัลด์ กับแก๊งแฮมเบอร์เกอร์ ท าให้แมคฯ มีบุคลิกภาพที่ดูสนุกสนาน เป็นพี่ เป็นมิตร เป็นกลุ่ม
เดียวกับเด็กๆ ผ่านบรรจุภัณฑ์ เช่น การใช้สีสันและลวดลายลูกทุ่ง ของบัตรโทรศัพท์ "สวัสดี" หรือ ผ่านการใช้สื่อ
ส่งเสริมการขาย เช่น ยางกู๊ดเยียร์ สร้างบอลลูนเรือเหาะ ติดโลโก้ตน และน าไปเป็นสัญลักษณ์ร่วมกับเหตุการณ์
ส าคัญต่างๆ ไม่ว่ามีงานใหญ่ที่ไหน เรือเหาะกู๊ดเยียร์ก็จะไปปรากฏโฉมที่นั่น หรือพูดในอีกทาง เห็นเรือเหาะกู๊ด
เยียร์ที่ไหนก็จะได้พบกับเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ แน่ๆ กู๊ดเยียร์รับบุคลิกภาพ ผู้ยิ่งใหญ่ไป 
 4. การสร้างภาพพจน์ในตราสินค้า (Brand Image)  
 หมายถึงความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อตราสินค้า ทางด้านคุณสมบัติ บุคลิก อารมณ์และการ
ผสมผสานใน จิตใจของผู้บริโภค การโฆษณาเพื่อสร้างภาพพจน์จะพัฒนาโครงร่างด้านชื่อเสียงของตราสินค้าเช่น 
สายการบิน สถาบันการเงิน สุรา บุหร่ี 
 5. การสร้างเรื่องราวประจ าตัวสินค้า (Inherent Drama)  
 หมายถึง การสร้างเรื่องราวประจ าตัวสินค้าหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ 
ติดตาม และเกิดการซื้อ 
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การจูงใจการโฆษณา 
  การจูงใจการโฆษณา (Advertising Appeals) หมายถึง หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการโฆษณาเพื่อให้เกิดการ 
ตอบสนอง หรือสร้างอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าหรือ บริการ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังนี้   
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538) 
  1. การจูงใจด้านเหตุผล (Rational Appeals) หมายถึง ลักษณะที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง เหตุผล    
ในการเป็นเจ้าของสินค้า โดยมีเนื้อหามุ่งที่ข้อเท็จจริง การเรียนรู้ หลักเหตุผลในการจูงใจเช่น รูปลักษณ์ ข้อดี 
ราคา ความนิยม 
  2. การจูงใจด้านอารมณ์ (Emotional Appeals) เน้นการให้ข่าวสารที่มิได้มุ่งขายสินค้าโดยตรง เป็น
การสร้างภาพพจน์และ การตอบสนองความรู้สึกหรือทัศนคติเช่น การตอบสนองด้านความปลอดภัย ความรักใน
ครอบครัวหรือการประสบความส าเร็จในชีวิต 
  3. การจูงใจด้านเหตุผลร่วมกับการจูงใจด้านอารมณ์(Combining Retional Appeal and Emotional 
Appeals) คือการใช้การจูงใจทั้งด้านเหตุผลและด้านอารมณ์ร่วมกัน ในบางสถานการณ์ต่างๆ ส าหรับการโฆษณา 
ครีเอทีฟจะไม่สามารถเลือกใช้ สิ่งจูงใจ ด้านอารมณ์ หรือเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใด แต่ต้องตัดสินใจใช้สิ่งจูงใจทั้ง
สองลักษณะผสมผสานกัน 
  4. การจูงใจด้านสังคม ศีลธรรมและสิ่งแวดล้อม (Social Morals and Environment Appeals) เป็น
การเสนอ ข่าวสารเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่น การโฆษณาสถาบัน การโฆษณา
รณรงค์ในเร่ืองต่างๆ 
 
ส่วนสรุป 
  จากกระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณาในการดึงดูดความสนใจในสื่อ YouTube” แสดงให้เห็นว่าผู้ผลิต
โฆษณาควรจะสร้างสรรค์งานโฆษณาให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของผู้ชมโฆษณา สอดคล้องกับหลัก
กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณา (รัตนาภรณ์ ชูรอด, 2555, หน้า 32) ที่อธิบายว่า การสร้างสรรค์งานโฆษณามี
กระบวนการที่ซับซ้อน โดยจะต้องเริ่มจากการรวบรวมข้อมูล (Immersion) เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยการ
วิจัย เช่น ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ ข้อมูลด้านผู้บริโภค ข้อมูลด้านการตลาด เพื่อทราบรายละเอียดทั้งหมดของตัว
สินค้าและบริการ เพื่อให้ทราบถึงสภาพตลาดของคู่แข่งขัน และที่ส าคัญคือเพื่อให้มีความเข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิด
และสามารถตอบสนองความต้องการของ กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายหลัก ในขณะที่ (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533, 
หน้า 48) อธิบายว่า การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจนั้น เป็นแนวคิดทางด้านการสื่อสารในแง่ที่ผู้รับสารคือตัว
จักรที่จะตัดสินใจ โดยอาศัยพื้นฐานความต้องการของตนเป็นหลัก แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจของผู้ชมโฆษณา
ในสื่อ YouTube ย่อมเกิดจากการได้รับชมโฆษณาที่เกิดจากกระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณาในการดึงดูดความ
สนใจในสื่อ YouTube ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมโฆษณา โดยการศึกษาตามแนวคิดนี้เป็นการศึกษาที่
เน้นผู้รับสาร (Media Consumer) เป็นจุดเร่ิมต้น โดยศึกษาว่าผู้รับสารนั้นมีกระบวนการอย่างไรในการเลือกเปิด
สื่อหนึ่ง ๆ กระบวนการดังกล่าว หมายถึง พฤติกรรมการสื่อสาร (Communication Behavior) ที่ครอบคลุมถึง
ภูมิหลังของ ผู้รับสาร ด้วยเหตุนี้ การใช้สื่อและความพึงพอใจในการสื่อสารประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่  
 1) ผู้รับสาร ในที่นี้คือ ผู้ชมโฆษณาในสื่อ YouTube จัดว่าอยู่ในฐานะเป็นผู้ที่มีบทบาทรุก (Active) 
และมีวัตถุประสงค์เสมอในการสื่อสาร หรือเปิดรับสาร (Goal Directed)  
  2) การใช้สื่อหรือการเปิดรับสื่อหนึ่ง ๆ ที่เลือกสรรมาแล้ว ซึ่งก็คือโฆษณาในสื่อ YouTube ประเภท
ประกันชีวิตที่มุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ชมโฆษณา ไม่ใช่เป็นการเปิดรับสารที่เลื่อนลอย หรือ
เป็นผลชักจูงใจจากผู้ส่งสารแต่เพียงอย่างเดียว  
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  3) ความพึงพอใจในสื่อ เกิดขึ้นเมื่อการเปิดรับสื่อหรือการใช้สื่อที่เลือกแล้วนั้นเป็น ไปอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้นในทางกลับกับผู้ส่งสารจึงจ าเป็นต้องแข่งขันกัน เพื่อการบริการให้ประชาชนผู้รับสารเกิดความพึงพอใจ 
มิใช่เกิดจากตัวผู้ส่งสารเองนั้นพอใจในเนื้อสารของตนเพียงอย่างเดียว 
 อย่างไรก็ตาม การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัลนั้น นักสื่อสารการตลาดจ าเป็นต้องมีความตื่นตัวในการ
คิดค้นกลยุทธ์ด้านการสื่อสารให้มีความเหมาะสมกับสินค้า หรือบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
พฤติกรรมการเปิดรับและใช้ประโยชน์ของสื่อในยุคดิจิทัล ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว พร้อมกับการ
หมุนเวียนของข่าวสารในแต่ละวันที่มีจ านวนมากมายมหาศาล การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ใน
ช่องทางที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคส่งผลให้เกิดการสร้างภาพจดจ า ความประทับใจ และน าไปสู่การ
ตัดสินใจซื้อในที่สุด กลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาดผ่านตลาดออนไลน์ในยุคดิจิทัล จึงเป็นสิ่งจ าเป็นของนัก
สื่อสารการตลาดในยุคปัจจุบันอย่างมาก ซึ่งปัจจัยส าคัญคือความเข้าใจในธรรมชาติของสื่อ และความพึงพอใจ 
รวมไปถึงพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคนั่นเอง เป็นไปได้ว่านักสื่อสารการตลาดอาจต้องให้ความส าคัญกับ
การศึกษาความต้องการของผู้บริโภคจากสิ่งที่ผู้บริโภคแสดงออกบนโลกออนไลน์แบบ User-Generated 
Content (UGC) ซึ่งมีความหมายถึง การสร้างเนื้อหาหรือ Content ที่เกิดจากผู้ใช้ หรือผู้ติดตาม โดยเนื้อหา
อาจจะมีส่วนเก่ียวข้องกับแบรนด์หรือไม่ก็ได้ แต่โดยส่วนใหญ่ข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นก็เพื่อประโยชน์ของแบรนด์ซึ่ง
เกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยรูปแบบที่ใช้จะเป็นภาพถ่าย, คลิปวิดีโอ รวมไปถึงการเขียนบล็อกที่สื่อสาร
ผ่านโลกออนไลน์หรือแม้กระทั่ง สื่อ Youtube ที่ก าลังได้รับความนิยมในยุคการตลาดดิจิทัลนั่นเอง 
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แนวทางการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 
 
Guidelines for Risk Management of Electronic Commerce Business For small and 
medium enterprises 
 
ผู้วิจัย   อนันตพร  วงศ์ค ำ 
 
บทคัดย่อ 
 บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ของ
ธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม และ (2) เพือ่วิเครำะห์อิทธิพลของปัจจัย
ที่มีผลต่อกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ของธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม และ
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 1. เพื่อเตรียมรับมือต่อ ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นได้ ส ำหรับองค์กรที่ด ำเนิน
ธุรกิจทำงด้ำนพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2. ท ำให้องค์กรหรือบริษัทต่ำงๆ น ำผลกำรศึกษำไปใช้ประโยชน์ด้ำนกำร
ประเมินควำมเสี่ยง ที่มีผลต่อกำรด ำเนินธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3. สำมำรถน ำผลกำรศึกษำไปใช้วำงแผนกล
ยุทธ์และแนวทำงในกำรปฏิบัติ ในกำรด ำเนินธุรกิจของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ผ่ำนธุรกิจพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
ค าส าคัญ : ความเสี่ยง 
 
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 
 
บทน า 

 ทุกองค์กรต้องเผชิญกับควำมไม่แน่นอน และควำมท้ำทำยส ำหรับฝ่ำยบริหำรขององค์กรทั่วไป ก็คือกำร
ก ำหนดระดับควำมไม่แน่นอนที่มีอยู่เพื่อเพิ่มคุณค่ำให้กับผู้มีผลประโยชน์ร่วม ควำมไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นเป็นทั้ง
โอกำสและควำมเสี่ยงต่อศักยภำพและบั่นทอนหรือส่งเสริมคุณค่ำ กำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กรทั่วไป จึงเป็น
กำรสร้ำงกรอบของงำนเพื่อให้ผู้บริหำรได้จัดกำรกับควำมไม่แน่นอน  ควำมเสี่ยงและโอกำสเพื่อส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงคุณค่ำเพิ่มให้กับองค์กรและผู้มีผลประโยชน์ร่วม กำรจัดกำรควำมเสี่ยงจะช่วยให้แน่ใจ
อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ องค์กรทั่วไปสำมำรถบรรลุเป้ำประสงค์ขององค์กรได้ 
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กำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลข่ำวสำร เป็นฐำนรำกในกำรพัฒนำ กำรสร้ำง
ควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และกำรพัฒนำทำงสังคมในด้ำนต่ำงๆ 
ควบคู่กันไป ควำมก้ำวหน้ำและนวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัล ยังส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง รูปแบบกระบวนกำร 
โครงสร้ำง ทำงด้ำนกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ เทคโนโลยีดิจิทัลท ำให้วิถีกำรด ำเนินชีวิต
ของคนในโลกพลิกโฉมเปลี่ยนไปอย่ำงสิ้นเชิง โดยที่กำรน ำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในวงกว้ำงนี้เป็นไปอย่ำง
ก้ำวกระโดดเร่ือยมำจนมำถึงปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีดิจิทัลหรือเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) กลำยเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจและสังคมในทุกๆ มิติ โดยเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกระบวนกำร
ผลิต กำรด ำเนินธุรกิจ กำรค้ำ กำรบริกำร กำรศึกษำ กำรสำธำรณสุข กำรจัดกำรรำชกำรแผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ส่งผลต่อกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนในสังคม และกำร
จ้ำงงำนที่เพิ่มขึ้น ท ำให้ประชำชน ชุมชน และธุรกิจ เข้ำถึงแหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้ ตลำด และบริกำรต่ำงๆ ใน
รูปแบบใหม่ และเกิดกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำและบริกำรทั้งภำยในประเทศ และระหว่ำงประเทศได้คล่องตัวยิ่งขึ้น 

พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นจำกกระแสกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่มีอัตรำกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็ว และจำก
อดีตที่พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เคยสร้ำงควำมส ำเร็จ และโอกำสให้กับคนจ ำนวนมำก  แม้ว่ำตัวเลขกำรเติบโตของ
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่เป็นไปตำมที่มีกำรพยำกรณ์กันไว้ แต่พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ยังเป็นทั้งเครื่องมือ และ
ช่องทำงหนึ่งในกำรประกอบธุรกิจต่ำงๆ ในปัจจุบันโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับธุรกิจขนำดกลำงและย่อมที่มีต้นทุนกำร
ด ำเนินกำรที่จ ำกัด รูปแบบของพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่กลุ่มธุรกิจขนำดกลำงและย่อม สำมำรถน ำไปใช้ได้มีอยู่
หลำยรูปแบบ ขึ้นอยู่กับมุมมองและแนวคิดของผู้บริหำร ซึ่งอำจใช้พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทำงหนึ่งในกำร
ด ำเนินธุรกิจ กำรตลำด กำรให้บริกำรลูกค้ำ กำรจัดกำรองค์กรและอื่นๆ ตำมนโยบำยและกลยุทธ์ของแต่ละองค์กร 
ประเทศไทยมีกำรรณรงค์ มีกำรส่งเสริมกำรสร้ำงรำยได้เสริมในลักษณะของกลุ่มต่ำงๆ ไม่ว่ำเป็นกลุ่มแม่บ้ำน กลุ่ม
เกษตรกร และกลุ่มอื่นๆ หำกกลุ่มเหล่ำนี้มีควำมเข้มแข็ง มีผู้น ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถแล้ว โอกำสที่จะส่งเสริมให้
กลุ่มเหล่ำนั้นกลำยเป็นกลุ่มธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมก็เป็นไปได้ แนวโน้มของกลุ่มต่ำงๆ หลำยกลุ่มนั้นมีกำร
พัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินกำร ควำมยึดติดกับวิธีกำรหรือรูปแบบกำรด ำเนินกำรเก่ำๆ ลดลง ท ำให้มีรูปแบบของกำร
จัดกำรดีขึ้น มีกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้และเทคโนโลยีเพิ่มมำกขึ้น มีกำรใช้ระบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกำรสร้ำง
ช่องทำงกำรตลำดเพิ่มมำกขึ้น 

 
เน้ือเรื่อง 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 
ความเสี่ยง (Risk) 

ส ำหรับค ำนิยำมที่เกิดขึ้นส ำหรับควำมเสี่ยงมำจำกกำรศึกษำของ Bernoulli ที่ได้ท ำกำรศึกษำ ในปี ค.ศ.
1738 ด้วยกำรน ำเสนอกำรวัดควำมเสี่ยงด้วยวิธีกำรของค่ำเฉลี่ยเรขำคณิตและวิธีในกำรลดควำมเสี่ยงโดยกำร
กระจำยเข้ำไปยังเหตุกำรณ์ที่เป็นอิสระ (แบร์นูลลี ดี., Bernoulli, D., 1954) ดังนั้นแล้ว ควำมหมำยดั้งเดิมของควำม
เสี่ยงที่วัดกันโดยทั่วๆ ไป ประกอบด้วย ตัวแปร 2 ตัวรวมกัน คือ 1) ควำมถี่ของกำรเกิดขึ้น ควำมน่ำจะเป็น ของ
เหตุกำรณ์ ควำมเสี่ยง ตัวอย่ำงเช่น จ ำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงที่จะถูกท ำซ้ ำในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ 
และ 2) ขอบเขตของผลที่ตำมมำ ขนำดของเหตุกำรณ์ที่ถูกสร้ำงขึ้น ตัวอย่ำงเช่นผลลัพธ์ทั้งหมดของกำรเกิดขึ้นของ 

จำกนั้นได้มีกำรศึกษำของ แชพมัน ซี.บี. คูปเปอร์ ดี.เอฟ., Chapman, C.B., Cooper, D.F., (1983)            
ที่บอกว่ำควำมเสี่ยง คือ ควำมน่ำจะเป็นที่เกิดควำมทุกข์ที่มำจำกควำมสูญเสียทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ และกำรเงิน
หรือเป็นควำมเสียหำยของวัสดุทำงกำยภำพเป็นผลมำจำกควำมไม่แน่นอนโดยธรรมชำติที่เกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินกำร 
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ต่อมำได้มีกำรพัฒนำควำมหมำยของควำมเสี่ยงที่เกิดจำกวรรณกรรมทำงด้ำนกำรจัดกำร แนวคิดของ
ควำมเสี่ยง ประกอบด้วย ผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบของเหตุกำรณ์ ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนของกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนและกำรเงินวัตถุประสงค์ของ บริษัท (บีบีเอและคณะ, BBA et al., 1999) 

จำกควำมซับซ้อนและขนำดของควำมเสี่ยงที่ที่บริษัทต่ำงๆ ต้องเผชิญนั้น นักวิชำกำรได้ท ำกำรศึกษำ
และรับรู้ได้ จึงได้ท ำกำรจัดหมวดหมู่ของควำมเสี่ยงซึ่งสำมำรถจ ำแนกได้เป็น 2 ประเภทหลัก (โมว์เบรย์ และคณะ, 
Mowbray et al., 1979) ประเภทที่ 1 ควำมเสี่ยงแบบคงที่ (Static Risk) คือ ควำมเสี่ยงที่ท ำให้เกิดควำมเสียหำย
เพียงโดยปรำศจำกโอกำสที่จะเกิดผลตอบแทนจำกกำรเกิดขึ้นของมัน จะเห็นได้ว่ำควำมเสี่ยงประเภทนี้จะเป็น
ควำมเสี่ยงที่มีลักษณะในเชิงลบ เป็นลักษณะที่ไม่คำดคิดเพรำะมันจะถูกก ำหนดโดยเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้
ตั้งใจ ควำมสมบูรณ์ของควำมเสี่ยงในลักษณะนี้จะเป็นควำมเสี่ยงที่อยู่ภำยใต้ลักษณะของธุรกิจในรูปแบบของแบบ
ของกำรประกันภัย ประเภทที่ 2 ควำมเสี่ยงที่มีกำรเก็งก ำไรหรือแบบไดนำมิก (Dynamic Risk) คือ ควำมเสี่ยงที่
อำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อโอกำสที่จะท ำให้เกิดรำยได้ ควำมเสี่ยงเหล่ำนี้เป็นควำมเสี่ยงของ
ผู้ประกอบกำรโดยทั่วๆ ไป ตัวอย่ำงเช่น กำรลงทุนไม่ได้ก่อให้เกิดรำยได้หรือก ำไร โดยที่สิ่งที่พวกเขำท ำได้ก็จะเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรวำงแผนและกำรจัดกำรธุรกิจที่แตกต่ำงกันและลักษณะกำรท ำงำนขององค์กรในลักษณะ
ต่ำงๆ เช่น กำรผลิต ผลิตภัณฑ์ กำรตลำดและกำรขำย 

เหตุกำรณ์ที่มีควำมเสี่ยง อำจเกิดขึ้นได้จำกปัจจัยภำยนอก ที่ประกอบไปด้วยปัจจัยทำงด้ำนเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม สังคม กำรเมืองและเทคโนโลยีหรือปัจจัยภำยใน ที่ประกอบไปด้วยโครงสร้ำงพื้นฐำน ทรัพยำกรมนุษย์ 
กระบวนกำรและเทคโนโลยีที่ใช้ใน (บริษัท โคโซ, COSO, 2004) 

กำรด ำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีควำมยุ่งยำกและสลับซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ และก็ยิ่งเป็นกำรยำกส ำหรับผู้บริหำรที่
จะทรำบว่ำมีปัญหำอะไรรออยู่ในอนำคตบ้ำง ดังนั้นธุรกิจจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกระบวนกำรอย่ำงเป็น
ระบบเพื่อที่จะให้ทรำบว่ำธุรกิจจะเผชิญปัญหำอะไรและจะหำทำงป้องกันอย่ำงไรเพื่อให้ควำมสูญเสียที่อำจจะเกิดขึ้นมี
ผลกระทบต่อธุรกิจน้อยที่สุด กำรจัดกำรควำมเสี่ยงจึงเป็นกระบวนกำรวำงแผนกำรบริหำรและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
เพื่อช่วยในกำรตัดสินใจของบุคคลหรือธุรกิจใดๆในอันที่จะหำวิธีกำรที่ดีที่สุด เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรตัดสินใจแก้ไข
ปัญหำต่ำงๆที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต ทั้งนี้เพื่อลดควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด โดยมีค่ำใช้จ่ำยน้อยที่สุด 
การจัดการความเสี่ยงในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) หรืออีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) เริ่มขึ้นเมื่อ
ประมำณต้นทศวรรษที่ 1970 โดยเริ่มจำกกำรโอนเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำงหน่วยงำย และในช่วงเริ่มต้น
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆ เท่ำนั้น บริษัทเล็กๆ มีจ ำนวนไม่มำกนัก ต่อมำเมื่อกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange-EDI) ได้แพร่หลำยขึ้น ประกอบกับ
คอมพิวเตอร์พีซีได้มีกำรขยำยเพิ่มอย่ำงรวดเร็วพร้อมกับกำรพัฒนำด้ำนอินเทอร์เน็ตและเว็บ ท ำให้หน่วยงำนและ
บุคคลต่ำงๆ ได้ใช้พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มำกขึ้นในปัจจุบันพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ครอบคลุมธุรกรรมหลำย
ประเภท เช่น กำรโฆษณำ กำรซื้อขำยสินค้ำ กำรซื้อหุ้น กำรท ำงำน กำรประมูล และกำรให้บริกำรลูกค้ำ 
ความเสี่ยงในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ภำวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนส่งผลกระทบต่อกำรบริโภคของประชำชนในภำพรวม ไม่ว่ำจะเป็นก ำลังซื้อ
น้อยลงหรือสินค้ำมีแนวโน้มแพงขึ้น แต่ปัญหำอำจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคบำงกลุ่มไม่รุนแรงมำกนัก ผู้ผลิตรำยใหญ่
และผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ยังคงให้ควำมส ำคัญกับขยำยช่องทำงกำรตลำดเข้ำถึงผู้บริโภค
โดยตรง กำรขำยผ่ำนพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  เป็นทำงเลือกใหม่ที่น่ำสนใจเพิ่มมำกขึ้น 
โดยพิจำรณำจำกทิศทำงกำรค้ำผ่ำนทำงออนไลน์เติบโตรวดเร็วตลอดหลำยปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกกำรใช้บัตรเดบิตซื้อ
ของออนไลน์มำกข้ึน สร้ำงควำมมั่นใจให้บรรดำนักธุรกิจทั้งรำยเล็กและรำยใหญ่ผลักดันสินค้ำเข้ำสู่ช่องทำง พำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ มำกขึ้น ควำมส ำเร็จในกำรประกอบธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ย่อมมีส่วนมำจำกปัจจัยหลำยๆ 
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ประกำร โดยปัจจัยที่ส ำคัญประกำรหนึ่ง ได้แก่ กำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพรำะกำรประกอบธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เหมือนกับธุรกิจอื่นเช่นเดียวกัน และก็มีควำมเสี่ยงบำงประกำรที่แตกต่ำงกัน ควำมเสี่ยงในธุรกิจพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ มีทั้งควำมเสี่ยงประเภทที่มีอยู่เดิม เช่น ควำมเสี่ยงในกำรก ำหนดแผนกลยุทธ์ทำงธุรกิจ ควำมเสี่ยงใน
ควำมปลอดภัยของระบบ เป็นต้น และมีควำมเสี่ยงประเภทที่อำจเกิดขึ้นใหม่ เช่น ควำมเสี่ยงในกฎหมำยและ
กฎระเบียบที่ควบคุมควำมเสี่ยงในภำระภำษี ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีที่มีกำรเปลีย่นแปลง ควำมเสี่ยงทั้งหลำยที่ควร
ระบุไว้ในแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงควรต้องได้รับกำรประเมินโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงขึ้น และควำมเสียหำยต่อ
กิจกำรที่จะมีขึ้นด้วย กำรจัดกำรควำมเสี่ยง คือโอกำส หำกมองผ่ำนๆ แล้วอำจเห็นว่ำควำมเสี่ยงทั้งหลำยที่
ยกตัวอย่ำงเหล่ำนี้ล้วนเป็นข้อเสียต่อกำรประกอบธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น แต่หำกได้พิจำรณำจริงๆ แล้ว
จะเห็นได้ว่ำควำมเสี่ยงทั้งหลำยเหล่ำนี้ หมำยถึง โอกำสของผู้ประกอบธุรกิจ กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรประกอบ
ธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่ำงมีประสิทธิภำพจึงถือเป็นสิ่งส ำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถลดควำมเสี่ยงลงได้ และท ำให้มีโอกำสในกำรแข่งขันหรือกำรท ำก ำไรที่ดีเหนือกว่ำคู่แข่งขัน
ทำงธุรกิจ ทั้งยังเป็นจุดเด่นที่ส ำคัญของธุรกิจที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรเสนอธุรกิจของตนต่อผู้ร่วมลงทุนหรือพันธมิตร
ทำงธุรกิจอีกด้วย 

1. กำรวำงแผนจัดกำรควำมเสี่ยง ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผู้ประกอบ
ธุรกิจควรต้องจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงขึ้น โดยพิจำรณำถึงควำมเสี่ยงที่ส ำคัญทั้งหลำยที่มีอยู่ในธุรกิจ
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของตน ซึ่งแผนดังกล่ำวย่อมจะมีส่วนช่วยในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงได้เป็นอย่ำงดี โดยช่วยลด
ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น โอนควำมเสี่ยงในบำงกรณี หลีกเลี่ยงควำมเสี่ยงที่ไม่จ ำเป็นและวำงแนวทำงและวิธีกำร
ไว้ล่วงหน้ำส ำหรับกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง 

2. กำรก ำหนดแผนกลยุทธ์ทำงธุรกิจ กำรวำงแผนกลยุทธ์ทำงธุรกิจและควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำร
ให้เป็นผลส ำเร็จ ตำมแผนกลยุทธ์ทำงธุรกิจย่อมเป็นสิ่งส ำคัญส ำหรับควำมส ำเร็จในธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
กำรก ำหนดแผนกลยุทธ์ทำงธุรกิจที่ผิดพลำดจึงย่อมเป็นควำมเสี่ยงที่อันตรำยที่สุด ควำมเสี่ยงประเภทนี้ย่อมมีอยู่
เสมอและไม่อำจหลีกเลี่ยงได้ ผู้ประกอบธุรกิจจึงควรปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทำงธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่ำง
รอบคอบ 

3. สภำพกำรแข่งขันในธุรกิจ คู่แข่งขันทำงธุรกิจเป็นสิ่งส ำคัญที่ส่งผลกระทบท ำให้รำยได้ของธุรกิจลดลง 
กำรเพิ่มจ ำนวนคู่แข่งขันทำงธุรกิจที่มีศักยภำพย่อมท ำให้ตลำดและกำรแข่งขันธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขยำยตัว 
แต่ก็ท ำให้เกิดกำรแข่งขันในด้ำนรำคำ พร้อมทั้งควำมคำดหวังของลูกค้ำที่สูงขึ้น อันย่อมท ำให้ธุรกิจต้องมีกำร
ปรับตัวอยู่เสมอ ในแผนกลยุทธ์ทำงธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงควรต้องประเมิน
สภำพกำรแข่งขันในธุรกิจอย่ำงละเอียดก่อนที่จะได้เร่ิมด ำเนินกำร 

4. ควำมปลอดภัยของระบบ ธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์ที่ไม่มีควำมปลอดภัยของระบบ
ย่อมท ำให้ลูกค้ำขำดควำมเชื่อถือและควำมเชื่อมั่นในกำรติดต่อท ำกำรค้ำขำยหรือใช้บริกำรด้วย กรณีที่เว็บไซต์ถูก
เจำะข้อมูลโดยแฮกเกอร์ (Hacker) และขโมยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ำน ำไปโพสต์ (Post) ไว้ในเว็บไซต์อื่นนั้นย่อมมี
ผลกระทบต่อธุรกิจ พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เจ้ำของเว็บไซต์ดังกล่ำวอย่ำงยิ่ง จนอำจถึงกับท ำให้กิจกำรต้องล้มไป
เลย ดังนั้นกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำภำยนอกหรือจัดให้มีพนักงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญเพื่อรักษำควำมปลอดภัยของระบบ
ในเว็บไซต์จึงเป็นสิ่งที่ควรกระท ำ 

5. เทคโนโลยี ควำมทันสมัยของเทคโนโลยี และควำมรวดเร็วของระบบย่อมมีผลต่อกำรใช้บริกำรของ
ลูกค้ำ ในธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ควำมเชี่ยวชำญของพนักงำนในกำรใช้งำนซอฟต์แวร์และฮำร์ดแวร์ของ
กิจกำรจึงย่อมมีควำมส ำคัญ ซึ่งหมำยถึงธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องจัดเตรียมงบประมำณในส่วนนี้ พร้อมทั้ง
จัดให้พนักงำนที่เก่ียวข้องได้รับกำรอบรมอยู่เสมอเพื่อให้มีควำมเชี่ยวชำญในกำรดูแลรักษำระบบให้มีประสิทธิภำพ
อยู่ตลอด 
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6. ชื่อเสียงทำงธุรกิจ ชื่อเสียงทำงธุรกิจของกิจกำรที่มีต่อลูกค้ำและผู้ประกอบธุรกิจด้วยกันย่อมมีผลต่อ
ควำมเชื่อถือของลูกค้ำและผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่มีต่อผู้ประกอบธุรกิจนั้นๆ อย่ำงไรก็ตำมควำมเสี่ยงที่จะเกิดควำม
เสียหำยต่อชื่อเสียงของกิจกำรธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์ย่อมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลำ ธุรกิจ
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ควรต้องวำงมำตรกำร แนวทำงและข้อห้ำมข้อจ ำกัดภำยในองค์กรเพื่อปฏิบัติอยู่เสมอเพื่อ
ลดควำมเสี่ยงนี้ 

7. วัฒนธรรมของผู้บริโภค ธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และวัฒนธรรมของผู้บริโภคย่อมเป็นปัจจัยซึ่ง
กันและกัน โดยธุรกิจ พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีส่วนท ำให้วัฒนธรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่ธุรกิจ 
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ก็มีหน้ำที่ต้องปรับตัวตำมวัฒนธรรมของผู้บริโภคและคำดกำรณ์ล่วงหน้ำถึงเรื่องดังกล่ำว 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและแนวโน้มของกิจกำร ควำมคิดเห็นและข้อแนะน ำของลูกค้ำย่อมมีส่วนช่วยให้ธุรกิจ พำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถปรับเปลี่ยนและรองรับวัฒนธรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ 

8. ภำระภำษีและอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ แม้ว่ำในปัจจุบัน ปี พ.ศ.2544 กรมสรรพำกรของไทยยัง
ไม่ได้เข้ำมำตรวจสอบและวำงมำตรกำรจัดเก็บภำษีในกำรซื้อขำยและให้บริกำรผ่ำนอินเทอร์เน็ตอย่ำงเต็มเม็ดเต็ม
หน่วย ผู้ซื้อย่อมต้องค ำนึงถึงภำษีศุลกำกรเสมอด้วย ส ำหรับกำรช ำระรำคำในธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มี
เงินตรำต่ำงประเทศมำเกี่ยวข้อง ผู้ประกอบธุรกิจ พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องติดตำมอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำอยู่
เสมอ เพื่อท ำกำรปรับเปลี่ยนรำคำสินค้ำและบริกำรให้เหมำะสม 

9. กฎหมำยและกฎระเบียบควบคุม กฎหมำยที่รองรับกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ย่อมช่วยท ำให้
ลูกค้ำและผู้ประกอบธุรกิจ พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีควำมมั่นใจในกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์มำกยิ่งขึ้น ซึ่ง
รวมถึงกำรคุ้มครองกรณีอื่นๆ เช่น กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำรคุ้มครองชื่อโดเมนเนม (Domain Name) มิ
ให้ถูกลอกเลียนโดยเหล่ำ Cybers Quatters เป็นต้น อย่ำงไรก็ดี กฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ อำจมีข้อก ำหนด
มำกขึ้นในอนำคตและกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ เช่น กำรออกใบอนุญำตส ำหรับผู้
รับรองลำยมือชื่อทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อก ำหนดในเรื่องกำรโฆษณำในเว็บไซต์เพื่อคุ้มครองลูกค้ำและผู้บริโภค 
เป็นต้น 

10. ควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจ ธุรกิจ พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ย่อมมีควำมเสี่ยงอันเนื่องมำจำก
ด ำเนินกำรทำงธุรกิจเช่นกัน เช่น กำรด ำเนินกำรผิดพลำดไม่เป็นไปตำมแผนกลยุทธ์ทำงธุรกิจ หรือไม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่วำงไว้ ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ย่อมเกิดขึ้นได้จำกสำเหตุหลำยๆ ประกำร ผู้ประกอบธุรกิจ พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
ควรวำงมำตรกำรเพื่อค้นหำตรวจสอบและท ำกำรแก้ไขสำเหตุเหล่ำนั้น 

11. ทรัพยำกรบุคคล (Human Resources) บุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญนับเป็นปัจจัยที่ส ำคัญในกำร
ด ำเนินธุรกิจ พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในปัจจุบันต้องยอมรับว่ำกำรหำบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญเหมำะสมกับ
ควำมต้องกำรของธุรกิจ พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ใช่เรื่องที่ท ำได้โดยง่ำย กำรวำงโครงกำรจัดหำและอบรม
บุคลำกรผู้เชี่ยวชำญ จึงเป็นเรื่องต้องท ำอยู่อย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำรวำงแผนรองรับกรณีขำดบุคลำกรอย่ำง
กะทันหัน 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

Wu, S.C., Cao, Z.H., Li, Z.G., Cheung, K.C. and Wong, M.H., (2005 : 155–166) องค์กรต่ำงๆ 
จ ำเป็นต้องน ำเรื่องของเทคโนโลยีสำรสนเทศ มำพิจำรณำให้เป็นปัจจัยส ำคัญในกำรแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ระดับ
ประสิทธิภำพที่สูงขึ้น โลกำภิวัตน์และกำรเปิดเสรี เทคโนโลยีสำรสนเทศจะมีบทบำทส ำคัญในกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร เทคโนโลยีสำรสนเทศจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกด้ำนของกระบวนกำรทำงธุรกิจรวมไป
ถึงกำรเข้ำถึงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ใช้ร่วมกัน ประกอบด้วยควำมรู้ ทรัพยำกรมนุษย์  ควำมสำมำรถหลัก กำรจัดสรร
ทรัพยำกร กำรจัดกำรประสิทธิภำพ กำรมอบหมำยงำนและกำรสนับสนุนด้ำนกำรสื่อสำร (Mutsaers, Zee and 
Giertz, (1998) 
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George Westerman, Richard Hunter (2007) ได้ศึกษำวิจัยเรื่องกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศต่อควำมจ ำเป็นในคุณค่ำกลยุทธ์ทำงธุรกิจ  ผลกำรวิจัยพบว่ำควำมเสี่ยงทำงด้ำน
เทคโนโลยีมี 6 ด้ำนด้วยกัน คือ  

1. เทคโนโลยีและโครงสร้ำงพื้นฐำน ประกอบด้วย กำรจัดกำรองค์ประกอบต่ำงๆ เกี่ยวกับโครงสร้ำง
พื้นฐำน ระดับมำตรฐำน อำยุ และเทคโนโลยี  

2. ประโยชน์กำรใช้และข้อมูลข่ำวสำร ประกอบด้วยควำมสอดคล้องของข้อมูล ระดับของข้อก ำหนด 
ควำมซับซ้อนของโครงสร้ำง  

3. บุคคลและทักษะ ประกอบด้วย กำรหมุนเวียน กำรวำงแผนทำงด้ำนทักษะ กำรอบรม กำรรับคนใหม่ 
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ  

4. ผู้จ ำหน่ำยและหุ้นส่วนอื่นๆ ประกอบด้วย วิธีกำรใช้/มำตรฐำน กำรยอมรับควำมเสี่ยงของลูกค้ำ 
5. นโยบำยและกระบวนกำร ประกอบด้วย กำรควบคุมโครงสร้ำง ระดับมำตรฐำน ระดับควำม

รับผิดชอบ 
6. องค์กร ประกอบด้วย โครงสร้ำงองค์กร กำรตัดค่ำใช้จ่ำย/ต้นทุน กระบวนกำรกองทุน 
McKnight และ Choudhury (2006) ได้ท ำกำรศึกษำ ควำมคลำงแคลงใจ และควำมไว้วำงใจ ใน

พำณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์แบบ B2C (ระหว่ำงองค์กร และลูกค้ำ) กำรศึกษำเรื่องนี้ของ McKnight และ 
Choudhury (2006) ไม่ได้ท ำกำรศึกษำเพื่อแสดงให้เห็นวำมีควำมคลำงแคลงใจเกิดขึ้นเท่ำตัวใน  พำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน แต่ต้องกำรที่จะศึกษำแนวคิดของควำมคลำงแคลงใจ และควำม  ไว้วำงใจ McKnight 
และ Choudhury (2006) กล่ำวว่ำนักวิจัยที่ผ่ำนมำเชื่อว่ำ มีควำมหมำยง่ำยคือ กำรที่มีควำมไว้วำงใจในระดับต่ ำ 
แต่นักวิจัยบำงท่ำนเชื่อว่ำควำมคลำงแคลงใจแตกต่ำงจำกควำม ไว้วำงใจอย่ำงสิ้นเชิง และถ้ำเกินว่ำเป็นลักษณะ
อย่ำงหลัง ล ำดับแรกจะต้องมีกำรพิสูจน์เพื่อจ ำแนก ตัวแปรควำมไว้วำงใจ และตัวแปรควำมคลำงแคลงใจ ให้มี
ควำมเหมำะสมถูกต้อง และล ำดับต่อไป จะต้องหำว่ำอะไรที่จะท ำนำยได้ว่ำมันแตกต่ำงกัน กำรศึกษำของ 
McKnight และ Choudhury (2006) เกิดจำกแนวคิดที่กล่ำวมำข้ำงต้น เพื่อที่จะทดสอบตัวแปรควำมไว้วำงใจ 
และตัวแปรควำมคลำงแคลงใจ McKnight และ Choudhury (2006) ได้ท ำกำรทดสอบควำมแตกต่ำงโดยใช้
สถิติ ChiSquares จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ ควำมไว้วำงใจในควำมตั้งใจ (Trusting Intention) และควำม
คลำงแคลงใจในควำมตั้งใจ (Distrusting Intention) ไม่ได้ส่งผลให้ควำมเต็มใจในกำรที่จะแบ่งปัน ข้อมูล 
(Willingness to Share), ควำมเต็มใจในกำรที่จะซื้อ (Willingness to Purchase) และควำม ตั้งใจใช้ 
(Intention to Use) แตกต่ำงกัน ขณะที่ควำมไว้วำงใจในควำมตั้งใจ (Trusting Intention) และควำม
คลำงแคลงใจในควำมตั้งใจ (Distrusting Intention) ส่งผลให้ควำมเต็มใจที่จะติดตำม 34 (Willingness to 
Follow) และควำมไม่เต็มใจที่จะซื้อ(Unwillingness to Purchase) มีควำมแตกต่ำง กันอย่ำงมีนัยส ำคัญ 0.05
ขณะที่ควำมไว้วำงใจในควำมตั้งใจ (Trusting Intention) และควำม คลำงแคลงใจในควำมตั้งใจ (Distrusting 
Intention) ส่งผลให้ควำมไม่เต็มใจที่จะติดตำม (Unwillingness to Follow), ควำมไม่เต็มใจในกำรที่จะแบ่งปัน
ข้อมูล (Unwillingness to Share) มี ควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ 0.001 McKnight และ Choudhury 
(2006) ยังพบอีกวำ โครงสร้ำง ที่มีควำมแน่นอน (Structural Assurance) กับโครงสร้ำงที่ไม่แน่นอน (No 
Structural Assurance) จะ ท ำให้ควำมเชื่อใจในควำมไว้วำงใจ (Trusting Beliefs) แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
0.001 ขณะเดียวกันจะท ำให้ควำมไม่เชื่อใจในควำมไว้วำงใจ (Distrusting Beliefs) แตกต่ำงกันอย่ำงมี นัยส ำคัญ 
0.05 ตัวแปรควำมเชื่อใจในควำมไว้วำงใจ (Trusting Beliefs) กับควำมไม่เชื่อใจในควำม ไว้วำงใจ (Distrusting 
Beliefs) จะส่งผลให้ควำมไว้วำงใจในควำมตั้งใจ (Trusting Intention) และ ควำมคลำงแคลงใจในควำมตั้งใจ 
(Distrusting Intention) แตกต่ำงกนที่ระดับนัยส ำคัญที่ 0.05และ 0.001 ตำมล ำดับ อีกทั้งยังพบว่ำ ตัวแปร
ควำมเชื่อใจในควำมไว้วำงใจ (Trusting Beliefs) กับควำม ไม่เชื่อใจในควำมไว้วำงใจ (Distrusting Beliefs) จะ
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ส่งผลให้กำรรับรู้ประโยชน์จำกกำรใช้งำนมี ควำมแตกต่ำงกันที่ระดับนัยส ำคัญ 0.001 McKnight และ 
Choudhury (2006) ได้ท ำกำรสรุปว่ำ ควำมคลำงแคลงใจ และควำมไว้วำงใจ มีแนวโน้มจำกกำรพยำกรณ์หรื่อ
ท ำนำยได้ว่ำตัวแปรต่ำงๆ มี ควำมแตกต่ำงกัน โดยที่ ควำมคลำงแคลงใจมีควำมส ำคัญอย่ำงมำกในกำรที่จะท ำให้
เกิดควำมเสี่ยง ในกำรด ำเนินงำนระหว่ำงองค์กรกับลูกค้ำในรูปแบบ B2C 
 
สรุป 
ประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นช่องทำงกำรค้ำที่น่ำสนใจมำก เพรำะนับวันก็ยิ่งมีผู้ใช้งำน
อินเตอร์เน็ตเพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆซึ่งส่งผลให้กำรค้ำทำงอินเตอร์เน็ตขยำยตัวได้อย่ำง รวดเร็วและกำรท ำธุรกิจบน
เว็บไซต์นั้นสำมำรถใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีได้มำกมำยหลำยประกำร ได้แก่  

1. ท ำกำรค้ำได้ตลอด 24 ชั่วโมง และขำยสินค้ำได้ทั่วโลก นักท่องอินเตอร์เน็ตจำกทั่วทุกมุมโลกสำมำรถ
เข้ำมำในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตลอดเวลำผู้ขำยสำมำรถน ำเสนอสินค้ำ ผลิตภัณฑ์ และบริกำรต่ำงๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว 
โดยค ำสั่งซื้ออำจเกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมงและมำจำกที่ต่ำงๆ กัน  

2. ข้อมูลทันสมัยอยู่เสมอ และประหยัดค่ำใช้จ่ำย พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีประโยชน์ที่ส ำคัญมำกอีก
ประกำรหนึ่ง คือ สำมำรถเสนอข้อมูลที่ใหม่ล่ำสุดให้กับลูกค้ำได้ทันทีซึ่งช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดพิมพ์
เอกสำร และประหยัดเวลำในกำรประชำสัมพันธ์  

3. ท ำงำนแทนพนักงำนขำย และเพิ่มประสิทธิภำพกำรขำย พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นสำมำรถท ำงำน
แทนพนักงำนขำยของคุณได้ โดยสำมำรถท ำกำรค้ำในรูปแบบอัตโนมัติ และด ำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็ว ซึ่งเป็นกำร
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจภำยในองค์กรนั้นๆ  

4. แทนหน้ำร้ำน หรือบูทแสดงสินค้ำ พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำมำรถแสดงสินค้ำที่มีอยู่ให้กับลูกค้ำทั่วโลก
ได้มองเห็นสินค้ำของคุณ โดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยตกแต่งหน้ำร้ำน หรือในกำรเดินทำงออกไปในบูทแสดงสินค้ำในที่
ต่ำงๆ  

5. เทคโนโลยีช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้น่ำสนใจยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆ มำช่วยในกำรท ำให้
ผลิตภัณฑ์มีควำมน่ำสนใจยิ่งขึ้น เช่น กำรแสดงสินค้ำโดยผู้ชมสำมำรถดูสินค้ำได้ 180 องศำ หรือลูกค้ำสำมำรถอ่ำน
หัวข้อของหนังสือที่ต้องกำรซื้อก่อนได้  

6. ง่ำยต่อกำรช ำระเงิน พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำมำรถช ำระเงินได้อย่ำงสะดวกสบำยโดยวิธีกำรตัดผ่ำน
บัตรเครดิตหรือกำรโอนเงินเข้ำบัญชีซึ่งจะเป็นระบบอัตโนมัติ  

7. เพิ่มโอกำสทำงธุรกิจ ในโลกพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บริษัทขนำดเล็กสำมำรถมีโอกำสทำงธุรกิจเทียบได้
กับบริษัทขนำดใหญ่ ซึ่งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลำยๆ อย่ำง เป็นต้นว่ำ ชื่อ URL ของบริษัทควรจะจ ำง่ำย กำร
ออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงำมและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ กำรสั่งซื้อและกำรช ำระเงินมีระบบรักษำควำม
ปลอดภัยที่ดี เป็นต้น  

8. สร้ำงควำมประทับใจและพึงพอใจได้มำกกว่ำ ปัจจุบันกำรสั่งซื้อสินค้ำผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ตท ำได้อย่ำง
ง่ำยดำย สินค้ำและบริกำรมีให้เลือกมำกมำยท ำให้ไม่ต้องเสียเวลำในกำรเดินทำง และเสียเวลำไปกับกำรค้นหำ
สินค้ำและบริกำรที่ต้องกำร ลูกค้ำสำมำรถค้นหำสินค้ำที่ต้องกำรได้อย่ำงรวดเร็วที่สุด เช่น ถ้ำลูกค้ำต้องกำรซื้อของ
ตกแต่งบ้ำนจำกเว็บไซต์ Bangpa-in.com ลูกค้ำสำมำรถจะค้นหำสินค้ำจำกประเภทของสินค้ำ หรือค้นหำตำม
รูปแบบที่ต้องกำรได้ ในกรณีที่ลูกค้ำสั่งสินค้ำและได้ให้รำยละเอียดส่วนตัวไว้ ร้ำนค้ำสำมำรถ บันทึก รำยละเอียด
ของลูกค้ำไว้ในฐำนข้อมูลของเรำเพื่อควำมสะดวกของลูกค้ำในกำรสั่งซื้อสินค้ำคร้ังต่อไป (Member System)  
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9. รู้และแก้ปัญหำต่ำงๆ ได้ทันท่วงที พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำมำรถให้บริกำรหลังกำรขำยได้เช่นกัน โดย
ใช้ประโยชน์จำกอีเมล์ในกำรติดต่อลูกค้ำ กำรสร้ำงแบบสอบถำมลูกค้ำเพื่อสอบถำมควำมพึงพอใจต่อสินค้ำและ
บริกำรท ำให้ร้ำนค้ำสำมำรถน ำข้อมูลเหล่ำนี้มำแก้ปัญหำและตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ดียิ่งขึ้นและ
ทันท่วงที 
แนวทางแก้ไข 

1. รัฐต้องเร่งพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรพัฒนำคุณภำพและบริกำรอย่ำงเร่งด่วน พร้อมทั้งก ำหนดรำคำที่
เหมำะสม เพื่อให้ทุกคนเข้ำถึง พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่ำงเท่ำเทียม และใช้ประโยชน์ได้อย่ำงแท้จริง อีกทั้งควร
มีกำรประชำสัมพันธ์ควบคู่ไปด้วย  

2. รัฐและเอกชนจะต้องร่วมมืออย่ำงใกล้ชิดและเร่งด่วนเพื่อพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่ง 
รวมถึงสมรรถนะด้ำนกำรแข่งขันให้แก่สถำบัน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น กำรน ำระบบ 
EDI เข้ำมำใช้  

3. เปิดเสรีบริกำรโทรคมนำคม ด้วยกำรยกเลิกกำรผูกขำดทำงโทรคมนำคมอย่ำงเร็วที่สุด กำรเปิดกำร
แข่งขันอย่ำงเสรีจะท ำให้ผู้ใช้บริกำรไม่ต้องรับภำระค่ำใช้จ่ำยที่สูงเกินไป  

4. รัฐต้องมีกำรวำงแผนระยะยำวเกี่ยวกับกำรใช้ระบบ พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในเรื่องของกำรออก
กฎหมำยตำมหลักสำกลและกฎหมำยข้ำงเคียง เช่น เรื่องภำษี สนับสนุนหรือเป็นตัวแทนดูแลกำรใช้มำตรฐำน
ต่ำงๆ หน่วยงำนที่เป็น Certification Authority (CA) ที่ท ำกำรรับรอง Digital Signature 

5. รัฐจะต้องหำแนวร่วมและพันธมิตรทำงด้ำนยุทธศำสตร์ในกำรเจรจำระหว่ำงประเทศ เพื่อให้พำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มีกติกำสำกลที่เป็นธรรมแก่ทุกประเทศ  

ดังนั้นแล้วเนื่องจำกกำรค้ำออนไลน์หรือกำรค้ำที่ผ่ำนอินเทอร์เน็ต จะยังได้รับกำรสนับสนุนส่งเสริมจำก
ทำงภำครัฐ มำกยิ่งขึ้น แต่เรำคงจะต้องพิจำรณำถึงปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆ ที่ควรจะรู้เพื่อน ำมำเตรียมรับมือและปรับธุรกิจ
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้มีควำมพร้อมมำกข้ึน ปัจจัยต่ำงๆ พอจะสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1. ควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยของข้อมูล (Information Security) 
สิ่งหนึ่งที่อำจจะกล่ำวได้ว่ำเป็นอุปสรรคส ำหรับผู้ประกอบกำร คือ ควำมไม่ปลอดภัยของข้อมูล ระบบรับ

ช ำระเงินผ่ำนบัตรเครดิตอ ำนวยควำมสะดวกสบำยในกำรช ำระเงินล่วงหน้ำ หลังจำกเลือกสินค้ำและใส่ข้อมูล
หมำยเลขบัตรเครดิตของตนผ่ำนเว็บไซต์แล้ว ผู้ซื้อมีควำมเสี่ยงถูกขโมยข้อมูลหมำยเลขบัตรเครดิตไปใช้อย่ำงอื่น 
โดยที่เจ้ำของบัตรไม่รู้และอำจได้รับควำมเดือดร้อนภำยหลัง กำรส่งข้อมูลจึงต้องพัฒนำวิธีกำรเข้ำรหัสซับซ้อน
หลำยขั้นตอน เพื่อให้ข้อมูลของลูกค้ำเจ้ำของบัตรได้รับควำมปลอดภัยสูงสุด จ ำเป็นต้องหำมำตรกำรควบคุมควำม
เสี่ยง เช่น ใช้รหัสลับประจ ำตัวตรวจสอบกำรท ำธุรกรรม อำจท ำให้หลำยคนเกิดควำมรู้สึกว่ำยุ่งยำกในช่วงเวลำ
ระหว่ำงที่รอผลกำรช ำระเงินให้เสร็จสิ้น โดยเฉพำะกลุ่มผู้ที่โอกำส ขำดควำมรู้ทำงเทคโนโลยี ขำดเครือข่ ำยกำร
สื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ เช่น ระบบเคเบิล ระบบโทรศัพท์ และพื้นที่ชนบทห่ำงไกลซึ่งไม่สำมำรถเข้ำถึงและใช้
บริกำรอินเทอร์เน็ตได้ 

2. ระบบกำรช ำระเงินผิดพลำด 
กำรซื้อสินค้ำออนไลน์ยังมีควำมเสี่ยงในระบบกำรช ำระเงิน กรณีช ำระผิดพลำดหรือล่ำช้ำ ไม่ได้รับช ำระ

หรือได้รับช ำระไม่ครบก็เกิดส่วนที่ขำด หรือเกิดจำกกำรทุจริตที่ใช้บัตรเครดิตปลอมหรือได้มำโดยมิชอบ เพรำะยัง
ขำดกำรตรวจสอบกำรใช้บัตรเครดิตบนอินเทอร์เน็ต ตลอดจนปัญหำที่เกิดจำก อุปกรณ์ในระบบขัดข้อง เช่น 
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ สำรสื่อสำร ระบบไฟฟ้ำ ท ำให้ไม่สำมำรถโอนและรับโอนเงิน เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ทั้ง
จำกกระแสไฟฟ้ำขัดข้อง อัคคีภัย ภัยธรรมชำติ กำรเจำะข้อมูลของแฮกเกอร์ ท ำให้ข้อมูลสูญหำยระหว่ำง
ด ำเนินกำรท ำธุรกรรม เนื่องจำกระบบ Backup และ Recovery ไม่สำมำรถรองรับข้อมูลจ ำนวนมำกได้ทั้งหมด 
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3. กำรท ำทุจริตแก้ไขข้อมูล 
กำรทุจริตที่เกิดกับกำรช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์เกิดได้หลำยรูปแบบ ทั้งกรณีกำรช ำระเงินผ่ำนเครื่อง 

ATM กำรซื้อของและโอนเงินทำงคอมพิวเตอร์ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต รวมไปถึงกำรทุจริตสร้ำงรำยกำรปลอม กำร
เปลี่ยนแปลงข้อมูล กำรลักลอบน ำข้อมูลไปใช้ โดยเกิดจำกเจตนำของพนักงำนในองค์หรือบุคคลภำยนอกที่สำมำรถ
ล่วงรู้ข้อมูลและปลอมแปลงแก้ไขกระท ำให้เกิดควำมเสียหำย ตลอดจนกำรท ำลำยข้อมูลจำกไวรัสคอมพิวเตอร์ 
ปัญหำเหล่ำนี้อำจจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ส่งผลต่อควำมเชื่อมั่นด้ำนควำมปลอดภัยและสร้ำงควำมกังวลในหมู่ผู้ซื้อ
สินค้ำออนไลน์  

4. กำรสร้ำงเว็บไซต์ปลอม 
จ ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมำกขึ้น ท ำให้ผู้ประกอบกำรเปิดเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทำงจ ำหน่ำยทำง

ออนไลน์มำกข้ึน ผู้ซื้อทั่วโลกสำมำรถเข้ำถึงร้ำนค้ำบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและค้นหำร้ำนผู้ขำยได้จำกชื่อเว็บไซต์
อย่ำงไรก็ดี มีกลโกงในกำรหลอกขำยสินค้ำออนไลน์ ปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลของผู้บริโภคผ่ำนกำรใช้
งำนอินเทอร์เน็ตโดยที่ผู้ใช้เองไม่รู้ตัว เทคโนโลยีนี้เกิดจำกกลไกของระบบกำรตลำดท ำให้ดักเก็บข้อมูลกำรใช้งำน
อินเทอร์เน็ตได้โดยง่ำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรสืบหำข้อมูล กำรซื้อและควำมสนใจในสินค้ำ หรือแม้แต่กด Like ซึ่งเป็น
โอกำสให้มิจฉำชีพสืบค้นข้อมูลและเปิดร้ำนขำยสินค้ำปลอม หลอกให้โอนเงินค่ำสินค้ำ ส่งสินค้ำปลอมมำให้ สินค้ำ
ไม่ตรงกับที่สั่งซื้อหรือไม่ส่งสินค้ำใดๆ เลย ท ำให้ผู้ซื้อเสียประโยชน์และชื่อเสียงของผู้ประกอบกำรตัวจริงเกิดควำม
เสียหำย  

5. ควำมเสียหำยของผู้ขำย 
ควำมเสี่ยงของผู้ขำยเกิดจำกไม่สำมำรถจะตรวจสอบประวัติของผู้ซื้อว่ำเชื่อถือได้หรือไม่ ไม่สำมำรถ

ตรวจสอบได้ว่ำผู้ที่ท ำรำยกำรขณะนั้นเป็นเจ้ำของบัตรตัวจริง เพรำะระบบกำรช ำระเงินออนไลน์จะระบุให้ผูซื้อ
กรอกหมำยเลข 16 หลักหน้ำบัตร และ 3 หลักสุดท้ำยที่อยู่หลังบัตร จำกนั้ นกรอกชื่อธนำคำรผู้ออกบัตร ชื่อ
เจ้ำของบัตร และวันที่บัตรหมดอำยุ ทำงผู้ซื้อจึงตรวจสอบได้เพียงว่ำชื่อและหมำยเลขเจ้ำของบัตรตรงกัน วงเงิน
เพียงพอส ำหรับกำรช ำระค่ำสินค้ำได้เท่ำนั้น กำรป้องกันปัญหำอำจท ำได้ด้วยกำรให้ให้เจ้ำของบัตรท ำเรื่องขอ 
Password เพื่อกรอกข้อมูลท ำรำยกำรสั่งซื้อของออนไลน์ ซึ่งเป็นกำรระบุตัวตนของผู้ใช้บัตรได้อย่ำงชัดเจน แต่วิธี
นี้ไม่ได้รับควำมนิยมเท่ำที่ควร 

ในกรณีที่สินค้ำหรือบริกำรมีปัญหำ ธนำคำรผู้ให้บริกำรบัตรเครดิตให้สิทธิผู้ถือบัตรปฏิเสธกำรจ่ำยเงินได้
ในกรณีที่ผู้ถือบัตรไม่ได้ท ำรำยกำรหรือไม่ได้รับสินค้ำเฉพำะรำยกำรได้ ซึ่งเป็นระบบป้องกันควำมเสี่ยงอย่ำงหนึ่ง
ของผู้ซื้อออนไลน์ ฝ่ำยผู้ขำยไม่ได้รับกำรคุ้มครองเช่นนั้น หำกมีผู้น ำหมำยเลขบัตรของผู้อื่นมำแอบท ำรำยกำร ย่อม
มีควำมเสี่ยงส่งสินค้ำไปให้กับผู้ที่ไม่ใช่เจ้ำของบัตร และถูกมิจฉำชีพยักยอกสินค้ำนั้นไป ต้องเสียค่ำธรรมเนียมให้กับ
ธนำคำรอีก 3-5 เปอร์เซ็นต์ หรืออำจถูกปรับหลังถูกปฏิเสธกำรช ำระเงินจำกลูกค้ำ (Charge Back) อีกด้วย 

6. อุปสรรคด้ำนโลจิสติกส์ 
สินค้ำที่มีกำรซื้อขำยออนไลน์มำกที่สุด ได้แก่ เสื้อผ้ำและเครื่องแต่งกำย หนังสือ อุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องส ำอำง แต่ส่วนใหญ่เป็นกำรซื้อสินค้ำในประเทศ เพรำะกำรซื้อข้ำมพรมแดนนั้น

มีอุปสรรคด้ำนโลจิสติกส์เป็นปัญหำใหญ่ ไม่ว่ำจะเป็นขั้นตอนกำรน ำเข้ำที่ยุ่งยำก อัตรำภำษีสูงในแต่ละประเทศ 
เครือข่ำยกำรขนส่งที่ไม่มีประสิทธิภำพ อีกทั้งควำมกังวลของผู้บริโภคที่ไม่มั่นใจในตัวสินค้ำจะเหมือนในโฆษณำและ
อำจมีปัญหำในกำรส่งคืน ฝ่ำยผู้ประกอบกำรต้องแบกรับทั้งเร่ืองเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งสินค้ำ ซึ่งอำจไม่คุ้ม
ทุนและมีสิทธิขำดทุนด้วย 

ยุคนี้ระบบอินเทอร์เน็ตมีควำมทันสมัยยิ่งขึ้น กำรซื้อสินค้ำออนไลน์ก ำลังได้รับควำมนิยมอย่ำงมำกและ
ยังคงเติบโตก้ำวหน้ำ เพรำะกำรขยำยช่องทำงกำรตลำดใหม่ในรูปแบบ พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  สอดรับกับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคทุกกลุ่มตั้งแต่วัยรุ่น วัยท ำงำน ไปจนถึงผู้สูงอำยุ ช่องทำงกำรค้ำออนไลน์มีศักยภำพที่ดีใน
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กำรประชำสัมพันธ์สินค้ำโดยตรงแก่ผู้บริโภค แต่ยังคงมองเห็นปัญหำและควำมเสี่ยงในด้ำน ควำมน่ำเชื่อถือของ
สินค้ำและแบรนด์ กำรขนส่งสินค้ำที่ไม่มีประสิทธิภำพหรือขนส่งข้ำมพรมแดน ควำมปลอดภัยของธุรกรรมทำง
กำรเงิน นอกจำกนี้ยังควำมท้ำทำยในด้ำนของกำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศที่ต้องพัฒนำให้ก้ำวหน้ำขึ้นเพื่อเป็น
โอกำสสร้ำงรำยได้ โดยเฉพำะหลังยุค AEC ที่ไทยมีโอกำสขยำยตลำดสู่ประเทศอำเซียนมำกข้ึน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

บทควำมฉบับนี้ส ำเร็จลงได้ ด้วยควำมกรุณำและควำมช่วยเหลือเป็นอย่ำงดียิ่งจำก รองศำสตรำจำรย์ ดร. 
พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี ที่กรุณำให้ค ำแนะน ำและตรวจแก้ไข ข้อบกพร่อง ด้วยควำมเอำใจใส่ตลอดมำตั้งแต่ต้นจน
เสร็จเรียบร้อย  

ขอขอบพระคุณท่ำนผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณำเป็นผู้เชี่ยวชำญพิจำรณำควำมถูกต้องและควำมเที่ยงตรงใน
ด้ำนเนื้อหำ 

ขอขอบพระคุณกลุ่มผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ที่ด ำเนินกิจกำรทำงด้ำน
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) และกลุ่มผู้ประกอบที่ต้องด ำเนินธุรกิจภำยใต้ IT Base  

ขอขอบคุณบิดำ มำรดำ ครู อำจำรย์ทุกท่ำน ที่ประสิทธิ์ประสำทวิทยำกำร และท่ำนอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่ำว
นำมไว้ ณ ที่นี้ ที่ได้กรุณำให้ควำมสะดวก ควำมร่วมมือ ข้อเสนอแนะ และอื่นๆ  
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ประวัติผู้วิจัย 
ชื่อ–นามสกุล อนันตพร วงศ์ค ำ 
วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 10 เดือนมิถุนำยน พ.ศ.2524 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 98 หมู่ที่ 5 ต ำบลหนองหมื่นถ่ำน  
 อ ำเภออำจสำมำรถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 รหัสไปรษณีย์ 45160 
ต าแหน่งหน้าที่การงาน ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหำรธุรกิจและรัฐประศำสนศำสตร์ 
 มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น 
สถานที่ท างานปัจจุบัน 600 ต ำบลสระลงเรือ อ ำเภอห้วยกระเจำ 

จังหวัดกำญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71170 
ประวัติการศึกษา   
พ.ศ.2546 บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรตลำด 
 มหำวิทยำลัยณิวัฒนำ 
พ.ศ.2550 บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรตลำด 
 มหำวิทยำลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
พ.ศ.2560 บริหำรธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น 
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การพัฒนาระบบเบิกสินค้าออนไลน์ 
 
Develop Program System Store Expose Products (Store Online) 
 
ผู้วิจัย   อนันตพร  วงศ์ค ำ 

ศุภเกียรติ  ศิริวิโรจน์ 
กนกวรรณ  อ่วมค ำ 
ก ำไร  ศรีบุญเพ็ง 
สุรพงษ์  พูนทรัพย์ 
รุ้งทิพย์  กุลวงศ์ 
พฤหัส  ปำนรัตน์ 
 

บทคัดย่อ 
 โครงงำนคอมพิวเตอร์นี้ จัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำเอำรูปแบบกำรเรียนรู้ยุคใหม่ที่ใช้สื่อ
ออนไลน์ หรือ อินเตอร์เน็ต (แอพพลิเคชั่น) ซึ่งเป็นสื่อที่ ได้รับควำมสนใจและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน มำประยุกต์
เข้ำกับกำรเรียนรู้ กำรท ำงำนในแผนก โดยได้ศึกษำรูปแบบและ พัฒนำกำรเรียนรู้ในกำรจัดสร้ำงเว็บไซต์
ส ำเร็จรูปนี้ได้ท ำกำรศึกษำค้นคว้ำเนื้อหำควำมรู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องประเภทของคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีเนื้อหำ
เก่ียวกับโปรแกรมแอพพลิเคชั่น  
 โดยผู้จัดท ำโครงงำนสำมำรถพัฒนำออกมำในรูปแบบของเว็บไซต์ได้ด้วยตนเองและน ำมำประยุกต์ใช้ให้
เข้ำกับกำรเรียนรู้กำรท ำงำนในแผนกของตนเองมำกยิ่งขึ้นและได้น ำเสนอบทเรียนผ่ำนเว็บไซต์http://ptstorekk.96.lt/ 
ในกำรเข้ำใช้งำน ทั้งนี้ท ำให้สำมำรถติดต่อสื่อสำรกันได้ระหว่ำงผู้ใช้งำน ผู้ที่เก่ียวข้อง และผู้ที่สนใจ 
 ผู้จัดท ำหวังว่ำ โครงงำนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่ำน หรือนิสิต นักศึกษำ ที่ก ำลังหำข้อมูลใน
กำรศึกษำหำควำมรู้เกี่ยวกับกำรศึกษำระบบโปรแกรมเบิกสินค้ำออนไลน์จำกคลังสินค้ำ หวังว่ำคงเป็นแนวทำง 
ในกำรท ำระบบเก่ียวกับกำร ตัดสต๊อกสินค้ำ กำรรับ กำรจ่ำย สินค้ำ รำยงำน ในงำนคลังสินค้ำ  
 
ค าส าคัญ : แอพพลิเคชั่น คลังสินค้า 
 
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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บทน า 
 กำรจัดกำรสำรสนเทศ หมำยถึง กำรท ำกิจกรรมหลัก ต่ำงๆ ในกำรจัดหำ กำรจัดโครงสร้ำง (organization) 
กำรควบคุม กำรผลิต กำรเผยแพร่และกำรใช้สำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนขององค์กำรทุกประเภท
อย่ำงมีประสิทธิผล ซึ่งสำรสนเทศในที่นี้หมำยถึงสำรสนเทศทุกประเภทที่มีคุณค่ำไม่ว่ำจะมีแหล่งก ำเนิดจำก
ภำยในหรือภำยนอกองค์กำร (Wilson 2003 อ้ำงใน Kirk, 2005, p.21)  

ในปัจจุบันนี้ ผู้คนมำกมำยต่ำงก ำลังให้ควำมสนใจและใช้งำนสิ่งที่เรียกว่ำ “แอพพลิเคชั่น” หรือ 
“แอพ” กันอย่ำงแพร่หลำย เรำอำจจะไม่เข้ำใจควำมหมำยของมันว่ำมันคืออะไรกันแน่ “แอพพลิเคชั่น” คือ 
ซอฟแวร์ประเภทหนึ่งที่ช่วยให้เรำสำมำรถกระท ำกำรบำงอย่ำงได้ตำมควำมต้องกำรของเรำ แอพพลิเคชั่นส ำหรับ
ใช้งำนบนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโน๊ตบุ๊คนั้น เรียกว่ำ “เดสก์ทอป แอพพลิเคชั่น (Desktop Applications)” 
ส่วนแอพพลิเคชั่นที่ท ำงำนบนเครื่องอุปกรณ์พกพำทั้งหลำย เรียกว่ำ “โมบำยล์ แอพพลิเคชั่น (Mobile 
Applications)” เมื่อเรำรันแอพพลิเคชั่น มันจะท ำงำนอยู่ภำยใต้ระบบปฏิบัติกำรตลอดเวลำจนกว่ำเรำจะท ำกำร
ปิดมันไป ภำยในเวลำเดียวกัน อำจมีหลำยแอพพลิเคชั่นที่ก ำลังท ำงำนพร้อมกันในระบบปฏิบัติกำร เรำเรียก
กระบวนกำรนี้ว่ำ “มัลติแทสกิ้ง (Multitasking)” 

กำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลส ำหรับเก็บข้อมูลสินค้ำและกำรรับ-จ่ำย สินค้ำในแผนกคลังสินค้ำ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บข้อมูลให้มีควำมเป็นระบบมำกยิ่งขึ้น ท ำให้ง่ำยในกำรค้นหำข้อมูลสินค้ำ เพื่อน ำข้อมูล
ดังกล่ำวไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำแผนกคลังสินค้ำให้ดียิ่งขึ้น เช่น กำรเบิกสินค้ำ กำรรับสินค้ำ และกำรจ่ำย
สินค้ำ กำรตัดสต๊อก กำรค้นหำ และกำรน ำเสนอรำยงำน เพื่อที่จะรองรับสินค้ำที่จะมำกขึ้นในอนำคตนี้ด้วย ซึ่ง
ในตอนนี้ระบบกำรบริหำรจัดกำรสต๊อกสินค้ำ ซึ่งใช้วิธีจดใส่สมุดบัญชีหรือบันทึกใน Excel ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
เท่ำที่ควร เกิดกำรเก็บข้อมูลที่ผิดพลำด กำรท ำงำนไม่มีกำรใช้ข้อมูลร่วมกันเท่ำทีค่วร ต่ำงคนต่ำงบันทึกข้อมูล ท ำ
ให้เวลำสรุปข้อมูลแต่ละเดือนท ำให้ข้อมูลไม่ตรงกัน ไม่ตรงตำมสินค้ำที่อยู่ในสต๊อก ข้อมูลสูญหำยเนื่องจำกเป็น
กำรเก็บไว้ในสมุด ไม่มีกำรเก็บรักษำข้อมูลที่ดี และ อุปกรณ์ IT มีจ ำนวนไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำน ดังนั้นผู้ท ำ
โครงงำน จึงมีควำมสนใจที่จะพัฒนำระบบโปรแกรม สต๊อกสินค้ำ (ออนไลน์) นี้ขึ้นมำ เพื่อแก้ปัญหำที่เกิดขึ้น โดย
พัฒนำระบบโปรแกรมเช็คสต๊อกสินค้ำ กำรรับสินค้ำ กำรเบิกสินค้ำ  เพื่อสำมำรถเช็คสต๊อกสินค้ำได้ถูกต้อง 
ชัดเจน เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล ออกรำยงำน ป้องกันควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้นได้ 

 
วัตถุประสงค์ 
 กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรเบิกสินค้ำจำกคลังสินค้ำ (Store Online) เพื่อช่วยกำรท ำงำนในแผนก
คลังสินค้ำและวิเครำะห์หำสำเหตุและออกแบบระบบโปรแกรมกำรเบิกสินค้ำในสต๊อกสินค้ำ (ออนไลน์) 

1. เพื่อศึกษำและออกแบบระบบฐำนข้อมูลกำรเบิก-จ่ำย เก็บข้อมูล คลังสินค้ำ 
2. เพื่อสร้ำงระบบฐำนข้อมูลสินค้ำในคลังสินค้ำ ส ำหรับจัดกำรข้อมูล กำรเบิก-จ่ำย สินค้ำในคลังสินค้ำ

โดยใช้ระบบฐำนข้อมูล phpMyadmin 
3. เพื่อบันทึกข้อมูลสินค้ำและกำรบริหำรข้อมูลลงในระบบฐำนข้อมูลแผนกคลังสินค้ำโดยใช้ค ำสั่ง SQL 
4. เพื่อค้นหำต ำแหน่งของสินค้ำ ค้นห้ำสินค้ำที่จะหมดหรือหมดในคลังสินค้ำ ค้ำหำกำรเบิกสินค้ำในแต่

ละวัน ค้นหำรำยละเอียดกำรเบิกสินค้ำ  
5. เพื่อพัฒนำระบบงำนและระบบโปรแกรมเบิกสินค้ำในสต๊อกสินค้ำ (ออนไลน์) 
6. เพื่อน ำมำใช้งำนในกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
7. เพื่อให้เกิดกำรใช้ข้อมูลร่วมกันอย่ำงเป็นปัจจุบัน มีกำรจัดเก็บข้อมูลลงในฐำนข้อมูล 
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ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำมำรถอธิบำยควำมส ำคัญของเทคโนโลยีสำรสนเทศในด้ำนที่มีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมด้ำนต่ำง ๆ ของผู้คนไว้หลำยประกำรดังต่อไปนี้ (จอห์น ไนซ์บิตต์ อ้ำงถึงใน ยืน ภู่วรวรรณ) 
 ประกำรที่หนึ่ง เทคโนโลยีสำรสนเทศ ท ำให้สังคมเปลี่ยนจำกสังคมอุตสำหกรรมมำเป็นสงัคมสำรสนเทศ 
 ประกำรที่สอง เทคโนโลยีสำรสนเทศท ำให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจำกระบบแห่งชำติไปเป็นเศรษฐกิจ

โลก ที่ท ำให้ระบบเศรษฐกิจของโลกผูกพันกับทุกประเทศ ควำมเชื่อมโยงของเครือข่ำยสำรสนเทศท ำให้
เกิดสังคมโลกำภิวัฒน์ 

 ประกำรที่สำม เทคโนโลยีสำรสนเทศท ำให้องค์กรมีลักษณะผูกพัน มีกำรบังคับบัญชำแบบแนวรำบมำก
ขึ้น หน่วยธุรกิจมีขนำดเล็กลง และเชื่อมโยงกันกับหน่วยธุรกิจอื่นเป็นเครือข่ำย กำรด ำเนินธุรกิจมีกำร
แข่งขันกันในด้ำนควำมเร็ว โดยอำศัยกำรใช้ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และกำรสื่อสำรโทรคมนำคม
เป็นตัวสนับสนุน เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่ำยและรวดเร็ว 

 ประกำรที่สี่ เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเทคโนโลยีแบบสุนทรียสัมผัส และสำมำรถตอบสนองตำมควำม
ต้องกำรกำรใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ที่เลือกได้เอง 

 ประกำรที่ห้ำ เทคโนโลยีสำรสนเทศท ำให้เกิดสภำพทำงกำรท ำงำนแบบทุกสถำนที่และทุกเวลำ 
 ประกำรที่หก เทคโนโลยีสำรสนเทศก่อให้เกิดกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรระยะยำวขึ้น อีกทั้งยังท ำให้วิถี

กำรตัดสินใจ หรือเลือกทำงเลือกได้ละเอียดขึ้น 
กล่ำวโดยสรุปแล้ว เทคโนโลยีสำรสนเทศมีบทบำทที่ส ำคัญในทุกวงกำร มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงโลกด้ำนควำม
เป็นอยู่ สังคม เศรษฐกิจ กำรศึกษำ กำรแพทย์ เกษตรกรรม อุตสำหกรรม กำรเมือง ตลอดจนกำรวิจัยและกำร
พัฒนำต่ำง ๆ 

 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 

1.1 ทฤษฎีองค์กรฐำนสำรสนเทศ (Information Based Organization) 
ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ (2552) อธิบำยว่ำ ควำมรู้ หมำยถึง ประสบกำรณ์จริง ที่เกิดจำกกำรเห็นจริงได้ลง

มือปฏิบัติจริง หรืออำจหมำยถึงประสบกำรณ์ที่ท ำให้สำมำรถท ำงำนได้ส ำเร็จ (Effectiveness) ควำมรู้ใน
ควำมหมำยทำงวิทยำกำรคอมพิวเตอร์หมำยถึง กฎในกำรท ำงำน หรือ ถ้ำ-แล้ว (If-Then) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
เหตุ สำเหตุ หรือ เหตุกำรณ์ และผลสะท้อน หรือผลลัพธ์ (Effect or Result) ควำมรู้อำจหมำยถึงสำรสนเทศที่
ใช้ในกำรท ำงำน (Information for Action) จ ำเป็นในกำรตรวจสอบหรือพิจำรณำเพื่อให้งำนได้ผล หรือควำม
เสี่ยงต่ ำ ควรรู้ว่ำข้อมูลสำรสนเทศอะไรที่จ ำเป็นที่ต้องใช้ประกอบกำรท ำงำน แก้ปัญหำ หรือตัดสินใจ ซึ่งเกิดจำก
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนจริงและได้ผล ซึ่งคนที่ไม่มีประสบกำรณ์จริงจะไม่ทรำบข้อมูล หรือสำรสนเทศใดที่
ส ำคัญในกำรทงำน ดังนั้น ในกำรท ำงำนใด ๆ นอกเหนือจำกได้รับประสบกำรณ์กำรท ำงำนให้ส ำเร็จแล้ว คนที่มี
ควำมรู้ประสบกำรณ์จะมีควำมรู้ในกำรใช้สำรสเทศต่ำง ๆ ส ำหรับประกอบกำรท ำงำน ตัดสินใจ และแก้ปัญหำ 

กำรจัดกำรควำมรู้ หมำยถึง กำรบริหำรจัดกำรองค์กรโดยเน้นกำรใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ของ
คนท ำงำน รวมทั้งสำรสนเทศที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรท ำงำนเพื่อเพิ่มผลผลิตแก่องค์กรให้สำมำรถแข่งขันได้ใน
อุตสำหกรรมนั้น ๆ เพื่อกำรด ำรงอยู่ขององค์กร และชีวิตและครอบครัวของพนักงำนร่วมกัน 

1.2 กำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร 
ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ (2552) อธิบำยว่ำ องค์กร (Organization) หมำยถึง กำรรวมกันของสมำชิกตั้งแต่ 

2 คนขึ้นไป และมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน องค์กรก็หมำยถึงคน หรือ พนักงำนทุ กคนที่เป็นสมำชิกขององค์กร            
ถ้ำปรำศจำกสมำชิกเหล่ำนี้องค์กรก็มีสภำพเป็นแค่ทรัพย์สิน เช่น อำคำร เครื่องจักร หรือ ส ำนักงำนเท่ำนั้น ที่ไม่
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สำมำรถด ำเนินกำรหรือสร้ำงผลผลิตต่ำง ๆ ได้ในที่นี้คนที่เป็นสมำชิกอำจรวมถึงผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนใน
องค์กร ผู้บริหำรมีบทบำทและควำมรับผิดชอบตั้งแต่กำรจัดหำทุนและบุคลำกรเพื่อท ำงำนผลิตหรือบริกำร
ตลอดจนท ำกำรตลำด กำรขำย กำรส่งมอบ กำรบริกำรก่อนและหลังกำรขำย ส่วนผู้ปฏิบัติหมำยถึง ผู้ที่ท ำงำนใน
หน้ำที่ต่ำง ๆ ทั้งด้ำนกำรผลิตหรือบริกำรรวมทั้งงำนสนับสนุนผู้บริหำรต่ำง ๆ ข้ำงต้น 

ในสภำพกำรแข่งขันในปัจจุบัน โดยเฉพำะในยุคโลกำภิวัฒน์ ซึ่งมีกำรแข่งขันทั้งภำยในประเทศ และ
ระหว่ำงประเทศในระดับนำนำชำติ ท ำให้องค์กรจ ำเป็นต้องมีกลยุทธ์ (Strategy) และวิธีกำรเอำชนะกำรแข่งขั้น
ทำงธุรกิจในรูปแบบต่ำง ๆ ได้แก่ กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ภำพควำมส ำเร็จขององค์กรที่มุ่งหวังและมีควำม
เป็นไปได้สูง เพื่อระดมทุนและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย (Stake Holders) 

กำรก ำหนดพันธกิจ คือ วิธีกำรที่จะพัฒนำองค์กร หรือขั้นตอนกำรด ำเนินงำนใด ๆ ที่จะท ำให้องค์กร
บรรลุควำมมุ่งหวังตำมวิสัยทัศน์ โดยต้องแสดงกลยุทธ์ (Strategy) แก่ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้สนับสนุนองค์กรเพื่อระดม
ทุนในกำรจัดหำทรัพยำกรต่ำง ๆ รวมทั้งแสดงต่อลูกค้ำเพื่อให้ได้รับควำมไว้วำงใจในผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร 
ตลอดจนแสดงต่อพนักงำนขององค์กรเองเพื่อให้มีควำมรู้สึกมั่นคงในชีวิตครอบครัว มีอนำคตที่ ดี สำมำรถด ำรง
องค์กรอยู่ได้ในกำรแข่งขันทำงธุรกิจและเศรษฐกิจ ดังนั้น สมำชิกขององค์กรทุกๆ คนจ ำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจ
ในกำรท ำงำนให้บรรลุควำมมุ่งหวังร่วมกัน 

 ในกำรจัดกำรควำมรู้ ผู้บริหำรองค์กรจะต้องมุ่งเน้นจัดกำรบุคลำกรและสำรสนเทศที่ใช้ในกำรท ำงำน
ต่ำง ๆ โดยเฉพำะควำมรู้ในกำรท ำงำนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Task Knowledge) ประสบกำรณ์และสร้ำง
สนเทศในงำนที่ส ำคัญ ๆ ในกำรแข่งขันหรือจ ำเป็นต่อควำมส ำเร็จขององค์กรเพื่อพัฒนำผลผลิต คุณภำพงำน
บริหำร และจัดกำรควำมเสี่ยงให้สำมำรถแข่งขันทำงธุรกิจกับคู่แข่งได้ และให้องค์กรบรรลุควำมมุ่งหวัง 

ในกำรแข่งขั้นทำงธุรกิจขององค์กรเพื่อกำรอยู่รอดในเศรษฐกิจฐำนควำมรู้ (Knowledge Based 
Economy) คือ ระบบเศรษฐกิจที่ขึ้นกับกำรสร้ำง กำรกระจำย กำรใช้ควำมรู้ และกำรสร้ำงสำรสนเทศ องค์กร
จ ำเป็นต้องลงทุนอย่ำงต่อเนื่องทั้งด้ำนกำรวิจัยพัฒนำ กำรศึกษำและกำรฝึกอบรม โครงสร้ำงหรือรูปแบบในกำร
บริหำรงำนเพิ่มผลผลิต ซึ่งกิจกรรมเหล่ำนี้เก่ียวข้องกับบุคลำกรโดยตรงทั้งสิ้น องค์กรต้องด ำเนินกำรหรือพัฒนำ
ต่อยอดประสบกำรณ์ของคนท ำงำนเพื่อสร้ำงควำมรู้ใหม่ในกำรประยุกต์ใช้งำนวิธีกำรบริหำรงำนต่ำง ๆ ให้เกิด
กำรเพิ่มผลผลิต 

ทั้งนี้ องค์กรต้องกำรควำมสำมำรถใหม่ ๆ ในกำรบริหำรจัดกำรอยู่เสมอเพื่อใช้ในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ 
เช่น สมรรถนะบุคลำกร (Competency) กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (Competitiveness) กำร
เรียนรู้ (Learning) นวัตกรรม (Innovation) กำรพัฒนำภำวะผู้น ำ (Leadership Development) กำรจัดกำร
กำรเปลี่ยนแปลง (Change Management) ควำมเร็ว (Speed) กำรเน้นยุทธศำสตร์ (Strategic Focused) และ
กำรเน้นลูกค้ำ (Customer Focused) เป็นต้น 

1.3 กระบวนกำรจัดกำรข้อมูล สำรสนเทศ และควำมรู้ขององค์กร 
ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ (2552) อธิบำยว่ำ กระบวนกำรพัฒนำและใช้ควำมรู้ในองค์กร อำจเริ่มจำกกำร

ประมวลผลข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในกำรด ำเนินงำน (Data Processing) โดยระบบสำรสนเทศต่ำง ๆ ภำยใน
องค์กรจะประมวลผลข้อมูลต่ำง ๆ ทั้งที่อยู่ในรูปตัวเลข และตัวอักษรให้เนสำรสนเทศ ( Information) เพื่อใช้
ประกอบกำรท ำงำน แก้ปัญหำ และตัดสินใจร่วมกัน ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนจะน ำสำรสนเทศไปกลี่นกรอง หรือลง
รำยละเอียดจริงโดยกำรน ำไปใช้ในกำรท ำงำน กำรแก้ไขปัญหำ และกำรตัดสินใจจริง ท ำให้เกิดเป็นควำมรู้ในเหตุ
ผลกละผลในกำรท ำงำนหรือรวมทั้งรู้ว่ำสำรสนเทศอะไรที่จ ำเป็นในกำรท ำงำน (Working Information) ที่จะท ำ
ให้เกิดประสิทธิผลในกำรท ำงำน ดังนั้น ควำมรู้ คือ ควำมเชื่อมั่นในวิธีกำรท ำงำนให้ส ำเร็จขององค์กร ควำมรู้ต้อง
เกิดจำกกำรได้ท ำจริงในสิ่งที่เหมือนหรือใกล้เคียงและควำมรู้หรือผู้มีควำมรู้จะเป็นที่ยอมรับในสังคมองค์กร เป็น
ตัวเลือกหรือวิธีที่องค์กรยอมรับและเลือกใช้ไปท ำงำนก่อนเสมอ ผู้บริหำรองค์กรมีหน้ำที่ส ำคัญได้แก่ 
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1. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ในงำนของตนให้สำมำรถแข่งขันได้ 
2. จัดหำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเป็นเครื่องมือหรือเครื่องทุ่นแรงให้กับคนท ำงำนใช้ควำมรู้

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3. พัฒนำคนท ำงำนใช้ควำมรู้ให้มีควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเพื่อเพิ่มผลผลิตให้แก่งำนหรือ

ส่วนงำนที่ตนเองรับผิดชอบ ตัวอย่ำเช่น วงจรกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ(Total Quality management) 
4. ปรับปรุงกำรสื่อสำรและกำรประสำนงำน (Collaboration) ของบุคลำกรในกำรเรียนรู้ 

แก้ปัญหำ ตัดสินใจ หรือท ำงำนต่ำง ๆ ร่วมกันให้มีประสิทธิผลสูง  
2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ จ ำเป็นต้องอำศัยงบประมำณค่ำใช้จ่ำยด้ำนวัสดุอุปกรณ์สูง ไม่ว่ำจะ
เป็นระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่ำย ต้องมีผู้เชี่ยวชำญพร้อมผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมสำมำรถ 
รวมทั้งกำรวำงแผนกำรพัฒนำระบบและกำรน ำวัสดุอุปกรณ์ไปใช้อย่ำงรอบคอบรัดกุม  จึงจะบรรลุผลตำม
เป้ำหมำย แม้เทคโนโลยีสำรสนเทศจะมีประโยชน์ แต่กำรน ำมำใช้ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดไม่ใช่
เร่ืองง่ำย เพรำะเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ เช่น ซอฟต์แวร์บำงตัว กว่ำจะเรียนรู้วิธีใช้
ประโยชน์ได้ครบถ้วน อำจมีซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ออกจ ำหน่ำยอีกแล้ว กำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศจึงต้องมี
วิธีกำรที่เหมำะสม มิฉะนั้นอำจเกิดปัญหำกับหน่วยงำนได้  
3. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สำมำรถจ ำแนกเป็นกลยุทธ์กำรจัดกำรที่ส ำคัญ 3 ด้ำน คือ กลยุทธ์ระบบสำรสนเทศ กลยุทธ์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และกลยุทธ์ระบบกำรจัดกำรสำรสนเทศ ซึ่งกลยุทธ์ทั้ง 3 นี้ ต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกับนโยบำย
กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ แผนงำนขององค์กำรรวมทั้งวิธีกำรด ำเนินงำน กล่ำวคือ ต้องกำรจัดท ำระบบสำรสนเทศ
อะไร ใครเป็นผู้ใช้ระบบ ใช้ในงำนลักษณะใด ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอะไรในกำรสร้ำงระบบจึงจะบรรลุผล
ส ำเร็จ ตำมวัตถุประสงค์ และมีระบบกำรจัดกำรอะไรในกำรจัดสรรทรัพยำกรควบคุมกำรใช้ให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

3.1 กลยุทธ์ระบบสำรสนเทศ คือ กำรก ำหนดระบบสำรสนเทศที่ต้องกำรว่ำ ต้องกำรสร้ำงระบบ
สำรสนเทศอะไร (what) และเพรำะอะไร (why) เช่น เป็นระบบสำรสนเทศทั้งองค์กำร หรือเป็นระบบระดับฝ่ำย
งำนในองค์กำร ลักษณะและรูปแบบของสำรสนเทศที่ต้องกำรคืออะไร ซึ่งควำมต้องกำรสำรสนเทศต้องสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ขององค์กำร ซึ่งเป็นแผนงำนองค์กำรที่ก ำหนดว่ำหน่วยงำนควรมีระบบสำรสนเทศอะไรบ้ำง
ในช่วง 3 ถึง 5 ปีข้ำงหน้ำ รวมทั้งแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีเพื่อให้สนองเป้ำหมำยดังกล่ำว  ระบบเหล่ำนี้มี
โครงสร้ำงข้อมูล ฐำนข้อมูลอะไร และมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงไร 

 กำรก ำหนดควำมต้องกำรระบบสำรสนเทศว่ำ องค์กำรต้องกำรระบบใด อำจใช้กำรวิเครำะห์ระบบ
สำรสนเทศของทั้งองค์กำร จ ำแนกตำมหน้ำที่กำรท ำงำน กระบวนกำรท ำงำน และข้อมูลที่ต้องใช้ หรืออำจใช้กำร
วิเครำะห์เชิงกลยุทธ์ โดยใช้วิธีวิเครำะห์ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

3.2 กลยุทธ์เทคโนโลยีสำรสนเทศ คือ กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศไปใช้ เพื่อจัดท ำหรือพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ โดยพิจำรณำว่ำ ระบบสำรสนเทศที่ต้องกำรนั้นมีกิจกรรมหรือกระบวนกำรท ำงำนใด  ที่ต้องใช้
เทคโนโลยี ใช้อุปกรณ์ เทคนิคอะไร จะท ำได้อย่ำงไร (how) เป็นต้นว่ำ ต้องกำรเครื่องคอมพิวเตอร์แบบใด 
จ ำนวนเท่ำไร ซอฟต์แวร์อะไร อุปกรณ์ส ำหรับใช้บันทึก จัดเก็บข้อมูล และแสดงผลลัพธ์ ระบบจัดกำรฐำนข้อมูล 
และฐำนข้อมูลที่เก่ียวข้อง รวมถึงกำรสื่อสำรข้อมูลและครือข่ำยคอมพิวเตอร์ต่ำง ๆ เพื่อน ำไปใช้ในงำนแต่ละงำน
ที่เก่ียวข้อง 
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3.3 กลยุทธ์ระบบกำรจัดกำรสำรสนเทศ คือ กำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้กำรจัดท ำระบบสำรสนเทศส ำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ โดยพิจำรณำว่ำ จะสำมำรถท ำได้อย่ำงไร และท ำอย่ำงไรจึงเกิด
ประสิทธิภำพ ดังนั้นกลยุทธ์ระบบกำรจัดกำรสำรสนเทศจึงเก่ียวข้องกับประเด็นกำรจัดกำร 3 ประกำร คือ  

1. ประเด็นปัญหำของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและ กำรท ำแผนกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ  

2. ประเด็นกำรจัดกำรทรัพยำกรในกำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ ซึ่งได้แก่ กำรจัดองค์กำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล ทรัพยำกรกำรเงิน และ 

3. ประเด็นกำรควบคุมควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จันทร์พร เสงี่ยมพักตร์ (2549)ได้ศึกษำกำรจัดกำรระบบสำรสนเทศของสถำนศึกษำในอ ำเภอเมือง
เชียงใหม่ โดยผู้วิจัยมีควำมสนใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรจัดกำรระบบสำรสนเทศของสถำนศึกษำในอ ำเภอ
เมืองเชียงใหม่ ประชำกรที่ใช้คือ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 38 คน และผู้ปฏิบัติงำนด้ำนระบบสำรสนเทศของ
สถำนศึกษำ จ ำนวน 38 คน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 ในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ปี
กำรศึกษำ 2548 เครื่องมือเป็นแบบสอบถำมที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวข้ำงต้น น ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์โดยใช้
ควำมถี่และร้อยละผลกำรศึกษำสรุปได้ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เห็นว่ำได้ปฏิบัติแทบทุกขั้นตอนของ
กำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ คือ ขั้นกำรรวบรวมข้อมูล ขั้นกำรตรวจสอบข้อมูล ขั้นกำรประมวลผลข้อมูล ขั้น
กำรน ำเสนอข้อมูลและสำรสนเทศ และขั้นกำรจัดเก็บข้อมูลและสำรสนเทศ ส่วนปัญหำที่พบ คือ กำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นของข้อมูล กำรตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีกำรเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีต 
งบประมำณในกำรประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูลกำรน ำเสนอข้อมูลและสำรสนเทศโดยใช้สไลด์ และกำรจัดเก็บ
ข้อมูลและสำรสนเทศโดยใช้วีดีทัศน์บุคลำกรมีจ ำกัด มีภำระงำนมำก ขำดควำมรู้ควำมช ำนำญ และไม่มี
ผู้รับผิดชอบโดยตรง 

วิศิษฎ์ ลิ้มพัฒนสิริ (2549 : บทคัดย่อ) ศึกษำพบว่ำกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรพัสดุ
กำรศึกษำ ส ำหรับสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของรัฐ ที่สำมำรถท ำงำนได้ทั้งแบบเครื่องเดี่ยวและระบบเครือข่ำยใน
ลักษณะของกำรประยุกต์ใช้บนเว็บด้วยภำษำ PHP และฐำนข้อมูล MySQL บน Apache เว็บเซิร์ฟเวอร์ใน
สภำวะจ ำกัดด้ำนก ำลังคน งบประมำณ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยพัฒนำระบบสำรสนเทศด้วยวงจรพัฒนำ
ระบบและใช้เคร่ืองมือทำงทฤษฎีสำรสนเทศต่ำงๆ 

เทวัญ ทองพลับ (2548) ได้ศึกษำกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรส ำหรับงำนบริหำรคณะ
บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน
ให้กับผู้ปฏิบัติงำน โดยกำรรวบรวมข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง ในคณะ
บริหำรธุรกิจ และกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ฝ่ำยงำนต่ำงๆ จัดเก็บ แล้วน ำมำวิเครำะห์โดยใช้แนวคิด วงจรกำรพัฒนำ
ระบบ พบว่ำ กำรจัดเก็บข้อมูลของคณะบริหำรธุรกิจ ไม่เป็นระบบ ท ำให้มีโอกำสสูญหำยของข้อมูลได้ กำรค้นหำ
ข้อมูลท ำได้ยำก ขำดกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงงำน ผู้บริหำรขำดข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนกำรตัดสินใจท ำให้กำร
ด ำเนินงำนของคณะบริหำรธุรกิจยังไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร ดังนั้นจึงได้พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
จัดกำรของคณะบริหำรธุรกิจ โดยใช้ภำษำ PHP Version 4.2.3 เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำระบบงำนภำยใต้
ระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล MySQL โดยระบบที่พัฒนำขึ้นมำสำมำรถแสดงผลลัพธ์ได้ 2 รูปแบบ คือ กำร
แสดงผลทำงจอภำพและแสดงผลทำงเครื่องพิมพ์ และจำกกำรวิเครำะห์ระบบงำนเดิม แต่ละงำนยังใช้ระบบ
จัดกำรข้อมูลในรูปแบบเอกสำร มีกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพียงบำงส่วน เช่น งำนบุคลำกร งำนด้ำนงบประมำณ
ใช้โปรแกรมส ำเร็จส ำนักงำนในกำรจัดเก็บข้อมูล ไม่มีระบบฐำนข้อมูลรวมและขำดกำรเชื่อมโยงข้อมูล             
ซึ่งจ ำเป็นต้องพัฒนำเพื่อให้ระบบข้อมูลต่ำงๆ มีกำรเชื่อมโยงกัน สำมำรถค้นหำได้ง่ำย และพัฒนำเป็นระบบ
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สำรสนเทศในองค์กรต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำระบบงำนผู้ที่ควรจะมีบทบำทอย่ำงมำกในกำรร่วม
พัฒนำ คือ ผู้ปฏิบัติงำน และผู้ใช้ระบบ  

จันทิรำ จันทร์เลิศ (2548) ได้ศึกษำกำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรประกันคุณภำพของ
สถำนขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเชียงใหม่ เขต 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำสภำพกำรจัดกำร
ระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 4 และเพื่อศึกษำกำรมีข้อมูลสำรสนเทศที่มีควำมสัมพันธ์กับมำตรฐำนกำรศึกษำ และตัวบ่งชี้ ฉบับ
ปรับปรุง 2547 พบว่ำ ยังไม่มีระบบสำรสนเทศที่ใช้ในระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเนื่องจำกกำร
บริหำรงำนในยุคปัจจุบันมีควำมซับซ้อนขึ้น มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยี ซึ่งกำรมีระบบสำรสนเทศที่ดี
จะช่วยให้เกิดควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน เพื่อให้ทุกหน่วยงำนพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศที่เป็นระบบ
พร้อมที่จะน ำไปใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้นลดควำมซ้ ำซ้อนในกำร
ปฏิบัติงำน โดยใช้กำรออกแบบวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลสำรสนเทศกับมำตรฐำนกำรศึกษำและตัว
บ่งชี้ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2547 และน ำเสนอผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 5 คน เพื่อตรวจสอบควำมสอดคล้อง และ
ควำมถูกต้อง และควำมครอบคลุมด้ำนเนื้อหำ ทั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ เป็นแบบสอบถำมจำกกลุ่ม
ประชำกรที่เป็นข้ำรำชกำรประจ ำสถำนศึกษำในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำเชียงใหม่ เขต 4 ซึ่งเป็นสถำนศึกษำที่
ได้รับกำรประเมินคุณภำพจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ : สมศ. ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2547 จ ำนวน 52 โรงเรียน จำกครูผู้รับผิดชอบงำนสำรสนเทศ จ ำนวน 52 คน และครูผู้รับผิดชอบ
งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ จ ำนวน 52 คน ผลกำรวิเครำะห์ ทุกโรงเรียนมีกำรสร้ำงระบบข้อมูลสำรสนเทศ ที่
มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับควำมต้องกำรใช้งำน และใช้สำรสนเทศเป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจ  กำรก ำหนด
นโยบำยและกำรวำงแผนได้เป็นอย่ำงดี 
 สมพงษ์ แจ่มยวง (2547 : บทคัดย่อ) ศึกษำพบว่ำ กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์นี้ ใช้
หลักกำรของวงจรพัฒนำระบบสำรสนเทศโดยเริ่มจำกกำรศึกษำและวิเครำะห์ปัญหำของกำรควบคุมพัสดุ
ครุภัณฑ์ กำรออกแบบฐำนข้อมูล กำรพัฒนำระบบ กำรทดสอบและติดตั้งระบบ และกำรประเมินโดยผู้บริหำร
และเจ้ำหน้ำที่พัสดุในสถำบันเทคโนโลยีรำชมงคลวิทยำเขตขอนแก่นจ ำนวน 5 คน กำรพัฒนำระบบนี้ใช้ระบบ
กำรจัดกำรฐำนข้อมูล MySQL และโปรแกรม PHP 
 พันธ์ศักดิ์ ปิ่นไชย (2545 : บทคัดย่อ) ศึกษำพบว่ำวัตถุประสงค์ของกำรค้นคว้ำอิสระเรื่อง กำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศส ำหรับกำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง กำรจัดซื้อและกำรจ ำหน่ำย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศส ำหรับกำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง กำรจัดซื้อ และกำรจัดจ ำหน่ำย 
   
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

ระบบจัดกำรกำรเบิกสินค้ำออนไลน์ (Store Online) สำมำรถท ำให้กำรจัดกำรระบบเบิกสินค้ำ
ออนไลน์ มีควำมสะดวกและรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น ซึ่งในระบบจะประกอบไปด้วย ผู้ดูแลระบบ (Admin) และ
ผู้ใช้งำนระบบ (User) ซึ่งในส่วนของผู้ดูแลระบบ สำมำรถจัดกำรสินค้ำ เช่น เพิ่มข้อมูลสินค้ำ แก้ไขข้อมูลสินค้ำ 
ลบข้อมูลสินค้ำ เรียกดูข้อมูลสินค้ำ ตรวจสอบจ ำนวนสินค้ำรับเข้ำ รำยงำนสินค้ำคงเหลือประจ ำวัน และในส่วน
ของผู้ใช้งำน สำมำรถเบิกสินค้ำได้อย่ำงสะดวกมำกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น สำมำรถเบิกสินค้ำผ่ำนโทรศัพท์มือถือ 
(Smartphone) สำมำรถค้นห้ำข้อมูลกำรเบิกสินค้ำ เช่น ค้นหำด้วยชื่อสินค้ำ ชื่อผู้เบิกสินค้ำ วันที่เบิกสินค้ำ 
เดือนปีที่เบิกสินค้ำ เป็นต้น แก้ไขข้อมูลกำรเบิกสินค้ำ ลบข้อมูลกำรเบิกสินค้ำออกจำกระบบ  และออกรำยงำน
ยอดสินค้ำคงเหลือ ณ ปัจจุบันภำยในวันนั้นๆ ได้ 
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จำกกำรพัฒนำระบบจัดกำรกำรเบิกสินค้ำออนไลน์ (Store Online) ขึ้นมำเพื่อให้ผู้ใช้งำนได้ท ำกำรเบิก
สินค้ำ ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว ตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ในระดับหนึ่งได้แล้วนั้น ทำงผู้พัฒนำระบบยังต้องท ำกำรพัฒนำ
ระบบให้มีกำรใช้งำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรค้นหำข้อมูล กำรบันทึกข้อมูล กำรออกรำยงำน 
รวมไปถึงกำรเข้ำถึงข้อมูลของระบบ ในกรณีที่มีข้อผิดพลำดต่ำงๆ เกิดขึ้น 
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โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ คุณภาพบริการ และ
ความภักดีของลูกค้า กรณีศึกษา: ลูกค้าสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางในประเทศของสนามบิน
นานาชาติ หาดใหญ่ 
 
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 
 
ผู้วิจัย   อนุวัต  สงสม 

หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุระหว่างการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
คุณภาพบริการ ความพึงพอใจของลูกค้า และความภักดีของลูกค้าสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางภายในประเทศ 
กลุ่มตัวอย่างคือผู้โดยสารที่ใช้บริการสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ จ่านวน 300 ราย ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ โมเดลสมการ
โครงสร้างที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 ตัวแปรแฝง และ 14 ตัวแปรสังเกตได้ การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล ด้วยโมเดลสมการโครงสร้างและโปรแกรมส่าเร็จรูป 
LISREL ผลการวิจัยพบว่า โมเดลการวัดสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2/df = 1.83, CFI = 0.97, RMSEA 
= 0.043, SRMR = 0.046) โดยมีค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างของมาตรวัดอยู่ระหว่าง 0.67-0.85 และค่าความ
แปรปรวนเฉลี่ยที่ถูกสกัดได้อยู่ระหว่าง 0.59-0.83 เช่นเดียวกับโมเดลสมการโครงสร้างที่มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (2/df = 1.91, CFI = 0.94, RMSEA = 0.046, SRMR = 0.049) โดยพบว่าความภักดีของ
ลูกค้า ได้รับอิทธิพลทางตรงจากปัจจัยด้านคุณภาพบริการมากที่สุด ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.59 ขณะเดียวกัน
ยังได้รับอิทธิพลทางตรงจากปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.38          
ณ ระดับนัยส่าคัญทางสถิติ .05 นอกจากนี้ ยังพบว่าความพึงพอใจของลูกค้า ยังมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ความภักดีของลูกค้า ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.53 คุณประโยชน์จากผลการวิจัยฉบับนี้จะช่วยเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดและการวางแผนธุรกิจของสายการบินต้นทุนต่่า ซึ่งจะช่วยน่าพาให้ธุรกิจไปสู่
เป้าหมายของความยั่งยืนในระยะยาว 
 
ค่าส่าคัญ : คุณภาพบริการ, การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ, ความภักดี, สายการบินต้นทุนต่่า 
 
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 

271



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 
 
บทน่า 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งในแง่ขนาดและการแข่งขันที่รุนแรง 
โดยการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันรายได้ของอุตสาหรรมการบินให้เพิ่มสูงขึ้น 
โดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต่่า (Low Cost Carrier) ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 49 เมื่อเปรียบเทียบกับ
สายการบินที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบ (Full Service Carrier) ที่มีอัตราการเติบโตเพียงร้อยละ 7 เท่านั้น 
(ศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์, 2560) 

การแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจการบินดังกล่าว ท่าให้สายการบินต่างๆ ต้องมุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์เพื่อจูง
ใจลูกค้าในรูปแบบต่างๆ จากการใช้เคร่ืองมือ “การสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing 
Communication: IMC)” ผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ เช่น Social Media ประเภท Facebook และ Line เป็น
ต้น รวมถึงการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และป้ายบิลบอร์ด ตลอดจนการที่สายการบินเป็นผู้ให้การ
สนับสนุนงานกิจกรรมต่างๆ อย่างกว้างขว้าง เพื่อให้สายการบินสามารถที่จะเอาชนะใจผู้โดยสารได้ 
ขณะเดียวกันสายการบินยังต้องมุ่งเน้น “คุณภาพบริการ (Service Quality)” ซึ่งเป็นหัวใจส่าคัญของธุรกิจ
บริการ คุณภาพของการบริการดังกล่าว จะถูกวัดโดยความรู้สึกของลูกค้าหรือผู้รับบริการ การให้บริการจะมี
คุณภาพหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการรับรู้จากการได้รับบริการของลูกค้า หรือที่เรียกว่าการรับรู้คุณภาพบริการ 
(Perceived Service Quality) ซึ่งผลลัพธ์จากการรับรู้คุณภาพบริการหากเป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้า 
จะท่าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และเกิดความภักดี (Customer Loyalty) ตามล่าดับ  

การสร้างความภักดีของลูกค้านับว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ธุรกิจสายการบินควรให้ความส่าคัญ เพราะมีการ
กล่าวถึงและยอมรับกันมากว่าทศวรรษแล้ว เนื่องจากการแสวงหาลูกค้าใหม่จะมีต้นทุนที่สูงกว่าการรักษาลูกค้า
เดิมถึง 5 เท่า (Chiou & Droge, 2006) ในปัจจุบันจึงมีงานวิจัยทางด้านการตลาดจ่านวนมากที่ให้ความส่าคัญ
กับความภักดีของลูกค้าในแง่มุมต่างๆ และองค์กรธุรกิจพร้อมที่จะลงทุน เพื่อยกระดับความภักดีของลูกค้าใ ห้
สูงขึ้น เพราะนอกจากจะมีต้นทุนที่ถูกกว่าการแสวงหาลูกค้าใหม่แล้ว การสร้างความภักดีดังกล่าว ยังมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับการบอกต่อของลูกค้าแบบปากต่อปาก (Lewis & Soureli, 2006) การเพิ่มส่วนแบ่ง
การตลาด (Chaudhuri & Holbrook, 2001) และการเพิ่มความสามารถในการท่าก่าไรขององค์กร จึงถือได้ว่า
ความภักดีของลูกค้าที่มีต่อสายการบิน เป็นรากฐานที่ส่าคัญในการพัฒนาความได้เปรียบทางการแข่งขันแบบ
ยั่งยืนของธุรกิจ 
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จากบทบาทและความส่าคัญของตัวแปรหลักข้างต้น คือ การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ คุณภาพ
บริการ และความภักดีของลูกค้า งานวิจัยฉบับนี้จึงสนใจวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างตัวแปรดังกล่าว โดยพัฒนา
ความสัมพันธ์ในรูปแบบสมการโครงสร้าง ในบริบทของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าเส้นทางการบินในประเทศ ซึ่ง
มีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 49 ดังกล่าวมาแล้ว โดยเลือกศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้บริก ารสนามบิน
นานาชาติหาดใหญ่ ซึ่งเป็นสนามบินที่รองรับการให้บริการทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพราะอยู่ใกล้กับประเทศ
เพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย และสิงคโปร์ ทั้งนี้ผลการวิจัยที่ได้รับ จะสามารถน่าไปเป็นแนวทางในการก่าหนดแนว
ปฏิบัติและกลยุทธ์ส่าหรับธุรกิจสายการบิน และธุรกิจที่เก่ียวข้องต่อไป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

(1) เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ คุณภาพ
บริการ ความพึงพอใจ และความภักดีของลูกค้าสายการบินต้นทุนต่่าภายในประเทศ ของสนามบินนานาชาติ
หาดใหญ่  

(2) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัย 

(1) การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing Communication:IMC) กระบวนการ
ของการพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดที่ใช้การจูงใจหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง  เพื่อมุ่ง
สร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยการพิจารณาวิธีการสื่อสารตรา
สินค้า เพื่อท่าให้ผู้บริโภคเป้าหมายได้รู้จักสินค้า และน่าไปสู่ความรู้ ความคุ้นเคย และความเชื่อมั่นในตราสินค้า 
โดยการวัด IMC ของงานวิจัยฉบับนี้ อาศัยแนวคิดของ Kotler and Keller (2012) ซึ่งพิจารณา IMC จาก 6 มิติ 
คือ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดกิจกรรม การใช้พนักงานขาย และการตลาด
ทางตรง และผลจากการทบทวนวรรณกรรมของนักวิชาการและนักวิจัยหลายท่าน เช่น เกล้ากมล สุริยันต์ 
(2554) ภัทรศศิร์ พรประภา (2555) และนิวรรณ เตือนใจยา (2556) ต่างให้ข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกันว่า การ
สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า 

 (2) คุณภาพบริการ (Service Quality) แนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) 
ซึ่งได้มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ส่าหรับวัดคุณภาพบริการทางธุรกิจ ซึ่งเรียกว่า SERVQUAL โดยยึดหลักความ
แตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้า โดยพิจารณาจาก 10 องค์ประกอบ และต่อมาพัฒนา
เกณฑ์การประเมินคุณภาพบริการหรือแบบวัดคุณภาพบริการดังกล่าวขึ้นใหม่ โดยเหลือเพียง 5 องค์ประกอบ 
คือ ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) ความเที่ยงตรง (Reliability) การตอบสนองต่อลูกค้า 
(Responsiveness) การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า (Assurance) และการรู้จักหรือเข้าใจลูกค้า (Empathy) โดย
งานวิจัยจ่านวนมากที่ยืนยันว่า การรับรู้คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีของลูกค้าในมิติ
ต่างๆ เช่น งานวิจัยของรุ่งโรจน์ สงสระบุญ (2557) พบว่าการรับรู้คุณภาพบริการมีอิทธิพลต่อการบอกต่อแบบ
ปากต่อปาก (Word of Mouth) ซึ่งการบอกต่อดังกล่าวเป็นมิติหนึ่งที่ใช้ในการวัดความภักดีของลูกค้า 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Lam, et al. (2004) ที่พบว่าการรับรู้คุณภาพบริการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ความภักดีของลูกค้า ซึ่งวัดความภักดีทั้งเชิงทัศนคติและเชิงพฤติกรรม โดยความภักดีเชิงทัศนคติคือความรู้สึกที่ดี
ที่มีต่อองค์กรผู้ให้บริการ และความภักดีเชิงพฤติกรรมคือการแนะน่าและบอกต่อไปยังลูกค้ารายอื่นๆ รวมถึงการ
ซื้อหรือใช้บริการซ้่า 
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(3) ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) เป็นความรู้สึกของลูกค้า ซึ่งเป็นผลมาจากการ
เปรียบเทียบผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ลูกค้าได้รับกับความคาดหวังก่อนซื้อสินค้าหรือใช้บริการ 
ส่าหรับการวัดความพึงพอใจของงานวิจัยฉบับนี้ เป็นการวัดแบบภาพรวม (Cumulative or Overall 
Transaction) ซึ่งเป็นผลรวมประสบการณ์จากการเข้ามาเกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หรือผู้ให้บริการ (Wang, 
Han and Wen, 2003) ผลจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวแปรส่งผ่าน
(Mediator variable) ระหว่างคุณภาพบริการและความภักดีของลูกค้า (Wang & Chen, 2012) 
 (4) ความภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty) คือ ความตั้งใจและพฤติกรรมของลูกค้าที่ผูกพันกับ 
การซื้อสินค้าหรือบริการที่ตนเองพึงพอใจอย่างสม่่าเสมอ โดยความภักดีของลูกค้านั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง
พฤติกรรมการซื้อและทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ รวมถึงผู้ให้บริการ และองค์กรผู้ให้บริการ เมื่อ
ลูกค้าเกิดทัศนคติที่ดี และความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวระหว่างลูกค้ากับองค์กรแล้ว ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการ
ซื้อซ้่าที่สม่่าเสมอ รวมถึงพฤติกรรมการบอกต่อไปยังบุคคลอื่น และมีส่วนร่วมในการปกป้องสินค้าและบริการ 
และองค์กรผู้ให้บริการที่ตนเองพึงพอใจดังกล่าว โดย Blare, Armstrong and Murphy (2003) ได้น่าเสนอ
แนวคิดความภักดีจากมุมมองของการตลาดทั้งในส่วนของทัศนคติหรืออารมณ์ และพฤติกรรม ซึ่งความภักดีทาง
อารมณ์ ซึ่งเป็นมุมมองเชิงจิตวิทยา (Psychological) เป็นกรณีที่ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดี และผูกพันด้วยเป็นอย่าง
มากต่อตราสินค้านั้น ขณะที่ความภักดีทางพฤติกรรม เป็นการพิจารณาจากพฤติกรรมการซื้อ (Purchase 
Behavior) ซึ่งเป็นความหมายที่ถูกน่ามาใช้มากที่สุด เพราะสามารถสังเกตและวัดได้ง่าย เช่น อัตราการกลับมา
ใช้บริการซ้่า ความถี่ในการซื้อสินค้า หรือจ่านวนเงินจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ เป็นต้น 

ผลจากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว สามารถก่าหนดสมมติฐาน (H1-H5) แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต่างๆ และพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยได้ดังแผนภาพที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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H1 
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วิธีการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างคือตัวแทนของลูกค้าที่ใช้บริการสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 

ซึ่งงานวิจัยนี้ก่าหนดขอบเขตเฉพาะเส้นทางการบินภายในประเทศเท่านั้น โดยก่าหนดขนาดหรือจ่านวนตัวอย่าง
เท่ากับ 300 ราย ซึ่งจ่านวนตัวอย่างดังกล่าวพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ของ Jackson (2003) ที่เสนอว่าอัตราส่วน
ระหว่างจ่านวนตัวอย่างและตัวแปรสังเกตได้ควรจะเท่ากับ 20 ต่อ 1 และใช้เกณฑ์ของ Hair, et al. (2010) ที่
เสนอว่าควรพิจารณาจากค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่าในโมเดล และต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจ่านวน 5-10 คน 
ต่อ 1 ค่าพารามิเตอร์  

ส่าหรับวิธีการสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ซึ่งเริ่มต้นจากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยแบ่งลูกค้าที่ใช้บริการสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ ออกเป็น 
3 กลุ่มตามบริษัทสายการบิน โดยเลือกเฉพาะสายการบินต้นทุนต่่าที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากสุดสามอันดับแรก 
คือ สายการบินไทยแอร์เอเชีย นกแอร์ และไทยไลอ้อนแอร์ โดยก่าหนดโควตาการสุ่มตัวอย่างลูกค้าจากแต่ละกลุ่ม
เท่ากัน กลุ่มละ 100 ราย และในแต่ละกลุ่มใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก เพื่อใหไ้ด้จ่านวนตัวอย่างตามที่ก่าหนดไว้  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ตอน โดยตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของ
ลูกค้าและพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นข้อค่าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และตอนที่ 
2-5 เป็นข้อค่าถามเกี่ยวกับการวัดตัวแปรแฝงต่างๆ ซึ่งข้อค่าถามเป็นมาตรวัดแบบประมาณค่าตามแนวทางของลิ
เคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยในด้านความตรงเชิงเนื้อหา ด้วย
วิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องข้อค่าถาม (IOC) พบว่า มีค่าความสอดคล้องผ่านเกณฑ์ที่ก่าหนดทุกข้อ              
(ค่า IOC มากกว่า 0.50) ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างของมาตรวัดอยู่ระหว่าง 0.835-0.921 และ
มีค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่ถูกสกัดได้ระหว่าง 0.651-0.853  

การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ค่าความถี่และร้อยละ เพื่ออธิบายลักษณะเบื้องต้นของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรมส่าเร็จรูป SPSS และวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่งของตัวแปรสังเกตได้ เพื่อตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปร ด้วยการ
ประมาณค่าด้วยวิธี Maximum Likelihood โดยใช้โปรแกรมส่าเร็จรูป SPSS ขณะที่การทดสอบแบบจ่าลองการ
วัด การทดสอบแบบจ่าลองสมการโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และทดสอบสมมติฐานการวิจัย ใช้โปรแกรม
ส่าเร็จรูป LISREL  
 
ผลการวิจัย 

ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ลูกค้าของสายการบินต้นทุนต่่าในสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ 
ส่วนมากเป็นชาวไทยคิดเป็นร้อยละ 87.25 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 12.75 เป็นชาวต่างชาติ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 63.45 มีอายุอยู่ระหว่าง 25-31 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.50 การศึกษา
ระดับปริญญาตรีร้อยละ 41.16 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนร้อยละ 34.65 และมีรายได้ต่อเดือน 20,001-
30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.25 ส่าหรับลักษณะการใช้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยใช้บริการสายการบิน
ไทยแอร์เอเชียมากที่สุด ร้อยละ 39.85 ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่่าเฉลี่ย 2-4 ครั้งต่อปี ใช้บริการเพื่อการ
ท่องเที่ยว และเดินทางเพื่อท่าธุระในสัดสว่นเท่ากัน ร้อยละ 25.00 ซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ก่อนการ
เดินทาง (ร้อยละ 39.45) เวลา 11.00-13.00 น.เป็นช่วงเวลาที่เดินทางมากที่สุด (ร้อยละ 30.75) ราคาบัตร
โดยสารสายการบินต้นทุนต่่าที่ซื้ออยู่ระหว่าง 1,001-1,500 บาท (ร้อยละ 32.45) ซื้อบัตรโดยสารผ่านทาง 
Website ของสายการบิน (ร้อยละ 67.35)  
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ผลการตรวจสอบโมเดลการวัด (Measurement Model) ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 4 ตัวแปรแฝง 
และ 14 ตัวแปรสังเกตได้ พบว่า มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2/df = 1.83, CFI = 0.97, RMSEA = 
0.043, SRMR = 0.046) ค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างของมาตรวัด (Construct Reliability) มากกว่า 0.60 
และค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่ถูกสกัดได้ (Average Variance Extracted) มากกว่า 0.50 แสดงว่าองค์ประกอบ
มีค่าความเชื่อมั่นสูง และสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรในองค์ประกอบได้ดี (Hair, et al., 2010) 
หรือกล่าวง่ายๆ คือ ตัวแปรแฝงที่น่ามาพัฒนาโมเดลความภักดีของลูกค้าสายการบินต้นทุนต่่าในงานวิจัยนี้ 
รวมถึงข้อค่าถามในแบบสอบถามที่ใช้วัดตัวแปรสังเกตได้มีความเหมาะสม 
 การทดสอบโมเดลสมการโครงสร้าง (SEM Model) ซึ่งเป็นโมเดลรวมพบว่า มีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ (2/df = 1.91, CFI = 0.94, RMSEA = 0.046, SRMR = 0.049) ตัวแปรแฝงทั้ง 3 ตัวแปร คือ 
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ คุณภาพบริการ และความพึงพอใจของลูกค้า สามารถอธิบายถึงความภักดี
ของลูกค้าต่อสายการบินต้นทุนต่่าได้ร้อยละ 81.35 และเมื่อพิจารณาน้่าหนักองค์ประกอบของตัวแปรแฝงการ
สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ พบว่า การส่งเสริมการขาย และการโฆษณา มีค่าน้่าหนักองค์ประกอบมากที่สุด 
โดยมีค่าน้่าหนักเท่ากับ 0.81 (p<.05) และ 0.78 (p<.05) ตามล่าดับ ขณะที่ตัวแปรแฝงคุณภาพบริการ ด้านการ
ตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า และความเที่ยงตรงของบริการ มีค่าน้่าหนักองค์ประกอบ
ใกล้เคียงกัน คือ เท่ากับ 0.87-0.88 (p<.05) ขณะที่ตัวแปรแฝงความภักดีของลูกค้า พบว่า การกลับมาใช้บริการ
ซ้่า มีค่าน้่าหนักองค์ประกอบมากที่สุดเท่ากับ 0.81 (p<.05) รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าน ่าหนักองค์ประกอบ และค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของตัวแปรต่างๆ ในโมเดล 
 

ตัวแปรแฝง/ตัวแปรสังเกตได ้ ค่าน้่าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน R2 
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
-การโฆษณา  0.78 0.61 
-การประชาสัมพันธ์  0.60 0.25 
-การส่งเสริมการขาย  0.81 0.68 
-การจัดกิจกรรม  0.52 0.29 
-การใช้พนักงานขาย  0.45 0.21 
-การตลาดทางตรง 0.52 0.29 
คุณภาพบริการ 
-ความเป็นรูปธรรมของบริการ  0.54 0.35 
-ความเที่ยงตรง  0.87 0.76 
-การตอบสนองต่อลูกค้า  0.88 0.77 
-การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า 0.87 0.76 
-การรู้จักหรือเข้าใจลูกค้า 0.73 0.55 
ความภักดีของลูกค้า 
-การบอกต่อแบบปากต่อปาก 0.76 0.58 
-การใช้บริการซ้่า 0.81 0.68 
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ส่าหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มีการยอมรับสมมติฐานทุกข้อและสามารถสรุปได้ว่า  การ
สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ สามารถมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความภักดีของลูกค้า โดยในกรณีที่มี
อิทธิพลทางตรงมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.38 เช่นเดียวกับคุณภาพบริการที่สามารถมีอิทธิพลทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อความภักดีของลูกค้า กรณีที่มีอิทธิพลทางตรงจะมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.59 นอกจากนี้ 
ยังพบว่าการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการและคุณภาพบริการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้า โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.43 และ 0.67 ตามล่าดับ ซึ่งความพึงพอพอใจของลูกค้าดังกล่าวท่า
หน้าที่เป็นตัวแปรส่งผ่าน และสามารถมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีของลูกค้า โดยมีขนาดอิทธิพล
เท่ากับ 0.53 รายละเอียดดังภาพที่ 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธพิลระหว่างตัวแปรในโมเดล 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยตามสมมติฐานข้อ H1 และ H3 ซึ่งพบว่า “การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการมีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า” ผลวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Ghorbani, et al. (2013) ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา และธีระ เตชะมณีสถิตย์ (2557) สามารถอภิปรายได้ว่า ผล
การรับรู้สารสนเทศในเชิงบวกผ่านกระบวนการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  จะส่งผลต่อความรู้สึกท่าให้ให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และการแสดงออกเชิงพฤติกรรมในรูปแบบการซื้อซ้่า และการบอกต่อแบบปากต่อปาก 
(Word of Mouth) ของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดมูลค่าตราสินค้าของ Agarwal and Rao (1996) ที่มี
ลักษณะ “รับรู้-สนใจ-ชื่นชอบ-แสดงออก (Awareness-Interest-Desire-Action: AIDA)” นอกจากนี้ เมื่อ
พิจารณาค่าน้่าหนักองค์ประกอบของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่พบว่าการส่งเสริมการขายมีค่าน้่าหนัก
องค์ประกอบมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดระดับความพร้อมของผู้ซื้อ (Buyer Readiness Stage) ซึ่งอธิบาย
ว่าการส่งเสริมการขายจะเป็นสิ่งกระตุ้นจูงใจเกิดความสนใจ (Attention) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเกิด
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ความสัมพันธ์ระหว่างกิจการและลูกค้า โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นวงจร ซึ่งเริ่มต้นจากความรู้สึก
คุ้นเคย (Acquaintance) การสร้างความสัมพันธ์ (Buildup) และพัฒนาไปสู่การสร้างความต่อเนื่องในการซื้อ
สินค้าหรือใช้บริการของลูกค้าต่อไป (อนุวัต สงสม, 2559) 

การอภิปรายผลตามสมมติฐานข้อ H2 และ H4 ที่พบว่า “การรับรู้คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงเชิง
บวกต่อความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า” สามารถอภิปรายได้ว่าการรับรู้คุณภาพบริการจะส่งผลต่อการ
เกิดทัศนคติในลักษณะของความชื่นชอบ ความพึงพอใจ และเกิดพฤติกรรมการซื้อและการใช้บริการ ตามล่าดับ 
การรับรู้คุณภาพบริการจากสายการบิน ซึ่งเกิดจากการพิจารณาคุณภาพของบริการจากพนักงาน อาจเรียกว่า
เป็นการพิจารณาประสิทธิภาพการท่างานของผลิตภัณฑ์ หากความคาดหวังของลูกค้าและประสิทธิภาพการ
ท่างานของผลิตภัณฑ์หรือบริการมีความสอดคล้องกัน หรือมีการรับรู้ผลการท่างานของบริการที่ดี จะส่งผลให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ซึ่งอาจยกระดับเป็นความชื่นชมยินดี (Delighted) และความภักดี ตามล่าดับ และส่งผล
โดยตรงต่อการซื้อหรือการใช้บริการซ้่า รวมถึงการแนะน่า บอกต่อไปยังลูกค้ารายอื่นๆ ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Chao et al. (2009) 

การอภิปรายผลตามสมมติฐานข้อ H5 ที่พบว่า “ความพึงพอใจของลูกค้ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ความภักดีของลูกค้า” ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช และคณะ (2557) 
ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่าความพึงพอใจของลูกค้าที่ได้รับหลังจากการใช้บริการสายการบิน เป็นการประเมินผล
ภายหลังจากที่ใช้บริการไปแล้ว โดยเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังก่อนใช้บริการกับบริการที่ได้รับจริงๆ สาย
การบินจึงต้องพยายามที่จะสร้างความต่างระหว่างความคาดหวังและบริการที่ลูกค้าได้รับจริงให้มีช่องว่างน้อย
ที่สุด โดยพยายามสร้างความพอใจผ่านสิ่งที่นอกเหนือความคาดหวังก่อนการใช้บริการ โดยสายการบินควรมี
สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับความต้องการของลูกค้า เพื่อจะได้ตอบสนองได้ตรงจุด ขณะเดียวกันควรใช้เครื่องมือใน
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความภักดีของลูกค้าที่มีต่อสายการบิน ทั้งในแง่ของ
ความภักดีในเชิงทัศนคติที่อยู่ในรูปแบบของความตั้งใจที่จะใช้บริการ หรือความภักดีในเชิงพฤติกรรมที่อยู่ใน
รูปแบบของการกลับมาใช้บริการซ้่า และการแนะน่าหรือบอกต่อไปยังบุคคลอื่นๆ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน่าผลการวิจัยไปใช้นั้น สายการบินควรให้ความส่าคัญกับการก่าหนดกลยุทธ์ด้าน
บริการ เพราะเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าสายการบินมากที่สุด โดยอาจก่าหนดต่าแหน่ง 
(Positioning) ของบริการที่เหนือคู่แข่ง ทั้งในแง่คุณภาพบริการจากพนักงาน การตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าด้วยการน่าเสนอนวัตกรรมบริการใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ขณะเดียวกันควรจัดโปรแกรมส่งเสริมการขาย 
รวมถึงการโฆษณาอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นองค์ประกอบของการสื่อสารการตลาดที่มีค่าน้่าหนักมากที่สุด สิ่ง
เหล่านี้จะส่งผลต่อความรู้สึกของลูกค้า ท่าให้ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และการแสดงออกเชิงพฤติกรรมใน
รูปแบบการบอกต่อแบบปากต่อปาก และการกลับมาใช้บริการซ้่า ซึ่งจะช่วยน่าพาให้ธุรกิจไปสู่เป้าหมายของ
ความยั่งยืนในระยะยาว 

ส่าหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป อาจท่าการวิจัยแบบผสมผสาน โดยมีทั้งการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ อาจมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มลูกค้าของสายการบิน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านมาก
ขึ้น ขณะเดียวกันอาจเพิ่มตัวแปรอื่นๆ ที่คาดว่าจะมีผลต่อความภักดีของลูกค้าเข้ามาพิจารณาร่วมด้วย 
นอกจากนี้ อาจท่าการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลระหว่างกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันระหว่างลูกค้าชาว
ไทยและชาวต่างชาติ 
 
 

278



เอกสารอ้างอิง 
เกล้ากมล สุริยันต์. (2554). การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และความพึงพอใจ ที่มีผลต่อความภักดีใน 

ตราสินค้าเครื่องส าอางเกาหลี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ สาขาบริหารธุรกิจ 
(การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา และธีระ เตชะมณีสถิต. (2557). รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ 
ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพตราสินค้า ระหว่างผลิตภัณฑ์เครื่องส่าอางตราสินค้าไทยกับตราสินค้า 
ต่างประเทศในระบบขายตรง. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี. 8(2), 41-59. 

นิวรรณ เตือนใจยา. (2556). การศึกษาความสัมพันธ์ของการสื่อสารแบบบูรณาการต่อการรับรู้ และความพึง 
พอใจบิ๊กคาเมร่า ที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร 
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ และบัณฑิต ผังนิรันดร์. (2557). การสร้างความภักดีต่อการใช้บริการ 
ของบริษัท การบินไทย จ่ากัด (มหาชน). วารสารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวิชาการ, 
17(34): 93-110. 

ภัทรศศิร์ พรประภา. (2555). โมเดลการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อ 
ตราสินค้า ส าหรับรถยนต์ยุโรปในประเทศไทย. ดุษฎีนิพนธ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
อีสเทิร์นเอเชีย. 

รุ่งโรจน์ สงสระบุญ. (2557). การรับรู้คุณภาพการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารแบบปาก 
ต่อปากของโรงพยาบาลเอกชน. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 5(2), 16-29. 

ศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์. (2560). บทวิเคราะห์เชิงลึกด้านอุตสาหกรรม. สืบค้น 22 ธันวาคม 2560, จาก  
https://www.scbeic.com/th/eic_analysis/list/1413276531043. 

อนุวัต สงสม. (2559). การวิเคราะห์โครงสร้างกลุ่มพหุของคุณค่าตราสินค้าส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่  
 ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ คณะนิเทศศาสตร์และ 

นวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ่าปี 2559. 
Aggarwal, M. K., and Rao, V. R. (1996). An Empirical Comparison of Consumer-Based  

Measures of Brand Equity. Marketing Letters. 7(3), 237-47. 
Chaudhuri, A., & Holbrook, M. B. (2001). The chain of effects from brand trust and brand  

affect to brand performance: The role of brand loyalty. Journal of Marketing, 65(April), 
81-93. 

Chiou, J. S., & Droge, C. (2006). Service quality, trust, specific asset investment, and  
expertise: direct and indirect effects in a satisfaction-loyalty framework. Journal of  
the Academy of Marketing Science, 34(4), 613-627. 

Ghorbani, H., Abdollahi, H. M., and Chini, M. (2013). An Empirical Investigation on the  
Impact of Corporate Social Responsibility on Brand Equity within Perceived Service 
Quality Framework. Mediterranean Journal of Social Sciences. 4(6), 111-125. 

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis: A 
Global Perspective (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 

Jackson, D. L. (2003). Revisiting Sample Size and Number of Parameter Estimates: Some 
Support for the N: q Hypothesis. Structural Equation Modeling. 10(1): 128-141.  

Kotler, P., and Keller, L. K. 2012. Marketing Management. (14th ed). Upper Saddle River,  

279

https://www.scbeic.com/th/eic_analysis/list/1413276531043


NJ: Pearson Education. 
Lam, S. Y., Shanker, V., Erramili, M. K., & Musthy, B. (2004). Customer value, satisfaction,  

loyalty, and switching costs: An illustration from business-to-business service  
context. Journal of the Academy of Marketing Science, 32(3), 293-311. 

Lewis, B. R., & Soureli, M. (2006). The antecedents of consumer loyalty in retail banking.  
Journal of Consumer Behavior, 5(2), 15-31. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service  
quality and its implications for future research. Journal of Marketing, 49(1), 41-50. 

Wang, M. C., Lee, Y. D., & Chen, S. Y., (2012). The mediating effect of quality of service on  
the effectiveness of employee training and customer satisfaction. International 
Research Journal of Finance and Economics, 90, 146–153. 

 
 

280



 
 

การสังเคราะห์กรอบและตัวบ่งชี้คุณค่าส าหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบัน 
อุดมศึกษาไทยตามแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าและดัชนีชี้วัดแบบสมดุล  
 
Synthesis the Value for Doctoral Program in Education Science in Thai Higher 
Education Institutes by Value Chain and Balanced Scorecard Approach 
 
ผู้วิจัย   ดร.กฤษณะ บุหลัน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
   
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดกรอบและตัวบ่งชี้คุณค่าของหลักสูตร
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย และข้อเสนอแนะการสร้างคุณค่าส าหรับหลักสูตรศึกษา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสาร ต ารา 
และวิจัยที่เก่ียวกับแนวคิดดังกล่าว  
 ผลการวิจัยก าหนดกรอบ และตัวบ่งชี้คุณค่าของหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบัน 
อุดมศึกษาไทย และวิเคราะห์การบูรณาการแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าและแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุลจากเอกสาร 
พบว่าได้ตัวบ่งชี้เชิงคุณค่าทั้งหมด 18 ตัวบ่งชี้ตามแต่ละมุมมองภายใต้กิจกรรมสนับสนุนและกิจกรรมหลักนั้น 
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทยอื่นๆ ควรน าเป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนา
คุณค่ากับหลักสูตรของแต่ละสถาบันเพื่อให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของปัจจุบันและสอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยสามารถน าตัวบ่งชี้คุณค่ามาก าหนดในการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อให้หลักสูตรต่างๆสามารถด าเนินการได้อย่างมีทิศทางและก่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อสถาบัน  โดยมี
ข้อเสนอแนะการพัฒนาหลักสูตรควรก าหนดให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของสังคมภายนอก แต่ต้อง
ไม่ท าให้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหายไป  
 
ค าส าคัญ : ตัวบ่งชี้ /คุณค่า/ 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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บทน า  
 คุณภาพของมหาวิทยาลัยไทยที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกควรมีระบบการคัดเลือกนักศึกษา
นักศึกษาที่มีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรวมถึงการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (เกรียงศักดิ์ 
เจริญวงศ์ศักดิ์,2552) ปัจจุบันพบว่าในหลายจังหวัดของประเทศไทยมีการเปิดสอนสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ คือ 
การเรียนการสอนวิชาในด้านบริหารการศึกษา และอีกหลายสาขาด้านศึกษาศาสตร์โดยมีหลายสถาบัน 
อุดมศึกษาเปิดสอนส่วนใหญ่มักจะเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาโท ปัจจุบันการเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตร์มักมุ่ง
เปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (นอกเวลา) ทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และเอกชนในระดับปริญญาโทจ านวนมาก แต่ในปัจจุบันพบว่าสถาบันอุดมศึกษาต่างๆที่จะเปิดหลักสูตรหรือ
ก าลังด าเนินการอยู่นั้นควรเปิดหลักสูตรโดยค านึงตัวบ่งชี้ย่อยการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ก าหนดไว้ว่า
การเปิดหลักสูตรปริญญาโทหรือเอกต้องมีอาจารย์ประจ าวุฒิระดับปริญญาเอกที่ตรงสาขา แต่อย่างไรก็ตามหาก
จะให้การจัดการหลักสูตรได้ผลสัมฤทธิ์จริงๆควรได้มีการศึกษากรอบและตัวบ่งชี้เชิงคุณค่าในการจัดการหลักสูตร
อย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการของสถาบัน  

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่าในการจัดการหลักสูตรควรมีกรอบและ
ตัวบ่งชี้อะไรบ้างต่อการจัดหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อให้เกิดคุณค่า 
(Value) ฉะนั้นผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าของ ไมเคิล อี พอตเตอร์ (Porter,1985) รวมทั้งแนวคิดดัชนี         
ชี้วัดแบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC) ของแคปแลนด์ และนอร์ตัน (Kaplan&Norton,2008) มาเป็น
กรอบเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) โดยสังเคราะห์แนวคิดทั้งสองแนวคิดซึ่งน ามาใช้ก าหนดเป็นกรอบ
แนวความคิด (Conceptual Framework) ตัวบ่งชี้ (Indicators)  

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสังเคราะหก์รอบและตัวบ่งชี้คุณค่าของหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา
ไทยตามแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 
 2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการสร้างคุณค่าส าหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบัน 
อุดมศึกษาไทย 
 
วิธีการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

แบบวิเคราะห์เอกสารโดยเป็นการน าแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าของสถาบันอุดมศึกษาไทยมาบูรณาการกัน
กับแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุลเพื่อใช้ในการก าหนดกรอบและตัวบ่งชี้คุณค่าของหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 รวบรวมเอกสาร บทความ วารสาร พระราชบัญญัติ รายงานประจ าปี งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวกับ
คุณค่าการจัดการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ซึ่งเกี่ยวกับแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ไทยและต่างประเทศและแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุลของสถาบันอุดมศึกษาไทยและต่างประเทศ ผู้วิจัยน า
เอกสารทั้งหมดมาท าการคัดเลือกโดยผ่านการประเมินความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของเอกสาร  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 น าเอกสารมาวิเคราะห์แนวคิดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของสถาบันอุดมศึกษาและดัชนีชี้วัดแบบสมดุลของ
สถาบันอุดมศึกษาจะน าไปใช้เพื่อวิเคราะห์คุณค่าของหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
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ผลการวิจัย 
 1) ก าหนดกรอบ และตัวบ่งชี้คุณค่าของหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย 
ผู้วิจัยได้ทบทวน และวิเคราะห์การบูรณาการแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าและแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุลจากเอกสาร 
เช่น แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกรอบแนวคิดใน การวิเคราะห์คุณค่าของหลักสูตรศึกษา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทยจากร่างกรอบสังเคราะห์แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า และแนวคิดดัชนีชี้วัด
แบบสมดุล โดยน าตัวชี้วัดในแต่ละมุมมองตามแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุลในเชิงการศึกษาซึ่งอ้างอิงมาจาก 
Kaplan & Norton (2008) และการแบ่งกิจกรรมสนับสนุน และกิจกรรมหลักตามแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าในเชิง
อุดมศึกษาซึ่งอ้างอิงมาจากการสังเคราะห์แนวคิดจากนักวิชาการหลายท่าน ผู้วิจัยพบว่าได้ตัวบ่งชี้เชิงคุณค่า
ทั้งหมด 18 ตัวบ่งชี้หลักตามแต่ละมุมมองภายใต้กิจกรรมสนับสนุนและกิจกรรมหลัก เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ 
1 โดยแสดงตามตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ผลการสังเคราะห์แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain: VC) กับแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC) 
 

แนวคดิห่วงโซคุ่ณค่า 
(Value Chain : VC) 

 
แนวคดิสมดุล 
กระดานคะแนน   
(Balanced Scorecard 
:BSC) 

กิจกรรมสนับสนุนหรืองานท่ัวไปของหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(Support Activities) 

กิจกรรมหลักหรือพันธกิจของหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Primary Activities) 

1) มุมมองด้าน
ผลตอบแทนต่อ
สังคม (ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย) 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 1: 
ผู้บริหาร อาจารยป์ระจ า รวมถึง 

เจ้าหน้าที่ในหลักสูตร มีการ 
ด าเนินกิจกรรมเพือ่สงัคม

(Kaplan&Norton,2004 ; Groves 
etal,1997 และตัวบ่งช้ีการประกัน 

คุณภาพที่ 5.1 / 5.2) 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2:  
การด าเนินกจิกรรมเพื่อสังคมของกจิการ

นิสิต ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของ
หลักสูตร 

(Hataibat,2011;Kaplan&Norton,2004  
และตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพที่ 3.1 / 

5.1/ 5.2) 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3:  
ระบบสารสนเทศของหลกัสูตรสามารถเป็น

ประโยชน์ต่อผู้สนใจภายนอก 
(Merwe&Cronje,2004 และตัวบง่ช้ีการประกัน 

คุณภาพที่ 7.3) 
 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 4:  

รูปแบบ (ระบบ กลไก และกระบวนการ) การบริการวิชาการแก่สงัคมของอาจารย์ในหลกัสูตร
เป็นประโยชน์ต่อสังคมภายนอก 

((Kaplan&Norton,2004 ; Groves etal,1997; Hataibat,2011 และตัวบ่งช้ีการประกัน
คุณภาพที่ 5.1/ 5.2) 

 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 5: 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตรเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมภายนอก 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,2551 และตัวบ่ง 
ช้ีการประกันคุณภาพที่ 6.1 

 

                      
 

2) มุมมองด้าน
ผู้รับบริการ (ผู้เรียน) 

 

ตัวบ่งช้ีที่:  6 
การจัดอาคารสถานที ่
ห้องเรียน ห้องสมุดสือ่ 

การเรียนการสอน หอ้งประชุม  
และอื่นๆได้ค านึงถึงประโยชน์ผู้เรียน 

ในหลักสูตร  
(Groves etal,1997 และ 
ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ 

ที่ 2.5) 

ตัวบ่งช้ีที่:  7 
การบริหารและพัฒนาชมรมหรือสมาคม

ศิษย์เก่าได้ค านึงถึงกิจกรรมทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียนในหลักสูตร 
(Hataibat,2011 และตัวบ่งช้ีการ 

ประกันคุณภาพที่ 3.2 
 

ตัวบ่งช้ีที่:  8 
ระบบสารสนเทศของหลกัสูตร.สามารถเป็น

ประโยชน์ต่อเรียนในหลักสูตร  
(Merwe&Cronje,2004 และตัวบง่ช้ีการประกัน

คุณภาพที่ 7.3) 
 

ตัวบ่งช้ีที่:  9 
การเรียนการสอนของ

หลัก เหมาะสมกับผู้เรียน 
และมีความทันสมัย 

(Groves etal,1997 และ 
ตัวบ่งช้ีการประกัน 

คุณภาพที่ 2.6) 
 

ตัวบ่งช้ีที่:  10 
การวิจัยในหลักสูตรเป็นประโยชน์

ต่อผู้เรียน 
(Groves etal,1997  

และตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพที่ 4.1) 
 

ตัวบ่งช้ีที่:  11 
การบริการวิชาการแก ่
สังคมของอาจารย์ใน 

หลักสูตร เป็น 
ประโยชน์ต่อการเรียน 

ของผู้เรียน 
(Groves etal,1997 และ  
ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ 

ที่ 5.1) 

ตัวบ่งช้ีที่:  12 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในหลกัสูตร เป็น

ประโยชน์ต่อการเรียนของผู้เรียน 
(Groves etal,1997 และ ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพที่ 

6.1) 
 

3) มุมมองด้าน
กระบวนการ
ภายใน 

 

 

ตัวบ่งช้ีที่:  13 
กระบวนการในการบรหิารจัดการงานทั่วไปของหลักสูตร  

(ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2542; จารุวรรณ ประทุมศร,ี 2547; จ าเริญ เจือจันทร,์ 2543  
และตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพที่ 2.5 /2.2 /2.3/7.3/ 8.1/9.1) 

 

ตัวบ่งช้ีที่:  14 
กระบวนการนวัตกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยของหลักสูตร  
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2542; จารุวรรณ ประทุมศร,ี 2547; จ าเริญ 

เจือจันทร,์ 2543 และตัวบง่ช้ีการประกันคุณภาพที่ 2.5 /2.6/ 2.7 / 
4.3) 

 

 

ตัวบ่งช้ีที่: 15 
กระบวนการบริการวิชาการแก่สงัคมและการท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตร  

(ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2542; จารุวรรณ ประทุมศร,ี 2547; จ าเริญ เจือจันทร,์ 2543 
และตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพที่ 5.1 / 5.2 / 6.1) 

 

4) มุมมองด้านการ
เรียนรู้และการ
พัฒนา 

 

 

ตัวบ่งช้ีที่:  16 
ทุนทางด้านข้อมลู (Information Capital) เกี่ยวกบัข่าวสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศของหลกัสูตร 
(Kaplan&Norton,2004 ; Groves etal,1997; Hataibat,2011; 
Merwe&Cronje,2004  และตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพที่ 2.5) 

 

ตัวบ่งช้ีที่:  17 
ทุนทางด้านองค์กร (Organization Capital) เกี่ยวกับ 
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

และการพัฒนาบุคลากรของหลักสูตร  
(Kaplan&Norton,2004 ; Merwe&Cronje,2004  
และ ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพที่ 2.4 /2.5 /3.2) 

 

ตัวบ่งช้ีที่: 18  
ทุนทางด้านบุคคล (Human Capital) เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในการเรียนการสอน การวิจัย  

การบริการวิชาการแก่สงัคมและการท านบุ ารงุศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตร  
(Kaplan&Norton,2004; มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2550; มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,2550 

และตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพที่ 2.5 / 4.2 / 5.1 / 5.2 / 
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ตัวบ่งชี้คุณค่าส าหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย 
มุมมองที่ 1: คุณค่าตามมุมมองผลตอบแทนต่อสังคม (Social Benefit Value) 
กิจกรรมสนับสนุน มีทั้งหมด 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1: ผู้บริหาร อาจารย์ประจ า เจ้าหน้าที่และผู้เรียนในหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มีการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคม 
ตัวบ่งชี้ย่อย: 

1. ผู้บริหารหลักสูตรมีการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน และสังคม 
2. อาจารย์ประจ า เจ้าหน้าที่ และผู้เรียนมีการด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนภายนอก 
3. มีการบูรณาการกิจกรรมเพื่อสังคมเข้ากับการเรียนการสอน และการวิจัย 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการกิจกรรมแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการกิจกรรมแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2: การด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ย่อย: 

1. ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของหลักสูตร มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสังคม 
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
3. มีการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของหลักสูตร 
4. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของหลักสูตร  

ตัวบ่งชี้ที่ 3: ระบบสารสนเทศของหลักสูตรสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจภายนอก 
ตัวบ่งชี้ย่อย: 

1. มีแผนระบบสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจภายนอกหลักสูตร  
2. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายนอกหลักสูตร 
3. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศหลักสูตรมาปรับปรุงระบบ 

กิจกรรมหลัก มีทั้งหมด 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4: การบริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ในหลักสูตรเป็นประโยชน์ต่อสังคมภายนอก 
ตัวบ่งชี้ย่อย: 

1. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
3. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
4. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
5. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน เพื่อประกอบการก าหนดทิศทาง

และการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการ 
6. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หรือ

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ 
7. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
8. มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตร เป็นประโยชน์ต่อสังคมภายนอก 
ตัวบ่งชี้ย่อย: 

1. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

2. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
3. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของผู้เรียน 
4. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของผู้เรียน 
5. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 
มุมมองที่ 2: คุณค่าตามมุมมองผู้รับบริการ (ผู้เรียน) (Learner Value) 
กิจกรรมสนับสนุน มีทั้งหมด 3 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6: การจัดอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องสมุดสื่อการเรียนการสอน ห้องประชุม และอื่นๆ ได้
ค านึงถึงประโยชน์ผู้เรียนในหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ย่อย: 

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้ผู้เรียนในหลักสูตรมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ 
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้

งานแก่ผู้เรียนในหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
3. มีบริการห้องพักนักศึกษา (ผู้เรียน) และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
4. มีบริการห้องประชุมย่อยในการท ากิจกรรมแก่ผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7: การบริหารและพัฒนาชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าได้ค านึงถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนใน
หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ย่อย: 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

2. ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่ามีส่วนส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการ ดัง
กิจกรรมต่อไปนี้ 

2.1 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
2.2 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
2.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
2.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่ามีการสนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในหลักสูตร  
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่า 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 8: ระบบสารสนเทศของหลักสูตรสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ย่อย: 

1. ระบบสารสนเทศมีความรวดเร็ว เที่ยงตรง และทันสมัยอันเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในหลักสูตร  
2. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน และผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายในหลักสูตร 
3. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้ใช้ระบบสารสนเทศหลักสูตรมาปรับปรุงระบบ 

กิจกรรมหลัก มีทั้งหมด 4 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9: การเรียนการสอนของหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียน และมีความทันสมัย 
ตัวบ่งชี้ย่อย: 

1. ทุกรายวิชาของหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. หลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
ทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

3. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร 

4. มีการพัฒนารายวิชาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกและประเทศ รวมถึงการปฏิรูประบบ
ราชการไทย 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 10: การวิจัยในหลักสูตรเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย: 

1. มีการจัดระบบ กลไกและกระบวนการให้ค าปรึกษาในการท าวิจัยแก่ผู้เรียน 
2. มีระบบและกลไกอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

3. มีการน าผลงานงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงาน
ของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 11: การบริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ในหลักสูตรเป็นประโยชน์ต่อการเรียนของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย: 

1. มีการบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ผู้สอนเข้ากับเนื้อหาการเรียนการสอน 
2. มีการบูรณาการผลงานบริการทางวิชาการแก่สังคมมาเป็นโจทย์ในการวิจัยของผู้เรียน 
3. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
4. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 12: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในหลักสูตรเป็นประโยชน์ต่อการเรียนของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ย่อย: 

1. มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของอาจารย์ผู้สอนเข้ากับเนื้อหาการเรียนการสอน 
2. มีการบูรณาการผลงานการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมาเป็นโจทย์ในการวิจัยของผู้เรียน 
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3. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

4. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
มุมมองที่ 3: คุณค่าตามมุมมองกระบวนการภายใน (Internal Processes Value) 
กิจกรรมสนับสนุน มีทั้งหมด 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 13: กระบวนการในการบริหารจัดการงานทั่วไปของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ย่อย: 

1. จ านวนห้องเรียนที่รองรับผู้เรียนในหลักสูตร มีเพียงพอทั้งใช้ในการเรียนและการสอน 
2. จ านวนหนังสือและต ารารวมทั้งเอกสารต่างๆ ในห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ  มีเพียงพอและ

ทันสมัยและรองรับการเรียนการสอนในหลักสูตร  
3. จ านวนของอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนในหลักสูตร มีความเพียงพอ และมีความทันสมัย 
4. จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกทางศึกษาศาสตร์หรือเทียบเท่าตามตัวบ่งชี้ย่อย

อุดมศึกษาปี พ.ศ. 2548 
5. จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
6. จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ 
7. จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการระดับศาสตราจารย์ 
8. มีแผนระบบสารสนเทศของหลักสูตร 
9. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหลักสูตร โดยอย่างน้อยต้อง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน 
10. มีแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
11. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่าง

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
12. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของสถาบัน 
13. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                   

โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 
14. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 

กิจกรรมหลัก มีทั้งหมด 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่: 14 กระบวนการนวัตกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย 
ตัวบ่งชี้ย่อย: 

1. ในหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
ทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

2. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือชุมชนภายนอกเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

3. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ยุทธศาสตร์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู ้ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

4. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑติอย่างนอ้ยส าหรับ
ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 
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5. การท าวิจัยทั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนอยู่บนพื้นฐานของโจทย์การวิจัยมีความทันสมัยและทันต่อ
เหตุการณ์โดยเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

6. มีการน าผลงานงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือชุมชน 
ตัวบ่งชี้ที่: 15 กระบวนการบริการวิชาการแก่สังคมและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ย่อย: 

1. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียน
การสอน 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการวิจัย 
3. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 
4. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 
มุมมองที่ 4: คุณค่าตามมุมมองการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth Value) 
กิจกรรมสนับสนุน มีทั้งหมด 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่: 16 ทุนทางด้านข้อมูล (Information Capital) เก่ียวกับข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้ย่อย: 

1. หลักสูตรมีระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบัน โดยครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้
ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

2. หลักสูตรมีระบบเครือข่ายในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน            
การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

3. หลักสูตรมีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในหลักสูตร 
4. หลักสูตรมีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในหลักสูตร 
5. หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาในหลักสูตร 
6. หลักสูตรมีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
7. หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ทั้งเชิงวิชาการ และวิชาชีพและประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

ตัวบ่งชี้ที่: 17 ทุนทางด้านองค์การ (Organization Capital) เกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้                 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาบุคลากร 
ตัวบ่งชี้ย่อย: 

1. จัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อ
การเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ 

2. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ในหลักสูตรทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

3. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ในหลักสูตรและบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด 

4. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์ในหลักสูตรและบุคลากร
สายสนับสนุน 
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5. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

6. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  และดูแลควบคุมให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
กิจกรรมหลักมีทั้งหมด 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 18: ทุนบุคคล (Human Capital) เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ย่อย: 

1. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ  2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

6. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

7. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
หลักสูตร รปด. และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

8. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

9. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
ผลรวมคุณค่าของหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย  
ตัวบ่งชี้รวม: 

คุณค่าของหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เกิดจากบริหารจัดการ
หลักสูตรที่อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล และห่วงโซ่คุณค่า 
ตัวบ่งชี้รวมย่อย: 

1. คุณค่าที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการด้านผลตอบแทนต่อสังคมผ่านกิจกรรมหลักและกิจกรรม
สนับสนุน 

2. คุณค่าที่เกิดจากการบริหารจัดการด้านผู้รับบริการ (ผู้เรียน)ผ่านกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน 
3. คุณค่าที่เกิดจากการบริหารจัดการด้านกระบวนการภายในผ่านกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน 
4. คุณค่าที่เกิดจากการบริหารจัดการด้านการเรียนรู้และการพัฒนาผ่านกิจกรรมหลักและกิจกรรม

สนับสนุน 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยพบประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายจากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กัณฑ์ธิมา นิลทองค า (2553) ซึ่งได้ศึกษาแล้วพบว่า โดยส่วนใหญ่การจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตทีมีการ
จัดการเชิงบูรณาการในแบบโครงการภาคพิเศษได้มุ่งเน้นปัจจัยที่มีส่วนเก่ียวข้องใน 6 ประการ อาทิ 
 1. การน าองค์การ ผลการศึกษาสรุปได้ว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีการก าหนดทิศทางในการท างานและ
ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาด้วยการค านึงถึงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น และมีพันธกิจที่จัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 -
2565) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นถึงการยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพในตัวบุคลากร 
นวัตกรรมที่สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆได้ รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 
 2. หลักสูตร ผลการศึกษาสรุปได้ว่าให้ความส าคัญกับการเรียนรายวิชาควบคูกับการวิจัยซึ่งเน้นองค์
ความรู้เฉพาะด้าน ที่ส าคัญมีเป้าหมายในการสร้างนักวิจัยและนักวิชาการชั้นสูง รวมทั้งผลิตนักบริหารระดับสูงที่
มีความรู้และความสามารถ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการสอนวิจัยในรายวิชาอย่างเข้มข้น
เพียงแต่มุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติโดยการท าดุษฎีนิพนธ์ จึงท าให้ผู้เรียนขาดความแตกฉานทั้งด้านวิชาการ และวิจัย
ซึ่งอาจท าให้คุณภาพผลผลิตที่ออกมาไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ แต่ที่ส าคัญพบว่าให้
ความส าคัญกับการตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นเป็นหลัก 
 3. อาจารย์ ผลการศึกษาสรุปได้ว่าคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 คือ มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก มีต าแหน่งวิชาการแต่จบไม่ตรง เพียงแต่จบ
ศาสตร์ใกล้เคียงเท่านั้น มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงมาประจ าโครงการมาเป็นผู้บริหารหลักสูตรซึ่งมีคุณวุฒิ
การศึกษาสูงและต าแหน่งทางวิชาการสูง รวมทั้งมีประสบการณ์ทางการสอน และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางใน
สังคม อาจารย์ได้รับการพัฒนาด้วยการได้รับทุนการศึกษา การท าวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 4. นักศึกษา ผลการศึกษาสรุปได้ว่าผู้ที่เข้ามาเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีงานท า เป็นข้าราชการ เป็น
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ด้านการเมืองและการปกครอง มาจากภาคเอกชน แต่พบว่าผู้เรียนส่วนมากไม่ได้จบ
ปริญญาโทมาตรงสาย มีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย มีความเชื่อมั่นในศักยภาพ ความสามารถของผู้บริหาร
โครงการและคณาจารย์ 
 5.กระบวนการจัดการศึกษา ผลการศึกษาสรุปได้ว่ามีการจัดการการเรียนสอนโดยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ 
หรืออาจารย์ที่มีประสบการณ์ในศาสตร์ที่ตรงกับรายวิชา และมีการเชิญหมุนเวียนไปตามความเหมาะสมเพื่อให้
นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ที่หลากหลายจากแง่มุมของอาจารย์ที่ต่างกันซึ่งนับว่าเป็นผลดีต่อนักศึกษาอย่างมาก  
มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้ มีระบบ กลไกการควบคุม
คุณภาพการจัดการศึกษาชัดเจนยึดตามเกณฑ์ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 6.ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา ผลการศึกษาสรุปได้ว่าอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องประชุม ระบบ
สารสนเทศ โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ดี แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารหลักสูตรให้กับการสืบค้นจากแหล่งสืบค้น
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. กรอบ และตัวบ่งชี้คุณค่าของหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทยทั้งตัวบ่งชี้
เชิงคุณค่าทั้งหมด 18 ตัวบ่งชี้หลักตามแต่ละมุมมองภายใต้กิจกรรมสนับสนนุและกิจกรรมหลักนั้น หลักสูตรศึกษา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทยอื่นๆ ควรน าเป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณค่ากับ
หลักสูตรของแต่ละสถาบันเพื่อให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของปัจจุบันและสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพ
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ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยสามารถน าตัวบ่งชี้คุณค่ามาก าหนดในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้หลักสูตร
ต่างๆสามารถด าเนินการได้อย่างมีทิศทางและก่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อสถาบัน 
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การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกรอบความคิดที่พัฒนาได้ (Growth mindset): ความเชื่อว่า
ทุกคนมีความสามารถและศักยภาพที่จะเรียนรู้ได้ 
 
Developing a Learning Community by a Growth Mindset: Believed that everybody 
had the ability and potential to learn  
  
ผู้วิจัย   ดร.จิราภรณ ์ สุภิสิงห์   
 
บทคัดย่อ 

การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้กับครูได้เรียนรู้ บนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนมี
ความสามารถและศักยภาพที่จะเรียนรู้ได้ เป็นการกระตุ้นและผลักดันชุมชนแห่งการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนแนวทางการ
พัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู ต้องให้ครูมี
ความรู้ ความเข้าใจในตนเองเกี่ยวกับกรอบความคิดที่พัฒนาได้ (Growth mindset) มองปัญหาและอุปสรรคเป็น
โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาของตนอยู่เสมอ เป็นต้นแบบในการด าเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน 
สามารถน าแนวคิดและเทคนิคการเสริมสร้างกรอบความคิดที่พัฒนาได้ (Growth mindset) ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ความท้าทายของครูคือการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาเด็กถือเป็นการสร้างคนเพื่อ
อนาคต ครูต้องพัฒนาศักยภาพด้านการสอนอยู่เสมอ สร้างโอกาสให้เด็กท ากิจกรรมใหม่ๆ อย่างหลากหลาย 
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน สร้างแรงจูงใจในการเรียน ปรับสภาพแวดล้อมหรือสร้างบรรยากาศ
เพื่อให้ผู้เรียนสนใจการเรียนการสอนมากขึ้น พัฒนาแนวคิดเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับนักเรียนยุคใหม่ ช่วยให้
นักเรียนมีเป้าหมายและสามารถประสบความส าเร็จได้ โดยให้ข้อมูลในการแก้ไขและพัฒนาเพิ่มเติม 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนา ชุมชนแห่งการเรียนรู้ กรอบความคิดที่พัฒนาได้ 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  
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บทน า 
พจนานุกรมของ NECTEC's Lexitron-2 ได้ให้ความหมายของ Mindset หมายถึง ความเชื่อที่ผลต่อ

พฤติกรรม ซึ่งหมายถึง ทัศนคติ (Attitude) และ ความเชื่อ (Belief) ส่งผลต่อประสบการณ์ต่างๆ ที่เราได้รับ และท า
ให้เกิดการเติบโตขึ้น (Growth) หรือเปลี่ยนแปลง จึงเป็นส่วนส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาศักยภาพของคนเราทุก
คน สามารถเปลี่ยนกรอบความคิดในช่วงหนึ่งของชีวิต เพื่อที่จะประสบความส าเร็จ ดังที่ Great Schools 
Partnership. (2013) ได้ให้แนวคิดเรื่อง Growth Mindset ได้รับการพัฒนาโดยนักจิตวิทยา Carol Dweck และ
ได้รับความนิยมในหนังสือ Mindset: The New Psychology of Success ตามความคิดของ Dweck กล่าวว่า 
กรอบความคิด (Mindset) คือการรับรู้ด้วยตนเอง (Self-perception) หรือ "ทฤษฎีตัวเอง" (Self-theory) ที่ผู้คน
ถือตัวตนของตัวเองเป็นใหญ่ เชื่อว่า คุณไม่เป็น อัจฉริยะ (Intelligent) หรือไม่ก็ โง่ (Unintelligent) เป็นตัวอย่าง
ง่ายๆ ของกรอบความคิด (Mindset) คนอาจมีกรอบความคิด (Mindset) เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัว หรือ ชีวิตที่ทักษะ
ความช านาญ เช่น "ฉันเป็นครูที่ดี" หรือ "ฉันเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดี" ตัวอย่าง เช่น การเป็นครูที่ดี หรือ การเป็นพ่อแม่ที่แย่ 
Dweck ยังกล่าวต่อไปว่า คนสามารถตระหนักรู้หรือไม่รู้เกี่ยวกับกรอบความคิด (Mindset) แต่พวกเขาสามารถมี
ผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาทักษะ ความสัมพันธ์ส่วนตัว ความส าเร็จระดับมืออาชีพ 
และมิติอื่น ๆ ของชีวิต  

จากผลการศึกษาวามแตกต่างระหว่างกรอบความคิดแบบคงที่ (Fixed mindset) กับ กรอบความคิดที่
พัฒนาได้ (Growth mindset) ของ Dweck พบว่า กรอบความคิดแบบคงที่ (Fixed mindset) เป็นคุณสมบัติขั้น
พื้นฐาน เช่น สติปัญญาหรือความอัจฉริยะของพวกเขา จะมีลักษณะคงที่เพียงอย่างเดียว พวกเขาใช้เวลาใน
การศึกษาความฉลาดและความอัจฉริยะแทนทีจ่ะพัฒนาพวกเขา พวกเขายังเชื่อว่าพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวจะสร้าง
ความส าเร็จโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม นอกจากนี้ การวิจัยของ Dweck ชี้ให้เห็นว่า นักเรียนที่ได้มีกรอบความคิด
แบบคงที่ (Fixed mindset) เชื่อว่าไม่ฉลาด (Smart) ก็โง่ (Dumb) และไม่มีทางใดที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ได้ และ 
Dweck ยังชี้ให้เห็นว่าเมื่อนักเรียนที่มีกรอบความคิดแบบคงที่ (Fixed mindset) ไม่ประสบผลส าเร็จในบางอย่าง ก็
จะยอมรับว่า ตนเองไม่สามารถท ามันได้  

ส่วนในมุมมองของกรอบความคิดที่พัฒนาได้ (Growth mindset) ของ Dweck เชื่อว่า ความสามารถขั้น
พื้นฐานที่สุดของพวกเขาสามารถพัฒนาได้ผา่นการอุทิศตนเองและการท างานอย่างหนัก ในเร่ืองของสมองและความ
อัจฉริยะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น มุมมองนี้ เป็นการสร้างความรักในการเรียนรู้และความยืดหยุ่นเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับความส าเร็จที่ยิ่งใหญ่ นักเรียนที่เข้าใจถึงความคิดในการเติบโต – ความเชื่อที่ว่าพวกเขาสามารถเรียนรู้ได้
มากข้ึนหรือกลายเป็นความฉลาดมากข้ึน หากพวกเขาท างานหนักและอดทน – อาจเรียนรู้มากขึ้น เรียนรู้ได้เร็วขึ้น 
และเห็นความท้าทายและความล้มเหลวเป็นโอกาสในการปรับปรุงการเรียนรู้และทักษะของพวกเขา 

ในมุมมองของ Bill Ziegler (2017) ให้ความเห็นว่า พลังของกรอบความคิดที่พัฒนาได้ (Growth 
mindset) ไม่เพียงแต่ สามารถเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน แต่ก็เป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้บริหารโรงเรียน กรอบ
ความคิดที่พัฒนาได้ (Growth mindset) ไม่ได้ส าคัญเฉพาะกับครู นักเรียน และผู้ปกครอง ความจริงแล้ว ผู้บริหาร
โรงเรียนที่มีกรอบความคิดที่พัฒนาได้ (Growth mindset) ต้องผลักดันโรงเรียน และสร้างโอกาสในการเรียนรู้ที่
หลากหลายและยั่งยืนให้แก่นักเรียนและครู และเชื่อว่าผู้บริหารโรงเรียน ต้องการกรอบความคิดที่พัฒนาได้ 
(Growth mindset) นักเรียนก็สมควรที่จะมีผู้บริหารโรงเรียน ที่เป็นต้นแบบ มีความเชื่อและส่งเสริมกรอบความคิด
ที่พัฒนาได้ (Growth mindset) ซึ่งมีเหตุผล 7 ประการ ดังนี้ 
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1. การจ้างงาน – บางทีการจ้างงานก็เป็นหนึ่งในงานที่ส าคัญที่สุดของผู้บริหารโรงเรียน คือ การจ้างครู
และเจ้าหน้าที่ที่มีกรอบความคิดที่พัฒนาได้ (Growth mindset) อิทธิพลของครูสามารถส่งผลกระทบต่อโรงเรียนได้
นานถึงสามสิบปี นี่คือเหตุผลที่ภารกิจส าคัญส าหรับผู้น าโรงเรียนในการเลือกครูที่กรอบความคิดที่พัฒนาได้ 
(Growth mindset) แบฝังแน่นกับความคิดการเติบโต นี่คือเคล็ดลับบางประการเพื่อช่วยในการระบุกรอบความคิด
ที่พัฒนาได้ (Growth mindset) ของผู้สมัคร ดังนี้ 

1.1 ถามเกี่ยวกับว่า ถ้ามีความท้าทายเกิดขึ้น จะมีวิธีเอาชนะได้อย่างไร 
1.2 ให้พวกเขาพูดถึงความล้มเหลวของตัวเองและวิธีที่พวกเขาเผชิญหน้ากับความล้มเหลว 
1.3 ถามเกี่ยวกับว่า มุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับการต่อสู้ ความอดทน ความยืดหยุ่นและการยก

ย่องชมเชย 
1.4 ขอให้แสดงให้เห็นว่า วิธีการยกย่องชมเชยนักเรียนในชั้นเรียน พวกเขาท าอย่างไร 

2. การพัฒนาวิชาชีพ – ไม่ใช่นักเรียนคนเดียวที่จ าเป็นต้องมีกรอบความคิดที่พัฒนาได้ (Growth 
mindset) ในการเรียนรู้ ครูและผู้บริหารโรงเรียน เป็น ต้นแบบ องความคิดการเติบโตในการพัฒนาวิชาชีพของ
ตนเอง ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน ค้องวางแผนพัฒนาวิชาชีพที่มุ่งเน้นไปที่กรอบความคิดที่พัฒนาได้ (Growth 
mindset) ท้าทายความสามารถในการรับรู้ของตนเองเก่ียวกับความสามารถของตนเองและส่งเสริมในการสร้างการ
ต่อสู้ อดทน และมีความยืดหยุ่น น าหนังสือไปศึกษา บอกเล่าเรื่องเล่าต่างๆ หรือตรวจสอบการวิจัยเกี่ยวกับกรอบ
ความคิดที่พัฒนาได้ (Growth mindset) พร้อมกับคร ู

3. การประเมินผล – เมื่อผู้บริหารโรงเรียนแสดงให้เห็นถึงกรอบความคิดที่พัฒนาได้ (Growth mindset) 
ในระหว่างกระบวนการประเมินผล สร้างความก้าวหน้าที่เป็นจริงให้เกิดขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นการสนทนาที่ยากล าบาก
เกี่ยวกับผลการด าเนินงานแบบธรรมดาของครู การสังเกตแบบสังเกตการณ์ที่พลาดเป้าหมายหรือบทเรียนที่ยอด
เยี่ยม ผู้บริหารโรงเรียนมีความรับผิดชอบในการแนะน าครูให้มีกรอบความคิดที่พัฒนาได้ (Growth mindset) 
ส าหรับตัวเองและนักเรียน  

4. การเรียนรู้ด้วยการสนทนา – มีความเชื่อว่าหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดที่ผู้บริหารโรงเรียนสามารถท าได้ก็คือ 
การได้เรียนรู้ด้วยการสนทนาอย่างต่อเนื่องกับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง บทสนทนาที่ว่านี้ มีเป้าหมายไปที่การ
พูดคุยเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียนและเพื่อค้นหาการรับรู้ของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ที่มีต่อ กรอบความคิดที่
พัฒนาได้ (Growth mindset) ซึ่งบทสนทนาเหล่านี้สามารถเกิดชึ้นได้ในห้องเรียน ทางเดิน หรือห้องอาหารกลางวัน 
ซึ่งมีเจตนาในการถามนักเรียนและครูเกี่ยวกับการเรียนรู้ และสิ่งที่เขาก าลังเรียนรู้ มีความท้าทายอย่างไร และสิ่งที่
พวกเขาท าเมื่อต้องเผชิญกับงานที่เข้มงวดที่พวกเขาไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิ่งนั้น 

5. ความร่วมมือของผู้ปกครอง – ผู้ปกครองหลายคนเติบโตขึ้นในโรงเรียนที่มุ่งเน้นไปที่กรอบความคิด
แบบคงที่ (Fixed mindset) ที่พวกเขาได้รับการยกย่องชมเชย พวกเขาเก่ง มากกว่า ฝีมือในการท างานที่จะเอาชนะ
อุปสรรค ในทางกลับกัน กรอบความคิดที่พัฒนาได้ (Growth mindset) อาจเป็นเรื่องใหม่ส าหรับผู้ปกครองจ านวน
มากและความพยายามเพื่อให้พวกเขาเข้าใจทักษะที่จ าเป็นในการสนับสนุนกรอบความคิดที่พัฒนาได้ (Growth 
mindset) และยังพบว่า เรื่องนี้เป็นความจริงของพ่อแม่หลายคนที่มีบุตรที่ประสบความส าเร็จสูงเพราะนักเรียน
เหล่านี้มักได้รับการยกย่องว่าเก่ง มากกว่า ความยืดหยุ่นและความแข็ง เมื่อเผชิญหน้ากับการต่อสู้ นี่คือเหตุผลที่
ผู้บริหารโรงเรียนต้องจัดให้มีการสื่อสารเป็นประจ ากับพ่อแม่ มีการบอกเล่าเกี่ยวกับตัวอย่ างและความหมายของ
กรอบความคิดที่พัฒนาได้ (Growth mindset) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับพ่อแม่เกี่ยวกับจะใช้กรอบความคิด
ที่พัฒนาได้ (Growth mindset) อย่างไร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับความสามารถของเด็กในการเรียนรู้และเก่ง
ขึ้นในห้องเรียน และขอให้ครูและนักเรียนร่วมกันบอกเล่าเพื่อยืนยันเกี่ยวกับกรอบความคิดที่พัฒนาได้ (Growth 
mindset) ที่ได้สนับสนุนการเรียนรู้ของพวกเขา 
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6. การตัดสินใจของภาวะผู้น า – ผู้บริหารโรงเรียนท างานนับร้อย ๆ ครั้งหรือไม่ก็นับเป็นพัน ๆ ครั้งในการ
ตัดสินใจทุกๆ วัน เมื่อผู้บริหารโรงเรียนตัดสินใจโดยใช้กรอบความคิดที่พัฒนาได้ (Growth mindset) นักเรียนและ
ครูมีแนวโน้มที่จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นและเติบโตขึ้น การตัดสินใจเหล่านี้ อาจอยู่ที่การเลือกหลักสูตร งบประมาณ การ
จัดต าแหน่งทางวิชาการ และการแทรกแซงเกี่ยวกับนักเรียน ฯลฯ ตัวอย่างเช่น เม่ือไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มีนักเรียนขอ
หยุดการเรียนเพราะเขาสามารถท าคะแนนไดต้ามที่เขาต้องการ นักเรียนพยายามเรียนด้วยความเข้มงวด และแทนที่
จะท างานด้วยความพยายาม แต่เขาต้องการลาออก Ziegler ได้พบกับนักเรียนและพ่อแม่ของเขา เพื่อกระตุ้นให้เขา
ท างานผ่านปัญหาและไม่ยอมแพ้ Ziegler ได้นัดพบกับเขาเป็นประจ าทุกสัปดาห์ เพื่อทบทวนผลการเรียนของเขา 
และติดต่อพ่อแม่ของเขาเพื่อให้การข้อมูลเกี่ยวกับระดับผลคะแนนที่ดีขึ้น และกระตุ้นให้เขาพยายามอย่างเต็มที่และ
ตั้งใจท างานให้เต็มที่ Ziegler ยินดีที่จะบอกว่าเกรดของเขาในการเรียนเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วและตอนนี้เขาได้เกรดใน
การเรียน และพบว่า ท างานหนักต้องประสบผลส าเร็จ  

7. การบอกกับตัวเองในทางบวก – เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผมได้ยิน Corwin ผู้เขียนและนักวิขาการ Cathy 
Lassiter บอกเล่าเก่ียวกับความส าคัญของการบอกกับตัวเองในทางบวก (Positive self talk) Ziegler รู้ตั้งแต่แรก
ว่า ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน มักจะหมกมุ่นอยู่กับการพูดคุยเชิงลบกับตัวเองล้อมรอบด้วย ความกลัว การต่อสู้และ
อุปสรรค Cathy เล่าว่าโดยเฉลี่ย 95% ผู้บริหารโรงเรียน มักพูดกับตนเองในเชิงลบ ในหนังสือ “ความกล้าหาญใน
ทุกๆ วันของผู้บริหารโรงเรียน” ของ Cathy เธอพูดถึงว่า เราจ าเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้การพูดคุยในเชิงบวกอย่างไร 
สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรอบความคิดที่พัฒนาได้ (Growth mindset); เราจ าเป็นต้องพูดคุยตัวของเราเอง
ผ่านความพยายาม อุปสรรคและความวิตกกังวลของหน้าที่ที่วุ่นวายที่สุดของเรา เม่ือเราเปลี่ยนการพูดคุยกับตนเอง
มุ่งเน้นไปที่กรอบความคิดที่พัฒนาได้ (Growth mindset) ก็จะท าให้มีความเชื่อมั่น มีการกระท าและมีภาวะผู้น า
ของเราจะแข็งแรงมากข้ึนและเติบโตขึ้น 

 ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน ขอให้คุณพิจารณาว่าคุณจะมีกรอบความคิดที่พัฒนาได้ (Growth mindset)ใน
ภาวะผู้น าอย่างไรบ้าง สะท้อนความเป็นตัวตนอย่างต่อเนื่องในการที่เสริมสร้างภาวะผู้น าของตนเองและได้นึกถึงสิ่ง
ที่ตนเองต้องการตลอดเวลา เพื่อให้กรอบความคิดที่พัฒนาได้ (Growth mindset) แข็งแรงขึ้น เกิดการเรียนรู้อย่าง
แท้จริงของผู้บริหารโรงเรียน จ าเป็นต้องสร้างตัวอย่าง การปฏิบัติและส่งเสริมผู้บริหารโรงเรียน กับชุมชนการเรียนรู้ 
ทั้งหมดนี้ มันอาจจะไม่ง่าย แต่ก็คุ้มค่า หรือ Ziegler ควรจะพูดว่า “นักเรียนของเรามีค่า - พวกเขาสมควรได้รับสิ่ง
ที่ดีที่สุด!” 

Keith Heggart (2015) ยอมรับว่า ความคิดที่เริ่มได้รับความนิยมมากในแวดวงการศึกษาในขณะนี้ คือ
ความคิดเกี่ยวกับกรอบความคิดแบบคงที่ (Fixed mindset) เมื่อเทียบกับกรอบความคิดที่พัฒนาได้ (Growth 
mindset) และวิธีการที่ อาจเกี่ยวข้องกับนักเรียนและการเรียนรู้  จากการท างานของนักจิตวิทยามหาวิทยาลัย 
Stanford, Carol Dweck กล่าวว่า กรอบความคิดที่พัฒนาได้ (Growth mindset) เก่ียวกับความเข้าใจของเราที่ว่า
ความสามารถที่มาจากไหน เม่ือเร็วๆ นี้ได้รับการยึดถือเป็นหลักโดยนักการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส ารวจ
ความรู้ของพวกเราเกี่ยวกับการบรรลุความส าเร็จของนักเรียนและวิธีการที่ความส าเร็จดังกล่าว อาจได้รับการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ในงานของ Heggart พบว่า แนวคิดในการพัฒนากรอบความคิดที่พัฒนาได้ 
(Growth mindset) คือเท่าเทียมกันที่สามารถปรับใช้กับการปฏิบัติงานของพนักงานและครูเช่นเดียวกับนักเรียน  

ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา (2016) เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ Mindset ว่า เป็นกลุ่มของความเชื่อ หรือ
วิธีการคิดที่ส่งผลต่อพฤติกรรม มุมมองและทัศนคติ Carol Dweck ผู้คิดค้นทฤษฏีเรื่อง Mindset ได้แบ่งประเภท
ของ Mindset เป็น 2 แบบด้วยกันคือ 
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Growth Mindset ส าคัญอย่างไร?  
 เด็กที่มี Growth Mindset จะมีความกระตือรือร้นในการเรียน ใส่ใจ สนุกกับการแก้ปัญหา สนุกกับการ
เรียนรู้ และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทาย จากการศึกษาในเด็กพบว่ามีเด็กที่มี Growth Mindset จะประสบความส าเร็จ
ในการศึกษามากกว่ากลุ่มที่มี Fixed Mindset เราจะสร้าง Growth mindset ให้กับเด็กของเราได้อย่างไร ?  
 ครูเป็นตัวอย่างของการมี Growth Mindset เป็นตัวอย่างให้เด็กเห็นว่าครูไม่ย่อท้อต่อปัญหา สนุกกับการ
เรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กๆ รวมทั้งถ่ายทอดความเชื่อว่า เด็กทุกคนพัฒนาได้ด้วยการสอนอย่างตั้งใจ ให้ เวลา และให้
โอกาสเด็กทุกคนในการเรียน ไม่ตัดสินเด็ก  
 สอนให้เด็กเข้าใจเรื่อง Growth Mindset เข้าใจว่าเราทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และพัฒนาสิ่งส าคัญคือ
ความพยายามในการเรียนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และท้าทายตนเองให้พัฒนาไปเรื่อยๆ  ใช้วิธีการสื่อสารกับเด็ก 
ส่งเสริมให้เด็กมีความพยายาม สนใจในกระบวนการเรียนรู้ และไม่ย่อท้อเมื่อยังไม่ถึงเป้าหมาย ให้เด็กเห็นคุณค่า
ของความพยายาม โดยการให้ค าชมในความพยายามของเด็ก ใส่ใจกับกระบวนการในการท างานหรือการเรียน
ของเด็ก เพื่อให้เด็กเห็นว่า กระบวนการ (Process) ส าคัญกว่าผลลัพธ์ (Outcome)ใช้วิธีการปรับค าพูดเพื่อปรับ
มุมมองให้เด็กไม่ย่อท้อแม้ว่ายังไม่ถึงเป้าหมายโดยการใช้ค าว่า "ยัง" (Power of yet) ให้เด็กเรียนรู้และพัฒนาผ่าน
การให้ Feedback เพราะหากเด็กท าพฤติกรรมที่ผิดเป็นประจ า โดยไม่มีคนบอกสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข ก็จะท า
พฤติกรรมนั้นคงอยู่กับเด็กไปเรื่อยๆ ดังค ากล่าวที่ว่า การฝึกฝนท าให้เกิดความสมบูรณ์แบบนั้นไม่เป็นจริงทั้งหมด 
การฝึกฝนในวิธีที่ผิดท าให้เกิดพฤติกรรมผิดๆที่คงทนถาวร Practice makes Perfect จริงหรือไม่ ? มีค ากล่าวที่ว่า 
Practice makes Perfect หมายความว่า ความตั้งใจในการฝึกฝนเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างสม่ าเสมอ จะช่วยให้เก่ง
หรือประสบความส าเร็จในเรื่องนั้นอย่างสมบูรณ์แบบ หรืออาจจะแปลง่ายๆได้ว่า"ความพยายามอยู่ที่ไหน 
ความส าเร็จอยู่ที่นั้น" ความจริงแล้ว ถ้าพูดให้ตรงและถูกต้องขึ้น ควรกล่าวว่า "การฝึกฝนจะช่วยให้เกิดความเชียว
ชาญและความช านาญในสิ่งที่ฝึก"ต่างหาก(Practice makes Permanent)เพราะถ้าเราหมั่นฝึกในวิธีคิดที่ผิด เราก็
จะช านาญขึ้นในการท าผิดและไกลจากความส าเร็จมาขึ้นไปอีก อย่างเช่นนักกีฬา หากฝึกฝนอย่างผิดวิธีก็จ าท าให้เก่ง
ในวิธีที่ผิด และอาจส่งผลให้ร่างกายบาดเจ็บได้ในที่สุด 

ด้วยเหตุนี้ การที่เด็กจะประสบความส าเร็จได้ ต้องอาศัยทั้งความพยายามในการฝึกฝน(Practice)และมีครู
ช่วยชี้แนะในทางที่ถูกต้องโดยอาศัยการ Feedback  
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Feedback เป็นการให้ข้อมูลสะท้อนกลับต่อพฤติกรรมหรืองานที่บุคคลท า การให้ Feedback ที่มี
ประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและการท างาน การ feedback ที่ดีตั้งอยู่บนความไว้วางใจระหว่าง
ผู้ให้ feedback กับผู้รับ feedback จึงต้องเกิดขึ้นภายใต้บรรยากาศที่เป็นมิตร และผู้ให้ feedback นึกถึง
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ ผู้รับ feedback เป็นหลัก  
 หลักการ Feedback 

Specific: เจาะจง Feedback พฤติกรรม ที่เฉพาะเจาะจงพร้อมอธิบายว่าท าอะไรได้ดี/อะไรที่พัฒนาต่อได้อีก 
Timely: ทันที ควรท าทันที feedback ที่มาช้า การพัฒนาก็ล่าช้า 
Objective: เป็นรูปธรรมตามเกณฑ์ ให้ข้อมูลชัดเจนว่าเขาอยู่ตรงไหนเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่ใช่เทียบ

กับคนอื่น 
Plan: วางแผนร่วมกันเพื่อพัฒนา โดยให้เขาเป็นผู้เลือกว่าจะพัฒนาจุดใดก่อน 

ลักษณะของ Feedback ที่ดี 
- มีเป้าหมายชัดเจนคือเพื่อการพัฒนา ไม่ใช่เพื่อการตัดสิน (เป็นการให้ข้อมูลเพื่อช่วยให้ถึงเป้าหมาย 

มากกว่าการประเมิน ถูก/ผิด ดี/เลว ควร/ไม่ควร) 
 - เลือกประเด็นที่ส าคัญในการ feedback (ไม่ควรเกิน 2-3 ประเด็นในแต่ละคร้ัง) 
 - feedback ที่พฤติกรรมหรือทักษะที่เป็นรูปธรรม โดยอ้างอิงสิ่งที่เห็น (เช่น สามารถท า...ได้, มีความตั้งใจ
ที่... โดยเห็นได้จาก...)  

- หลีกเลี่ยงการ feedback ลักษณะเฉพาะตัวที่เป็นนามธรรม (เช่น ฉลาด เก่ง) 
 - ไม่ควรทิ้งเวลาการ feedback หลังเสร็จกิจกรรมนานเกินไป (ถ้าเป็นไปได้ควร feedback ทันทีหลัง
กิจกรรม) 
 - feedback อย่างสมดุล ระหว่าง การส่งเสริมสิ่งที่ท าได้ดี กับ สิ่งที่ควรปรับปรุง  
กระบวนการ Feedback  

- ขั้นตอนที่ 1 ให้ผู้รับ feedback ประเมนิตนเองก่อน เช่น “ที่เพิ่งผ่านมาคิดว่ามีอะไรที่ท าได้ตามที่ตั้งใจไว้
บ้าง” “มีอะไรที่ยังไม่แน่ใจ” “มีอะไรบ้างที่คิดว่าท าได้ดี” “ถ้าให้คะแนนตัวเองจาก 1-10 โดย 10 คือท าได้ดีทุก
อย่างไม่มีที่ติ จะให้เท่าไหร่ครับ” 

- ขั้นตอนที่ 2 ให้ feedback โดยเร่ิมจากสิ่งที่ท าได้ดีก่อน เช่น “คุณท า... ได้ดีตอนที่...” 
- ขั้นตอนที่ 3 ให้เสนอสิ่งที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนา เช่น “ตอนที่คุณท า... อาจปรับตรงนี้โดยการ...”              

“คุณท า...ได้ดีแล้ว ถ้าลองท า...เพิ่ม น่าจะช่วยให้มันดีขึ้นไปอีก” 
- ขั้นตอนที่ 4 ผู้ให้และผู้รับ feedback ช่วยกันสรุปอย่างเป็นรูปธรรมเป็นข้อ ๆ ในประเด็นที่สามารถ

ปรับปรุงได้ เช่น “เอาล่ะ เรามาช่วยกันสรุปประเด็นที่สามารถพัฒนาต่อได้อีกกันนะคะ 1. ... 2. .. .. มีข้อสงสัย หรือ
อยากถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ..” 

- ขั้นตอนที่ 5 ให้ผู้รับ feedback ตัดสินใจเลือกประเด็นที่จะน าไปปรับปรุงตอ่ เช่น “มีตรงไหนบ้างที่คิดว่า
อาจท าได้ดีกว่าเดิม” “ถ้าจะให้คะแนนเพิ่มข้ึนจากเดิมอีก 1 คะแนน คุณจะต้องปรับปรุงอะไรเป็นสิ่งแรกครับ” 

  
สรุป 

จากที่กล่าวมาทั้งหมด ผู้เขียนเห็นว่าการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกรอบความคิดที่พัฒนาได้ 
(Growth mindset) ส าหรับโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน จะต้องก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาครูให้ชัดเจน มี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ได้ครูที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่
ต้องการ ก าหนดแนวทาง ในการพัฒนาครูไปในทิศทางใด โดยใช้กรอบความคิดที่พัฒนาได้ (Growth mindset)ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูให้มีจิตวิญญาณ และเป็นผู้เอื้ออ านวยให้
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ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยพัฒนาทั้งครูรุ่นใหม่และครูรุ่นเก่าให้มีจิตวิญญาณและองค์ความรู้ในตนเอง สามารถ
ประยุกต์ใช้ออกแบบการจัดการเรียนการสอนได้ เป้าหมายสุดท้ายของการปฏิรูปการศึกษาคือ การสร้างคนเพื่อ
อนาคต เป็นการพัฒนาเด็ก เยาวชน และคนไทย ให้เป็นผู้มีใจรักที่จะเรียนรู้ สามารถ ก าากับและพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง สั่งสมความรู้และ ทักษะที่จ าาเป็นเพื่อพร้อมเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตอย่างรู้เท่า
ทัน และพร้อมแก้ปัญหาที่ยังไม่เกิดขึ้น 
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and Learners ของ The 4th. World Teachers’ Day in Thailand and 12th. UNESCO-APEID International 
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 3. รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยการจัดการเรียนรู้บูรณา
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300



 
 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 
Participation Management 
 
ผู้วิจัย   นิษฐ์วดี  จิรโรจน์ภิญโญ 

อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

บทคัดย่อ 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม คือ ผู้น า 

วัตถุประสงค์ในการศึกษาคร้ังนี้ เพื่อศึกษาทักษะผู้น าในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้น าเป็นผู้เชื่อมโยง
บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน เพื่อร่วมกันการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร บทบาทของผู้น า
ในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ผู้ศึกษาได้ค้นพบจากการศึกษา โดยผู้น าต้องมีทักษะในการด าเนินการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม ดังนี้คือ (1) สามารถสร้างบรรยากาศของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม บรรยากาศจะมี
ลักษณะของความไม่เป็นทางการมากกว่า เช่น การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้มีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร (2) การจัดการความรู้ในองค์กร โดยการบริหารจ าเป็นต้องกระตุ้นให้
คนในองค์กรพัฒนาความรู้ สร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา (3) การน าการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารต้องมี
ทักษะและความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (4) การแก้ปัญหา ผู้บริหารต้องน า
ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมและเหตุการณ์มาใช้เป็นฐานในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในองค์กร ทั้งนี้การพัฒนาทักษะภาวะ
ผู้น าส าหรับผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ ต้องมีการวางแผนและจัดล าดับความส าคัญในการเร่งเสริมสร้างคุณภาพใน
ตัวผู้น าองค์กรโรงเรียน เพื่อให้มีทักษะในการบริหารงานยุคใหม่ ให้มีพฤติกรรมและมีคุณลักษณะของการเป็นผู้น าที่
ทรงประสิทธิผล สามารถน าสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติที่ยั่งยืน 
 
ค าส าคัญ : ผู้บริหาร, การบริหารจัดการ, การมีส่วนร่วม 

 
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 

301



 
 

บทน า 
สถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ มีบทบาทและหน้าที่ในการจัดการศึกษา การอบรมสั่งสอนอย่างสมดุลให้

สอดคล้องกับชีวิตจริง ตลอดจนการสร้างความรู้และส่งเสริมความสามารถอย่างหลากหลายเพื่อน าไปสู่การประกอบ
วิชาชีพ โดยเฉพาะในระดับโรงเรียนซึ่งมีหน้าที่จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องสร้างเด็กไม่ใชเ่พียงเน้นดา้นวิชาความรู้
เท่านั้นแต่ต้องจัดการศึกษาให้ครอบคลุมด้านอื่นๆ ในชีวิตจริงของเด็กด้วย โดยต้องจัดระบบการเรียนการสอนที่มุ่ง
ให้โอกาสทุกคนในการศึกษาตามความสามารถและศักยภาพของแต่ละคน และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อ
การศึกษาเรียนรู้ โรงเรียนต้องเป็นหน่วยบริการทางการศึกษาในมิติที่กว้างขึ้น เพราะในปัจจุบันสังคมโลกเป็นสังคม
ที่ไร้พรมแดนมีการติดต่อประสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ มากข้ึน ดังนั้นในอนาคตโรงเรียนแต่ละแห่งจะต้อง
มีการแข่งขันด้านคุณภาพมากข้ึน โรงเรียนในประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนและผลิตก าลังคนให้มีศักยภาพที่จะช่วยพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การเมืองและเทคโนโลยีกับนานาประเทศได้ (บุญช่วย สายราม. 2558) 

ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะที่เป็นผู้บริหารงานโรงเรียน มีอ านาจหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ 
รวมทั้งการจัดท านิติกรรมสัญญาในนามสถานศึกษาและเป็นผู้มีอ านาจในการตัดสินใจในการด าเนินกิจการของ
สถานศึกษาพึงต้องยึดหลักคุณธรรมหลักนิติธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ร่วมงานเชื่อถือและยอมรับ จากการที่รัฐ
ก าหนดให้มีมาตรฐานด้านคุณธรรมของข้าราชการ มีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจวิธีการบริหารงานภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพ มีการน าระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) มาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานเพื่อให้ทั้งภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี หรือ ธรรมาภิบาล นับเป็นมิติของกระบวนทัศน์ใหม่ของการบริหารงานภาครัฐ ซึ่งมี
องค์ประกอบที่ส าคัญคือ การเน้นบทบาทของผู้บริหารงานภาครัฐในฐานะที่เป็นผู้ให้บริหารที่มีคุณภาพสูง ตามที่
ประชาชนต้องการสนับสนุนให้เกิดความเป็นอิสระในการบริหารงานแต่ละระดับมากขึ้น การบริหารงานอย่าง
โปร่งใส มีคุณภาพด้วยระบบ “ธรรมาภิบาล” จึงเป็นหัวใจส าคัญยิ่งของทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ
หรือเอกชน การมีส่วนร่วมถือว่าเป็นหลักส าคัญ ในการจัดการศึกษาซึ่งหมายถึงการที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มี
ส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกขั้นตอนของโรงเรียน บุคลากรจึงจ าเป็นต้องมีส่วน
ร่วมในการวางแผนการก าหนดนโยบายโดยการจัดท าแผนปฏิบัติราชการเพื่อใช้เป็นหลักในการปฏิบัติ และการ
บริหารอย่างมีคุณภาพโปร่งใสยุติธรรมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งจะต้องผสมผสานกันเพื่อให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้ส านักนายกรัฐมนตรีได้ก าหนดหลักการบริหารจัดการบ้านเมือง
และสังคมที่ดีหรือ”ธรรมาภิบาล” มีทั้งหมด6ประการด้วยกันคือหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบหลักความคุ้มค่า ตามที่กล่าวมาแล้วมาบูรณาการใช้ในการบริหารจัด
การศึกษา ให้เข้ากับการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา ได้แก่ การด าเนินงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
(เกษม วัฒนชัย. 2556) 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นแนวคิดที่พัฒนามาจากสมัยของการบริหารองค์การเชิงพฤติกรรม ซึ่งเป็น
สมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็วในสังคม ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง บริษัทธุรกิจหลายแห่งได้
ด าเนินการวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลผลิตให้ดีขึ้นกว่าเดิม (จันทรานี สงวนนาม.2557) โดยได้
มีการบูรณาการณ์กับสาขาวิชาต่างๆ โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาฯพ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เพราะจะช่วยให้มีคณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา/
หน่วยงานทางการศึกษาและบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ อาทิการสร้างหลักสูตรอันเหมาะสมของ
ท้องถิ่นที่ทันสมัย ทันโลกผสมผสาน กับภูมิปัญญาของท้องถิ่นสอคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
(People Needed) ท าให้เกิดการประหยัดการใช้ทรัพยากรในด้านต่างๆ อาทิ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณเพราะ
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ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาโดยเข้ามามีส่วนร่วม (Participation) ในความรับผิดชอบเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษา ผลจากการเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบมีผลท าให้การจัดการศึกษาในท้องถิ่นดีขึ้นสอดคล้อง
กับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีพ.ศ.2542 ไว้ใน ข้อ 4 
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีที่ระบุไว้ในข้อย่อย 4.2 ว่าในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
ควรจัดหรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพื้นฐานของหลักส าคัญอย่างน้อย 6 ประการ คือ หลักนิติธรรมหลักคุณธรรม
หลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าคุ้มทุนโดยเฉพาะหลักการมีส่วนร่วม
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศไม่ว่าด้วยการ
แจ้งความเห็น การไต่ส่วนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ และข้อ 6 แนวทางปฏิบัติ
ในข้อย่อย 6.3 เร่งรัดให้เกิดการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงในการบริหารภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา (ไพฑูรย์ ทิพยสุข. 2559)สถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่ให้บริการ
การศึกษาและเป็นสถานศึกษาของรัฐ จึงต้องน าหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี หรือ 
“ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการใช้ในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาทั้งนี้เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการบริหารและการตัดสินใจมีความถูกต้องก่อประโยชน์
สูงสุดต่อผู้มารับบริการ รวมทั้งจะสามารถลดความขัดแย้งทั้งต่อผู้มารับบริการและบุคลากรในสถานศึกษาได้เป็น
อย่างดี การรับรู้หลักการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการ บริหารจัดการการศึกษา (นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ. 2560) 

การศึกษาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้านการศึกษา ต้องค านึงถึงการจัดการศึกษาในยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศไร้พรมแดนนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะเทคโนโลยีที่มีกรเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีบทบาทส าคัญ
ต่อการพัฒนาศึกษาอย่างมาก ทั้งนี้เทคโนโลยีและการสื่อสารนั้นมีการน ามาใช้ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ความทันสมัยมากขึ้น แม้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวระดับชาติเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 จะมี
มาแล้วก็ตามแต่การเคลื่อนไหวเรื่องนี้ก็ได้ขาดหายไปท าให้ขาดความต่อเนื่อง การเร่ิมต้นในวันนี้อาจจะช้าไปแต่ยังไม่
สายที่จะลงมือท า ดังนั้นบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับจะต้องตัดสินใจด าเนินการให้ภารกิจของ
สถานศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบมีการสร้างคุณภาพส าหรับอนาคตบนพื้นฐานทักษะศตวรรษที่ 21 และเริ่มให้มีการ
ด าเนินการอย่างจริงจัง ภารกิจดังกล่าวเป็นหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องท าความเข้าใจโดยเร่งด่วน  หาก
ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรู้ถึงบทบาทของตนเองต่อการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม การศึกษาหาแนวทางดังกล่าว
จึงสามารถตอบโจทย์ปัญหาเบื้องต้นส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไร้พรหมแดนนี้ได้ 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม  
 ในการบริหารองค์การนั้น นอกจากผู้บริหารซึงมีบทบาทส าคัญในองค์กร สมาชิกหรือบุคคลในองค์กรก็เป็น
ส่วนหนึ่งที่ท าให้องค์กรก้าวหน้าไปได้ด้วยดี การบริหารในปัจจุบันจึงพยายามหาวิธีการทีจะให้มีการยอมรับและ
ความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร และผู้ที่อยู่ในองค์กรแนวความคิดหนึ่งของการบริหารก็คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
(Participation management) ได้ถูกน ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรตามแนวคิดของแมคเกรเกอร์
(McGregor. 1960) ที่มีความเห็นว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะก่อให้เกิดผลดีต่อการควบคุมตนเอง และการ
ควบคุมตนเอง จะช่วยให้บุคคลรู้จักพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง ในด้านการตัดสินใจ การแสดงออกเทคนิคการ
ควบคุมงาน ตลอดจนทัศนคติและความสามารถที่จะน าไปสู่ความส าเร็จได้ ตามแนวคิดของอากีรีส (Argyris. 1964) 
 การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นความพยายามที่จะจูงใจ ให้ผู้ที่ร่วมปฏิบัติงานในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบและร่วมมือกันพัฒนางานด้วยความเต็มใจ ลักษณะการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีผู้ท า
การศึกษาไว้เป็นจ านานมาก และให้ค านิยามความหมายที่แตกต่างกัน 
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 แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative management) เป็นแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับ
บุคลากร ในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่ส าคัญ และควรค่าแก่การรักษาขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง และเปิดโอกาสให้
บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร และจัดการองค์กรซึงแนวคิดนี้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และสภาวการณ์
ปัจจุบัน และองค์กรต่างให้การยอมรับและน ามาประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้แนวคิดการจัดการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม(Participative management) ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ ในองค์กร ได้แก่ เรื่องการตัดสินใจ การ
สื่อสารข้อมูล การก าหนดระบบการให้รางวัล การเสริมสร้างทักษะ และพัฒนาความรู้ ความสามารถโดยให้สมาชิก
ทุกคนในองค์กรเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดหรือ แสดงความคิดเห็น และความต้องการของตนในเรื่องต่างๆ การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมเริ่มได้รับความสนใจ ตั้งแต่แนวคิดเชิงมนุษยสัมพันธ์เกิดขึ้น โดยก่อนหน้านั้นแนวคิดการ
บริหารเชิงวิทยาศาสตร์มีอิทธิพลต่อการบริหารเป็นอย่างมาก ช่วงนั้นคนงานเป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามที่ฝ่ายบริหารสั่ง
การ โดยฝ่ายบริหารไม่ใส่ใจต่อความรู้สึกนึกคิดของคนงานและมองคนงานเป็นเสมือนเคร่ืองจักร แม้ถึงช่วงที่แนวคิด
เชิงมนุษยสัมพันธ์เกิดขึ้นอย่างชัดเจน แต่แนวคิดเชิงมนุษยสัมพันธ์ ก็เป็นจุดเริมต้นที่ท าให้ฝ่ายบริหารหันมาให้
ความส าคัญกับคนงานมากข้ึน ซึงมีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545ก าหนดหลักการ
จัดการศึกษายึดหลักให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ .2545) หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมจึงเกิดขึ้น การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นรูปแบบการบริหารที่เปิดโอกาสให้หลายบุคคลเข้ามามีส่วนร่วม
เป็นกระบวนการของการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคคลอย่างเข้มแข็งใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญของกลุ่มบุคคลในการแก้ปัญหาของการบริหารอยู่บน
พื้นฐานของแนวคิดการแบ่งอ านาจหน้าที่ที่ถือว่า ผู้บริหารแบ่งอ านาจหน้าที่การบริหารให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นความพยายามที่จะจูงใจให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานในองค์การได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วม
รับผิดชอบและร่วมมือในการพัฒนางานด้วยความเต็มใจเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกของชุมชนและประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมตัดสินใจ 
 เดวิดแมคเคลแลนด์ (David McClelland.1961 : 100–112) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ท า
การวิจัยเก่ียวกับสิ่งจูงใจของมนุษย์ในการท างานให้เกิดผลส าเร็จทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคมผลของการศึกษา
สรุปได้ว่าคนเรามีความต้องการอยู่3ประการคือ  

1. ความต้องการสัมฤทธิผล (need for achievement) เป็นความปรารถนาจะท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีพยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ มีความสบายใจเมื่อประสบความส าเร็จมีความวิตกกังวลเมื่อประสบ
ความไม่ส าเร็จ  

2. ความต้องการความผูกพัน (need for affiliation) เป็นความต้องการการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ต้องการความเป็นมิตรและสัมพันธภาพที่อบอุ่น  

3. ความต้องการมีอ านาจบารมี (need for power) ได้แก่ความต้องการรับผิดชอบบุคคลอื่นต้องการ
ควบคุมและให้คุณให้โทษแก่ผู้อื่นได้  

โดยสาระส าคัญอีกประการของทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของเดวิดแมคเคลแลนด์ (DavidMcClelland) 
คือ ผู้ที่จะท างานให้ประสบความส าเร็จต้องมีแรงจูงใจในด้านความต้องการสัมฤทธิผลอยู่ในระดับสูงหรือกล่าวได้ว่า
ความส าเร็จของงานจะท าได้โดยการกระตุ้นความต้องการด้านสัมฤทธิผลเป็นส าคัญถ้าแต่ละคนมีความต้องการด้าน
สัมฤทธิผลสูงก็สามารถท างานได้ส าเร็จและช่วยให้งานของหน่วยงานส าเร็จไปด้วย  

เรนซิส ไลเคิร์ท (Rensis Likert. 1967 : 16–24) เสนอทฤษฎีการบริหารซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน4รูปแบบ 
และเรียกว่าการบริหาร4ระบบ (System 4) ประกอบด้วย 
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ระบบที่ 1 : เผด็จการ (System 1 : Exploitative Authoritative) เป็นการใช้อ านาจเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตัวเป็นการบริหารองค์การที่เน้นหน้าที่และโครงสร้างแบบอ านาจนิยมสูง 

ระบบที่ 2 : เผด็จการแบบมีศิลป์ (System 2 : Bebevolent Authoritative) เป็นการใช้อ านาจแบบ
เมตตา ใช้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนายจ้างต้องท าให้ลูกจ้างมีความเชื่อมั่น 

ระบบที่ 3 : การปรึกษาหารือ (System 3 : Consultative) ระบบนี้เป็นการบริหารงานแบบมีความมั่นคง
แต่ฝ่ายบริหารไม่มีความเชื่อมั่นและความไว้วางใจอย่างเต็มที่ในตัวผู้ใต้บังคับบัญชา 

ระบบที่ 4 : กลุ่มที่มีส่วนร่วม (System 4 : Participative Group) เป็นระบบการขยายขอบเขต
ความสัมพันธ์และความเป็นมิตรกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในระดับสูงจากการมีส่วนร่วมในการท างานแบบกลุ่ม 

วรูม และเดซี(Vroom & Deci, 1970, p. 16) พิจารณาปริมาณการมีส่วนร่วมในเชิงจิตวิทยาว่าเป็น
ปริมาณของอิทธิพลทีปัจเจกบุคคลรู้สึกว่าได้เข้าไปเข้าไปร่วมในการตัดใจ นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมด้วยว่าบุคคลจะ
ได้รับความพึงพอใจจากการท างานทีมีประสิทธิภาพโดยตัวเอง บุคคลจะพัฒนาความผูกพันที่มีต่องานและจะ
สามารถท างานได้ดี ตลอดจนเมื่อเห็นได้ชัดเจนว่าตนเองสามารถขยายเป้าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นั่นคือ ปรัชญาแนวความคิดในการควบคุมตนเอง (Self - control or self - regulation) มิใช่ควบคุมองค์การ 
(Organization control) 

ถึงแม้ว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมจะมีประโยชน์แต่การที่ผู้บริหารจะน าการบริหารรูปแบบนี้มาใช้ควร
ค านึงถึงข้อจ ากัดและอุปสรรคของการบริหารแบบมีส่วนร่วมซึ่ง จันทรานี สงวนนาม (2557 : 71) ได้สรุปว่าการที่
ผู้บริหารจะน าการบริหารในรูปแบบนี้มาใช้ควรจะระมัดระวังถึงข้อจ ากัดของการให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและตัดสินใจ เพราะอาจท าให้เกิดกลุ่มอิทธิพลขึ้นได้และก่อให้เกิดความขัดแย้งกันความรับผิดชอบและการ
กระท าของกลุ่มไม่มีหลักประกันแน่ชัดเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกลุ่มผู้บริหารจึงควรค านึงถึงผลได้
ผลเสียเช่นค่าใช้จ่ายเวลาปัญหาและสถานการณ์การก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การควรได้รับการ
พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนจะให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในท านองเดียวกัน สมยศ นาวีการ (2545 : 25–36) 
ได้กล่าวถึงอุปสรรคของการใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพว่า อุปสรรคเหล่านี้อาจเกิดขึ้นกับ
หลายๆ ปัจจัยดังนี้อุปสรรคทางด้านองค์การซึ่งจะยึดติดกับประเพณีปรัชญาและค่านิยมขององค์การคุณภาพของ
นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน คุณภาพของเจ้าหน้าที่โครงสร้างขององค์การการขาดบรรยากาศสนับสนุนการ
ขาดระบบการให้รางวัลในการมีส่วนร่วม นอกจากอุปสรรคทางด้านองค์การแล้วอุปสรรคบางอย่างอาจเกิดขึ้นจาก
ตัวผู้บริหารเองที่ขัดขวางการใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมเช่นความไม่เข้าใจการขาดความมั่นคงหรือความกลัวที่
สูญเสียอ านาจการบริหารไปเป็นต้นส่วนอุปสรรคทางด้านผู้ใต้บังคับบัญชานั้นอาจเกิดขึ้นจากการขาดความสามารถ
ขาดความต้องการการไม่รับรู้ว่าถูกคาดหวังให้มีส่วนร่วมและความกลวันอกจากนี้ยงัมีอุปสรรคทางด้านสถานการณท์ี่
ขึ้นอยู่กับข้อจ ากัดด้านเวลางานและอิทธิพลทางด้านสภาพแวดล้อม 
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

บทบาทผู้น าที่ส าคัญของการเป็นบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมผู้น าที่มีประสิทธิผล ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้น า
องค์กรหรือหน่วยงานจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นและส าคัญต่อการบริหารงาน บริหาร
ตนเอง และบริหารบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส าหรับทักษะภาวะ
ผู้น าที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งเสริมให้เป็นผู้น าที่มีประสิทธิผลสูงสุด ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

 
 จากภาพบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีรายละเอียด
อันประกอบด้วย 

1. สามารถสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม โดยควรจะต้องท าให้แนวทางท่ีจะไปสู่เป้าหมายมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้นและบรรยากาศจะมีลักษณะของความไม่เป็นทางการมากกว่า เช่น การมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นด้วยการที่ผู้บังคับบัญชาได้ขอความร่วมมือจากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บั งคับบัญชาได้มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรมีการเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมายของงาน จะต้องท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถเลือกเป้าหมายที่มีคุณค่า ดังนั้นผู้บังคับบัญชาควรเพิ่ม
เป้าหมายส่วนบุคคล (Individual Goal) กับเป้าหมายองค์กร (Organization Goal) ให้เท่าเทียมกัน การให้อ านาจ
ในการตัดสินใจ เป็นการให้พนักงานมีสิทธิในการตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบโดยไม่ต้องปรึกษาผู้บังคับบัญชา
ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุนผู้บริหารทุกคนในการใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจในการ
บริหาร เป็นการใช้คณะกรรมการและกลุ่มงานเฉพาะกิจในการปฏิบัติงานการให้อิสระกับพนักงานในการด าเนินงาน
ที่รับผิดชอบ การไว้วางใจซึ่งกันและกันในองค์กร เป็นการมอบหมายงานให้ตรงตามความรู้ความสามารถและมีการ
มอบหมายให้พนักงานได้ปฏิบัติงานใหม่ ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ (Multi-Skill) เสริมสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
เป็นการที่ผู้บริหารที่มุ่งเน้นการท างานแบบมีส่วนร่วม จะต้องสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อให้เขามี
ขวัญและก าลังใจ และพร้อมที่ปฏิบัติงานเต็มก าลังสติ ปัญญา ความรู้ ความสามารถ โดยมีข้อควรค านึงในการ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการท างาน (เศรษฐภูมิ เถาชารี. 2559) 

2. การจัดการความรู้ในองค์กร โดยการบริหารจ าเป็นต้องกระตุ้นให้คนในองค์กรพัฒนาความรู้ สร้าง
นวัตกรรมในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากองค์กรต้องเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้พร้อมรับ
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นยังจะสามารถน าพาองค์กรสู่การเป็นผู้น าได้ และการจัดการ
ความรู้ยังเป็นเครื่องมือส าคัญที่สร้างความรู้สึกร่วมของคนในองค์กร สร้างความภาคภูมิใจในการท างานและกระตุ้น
ให้ท างานอย่างเต็มศักยภาพและประสิทธิภาพ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งความ
เปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขึ้น องค์กรที่มีโครงสร้างการท างานที่ไม่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงคือองค์กร  
เศรษฐภูมิ เถาชารี (2559) กล่าวถึง การจัดการความรู้ว่าผู้บังคับบัญชาจะต้องส่งเสริม หรือก าหนดให้พนักงาน
ความรู้ใหม่ที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง เนื่องจากการฝึกอบรมเป็นผลสืบเนื่องจากการพบ
ข้อด้อยในการท างาน ซึ่งน าไปสู่การแสวงหาความรู้หรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อน ามาแก้ไขปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น 
ดังนั้น การต่อต้านการใช้วิชาความรู้ดังกล่าวจากหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชาระดับต้น ย่อมจะก่อให้เกิดทัศนคติ

สามารถสรา้ง
บรรยากาศของ 
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มีความสามารถในการแก้ปัญหา 



 
 

และปฏิกิริยาในทางลบต่อกิจกรรมการพัฒนาด้านอื่นขององค์กรในอนาคต  พรชัย เจดามานและคณะ (2559) 
กล่าวถึงการสร้างให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการท างานร่วมกันของคนในองค์กร เป็น
กระบวนการที่ใช้เวลาปรับเปลี่ยนคนให้มีความเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกันสู่เป้าหมายเดียวกัน การท างานอย่างเป็น
เครือข่าย องค์กรที่ท างานอย่างโดดเดี่ยวจะเป็นองค์การที่ขาดประสิทธิภาพภายในไปโดยอัตโนมัติ จ าเป็นต้องสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกันเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมกันท างานเพื่อผลักดันการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
และการท างานร่วมกับสถานประกอบการเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งความต้องการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป เป็นโจทย์ให้
องค์กรทางการศึกษาจ าเป็นต้องเพิ่มการท างานร่วมกับภาคส่วนที่เก่ียวข้อง และต้องสนองตอบขณะเดียวกันจะต้อง
เรียนรู้ถึงความต้องการของสถานประกอบการที่องค์กรทางศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการเข้าสู่
การท างาน การศึกษาต่อ ได้อย่างมีสมรรถนะ  

3. การน าการเปลี่ยนแปลง (Leading change) ผู้บริหารต้องมีทักษะและความสามารถในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้บริหารจึงมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อใช้ในการก าหนด
ยุทธศาสตร์และการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ตระหนักถึงศักยภาพของสถานศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลง  อุไร
รัตน์ ชนะบ ารุง (2556) กล่าวถึง ผู้บริหารต้องสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Intervention) หมายถึง แผนปฏิบัติ
การในการปรับแต่งสิ่งต่าง ๆ ให้แตกต่างจากเดิม โดยอาจจะกระท าอย่างรวดเร็วหรือกระท าอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
การบริหารความเปลี่ยนแปลงนั้น ผู้บริหารต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงก่อนแล้วจึงก าหนดเป้าหมายและเลือกวิธีที่
จะน ามาใช้ในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องอาศัยการวางแผนการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์แล้วจึงน าไป
ปฏิบัติตามแผนที่ต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกคนในองค์การ โดยผู้บริหารจะต้องมีการเสริมแรง
ให้กับความเปลี่ยนแปลงโดยการชี้แจงให้บุคลากรในองค์การทราบถึงความเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่ได้เกิดขึ้น
แล้วและแสดงความขอบคุณต่อบุคคลที่เก่ียวข้องและมีส่วนช่วยให้เกิดความเปลี่ยนแปลง แล้วจึงท าการประเมินผล
ต่อไป ผู้บริหารต้องเป็นตัวแทนความเปลี่ยนแปลง (Change Agent) หมายถึงการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง หรือมี
หน้าที่ในการจัดกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเพื่อพัฒนา เน้นผลการปฏิบัติงานโดยส่วนรวมมากกว่าการ
เน้นไปที่ผลงานของแต่ละคนในองค์กร ให้บุคลากรในองค์กรรับรู้ถึงผลการด าเนินงานขององค์กร เพื่อให้ทราบถึง
สถานการณ์และวิกฤตการณ์ต่างๆที่องค์กรเผชิญอยู่ เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค เป็นต้น ปฏิรูป เป็นนัก
คิด นักพัฒนา ต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานที่พร้อมรับกับเปลี่ยนแปลง ไม่ยึด
ติดต่อสิ่งใด ประชาธิปไตย บริหารงานแบบประชาธิปไตย รับความความคิดเห็นของผู้อื่น ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
แก้ปัญหากับบุคลากรในองค์กร ประสาน เป็นผู้ประสานงานในองค์กรให้เกิดการท างานที่ราบรื่น มุ่งให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างาน และประสานงานนอกองค์กรให้เกิดภาคีเครือข่ายร่วมคิด ร่วมจัดการศึกษา ประนีประนอม 
พยายามไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความขัดแย้งในองค์กร เป็นผู้ประนีประนอม เมื่อเกิดปัญหา ผ่อนหนักให้เป็นเบา 
ประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารต้องสนับสนุนให้ทุกคนท ารายงานผลการด าเนินงาน และน ารายงานมาประชาสัมพันธ์ให้
ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทราบ ประชาสงเคราะห์ ผู้บริหารจะต้องให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานทุกเรื่อง เป็นห่วง
เป็นใยตลอดเวลา จะประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงาน การพัฒนาบุคลากรจะพัฒนา
อย่างต่อเนื่องให้ทุกคนมีความก้าวหน้าในอาชีพ และครอบครัวอยู่เสมอ มีการให้อภัยเพื่อนร่วมงาน ไม่มีการ
ตักเตือนอย่างรุนแรง ผู้ร่วมงานจะมีความสุขมากในการท างาน เป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน  ทิพาวดี เมฆสวรรค์ 
(2545) กล่าวว่า การเป็นผู้บริหารที่ดีในยุคของโลกาภิวัฒน์นี้ ไม่ใช่เป็นของง่าย เนื่องจากมีแรงกดดันและความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างมากมายที่แตกต่างไปจากการบริหารงานในยุคก่อนหน้านี้  การมีข้อมูลข่าวสารที่มากขึ้น 
ความต้องการและข้อเรียกร้องจากผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีมากขึ้นและอาจจะมีเกิดความคิดแย้งกั น 
ประกอบกับความไม่แน่นอนซึ่งท าให้ยากแก่การเล็งเห็นผลลัพธ์ยิ่งมีสูงมากขึ้น การเป็นนักบริหารจึงจ าเป็นต้องมีทั้ง
ความรู้ด้านเทคนิคการบริหาร และมีทักษะและประสบการณ์ในด้านการสื่อสารข้อมูลและสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคล
ในระดับต่างๆ ด้วย 
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4. การแก้ปัญหา (Problem solving) ผู้บริหารต้องน ายุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมและเหตุการณ์มาใช้เป็น
ฐานในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในองค์กร ผู้บริหารควรมีการศึกษาในรายละเอียดของเหตุการณ์ มีการทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ มีการแก้ไขปัญหาด้วยนวัตกรรมใหม่ โดยค านึงถึงการบรรลุผลในวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ของโรงเรียนเป็นหลัก (บุญช่วย สายราม. 2559)  

 
แนวทางการสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 เครื่องมือส าคัญที่สุดของการแก้ปัญหาและเป็นหนทางพัฒนาคุณภาพคน โดยเฉพาะในท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่ก่อวิกฤติห้อมล้อมเด็กๆ ของเราอยู่ ล าพังครูและโรงเรียนย่อมไม่สามารถจะปกป้อง
และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาได้อย่างเพียงพอ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ครอบครัว ชุมชน โรงเรียนและสถาบันทาง
สังคม เช่น วัด รวมถึงหน่วยงานบริหารการศึกษาจะต้องร่วมมือกัน เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2547 : 52) ได้เสนอ
แนวทางในการสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ดังนี้ 

1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนนั้น จ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องความเข้าใจถึงบทบาทและความส าคัญของชุมชนที่มีต่อการ
ด าเนินงานของโรงเรียนในรูปแบบใหม่ บทบาทและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียน ชุมชนและโรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน 

2. การสรรหาการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา การสรรหาการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่ง
เป็นตัวแทนของโรงเรียนและชุมชน ควรวางมาตรการในการพิจารณากลั่นกรองในเรื่องความรู้ ความสามารถ ภาวะ
ผู้น าและการเสียสละเวลาในการปฏิบัติงานให้กับสถานศึกษา เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและพร้อมที่จะ
เสียสละการท างานให้แก่โรงเรียนอย่างแท้จริง วิธีการคัดเลือกต้องให้ได้บุคคลที่เป็นตัวแทนของกลุ่มอย่างแท้จริง 
โดยอาจเลือกตั้งหรือสรรหา แล้วแต่งตั้ง 

3. การก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องซึ่งชุมชนและโรงเรียนได้ก าหนดไว้ว่าตวัแทนของชุมชนและโรงเรียนคือคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งควรมี
การก าหนดบทบาทและหน้าที่ให้ชัดเจน และท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชี้แจงกับครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และประชาชน ให้รู้และเข้าใจโดยทั่วกัน 

4. การจัดการฝึกอบรม สัมมนาร่วมกัน การจัดการอบรมหรือสัมมนาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในภาระ
งานที่ส าคัญของโรงเรียนในด้านต่างๆ รวมทั้งสร้างภาวะผู้น าให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุกฝ่ายจัดท า
คู่มือชี้แจงการด าเนินงานตามบทบาทและหน้าที่ รายงานผลปฏิบัติงานประจ าปี ของโรงเรียน 

5. การสนับสนุนให้ชุมชนและโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างใกล้ชิด การสนับสนุนให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่
ร่วมกันของโรงเรียนและชุมชนอย่างใกล้ชิด รวมทั้งประชาสัมพันธ์การด าเนินงานด้านต่างๆ ของโรงเรียนให้ทราบ
ตลอดเวลา ตลอดจนก าหนดแผนการท างานกิจกรรมการด าเนินงานร่วมกันระหว่างตัวแทนของชุมชนและโรงเรียน
ให้ชัดเจนและปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดอย่างสม่ า เสมอและต่อเนื่อง จะท าให้การบริหารและจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

6. การจัดให้มีเครือข่ายร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน ซึ่งเครือข่ายนี้คือคณะกรรมการสถานศึกษาที่
เกิดขึ้นก็เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานร่วมกัน ศึกษาดูงาน การด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ และจัด
ให้มีการประชุมประจ าปี โดยอาจก าหนดปี ละ 1 คร้ัง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประสบการณ์
ในการท างานร่วมกัน 
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7. การจัดให้มีการก าหนดมาตรฐานงานก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบการด าเนินงานร่วมกันก าหนด 
มาตรฐานงานของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีการก ากับ ดูแลติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน
อย่างใกล้ชิด รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่โรงเรียนต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงาน แก้ไขปัญหา ให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ประสบปัญหาการด าเนินงาน รวมทั้งมีการ
ประเมินเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ มีการยกย่องให้เกียรติ และให้รางวัล เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

8. การพิจารณาให้สวัสดิการและบริการ และสิทธิพิเศษแก่คณะกรรมการสถานศึกษานอกจากการยกย่อง
ให้เกียรติ ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละทางการศึกษา เนื่องจากเป็นการท างานในลักษณะอาสาสมัคร ไม่มีรายได้ตอบ
แทน เพื่อสร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ควรมีการพิจารณาสวัสดิการ บริการ และสิทธิพิเศษ
แก่คณะกรรมการสถานศึกษา เช่น การรักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เบี้ยประชุม การได้รับ
สิทธิในการเข้าเรียนของบุตรหลาน เป็นต้น 

 
สรุป/อภิปรายผล 
 การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องเข้ามา
มีส่วนร่วมในภาระงานและหน้าที่บริหาร ได้มีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ ด าเนินการ ประเมินผล และรับผิดชอบ 
เพื่อเอื้อให้ได้รับประโยชน์โดยเท่าเทียมกันในการบริหารไม่ว่าองค์การใดต่างก็มุ่งที่จะสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ
เพื่อที่จะท าให้งานส าเร็จ แม้ว่าจะแบ่งแยกจากการท างาน ซึ่งเป็นภารกิจส าคัญขององค์การไปให้แต่ละบุคคลปฏิบัติ
แล้วก็ตาม แต่การที่จะให้บุคคลมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติงานนับว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ 
และจ าเป็นอย่างยิ่งขององค์การ ถ้าในการปฏิบัติงานมีความไม่เข้าใจหรือเกิดความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของหมู่คณะ และมิได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การแล้ว จันทรานี สงวนนาม (2557 : 71) ได้สรุปว่าการ
ที่ผู้บริหารจะน าการบริหารในรูปแบบนี้มาใช้ควรจะระมัดระวังถึงข้อจ ากัดของการให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและตัดสินใจ เพราะอาจท าให้เกิดกลุ่มอิทธิพลขึ้นได้และก่อให้เกิดความขัดแย้งกันความรับผิดชอบและ
การกระท าของกลุ่มไม่มีหลักประกันแน่ชัดเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกลุ่มผู้บริหารจึงควรค านึ งถึง
ผลได้ผลเสีย เช่น ค่าใช้จ่ายเวลาปัญหาและสถานการณ์การก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การควรได้รับ
การพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนจะให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในท านองเดียวกัน ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญใน
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม การศึกษานี้ได้แนะแนวทางบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ที่จะน ามาใช้พัฒนาการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ดังนี้  (1) สามารถสร้าง
บรรยากาศของการมีส่วนร่วม โดยควรจะต้องท าให้แนวทางที่จะไปสู่เป้าหมายมีความชัดเจนยิ่งขึ้นและบรรยากาศ
จะมีลักษณะของความไม่เป็นทางการมากกว่า เช่น การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วยการที่ผู้บังคับบัญชา
ได้ขอความร่วมมือจากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ขององค์กรมีการเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายของงาน  (2) การ
จัดการความรู้ในองค์กร โดยการบริหารจ าเป็นต้องกระตุ้นให้คนในองค์กรพัฒนาความรู้ สร้างนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากองค์กรต้องเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นยังจะสามารถน าพาองค์กรสู่การเป็นผู้น าได้ และการจัดการความรู้ยังเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่สร้างความรู้สึกร่วมของคนในองค์กร สร้างความภาคภูมิใจในการท างานและกระตุ้นให้ท างานอย่างเต็ม
ศักยภาพและประสิทธิภาพ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วขึ้น องค์กรที่มีโครงสร้างการท างานที่ไม่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงคือองค์กร (เศรษฐภูมิ เถาชารี. 2559) 
(3) การน าการเปลี่ยนแปลง (Leading change) กล่าวถึง ผู้บริหารต้องสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change 
Intervention) หมายถึง แผนปฏิบัติการในการปรับแต่งสิ่งต่าง ๆ ให้แตกต่างจากเดิม โดยอาจจะกระท าอย่าง
รวดเร็วหรือกระท าอย่างค่อยเป็นค่อยไป การบริหารความเปลี่ยนแปลงนั้น ผู้บริหารต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง
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ก่อนแล้วจึงก าหนดเป้าหมายและเลือกวิธีที่จะน ามาใช้ในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องอาศัยการวาง
แผนการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์แล้วจึงน าไปปฏิบัติตามแผนที่ต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกคนใน
องค์การ (อุไรรัตน์ ชนะบ ารุง. 2556) (4) การแก้ปัญหา (Problem solving) ผู้บริหารต้องน ายุทธศาสตร์การมีส่วน
ร่วมและเหตุการณ์มาใช้เป็นฐานในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในองค์กร ผู้บริหารควรมีการศึกษาในรายละเอียดของ
เหตุการณ์ มีการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ มีการแก้ไขปัญหาด้วยนวัตกรรมใหม่ โดยค านึงถึงการบรรลุผลใน
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของโรงเรียนเป็นหลัก (บุญช่วย สายราม. 2559) จะเห็นได้ว่าการบริหารการศึกษาจะต้อง
ร่วมมือกัน เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2547 : 52) ได้เสนอแนวทางในการสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ดังนี้ (1) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (2) การสรรหาการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา (3) การ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งชุมชน
และโรงเรียนได้ก าหนดไว้ว่าตัวแทนของชุมชนและโรงเรียนคือคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งควรมีการก าหนด
บทบาทและหน้าที่ให้ชัดเจน และท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชี้แจงกับครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้ปกครอง และประชาชน ให้รู้และเข้าใจโดยทั่วกัน (4) การจัดการฝึกอบรม สัมมนาร่วมกัน (5) การสนับสนุนให้
ชุมชนและโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างใกล้ชิด (6) การจัดให้มีเครือข่ายร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน (7) 
การจัดให้มีการก าหนดมาตรฐานงานก ากับดูแล และ (8) การพิจารณาให้สวัสดิการและบริการ ทั้งนี้การบริหารงาน
ขององค์การก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยยาก ดังนั้นผู้บริหารจะต้องเห็นความส าคัญ พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจ
ในแนวคิดพื้นฐานและองค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วม และสิ่งส าคัญจะต้องทราบถึงประโยชน์ 
ข้อจ ากัดและอุปสรรคของการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 และ 2 
 
Strategy for Developing Opportunity Expansion Schools Development Under 
Kamphaengphet Primary Educational Service Area office 1 and 2 
 
ผู้วิจัย    ดร.สมเกียรติ บุญรอด 
    สาขาวิชา การบริหารการศึกษา ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 และ 2 จากผู้เชี่ยวชาญ 25 คน 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามปลายเปิดและแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยใช้เทคนิคเดล
ฟาย สถิติที่ใช้ คือ มัธยฐานและพิสัยระหว่างควอไทล์ 

ผลการวิจัย พบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 และ 2 มี 5 ด้าน คือ 1) ด้านการพัฒนาระบบบริหารการจัดการ ได้แก่ 
การเลือกวิธีการในการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่เหมาะสมตรงตามเป้าหมายที่ก าหนด การสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ที่ครบครันส าหรับผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น ควรมีบทบาทในการบริหาร
สถานศึกษา เน้นการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกันทุกฝ่ายทั้ง 4 ฝ่ายโดยการใช้กลยุทธ์เปิดประตูสู่ชุมชน 2) ด้านการ
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ การสนับสนุนปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเน้นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการพัฒนา
บุคลากรสายการสอนให้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์  และควรมีผู้สอนที่ตรงตามสาขาวิชาเฉพาะ                
3) ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนา
โรงเรียน ควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในการด ารงชีวิต รู้จักคิดประดิษฐ์หรือหาแนวทางแก้ปัญหา  4) ด้าน
การเพิ่มโอกาสเข้าถึงการบริหารการศึกษา ได้แก่ รัฐบาลควรสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ห้อง
ปฏิบัติอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ ควรจัดระบบดูและช่วยเหลือผู้เรียนและสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษา          
5) ด้านการพัฒนาคุณภาพวิชาการ ได้แก่ ครูควรมีการวัดและการประเมินผลตรงตามหลักการวัดผล และตรงตาม
วัตถุประสงค์ มีหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดกระบวนนิเทศติดตามที่หลากหลาย และควรพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่สามารถพัฒนาต่อยอดสร้างอาชีพได้ในอนาคต 

 
ค าส าคัญ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
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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  
 
บทน า 

นับจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านหลักสูตร การสอนเทคโนโลยีการศึกษาและการบริหาร
จัดการ อย่างไรก็ตาม จากผลการประเมินการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ยังมีอีกหลายเรื่องที่มีปัญหาต้อง
เร่งพัฒนา ปรับปรุงและต่อยอดโดยเฉพาะด้านคุณภาพผู้เรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และ
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ เป็นต้น ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและต้องท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
โดยเชื่อมโยงไปสู่การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้านวิสัยทัศน์ที่ว่า “คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
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คุณภาพ” ด้วยการบริหารเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหม่ การพัฒนา
ครูพันธุ์ใหม่ การพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ และการบริหารจัดการใหม่ (คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 
2553, หน้า 1)และกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-
2561) โดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ภายในปี 2561 จะต้องมีการปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบใน 3 ประเด็นหลักคือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย 
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
บริหารและการจัดการศึกษา ทั้งนี้ได้ก าหนดกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ไว้ 4 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หน้า 1) 

ปัญหาด้านการศึกษา เป็นปัญหาส าคัญตั้งแต่อดีตต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ได้มีการปฏิรูปการศึกษามาเป็น
ระยะ ๆ โดยเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ปฏิรูปการศึกษาครั้งส าคัญ โดยมีการด าเนินการปฏิรูปการศึกษารอบแรกในปี พ.ศ. 2542 -2551 แต่ผลของการ
ปฏิรูปนั้นพบว่า ระบบการศึกษาของไทยยังไม่สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพได้ตามที่ตั้งไว้ และ
ปัจจุบันอยู่ในช่วงการปฏิรูปการศึกษารอบสองหรือที่เรียกว่า “การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552-
2561” ซึ่งด าเนินการไปแล้วกว่า 9 ปีแต่ปัญหาคุณภาพการศึกษาของไทยโดยรวมอาจกล่าวได้ว่ายังเป็นปัญหาอยู่ 
โดยเฉพาะด้านคุณภาพการศึกษา/คุณภาพผู้ เรียน ด้านครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ด้าน
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ด้านการเพิ่มและการกระจายโอกาสทางการศึกษาที่ไม่ทั่วถึงเท่าเทียมและ
ด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันก็ยังไม่สามารถตอบความต้องการของประเทศได้
และจากการศึกษาแนวคิดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปปการศึกษา ข้อมูล/เอกสาร บทความและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่า มีหลายเร่ืองที่ยังเป็นปัญหาอยู่จนถึงปัจจุบัน โดยปัญหาหลักส าคัญ ๆ ได้แก่ 

1. ปัญหาครู การผลิตและพัฒนาครู การขาดแคลนครู คุณภาพครูและหนี้สินครู 
2. ปัญหาการเรียนรู้ คุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้เรียนตกต่ า โดยเฉพาะกรณีที่เด็กอ่านไม่ออก เขียน

ไม่ได้ ปัญหาหลักสูตรการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล รวมทั้งการเรียนการสอน
วิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่ความเป็นพลเมือง ซึ่งเป็นวิชาที่ได้รับความส าคัญน้อยมากในปัจจุบัน จนถูกมองว่า
หายไปหรือยังคงมีอยู่ แต่เป็นส่วนหนึ่งที่ยังอยู่ในวิชาอื่น จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้มีเนื้อหาสาระวิชา
ประวัติศาสตร์และหน้าที่ความเป็นพลเมืองแยกมาโดยเฉพาะ 

3. ปัญหาระบบการบริหารจัดการ อาทิ ปัญหาโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษา ปัญหาการกระจาย
อ านาจ การบริหารและการจัดการศึกษาจากส่วนกลางสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาแม้จะมีกฎหมายก าหนด
ลักษณะ และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาและก็ตามแต่หน่วยงานที่น าไปปฏิบัติยังไม่มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัวในการบริหารและจัดการศึกษาเท่าที่ควร 

4. ปัญหาการกระจายโอกาสและคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาโดยภาครัฐของไทยมีการรวมศูนย์
โดยส่วนกลาง รวมทั้งความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรมทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ
โรงเรียนชายแดน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กและการศึกษาของเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท า
ให้เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในคุณภาพของการศึกษา 

5. ปัญหาการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน หลักสูตรอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและพัฒนาก าลังคนให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับ
นานาประเทศได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558, หน้า 3) 
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โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้เร่ิมโครงการเมื่อ ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
เริ่มเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งแรกเพื่อสนองผู้เรียนที่ต้องการเรียนต่อจากชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยให้
ขยายโอกาสทางการศึกษาในชนบทให้มากเป็นพิเศษมุ่งเน้นให้นักเรียนที่ ไม่ได้เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่
อยู่ห่างไกลในชนบท การเรียนการสอนเน้นการฝึกทักษะ พื้นฐาน เพื่อการประกอบอาชีพ และเมื่อนักเรียนจบแล้ว
สามารถประกอบอาชีพได้ ตลอดจนการใช้ แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และให้
สามารถปรับตนเองให้เข้ากับ สภาพทางสังคม เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ให้ความรักและต้องการพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเองให้ดีข้ึน การขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานนับเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เพราะเป็นการ
จัด เพื่อยกระดับการศึกษาของประชาชนทั่วประเทศให้ได้รับการศึกษาสูงขึ้น เพื่อให้ทันกับการปรับตัวต่อ 
สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีผลต่อการ ด าเนินชีวิตของคน
ไทยในปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ ประชาชนทั่วประเทศ โดยการเปิด
ขยายชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีความพร้อมและอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนที่เปิด
สอนระดับมัธยมศึกษาและให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ด าเนินการเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศที่มีความพร้อมและอยู่ห่างไกล
จากโรงเรียนที่เปิด สอนในระดับมัธยมศึกษาปัจจุบัน ได้ด า เนินการเปิดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้น
พื้นฐานกระจายไปตามต่างจังหวัดต่างๆ นับว่าการด าเนินงานผ่านไปได้ด้วยดีในด้านปริมาณแต่ยังมีปัญหาด้าน
คุณภาพ ทั้งนี้ในจังหวัดก าแพงเพชรมี โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ครอบคลุม 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง พรานกระต่าย ลานกระบือ ไทรงามและ
โกสัมพีนคร จ านวน 47 โรงเรียน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 รับผิดชอบการ
บริหารครอบคลุม 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอคลองขลุง ขาณุวรลักษบุรี คลองลาน บึงสามัคคี ทรายทองวัฒนาและปาง
ศิลาทอง จ านวน 48 โรงเรียน 

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) 
ในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2549-2560 พบว่า คะแนน
เฉลี่ยรายวิชาหลัก 5 วิชา ประกอบด้วยวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ต่ า
กว่าร้อยละ 50 ซึ่งผลจากการประเมินทั้งในระบบชาติสะท้อนให้เห็นคุณภาพของเด็กไทยอยู่ในขั้นวิกฤติและผลการ
ทดลองของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 และ 2 มีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับชาติและต่ ากว่าร้อยละ 50 เช่นเดียวกันและพชรกมล ค าไวย์และคณะ (2552, บทคัดย่อ) วิจัยพบว่า สภาพ
การบริหารงานวิชาการทั้ง 10 ด้านของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนมีสภาพการบริหารอยู่ ในระดับปานกลางและคุณภาพรวมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ของนักเรียนตามความเห็นของครูผู้สอนมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งผลการสอบ O-NET และการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องมีแผนยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน เพราะแผนกลยุทธ์เป็นกลไกที่ส าคัญที่ท าให้ครูทุก
คนมีโอกาสก้าวสู่ความคาดหวังร่วมกันเกี่ยวกับอนาคตกับท าให้สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ดังนั้นแผนยุทธศาสตร์จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีทิศทางที่ชัดเจนและมีวิธีการที่จะขับเคลื่อนให้
องค์กรเกิดการพัฒนาไปในเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (ปกรณ์ ปรียากร,2553 หน้า 49) 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจและเห็นความส าคัญของการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่อยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกล เป็นการขยายโอกาสและเพิ่มโอกาสให้
นักเรียนด้อยโอกาสให้มีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ จึงท าการวิจัยเพื่อหายุทธศาสตร์และแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชรให้มีคุณภาพต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 และ 2 
 

กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 
เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ที่มีแบบแผนการวิจัยในลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเดียว 

ตรวจสอบสภาพตามความเป็นจริงโดยไม่มีการทดลอง (the one-shot, non-experimental case study) ซึ่ง
เขียนเป็นแผนผัง (Diagram) ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
เมื่อก าหนด 

S หมายถึง ตัวอย่างที่ได้มาจากเลือกแบบเจาะจง 
X หมายถึง ตัวแปรที่ต้องการวัด 
O หมายถึง ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ก าแพงเพชรเขต 1 และเขต 2 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางส าหรับพัฒนา
และส่งเสริมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยผู้วิจัยได้ก าหนด เลือกผู้เชี่ยวชาญ
อย่างเจาะจงจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และ 2 และเลือกจากโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จ านวน 47 โรงเรียน และเขต 2 จ านวน 48 โรงเรียน 
โดยเลือกผู้เชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 คือ ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 และ 2 จ านวน 2 คน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชรเขต 1 และ 2 จ านวน 2 คน ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน จ านวน 2 คน แล้วผู้อ านวยการกลุ่ม
นิเทศการศึกษา จ านวน 2 คน และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 2 คน รวม 
10 คน 

ส่วนที่ 2 คือ ระดับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนหรือรองผู้บริหารโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 
5 คน และครูผู้สอนที่เป็นแกนน าของโรงเรียน จ านวน 5 คน รวม 15 คน 

ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 25 คน เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางเทคนิคเดลฟาย (Delphi 
techniques) และมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย  
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ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 
เริ่มจากการศึกษาเอกสาร ต ารา กฎระเบียบ ข้อมูล วรรณกรรม สถิติต่าง ๆ รายงานการวิจัย รวมทั้ง

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ สร้าง ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของค าถาม จากนั้นน าเครื่องมือไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญโดยใช้
เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi technique research) ตามที่ก าหนดไว้ในวิธีการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย 
สรุปผลและรายงานผลการวิจัย 
ผู้วิจัยก าหนดรายละเอียดตามวิธีการของการวิจัยแบบเดลฟายเทคนิค ดังนี้ 

การเก็บข้อมูลรอบที่ 1 ผู้วิจัยใช้วิธีการส่งแบบสอบถามปลายเปิดถึงผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 และ 2 
และเก็บรวบรวมข้อมูลคืนผู้วิจัย 

การเก็บข้อมูลรอบที่ 2 ผู้วิจัยน าค าตอบที่ได้จากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 และ 2 ของ
ผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถามปลายปดิแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) น าเครื่องมือ
ที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของค าถาม เพื่อส่งกลับไปยังกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิมอีกครั้ง โดย
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะต้องลงความคิดเห็นตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่
แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จากประเด็นค าถามที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น จากนั้นส่งคืนผู้วิจัย 

การเก็บข้อมูลรอบที่ 3 หลังจากได้รับแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 2 แล้วผู้วิจัยน าค าตอบที่ได้
ในแต่ละข้อค านวณหาค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range ; Q3 – Q1) 
แล้วสร้างแบบสอบถามอีกครั้งโดยใช้ข้อความเดียวกันกับแบบสอบถามรอบที่ 2 แต่เพียงเพิ่มค่ามัธยฐาน (Median) 
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range ; Q3 – Q1) และต าแหน่งที่ผู้เชี่ยวชาญท่านนั้นได้ตอบใน
แบบสอบถามรอบที่ 2 น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อค าถาม จากนั้นส่ง
แบบสอบถามให้กับผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิม โดยให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน พิจารณาค าตอบอีกครั้งว่าต้องการยืนยัน
ค าตอบเดิมหรือต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าตอบพร้อมระบุเหตุผลของค าตอบนั้น 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการพิจารณาคัดเลือกมาตรฐานและตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 และ 2 โดยใช้
เทคนิคเดลฟาย 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพิจารณาฉันทามติ (Consensus) ผู้วิจัยข้อมูลโดยการเปรียบเทียบข้อมูลของ
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนกับค าตอบของกลุ่มโดยค านวณหาค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range ; Q3 – Q1) 

เกณฑ์ที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในการพิจารณาฉันทามติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้วยเทคนิคเดลฟาย ดังนี้ 
1.1 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ใดที่มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.50 ค่าสมบูรณ์ของผลต่าง

ระหว่างมัธยฐานไม่เกิน 1.00 แสดงว่าตัวบ่งชี้ดังกล่าวได้รับฉันทามติ (ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญสอดคล้องกัน) 
1.2 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ใดที่มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เกิน 1.50 ค่าสมบูรณ์ของผลต่างระหว่าง

มัธยฐานเกิน 1.00 แสดงว่าตัวบ่งชี้ดังกล่าวไม่ได้รับฉันทามติ (ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกัน) 
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2. การวิเคราะห์ระดับความเหมาะสมยุทธศาสตร์การพัฒนาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 และ 2 ความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมูลตามมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้ 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาจากค่ามัธยฐานที่ค านวณได้ในตัวบ่งชี้แต่ละองค์ประกอบและก าหนด
เกณฑ์แปลผลค่ามัธยฐาน (Median) จากการวิเคราะห์ที่ได้ ดังนี้  

ค่ามัธยฐานตั้งแต่ 4.50 ขึ้นไป หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เห็นด้วยอย่างยิ่งว่ามาตรฐาน หรือตัวบ่งชี้มีความ
เหมาะสมในการบ่งชี้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 และ 2 ในองค์ประกอบนั้น  

ค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.50 ถึง 4.49 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เห็นด้วยว่ามาตรฐานหรือ ตัวบ่งชี้มีความ
เหมาะสมในการบ่งชี้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 และ 2 ในองค์ประกอบนั้น  

ค่ามัธยฐานตั้งแต่ 2.50 ถึง 3.49 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ไม่แน่ใจว่ามาตรฐานหรือ ตัวบ่งชี้มีความ
เหมาะสมในการบ่งชี้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 และ 2 ในองค์ประกอบนั้น  

ค่ามัธยฐานตั้งแต่ 1.50 ถึง 2.49 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ไม่เห็นด้วยว่ามาตรฐาน หรือตัวบ่งชี้มีความ
เหมาะสมในการบ่งชี้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 และ 2 ในองค์ประกอบนั้น  

ค่ามัธยฐานต่ ากว่า 1.50 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่ามาตรฐาน หรือตัวบ่งชี้มีความ
เหมาะสมในการบ่งชี้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 และ 2 ในองค์ประกอบนั้น 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 

การวิจัย เรื่องยุทธศาสตร์ การพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 และ 2 พบว่า ค่ามัธยฐานและค่า พิสัยระหว่างควอไทล์จ าแนกตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 และ 2 ในแต่ละด้าน มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ พบว่า ค่ามัธยฐานจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 และ 2 ในด้านการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมากที่สุดในทุกด้าน คือ ควรเลือกวิธีการในการพัฒนาขยายโอกาสทาง
การศึกษาที่เหมาะสม ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนด ควรก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ควรสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ที่ครบครันส าหรับผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่นควรมี
บทบาทในการบริหารสถานศึกษา ควรจัดตั้งกลุ่มผู้ปกครองเครือข่ายผสานงานระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ควร
จัดให้มีการประชุมกรรมการสถานศึกษาเพื่อทราบแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ส่งเสริมการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยเน้นการท างานเป็นทีม ควรเน้นบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกันทุกฝ่ายทั้ง 
4 ฝ่าย โรงเรียนควรมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผู้บริหารควรเอาใจใส่
จริงจังและต่อเนื่องในทุก ๆ เรื่องของโรงเรียน ฝ่ายต่างๆ ควรมีการประสานงานกันมากขึ้นและบริหารงานของ
ผู้บริหารและบุคลากรควรมีการร่วมมือและประสานความคิด โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ของสถานศึกษาและนักเรียน
เป็นส าคัญ ควรมีการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษา ควรน าหลัก
ธรรมาภิบาลมาบริหารโรงเรียน คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
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รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ควรมีการประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนให้ชุมชนรับทราบมากขึ้น โดยการใช้
กลยุทธ์เปิดประตูสู่ชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 2. ด้านการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คือ การสนับสนุนปัจจัยส าคัญที่ส่งต่อการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ได้แก่ ควร
สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการของโรงเรียน ตรงตามสาขาวิชาที่ขาดแคลน ไม่ควรดึง
ครูผู้สอนออกนอกห้องเรียน ให้ครูสอนเต็มศักยภาพ จัดครูให้ตรงตามสาขาวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระ ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอน ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรเน้น
การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรใช้ Positive approach ในการควบคุมความประพฤติและวินัยของนักเรียน 
ควรมีการพัฒนาบุคลากรสายการสอนให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ และควรมีผู้ส อนที่ตรงตาม
สาขาวิชาเฉพาะ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก คือ ไม่ควรโยกย้ายหรือสับเปลี่ยนครูและบุคลากร 
ควรจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความช านาญในท้องถิ่นให้ความรู้กับนกัเรียน และควรมีสวัสดิการและระบบตอบแทนที่
จูงใจให้คนมีความรู้ความสามารถและเป็นคนดีเข้ามาท างาน 
 3. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียน ควรมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน ควรมีการ
พัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนขึ้นเองโดยบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นมาปรับใช้ ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริม
นักเรียนให้มีประสบการณ์ตรง จากวิทยากรภายนอกที่มีประสบการณ์ ควรจัดการศึกษาโดยเน้นคุณภาพผู้เรียน
มากกว่าจ านวนนักเรียน ควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในการด ารงชีวิตรู้จักคิดประดิษฐ์หรือหาแนวทางใน
การแก้ปัญหา ควรมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดกว้าง มองไกล ใฝ่สูง และควรเน้นกิจกรรมที่สร้างบุคลิกภาพและ
ความฉลาดทางอารมณ์ให้กับนักเรียน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก คือ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ ควรสนับสนุนให้ผู้เรียนมีเวทีในการแสดงออก และควรเป็น
สถานศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านวิชาการทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
 4. ด้านการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกข้อ คือ รัฐบาลควรสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติ อินเตอร์เน็ต อุปกรณ์
เทคโนโลยีต่างๆ ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนา ควรจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้
สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ควรจัดระบบสาธารณูปโภค เช่น น้ าดื่ม ห้องสุขา เพื่อให้บุคลากร นักเรียน 
ควรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนควรจัดการสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษา ควรประเมินการบริการของบุคลากรใน
โรงเรียนต่อผู้รับบริการ ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนของผู้เรียน จัดสวัสดิการ
ให้กับนักเรียนบ้านไกล รัฐควรสนับสนุนเก่ียวกับอุปกรณ์การเรียนให้กับผู้เรียน ควรมีการจัดการเรียนเพื่อสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดของตน ควรมีทางเลือกให้กับผู้เรียนได้เรียนให้เหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัวผู้เรียน และควรจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
 5. ด้านการพัฒนาคุณภาพวิชาการ พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมากที่สุด ครู
ควรมีการวัดและการประเมินผลตรงตามหลักการวัดผล และตรงตามวัตถุประสงค์ ควรมีหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ 
ควรมีการจัดกระบวนนิเทศติดตามที่หลากหลาย ควรมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาต่อยอด
สร้างอาชีพได้ในอนาคต ควรเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 
3 ควรมีการกระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการ ระดับความคิดเห็นของผู้เชียวชาญอยู่ในระดับมาก 
คือ ควรปรับเปลี่ยนห้องสมุดให้เป็นศูนย์วิทยบริการที่เต็มรูปแบบและทันสมัย ควรเป็นสถานศึกษาที่เป็นผู้น าในด้าน
การวิจัยการสอน และควรมีการกระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการทุกรูปแบบ 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 และ 2 ซึ่งน าผลการวิจัยมาอภิปรายผลการ
บริหารงานแต่ละด้าน พบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้ง 5 ด้าน โดยมีรายละเอียด แต่ละด้านดังนี้ 

ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ผู้เชียวชาญมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดและสอดคล้องกัน 
คือ ควรเลือกวิธีการในการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่เหมาะสม ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนด ควร
ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ควรสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ครบ
ครันส าหรับผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่นควรมีบทบาทในการบริหารสถานศึกษา ควรจัดตั้งกลุ่มผู้ปกครองเครือข่าย
ผสานงานระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ควรจัดให้มีการประชุมกรรมการสถานศึกษา เพื่อทราบแนวทางในการ
พัฒนาโรงเรียน ส่งเสริมการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยเน้นการท างานเป็นทีม ควรเน้น
การบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกันทุกฝ่ายทั้ง 4 ฝ่าย โรงเรียนควรมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพทั้งในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผู้บริหารควรเอาใจใส่จริงจัง และต่อเนื่องในทุก ๆ เร่ืองของโรงเรียน ฝ่ายต่างๆ ควรมี
การประสานงานกันมากขึ้นและการบริหารงานของผู้บริหารและบุลากรควรมีความร่วมมือและประสานความคิด 
โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ของสถานศึกษาและนักเรียนเป็นส าคัญ ควรมีการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียนเพื่อเป็น
แหล่งสนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษา ควรน าหลักธรรมาธิบาลมาบริหารโรงเรียน คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ควรมีการประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของโรงเรียนให้ชุมชนรับทราบมากขึ้น โดยการใช้กลยุทธ์เปิดประตูสู่ชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 กล่าวไว้ว่า เพื่อให้
การบริหารจัดการในกระทรวงศึกษาธิการเกิดเอกภาพ มีประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล สามารถน ายุทธศาสตร์
และแผนงานที่กระทรวง ก าหนดไว้ ไปบูรณาการการท างานร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายและ
สนองตอบต่อ นโยบายของรัฐบาลได้เกิดผลผลิตผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม และทั้งให้สามารถก ากับติดตามประเมินผล
การ ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางและวิธีในการด าเนินโครงการ ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างของ 
กระทรวงศึกษาธิการที่ยึดประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดท ากลไกการบริหารจัดการการศึกษาในระดับพื้นที่ที่
เหมาะสม เร่งรัดการกระจายอ านาจการบริหารจัดการการศึกษาลงไปในพื้นที่อย่างแท้จริง ทั้งในด้านวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคลากร รวมทั้งการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง ภาครัฐ
และเอกชนและสอดคล้องกับ รังสรรค์ มณีเล็ก (2545, หน้า 2) ที่กล่าวไว้ว่า ลักษณะส าคัญของการวางแผนกลยุทธ์
นั้น เป็นการวางแผนด้านกระบวนการขององค์กรที่มุ่งอนาคต มุ่งเป้าหมายรวมตามพันธกิจของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
กับการตัดสินใจและการปฏิบัติตนที่เป็นพื้นฐานส าคัญ รวมทั้งเป็นการมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสียกับสถานศึกษา โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและยังสอดคล้องกับ พักตร์ผจง วัฒนสินทร์ และพสุ เดชะรินทร์ (2542, หน้า 3) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การ
วางแผนยุทธศาสตร์เป็นรูปแบบการวางแผนที่ช่วยให้หน่วยงานพัฒนาตนเองได้ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสม เพราะการวางแผนกลยุทธ์ให้ความส าคัญกับการศึกษาวิเคราะห์บริบท และสภาพแวดล้อมภายนอก
หน่วยงานเป็นประเด็นส าคัญ 
 ด้านการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดและ
สอดคล้องกัน คือ ควรสนับสนุนปัจจัยส าคัญที่ส่งต่อการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้แก่ บุคลากร
ทางการศึกษา ควรสนับสนุนบุคลาการให้ตรงตามความต้องการของโรงเรียนตรงตามสาขาวิชาที่ขาดแคลน ไม่ควร
ดึงครูผู้สอนออกนอกห้องเรียนให้ครูสอนเต็มศักยภาพ จัดครูให้ตรงตามสาขาวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระ ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอน ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรเน้น
การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรใช้ Positive approach ในการควบคุมความประพฤติและวินัยของนักเรียน 
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ควรมีการพัฒนาบุคลากรสายการสอนให้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ และควรมีผู้สอนที่ตรงตาม
สาขาวิชาเฉพาะ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงการศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ด้าน
การพัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนการ
สอนที่ดีขึ้น ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและปริมาณตรงตาม เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งได้รับการ
พัฒนาทางวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ มีสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นักเรียนเพิ่มข้ึน โดยมีแนวทางและวิธีในการด าเนินโครงการ ได้แก่ การคัดสรรคนเก่งคนดีให้เข้ามาเป็นครู และจัด
ส่งไปปฏิบัติงานในท้องถิ่นของตนเองเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการ พัฒนา การจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางของครูทุก
สังกัดให้เป็นปัจจุบัน ให้สามารถเชื่อมโยงและน ามาใช้ ประโยชน์ร่วมกันได้การลดภาระงานของครูที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน การให้ สถาบันอุดมศึกษาเข้ามามีส่วนช่วยในการปรับบทบาทของครูให้เป็น 
Facilitator, Motivation, Inspiration, Coaching การปรับหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา คัด
กรองผู้ประกอบวิชาชีพครูให้มี มาตรฐานและความยืดหยุ่นไปพร้อม ๆ กัน การปรับวิธีการประเมินเพื่อให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะครูให้ สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูโดยส่งเสริมให้ครูด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับงานวิจัยของอนิวัตติ์ ไกรกิจราษฎร์ (2554, บทคัดย่อ) ที่
พบว่าผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร มีบทบาทในการ
เสริมสร้างพัฒนาสมรรถนะหลักครูในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายได้พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือการท างานเป็นทีม รองลงมาคือด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้าน
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับมาก
ที่สุดและสอดคล้องกัน คือ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียน ควรมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน ควรมีการพัฒนา
หลักสูตรของโรงเรียนขึ้นเองโดยบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นมาปรับใช้ ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนให้มี
ประสบการณ์ตรงจากวิทยากรภายนอกที่มีประสบการณ์ ควรจัดการศึกษาโดยเน้นคุณภาพผู้เรียนมากกว่าจ านวน
นักเรียน ควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในการด ารงชีวิต รู้จักคิดประดิษฐ์หรือหาแนวทางในการแก้ปัญหา 
ควรมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดกว้าง มองไกล ใฝ่สูง และควรเน้นกิจกรรมที่สร้างบุคลิกภาพและความฉลาด
ทางอารมณ์ให้กับนักเรียน สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่  12 พ.ศ. 2560-
2564 กล่าวไว้ว่า ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน โดยเน้นการด าเนินการ Mapping 
ข้อมูล และวางแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจ าและน าสิ่งที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการท างานร่วมกับผูอ้ื่น มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งผู้ส าเร็จ
การศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาที่มี คุณภาพมาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสามัคคีปรองดองและสอดคล้องกับการวิจัยของพัทธิพงศ์ 
พลอาจ (2557, บทคัดย่อ) ที่พบว่ากลยุทธการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร ใน
การยกระดับคุณภาพผู้เรียนจะต้องมีคุณภาพครอบคลุมในด้านความสามารถและทักษะตลอดจนคุณลักษณะที่จะ
ช่วยเสริมสร้างให้มีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร ประกอบด้วย 3 มาตรการที่ส าคัญคือ 1) พัฒนา
สมรรถนะที่ส าคัญของนักเรียน 2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 3) พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักเรียน 
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 ด้านการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
และสอดคล้องกัน คือ รัฐบาลควรสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติ อินเตอร์เน็ต 
อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนา ควรจัดสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ควรจัดระบบสาธารณูปโภค เช่น น้ าดื่ม ห้องสุขา เพื่อให้บริการ
บุคลากร นักเรียน ควรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ควรจัดการสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษา ควรประเมินการ
บริการของบุคลากรในโรงเรียนต่อผู้รับบริการ ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนของ
ผู้เรียนจัดสวัสดิการให้กับนักเรียนบ้านไกล รัฐควรสนับสนุนเก่ียวกับอุปกรณ์การเรียนให้กับผู้เรียน ควรมีการจัดการ
เรียนเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดของตน ควรมีทางเลือกให้กับผู้เรียนได้เรียนให้เหมาะสม
กับฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวผู้เรียน เช่น สายอาชีพ และควรจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่  12 พ.ศ. 2560-2564 กล่าวไว้ว่า การ
สร้างการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับโอกาสทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่ก าหนดไว้ ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม โดยมีแนวทางและวิธีในการด าเนินโครงการ ได้แก่ พัฒนาโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพส าหรับการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบ DLTV และ DLIT ไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ จัดระบบติดตาม ช่วยเหลือ 
ดูแลเด็กที่ออกกลางคันให้ได้กลับมารับการศึกษาจนจบการศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกอบรมทักษะ
อาชีพให้กับประชาชนโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (กศน.ต าบล) เป็นฐาน และพัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียน 
จัดหาทุนและแหล่งเงินทุนทางการศึกษา สนับสนุนให้เด็กพิการได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล ส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสสามารถเข้ารับการศึกษาได้ตามบริบทและอัตลักษณ์ของ
ตนและจัดตั้งศูนย์ครูผู้สูงอายุ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้ของชุมชนและท้องถิ่น  
 ด้านการพัฒนาคุณภาพวิชาการ ที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดและสอดคล้องกัน คือ ครู
ควรมีการวัดและการประเมินผลตรงตามหลักการวัดผล และตรงตาม วัตถุประสงค์ ควรมีหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ 
ควรมีการจัดกระบวนนิเทศ ติดตามที่หลากหลาย ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาต่อยอดสร้าง
อาชีพได้ในอนาคต ควรเน้นการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ควรมีการกระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการ ควรมีการกระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรม
ด้าน วิชาการ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 กล่าวไว้ว่า 
ได้ก าหนดมาตรฐานหลักสูตรตามระดับช่วงชั้น และมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนของสถานศึกษา และการฝึกปฏิบัติใน
สถานประกอบการ ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละช่วงวัย ทักษะในการ
ด ารงชีวิต และบริบทของสภาพภูมิประเทศอย่างเหมาะสม ลดวิชาเรียนในชั้นเรียนและบูรณาการวิชาเรียน เพื่อให้
ผู้เรียนมีเวลาพัฒนาทักษะการ เรียนรู้นอกห้องเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับช่วงชั้น ส่งเสริมการ
พัฒนาการด าเนินชีวิตและจิตอาสา ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติและจัดกิจกรรมเสริมทักษะผู้เรียน
ให้สอดคล้องกับนโยบาย การปรับลดเวลาเรียนในชั้นเรียน รวมทั้งจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการวิชาประวัติศาสตร์ 
หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนจากการบอกเล่าโดยครูมาเป็น
กระบวนการออกแบบ วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับศักยภาพผู้เรียน เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดเป็น ท า
เป็น แก้ปัญหาเป็น วิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ทั้งที่ได้จากการเรียนรู้ในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศั ย รวมทั้ง
ประสบการณ์จากการท างาน เพื่อยกระดับคุณวุฒิของผู้เรียนภายใต้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พัฒนาต าราภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ต าราพหุวัฒนธรรมที่มีมิติการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (Blended Based Learning) ที่ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ทักษะชีวิตของตนเองเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาและภูมิสังคมได้ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อให้ความรู้ สร้าง
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ความตระหนักในเรื่องประวัติศาสตร์ของชาติ การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของไทย และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของมังกร ดรุณศิลป์ (2557, หน้า 155) ที่พบว่าตัวบ่งชี้ด้านการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากลมีความ
เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพชุมชนมี 10 ตัวบ่งชี้ คือ 1) ครูมีความเมตตาเอาใจใส่
ผู้เรียน 2) มีทักษะการวิจัยพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ใหม่ ๆ 3) ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย 4) จัดกระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ 5) จัดการเรียนรู้ให้เชี่ยมโยงความรู้กับชีวิตจริง 6) สอนให้ผู้เรียนฝึกสมาธิเป็นคนดีมีคุณธรรม 
7) พัฒนาให้ยอมรับอัตลักษณ์ที่ต่างกันเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 8) มีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย 9) 
จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 10) ปรับสัดส่วนเวลาในห้องเรียนเพิ่มเวลา
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 และ 2 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียน
ขยายโอกาสให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการควรน าผลการวิจัยในครั้งนี้ก าหนดเป็นนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และควรสนับสนุนส่งเสริมให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาทั้งประเทศด าเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างจริงจังโดยอาศัยผลการศึกษาวิจัย
จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์หรือปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา และกรรมการสถานศึกษาที่มีประสบการณ์และผลงานด้านการบริหารจัดการ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 และ 2 
เป็นแนวทางในการด าเนินการ 

2. ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษาควรน ายุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ ด้านพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านการเพิ่มโอกาสการ
เข้าถึงบริหารศึกษาขั้นพื้นฐานและด้านการพัฒนาคุณภาพวิชาการ ไปใช้ในการสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทุกคน เก่ียวกับทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาและน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

3. ผู้บริหารโรงเรียนควรสนับสนุน ทั้งในด้านการบริหารจัดการด้านงบประมาณ การจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ตลอดจนมอบหมายงานให้ครู
รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด จัดวางภาระงานตรงตามความถนัดของแต่ละบุคคล ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาศักยภาพของครูตามโอกาส ทั้งการฝึกอบรมและการศึกษาต่อ ตลอดจนส่งเสริมให้ครูมีความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ ตามผลงานของแต่ละบุคคลโดยใช้หลักคุณธรรม  
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บรรยากาศที่ท างาน 

ผู้วิจัย เด่น  ชะเนติยงั 

บทคัดย่อ 
บรรยากาศในที่ท างาน มีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิ์ภาพ การท างานเพราะงานจะเสร็จเร็วหรือเสร็จช้า

ย่อมขึ้นอยู่บรรยากาศในที่ท างาน เช่นเดียวกัน พนักงานจะท างานด้วยความตั้งใจเสียสละอทิศตนเพื่องานหรือไม่
เพียงใด ย่อมข้ึนอยูค่วามพอใจบรรยากาศในที่ท างานเช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม บรรยากาศในที่ท างานแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ 2 ประเภท คือ บรรยากาศทางบวก และ
บรรยากาศทางลบ บรรยากาศทางบวกนั้นย่อมเป็นสิ่งที่สัมผัสได้รู้สึกได้มองเห็นได้ เป็นต้นว่าอาคารสถานที่ท างาน
ตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม ห่างไกลจากชุมชนแออัด ปราศจากกลิ่นเสียงรบกวน บริเวณสนามมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเป็น
ระเบียบ อากาศร่มรื่น มีสนามจอดรถที่เป็นระเบียบและปลอดภัย  

เมื่อเข้าไปภายในตึกที่ท างาน มองดูโดยทั่วๆไปเห็นพื้นสะอาดเรียบร้อย โต๊ะเก้าอี้และตู้เก็บเอกสารเป็น
ระเบียบเรียบร้อยมีห้องน้ าที่สะอาด ห้องรับประทานอาหารที่สะอาดสะดวกสบาย เพื่อนร่วมงานที่ดีมีความเป็น
กันเอง เอ้ืออาทรต่อกัน ช่วยเหลือกันไป แบ่งเป็นพวกเขาพวกเรา (in-group out group) ทุกคนก้มหน้าท างานด้วย
ความสนุกสนาน 

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เรียกว่าบรรยากาศที่ท างานทางบวก ส่วนบรรยากาศที่ท างานทางลบย่อมเป็นไป
ในทางตรงกันข้ามซึ่งจะไม่ขอกล่าวในที่นี้ส าหรับค าถามที่ว่า “ท าไมผู้บริหารที่ฉลาดจึงพิถีพิถันในเรื่องการสร้าง
บรรยากาศในที่ท างานให้น่าอยู่?” เหตุผลก็เพราะมีผลงานการวิจัยพบว่า 

- ผู้ท างานจะรู้สึกสุขใจและสบายใจ 
- ผู้ท างานจะท างานด้วยความสนุกสนาน 
- ผู้ท างานจะอยู่ติดกับงาน 
- ผลผลิตจะเพิ่มขึ้น 
- อุบัติเหตุจะลดน้อยลง 

ค าส าคัญ : บรรยากาศที่ท างาน 

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 
 
บทน า 
 คนเราส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเกือบทั้งวันอยู่ที่ท างาน ส่วนที่เหลือก็ใช้บนถนน บ้านอาจจะใช้เป็นที่พักผ่อนชั่วครู่
เท่านั้น ด้วยเหตุนี้บรรยากาศการท างานที่เป็นพิษจึงเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแก่ทุกฝ่าย ทั้งยังเป็นเสมือนสนิมที่กัด
กร่อนองค์กรให้ผุพังลงในที่สุดได้อีกด้วย 
 ท่านลองพิจารณาดูระเบียบหรือป้ายประกาศต่อไปนี้ 
 “ห้ามพนักงานใช้โทรศัพท์ในเร่ืองส่วนตัว” 
 “ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต” 
 “ห้ามรับประทานขนมเวลาท างาน” 
 “ห้ามอ่านหนังสือพิมพ์ในเวลาท างาน” 
 “ห้ามสุภาพสตรีนุ่งกางเกงมาท างาน” 
 “ห้ามพนักงานเสียบสายชารทแบตเตอรี่ในที่ท างาน” 
 “ห้ามสุภาพบุรุษไว้ผมยาว” 
 “ห้ามญาติมาเยี่ยม” 
 “ห้ามแฟนมารับ” ฯลฯ 
 สิ่งเหล่านี้คือมลพิษของบรรยากาศที่ท างาน ผู้บริหารคนใดที่คิดว่าการออกข้อบังคับต่างๆ จนพนักงาน
กระดิกตัวไม่ได้ จะท าให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยเห็นจะเป็นการหลงผิดอย่างมาก 
ความหมายของบรรยากาศที่ท างาน 
 บรรยากาศที่ท างาน หมายถึงสภาพแวดล้อมโดยทั่วๆไปของที่ท างานไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ทุกชนิด 
สีสันของห้อง อาคาร แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ อุณหภูมิ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มีผลต่อความคิด จิตใจ ความ
กระตือรือร้น และอารมณ์อย่างมาก เพราะมันเป็นตัวกระตุ้นการท างานที่ส าคัญถ้าคนเราท างานในห้องที่ร้อนอบ
อ้าว อากาศถ่ายเทไม่สะดวก เหม็นควันบุหร่ีหรือมีเสียงดังรบกวน เราจะมีอารมณ์หงุดหงิดง่าย และคงจะไม่สามารถ
ผลิตผลงานได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความคิดมากๆ งานวิเคราะห์ที่ต้องใช้สมองที่ปลอดโปร่ง และ
ความรูท้ี่ผ่อนคลาย ถ้าสภาพการท างานไม่เอ้ืออ านวยต่อการท างาน ต้องมาอยู่ในสถานภาพที่อึดอัดทุกๆวัน ก็คงไม่
มีใครอยากอยู่ ดังนั้นการจัดสถานที่ท างานให้สะอาดเรียบร้อยน่าอยู่ จึงเป็นแรงดึงดูดใจอย่างหนึ่ง  

ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ครูอาจารย์ ครูใหญ่ หรืออาจารย์ใหญ่ มีความยินดีและเชื่อมั่นในสิ่งที่พวกเขาก าลัง
กระท าอยู่ เขาพบความเพลิดเพลินในการท างานร่วมกันเป็นทีม และความเพลิดเพลินนี้ถูกส่งผ่านไปยังนักศึกษาใน
โรงเรียนแห่งที่ 2 ความไม่พึงพอใจในการท างาน ความวิตกกังวลของครูอาจารย์ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด ครูใหญ่
หรืออาจารย์ใหญ่ พยายามซ่อนเร้นความไร้ซึ่งความสามารถและการขาดการควบคุมบังคับบัญชาไว้ภายใต้เสื้อคลุม
อ านาจหน้าที่ และความป่วยไข้ทางจิตวิทยาของครูอาจารย์ ระบาดไปยังนักศึกษา เกิดความรู้สึกคับข้องใจ ส่งข้อมูล
ป้อนกลับไปยังครูอาจารย์ถึงอารมณ์แห่งความหมดหวัง ส่วนโรงเรียนแห่งที่ 3 เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความยินดี
ก็ไม่ใช่ ความหมดหวังก็ไม่เชิง แต่แสดงถึงพิธีกรรมที่ไร้ความหมาย ในวิถีทางที่แปลกซึ่งการแสดงเหมือนจะไม่สมกับ
ความเป็นจริง 
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 กลุ่มคุณลักษณะภายในที่ท าให้โรงเรียนแห่งหนึ่งแตกต่างจากโรงเรียนอื่น และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
บุคคลในโรงเรียนนั้น เรียกว่าบรรยากาศในที่ท างาน  

บรรยากาศเป็นผลลัพธ์หรือปัจจัยส่งออกของกลุ่มสมาชิกของโรงเรียน (นักศึกษา ครู อาจารย์ และ
ผู้บริหาร) ในขณะที่พวกเขาท างานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างมิติองค์การและมิติบุคคลของระบบสังคม ผลลัพธ์
เหล่านนี้จะรวมถึง ค่านิยมที่ใช้ร่วมกัน ความเชื่อทางสังคม และมาตรฐานทางสังคม 
 ค่านิยมที่ใช้ร่วมกัน เป็นข้อตกลงว่า อะไรคือสิ่งที่พึงปรารถนา ตัวอย่างเช่น ความเมตตากรุณา ความส าเร็จ 
วัตถุนิยม และงาน ความเชื่อทางสังคมเป็นความคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ และชีวิตทางสังคมของเขา 
ตัวอย่างเช่น เจตคติร่วมกันที่มีต่อนักศึกษา ครูอาจารย์ และผู้บริหาร ประการสุดท้าย -ปทัสถานทางสังคม เป็น
ข้อตกลงที่เจาะจงบ่งชี้พฤติกรรมที่เหมาะสมในโรงเรียน ตัวอย่างเช่นมาตรฐานที่ต่อต้านการลักขโมย และระบบ
เก่ียวกับการแต่งกาย เป็นต้น 
ปัจจัยที่มีผลกระทบโดยตรงต่อบรรยากาศที่ท างาน 
 บรรยากาศที่ท างานที่เป็นพิษนี้ อาจมีสาเหตุมากมายหลายอย่างและแตกต่างกันออกไป เช่นร่วมงานไม่รัก 
ไม่สามัคคีปรองดองกัน ไม่เอื้ออาทรต่อกัน แบ่งพรรคแบ่งพวก ซุบซิบนินทากัน อิจฉาริษยากัน เหล่านี้ล้วนเป็น
บรรยากาศที่เป็นพิษทั้งสิ้น แต่ส่วนใหญ่มักเกิดจากการบริหารของผู้บังคับบัญชาเป็นส าคัญ ผู้บังคับบัญชาเป็นเผด็จ
การมักท าให้บรรยากาศเป็นเป็นพิษได้มากกว่าทั้งนี้ เพราะผู้บังคับบัญชาประเภทนี้มักจะภูมิใจในอ านาจ หรือไม่ก็
กลัวความจริงบางอย่าง ดังนั้น จึงมักมีค าสั่งหรือระเบียบกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดกวดขัน ควรปล่อยปละละเลยของ
ผู้บริหาร คือไม่พยายามจะทราบว่าพนักงานมีปัญหาอะไรบ้าง หรือมีปัญหาต่อกันอย่างไรบ้าง เหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่
ท าลายบรรยากาศได้เช่นกัน  
 สิ่งแวดล้อมที่เป็นวัตถุสิ่งของ เช่น ห้องน้ าไม่สะอาด ห้องน้ าเสียไม่ได้รับการแก้ไขหรือมีพนักงานดูแลรักษา 
ห้องท างานคับแคบ โต๊ะท างานไม่เหมาะสมต่ าหรือเล็กไป ไม่มีตู้เก็บเอกสารหรือมีไม่พอต้องกองสุมไว้กับพื้นรกรุงรัง 
แสงสว่างไม่เพียงพอ อากาศร้อนอบอ้าวเพราะไม่มีเครื่องปรับอากาศ บริเวณสนามรกรุงรังมีกองขยะอยู่ทั่วไป 
เหล่านี้ล้วนเป็นพิษที่ท าลายบรรยากาศในที่ท างานทั้งสิ้น 
ความส าคัญของบรรยากาศที่ท างาน 
 การบริหารองค์กรสมัยใหม่นั้น เขาให้ความส าคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในองค์กร เป็นต้น ว่ามี
การปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ร่มร่ืนบริเวณสนามท าที่จอดรถให้สวยงามเป็นระเบียบ บริเวณสนามสะอาดสะอ้าน ปราศจาก
กองขยะ เพราะเชื่อว่าเมื่อบุคลากรขององค์กรมีความสุขใจสบายใจแล้วย่อมจะบันดาลให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 
 - ผลผลิตเพิ่มข้ึน 
 - งานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 - อัตราเข้าออกของพนักงานลดน้อยลง 
 - การขัดแย้งลดน้อยลง 
 - การเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลง 
 - ลดค่าใช้จ่าย 
 - ลดการสูญเปล่า 
ประเภทของบรรยากาศ 
 1. บรรยากาศแบบเปิด (Open Climate)  

ลักษณะเด่นของบรรยากาศแบบเปิดคือ บรรยากาศในมิติการบุกไปข้างหน้า และในมิติการภูมิใจอยู่ใน
ระดับสูง และบรรยากาศในมิติการละเลยอยู่ในระดับต่ า การผสมผสานนี้เสนอแนะว่าบรรยากาศควรอยู่ ในลักษณะ
ที่ทั้งผู้บริหารและพนักงานมีพฤติกรรมที่จริงใจต่อกัน ผู้บริหารเป็นผู้น าโดยอาศัยการรวมกันที่เหมาะสมระหว่าง
โครงสร้างและการสั่งการ เช่นเดียวกันกับการสนับสนุนและมิตรสัมพันธ์ การผสมผสานนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 
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ผู้บริหารต่างร่วมมือร่วมใจกันท างานอย่างราบรื่นและมีปณิธานความมุ่งมั่นต่องานที่ท า การมีภาวะผู้น าของผู้บริหาร
ที่ยึดสัจธรรมเป็นศูนย์กลาง และพนักงานที่มีปณิธานความมุ่งมั่นนั้น จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องมีงานเอกสารที่ยุ่ง
เหยิง (การกีดก้ัน) การนิเทศอย่างใกล้ชิด (การเน้นผลผลิต) หรือความไม่เป็นเร่ืองส่วนตัว หรือระเบียบข้อบังคับและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ฟุ่มเฟือยจนเกินไป (การนั่งติดบัลลังก์) การแสดงออกของภาวะผู้น าเกิดขึ้นง่ายและอย่างเหมาะสม
เมื่อต้อการ องค์กรที่มีลักษณะบรรยากาศแบบเปิดไม่ได้ถูกครอบครองโดยสัมฤทธิผลของงานหรือความพึงพอใจใน
ความต้องการทางสังคมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษ แต่ทั้งสองอย่างเกิดขึ้นอย่างอิสรเสรีกล่าวอย่างสั้นๆ ก็คือ 
พฤติกรรมทั้งของผู้บริหารและพนักงานมีความจริงใจไม่มีการเสแสร้ง 
 2. บรรยากาศแบบปิด (Closed Climate) 
 บรรยากาศแบบปิดนั้น ที่จริงแล้วเป็นบรรยากาศที่แย้งกันกับบรรยากาศแบบเปิด บรรยากาศในมิติการบุก
ไปข้างหน้า และมิติการภูมิใจอยู่ในขีดระดับต่ า ส่วนมิติการละเลยอยู่ในขีดระดับสูง ลักษณะของบรรยากาศแบบนี้ 
ผู้บริหารและครูอาจารย์จะเต็มไปด้วยอารมณ์ทั้งสองฝ่าย โดยผู้บริหารจะเอาใจใส่สนใจในงานกิจวัตรประจ าวัน และ
รายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่ส าคัญรวมทั้งงานยุ่งที่ไม่จ าเป็น (การกีดกั้น) และคณะครูอาจารย์จะตอบสนองในงานที่ขีด
ระดับต่ าสุด มีความพึงพอใจในระดับต่ า ภาวะผู้น าที่ไร้ประสิทธิผลของผู้บริหาร จะมองเห็นได้จากการนิเทศอย่าง
ใกล้ชิด (การเน้นผลผลิต) การประกาศชี้แจงเป็นทางการและความไม่เป็นเรื่องส่วนตัว (การนั่งติดบัลลังก์) 
เช่นเดียวกันกับการขาดมิตรสัมพันธ์กับพนักงาน และการไร้ซึ่งความสามารถหรือความไม่เต็มใจที่จะก าหนดตัวอย่าง
ส่วนตัวเชิงพลวัต ยุทธวิธีของการน าทางที่ผิดเหล่านี้ ท าให้พนักงานมีความรู้สึกคับข้องใจและเกิดความไม่สนใจ 
พฤติกรรมของทั้งผู้บริหารและครูอาจารย์ในบรรยากาศแบบนี้ เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความจริงใจน้อยที่สุด
ความไม่จริงใจ การเสแสร้ง แผ่กระจายไปทั่วบรรยากาศของโรงเรียน  
เครื่องมือวัดบรรยากาศในที่ท างาน 
 นักวิจัยได้สร้างเครื่องมือส าหรับวัดบรรยากาศในที่ท างาน (Organizational Climate Description 
Questionaire หรือ OCDQ) ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ความรู้สึกของคนที่ท างานอยู่ในองค์กร โดยให้
เลือกตอบในตัวเลือกต่อไปนี้ 
 1. เกิดขึ้นนานๆครั้ง 
 2. เกิดขึ้นบางครั้งบางคราว 
 3. เกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
 4. เกิดขึ้นบ่อยมาก 
ตาราง 1 หัวข้อที่เลือกมาจาตารางวัด OCDQ 

หัวข้อ จ าพวกค าตอบ 
1. งานเอกสารทางบริหารเป็นงานที่หนัก

มากที่โรงเรียนนี้……………. 
เกิดขึ้นนานๆครั้ง เกิดขึ้นบางครั้ง

บางคราว 
เกิดขึ้น

บ่อยครั้ง 
เกิดขึ้น

บ่อยมาก 
2. ครูใหญ่ใช้การวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ เกิดขึ้นนานๆครั้ง เกิดขึ้นบางครั้ง

บางคราว 
เกิดขึ้น

บ่อยครั้ง 
เกิดขึ้น

บ่อยมาก 
3. ครูอาจารย์พูดเกี่ยวกับการย้ายออก

จากโรงเรียน 
เกิดขึ้นนานๆครั้ง เกิดขึ้นบางครั้ง

บางคราว 
เกิดขึ้น

บ่อยครั้ง 
เกิดขึ้น

บ่อยมาก 
4. ระเบียบที่ครูใหญ่ก าหนดออกมาไม่มี

ใครถาม 
เกิดขึ้นนานๆครั้ง เกิดขึ้นบางครั้ง

บางคราว 
เกิดขึ้น

บ่อยครั้ง 
เกิดขึ้น

บ่อยมาก 
5. ครู ใหญ่ เอาใจครูอาจารย์ เป็นการ

ส่วนตัว 
เกิดขึ้นนานๆครั้ง เกิดขึ้นบางครั้ง

บางคราว 
เกิดขึ้น

บ่อยครั้ง 
เกิดขึ้น

บ่อยมาก 
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มาตรวัด OCDQ ชุดสมบูรณ์แบบได้ใช้วิจัยโรงเรียนประถม 71 โรงเรียน จากการใช้เทคนิคเชิงวิเคราะห์ตัว
ประกอบ หัวข้อของแบบสอบถาม 64 ข้อ ได้ถูกแบ่งกลุ่มออกเป็น 8 ตัวประกอบ ตัวประกอบ 4 ตัว หมายถึง
คุณลักษณะของคณะครูอาจารย์ และตัวประกอบอีก 4 ตัว ได้พรรณนาส่วนประกอบต่างๆของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ครู-ครูใหญ่ กลุ่มหัวข้อต่างๆเหล่านี้ ได้ถูกตั้งชื่อและระบุบ่งว่าเป็นมิติ 8 มิติของบรรยากาศของโรงเรียน ชื่อมิติ
เหล่านี้ได้เสนอแนะให้ค าจ ากัดความในตาราง 2 ดังนี้ 
 
ตาราง 2 มาตรวัดย่อย OCDQ  
ลัษณะของพฤติกรรมครูอาจารย์ 
 1. การกีดกัน (Hindrance) หมายถึง ความรู้สึกของครูอาจารย์ซึ่งถูกครูใหญ่มอบหมายภาระด้วยหน้าที่
ประจ าวัน งานคณะกรรมการ คณะท างาน และการมอบหมายงานอื่นๆ ซึ่งครูอาจารย์สังเกตรับรู้ว่าเป็นงานที่ไม่
จ าเป็น 
 2. การคุ้นเคย (Intimacy) หมายถึง ความเพลิดเพลินของครูอาจารย์ที่มีความสัมพันธ์อย่างอบอุ่น ฉัน
มิตรเป็นกันเองกับเพื่อนร่วมงานด้วยกัน 
 3. การละเลย (Disengagement) หมายถึง แนวโน้มของครูอาจารย์ที่ท างานไปตามระเบียบราชการ 
ปราศจากปณิธานความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงต่อหน้าที่ที่ปฏิบัติ 
 4. การภูมิใจ (Esprit) หมายถึง ขวัญก าลังใจของครูอาจารย์ที่เจริญงอกงามจากความส านึกของผลส าเร็จ
ของงานและของความพึงพอใจในความต้องการทางสังคม 
ลักษณะของพฤติกรรมครูใหญ่  

5. การเน้นผลผลิต (Production Emphasis) หมายถึง พฤติกรรมควบคุมอย่างใกล้ชิดในส่วนของครูใหญ่ 
ครูใหญ่มีลักษณะของการคบคุมสั่งการสูง และไม่รู้สึกต่อเสียงสะท้อนหรือข้อมูลป้อนกลับของครูอาจารย์ 

6. การนั่งติดบัลลังก์ (Aloofness) หมายถึง พฤติกรรมครูใหญ่เชิงรูปนัยและไม่เป็นส่วนตัว ครูใหญ่บริหาร
โดยเอกสารและตัวหนังสือ และอยู่ห่างหรือมีช่องว่างจากครูอาจารย์ทางสังคม 

7. มิตรสัมพันธ์ (Consideration) หมายถึง พฤติกรรมครูใหญ่ที่อบอุ่นเป็นกันเองฉันมิตรครูใหญ่พยายาม
ท าตัวให้เป็นที่พึ่งได้ และท าบางสิ่งบางอย่างเล็กๆ น้อยๆ เป็นพิเศษนอกเหนือจากงานในหน้าที่เพื่อครูอาจารย์ เมื่อ
เขามีโอกาสท าได้ 

8. การบุกไปข้างหน้า (Thrust) หมายถึง พฤติกรรมครูใหญ่เชิงพลวัต ซึ่งความพยายามที่จะผลักดัน
องค์การให้ก้าวไปข้างหน้านั้น ท าได้โดยครูใหญ่ก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานส าหรับครูอาจารย์ 

เมื่อรวมเข้าด้วยกัน องค์ประกอบทั้ง 8 ก็กลายเป็นภาพรวมของบรรยากาศส าหรับแต่ละโรงเรียน 
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สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยที่จัดกิจกรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัย ชาย-หญิง 
ระหว่างอายุ 4-5ปี และอนุบาลปีที่2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อ.เมือง จ.
ชัยภูมิ ได้มาจากการสุ่มแบบง่าย เพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 15 คน โดยการสุ่มแบบง่าย เพื่อจัดกิจกรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นระยะเวลา 8สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 20-30 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคร้ังนี้คือ แผนการจัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแบบประเมินทักษะการเรียนรู้การคิด
ของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ (t-test) แบบ Dependent Sample  

  
ค าส าคัญ : 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 
 
บทน า 

ทางการศึกษา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนับเป็นเรื่องที่เกี่ยงข้องโดยตรง เนื่องจากการจัดการศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ระบุจุดหมายที่พัฒนาเด็ก เยาวชนและพลเมืองของประเทศให้
เป็นผู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึ่งประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กระทรวงศึกษาธิการ,  2552 อ้างถึงใน ทิศ
นา แขมมณี, 2559: 15) ในด้านการศึกษา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถือว่ามีความเกี่ยวข้องโดยตรงพระองค์ได้
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พระราชทานความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า (จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และปรียานุช พิบูล
สงคราม อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2559 : 4) 

เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัตินของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ในด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวทีดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายใน ทั้งที่จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการ
ต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของ
คนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสั ตย์
สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ 
เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งทางด้านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอก ได้เป็นอย่างดี 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีต่อ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงหากขาดองค์ประกอบใดก็ไม่เป็นความพอเพียงที่สมบูรณ์ ความพอประมาณคือ 
ความไม่สุดโต่ง และการยืนได้บนขาของตัวเอง เป็นการด าเนินชีวิตอย่างทางสายกลางโดยมีการกระท าไม่มากไป
หรือน้อยเกินไปในมิติต่างๆ ความมีเหตุมีผล การตัดสินใจเกี่ยวกับพฤติกรรมต่าง ๆ ที่มีความพอประมาณในมิติ
ต่าง ๆ จะต้องมีสติรอบรู้คิดถึงระยะยาว ต้องมีเป้าหมายและวิธีการด าเนินการมีการพิจารณาจากเหตุ ปัจจัยและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ต้องเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ต้องเป็นการมองระยะยาว ตลอดจนค านึงถึงผลกระทบของการ
กระท าและความเสี่ยง จะท าให้มีความพอประมาณทั้งในปัจจุบันและอนาคต ความส าคัญของการมีเหตุผล การมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี คือ การเตรียมตัวพร้อมรับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ การ
กระทบที่เรียกได้ว่าพอเพียงไม่ค านึงถึงเหตุการณ์และผลในปัจจุบัน แต่จ าเป็นต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตภายใต้ข้อจ ากัดของข้อมูลที่มีอยู่ และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมกับ
รับการเปลี่ยนแปลง และการมีภูมิคุ้มกันจะท าให้มีความพอเพียงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ถึงจะมีเหตุการณ์ที่แย่
ที่สุดก็รับมือได้ (ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี, 2558: 129 -130) ด้วยการที่เราถูกหล่อหลอมมานานว่าความมั่นคั่ง คือ
ความสุข คือเป้าหมายของชีวิตการที่จะเปลี่ยนแปลงกะทันหันคงไม่ใช่เรื่องง่ายนักแต่ก็จ าเป็นต้องท า เพราะถ้า
หากเราไม่ท าเราก็อาจไม่สามารถบรรลุเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องได้ และก็จะไม่มีใครสามารถไปสอนสมาชิกรุ่นใหม่ 
ๆ ของสังคมให้มีความเชื่อแบบนี้ได้ พวกเขาก็จะวนเวียนอยู่กับแต่ปัญหาเดิม ๆ ต่อไป ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องท ามี 
2 ประการหลัก ๆ นั้นคือการเปลี่ยนความคิดของเราเรื่องเป้าหมายของการมีชีวิตให้ถูกต้อง กับน าแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปลูกฝังให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อให้เขาได้มีเป้าหมายของชีวิตที่ถูกต้อง วัตถุประสงค์ของ
ระบบจัดการศึกษาของเราเอง จะพบว่าผลผลิตที่เราอยากได้ก็ไม่ต่างไปจากวัตถุประสงค์ของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เราอยากได้คนของเรามีความรู้ มีนิสัยรักแสวงหาความรู้เป็นคนดีมีศีลธรรม และเป็นคนที่สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมได้อย่างมีความสุข สรุปแล้วทั้ง 2 อย่างคือ วัตถุประสงค์ของการศึกษา และวัตถุประสงค์
แนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน ดังนั้นการบรรลุสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็สามรถพูดได้ว่าบรรลุทั้ง2อย่างแล้ว 
การยึดเอาอะไรเป็นเป้าหมายจึงไม่ใช่ปัญหา แต่การท าให้บรรลุเป้าหมายต่างหากคือปัญหาที่แท้จริง (อุดม เพชร
สังหาร, 2550: 124) เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่เน้นการเรียนรู้ และคุณธรรมโดยมีเป้าหมายคือการ
ด ารงชีวิตที่เน้นการไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนธรรมชาติเป็นแนวคิดที่สอนให้คนมีสติ
พร้อมที่จะเรียนรู้ และยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง ปฐมวัยคือช่วงส าคัญที่สุดส าหรับการ
เริ่มต้นปลูกฝังสิ่งต่าง ๆ ให้กับมนุษย์แต่การปลูกฝังไม่ใช่การเรียนรู้แบบเดิมที่เราคุ้นเคย คือการอบรมสั่งสอน
เพียงอย่างเดียว การได้พบ ได้เห็นการได้สัมผัสแบบอย่างที่เป็นจริงคือหัวใจของการเรียนรู้ในช่วงวัยนี้ หากเรา
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สามารถท าให้เด็กปฐมวัยของเราทั้งหมดได้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มี
คุณลักษณะเป็น Enriched Environment อย่างแท้จริง ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้จะหล่อหลอมวงจรต่าง 
ๆ ในสมองของพวกเขาเองนี่คือจุดเริ่มต้นที่ส าคัญของการเดินไปสู่เป้าหมายของการปลูกฝังแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กปฐมวัย (อุดม เพชรสังหาร, 2550: 131)เด็กปฐมวัยเปรียบเสมือนผ้าขาวที่เป็นไป
ตามสิ่งใกล้ตัวที่เด็กซึมซับ ซึ่งสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของเด็กจะหล่อหลอมเด็กเรียนรู้อย่างเป็นไปตาม
สภาพแวดล้อมที่เด็กเจริญเติบโตผู้ใหญ่ทุกคนที่อยู่รอบตัวเด็กเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งต่อการเรียนรู้ของเด็ก ภาระ
กิจกรรมในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาส าหรับเด็กเป็นความรับผิดชอบที่เป็นหน้าที่ที่จ าเป็นของคนในสงัคม
ทุกคน ผู้ ใหญ่ทุกคนที่แวดล้อมเด็กจะเป็นผู้แสดงโลกให้เด็กเห็น ผู้ ใหญ่จึงเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งใน
สภาพแวดล้อมที่ปฏิสัมพันธ์กับเด็กที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้กับเด็ก (สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์, 2550: 1) เด็กจะเรียนรู้ว่า
แหล่งการเรียนรู้มีอยู่อย่างมากมาย นอกจากคุณครูแล้วเด็กจะต้องได้เรียนรู้จากหนังสือ สื่อ อุปกรณ์ และเกม
การศึกษาต่าง ๆได้เรียนรู้จากกลุ่มเพื่อนโดยการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และวิธีการท าระหว่างกัน เรียนรู้จาก
วิทยากรที่คุณครูเชิญมา รวมถึงการออกไปพบกับผู้ให้ความรู้แก่เด็ก ๆ  
 ศักยภาพในการเรียนรู้ของมนุษย์นั้นมีมาตั้งแต่ก าเนิด ตราบใดที่เรายังมีชีวิต เราก็ยังเรียนรู้อย่างไม่
สิ้นสุด การฝึกฝนเกี่ยวกับวิธีคิด การใช้กระบวนการคิดแบบต่าง ๆ การเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้
เรา ได้ใช้ศักยภาพต่าง ๆ ของเราที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ ได้ใช้ศักยภาพเต็มที่ เพื่อพัฒนานาความสามารถของเรา
อย่างไรก็ตามก็ต้องเรียนรู้ที่จะมีทักษะในการเลือกวิธีคิดหลักในสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ด้วย ที่ส าคัญ
จะต้องผสมผสาน ทั้งคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ การคิดเป็นกระบวนการที่มีความชัดเจนน้อยกว่าและตรวจสอบ
ได้ยากกว่าการกระท า เนื่องจากความคิดเป็นกระบวนการภายในสมองท่ีมองไม่เห็น ต่างกับการกระท าหรือการ
ปฏิบัติที่สามารถสังเกตได้ มีความเป็นรูปธรรมมากกว่า กระบวนการคิดจึงเป็นสิ่งที่ยากจะเข้าใจ และยากที่จะ
ระบุได้ชัดเจนแต่หากสามารถระบุออกมาได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้สามารถคิดได้ชัดเจนขึ้น 
และการคิดเป็นที่มาของการกระท าทุกอย่าง หากการคิดมีคุณภาพ การกระท าต่าง ๆที่ตามมาจากผลของการคิด
ก็ย่อมมีคุณภาพตามไปด้วย (ทิศนา แขมมณี, 2559: 149) การคิดเป็นทั้งกระบวนการและผลผลิตซึ่งมีลักษณะที่
ต่อเนื่องกัน ในกรณีที่กล่าวถึงกระบวนการก็จะใช้วิธีการคิดทั้งในลักษณะการคิดมาอธิบาย ส่วนในกรณีของ
ผลผลิตก็จะกล่าวถึงคุณภาพของการคิด ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้วิธีการคิดท้ังในลักษณะของกระบวนการ หรือ
วิธีการคิดที่ดีเพื่อได้ ผลผลิตของการคิดที่มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหา ตลอดจนการสร้าง
คุณลักษณะประจ าตัวให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย และการคิดเป็น กระบวนการท างานภายในสมองเกี่ยวกับการ
แปลความหมายของข้อมูลที่ได้รับ โดยอาศัยประสบการณ์เดิมและประสบการณ ใหม่แล้วแสดงออกทาง
พฤติกรรมเพื่อจุดประสงค์หรือ จุดมุ่งหมายในการกระท า การตัดสินใจ การแสวงหาค าตอบหรือสร้างสิ่งใหม่ 
ตลอดจนการแกไข ปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ ดังนั้นจึงควรปลูกฝังและส่งเสริม
การคิด ให้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวัยเด็กปฐมวัย เพื่อให้เจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติต่อไป (บุษยา อินงาม, 2552: 8) 

ด้วยเหตุผล แนวคิด และหลักการที่กล่าวมาข้างต้นนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาทักษะการคิดของ
เด็กปฐมวัยที่เชื่อมโยงกัฐแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาทักษะการคิดของเด็ก
ปฐมวัยด้านการคิดเชิงเหตุผลและด้านการคิดวิเคราะห์ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะช่วยครูและผู้ที่ ท าหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับเด็กปฐมวัยได้น ากิจกรรมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมาส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยไปใช้
ในการพัฒนาเด็ก 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยโดยรวมหลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง 
2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลองและหลังการทดลองใช้แผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการน าหลักการ ประกอบด้วย 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมคุ้มกัน โยการมีเงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม สามารถลงสู่
การปฏิบัติได้หลายรูปแบบรูปแบบที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้น ามาจัดกรอบเป็นสาระการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมหรือวิธีชีวิตประจ าวัน เกิดทักษะไปตามองค์ประกอบส าคัญดังนี้  
 

การจัดกิจกรรมตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

  
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัยชาย-หญิงอายุระหว่าง 4-5 ปีจ านวน 2 ห้องเรียน 
จ านวน 30 คน ที่ก าลังศึกษาในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นเด็กปฐมวัยชาย-หญิงอายุ 4-5ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปี
ที่2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ จ านวน 15 
คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
ตัวแปรที่ศึกษา  

1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย ซึ้งประกอบด้วย 2 ด้านคือ 1) ด้านการคิดเชิง

เหตุผล 2) ด้านการคิดวิเคราะห์ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

1. แผนการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. แบบสังเกตทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย 

1. ขั้นตอนในการสร้างแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 ศึกษาแผนการจัดประสบการณ์จากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช2546 
1.2 ศึกษาเอกสารต ารา ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อก าหนด

เป็นกรอบในการจัดท าแผนการจัดกิจรรมการเรียนรู้ 

ทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย 
ประกอบด้วย 2 ด้านคือ 

 1. ด้านการคิดเชิงเหตุผล  
 2. ด้านการคิดวิเคราะห์ 



1.3 จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการพัฒนาทักษะ
ความรู้ที่ครอบคลุมทักษะการคิด 2ด้านคือการคิดเชิงเหตุผล และการคิดเชิงวิเคราะห์ สร้างแผนการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.3.1 ขั้นน า 
   1.3.2 ขั้นด าเนินกิจกรรม 
   1.3.3 ขั้นสอน 
   1.3.4 ขั้นประเมินผล 

1.4 ท าแผนการจัดประสบการณ์เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
ปรับปรุง แก้ไข 
  1.5 ปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ และกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญโดยการจัดกิจกรรมต้องสอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก 

1.6 น าแผนการจัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจไปทดลองใช้ กับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 จ านวน 15 คน 
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
2. ขั้นตอนในการสร้างแบบสังเกตทักษะการคิดเด็กปฐมวัย  

  2.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย และ
สังเคราะห์ให้เกิดในเด็กปฐมวัย 

2.2 สร้างแบบประเมินทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย ทั้ง 2 ด้าน  
2.3 ก าหนดเกณฑ์ให้คะแนนการสังเกตทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย เป็น 3 ระดับ คือ 

 ระดับคะแนน 3 บันทึกเมื่อเด็กแสดงทักษะการคิดด้วยตนเอง 
 ระดับคะแนน 2 บันทึกเมื่อเด็กแสดงทักษะการคิดโดยมีการแนะน าหรือเตือน 

   ระดับคะแนน 1 บันทึกเมื่อเด็กไม่แสดงแสดงทักษะการคิด 
 2.4 น าแบบสังเกตทักษะการคิด ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) เพื่อแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเหมะสมของแบบ
สังเกตสรุปค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญพฤติกรรมบางข้อยังไม่ชัดเจน 

2.5 ปรับปรุงแบบประเมินและคู่มือด าเนินการประเมินตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
 2.6 น าแบบสังเกตทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อย ไปทดลองใช้กับเด็ก

อนุบาลอายุ 4-5 ปี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 15 คน 
 2.7 น าแบบสังเกตทักษะการคิด มาหาค่าความเชื่อมั่นแบบสังเกตวัดทักษะการคิดโดยใช้สูตร 

coefficient Alpha (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2521: 218) พบว่ามีความเชื่อมันเท่ากับ 0.85 
 2.8 น าแบบประเมินที่หาค่าความเชื่อมั่นแล้ว น าไปสังเกตทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลก่อนและหลังการทดลอง 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบทดลอง (Quasi - Experimental Research Design) ผู้วิจัยได้
ด าเนินการทดลองโดยอาศัยการวิจัยแบบทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group 
Pretest-Posttest Design) มาปรับให้เหมาะสมกับงานวิจัย(ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ. 2538,: 249) 
การด าเนินการทดลอง  
การทดลองครั้งนี้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 เป็นเวลา 8 สัปดาห์โดยมีขั้นตอนดังนี้  
 1. สุ่มเด็กปฐมวัยมา 1 ห้องเรียน จากจ านวนทั้งหมด 2 ห้องเรียน สร้างความคุ้นเคยกับเด็ก กลุ่ม
ตัวอย่างก่อนการทดลองเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห ์
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2. ผู้วิจัยท าการประเมินโดยท าการประเมินและบันทึกคะแนนด้วยตนเองและโดยผู้ช่วยวิจัยจ านวน 1 
คน ก่อนการทดลอง (Pretest) โดยท าการสังเกตทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย ด้านการคิดเชิงเหตุผล และด้าน
การคิดวิเคราะห์ ในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ จ านวน 15 คน เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ตั้งแต่เวลา 09.30 -
10.00 น.  

3. ผู้วิจัยด าเนินทดลองกับเด็กที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30นาที ในช่วงกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ เวลา 09.30 - 10.00 น.  

4. เมื่อทดลองครบ 8 สัปดาห์แล้ว การประเมินทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยหลังการทดลอง 
(Posttest) โดยใช้แบบประเมินทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นแบบประเมินชุดเดียวกับที่ใช้ประเมินก่อน
การทดลอง  

5. น าข้อมูลที่ได้จากผลการใช้แบบประเมินทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย ไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐานต่อไป 

 
ผลการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการเปรียบเทียบทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการตาม 
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้  
 
ตารางที่ 1 ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนแบบประเมินทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรรมตาม 

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย N x̄  SD  

1. ด้านการคิดเชิงเหตุผล 
2. ด้านการคิดวิเคราะห์ 

15 
15 

6.20 
6.07 

1.42 
1.44 

 

               รวม                                      15                 6.13                  4.23 
  ผลการวิเคราะห์ตาราง1. ทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงปรากฏว่าก่อนการจัดกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเด็กปฐมวัยมีคะแนนทักษะการคิด
อยู่ในระดับปานกลาง (มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 6.13) คือบางครั้งเด็กไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและยังคิด
วิเคราะห์ไม่ได้ และเมื่อพิจารณาคะแนนทักษะการคิดรายด้าน พบว่าด้านการคิดเชิงเหตุผล และด้านการคิด
วิเคราะห์อยู่ ในระดับปานกลางคือบางครั้งเด็กไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและยังคิดวิเคราะห์ไม่ได้             
(มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 6.20, 6.07 ตามล าดับ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนก่อนการจัดกิจกรรมตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีค่าเท่ากับ 1.42 ถึง 1.44 ซึ่งมีการกระจายใกล้เคียงกัน  
 
ตารางที่ 2 ค่าสถิติพ้ืนฐานของคะแนนแบบประเมินทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย N x̄  SD  

1. ด้านการคิดเชิงเหตุผล 
2. ด้านการคิดวิเคราะห์ 

15 
15 

14.20 
14.13 

1.08 
1.13 

 

                    รวม                                  15                  14.17                 4.32 
 



  ผลการวิเคราะห์ตาราง2.ทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงปรากฏว่า หลังการจัดกิจกรรมตามคิดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงเด็กปฐมวัยมีคะแนนทักษะการคิด 
อยู่ในระดับสูง คือแก้ปัญหาและคิดวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.17) และเมื่อพิจารณาคะแนน
ทักษะการคิดรายด้านพบว่าด้านการคิดเชิงเหตุผลและด้านการคิดวิเคราะห์ ระดับสูง คือแก้ปัญหาและคิด
วิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.20, 14.13 ตามล าดับ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนหลงั
การจัดกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีค่าเท่ากับ 1.08 ถึง 1.13 
 
อภิปรายผล 
  ผลการวิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับก่อนการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลัง
การจัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะการคิดโดยเด็กปฐมวัยมีทักษะการคิดหลังการจัด
ประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทักษะการคิดในแต่ละด้าน
ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูงกว่าก่อนการกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยการจัดกิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยให้สูงขึ้นได้ ซึ่งเป็นสมมุติฐานที่ตั้งไว้  

1. เด็กปฐมวัยที่มีระดับทักษะการคิดหลังจากการจัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี
ทักษะการคิดสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าการ
จัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนาทักษะการคิดด้านการคิดเชิงเหตุผลและการคิด
วิเคราะห์ การจัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กระบวนการจัด
กิจกรรมที่ให้เด็กมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ เป็นกิจกรรมที่เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล มีการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้ลงมือกระท า และได้เรียนรู้จากการค้นพบ ซึ่งสอดคล้อง
กับ สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ (2550 :25) การสอนแบบแอคทีฟ เลิร์นนิ่ง (Active Learning) ต้องมีการเคลื่อนไหว
ทางร่างกายในการลงมือปฏิบัติเพื่อการส ารวจค้นหาและเคลื่อนไหวทางการคิดที่มีการคิดทบทวน คิดใคร่ครวญ
คิดวิเคราะห์และคิดเชื่อมโยง หรือมีโยนิโสมนัสสิการ สิ่งที่เรียนรู้พร้อมด้วยการน าเสนอ ความรู้ด้วยการพูดคุย 
ตอบค าถามเล่าให้เพื่อนฟังและครูฟัง และเขียนด้วยการวาดภาพหรือเขียนตามความสนใจและความพร้อมของ
เด็ก ซึ่งศักยภาพในการปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้และน าเสนอเป็นการถักทอกันประสานกันระหว่างประสบการณ์เดิม
และประสบการณ์ใหม่ที่เด็กกอบได้ด้วยมือหรือประสาทสัมผัสการรับรู้ของตนเองที่มาใช่เป็นแค่การเรียนรู้ที่
ผู้เรียนนั่งดูและนั่งฟังเท่านั้นซึ่งสอดคล้องกับส ารวย สุขชัย (2554: 60) เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียงสูงขึ้น การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ได้
ค้นหาค าตอบและร่วมกันแสดง ความคิดเห็นในการท ากิจกรรม ท าให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 
 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอื่น ๆ ที่ไดจัดกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้ 
ทางด้านอื่น ๆ ของ ส ารวย สุขชัย ( 2554: 77) การจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้
กรอบแนวคิด 3 ห่วง 2 เงือ่นไข ประกอบด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน และเงื่อนไข
ความรู้และคุณธรรม ท าให้ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยสูงขึ้น 

2. ทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยแยกเป็นรายด้าน ด้านการคิดเชิงเหตุผล และด้าน การคิดวิเคราะห์ 
2.1 ด้านการคิดเชิงเหตุผล หลังจากจัดกิจจกรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีผลต่าง

เฉลี่ยสูงขึ้นแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงสามมารถพัฒนาทักษะการคิด
ด้านการคิดเชิงเหตุผล ของเด็กปฐมวัยซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี PIAGET (ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร, 2555: 95-96)
กล่าวว่าเด็กปฐมวัยจะมีความสามารถในการใช้เหตุผลเบื้องต้น เด็กระยะ 2-4 ปี จะเริ่มเรียนรู้จักการน าวัตถุ 2 
ชนิด หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กันเป็นเหตุผลซึ่งกันและกัน ซึ่ง PIAGET เรียกการให้เหตุผลนี้ว่า การเริ่ม



ให้เหตุผลที่เก่ียวข้องกัน (Transductive reasoning) เด็กในวัยนี้ยังผูกความคิดของตนเองบนพื้นฐานแห่งความ
ต้องการของตัวเองซึ่งท าให้เด็กยึดความคิด และความต้องการของตนเองเป็นใหญ่ในการให้เหตุผลโดยไม่ดูเหตุผล 
ที่ควรจะเน้นในสายตาของคนอื่น การใช้เหตุผลส่วนใหญ่ของวัยนี้จะอยู่ในลักษณะของการให้เหตุผล โดยใช้
ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ การให้เหตุผลจะมีหลักเกณฑ์มากขึ้นเมื่อเด็กมีอายุมากขึ้น แล้วเมื่อวัยปฐมวัยตอน
ปลายคือเด็กอายุ 5-6 ปี เด็กจะมีการใช้เหตุผลโดยดูความเป็นไปได้ในแง่แห่งความเป็นจริงพัฒนาการทางด้าน
ความคิดความเข้าใจของเด็กนี้เกิดขึ้นเป็นขั้นตอนต่อเนื่องกันเกิดจาก การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กและ
สภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเด็กท าให้ความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้ดีขึ้นและในเด็กอายุระหว่าง 
4-7 ปี เด็กจะมีความคิดรอบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวดีขึ้นและสอดคล้องกับBRUNER (อ้างถึงใน ประ
ไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร, 2555: 71) กล่าวว่าพัฒนาการทางด้านความคิดความเข้าใจเกิดขึ้นเป็นล าดับขั้น
เช่นเดียวกัน โดยก้าวจากระยะการแก้ปัญหาด้วยการกระท า การแก้ปัญหาด้วยการสร้างมโนภาพไปสู่การ
แก้ปัญหาโดยใช้สัญลักษณ์ซึ่งเด็กแต่ละคนจะมีลักษณะเฉพาะของพัฒนาการทางความคิด ผู้วิจัยได้จั ดกิจกรรม
การเล่านิทานให้เด็กแต่ละคนเลือกหนังสือนิทานพร้อมบอกเหตุผลในการเลือกหนังสือนิทาน ท าให้เด็กได้เลือก
หนังสือที่ตนสนใจ และเด็กต้องมีการอ่านหนังสือก่อนท ากิจกรรม เช่น น้องหมีพูให้เหตุผลกับผู้วิจัยเกี่ยวกับ
นิทานเรื่องกุ๋งกิ๋งปวดฟันที่เลือกว่า ไม่อยากปวดฟันเหมือน กุ๋งกิ๋ง ห้ามกินลูกอม ซึ่งสอดคล้องกับ สุปราณี งาม
หลอด(2557: 73) ที่ศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะการปั้นที่มีผลต่อทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย 
ผลการวิจัยพบว่า การให้เด็กลงมือปฏิบัติตามข้อตกลง ให้เด็กมีอิสระในการท างานมากที่สุด และให้เกียรติซึ่งกัน
และกันท าให้เด็กมีทักษะการคิดเชิงเหตุผล 
  นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอื่นๆที่ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล (ประภานิช เพียรไพฑูรย์, 2553: 62)           
ที่ศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่เล่นเกมการศึกษาอนุกรมมิติ การเล่นเกมการศึกษา
อนุกรมมิติเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ จัดกระท าได้อย่างอิสระตามความสนใจ 
ซึ่งจากการสังเกตพบว่าเด็กที่เล่นเกมการศึกษาอนุกรมมิติ  เด็กได้ลงมือกระท า และค้นหาค าตอบโดยอาศัย
ประสบการณ์ของตนเองมาประกอบกับเหตุผลที่ตนคิดว่าดี  ได้รับการยอมรับแล้วตัดสินใจล าเลียงถ่ายทอด
ความคิดของตนออกมาให้เพื่อน ได้รับรู้และหากการแสดงความคิดนั้นเป็นที่ยอมรับของเพื่อนเด็กก็เกิดความ
ภาคภูมิใจ มีก าลังใจในการเล่นเกมอื่น ๆ และสนุกกับการคิดหาค าตอบมาตอบค าถามในแต่ละเกม ซึ่งท าให้เด็ก
เกิดความภาคภูมิใจ มีก าลังใจในการเล่น และสร้างผลงานใหม่ในครั้งต่อไป 
   2.2 ด้านการคิดวิเคราะห์ หลังจากจัดกิจกรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีผลต่างเฉลี่ย
สูงขึ้นแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงสามารถพัฒนาทักษะการคิด ด้านการคิด
วิเคราะห์ แยกแยะจากการที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติมีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อน ผู้วิจัยได้ท ากิจกรรมส ารวจบริเวณ
โรงเรียน เด็ก ๆ ได้ท าแผนที่การเดินทางหลังจากท ากิจกรรมส ารวจโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับเกรียงศักดิ์ เจริญวง
ศักดิ์ (2546: 2-3) กล่าวว่าความเข้าใจในเร่ืองที่จะวิเคราะห์ แจกแจงและจ าแนกได้ว่า เรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่อง
อะไร มีองค์ประกอบย่อยอะไรบ้าง มีกี่หมวดหมู่ จัดล าดับความส าคัญอย่างไรและรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุ ที่
ก่อให้เกิดอะไรจะส่งผลให้การวิเคราะห์เรื่องนั้นสมเหตุสมผล สอดคล้องกับสุมาลี หมวดไธสง (2554: 48) การจัด
กิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนสามารถส่งเสริมความสามรถในการวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
กระตุ้นให้เด็กได้เกิดการลงมือกระท า โดยมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและสื่อธรรมชาติรอบ ๆ ตัวเด็กโดยครูมี
บทบาทในการเตรียมความพร้อมเด็ก กระตุ้นการท ากิจกรรม การสังเกต การตอบค าถาม การท างานเป็นกลุ่ม 
การแสดงความคิดเห็นรวมถึงอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การฝึกฝนให้เด็กรู้จักคิดการ
จับประเด็น การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับการใช้เหตุผลและการแสวงหาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ จะ
ท าให้สามารถประเมินผล และตัดสินเรื่องที่คิดได้อย่างถูกต้องสมเหตุสมผล สอดคล้องกับนิต สุวร รณเนตร 
(2557) การที่เด็กได้ศึกษาเรียนรู้ค้นพบความรู้ซึ่งเป็นค าตอบของปัญหาจากกระบวนการการคิดวิเคราะห์ ให้
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ได้มาซึ่งองค์ความรู้เพื่อตอบค าถามของประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องผ่านประสบการณ์ตรงจากการศึกษาสถานที่จริง 
ส ารวจ ทดลอง มีโอกาสได้เผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ จากสถานที่จริง ๆ และมีปัญหาในระหว่างด าเนินกิจกรรม 
สอดคล้องกับปวริศา ชูศรี (2557: 64) ผลการเปรียบเทียบความสามารถทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย
หลังได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้สิ่งเร้าการคิดมีทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในการจัดกิจกรรมโดยใช้สิ่งเร้าการคิดได้ส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการคิด 
แจกแจง ข้อมูล บ่งชี้ความสัมพันธ์ และการคาดการณ์ ในขณะท ากิจกรรมทุก ๆ ครั้งครูจะให้เด็กสังเกตแล้วให้
แสดงความคิด 

ดังนั้นการจัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถส่งเสริมทักษะการคิด ด้านการคิดเชิง 
เหตุผล และด้านการคิดวิเคราะห์ เพราะกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกับสิ่งแวดล้อม มีการจัดกิจกรรมที่
ยึดเด็กเป็นส าคัญ ให้โอกาสเด็กในตัดสินใจ วางแผน เลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ สนุกสนานในการท ากิจกรรม 
เกิดความพึงพอใจและเด็กได้ประสบความส าเร็จในการท ากิจกรรมมีผลท าให้เด็กเกิดทักษะการคิดเชิงเหตุผลและ
ด้านการคิดวิเคราะห์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
   จากผลการวิจัยเร่ือง การจัดกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อทักษะการคิดของเด็ก
ปฐมวัยผู้วิจัยมีประเด็นในการน าเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

1.1 การแสดงความคิดเห็นและแสดงเหตุผลในช่วงสัปดาห์แรก เด็กจะแสดงความคิดเห็นแลเหตุผลยัง
ไม่ค่อยได้หรือยังเป็นค าตอบที่เด็กตอบตามเพื่อนๆครูจึงต้องมีการใช้ค าตามที่กระตุ้นให้เด็กคิดมากขึ้นหรือใช้การ
เสริมแรงและเพื่อนคอยให้ก าลังใจแต่ในสัปดาห์ต่อ ๆ มาเด็กเร่ิมมีการกล้าที่จะตอบและแสดงความคิดเห็น 

1.2 เมื่อท ากิจกรรมเสร็จในแต่ละครั้งครูมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าวันนี้ได้ท า กิจกรรม
อะไรบ้าง มีการน าเสนอกิจกรรมให้เพื่อนฟังและแลกเปลี่ยนผลงานของเด็กให้เห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อื่นเกิดทักษะทางความคิดที่หลากหลา 

1.3 เด็กให้ความร่วมมือและมีความกระตือรือร้นที่จะท ากิจกรรม เนื่องจากเป็นกิจกรรมการ เรียนรู้ที่
เด็กได้ลงมือกระท าและเป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่ ท้าทายความสามารถของเด็กสนองตอบ ความต้องการในการ
อยากรู้ การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ อย่างกระตือรือร้นที่จะท ากิจกรรม ซึ่งถือเป็นการสนองตอบต่อธรรมชาติ
ของเด็กปฐมวัย 

1.4 การจัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่สิ่งที่ยากส าหรับครู บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
เด็กปฐมวัยจะน าไปท ากิจกรรมให้เด็กก่อนน ากิจกรรมไปใช้ ต้ องมีความเชื่อมั่นและท าความเข้าใจกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงว่าสามารถส่งเสริมและพัฒนาเด็กในด้านต่าง ๆ ได้เมื่อมีความเชื่อมั่นแล้ว ต้องศึกษาและกล้าที่
จะลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง เมื่อลงมือปฏิบัติแล้วสิ่งที่ต้องให้ความส าคัญคือ ผู้ที่น าไปใช้จะต้องประเมินผลเพื่อ
ปรับปรุง และวางแผนและปรับเพื่อให้สอดคล้องบริบทของสังคมนั้น ๆ ต่อไป 

1.5 ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อตัวแปร
อื่น เช่นด้านจริยธรรม ด้านทักษะทางสังคม การด าเนินชีวิต และด้านวินัย เป็นต้น 

1.6 ควรมีการส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยโดยการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เช่น        
การใช้การจัดกิจกรรมแบบไฮสโคป การจัดกิจกรรมแบบเรกจิโอเอมิเลีย และการจัดกิจกรรมแบบจิตปัญญา เป็นต้น 
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การนิเทศภายในโรงเรียน 
 
ผู้วิจัย     ประณีต  วิบูลยประพันธ์ 
 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้จะแสดงให้เห็นปัญหาของการนิเทศภายในโรงเรียน และหาทางแก้ไข การนิเทศภายในโรงเรียน
เป็นงานหลักที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง คือ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และสถานศึกษา เพื่อเป็นผลงานอันเป็นส่วนร่วมกับ
การวางแผนและปฏิบัติอย่างเหมาะสม ท าให้คุณภาพและประสิทธิภาพของสถานศึกษาเป็นอย่างดี  การนิเทศ
การศึกษา อาจแบ่งออกตามวิธีปฏิบัติงานเป็น 2 ประเภท 1)การนิเทศเพื่อการแก้ไข (Correction) 2) การนิเทศเพื่อ
ป้องกัน (Preventive) 
กระบวนการนิเทศโดยใช้วงจรของเดมมิง (Circle Demming Cycle)  
 กระบวนการนิเทศโดยใช้วงจรของเดมมิง (Circle Demming Cycle) หรือวงจรเดมมิง (Demming 
circle) หรือโดยทั่วไปนิยมเรียกกันว่า P-D-C-A มาใช้ในการด าเนินการนิเทศการศึกษา โดยมีขั้นตอนที่ส าคัญ 4 
ขั้นตอน คือ (1) การวางแผน (P-Planning) (2) การปฏิบัติตามแผน (D-Do) (3) การตรวจสอบ/ประเมินผล              
(C-Check) (4) การปรับปรุงแก้ไข (A-Act) 
 
ค าส าคัญ : ปัญหา 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 
 
บทน า 
 ค าว่า การนิเทศ (Supervision) แปลว่า การให้ความช่วยเหลือแนะน า หรือปรับปรุง ดังนั้นการนิเทศ
การศึกษาก็น่าจะหมายถึงการให้ความช่วยเหลือแนะน า หรือปรับปรุงเกี่ยวกับการศึกษาโดยเฉพาะในโรงเรียนได้มี
ผู้ให้ความหมายค าว่า การนิเทศการศึกษาไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 
 กูด (Good) ได้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาว่า เป็นความพยายามของผู้ท าหน้าที่นิเทศที่จะช่วย
ในการให้ค าแนะน าแก่ครู หรือผู้อื่นที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้สามารถปรับปรุงการสอนของตนให้ดีขึ้น 
ช่วยให้เกิดความเจริญงอกงามในด้านอาชีพ ช่วยพัฒนาความสามารถของครู 
 แฮร์ริส (Harris) ได้กล่าวถึงความหมายของการนิเทศการศึกษาว่า หมายถึง สิ่งที่บุคลากรในโรงเรียน
กระท าต่อบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะคงไว้ หรือเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการด าเนินการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และส่งผลสะท้อนไปถึงการพัฒนานักเรียน 
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 ชาญชัย อาจิณสมาจาร ได้ให้ค าจ ากัดความว่า การนิเทศการศึกษา คือกระบวนการสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่ง
ในการให้ค าแนะน าและการชี้ช่องทางในลักษณะที่เป็นกันเองแก่ครูและนักเรียนเพื่อปรับปรุงตัวเขาเอง และสภาพ
การเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์ สันต์ ธรรมบ ารุง ได้ให้ความหมายว่า การนิเทศการศึ กษา 
หมายถึงการช่วยเหลือ การแนะน าการชี้แจง การบริการ การปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ในการที่จะ
ส่งเสริมให้ครูปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น 
 ความหมายของการนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการพัฒนาครู เพื่อให้ครูปรับปรุงและพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ การนิเทศการศึกษาจึงเป็นกระบวนการในการ
แนะน าช่วยเหลือ ครู ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศนั้นอยู่บนหลักการของ
ประชาธิปไตย ได้แก่ การเคารพซึ่งกันและกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา 
 ปัจจุบันงานในด้านการศึกษาได้เจริญก้าวหน้าไปมาก มีการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ประการ เปลี่ยนแปลง
หลักสูตร ความรู้ในสาขาวิชาการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น แนวความคิดและแนวการเรียนการสอนใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมายของการศึกษา แต่ยังพบว่า ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องบางคน ยังไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ปัญหาดังกล่าวข้างต้น สามารถถจะแก้ไขได้โดยอาศัยผู้นิเทศ หรือ
ศึกษานิเทศก์ ซึ่งมีหน้าที่นิเทศการศึกษาให้ครูมีความเจริญงอกงามทางวิชาการ สามารถพึ่งตนเองได้ และน าความรู้
เหล่านี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ดังนั้นเรื่องการนิเทศ
การศึกษา จึงเป็นเร่ืองส าคัญที่ศึกษานิเทศก์ควรจะได้ศึกษาและท าความเข้าใจในหลักการ กระบวนการ และวิธีการ
ของการนิเทศ การศึกษาเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของการ
นิเทศการศึกษาดีขึ้น จึงขอน าเอาความรู้เบื้องต้นของการนิเทศการศึกษามากล่าว ในรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 จากการศึกษาทางการนิเทศการศึกษา จากเอกสารต าราที่เผยแพร่ โดยเฉพาะการให้นิยามหรือให้
ความหมายการนิเทศ รวมถึงบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด 
แต่ละช่วงแต่ละเวลา ปัจจุบันเมื่อพูดถึงค าว่า (Supervision) หมายรวมถึงการนิเทศการศึกษาและนิเทศการสอน 
ความหมายของการนิเทศ 
 ความหมายตามรูปศัพท์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ได้ ให้ความหมายของ 
“การนิเทศ” ว่า หมายถึง การชี้แจง การแสดง การจ าแนก 
 การนิเทศ ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า Supervision หมายถึง การตรวจตรา ตรวจการณ์ ซึ่งประกอบด้วย 
Super และ vision ค าว่า Super หมายถึง ดีมาก วิเศษ vision หมายถึง การเห็น การมอง การดู พลังในการ
จินตนาการ ฉะนั้น Supervision จึงหมายถึง การมองเห็นที่ดีมาก เห็นโดยรอบ การดูจากที่สูงกว่า การมองจาก
เบื้องบน การมีโลกทรรศนะกว้างขวางกว่า 
 บุคคลที่ท าหน้าที่นิเทศ เรียกว่า Supervision ภารกิจหรือหน้าที่ของผู้นิเทศ คือ ให้การนิเทศหรือ 
Supervise ได้แก่ การช่วยเหลือ แนะน า ชี้แจง ปรับปรุง เพื่อช่วยให้บุคลากรภายใต้ความรับผิดชอบแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นแล้ว หรือก าลังเผชิญอยู่ให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งพัฒนางานที่บุคลากรก าลังปฏิบัติอยู่ ให้มีวิธีที่เหมาะสม มี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นการด าเนินงานที่ส าคัญอย่างหนึ่ง
ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนกับครูอาจารย์ในโรงเรียนได้ด าเนินการ โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของเด็กนักเรียน ได้มีนักการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาให้ความหมายไว้ดังนี้ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได้ก าหนด การนิเทศภายใน หมายถึง การจัดการให้เกิดความร่วมมือหรือ
ประสานงานกับบุคคลที่เก่ียวข้องเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การ
จัดกิจกรรมในโรงเรียน และการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

341



ประเภทของงานนิเทศการศึกษา 
 การนิเทศการศึกษา อาจแบ่งออกตามวิธีปฏิบัติงานเป็น 2 ประเภท 
 1. การนิเทศเพื่อการแก้ไข (Correction) เป็นการนิเทศที่เกิดจากการพบข้อผิดพลาดและบกพร่องก็ให้
หาทางช่วยแก้ไขโดยวิธีการต่าง ๆ 
 2. การนิเทศเพื่อป้องกัน (Preventive) เป็นการนิเทศที่พยายามหาวิธีการต่าง ๆ มาจัดด าเนินงานเพื่อ
ป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 
จุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน 
 การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาบุคคลผู้นิเทศจึง
จ าเป็นต้องเข้าใจในจุดมุ่งหมายของการนิเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลซึ่งนักการศึกษาและ
หน่วยงานทางการนิเทศภายในได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของการนิเทศไว้ ดังนี้ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2544) ได้ก าหนดการนิเทศภายในมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 4 ด้าน คือ ด้านบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้และด้านการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
 หลักการนิเทศภายในโรงเรียน เป็นการด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้ครูทุกคนมีส่วนร่วม
รับผิดชอบ กิจกรรมการนิเทศที่ตรงกับปัญหาและความต้องการในการพัฒนาครู และเป็นเป้าหมายส าคัญที่สุดของ
การนิเทศภายใน ที่จะช่วยครูให้ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่การสอนที่มีผลต่อนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด 
 งานวิชาการ หมายถึง งานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม พัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานเก่ียวกับครูหรือนักเรียนก็ตาม เป็นงานที่รวมภารกิจหลักของหน่วยงานหรือโรงเรียน
ที่บ่งบอกถึงปรัชญา จุดมุ่งหมายในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้รับบริการซึ่งได้แก่ นักเรียน ชุมชนได้รับการพัฒนาตนเอง
ด้านความรู้ เจตคติ และทักษะต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษาโดยเฉพาะ งานวิชาการ
จึงเก่ียวข้องกับหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การท าวิจัยในชั้น
เรียน และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การนิเทศงานวิชาการ หมายถึง การท างานร่วมกันระหว่างผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายและครูผู้สอน 
เพื่อแก้ปัญหางานวิชาการ ได้แก่ หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
การวิจัยในชั้นเรียน และการประกันคุณภาพการศึกษา 
การนเิทศภายนอกประสานกับการนิเทศภายใน 
 การนิเทศแบบนี้ เป็นรูปแบบที่ใช้การนิเทศจากภายนอกประสานการนิเทศภายใน โดยมีจุดหมายให้
โรงเรียนได้พัฒนาตนเอง นั่นคือ ให้มีการนิเทศจากภายนอกโดยศึกษานิเทศก์ เพื่อให้บุคลากรหลักในโรงเรียน
สามารถนิเทศภายในได้อย่างมีระบบ 
 การให้การนิเทศจากภายนอกประสานกับการนิเทศภายใน เป็นการท างานอย่างประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้
นิเทศจากภายนอก คือ ศึกษานิเทศก์ กับผู้นิเทศภายในหรือบุคลากรหลัก ในโรงเรียน ซึ่งต่างฝ่ายต่างมีความพร้อม
และข้อจ ากัดต่างกัน ศึกษานิเทศก์มีความพร้อมในการนิเทศ แต่มีข้อจ ากัดในฐานะที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งย่อม
เข้าใจสภาพต่าง ๆ ของโรงเรียนน้อยกว่าบุคลากรหลักในโรงเรียน ส่วนบุคลากรหลักในโรงเรียนก็มีความพร้อมและ
ข้อจ ากัดตรงกันข้าม การท างานอย่างประสานสัมพันธ์กันจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการนิเทศยิ่งขึ้น 
ศึกษานิเทศก์ต้องมีบทบาท คือ ประสานงานประจ าโรงเรียน และบทบาทของศึกษานิเทศโดยเฉพาะ 
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 แนวทางการปฏิบัติในการนิเทศภายนอก ประสานกับการนิเทศภายในโรงเรียนเฉพาะวิชา หรือเฉพาะงาน
การปฏิบัติตามขั้นตอนคือ 1) การเตรียมการนิเทศ 2) การด าเนินการนิเทศ 3) การเขียนรายงานผลการนิเทศ เมื่อ
การนิเทศเสร็จสิ้นลงศึกษานิเทศก์ก็จะต้องรายงานการนิเทศทันทีทุกครั้ง โดยรายงาน 1) จุดเด่นของโรงเรียน 2) 
ปัญหาของโรงเรียนที่ต้องนิเทศก์ 3) การให้ความช่วยเหลือของศึกษานิเทศก์ 
ขอบข่ายของงานนิเทศภายใน 
 การนิเทศภายในสถานศึกษาต้องมีการวางแผน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมให้บุคลากรในสถานศึกษารู้จัก
การท างานเป็นทีม รู้จักแก้ปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอน รวมทั้งสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองให้มี
ศักยภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
 1. งานด้านวิชาการ เป็นงานที่เกี่ยวกับการน าหลักสูตรไปใช้ ให้บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา เช่น การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น การน า
หลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดท าและใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ ตลอดจนการการสอนซ่อมเสริม การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษ 
 2. งานด้านบริหารบุคคล เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนได้รู้และเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบของตน การ
ติดตามดูแล ช่วยเหลือให้ฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศใน
การท างาน เช่น การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง การก าหนดความต้องการ หน้าที่และความรับผิดของ
บุคลากร การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ตลอดจนงานวิจัยและนิติกร 
 3. งานด้านบริหารทั่วไป เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับระบบส านักงานซึ่งมีข้อก าหนดกฎเกณฑ์ลิวีการที่แน่นอน 
ได้แก่ งานธุรการและสารบรรณ งานทะเบียนและรายงาน งานข้อมูลและสารสนเทศ งานจัดท าแผนปฏิบัติการและ
การจัดระบบการศึกษา งานประชาสัมพันธ์ งานระเบียบกฎหมาย กฎกระทรวง และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ตลอดจน
กิจกรรม 5 ส 
 4. งานด้านงบประมาณ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินและพัสดุ ได้แก่ งานงบประมาณ งานจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี งานจัดตั้งและจัดสรรของบประมาณประจ าปี งานเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานรายการใช้
จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 
ผู้บริหารสถานศึกษากับการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 การนิเทศภายในจากบุคคลภายนอก ยังไม่สามารถจะกระท าได้อย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการกั้ปญหาในเรื่องนี้ 
และให้สถานศึกษาสามารถปรับปรุงส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาได้ดียิ่งขึ้น การนิเทศ
ภายในจึงควรอาศัยบุคลากรภายในสถานศึกษาเป็นผู้นิเทศด้วยการมีผู้บริหารสถานศึกษาท าหน้าที่รับผิดชอบ และ
ให้การสนับสนุนเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งในเร่ืองนี้ได้มีผู้กล่าวสนับสนุนไว้ดังนี้ 
 1. การช่วยเหลือครูด้านวิชาการและด้านบริหาร ได้แก่ 
  - ปฐมนิเทศครูใหม่ 
  - จัดประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน 
  - การสังเกตการณ์สอนในชั้น 
  - การเยี่ยมชั้นเรียน 
  - การสาธิตการสอน 
  - การให้ค าปรึกษาหารือเป็นรายบุคคลหรือรายหมู่ 
  - การจัดประชุมปฏิบัติงงาน 
  - การอบรมครู 
  - การจัดสัมมนา 
  - การจัดหนังสือที่มีคุณค่าทางวิชาการ 
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  - ปรับปรุงห้องสมุดให้ทันสมัย และแนะน าครูให้ใช้ห้องสมุด 
  - แนะน าให้ครูเป็นสมาชิกของสมาคมททางวิชาการต่าง ๆ 
  - จัดบริการโสตทัศนศึกษาให้แก่ครูเป็นอย่างดี และควรมีการสนับสนุนให้ครูใช้อุปกรณ์เหล่านั้น 
 2. การช่วยเหลือครูในด้านปัญหาส่วนตัว ได้แก่ การดูแลทุกข์สุขของครูในปกครองอย่างเป็นกันเอง มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีจนกระทั่งครูสามารถปรับทุกข์ด้วยทั้งด้านส่วนตัว รวมทั้งปัญหาในการท างานสอดคล้องเข้ากับ
เพื่อนร่วมงานได้ดี 
 3. การสร้างขวัญของครูในสถานศึกษา ได้แก่ 
  - ช่วยให้ครูในสถานศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การบริหารและการด าเนินการสอนอย่าง
เพียงพอ 
  - จัดสภาพการท างงานได้ดี สะดวกสบายเป็นสุข 
  - ช่วยให้ครมูีความอบอุ่นสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขไม่น้อยหน้าต่ าต้อย 
  - เป็นที่ปรึกษาที่ดีของครูได้ทุกโอกาส 
  - สร้างลักษณะนิสัยเป็นผู้น าให้ครู เปิดโอกาให้ครูได้ท างานที่ใช้ความคิดริเริ่มของตัวเองให้มากา 
  - พยายามให้ครูรู้สึกว่าตัวเองมีความส าคัญ เป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะเป็นที่ยอมรับผู้บังคับบัญชา
และเพื่อนร่วมงานโดยทั่วไป 
  - ครูใหญ่ควรเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวาง ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของครู 
  - ช่วยให้ครูมีความส าเร็จในการงานมีความเจริญงอกงาม 
  - ให้ครูมีส่วนร่วมในการวางนโยบาย 
  - ให้ครูมีความนับถือตนเองไม่รู้สึกว่าได้รับการหลู่เกียรติ หรือเหยียดหยามหรือรู้สึกด้อย 
  - การด าเนินการต่าง ๆ ในสถานศึกษาควรเป็นประชาธิปไตย 
  - ครูใหญ่ควรมีความยุติธรรมต่อครูทุกคน 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ซึ่งอาจท าได้ดังนี้ 
  - จัดตู้รับฟังความคิดเห็นของครูภายในสถานศึกษา 
  - จัดให้มีการอภิปรายปัญหาต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
  - จัดให้มีกล่องรับฟังความคิดเห็นของสถานศึกษา 
  - จัดให้มีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
  - ช่วยให้ครูประเมินผลการสอนของตนเอง  
  - ช่วยให้ครูรู้จักการประเมินผลการเรียนและความก้าวหน้าของนักเรียน 
ความส าคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน 
 บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ช่วยเหลือเพื่อนครูที่มีปัญหา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของเพื่อนครูและการ
ใช้อุปกรณ์การสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาววิชา ท าให้ผู้เรียนได้ความรู้และสนุกสนาน
ในการเรียน เพราะเหมือนมีผู้นิเทศก์ในโรงเรียน ท าให้ครูและนักเรียนประสบความส าเร็จในการสอนและการเรียน
ของนักเรียน 
 หลักการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม คือกระบวนการของความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล 
สอดคล้องกับความต้องการของครู เป็นการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือครูในโรงเรียน ให้การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีรูปแบบการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม 4 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติตามแผนที่ ก าหนดการสังเกตผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และสะท้อนผล
หลังจากการปฏิบัติงาน 
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 หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา (2546) กล่าวถึงความส าคัญของการนิเทศการศึกษาว่า เกิดขึ้นจาก
การที่นักการศึกษาของประเทศไทยน าระบบการจัดการศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
ของประเทศไทย ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีผู้บริหาร และข้าราชการครูจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองและองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การ
นิเทศการศึกษาจึงมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการของสถานศึกษา และพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดด้วยวิธีต่าง ๆ ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมจะเห็นว่า การนิเทศการศึกษา เปรียบเหมือนเชือกที่ขวั้นเป็นเกลียวเส้น
เดียวกันกับการจัดการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่จุดหมายในการพัฒนาผู้เรียน 
 ความส าคัญและความจ าเป็นของการนิเทศภายในโรงเรียน โดยความร่วมมือของครูทุกคนเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการบริหารโรงเรียนที่จะช่วยให้ประสบความส าเร็จในการรวมพลังของครูและพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและมีความ
มั่นใจ มีความภูมิใจที่ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงานเกิดการพัฒนาที่ถาวร 
แนวทางการปฏิบัติในการนิเทศภายนอกประสานกับการนิเทศภายในโรงเรียน 
 1. ให้มีศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานประจ าโรงเรียน มีหน้าที่ช่วยเหลือประสานงาน เพื่อให้ศึกษานิเทศก์
เฉพาะวิชาหรือเฉพาะงาน รวมทั้งวิทยากรอื่น ๆ เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนนั้น ๆ 
 2. ศึกษานิเทศก์ประสานงานประจ าโรงเรียน จะด าเนินการให้โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในโรงเรียนที่
เข้มแข็ง โดยให้บุคลากรหลักในโรงเรียนด าเนินการนิเทศ หรือท าให้เกิดความร่วมมือกันในกลุ่มหรือสายชั้น 
 3. การด าเนินงานของศึกษานิเทศก์ในการนิเทศโรงเรียน ทั้งศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงานประจ าโรงเรียน
และศึกษานิเทศก์ที่เข้าไปช่วยโรงเรียนเฉพาะวิชาหรือเฉพาะงาน ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 
 การเตรียมการนิเทศ ศึกษาข้อมูลโรงเรียน โดยศึกษาข้อมูลเดิมที่มีอยู่ให้ละเอียด วางแผนและก าหนดการ
นิเทศ โดยก าหนดจุดประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผู้ร่วมนิเทศ เนื้อหาการนิเทศ เครื่องมือและสื่อการนิเทศ 
ตลอดจนแบบรายงาน การนิเทศ การวางแผนและก าหนดการนิเทศ 
 - เตรียมเครื่องมือหรือสื่อและแบบรายงานการนิเทศให้พร้อม 
 การด าเนินการนิเทศ เข้านิเทศในโรงเรียน ด าเนินตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนการนิเทศ โดยนิเทศ
บุคลากรหลักของโรงเรียน และร่วมมือกับบุคลากรหลักเท่านั้น จัดกิจกรรมนิเทศในลักษณะต่าง ๆ เช่น ประชุม 
สัมมนา สาธิต ทัศนศึกษา การร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียน การสร้างความสัมพันธ์ ความคุ้นเคยกับโรงเรียนโดยออก
เยี่ยมโรงเรียนบ่อย ๆ อย่างสม่ าเสมอ ค้นหาจุดเด่นหรือผลงานดีเด่นของโรงเรียน และช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้ 
เช่น เขียนผลงานและน าโรงเรียนอื่นมาดูงาน เชิญผู้บริหารไปเป็นวิทยากร 
การเขียนรายงานการนิเทศ 
เมื่อการนิเทศเสร็จสิ้นลง ศึกษานิเทศก์จะต้องรายงานการนิเทศทันทีทุกครั้ง โดยให้รายงานดังนี้ 
 - จุดเด่นของโรงเรียน 
 - ปัญหาของโรงเรียนที่ต้องนิเทศ 
 - การให้ความช่วยเหลือของศึกษานิเทศก์ 
 การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นสิ่งจ าเป็นที่โรงเรียนควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้นิเทศอาจได้แก่ 
ผู้บริหาร หัวหน้าระดับช่วงชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างาน ครูแกนน า ครูที่มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะทาง และผู้นิเทศอ่ืน ๆ 
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ผลการนิเทศภายในโรงเรียน 
 กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่สุด โดยเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอน 
ภายในโรงเรียน ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ประกอบด้วย 
การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ การวางแผน การปฏิบัติการนิเทศ การประเมินผลและรายงานผล 
 
แผนภูมิแสดงกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลย้อนกลับ 
ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 
 สภาพปัจจุบัน หมายถึง สภาพเป็นจริงก าลังเป็นอยู่หรือก าลังด าเนินการอยู่ขณะนั้น 
 สภาพปัญหา หมายถึง สภาพความแตกต่างของสิ่งที่เป็นอยู่หรือผลที่ปรากฏกับสิ่งที่ต้องการให้เป็นหรือ
เป้าหมาย 
 ความต้องการ หมายถึง สิ่งที่พึงปรารถนาตามจุดประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
 วิธีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการมี 4 ข้ันตอน 
 1. ส ารวจสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของโรงเรียน 2. ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัด 3. หามาตรฐานและคุณค่า
ของข้อมูล 4. บันทึกรายการความต้องการ 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการ มีดังนี้  
 - เพื่อทราบสภาพการศึกษาและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในขณะนั้น  
 - เพื่อทราบสภาพที่เป็นปัญหา  
 - เพื่อทราบความต้องการ  
 - เพื่อทราบปัญหาและเพื่อบรรลุจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สรุป  
 การนิเทศงานนิเทศภายในโรงเรียนเป็นงานหลักที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อโรงเรียนต่อผู้บริหาร คณะครู 
และต่อผลงานอันเป็นส่วนรวม กระบวนการนิเทศการศึกษาที่ร่วมกันวางแผนและปฏิบัติอย่างเหมาะสมย่อมส่งผล
ให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพต่องานของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 การนิเทศภายในโรงเรียนจะด าเนินไปอย่างได้ผลตรงตามจุดประสงค์จะต้องมีกระบวนการและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ดี ดังนี้ 
 1) การวางแผนการนิเทศการศึกษา เร่ิมจากการรับรู้สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ จ าเป็นในการ
นิเทศการศึกษา ภายในโรงเรียน ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 ฝ่าย คือ ผู้บริหาร ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ 
ต่อจากนั้น ผู้ด าเนินการนิเทศจะต้องท าการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ก าหนดจุดประสงค์ ก าหนดทางเลือกใน
การแก้ปัญหา หรือก าหนดทางเลือกส าหรับการด าเนินการนิเทศจนได้แนวทางในการด าเนินงาน ในขั้นตอนนี้ 
ผู้บริหารจะต้องรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ เพื่อติดตามงานต่อไป 

การศึกษาสภาพปัจจุบนั 
ปัญหาและความต้องการ 

การ
วางแผน 

การปฏิบัต ิ
การนิเทศ 

การ 
ประเมินผล 
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 2) การให้ความรู้ก่อนการนิเทศ อาจจะเชิญวิทยากร หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้ 
หลังจากการให้ความรู้แก่ผู้รับการนิเทศได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วก่อนจะสิ้นสุดรายการ ควรจัดให้มีช่วงเวลาส าหรับ
ข้อตกลงในการท างานด้วย ข้อตกลงนี้จะเป็นแนวทางในการท างาน และจะเป็นเสมือนกฎหรือระเบียบ หรือสัญญา
ต่อกลุ่ม ซึ่งจะมีผลต่อความตั้งใจและเอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศเป็นอย่างมาก 
 3) การด าเนินการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา ในขณะที่ผู้รับการนิเทศได้ลงมือปฏิบัติงานตามที่ได้รับความรู้
มาแล้ว ผู้นิเทศจะท าหน้าที่นิเทศการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตน ส่วนผู้บริหารจะคอยสนับสนุนให้การปฏิบัติงาน
นิเทศด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) การสร้างเสริมก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ ผู้มีบทบาทในการสร้างเสริมก าลังใจก็คือผู้นิเทศ ซึ่งจะท า
การสร้างเสริมก าลังใจแก่ผู้รับการนิเทศ และอีกผู้หนึ่งที่มีความส าคัญมากก็คือ ผู้บริหาร ซึ่งจะต้องสร้างเสริมก าลังใจ
แก่ผู้ปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาทั้งหมด คือ ทั้งผู้ให้การนิเทศและผู้รับการนิเทศ 
 5) การประเมินผลการนิเทศ ผลที่ได้จากการประเมินควรน ามาเป็นพื้นฐานส าหรับ การตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานการนิเทศต่อไปอีก นั่นคือ หากได้ผลดีแล้วก็ด าเนินการนิเทศต่อไปจนกระทั่งบรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ 
ผู้รับการนิเทศได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นการถาวร หรือสามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้ว ส าหรับกรณีที่ไม่ได้ผล
ตามจุดมุ่งหมาย ก็ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่องหรือมีจุดอ่อนต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การส่งเสริมการอ่านของประเทศไทย และการจัดท าแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ของไทย เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาค
ประชาชน ตามยุทธศาสตร์ประชารรัฐซึ่งถือเป็นพลังอ านาจที่ส าคัญในการแก้ปัญหาสังคมที่เปน็วิกฤตด้านวัฒนธรรม
และเป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่และปลูกฝังค่านิยมการรักการอ่านแก่ประชาชนทุกช่วงวัย  เป้าประสงค์ (1) เพื่อ
สร้างสภาพแวดล้อมในระดับชุมชนและสังคม ที่สนับสนุนให้คนไทยทุกช่วงวัยมีพฤติกรรมรักการอ่านและการเรียนรู้
ที่เข้มแข็ง และมีทักษะการอ่านที่มีคุณภาพสามารถน าความรู้มาใช้ประโยชน์ได้  (2) เพื่อช่วยให้เกิดการบูรณาการ
การท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมเพื่อด าเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านขึ้นกับคนไทยทุกช่วงวัย และน าสังคมไทยไปสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ในท้ายที่สุด(3) เพื่อยกระดับพลังทางปัญญาและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้
มั่นคงและยั่งยืนเทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว 
 
ค าส าคัญ : การส่งเสริมการอ่าน 
 
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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บทน า 
 ปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซับซ้อน อีกทั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาทในการด ารงชีวิตอย่างมาก ท าให้ทุกประเทศต้องมีการปรับตัวเพื่อให้คงขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งปัจจัยแห่งความส าเร็จคือประชากรมีคุณภาพ ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
หรือทุนมนุษย์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560-2564) ให้มีศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งจ าเป็น การอ่านและการเรียนรู้ของประชากรที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อชุมชน สังคม 
และการพัฒนาประเทศชาติในระยะยาว เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการแสวงหาความรู้ และเป็นบ่อเกิด
แห่งองค์ความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งเป็นเครื่องมือและกลไกในการพัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาความคิดที่เป็นระบบ พัฒนา
จิตใจและศักยภาพของมนุษย์ รวมทั้งช่วยสร้างจินตนาการก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกระบวนการในการ
สะสมทุนมนุษย์เพื่อความอยู่รอดและการพัฒนาประเทศในยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้และยุคดิจิทัลที่สภาวะ
แวดล้อมต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
 
เนื้อหา  
 ประเทศไทย ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการส่งเสริมการอ่านมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2546 โดยประกาศให้เป็น “ปีแห่งการอ่าน” และให้ส านักงานสถิติแห่งชาติจัดท าวิจัยเรื่อง “การอ่านของ
ประชากร” ทุก 2-3 ปี จนถึงปัจจุบัน รวม 6 ครั้ง (ปี 2546, 2548, 2551, 2554,2556 และ 2558)  
 ในปี 2552 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 ให้มีการส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ 
และประกาศให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปีเป็นวันรักการอ่าน ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และก าหนดให้ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศ มีการตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ในปี 2556 กรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลก โดยองค์กรยูเนสโก ท าให้ใน
กรุงเทพมหานครมีโครงการมากมายที่จะรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน 

และเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการ
อ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560-2564 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานและบูรณาการท างาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและน ากลไกประชารัฐมาใช้เป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนแผนแม่บท  

การจัดท าแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย เกิดจากกระบวนการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ตามยุทธศาสตร์ประชารรัฐซึ่งถือ
เป็นพลังอ านาจที่ส าคัญในการแก้ปัญหาสังคมที่เป็นวิกฤตด้านวัฒนธรรมและเป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่และ
ปลูกฝังค่านิยมการรักการอ่านแก่ประชาชนทุกช่วงวัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการก ากับดูแลในการจัดท า
แผนแม่บท โดยน าผลการประชาพิจารณ์และข้อเสนอแนะของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อน ามาผนวกก าหนดเป็นแผนงาน/
แนวทางหลักที่มีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน  
 “การอ่าน” หมายถึง การเข้าใจสารและรับรู้ความหมายของสารจากตัวอักษรออกมาเป็นถ้อยค า ความคิด 
โดยผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ ตีความ และประเมินค่าของผู้อ่านแต่ละคน ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการ
รู้จักน าความคิดที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร โดยจุดประสงค์การอ่านคือเพื่อความรู้ เพื่อความคิดทางปรัชญา 
และเพื่อความบันเทิงเป็นการอ่านเพื่อฆ่าเวลา ดังนั้นการอ่านจึงก่อให้เกิดคุณค่าทั้งคุณค่าทางอารมณ์ คุณค่า
ทางด้านสติปัญญา และคุณค่าทางด้านสังคม 
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 สาระส าคัญของแผนแม่บทฯ คือ การสร้างเสริมพฤติกรรมและนิสัยรักการอ่านของคนไทยในทุกช่วงวัยที่
เข้มแข็ง และการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมการอ่านของไทยด้วยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้
มีคุณภาพและสามารถให้บริการอย่างทั่วถึงทั้งในเชิงกลุ่มเป้าหมายและเชิงพื้นที่ การสนับสนุนสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และสร้างแรงจูงใจและบรรยากาศที่เอื้อต่อการอ่านและการสร้างนิสัย
ในการรักการอ่าน รวมทั้งก าหนดนโยบายและด าเนินการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการตามเป้าหมายและ
แนวทางยุทธศาสตร์ชาติ ระยา 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และโมเดลประเทศไทย 4.0 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อให้คนทุกวัยในสังคมไทยมีวัฒนธรรมการอ่านที่เข้มแข็งน าไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน ซึ่งแผนแม่บทฯ ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ เป้าหมายของแผน เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ “คนทุกวัยในสังคมมีวัฒนธรรมการอ่านที่เข้มแข็ง”  
เป้าหมายของแผน (Target) : “ภายใน 5 ปี คนไทยใช้เวลาในการอ่านที่มีคุณภาพมากขึ้นเฉลี่ย 90 นาทีต่อวัน” 
เป้าประสงค์ (Goal) 
 1. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในระดับชุมชนและสังคม ที่สนับสนุนให้คนไทยทุกช่วงวัยมีพฤติกรรมรักการ
อ่านและการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง และมีทักษะการอ่านที่มีคุณภาพสามารถน าความรู้มาใช้ประโยชน์ได้ 
 2. เพื่อช่วยให้เกิดการบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อด าเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านขึ้นกับ
คนไทยทุกช่วงวัย และน าสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในท้ายที่สุด 
 3. เพื่อยกระดับพลังทางปัญญาและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มั่นคงและยั่งยืน
เทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกสร้างพฤติกรรมรักการอ่านที่เข้มแข็งให้กับคนทุกช่วงวัยโดยมี เป้าประสงค์ : คนไทย
ทุกช่วงวัยมีทัศนคติที่ดีและตระหนักถึงประโยชน์ของการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้มากขึ้น  
ตัวชี้วัด ๑) คนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปอ่านเพิ่มข้ึน ๒) คนไทยทุกช่วงวัยใช้เวลาอ่านเพิ่มมากขึ้นทุกปี ๓) คนไทยเข้า
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
 และก าหนดเป้าหมายการด าเนินไว้ดังนี้ ในปี 2560-2564 คนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปอ่านเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
85 และใช้เวลาอ่านเฉลี่ย 90 นาที/วันอย่างน้อยร้อยละ 5 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการอ่านของประชาชนทั้งในชุมชนเมืองและภูมิภาค 
เป้าประสงค์ : ประเทศไทยมีแหล่งเรียนรู้และสื่อการอ่านทั้งในรูปแบบที่มีความหลากหลาย ทันสมัย และมีปริมาณ
เพิ่มข้ึน อันจะส่งผลให้คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงบริการแหล่งเรียนรู้และสื่อการอ่านได้อย่างง่าย สะดวก ทั่วถึง
และไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ ตัวชี้วัด ๑) มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมการอ่านที่มีคุณภาพ
และง่ายต่อการเข้าถึงเพิ่มขึ้น ๒) มีสื่อการอ่านที่มีรูปแบบหลากหลาย มีความทันสมัย และมีจ านวนเพิ่มขึ้น                
๓) มีช่องทางหรือรูปแบบการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และสื่อการอ่านที่หลากหลาย สะดวกและง่ายขึ้น 
 และก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานไว้ดังนี้ ในปี 2560-2564 มีแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่านที่มี
คุณภาพและง่ายต่อการเข้าถึงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 6 แห่ง มีสื่อการอ่านเพิ่มขึ้นทั้ง
รูปแบบและปริมาณ อีกทั้งมีนวัตกรรม/เทคโนโลยีใหม่ในการเข้าถึงสื่อการอ่านเพิ่มมากข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพแหล่งเรียนรู้และสื่อการอ่านเพื่อการเรียนรู้ เป้าประสงค์ : ประเทศไทยมี
แหล่งเรียนรู้และสื่อการอ่านเพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความทันสมัยและสามารถให้บริการแก่ประชาชนอย่าง
ทั่วถึง ตัวชี้วัด ๑) หอสมุดแห่งชาติ และห้องสมุดทุกประเภทมีบทบาทในการส่งเสริมการอ่านของคนไทยที่มี
ประสิทธิภาพ ๒) ประชาชนมีสถิติการเข้าใช้บริการหอสมุดแห่งชาติและห้องสมุดทุกประเภทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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๓) มีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด/หรือมุมหนังสือในพื้นที่สาธารณะเพิ่มมากขึ้น ๔) มีสื่อการอ่านทั้งในรูปแบบที่มีความ
หลากหลาย ทันสมัย มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 และก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน โดยวัดจากความพึงพอใจของผู้ใช้งานหอสมุด/ห้องสมุด ที่เพิ่มมาก
ขึ้น มีสถิติการเข้าใช้บริการเพิ่มขึ้น การมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 และมีสื่อการอ่านที่ได้รับรางวัล
ระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เป้าประสงค์ : การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมให้เอื้อต่อการส่งเสริมการอ่าน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม มีกลไกขับเคลื่อนและ
มีการด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรมการอ่านของคนไทยและสร้างสังคมไทยให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ๑) มีการรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านอย่างต่อเนื่อง 
๒)ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ๓)มีการก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่านที่ชัดเจน 

และก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน โดยวัดจากมีการรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านอย่างต่อเนื่อง
เพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 5 มีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านเพิ่มข้ึนอย่างน้อย 90 เครือข่าย มีการก าหนดเป็น KPI ในค า
รับรองปฏิบัติราชการทุกปี 
ผลส าเร็จที่ได้จากแผนแม่บทฯ มี 3 ระดับ ดังนี้ 

ระดับประชาชน : คนไทยทุกช่วงวัยมีพฤติกรรมรักการอ่านและการเรียนรู้ที่เข้มแข็งและมีทักษะการอ่านที่
มีคุณภาพสามารถน าความรู้มาใช้ประโยชน์ได้ในการพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติ 

ระดับสังคม : สภาพแวดล้อมในระดับชุมชนและสังคมเอื้อต่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อีกทั้งองค์กร/
ชุมชน/หน่วยงานมีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของตนเอง และเป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ 

ระดับประเทศชาติ : ประเทศชาติมีพลังทางปัญญาและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้
มั่นคงและยั่งยืนเทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว 
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รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย 
จากรูปภาพที่ 1 การทบทวนเอกสารงานวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการอ่าน มีดังต่อไปนี้ 

 
ปัจจัยภายในตัวบุคคล คือ พฤติกรรมการอ่านของบุคคลที่มีนิสัยรักการอ่านและเห็นคุณค่าของการอ่าน ซึ่ง

การสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ผู้อ่านได้รับจากกิจกรรมการอ่านในชีวิตประจ าวันและจาก
สภาพแวดล้อม โดยองค์ประกอบที่มีผลต่อการส่งเสริมและพัฒนาด้านการอ่าน อาทิ ระดับสติปัญญา วุฒิภาวะความ
พร้อม แรงจูงใจ สภาพร่างกาย สภาพอารมณ์ ส าหรับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านท าได้ด้วยการสร้างแรงจูงใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญของการอ่าน การสร้างโอกาสและหาเวลาอ่าน เร่ิมต้นจากสิ่งที่ตนเองชอบหรือสนใจ และเข้า
ร่วมกลุ่ม/ชมรม/สมาคมกับนักอ่านหรือผู้ที่ชอบอ่านหนังสือ ทั้งนี้ ในการสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของการ
อ่านขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและสภาพทางสังคม ฐานะทางการเงิน ข้อจ ากัดด้านเวลา และการน าไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 

ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล คือ โครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการอ่าน  
แหล่งเรียนรู้ ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้จ านวนมากและมีรูปแบบการบริการที่หลากหลาย อาทิ 

ห้องสมุด ศูนย์เรียนรู้ มุมหนังสือในสถานที่ต่าง ๆ เช่น บ้าน โรงเรียน วัด ที่ท างานและชุมชน เป็นต้น เพื่อดึงดูดให้
ผู้ใช้บริการสนใจสื่อต่าง ๆ อาทิ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และโทรทัศน์ ที่มีคุณภาพ ต้องมีเนื้อหาและรูปแบบที่สามารถ
เข้าถึงสื่อได้ง่ายและมีราคาถูก จะช่วยกระตุ้นให้คนรักการอ่านเพิ่มมากขึ้นทั้งสี้ ในหลายประเทศห้องสมุดเป็นปัจจัย
ส าคัญในการส่งเสริมการอ่านให้กับคนทั้งประเทศ ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย 

แผนแม่บทส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่านสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้

ของไทย 
พ.ศ.2560-2564 

1. มีแหล่งหนังสือที่น่าสนใจ
และจูงใจ (ระดบัชุมชน) 

2. ความง่ายแก่การเข้าถึง 
(ระดับชุมขน) 

3. อิทธิพลจูงใจจาก
สภาพแวดล้อม (ระดบั
ครอบครัว ชุมชน สงัคม) 

1. มีนิสัยรักการเรียนรู้ 
2. มีแรงจูงใจจากภายใน
ตนเอง (เพื่อใช้งาน/บันเทงิ) 

ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล 

ปัจจัยภายในตัวบุคคล 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

 
- ผู้สูงอายุ 60 ปี

ขึ้นไป 
 
- ประชาชนวัย

ท างาน 
 
- เยาวชนวยั

เรียน 
 
- เด็กก่อนวัย

เรียน 

- สังคมไทยเปน็สงัคม
แห่งการเรียนรู้ 

- มีสภาพแวดล้อมของ
ชุมชน/สังคมที่เอ้ือ
ต่อการอ่าน 

- บุคคลมีพฤติกรรมรัก
การอ่านที่เข้มแข็ง 
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การง่ายต่อการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีการสื่อการและนวัตกรรมการอ่านที่ทันสมัย ท าให้มี
ช่องทางการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและจ านวนมากขึ้นในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social media) ผ่านอุปกรณ์สื่อสารอัจฉริยะ (Smart device) อีกทั้งส่งผลให้ต้นทุนการอ่านและการเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้การอ่านถูกลง ซึ่งผู้อ่านสามารถอ่านหนังสือหรือเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 

แรงจูงใจและบรรยากาศที่เอื้อต่อการอ่าน ในการส่งเสริมการอ่านจ าเป็นต้องอาศัยการบ่มเพาะและ
เสริมสร้างนิสัยรักกากรอ่านที่เหมาะสมกับช่วงวัยจากบุคคลที่อยู่รอบข้างที่มีอิทธิพลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการอ่าน 
ได้แก่ พอแม่ ครูอาจารย์ เพื่อนฝูง ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนการสร้างบรรยากาศที่เอื้อและกระตุ้น
ให้เกิดความสนใจและดึงดูดให้อ่านมากยิ่งขึ้น 

นโยบายและการด าเนินงานสนับสนุน เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้น รัฐบาลและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องให้ความส าคัญและก าหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาประเทศ และมียุทธศาสตร์และแผนการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องจริงจัง 

จากรูปภาพที่ 2 การที่ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการอ่านหนังสือค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน สะท้อนจากอัตราการอ่านออกเขียนได้ (Literacy rate) ขององค์กรยูเนสโก 
(UNESCO) ในปี 2558 พบว่า คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีอัตราการออกอ่านเขียนได้ ร้อยละ 93.98 เป็นอันดับ 7 ใน
อาเซียน ประกอบกับผลการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบัน IMD (International Institute for 
Management Development) ในปี พ.ศ.2557 พบว่า คุณภาพของการศึกษาไทยในการตอบสนองความต้องการ
ของระบบเศรษฐกิจและภาคธุรกิจลดลง โดยดัชนีด้านการศึกษาของไทยอันดับลดลงเกือบทั้งหมด จากรูปภาพที่ 3 
โดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ (อันดับที่ 57) อัตราการเข้าเรียนมัธยมศึกษา (อับดับที่ 55) การพัฒนาทักษะการอ่าน
ออกเขียนได้ของประชากร (ดันดับที่ 50) จากการเปรียบเทียบอันดับ 60 ประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้คน
ไทยอ่านหนังสือน้อย 
 

 
 

รูปภาพที่ 2 ผลส ารวจอัตราการอ่านออกเขียนได้ ของ UNESCO ปี 2558 
 
 

96.77 96.62 
96.3 

95.44 

94.64 94.51 
93.98 



 
 

รูปภาพ 3 อันดับดัชนีด้านการศึกษาของไทย จาก 60 ประเทศ 
 

 จากสถิติการเก็บข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ ประกอบกับการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
อ่านของคนไทย ของ TK Park ในปี พ.ศ.2551รูปภาพที่ 4 และการวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจในปี พ.ศ.2558 ท าให้ทราบว่า คนไทยมี แนวโน้ม
พฤติกรรมการอ่านและระยะเวลาการอ่านเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ.2558 คนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปอ่านหนังสือ
คิดเป็นร้อยละ 77.7 หรือ 48.8 ล้านคน โดยผู้อ่านส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งมีการอ่านคิดเป็นร้อยละ 
93.5 และใช้เวลาในการอ่านเฉลี่ย 95 นาที/วัน ซึ่งวัยเด็กและเยาวชนมีสัดส่วนการอ่านสูงสุดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 
90 จากการส ารวจในปี 2556 ซึ่งอ่านเพียง 37 นาที/วัน นอกจากนี้ คนไทยยังใช้เวลาการอ่านหนังสือนอกเวลา
เรียน/นอกเวลาท างานนานขึ้น 29 นาที/วัน โดยในปี 2558 คนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไปใช้เวลาอ่านเฉลี่ย 66 นาที/วัน ซึ่ง
ทุกวัยใช้เวลาในการอ่านเพิ่มข้ึน เนื่องจากในการส ารวจคร้ังนี้ได้เพิ่มการอ่านข้อความในสื่อสังคมอิเล็กทรอนิกส์ (สื่อ
สังคมออนไลน์ อันได้แก่ facebook, line, twitter),เว็บไซต์,E-book, CD หรือไฟล์,E-mail โดยวัยเด็กและเยาวชน
ใช้เวลาในการอ่านนานกว่าวัยอื่น และประชาชนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 96 ยังคงอ่านผ่านสื่อหนังสือ รองลงมาร้อยละ 
45.5 อ่านจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประเภทสื่อที่อ่านมากที่สุดได้แก่ หนังสือพิมพ์ ซึ่งมีถึงร้อยละ 67.3 ส าหรับการ
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 54.9 อีกทั้งแนวโน้มการอ่านข่าวลดลงแต่มีความสนใจอ่านสารคดี/ความรู้ทั่วไปและ
บันเทิงเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลส ารวจเมื่อปี 2556  
 แรงจูงใจในการอ่านส่วนใหญ่มาจากตนเองที่มีนิสัยรักการอ่าน ร้อยละ73.3 ได้รับการส่งเสริมจากครู
อาจารย์ รอ้ยละ 24.0 ได้รับการส่งเสริมจากพ่อแม่ ครอบครัว ร้อยละ 20.8 และเหตุผลของบุคคลที่ไม่อ่านส่วนใหญ่
มาจากชอบดูโทรทัศน์ ร้อยละ 41.9 รองลงมาได้แก่ไม่ชอบหรือไม่สนใจ ร้อยละ 24.8 ไม่มีเวลาอ่าน ร้อยละ 24.6 
อ่านหนังสือไม่ออก 20.6 สายตาไม่ดี ร้อยละ 19.3 ตามล าดับ 
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รูปภาพที่ 4 พฤติกรรมการอ่านของคนไทยในรอบ 8 ปี (2551-2558) : นาที/วัน 
 
บทสรุป 

สังคมใดหากมีการด าเนินการในการปลูกฝัง ส่งเสริม สนับสนุนให้คนในสังคมรักการอ่านได้ส าเร็จ จะท าให้
คนในสังคมนั้น ๆ รู้ข่าวสารข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ท าให้สามารถเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ของโลก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รู้จักใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ รู้แนวทางในการแก้ปัญหา และรู้วิธีการที่ จะศึกษา
ค้นคว้าต่อไป เพื่อน าความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงการด าเนินชีวิตให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ท าให้สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมไทยอย่างเหมาะสมอันจะส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติโดยรวม  ใน
สังคมไทยเองก็เช่นกัน หากมีการส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่านโดยเริ่มตั้งแต่ช่วงเด็กเล็กก่อนวัยเรียน อายุ 0-6 ปี 
ซึ่งเป็นช่วงที่สมองเติบโตสูงสุดถึง 80% โดยการอ่านของพ่อแม่ และบุคคลในครอบครัว ที่มีเนื้อหาผ่อนคลาย จะ
ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมในเรื่องการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กเล็ก และจะเกิดการพัฒนาทักษะทางภาษา 
รวมถึงพัฒนาทักษาทางสมอง และควรมีการรณรงค์ส่งเสริมให้แต่ละครอบครัวต้องมีหนังสือเด็กในครอบครัวอย่าง
น้อย 3 เล่ม ตามบันทึกข้อตกลงกับ UNICEF ซึ่งการจัดให้มีหนังสือส าหรับเด็กภายในบ้านจะเป็นการเพิ่มปัจจัยของ
สิ่งแวดล้อม ท าให้เด็กมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน และได้รับการพัฒนาในทุกด้าน ตามทฤษฎีหน้าต่างแห่ง
โอกาส วัยเด็กและเยาวชน ต้องมุ่งสร้างนิสัยรักการอ่านที่มีคุณภาพด้วยการสอดแทรกประเด็นการอ่านในการศึกษา
ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน และกระบวนการเรียนการสอนของครูอาจารย์ รวมทั้งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีรูปแบบ
ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ และความชื่นชอบของเด็กและเยาวชน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอและเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน วัยท างาน มุ่งส่งเสริมการอ่านที่มีคุณภาพ ด้วยการสนับสนุนให้สถานประกอบการ
หรือที่ท างาน จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการอ่าน อาทิ มุมหนังสือ การจัดองค์ความรู้เก่ียวกับการด าเนิน
กิจการหรือการท างาน รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างความตระหนักให้วัยแรงงานเพิ่มทักษะการอ่าน
และน าใช้ประโยชน์ในการท างาน ผู้สูงวัย มุ่งส่งเสริมการอ่านเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้วยการสนับสนุนสื่อการ
อ่านที่เก่ียวข้องกบัสุขภาพ อาหาร และธรรมะ เพื่อให้มีความรู้ในการดูแลตนเองและเพิ่มคุณภาพชีวิตทั้งสุขภาพกาย
และจิตใจ 
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การเปลี่ยนแปลงการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21  
 
Education Administration in 21st Century 
 
ผู้วิจัย   รองศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชัย  พูลสวัสดิ์  

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

การเปลี่ยนแปลงการบริหารส าหรับการศึกษาไทยเป็นเรื่องของส่วนรวม สังคมไทยมีความหลากหลายทั้ง
ชาติพันธุ์ ศาสนา ประเพณี เมื่อการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคน การปฏิรูปการศึกษาจึงไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐเพียง
ฝ่ายเดียว ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการ การปรบัปรุงพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ให้มีคุณภาพของพลเมืองโลกใหม่ที่
มีทักษะและความสามารถดังนี้ โดยการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ พลเมืองไทย สู่พลเมืองโลก ปรับเปลี่ยนจุดเน้น
(Reorientation) สร้างคนเพื่อป้อนอุตสาหกรรม ไปตอบโจทย์ชีวิตและสังคม ปรับกระบวนทรรศน์ ปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรม การช่วยเหลือเกื้อกูล มีเมตตามิตรไมตรีต่อกัน เปลี่ยนประเทศไทยไปสู่โลกที่หนึ่ง ทางการพัฒนา ไปสู่ที่
หนึ่งแห่งการสร้างเกียรติภูมิในความเป็นชาติ เข้าใจประวัติศาสตร์ รักชาติรักแผ่นดิน รูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ต้องเปลี่ยนไป คือ สอนให้น้อย เรียนรู้ให้มาก เรียนรู้ด้วยตัวผู้เรียนโดยตรง ร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน เรียนรู้
เป็นทีมมากกว่าเฉพาะคน การเปลี่ยนแปลงการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่คนใช้คอมพิวเตอร์ การด าเนินงาน
ในรูปแบบดิจิตอล ความสัมพันธ์ในระหว่างบุคคลอยู่ในรูปแบบความสัมพันธ์เสมือนมากยิ่งขึ้น  การเข้าถึง
แหล่งข้อมูลและการเรียนรู้ที่ไม่มีขอบเขตข้อจ ากัด ผู้บริหารต้องวางแผนการจัดการที่ชัดเจนเพื่อรองรับความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น วิถีชีวิตของคนที่เปลี่ยนแปลงท าให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนจะเปลี่ยนไป เทคโนโลยี
กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เด็กรุ่นใหม่จะใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้องลด
ความขัดแย้ง คนในยุคใหม่จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ยึดติดกับที่ท างาน มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนงานใหม่ได้ตลอดเวลา 
และนิยมที่จะท างานแบบอิสระมากกว่า ดังนั้นรูปแบบการบริหารจัดการจึงเป็นอีกประเด็นส าคัญที่ท้าทายผู้บริหาร
ในการปรับตัวให้เข้ากับทีมงานรุ่นใหม่ เครื่องมือเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การ
จัดการความรู้ในองค์การ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง การท างานอย่างเป็นเครือข่าย 
ท างานร่วมกับสถานประกอบการเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การศึกษาไทยมีแนวโน้มอย่างไร เทรนด์การศึกษาไทย
ตอบโจทย์การศึกษาโลกมีอะไรบ้าง? ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนประชารัฐ เป็นโรงเรียนภายใต้โครงการ 
“สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น า” สะเต็มศึกษา (STEM) การยกระดับภาษาอังกฤษ 
ภายใต้โครงการ “การพัฒนาครูแกนน าด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” ป.1 อ่านออกเขียนได้ภายใน 1 ปี 
โครงการ DL Thailand เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลการผลิตครู
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น (คุรุทายาท) TEPE Online การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online 
เป็นการพัฒนาด้วยระบบออนไลน์ การรวบโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
เพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. และการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เป็นการปฏิรูปโครงสร้างการศึกษาแบบเร่งด่วน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่
การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

 
ค าส าคัญ : การเปลี่ยนแปลง, การบริหารการศึกษา, ศตวรรษ 21  
 
 

357



 
 

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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บทน า 
การศึกษาเป็นแบบรวมศูนย์จากส่วนกลาง ท าให้ท้องถิ่นไม่สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้เหมาะสมกับ

พื้นที่ตนเองได้อย่างเต็มที่ และไม่มีการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการศึกษาภาคประชาชน นโยบาย
การศึกษา: เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการจนบั่นทอนคุณภาพของผู้เรียน ด้วยการประเมินผลและตัวชี้วัดคุณภาพ
การศึกษาที่ยังไม่หลากหลาย เน้นการวัดผลจากคะแนนสอบเท่านั้น คัดแต่คนเรียนเก่ง จนอาจละเลยศักยภาพของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งเมื่อหลักสูตรผูกติดอยู่กับหลักสูตรกลาง จึงท าให้องค์ความรู้ท้องถิ่นและความสามารถของ
นักเรียนที่มีความแตกต่างหลากหลายทั้งเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมค่อยๆ สูญหายไป เป้าหมายการศึกษา: เน้น
การผลิตคนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจเป็นหลัก จึงขาดความหลากหลายของ
ผู้เรียน ลดทอนความสุขจากการเรียนรู้ และการเชื่อมโยงกับส่วนรวม สังคมและโลก จุดมุ่งหมายทางการศึกษา
กลายเป็นปริญญาบัตรมากกว่าการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ก่อให้เกิดปัญหาการลาออกจากงาน หรือการ
เลิกเรียน (drop out) จากระบบการศึกษา 

ส าหรับการศึกษาไทยยังขาดแนวคิดของการมีส่วนร่วม เพราะการศึกษาไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง แต่
เป็นเรื่องของส่วนรวม สังคมไทยมีความหลากหลายทั้งชาติพันธุ์ ศาสนา ประเพณี แต่การศึกษากลับยังไม่มีความ
หลากหลายมากพอ เมื่อการศึกษาเป็นเร่ืองของทุกคน การปฏิรูปการศึกษาจึงไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว 
แต่ต้องด าเนินการด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การจัดสรรงบประมาณปัจจุบัน ยังมีความเหลื่อมล้ า ไม่เท่า
เทียม และไม่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยการศึกษายังคงกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ ส่วนโรงเรียนเล็กๆ ใน
ชนบทจะได้รับงบประมาณน้อย บุคลากรน้อย กลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาตามมา  โรงเรียน
กลายเป็นพื้นที่การแข่งขันของนักเรียน มากกว่าพื้นที่แห่งการเรียนรู้ เน้นการท่องจ ามากกว่าการค้นพบตัวเอง ซึ่ง
การศึกษาแบบคัดคนเก่ง และคาดหวังให้เด็กทุกคนเรียนเก่ง จึงเป็นสาเหตุให้เด็กจ านวนมากไม่อยากเรียน และ
เรียนไม่จบ เด็กที่เรียนจบจากระบบการศึกษากระแสหลัก เดินเข้าสู่ตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ท าให้เด็กต้อง
เดินทางเข้ามาอยู่ในเมือง และออกจากท้องถิ่น และไม่มีโอกาสได้กลับมาพัฒนาชุมชนและสังคมที่ตนเองอยู่  
 หน่วยงานด้านการศึกษา และคนจ านวนมากยังคงมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการศึกษาทางเลือก ว่าเป็น
การศึกษาส าหรับกลุ่มที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษากระแสหลัก ทั้งๆ ที่เป้าหมายของการศึกษาทางเลือก คือ
การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ ความชอบ และความถนัดที่แตกต่างกันในผู้เรียนแต่ละบุคคล  อาจ
กล่าวได้ว่าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา พบว่า เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น รายได้อัตราค่าจ้างแรงงานทักษะ
สูง(อุดมศึกษา) เพิ่มขึ้นมากกว่าค่าจ้างแรงงานที่มีทักษะต่ า(มัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา) การเข้าถึง
สถานศึกษาที่มีคุณภาพแตกต่างกัน การจัดสรรทรัพยากรอุดหนุนการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมระหว่างสถานศึกษาของรัฐ
และเอกชน ความเหลื่อมล้ าทางภูมิศาสตร์ แตกต่างกันระหว่างชนบทและในเมือง  ระบบการศึกษายังเหลื่อมล้ า
ระหว่างหน่วยงานต่างสังกัดหรือสังกัดเดียวกันแต่ต่างพื้นที่ เช่นโรงเรียนสังกัดกระทรวงมหาดไทย โรงเรียน ตชด. 
เป็นต้น นักเรียนยากจนยังขาดโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ระบบเงินไม่ได้ช่วยลดความเหลื่อมล้ าด้าน
การศึกษา โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาคุณภาพและการจัดสรรทรัพยากรยังมีความเหลื่อมล้ าอยู่ ปัญหา
คุณภาพของผู้เรียน เกิดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่วัดจากผลการสอบ O-NET โดยเฉพาะวิชาหลักทั้งประเทศยัง
อยู่ในเกณฑ์ต่ า การกระจายคุณภาพการศึกษาที่จัดให้ประชาชนทั้งประเทศยังแตกต่างกันสูง คะแนนเฉลี่ย PISA 
วิชาการอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ต่ า ปัญหาวัฒนธรรมการเรียนรู้ การคัดเลือกคนเข้าท างาน 
ผลงานของผู้เรียนไม่สัมพันธ์กับความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและผู้บริหาร คุณภาพของคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมี
ปัญหา คุณภาพการศึกษาการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับต่ า อุดมศึกษาเปิดหลักสูตรโดยไม่ค านึงถึงความ
ต้องการของตลาดแรงงาน คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ ระบบการศึกษาและการพัฒนา
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังเป็นจุดอ่อน การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษายังไม่เหมาะสมและ
ขาดความคล่องตัว รวมทั้งปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญ ปัญหาคุณภาพของครู เกิด
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จากผู้บริหาร ครู อาจารย์ส่วนใหญ่ไม่รักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้ การคัดเลือกคนมาเป็นครูและการประเมินให้
ค่าตอบแทนเน้นปริญญา ครูได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น สวนทางกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การท างานของครูอยู่
ภายใต้ระบบราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาขาดระบบเตรียมการฝึกฝน การเรียนบริหารการศึกษาแบบบรรยายตาม
ทฤษฎีวัดผลด้วยการสอบ คัดเลือกตามอาวุโส ครูที่มีความรู้ดี สอนเก่ง มองไม่เห็นโอกาสก้าวหน้าในอาชีพก็ไปท า
อาชีพอื่น การปรับเงินเดือนครู ไม่ขึ้นกับสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน มีการขึ้นเงินเดือนครูแบบหน้ากระดานเท่ากันทุก
คน ปัญหาระบบการผลิตครูและพัฒนาครู เช่น สถาบันการศึกษาต่างๆมักจะเปิดสาขาที่มีครูอาจารย์โดยลงทุนไม่
มาก การขยายตัวของ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์(ที่มาเป็นครู) ปริมาณบัณฑิตมากแต่คุณภาพลดลง ในปีพ.ศ. 2560 มี
ผู้จบคณะที่ผลิตครูมากถึง 60,000 คน การผลิตครูบางสาขามากเกินไป บางช่วงเวลามีนโยบายจ ากัดจ านวน
ข้าราชการ สิ่งส าคัญคือ บัณฑิตที่จบสาขาขาดแคลนมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ต่ า  ปัญหาคุณภาพการจัดการของ
สถานศึกษา(โรงเรียน) ผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า รวมอยู่ที่ส่วนกลาง การประเมินผลการปฏิบัติงานเน้นงานเชิง
ปริมาณและการท างานถูกระเบียบมากกว่าการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ขาดระบบการตรวจสอบดูแลความ
รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนที่มีคุณภาพอยู่ในเมืองใหญ่และมีจ านวนน้อยเมื่อรวมโรงเรียนทั้งหมด ไม่ได้
กระจายทั่วถึงอย่างเป็นธรรม การกระจายอ านาจเป็นเพียงรูปแบบไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระ ควรมีการปฏิรูป
ระบบการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมทางการศึกษาทั้งสังคม ปัญหาด้านโอกาสทางการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษา
ของแรงงานไทยยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า กลุ่มวัยแรงงานผลิตออกมาเป็นแรงงานต่ าไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ปัญหาด้านการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษา นักเรียนสายอาชีวศึกษาได้รับเงินต่อหัวน้อยกว่า
นักเรียนสายสามัญ ขาดอิสระในการบริหารทรัพยากรด้านการศึกษา จัดสรรงบไม่ค านึงถึงต้นทุนจริงที่จะบรรลุผล
การศึกษาที่คาดหวัง เงินอุดหนุนสายอาชีวศึกษาไม่ค านึงถึงต้นทุนความจริงที่แตกต่างกันในแต่ละสาขา ปัญหาหลัก
คือการจัดสรรงบที่ไม่เหมาะสม .ปัญหาการวัดผลและประเมินผลการศึกษา พบว่า ระบบการประเมินผลผู้เรียนใช้
ข้อสอบไม่ได้มาตรฐาน เน้นวัดเนื้อหามากกว่าความเข้าใจ ระบบการประเมินครูไม่ได้เชื่อมโยงกับผลการเรียน เสี่ยง
ต่อการเล่นพวกพ้อง คุณภาพโรงเรียนไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ได้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์มากนัก ปัญหาและความ
ท้าทายจากสภาวการณ์ของโลก พบ แรงกดดันจากภายนอกทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม แรงกดดันภายในจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวยัและประเทศไทย 4.0 ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยมวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมของคน การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องแลกกับทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกท าลาย  ปัญหาด้าน
การศึกษาปฐมวัย(เด็กเล็ก) พบว่า เด็กเล็กวัย 3-5 ปี เข้าเรียนประมาณ 60%ของประชากรวัยเดียวกัน ส่วนใหญ่
เรียนในศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลคุณภาพต่ าและปานกลาง ส่วนเด็กวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อายุ 
3-17 ปีไม่ได้เรียนมีสัดส่วนสูงมาก เด็กเล็กอายุ(0-5 ปี) มีปัญหาพัฒนาการไม่สมวัย กลุ่มอายุ 3-17 ปีมีปัญหาด้าน
คุณภาพ ขาดการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้างในเรื่องการพัฒนาครู เด็กในวัยเรียนได้เรียนอนุบาลถึงการศึกษา
ภาคบังคับไม่ทั่วถึง  

ทั้งนี้สาเหตุความไม่ส าเร็จของการปฏิรูปการศึกษา คือ ผู้น าประเทศทั้งนักการเมือง ผู้บริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ขาดความคิดอ่านที่จะปฏิรูปเปลี่ยนแปลงในโครงสร้าง 2 ประการ คือ ผู้มีอ านาจสูงมอง
ไม่เห็นจุดอ่อนของตน และผู้มีอ านาจมีความสนใจ ความรู้ความเข้าใจเรื่องการศึกษาและพัฒนาที่จ ากัด วัฒนธรรม
การเรียนรู้ของคนไทยที่มองการศึกษามีปัญหา พัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอุตสาหกรรมสุดโต่ง และคนไทยส่วน
ใหญ่มีความรู้เข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าที่พลเมืองน้อยมาก อีกทั้งผลงานวิจัยเรื่องสภาวะการศึกษาไทยที่รวบรวม
วิเคราะห์และสังเคราะห์จากหลายเล่ม จนเป็นข้อเสนอแนะ ตั้งแต่ส่งเสริมการกระจายอ านาจที่จริงจังและต่อเนื่อง 
ปรับสัดส่วนเวลาเรียนวิชาหลัก เพิ่มการลงทุนในระดับปฐมวัย(เด็กเล็ก) ส่งเสริมภาคเอกชนมีบทบาทด้านการศึกษา
มากข้ึนอย่างต่อเนื่อง จัดสรรคูปองหรืองบอุดหนุนโดยตรงต่อผู้เรียน พัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาด้วยการเพิ่มทักษะที่
ไม่เจาะจง เป็นต้น ส าหรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นภารกิจที่เร่งด่วน ใน
การร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
พลเมืองในศตวรรษที่ 21 
คุณภาพของพลเมืองโลกใหม่ที่มีทักษะและความสามารถดังนี้ 

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

Communication 5) Multi Cultural Approach 
การศึกษาไทยกับการเตรียมพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่21 (สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2557) 

1. ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ(์Identity) พลเมืองไทย สู่พลเมืองโลก 
2. ปรับเปลี่ยนจดุเน้น(Reorientation) สร้างคนเพื่อป้อนอุตสาหกรรม ไปตอบโจทย์ชวีิตและสงัคม 
3. ปรับกระบวนทรรศน(์Paradigm) จากชนะธรรมชาต ิต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาต ิ
4. ปรับเปลี่ยนวฒันธรรม จากสงัคมแข่งขันฟาดฟนัไปสู่ ช่วยเหลือเกื้อกูล มีเมตตามิตรไมตรีต่อกัน 
5. เปลี่ยนประเทศไทยไปสูโ่ลกที่หนึ่ง (First World Nation) ทางการพฒันา ไปสู่ที่หนึง่แห่งการสร้าง

เกียรติภูมิในความเป็นชาต ิเข้าใจประวัติศาสตร ์รักชาติรักแผ่นดิน 
รูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ต้องเปลี่ยนไป 
วิจารณ ์พาณิช (2554) ได้กลา่วถึงลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ไว้ว่า 

1. สอนให้น้อย เรียนรู้ให้มาก (Teach Less,Learn more) 
2. เรียนรู้ด้วยตัวผู้เรียนโดยตรง (Student-directed Learning) 
3. ร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน (Collaborative>Competitive) 
4. เรียนรู้เป็นทีมมากกว่าเฉพาะคน (Team>Individual Learning) 
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โลกแห่งความรู้เปลี่ยนไป 
1. ความรู้ไมไ่ด้อยู่ที่ห้องเรียนหรือห้องสมุด หรือครูอีกต่อไป–Global Classes 
2. E-Learning จะเข้ามามบีทบาท? 

2.1 การจัดการความรู้จึงเปน็หัวใจส าคัญ 
2.2 Explicit + Tacit =ความรู้ในโลกนี ้

การเปลี่ยนแปลงการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
1. ความเปลีย่นแปลงส าคัญทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเปน็ปัจจยัส าคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนนิชีวิตของ

คนในยุคปัจจบุัน เปลี่ยนแปลงรปูแบบการใช้ชีวิตตัง้แต่ตื่นนอนจนกระทั่งการกลบัไปสู่ห้องนอน ตัวอย่าง
ปรากฏการณ์ความเปลีย่นแปลงเช่น  

  1.1 เป็นยุคที่คนใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่รู้ตัวว่าใช้คอมพิวเตอร์ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่เล็กลงแต่มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนและแปลงรูปทรงเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ เช่น นาฬีกา แว่นตา ตู้เย็น โทรทัศน์ โทรศัพท์ 
ทั้งหมดสามารถประมวลผลน าเสนอเสนอได้ไม่แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยิ่งไปกว่านั้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ดังกล่าวจะเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกันอย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้คนสามารถเชื่อมต่อและถ่ายโอนข้อมูลจ านวน
มากมายได้อย่างสะดวกและเป็นอิสระ และสามารถใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายในการเข้าถึงข้อมูลได้ 

  1.2 การด าเนินงานในรูปแบบดิจิตอล อันเนื่องจากการเชื่อมต่อข้อมูลสารสนเทศ ท า ให้ระบบ
ดิจิตอลมีบทบาทในการด าเนินธุรกรรมต่างๆ ทั้งด้านการเงิน การสื่อสาร หรือการปฏิบัติงาน ผู้คนสามารถ
ปฏิบัติงานหรือท าธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใดเพียงแค่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตได้เท่า
นั้นเอง ขณะเดียวกันการใช้อินเตอร์เน็ตก็ให้ความส าคัญต่อการระบุตัวตนของผู้ใช้มากขึ้นด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อสร้าง
ความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้เองด้วย 

  1.3 ความสัมพันธ์ในระหว่างบุคคลอยู่ในรูปแบบความสัมพันธ์เสมือนมากยิ่งขึ้น เป็นอีกสภาพการณ์
หนึ่งที่เกิดขึ้นส าหรับศตวรรษที่ 21 ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถขวางการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้ เพราะ
เป็นการสื่อสารท าให้เกิดความสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แต่ทั้งนี้ผู้คนในยุคนี้จ าเป็นต้องมีทักษะทางภาษาที่
มากกว่าคนในยุคที่ผ่านๆ มา 

  1.4 การเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการเรียนรู้ที่ไม่มีขอบเขตข้อจ ากัด ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
ผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย ในขณะเดียวกับแหล่งข่าวก็สามารถน าเสนอข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะได้อย่างง่ายดาย
และรวดเร็ว แต่เมื่อการเข้าถึงข้อมูลไม่ใช่เรื่องยาก ความยากกลับเป็นเร่ืองของการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ข่าวสาร ผู้คนจ าเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลมากข้ึน เพื่อให้แน่ใจถึงความถูกต้องในข้อมูลที่ได้รับ 

จากกระแสความเปลี่ยนแปลงข้างต้น ท าให้ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการพูดคุยเรื่องนี้และได้มีการพัฒนา
แนวคิดเรื่อง "ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" โดยความร่วมมือของภาคส่วนวงการนอก
การศึกษาที่ประกอบด้วย บริษัทเอกชนชั้นน าขนาดใหญ่ เช่น บริษัทแอปเปิ้ล บริษัทไมโครซอฟท์ บริษัทวอล์ดิสนีย์ 
องค์กรวิชาชีพระดับประเทศ และส านักงานด้านการศึกษาของรัฐ รวมตัวและก่อตั้งเป็นเครือข่ายองค์กรความ
ร่วมมือเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) หรือเรียกย่อๆว่า เครือข่าย 
P21 ซึ่งเครือข่ายเห็นว่า การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่เพิ่มเติมจากคนใน
ศตวรรษที่ 20 และ 19 เด็กและเยาวชนจ าเป็นต้องมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งมีองค์ประกอบคือ 3R4C 
คือ 3 R ได้แก่ Reading (การอ่าน), การเขียน(Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4C ได้แก่ Critical 
Thinking (การคิดวิเคราะห์), Communication (การสื่อสาร), Collaboration (การร่วมมือ) และ Creativity 
(ความคิดสร้างสรรค์) รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหาร
จัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ 
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ทักษะส าคัญส าหรับคนยุคศตวรรษที่ 21 ดังกล่าวจะเป็นต้องอาศัยการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
เพราะการจัดการศึกษาในรูปแบบเดิมไม่สามารถใช้การสอนแบบเดิมๆ ที่เน้นการถ่ายทอดจากครูผู้สอนได้อีกต่อไป 
ดังนั้นจึงการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้จึงเป็นโจทย์ส าคัญส าหรับทุกภาคส่วน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการด าเนินการ
ปฏิรูปที่มีประสิทธิภาพ และการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้จะส าเร็จได้ก็ต้องด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
พร้อมรับกับความท้าทายความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

2. ความท้าทายทางการบริหารในความเปลี่ยนแปลง 
เป้าหมายการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป จากเดิมที่เน้นองค์ความรู้ที่ผู้เรียนจะต้องได้รับมาเป็นเรื่องของ

สมรรถนะของผู้เรียน การละเลยเร่ืองของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาก็หมายถึง
ความล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษาในภาพรวมด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ในการปรับเปลี่ยนการบริหารสถานศึกษา
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

   2.1 สภาวะทางสังคม ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุเช่นเดียวกับในหลายประเทศที่ได้เข้าสู่ภาวะนี้ไปแล้ว สภาวะนี้เกิดขึ้นจากการที่อัตราการเกิดลดลง คนมี
อายุยืนขึ้น สภาพดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาด้วยเช่นกันอย่างน้อยในสองประเด็น คือ 1) 
บุคลากรการศึกษาที่จะมีโอกาสขาดแคลน และจ าเป็นต้องขยายอายุการท างานของบุคลากร และ  2) การจัดการ
ศึกษาจ าเป็นต้องออกแบบส าหรับการจัดการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุมากขึ้น เพราะเป็นคนกลุ่มใหญ่ของสังคม และ
การศึกษาก็ไม่สามารถหยุดอยู่เพียงในวัยการศึกษาหรือวัยท างาน สองประเด็นนี้เป็นโจทย์ส าคัญหนึ่งส าหรับ
ผู้บริหารในปัจจุบันที่จะต้องวางแผนการจัดการที่ชัดเจนเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  

   2.2 ความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคน พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนจะเปลี่ยนไป สังเกตได้อย่าง
ง่ายจากพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ปัจจุบันการซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เครือข่ายสังคมก็เข้ามามี
บทบาทต่อการตัดสินใจของคนมากขึ้น ขณะเดียวกันพฤติกรรมการท างานของคนเปลี่ยนไป ต้องการความส าเร็จ
และการยอมรับที่เร็วมากขึ้น การยึดมั่นในองค์กรอาจจะน้อยลงไป จึงเป็นความท้าทายของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การที่จะต้องเอื้อต่อการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อม กับการสร้างขวัญก า ลังใจให้กับ
บุคลากรเพื่อให้บุคลากรที่มีความสามารถอยู่กับองค์การไปนานๆ  

   2.3 การเข้าถึงเทคโนโลยี เทคโนโลยีกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เด็กรุ่นใหม่จะใช้เป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้ บุคลากรในสถานศึกษาก็จ าเป็นต้องเป็นคนที่สามารถน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
พร้อมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าพัฒนาความรู้ของตนเอง ขณะเดียวกันยังจะต้องสามารถน าเอาเทคโนโลยีมา
ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอีกด้วย แต่ทั้งนี้การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีของบุคลากรในสถานศึกษาจะมี
ระดับความสามารถที่แตกต่างกัน การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้จึงจ าเป็นต้องมีแผนการจัดการที่ชัดเจน เช่นเดียวกัน
กับการวางโครงสร้างพื้นฐานที่เก่ียวข้องที่จะต้องมีทั้งการลงทุนและการพัฒนาบุคลากรไปพร้อมๆ กัน  

   2.4 ความหลากหลายและความขัดแย้งกับ ในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาจ าเป็นต้องเป็นองค์การ
ที่เปิดรับความหลากหลายและความแตกต่างที่มากข้ึน พร้อมๆ กับความจ าเป็นในการสร้างให้เกิดความเป็นเอกภาพ
ในองค์การ เพราะเอกภาพในองค์การคือหัวใจของความส าเร็จ การท างานเป็นทีมคือเครื่องมือส าคัญในการ
ขับเคลื่อนองค์การสู่เป้าหมาย ด้วยเหตุนี้การสร้างเอกภาพ การท าให้เกิดทีมในการท างานจึงเป็นโจทย์ส าคัญส าหรับ
การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษนี้  

   2.5 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ คนในยุคใหม่จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ยึดติดกับที่ท างาน มี
ความพร้อมที่จะเปลี่ยนงานใหม่ได้ตลอดเวลา และนิยมที่จะท างานแบบอิสระมากกว่า ดังนั้นการรูปแบบการบริหาร
จัดการจึงเป็นอีกประเด็นส าคัญที่ท้าทายผู้บริหารในการปรับตัวให้เข้ากับทีมงานรุ่นใหม่ 
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3. เครื่องมือเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  
จากความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายข้างต้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีเครื่องมือที่แตกต่างจากในยุคที่ผ่าน

มาเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความส าเร็จ และเครื่องมือส าคัญที่จะต้องมีการน าไปใช้มีดังนี้ 
   3.1 การจัดการความรู้ในองค์การ การบริหารจ าเป็นต้องกระตุ้นให้คนในองค์กรพัฒนาความรู้ 

สร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากองค์การต้องเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้
องค์การพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นยังจะสามารถน าพาองค์การสู่การเป็นผู้น าได้ ซึ่ง
การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือส าคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว นอกจากนี้การจัดการความรู้ยังเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่สร้างความรู้สึกร่วมของคนในองค์การ สร้างความภาคภูมิใจในการท างานและกระตุ้นให้คนในองค์การ
ท างานอย่างเต็มศักยภาพที่มี  

   3.2 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วขึ้น องค์การที่มีโครงสร้างการท างานที่ไม่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงคือองค์การที่จะขาดศักยภาพในการจัดการ
ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้การสร้างวัฒนธรรมองค์การและการสร้างให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่
กระบวนการที่ท าได้ในทันทีทันใด แต่เป็นการท างานร่วมกันของคนในองค์กร เป็นกระบวนการที่ใช้เวลาปรับเปลี่ยน
คนในองค์การให้มีความเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกันสู่เป้าหมายเดียวกัน 

   3.3 การท างานอย่างเป็นเครือข่าย องค์การที่ท างานอย่างโดดเดียวจะเป็นองค์การที่ขาด
ประสิทธิภาพในไปโดยอัตโนมัติส าหรับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาจ าเป็นต้องสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกันเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมกันท างานเพื่อผลักดันการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  

   3.4 ท างานร่วมกับสถานประกอบการเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ความต้องการการจัดการศึกษาที่
เปลี่ยนไป เป็นโจทย์ให้สถานศึกษาจ าเป็นเพิ่มการท างานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ทั้งจากส่วนของ
ผู้ปกครองของผู้เรียนที่สถานศึกษาจะต้องสนองตอบ ขณะเดียวกันจะต้องเรียนรู้ถึงความต้องการของสถาน
ประกอบการที่สถานศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการเข้าสู่การท างาน การศึกษาต่อ  
การศึกษาไทยมีแนวโน้มอย่างไร 

การศึกษาไทยนอกจากจะตอบโจทย์ประเทศแล้ว ก็ต้องตอบโจทย์การศึกษาของโลกด้วย โจทย์ตนเอง ดูได้
จากสองบริบทใหญ่ ได้แก่ หนึ่งสภาพปัญหาและความต้องการ และสอง ดูจากกรอบใหญ่ ๆ อันเป็นเข็มมุ่งการ
พัฒนาประเทศ ทั้งนโยบายของรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และ
ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2574) ก็จะพบว่า เข็มมุ่งไปที่การยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้าอย่างทั่วถึง ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ โดยการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ซึ่งก็ไม่บิดเบี้ยวไปจากทิศทาง
การศึกษาเทรนด์ของโลก 
เทรนด์การศึกษาไทยตอบโจทยก์ารศึกษาโลกมีอะไรบ้าง? 

กระทรวงศึกษาธิการไทย โดยการน าของ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ ได้จัดท านโยบายส าคัญ ๆ เพื่อตอบโจทย์การศึกษาไทยและขณะเดียวกันก็ตอบโจทย์การศึกษาโลกด้วย 
ซึ่งขอยกมา10 เร่ืองเด่น ๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

1.  ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มุ่งแก้ปัญหาเด็กเรียนในห้องเรียนมากเกินไป มีการบ้านมาก นักเรียนเครียด
ไม่มีความสุข การเรียนการสอนไม่ส่งเสริมให้คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ โดยการออกแบบจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน
อย่างหลากหลายตามรายการและบริบทของโรงเรียน ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไปของทุกวัน เพื่อพัฒนา 4Hคือ 
การพัฒนาสมอง การคิดวิเคราะห์ (Head) พัฒนาจิตใจ คุณธรรมจริยธรรม (Heart) ทักษะฝีมือ (Hand) และ
สุขภาพ (Health) กับนักเรียนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายน าร่อง 4,100 โรงเรียน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2559 และ
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เพิ่มเติมอีก 15,897 โรงเรียน (ร้อยละ 50) ในปีการศึกษา 2559 ผลการด าเนินการในรอบ 6 เดือน พบว่า คะแนน
เฉลี่ย O-Net ของโรงเรียนน าร่องดีขึ้น ผลส ารวจความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องภาพรวมพึงพอใจ โครงการลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

2. โรงเรียนประชารัฐ เป็นโรงเรียนภายใต้โครงการ “สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการ
พัฒนาผู้น า” ที่เกิดจากความร่วมมือภาครัฐ (กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวม 25 องค์กร จับมือกันขับเคลื่อนเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาพื้นฐาน มุ่งหวังให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้น า (ครู ผู้บริหารฯ) ได้รับการ
พัฒนาให้มีสัมฤทธิผล โรงเรียนยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะส่งผลต่อความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
ของประเทศโดยรวม ประชารัฐการศึกษาจัดเป็นประชารัฐย่อยใต้ร่มประชารัฐใหญ่ของรัฐบาลเพื่อตอบโจทย์ให้กับ
ประเทศ 3 ด้าน (การลดความเหลื่อมล้ า การสร้างศักยภาพการแข่งขัน และการสร้างคุณภาพทรัพยากรมนุษย์) โดย
เป้าหมายของโรงเรียนประชารัฐก าหนดต าบลละ 1 โรงเรียน รวม 7,424 โรงเรียน (ระยะแรก 3,342 โรงเรียน) 
กิจกรรมหลัก ๆ จะประกอบไปด้วย การแลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย การสนับสนุนทรัพยากร รวมทั้งการ
เรียนรู้วิธีการสอนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การดูแลและให้ความช่วยเหลือของ School Partners 
จากภาคเอกชนประมาณ 1,000 คน External Volunteer (นักศึกษา) และมี School Sponsor(CEO)จากภาครัฐ
และภาคเอกชน ขณะเริ่มด าเนินการแล้ว โรงเรียนประชารัฐเป็นการตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพการศึกษา ความ
เสมอภาค และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

3.  สะเต็มศึกษา (STEM) เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์(S) เทคโนโลยี(T) กระบวนการทางวิศวกรรม(E) และคณิตศาสตร์(M) เข้าด้วยกัน อันจะเป็น
การแก้ปัญหาการเรียนรู้ขาดการบูรณาการ ไม่สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง ขณะที่จ าเป็นเตรียมเด็กให้
สามารถคิดวิเคราะห์ พัฒนานวัตกรรม ผลผลิตใหม่ ๆ ควบคู่ไปกับทักษะการเรียนรู้ คุณลักษณะแห่งศตวรรษที่ 21 
ผ่านจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงนวัตกรรม และกิจกรรมสร้างความตระหนัก โดยมี
โรงเรียนสังกัด สพฐ. จากเขตพื้นที่การศึกษาเขตละ 10 โรงเรียน รวม 2,250 แห่ง เป็นเป้าหมายด าเนินงาน มี
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยทั่วประเทศเป็นศูนย์อบรมและให้ค าปรึกษาด้านหลักสูตรฝึกอบรม มีโรงเรียนศูนย์สะ
เต็มศึกษาภาคและโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาเป็นแบบอย่างเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเดินเคียงข้างโรงเรียนเป้าหมาย 
ขณะนี้ก าลังเตรียมด าเนินการ สะเต็ม (STEM) ศึกษาเป็นโครงการที่จะตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

4.  การยกระดับภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการ “English Boot Camp การพัฒนาครูแกนน าด้านการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ “ เพื่อแก้ปัญหาครูสอนภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ ครูขาดทักษะและเทคนิคการสอน
ภาษาอังกฤษ ในขณะที่ภาษาอังกฤษมีความส าคัญและจ าเป็นในโลกยุคปัจจุบัน โดยใช้รูปแบบจัดค่ายภาษาอังกฤษ
แบบเข้ม (ใช้ภาษาอังกฤษระหว่างอบรม วิทยากรเจ้าของภาษา ประเมินทักษะภาษาอังกฤษ และสร้างวิทยากรแกน
น าเพื่อขยายผล) กับกลุ่มเป้าหมายครูที่ผ่านการคัดเลือกที่มีความสามารถภาษาอังกฤษระดับ B1 จ านวน 350 คน 
ผลที่คาดหวังครูแกนน าได้รับการพัฒนาและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ นักเรียนของโรงเรียนครูแกนน าได้
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับหลักสูตรขยายเวลา
เรียนภาษาอังกฤษเป็นสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง โครงการ English BootCamp ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

5. ป.1 อ่านออกเขียนได้ภายใน 1 ปี เป็นการแก้ปัญหานักเรียนบางส่วนยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และ
ส่งเสริมนโยบายรัฐบาลที่ก าหนดให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง ภายใต้โครงการ “พลิกโฉม
โรงเรียนท าให้นักเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี “ โดยมีเป้าหมายโรงเรียน สพฐ. ทุกโรงเรียน มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ
คือ นักเรียนชั้น ป.1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้น ป.2 ขึ้นไปอ่านคล่องเขียนคล่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทยสูงขึ้น นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ฯ ซึ่งผลการด าเนินการมาระยะหนึ่ง พบว่า ประสบผลส าเร็จ
พอสมควรแต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายซึ่งต้องพัฒนาต่อไป โครงการนี้ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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6. โครงการ DL Thailand เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ประกอบไปด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) DLTV ; การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (Distance Learning Television) คือรูปแบบจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ “ครูตู้” เพื่อ
แก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กห่างไกล ขาดโอกาส ประสบปัญหาการมีครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชา โดยการ
รับสัญญาณถ่ายทอดจากโรงเรียนต้นทาง (โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน) มายังโรงเรียนปลายทาง (โรงเรียนขนาด
เล็ก สพฐ. จ านวน 15,369 แห่ง) โดยโรงเรียนสามารถเลือกวิธีการจัดได้ตามความเหมาะสมและบริบท ได้ทั้งดูจาก 
“ครูตู้” สด ๆ หรือ เปิด DVD ที่อัดส าเนาครูตู้เอาไว้ 2) DLIT ; การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Distance Learning Information Technology) คือรูปแบบจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (บนเว็บไซต์ www.dlit.ac.th ซึ่งมีทั้งห้องสมุดออนไลน์ ห้องเรียนคุณภาพ คลังสื่อ คลัง
ข้อสอบ ชุมชนแห่งการพัฒนา และเว็บไซต์อื่น) กลุ่มเป้าหมายส าหรับโรงเรียนอื่น ๆ โดยโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็น
เป้าหมายรูปแบบแรกสามารถเลือกใช้รูปแบบนี้เพิ่มเติมได้  ทั้งสองกิจกรรมได้ด าเนินงานมาระยะหนึ่งแล้ว พบว่า 
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี โครงการ DL Thailand ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและความเสมอภาคทางการศึกษา 

7. การผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (คุรุทายาท) เป็นโครงการท าขึ้นเพื่อแก้ปัญหาคนเก่งไม่อยากเรียนสายครู 
ขาดแคลนครูในสาขาเฉพาะ และขาดแคลนครูในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลชายขอบ ทุรกันดาร โดยวิธีการ
คัดเลือกนักเรียน และนักศึกษา เข้าโครงการ แล้วศึกษาต่อปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อจบแล้วจะได้รับการ
บรรจุเป็นครู(ครูผู้ช่วย) ทดแทนอัตราครูเกษียณตามภูมิล าเนาเดิม ในสถานศึกษา สพฐ. ( จ านวน 45,226 อัตรา) 
สอศ. (2,453 อัตรา) กทม. 595 อัตรา และ กศน. 100 อัตรา) รวมทั้งสินา 48,374 อัตรา โดยจะบรรจุช่วงปี 2559-
2568 การผลิตครูตามโครงการดังกล่าวท าสองช่วงโดยให้ด าเนินการในช่วง 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) ก่อน จากนั้นให้
ส่วนราชการด าเนินการในระยะต่อไปโดยจะน าไปบรรจุในแผนพัฒนาประเทศเพื่อเป็นเงื่อนไขให้ด าเนินการต่อ 
โครงการนี้จะได้คนเก่ง คนดีมาเป็นครูที่บ้านเกิดเป็นตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

8. TEPE Online การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online (Teachers and 
Educational Personals Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors)เป็นการ
พัฒนาด้วยระบบออนไลน์ เพื่อแก้ปัญหาครูทิ้งห้องเรียน ทิ้งนักเรียนไปอบรม ความสิ้นเปลืองงบประมาณการอบรม 
การอบรมที่ไม่ตรงและไม่ครอบคลุมความต้องการของครู อันจะเป็นการคืนครูสู่ห้องเรียน ใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาตนเอง ยึดโรงเรียนเป็นฐานการพัฒนา ประสบการณ์วิชาชีพ และผลการพัฒนาสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
พัฒนางานและพัฒนาวิชาชีพได้ ภายใต้สโลแกน “ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา” โดยมีเป้าหมายเป็นครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ในทุกสายงาน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามต้องการในหลักสูตร 5 กลุ่ม (เตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย การพัฒนางานในหน้าที่ การขอมีและขอต่อใบประกอบวิชาชีพครู การพัฒนา
ก่อนแต่งตั้งมีและเลื่อนวิทยฐานะ และการพัฒนาก่อนแต่งตั้งสู่ต าแหน่ง) ผ่านเว็บไซต์  www.tepeonline.org ที่มี
ขั้นตอนของการลงทะเบียนเรียนทางเว็บไซต์ การเรียนรู้พัฒนา การยื่นขอรับรองความรู้ การทดสอบความรู้  การ
รับรองความรู้ TEPE Online ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

9. การรวบโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อแก้ปัญหาโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ที่มีครูไม่ครบชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวมต่ า ประกอบกับนโยบายส่งเสริม
สนับสนุนและแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กอย่างจริงจังของรัฐบาล มีเป้าหมายที่จะเพิ่มโอกาสและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่ง โดยใช้หลากหลายรูปแบบวิธีการ เช่น การควบรวมโรงเรียน (ปี 2559-2560 
สพฐ. มีแผนที่จะควบรวม 10,971 โรง) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยสอน จัดสรรอุปกรณ์
ดาวเทียม จัดท า School Mapping เป็นต้น ผลการด าเนินการมาระยะหนึ่ง ท าให้โรงเรียนขนาดเล็กได้รับโอกาส
และคุณภาพการศึกษา ได้รับความช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็น การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ส่วนการ
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ควบรวมโรงเรียนอยู่ในขั้นเสนอแผน และจะได้ด าเนินการต่อไป นโยบายนี้ ตอบโจทย์ทั้งการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ความเสมอภาคทางการศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

10. การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เป็นการ
ปฏิรูปโครงสร้างการศึกษาแบบเร่งด่วน ด้วยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 การขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และ 11/2559 การบริหารราชการของกระทรวง 
ศึกษาธิการในภูมิภาค ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นในการบูรณาการงานระดับพื้นที่ การบังคับบัญชาสั่งการเดียวที่
ชัดเจน ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคล โดยมีธงชัยคือโอกาส
และคุณภาพการศึกษา ซึ่งการจัดโครงสร้างการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคดังกล่าว 
ก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในทุกจังหวัด ก าหนดบุคคลท าหน้าที่
ศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัด และมีองค์คณะบริหารทั้งในระดับนโยบาย (คณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ; คปภ.) และระดับปฏิบัติ (คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
กศจ. และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 3 คณะ ; อกศจ.) เพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพ ซึ่ง
ปัจจุบันก าลังด าเนินการด้วยความเข้มข้น นโยบายนี้ตอบโจทย์เรื่องการยกระดับคุณภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา  

 
สรุป 

ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิง่ที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้ สถานศึกษาที่เป็นหน่วยแรกๆ ของการเตรียมคน สร้างคน
เพื่อการอยู่ในความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่
น าเสนอไปข้างต้นไม่ใช่สูตรส าเร็จส าหรับสถานศึกษา แต่เป็นโจทย์ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่จะน าไปสู่การวาง
แผนการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ความส าเร็จในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ มุ่งแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพ โอกาสและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ขณะเดียวกันก็เป็นไปตามทิศทางการศึกษาของโลก ทั้งนี้นโยบาย แผน 
หรือ โครงการ จะเป็นลักษณะเป็นแนวคิด หรือ โมเดล ยังไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ ยังขาดที่จะน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น กลไกหนึ่งที่ส าคัญระดับปฏิบัติ จึงต้องท าความเข้าใจนโยบาย และร่วมมือกัน
ขับเคลื่อนฯ จากทุกฝ่าย ทุกคนได้ท าหน้าที่อย่างสมบูรณ์ สร้างสรรค์ จึงจะท าให้การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การบริหาร
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สมบูรณ์แบบ และเกิดรูปแบบการศึกษาของไทยที่มีความสร้างสรรค์และพัฒนาขึ้น
อย่างรวดเร็ว 
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รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัด
ชลบุรี : กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 
 
THE FACILITATION OF VOCATIONAL EDUCATION ADMINISTRATION 
MODEL THROUGH EASTERN ECONOMIC CORRIDOR IN CHONBURI CITY 
 
ผู้วิจัย   วิไลลักษณ์  แก้วจินดา  

 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับเขตพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี : วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนที่เข้าศึกษาใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขางานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าใน
ระบบขนส่งทางราง (ทวิภาคี) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขางานธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ จ านวน 27 คน เป็นการเลือกแบบเจาะจง เป็นการวิจัยและพัฒนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ รูปแบบ
การบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี : วิทยาลัยเทคโนโลยี
ชลบุรี การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย ( X ), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD), และการวิเคราะห์เนื้อหา  
ผลการวิจัยพบว่า  
  1. ผลการพัฒนาได้ รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
จังหวัดชลบุรี : วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบรุี CTC@EEC MODEL มีดังนี้ C = Curriculum พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ในสาขาที่รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี T = Top Innovation ด าเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามหลักสูตรในสาขาที่รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี โดยเน้นสร้าง
นักนวัตกรพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ในสาขาที่เรียนสู่อาชีพ C = Collaboration สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการและสถาบันการศึกษาเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการอาชีวศึกษา  E = Ethics 
เสริมสร้างจรรยาบรรณเพื่อการประกอบอาชีพE = Evaluation Quality standard ประเมินคุณภาพมาตรฐาน
อาชีพ ทั้งมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรและมาตรฐานฝีมือแรงงานตามสาขา C= Create & Develop สร้างสรรค์
และพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และวิจัยเป็นฐาน 
 2. ผลการพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณลักษณะเพื่อการประกอบการ ทักษะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพ และ
ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  
 นักศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง 
(ทวิภาคี) ร้อยละ 100 นักศึกษาประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศร้อยละ92.85 มี
คุณลักษณะเพื่อการประกอบการ 
 นักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง 
(ทวิภาคี) ร้อยละ 100 และนักศึกษาประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ร้อยละ92.85 
มีทักษะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพ 
 นักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง 
ร้อยละ 85.71 และนักศึกษาประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ร้อยละ 78.57         
มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
 3. ความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
จังหวัดชลบุรีของนักศึกษา ผู้ปกครอง และสถานประกอบการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์  
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สื่อและเครื่องมือฝึกประสบการณ์ประกอบการเรียนการสอน และคุณภาพผู้เรียนในด้านทักษะอาชีพตามหลักสูตร
ในสาขาที่รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มากที่สุด 
 
ค าส าคัญ : 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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บทน า  
จากปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา ครม. มีมติเห็นชอบ หลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน เพื่อส่งเสริม 
10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) โดยมี
กรอบแนวคิดในการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและได้รับ
การยอมรับจากชุมชน มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนสง่ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม และการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและทั่วถึง สามารถสนับสนุนการด ารงชีวิตและ การประกอบอาชีพของประชาชน 
ควบคู่กับการพัฒนาภาคการผลิตตา่งๆ ได้อย่างเก้ือกูลและยั่งยืน(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) หน้า 181  

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีความเก่ียวพันกับการ
พัฒนาก าลังคนสู่การเป็นแรงงานคุณภาพรองรับพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นการต่อ
ยอดโครงการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน : การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าของจังหวัดชลบุรี ภายใต้
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยที่ว่า “พัฒนาการอาชีวศึกษา สู่ความเป็นเลิศ และความเป็นสากล” โดยมีจุดเน้นในการ
สร้างความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาเฉพาะทาง เน้นเปิดสาขาวิชาใหม่รองรับภาคอุตสาหกรรม  ได้แก่ ช่าง
อุตสาหกรรม สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางาน
บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง และซึ่งเป็น1ใน 10อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 
อนาคตเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยแบบก้าวกระโดด (New S -Curve) โดยมีการบริหารจัดการเป็นแบบ แนวร่วมใน
การพัฒนา ด้วยการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาอาชีวะเอกชนที่เปิดสาขาแบบเดียวกัน และสถานประกอบการ ใน
การสนับสนุน การผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชพี ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ราชกิจจานุเบกษา,2560, หน้า 30)  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัด
ชลบุรี : วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 
 

กรอบแนวความคิดการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ  
 รูปแบบการบริหารการอาชีวศึกษารองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี : 
กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี  
ตัวแปรตาม  
 1. การบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีตามรูปแบบการบริหารการอาชีวศึกษารองรับการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี 
 2. หลักสูตรสถานศึกษาสาขาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีเปิดรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกจังหวัดชลบุรีในปี 2560 
 3. ผลการพัฒนานักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีในสาขาที่รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี 

4. ความพึงพอใจความพึงพอใจจากนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและสถานประกอบการที่มีการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี  
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กระบวนการพัฒนา 
1. สภาพปัญหาก่อนการพัฒนา 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เป็นสถานศึกษาเอกชนระดับอาชีวศึกษาเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.) ในสาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาบริหารธุรกิจ และสาขา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่จะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่ไม่ตรงสาขาเนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่รับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปวส.ในการเทียบโอน จึงเป็นเหตุให้ผู้เรียนเปลี่ยนเป้าหมายไปเรียนในสาขาอื่นๆแทน 
กล่าวได้ว่า เกิดการสูญเปล่าในการเรียนอาชีวศึกษา  
 ปีการศึกษา2560 นโยบายรัฐได้ก าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ดังนั้นเพื่อเป็นการต่อยอดและ
จัดการศึกษาที่ ตอบโจทย์ตามนโยบายการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster อันเป็นเป้าหมายและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอื่นๆ กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) แต่วิทยาลัยยังไม่มีหลักสูตรใน
สาขาวิชาใหม่ที่รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
 2. การออกแบบสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 
  ในการออกแบบ CTC@EEC Model ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ด้วยการศึกษาหลักการ/แนวคิด/ทฤษฏีที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 (1) แนวคิดการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพิ่มการจ้างงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน  พื้นที่
เป้าหมาย จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยมีเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรม : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อ
อนาคต ภายใต้วิสัยทัศน์ “ยกระดับคุณภาพการศึกษา ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม น าสู่
มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ” (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2560 ) โดยมียุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อสร้างความมั่นคง โดยใช้กลยุทธ์ :การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาภายใน-ภายนอกในระดับต่าง ๆ และเครือข่ายกับ 
ภาคเอกชน ประชาคม และประชารัฐ เพื่อความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้กลยุทธ์ : การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านงานอาชีพเพื่อความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การแสวงหาต้นทุน และกลุ่มผู้น า ในการเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพคน โดยใช้กลยุทธ์ : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างการเรียนของนักเรียนนักศึกษา ด้วยโครงการท าแล้วต้องขาย เพื่อสร้างโอกาส  
ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม ภายใต้หลักการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กล
ยุทธ์ : การเสริมสร้างศักยภาพบุคคลเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสอน การแนะน าทั้งในและนอกระบบการศึกษา เพื่อสร้างการเติบโตของคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้กลยุทธ์ : ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การขับเคลื่อนธุรกิจเศรษฐกิจประเทศ ด้วยงานวิจัยทุกระดับ เพื่อการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการจัดการ บริหารจัดการภาครัฐ โดยใช้กลยุทธ์ : การขับเคลื่อนธุรกิจ เศรษฐกิจประเทศ ด้วยงานวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม 
 (2) ระบบแห่งคุณภาพ PDSA ซึ่ง P (Plan) วางระบบ ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินการ D (Do) ท าตามระบบ ด้วยการปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนงาน C (Check/Study) ประเมินระบบ ด้วย
การตรวจสอบระบบและกลไกของการด าเนินงาน A (Act) แก้ไขระบบ การวางมาตรการปรับปรุงระบบและกลไกใน
การด าเนินการ (ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์,2547,หน้า11) 
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 (3) การปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดชลบุรีเป็นฐานเพื่อการมีงานท าครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เด็กและเยาวชนในระบบประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
(คณะอนุกรรมการ พัฒนาหลักสูตรเพื่อการมีงานท า, 2558) โดยใช้ รูปแบบ CHONBURI MODEL ประกอบด้วย C 
: Committee Agreement การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดชลบุรี H : Holistic Information 
การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศในภาพรวม O : Operational Networks การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าจากหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน และสถานประกอบการ  N : National 
Standard การก าหนดมาตรฐานและการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าก าหนดคุณลักษณะของผู้เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาเพื่อการมีงานท าตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ B : Best Practices Monitoring ก ากับติดตามการจัดท าวิธีปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษา U : Universal 
Quality and Work skills ตรวจสอบคุณภาพและทักษะอาชีพตามมาตรฐานที่ก าหนด R : Reporting to the 
public รายงานผลการด าเนินงานสู่สาธารณชน I : Integration to Sustainable work บูรณาการสู่การท างานที่
ยั่งยืน 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีได้น าเอาหลักคิดจากการด าเนินการตามโครงการการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้
จังหวัดชลบุรีเป็นฐาน ในฐานะที่เป็นสถานศึกษาน าร่องมาแล้ว มาเป็นแนวทางในการด าเนินการต่อยอดเพื่อการมี
งานท าให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยืดแนวทางในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส่งเสริมการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ 
2. ขั้นตอนการด าเนินงานพัฒนา 
 ในการด าเนินงานพัฒนา ผู้ศึกษาได้แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
ระยะที่ 1 การวางแผนและก าหนดกรอบแนวคิดของรูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาจัดการ
อาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี มีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและจ าเป็นในการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกจังหวัดชลบุรี  
วัตถุประสงค์  
 ศึกษานโยบายภาครัฐ และส ารวจความต้องการก าลังคนในภาคอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 ได้แนวคิดในการเปิดหลักสูตรสถานศึกษาในสาขาวิชาที่รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
จังหวัดชลบุรี 
การด าเนินงาน 
 (1). จัดกิจกรรมการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จ านวน 15 คนโดยเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
ร่วมกับแบบเจาะจงบุคคล 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้ที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดชลบุรีทั้งภายรัฐและ
เอกชน 2) กลุ่มสถานประกอบการ 3) กลุ่มหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสกัดแนวคิดในการน าไป
ออกแบบ 
 (2). วิเคราะห์เอกสารนโยบายของรัฐ การพัฒนาก าลังคน และมาตรการส่งเสริม การลงทุนในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น พิจารณาสาขาที่ควรเปิดสอนตาม
บริบทของสถานศึกษา  
  (3). สังเคราะห์เนื้อหา สรุปสาระ ส าคัญ ประเด็นท้าทายที่เผชิญของสถานศึกษา เพื่อที่ก าหนดกรอบ
ความคิดของการวิจัย วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปปรับปรุงสร้างรูปแบบต่อไป 
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 ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
จังหวัดชลบุรี โดยพิจารณาร่างรูปแบบจากการสังเคราะห์ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
แนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิ 
วัตถุประสงค์  
 สร้างรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 ได้รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี 
การด าเนินงาน  
 (1).ศึกษารูปแบบการบริหารจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และศึกษาบริบทของสถานศึกษาความน่าจะเป็นใน
การเปิดหลักสูตรสาขาที่รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
 (2).ร่างรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี 
 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเหมาะสมรูปแบบฯและตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบฯ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
วัตถุประสงค์  
 ตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบที่สร้าง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นชอบต่อรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกจังหวัดชลบุรี 
การด าเนินงาน  
 จัดกิจกรรมการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 15 คนโดยเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับแบบเจาะจงบุคคล 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้ที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดชลบุรี
ทั้งภายรัฐและเอกชน 2) กลุ่มสถานประกอบการ 3) กลุ่มหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง  
 ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาและน าเสนอรูปแบบฯ รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี 
วัตถุประสงค์  
 ได้รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นชอบต่อรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกจงัหวัดชลบุรีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
การด าเนินงาน  
 (1).น ารูปแบบฯที่ได้แก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงวุฒิกลับมาให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ 
 (2).น าไปปรับตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ระยะที่ 2 การด าเนินการในสถานศึกษา เป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากระยะที่1การวางแผนและก าหนดกรอบแนวคิด
ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 5 การทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ในวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ปีการศึกษา 2560โดยจัดท าตามกรอบแนวทางการพัฒนา 
  วัตถุประสงค์ ทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาค
ตะวันออกจังหวัดชลบุรี : วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 
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 ตัวชี้วัดความส าเร็จ รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
จังหวัดชลบุรี : วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีได้รับการยอมรับทั้งจากผู้ปกครอง นักเรียน-นักศึกษา สถานประกอบการ 
และหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง 
การด าเนินงาน  

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ได้ก าหนดรูปแบบในการรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียง 
เศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี : วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 2 สาขาในปี 2560  
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขางานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (ทวิ
ภาคี) และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขางานธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
ระยะที่ 3 ติดตามการจัดการในสถานศึกษา เป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากระยะที่ 2 การด าเนินการในสถานศึกษาดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 6 ติดตามและประเมินผล ใช้รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ในวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เมื่อสิ้นปี 2560 เพื่อน าไปปรับปรุงแต่
พัฒนาในการน าไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป 
วัตถุประสงค์  
 ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการใช้รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ในวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 1. รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ในวิทยาลัย
เทคโนโลยีชลบุรี สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
 2. นักเรียน นักศึกษาในสาขาที่รองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี มีผลพัฒนาการใน
ด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะการประกอบอาชีพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

3. ความพึงพอใจจากนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับมาก 
การด าเนินงาน  
 (1) ติดตามการด าเนินงานบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีตามรูปแบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี  
 (2) ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ของผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ตามรายวิชาต่างๆในภาค
เรียนที่ 1/2560 
 (3) ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ผู้ปกครอง สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านแอป 
ปริเคชั่น Application การประเมินความพึงพอใจ  
 ขั้นตอนที่ 7 สร้างสรรค์และพัฒนา โดยการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรที่เปิดสอนในสถานศึกษาสาขาที่
รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษให้มีรายวิชาที่ตอบโจทย์ความต้องการของแรงงานในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษมาก
ยิ่งขึ้น และเปิดหลักสูตรใหม่เพิ่มเติมให้มากข้ึน 

วัตถุประสงค ์พัฒนาหลักสูตรที่เปิดสอนในสถานศึกษาสาขาที่รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีรายวิชา
ที่ตอบโจทย์ความต้องการของแรงงานในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษมากยิ่งขึ้น และเปิดหลักสูตรใหม่เพิ่มเติมให้มากขึ้น
ในปีต่อไป  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ หลักสูตรที่เปิดสอนในสถานศึกษาสาขาที่รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับและ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีสามารถเปิดหลักสูตรใหม่เพิ่มเติมให้มากข้ึนปีต่อไป  
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การด าเนินงาน  
 (1) ส ารวจความต้องการของนักเรียน/นักศึกษา ผู้ปกครองและสถานประกอบการเกี่ยวกับความต้องการ
พัฒนาในรายวิชาที่ตอบโจทย์ความต้องการของแรงงานในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
 (2) ส ารวจความต้องการของนักเรียน/นักศึกษา ผู้ปกครองและสถานประกอบการเก่ียวกับความต้องการใน
การเปิดหลักสูตรสถานศึกษาใหม่เพิ่มเติม ตอบโจทย์ความต้องการของแรงงานในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษมากยิ่ง 
ผลงานที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
 1. ผลการพัฒนาได้ รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกจังหวัดชลบุรี : วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี CTC@EEC MODEL มีดังนี้ 

C = Curriculum การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และขออนุญาตเปิดหลักสูตรในสาขาที่รองรับระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี 

 T = Top Innovation ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรในสาขาที่รองรับระเบียง
เศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี และส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการและเป็นนักนวัต
กรในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ในสาขาที่เรียนสู่อาชีพ 
  C = Collaboration การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา
เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อก้าวข้ ามขีดจ ากัดสู่สหัสวรรษแห่งคุณภาพ
มาตรฐานอาชีพรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะการแชร์ทรัพยากรทางการศึกษา สื่อและเครื่องมือฝึก
ระหว่างสถาบัน 
 E = Ethics เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งคุณลักษณะนิสัยและจรรยาบรรณเพื่อการประกอบอาชีพ 
 E = Evaluation Quality standard การประเมินคุณภาพมาตรฐานอาชีพ ทั้งมาตรฐานวิชาชีพตาม
หลักสูตรสอศ. และมาตรฐานฝีมือแรงงานตามสาขา ซึ่งจะส่งผลไปสู่การประเมินมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในอนาคต 
 C = Create & Develop สร้าง สรรค์และพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอนของครูภายใต้ Research Base 
 โดยขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติด้วยระบบวงจรคุณภาพ ๓ C- PDSA ในการขับเคลื่อนกระบวนการ ๖ ด้าน คือ Core 
Values ลุ่มลึก Context ตรงประเด็น Criteria ครบถ้วน PDSA ต่อเนื่องยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในอาชีพ และ
ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
 ในปีการศึกษา2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีสามารถเปิดหลักสูตรในสาขาที่รองรับระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๒ สาขา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (ทวิภาคี)และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
 2. ผลการพัฒนาผู้เรียนในภาคเรียนที่1/2560 ในด้านคุณลักษณะเพื่อการประกอบการ ทักษะที่จ าเป็นใน
การประกอบอาชีพ และความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ดังนี้ 
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    2.1 นักศึกษามีคุณลักษณะเพื่อการประกอบการ 
    นักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบ
ขนส่งทางราง (ทวิภาคี) ในภาพรวม ร้อยละ 100 มีคุณลักษณะในการประกอบอาชีพในด้านความรักชาติ ศาสนา
มากที่สุด รองลงมาคือ การละเว้นอบายมุข และการประหยัดตามล าดับ และด้านความสุภาพน้อยที่สดุรองลงมาเปน็
ด้านความสะอาด 
   นักศึกษาประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ในภาพรวมร้อยละ
92.85 มีคุณลักษณะในการประกอบอาชีพในด้านความรักชาติ ศาสนามากที่สุด รองลงมาคือ การละเว้นอบายมุข 
และการประหยัดตามล าดับ และด้านความสะอาดน้อยที่สุดรองลงมาเป็นด้านความสุภาพ 
   2.2 นักศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพ 
   นักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบ
ขนส่งทางราง (ทวิภาคี) ในภาพรวมร้อยละ 100 มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และบุคคลทั่วไป 
มากที่สุด และมีความสามารถกับการสื่อสารภาษาต่างประเทศ น้อยที่สุด 
   นักศึกษาประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ในภาพรวมร้อยละ
92.85 มีทักษะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพในด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์มาก
ที่สุด รองลงมามีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ และมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนางานตาม
มาตรฐานวิชาชีพน้อยที่สุด 
   2.3 นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
   นักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบ
ขนส่งทางราง (ทวิภาคี) ในภาพรวม ร้อยละ 85.71 มีความรู้ตามสมรรถนะวิชาชีพในการปฏิบัติงานร้อยละ 88.74 
และมีความรู้ตามสาขาวิชาที่สอดคล้องกับอาชีพร้อยละ 80.56 
   นักศึกษาประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศในภาพรวมร้อยละ 
78.57 โดยจ าแนกเป็นความรู้ตามสมรรถนะวิชาชีพในการปฏิบัติงานร้อยละ 92.57 และมีความรู้ตามสาขาวิชาที่
สอดคล้องกับอาชีพร้อยละ 89.70 
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี 
 ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยนักศึกษา ผู้ปกครอง และสถานประกอบการ มีความพึงพอใจต่อการ
ประชาสัมพันธ์ สื่อและเครื่องมือฝึกประสบการณ์ประกอบการเรียนการสอน และคุณภาพผู้เรียนในด้านทักษะอาชีพ
ตามหลักสูตรในสาขาที่รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มากที่สุด 
 
สรุปสิ่งที่เรียนรู้และการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 1. ด้านนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีได้รับการพัฒนาให้เกิดความพร้อมในการเข้าสู่การท างาน
อาชีพที่ตรงตามความต้องการแรงงานในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ทั้งการปลูกฝัง
คุณลักษณะนิสัยที่สถานประกอบการต้องการ ทักษะความสามารถในงานอาชีพเฉพาะสาขาอาชีพ ท าให้นักศึกษา
เห็นความส าคัญของการท างาน จนเกิดพฤติกรรมที่ดีต่อการท างาน ท าให้เกิดความเชื่อมั่นต่อคุณภาพของผู้ เรียน
ของสถานประกอบการ ลดปัญหาการไม่ยอมรับของสถานประกอบการได้ 
 2. ด้านครูผู้สอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เกิดแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการสอน และ
การเรียนรู้ให้กับนักศึกษา และมีโอกาสได้ไปพัฒนาความรู้ความสามารถ ร่วมถึงทักษะเฉพาะในการการจัดการสอน
ที่สอดคล้องกับสาขางานอาชีพที่เปิดสอน ท าให้สามารถจัดประสบการณ์ให้ นักศึกษาในเชิงลึกดียิ่งขึ้น 
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3.ด้านสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
สถานศึกษาเครือข่าย ที่ท าให้วิทยาลัยสามารถลดปัญหา สามารถก้าวข้ามขีดจ ากัดในการจัดการเรียนการสอนและ
การใช้งบประมาณในการซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกในราคาสูง ด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้และหมุนเวียน
นักศึกษามาเรียนตามศูนย์ของสถานศึกษาเครือข่าย 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

1. สถานศึกษาที่น ารูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
จังหวัดชลบุรี : วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ไปเป็นแนวทางพัฒนาควรเป็นไปตามบริบทที่สถานศึกษาตั้งอยู่เป็นฐาน 
และเลือกเปิดหลักสูตรในสาขาที่สถานประกอบการในท้องถ่ิน 

2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า
โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เกิดการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและ
สถานศึกษาเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนทรัพยากร เครื่องมือฝึกประสบการณ์ เนื่องจากมีราคาสูง ซึ่งจะท าให้
นักศึกษามีทักษะอาชีพตรงตามความต้องการและมีงานท าได้รับเงินเดือนหรือตอบแทนสูง ส่งผลต่อความมั่นคง  
แนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

เนื่องจากในปีการศึกษา 2561-2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีมีการวางแผนในการเปิดหลักสูตรใหม่ใน
สาขาที่รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีเพิ่มมากขึ้นในปีการศึกษาต่อไป  
จุดเด่นหรือลักษณะพิเศษของผลงานนวัตกรรม 

รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี : 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี มีลักษณะพิเศษ คือเป็นการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพโดยตรงผ่านกระบวนการ
บริหาร  

1. นักศึกษาที่จบการศึกษามีทางเลือกในการประกอบอาชีพในได้ ทั้งการท างานในสถานประกอบการตาม
สาขาวิชาที่จบการศึกษา หรือการเป็นผู้ประกอบการ 

2. สถานประกอบการได้นักศึกษาที่ตรงตามความต้องการแรงงาน ส่งผลต่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่องไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
แนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ในปีการศึกษา 2561และ2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ได้มีการต่อยอดในการพัฒนา  รูปแบบการ
บริหารจัดการศึกษาส่งเสริมการมีงานท าของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ให้มีคุณภาพและต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 
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การเปรียบเทียบองค์ประกอบ และคุณภาพ ของน ้านมแพะดิบระหว่างรีดด้วยมือและรีดด้วยเคร่ืองรีดนม 
 
COMPARISON ON COMPOSITION AND QUALITY OF RAW GOAT MILK 
BETWEEN HAND MILKING AND MACHINE MILKING  
 
ผู้วิจัย   จรีพร  บุญล้อม 
   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบ และคุณภาพ ของน้้านมแพะดิบระหว่างรีดด้วยมือ
และรีดด้วยเคร่ือง โดยศึกษาคุณภาพน้้านมแพะดิบจากแม่แพะที่เลี้ยงในสภาพการเลี้ยงจริง ที่รีดด้วยมือและรีดด้วย
เคร่ืองจ้านวนกลุ่มละ 10 ตัว เก็บน้้านมแพะ สัปดาห์ละคร้ัง เป็นเวลา 6 สัปดาห์ โดยการทดลองศึกษาองค์ประกอบ
และคุณภาพน้้านมแพะดิบที่รีดด้วยมือและเคร่ืองรีดนม วิเคราะห์ข้อมลลด้วยวิีี Pair Sample T-test ผลการ
ทดลองพบว่า เปอร์เซ็นต์ไขมันนม ชั่วโมงการเปลี่ยนสีของเมทีีลีนบลลและเกรดการเปลี่ยนสีรีซาซลรินและจ้านวนโซ
มาติกเซลล์ของน้้านมแพะดิบที่รีดด้วยมือสลงกว่าการรีดด้วยเคร่ืองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ส้าหรับ
เปอร์เซ็นต์ของแข็งไม่รวมไขมัน เปอร์เซ็นต์โปรตีน เปอร์เซ็นต์แลคโตส ค่าความเป็นกรด-ด่าง เปอร์เซ็นต์ค่าความ
เป็นกรด ค่าความถ่วงจ้าเพาะและค่าจุดเยือกแข็ง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) จ้านวน
จุลินทรีย์ในน้้านมแพะดิบที่ท้าการรีดด้วย 2 วิีีไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อเชื้อซัลโมเนลลาและลิสทีเรีย โมโนไซโต
จิเนส น้้านมแพะดิบที่รีดด้วยมือมีจ้านวนจุลินทรีย์รวม โคลิฟอร์มแบคทีเรีย บาซิลลัส ซีเรียสและสแตปไฟโลคอกคัส 
ออเรียส น้อยกว่า แต่มีจ้านวนเชื้ออีโคไลมากกว่าในกลุ่มที่รีดด้วยเคร่ืองรีดนม  
 
ค้าส้าคัญ : นมแพะดิบ รีดด้วยมือ รีดด้วยเครื่อง และองค์ประกอบน ้านม  
 
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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ค้าน้า 
ปัจจุบันความปลอดภัยของอาหารน้ันเป็นสิ่งส้าคัญที่ผล้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจ เน่ืองจากผล้บริโภคมี

ความรล้ความเข้าใจท่ีเพิ่มขึ้น เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและข้อก้าหนดด้านความปลอดภัยของอาหารที่เข้มงวด
มากขึ้น ส่งผลให้สินค้าที่ได้น้ันมีคุณภาพและมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น น้้านมแพะก็เป็นเช่นเดียวกับสินค้า
ประเภทอ่ืนๆ โดยน้้านมแพะในประเทศไทยน้ันได้มีการผลิตส้าหรับบริโภคในครัวเรือนกันมานาน ในปัจจุบันกรมปศุ
สัตว์ได้มีนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ท้าให้เกิดการเลี้ยงแพะนมกันอย่างแพร่หลาย และมีน้้านมแพะจ้าหน่ายตาม
ท้องตลาดโดยทั่วไปมีคุณภาพแตกต่างกัน โดยคุณภาพของน้้านมแพะน้ันส่วนหน่ึงขึ้นอยล่กับคุณภาพน้้านมดิบที่รีด
จากตัวแม่แพะเอง วิีีการรีดนมก็เป็นปัจจัยที่ส้าคัญต่อคณุภาพน้้านมเชน่กัน ในประเทศไทยการรีดนมแพะส่วนใหญ่
เป็นการรีดด้วยมือ แต่ก็มีบางฟาร์มซ่ึงมีแพะจ้านวนมากและแรงงานที่จ้ากัดก็อาจใช้เคร่ืองรีดนมรีดนม อีกทั้งการ
เก็บรักษาน้้านมดิบแบบแช่แข็งในปัจจุบันก็มีผลตอ่คุณภาพของน้้านมด้วย โดยการจัดเก็บด้วยวิีีการแช่แข็งเป็นวิีีที่
สามารถเก็บรักษาน้้านมดิบได้เป็นเวลานาน แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อมลลใดรายงานถึงอายุการเก็บที่เหมาะสมที่จะ
ไม่ท้าให้คุณภาพของน้้านมแพะดิบลดลง  

ดังน้ันข้อมลลที่ได้จากงานวิจัยน้ีจะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของน้้านมแพะดิบที่รีดด้วยมือเทียบ
กับน้้านมแพะดิบที่รีดด้วยเคร่ืองรีดนม ซ่ึงจะสามารถน้าความรล้ที่ได้จากการวิจัยไปอีิบายให้เกษตรกรเก็บรักษา
น้้านมแพะดิบเพื่อจ้าหน่ายหรือน้าไปแปรรลปได้ถลกต้องและช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรด้านคุณภาพน้้านมแพะดิบที่
น้ามาแปรรลป ท้าให้ได้น้้านมแพะดิบที่น้ามาแปรรลปมีคุณภาพดีขึ้น ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จากน้้านมแพะมีคุณภาพดีขึ้น 
ผล้บริโภคได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย 

 
วัตถุประสงค์ 
 เปรียบเทียบองค์ประกอบ คุณภาพของน้้านมแพะที่รีดด้วยมือและรีดด้วยเคร่ือง  
 
อุปกรณ์และวิธีการ 
1. สัตว์ทดลอง 

1.1 แพะนมพันีุ์ลลกผสมแองโกลนลเบียน x ซาแนน x ทอกเกนเบิร์ก ที่อยล่ในช่วงกลางการให้นม จ้านวน 
20 ตัว มีอายุ 2-3 ปี ซ่ึงทั้งหมดให้น้้านมเป็นคร้ังที่ 2 และ 3 
2. การเก็บตัวอย่าง 

เก็บน้้านมแพะดิบจากสัตว์ทดลองจ้านวน 20 ตัวได้รับอาหารและการดลแลเช่นเดียวกัน ท้าการสุ่ม
สัตว์ทดลองออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ตัว เก็บน้้านมแพะดิบจากสัตว์ทดลองแต่ละกลุ่มในขวดปลอดเชื้อและเก็บ
ในอุณหภลมิไม่เกิน 4 º C น้ามาท้าตรวจสอบภายใน 4 ชั่วโมงเพื่อป้องกันการเพิ่มจ้านวนของจุลินทรีย์ โดยเก็บ
ตัวอย่างตัวละ 500 มิลลิลิตร จ้านวน 6 คร้ัง แต่ละคร้ังมีระยะห่างกัน 1 สัปดาห์ เพื่อท้าการเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มการทดลองดังน้ี คือ 

กลุ่มที ่1 : แพะที่รีดนมด้วยมืออย่างเดียว 
 กลุ่มที ่2 : แพะที่รีดนมด้วยเคร่ืองรีดนม  
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
องค์ประกอบ คุณภาพทางของน ้านมแพะดิบที่รีดด้วยมือและรีดด้วยเครื่องรีดนม 
 จากผลการทดลองอีิบายได้ว่า น้้านมแพะดิบที่รีดด้วยมือมีเปอร์เซ็นต์ไขมันนมสลงกว่าน้้านมแพะดิบที่รีด
ด้วยเคร่ืองรีดนมทุกสัปดาห์และยังพบความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติในสัปดาห์ที่ 1 3 4 และ 6 ของการ
เก็บตัวอย่าง ค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันนมที่ตรวจพบในการทดลองน้ีมีค่าสลงกว่ามาตรฐานของมาตรฐานน้้านมแพะดิบที่
ก้าหนดโดยส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่ก้าหนดไว้ที่มากกว่า 3.25 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึง
เปอร์เซ็นต์ไขมันนมน้ันเป็นองค์ประกอบที่เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยเช่น อาหาร สายพันีุ์แพะ ช่วงการให้นม ฤดลกาล
และช่วงการรีดนม (Ljutovac et al., 2008)  
 เปอร์เซ็นต์ของแข็งไม่รวมไขมันของน้้านมแพะที่รีดด้วยมือและรีดด้วยเคร่ืองรีดนมแบบถังมีค่าเฉลี่ย 8.36 
และ 8.45 ตามล้าดับ ซ่ึงผลของเน้ือนมไม่รวมไขมันที่ได้ของทั้ง 2 กลุ่มการทดลอง เม่ือน้ามาเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานนมแพะดิบของส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่ก้าหนดเปอร์เซ็นต์เน้ือนมไม่รวม
ไขมันที่ร้อยละ 8.25 ก็พบว่า นมแพะที่รีดด้วยวิีีทั้งสองผ่านมาตรฐานดังกล่าว 

โปรตีนของน้้านมแพะดิบพบว่า โปรตีนในน้้านมแพะดิบที่รีดด้วยมือสลงกว่าน้้านมแพะดิบที่รีดด้วยเคร่ืองรีด
นม โดยในสัปดาห์ที่ 1 และ 3 มีค่าสลงกว่าอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ซ่ึงโปรตีนในน้้านมน้ันถลกสังเคราะห์
ขึ้นจากกรดอะมิโนในกระแสเลือดที่ได้รับจากโปรตีนในอาหารที่แพะกิน ผลที่ได้ของทั้ง 2 กลุ่มการทดลองมากกว่า
มาตรฐานโปรตีนของส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่ก้าหนดที่ต้องมากกว่า 3.1 เปอร์เซ็นต์ 

เปอร์เซ็นต์แลคโตสของน้้านมแพะดิบที่ท้าการทดลองทัง้ที่รีดด้วยมือและรีดด้วยเคร่ืองรีดนมมีเปอร์เซ็นต์ที่
ใกล้เคียงกันทุกๆสัปดาห์ พบว่ามีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) 

เน้ือนมทั้งหมดคือ ของแข็งทั้งหมดในน้้านม ซ่ึงประกอบด้วย ไขมัน โปรตีน แลคโตส แร่ีาตุ และไวตามิน 
(จีระชัย, 2549) โดยเซลล์กลั้นสร้างน้้านมอาศัยโภชนะที่อยล่ในกระแสเลือดที่ได้จากอาหารที่ไดรั้บ โดยน้้านมแพะดิบ
ในกลุ่มการทดลองที่รีดด้วยมือมีเปอร์เซ็นต์เน้ือนมทั้งหมดสลงกว่าน้้านมแพะดิบที่รีดด้วยเคร่ืองรีดนมทุกสัปดาห์และ
แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติในสัปดาห์ที่ 1, 3 และ 4 ของการเก็บตัวอย่าง โดยค่าเปอร์เซ็นต์เน้ือนมทั้งหมดที่
ตรวจพบในการทดลองของทั้งสองวิีีการรีดน้ันสลงกว่ามาตรฐานของมาตรฐานน้้านมแพะดิบที่ก้าหนดโดยส้านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่ก้าหนดไว้ท่ีมากว่า 11.70 เปอร์เซ็นต์  

ความเป็นกรดน้้านม เป็นดรรชนีหน่ึงที่ใช้ในการตรวจสอบน้้านมโคเพื่อน้ามาแปรรลป โดยน้้านมแพะปกติมี
ค่าความเป็นกรดเท่ากับ 0.23-0.25 % หากจุลินทรีย์ประเภทสร้างกรดเข้าสล่น้้านมจะเปลีย่นน้้าตาลแลคโตสเปน็กรด
แลคติก ท้าให้ค่าความเป็นกรดสลงขึ้น โดยการทดลองค่าความเป็นกรดน้้านมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) ในสัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของการทดลอง โดยค่าเฉลี่ยจากการทดลองใกล้เคียงการรายงานของ Park 
et al. (2007) ที่ค่าความเป็นกรดอยล่ในช่วง 0.14-0.23 

ความถ่วงจ้าเพาะในการทดลองน้้านมแพะดิบที่รีดด้วยทั้งสองวิีีมี มีค่าใกล้เคียงกัน แต่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ซ่ึงค่าความถ่วงจ้าเพาะที่พบในการทดลองสลงกว่ามาตรฐานนมแพะดิบที่
ก้าหนดให้มีค่ามากกว่า 1.028 

จุดเยือกแข็งของน้้านมแพะดิบเป็นสิ่งบ่งชี้การปลอมปนน้้าในน้้านมเช่นเดียวกับค่าความถ่วงจ้าเพาะและ
ผันแปรตามเปอร์เซ็นต์ีาตุน้้านมทั้งหมด โดยผลการทดลองพบว่าน้้านมแพะดิบที่รีดด้วยมือและรีดด้วยเคร่ืองรีดนม
มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) ในทุกสัปดาห์ที่ทดลอง ซ่ึงนมแพะดิบดังกล่าวไม่ผ่าน
มาตรฐานจุดเยือกแข็งของนมแพะดิบที่ก้าหนดให้มีค่าน้อยกว่า -0.530 องศาเซลเซียส 
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จากผลการวิเคราะห์จุลินทรีย์โดยวิีีเมทีีลีนบลลและรีซาซลรินของน้้านมแพะดิบที่รีดด้วยมือและรีดด้วยเคร่ือง
รีดนม พบว่านมแพะดิบที่รีดด้วยมือใช้เวลาในการเปลี่ยนสีเมทีีลีนบลลนานกว่าน้้านมแพะที่รีดด้วยเคร่ืองรีดนมอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิต ิ(p<0.05) ในสัปดาห์ที่ 2 3 4 และ 6 ซ่ึงมีค่าสลงสุด 6 และต่้าสุด 4 ชั่วโมง เช่นกันกับเกรดรีซาซลรินของ
น้้านมแพะดิบที่รีดด้วยมือมีเกรดสลงกว่าน้้านมแพะดิบที่รีดด้วยเคร่ืองรีดนมอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ใน
สัปดาห์ที่ 2 3 4 และ 5 โดยมีเกรดสลงสุดคือเกรด 5.9±0.32 และต่้าสุดคือเกรด 3.0±0.01โดยรวมน้้านมแพะดิบที่รีดนม
แพะด้วยมือมีเกรดที่ผา่นมาตรฐานการเปลี่ยนสีรีซาซลริน 1 ชั่วโมง แต่น้้านมแพะที่รีดด้วยเคร่ืองรีดนมน้ันมีเกรดที่ต่้ากว่า
มาตรฐานน้้านมแพะดิบ (มกษ. 6006-2551) ที่ก้าหนดให้เกรดการเปลี่ยนสีรีซาซลริน 1 ชั่วโมงต้องไม่น้อยกว่า 4.5 

จากผลการทดลองของจ้านวนจุลินทรีย์รวมทั้งหมด แบคทีเรียโคลิฟอร์ม เชื้อสแตปไฟโลคอกคัส ออเรียส 
และเชื้อบาซิลลัส ซีเรียส น้้านมแพะดิบที่รีดด้วยมือและรีดด้วยเคร่ืองรีดนมแสดงคุณภาพทางชีวภาพน้้านมแพะดิบ
ที่รีดด้วยมือโดยรวมดีกว่าน้้านมแพะดิบที่รีดด้วยเคร่ืองรีดนม อย่างไรก็ตามน้้านมแพะดิบที่รีดต่างกันทั้งสองวิีีมี
คุณภาพทางชีวภาพผ่านมาตรฐานน้้านมแพะดิบของประเทศไทย (มกษ. 6006-2551) ที่เป็นเช่นน้ีเน่ืองจากน้้านม
แพะดิบมี lactoferrin และ lysozyme (Eek and Lay, 2011) ซ่ึงโปรตีนทั้งสองชนิดมีความสามารถในการยับยัง
เชื้อจุลินทรีย์ โดยในน้้านมแพะปริมาณ lactoferrin จะเพิ่มขึ้นเม่ือจ้านวนโซมาติกเซลล์เพิ่มขึ้น (Hiss et al., 2008) 
ซ่ึงมีผลท้าให้เชื้อจุลินทรีย์ในน้้านมมีค่าไม่สลงกว่ามาตรฐานน้้านมแพะดิบของประเทศไทย (มกษ. 6006-2551) 
 
สรุป 

1. องค์ประกอบของน้้านมแพะดิบที่รีดด้วยมือมีเปอร์เซ็นต์ไขมันนมสลงกว่ารีดด้วยเคร่ืองรีดอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนเปอร์เซ็นต์ของแข็งไม่รวมไขมันนม โปรตีน แลคโตส ความเป็นกรด-ด่าง ค่าความ
เป็นกรด ความถ่วงจ้าเพาะ และจุดเยือกแข็งแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) 

2. น้้านมแพะที่รีดด้วยมือมีคุณภาพทางชีวภาพดีกว่าน้้านมแพะดิบที่รีดด้วยเคร่ืองรีดนม โดยมีเวลาการ
เปลี่ยนสีเมทีีลีนบลลและการเปลี่ยนสีรีซาซลรินที่ 1 ชั่วโมงที่มากกว่าซ่ึงสอดคล้องกับจ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดและ
จุลินทรีย์ที่ก่อโรคในแต่ละสัปดาห์น้อยกว่า แม้ว่าการรีดนมแพะด้วยเคร่ืองรีดนมจะท้าให้จ้านวนโซมาตกิเซลล์ที่น้อย
กว่า แต่น้้านมที่รีดทั้งสองวิีีน้ันมีคุณภาพตามมาตรฐานน้้านมแพะดิบของประเทศไทย 
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การศึกษาการลดกล่ินในนมแพะโดยใช้เคร่ืองระเหยแบบหมุน 
 
Study of goat milk deodorization using a rotary evaporator 
 
ผู้วิจัย   จรีพร  บุญล้อม 
   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาการลดกลิ่นในนมแพะโดยใช้เคร่ืองระเหยแบบหมุนมีจุดประสงค์หลักเพื่อศึกษาความเป็นไปได้
ในการลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในนมแพะโดยการระเหยกลั่นด้วยระบบสุญญากาศ และหาความสัมพันธ์ระหว่างการ
เปลี่ยนแปลงของจ านวนกรดไขมันอิสระกับการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นในนมแพะ พบว่าสภาวะการระเหยกลั่นที่
สามารถลดกลิ่นสาบแพะ คือสภาวะที่อุณหภูมิอ่างน  าร้อน 60oC อุณหภูมิหอกลั่น 20oC ความดันสุญญากาศ 100 
mbar เวลาในการกลั่น 30 นาที ความเร็วรอบ 50 rpm และอุณหภูมิไอน  า 47oC และสภาวะการระเหยกลั่นที่
อุณหภูมิอ่างน  าร้อน 60oC อุณหภูมิหอกลั่น 20oC ความดันสุญญากาศ 120 mbar เวลาในการกลั่น 60 นาที 
ความเร็วรอบ 50 rpm และอุณหภูมิไอน  า 50oC ปริมาณกรดไขมันสายสั นในนมแพะที่ผ่านการระเหยกลั่น            
(C4, C6, C8 และ C10) มีแนวโน้มลดลง  

 
ค าส าคัญ : 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 60oC of water bath’s 
temperature, 20oC 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, 20oC 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 
 
ค าน า 

ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจเก่ียวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของอาหารมากขึ น  
เน่ืองจากสภาพแวดล้อมและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  นวัตกรรมใหม่ๆเข้ามามีส่วนในการพัฒนา
ระบบการผลิต เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ซ่ึงนมแพะเป็นน  านมชนิดแรกที่มนุษย์น ามาบริโภคก่อนน  านม
จากสัตว์ชนิดอ่ืน เน่ืองจากมีความเชื่อว่านมแพะมีคุณสมบัติทางยา ใช้ดื่มเพื่อรักษาโรคเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ 
และโปรตีนในนมแพะจะท าให้เม็ดเลือดขาวท างานอย่างมีประสิทธิภาพจึงท าให้ภูมิต้านทานในร่างกายดีขึ น  
(Francois and Gaborit, 2001) และที่ส าคัญนมแพะเป็นนมที่มีโอกาสก่อให้เกิดอาการแพ้น้อยมาก เน่ืองจาก
โปรตีนในนมแพะเป็นโปรตีนที่ใกล้เคียงกับนมคน และนมแพะมีขนาดของเม็ดไขมันเล็กมาก จึงท าให้ย่อยได้ง่าย 
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และมีไขมันที่ส าคัญ ได้แก่ คาโพรอิก คาพรีลิก และคาพริก ซ่ึงไขมัน 3 ตัวนี  สามารถช่วยลดการสะสมของไขมันอุด
ตนัในเส้นเลือดได้ (อนุวัตร, 2549) ผู้บริโภคที่มีความเชื่อว่าดื่มนมแพะดิบแล้ว สามารถให้ประโยชน์มากมาย โดยไม่
ค านึงถึงอันตรายในนมแพะดิบ ได้แก่ พวกจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค หรือโรคสัตว์สู่คน ยาปฏิชีวนะ สารพิษตกค้างใน
นมแพะดิบ เป็นต้น ดังนั นจึงต้องน านมแพะดิบมาผ่านการฆ่าเชื อก่อนบริโภค (มานิตย์, 2549) แต่การบริโภคนม
แพะของคนไทยยังจ ากัดอยู่ในกลุ่มย่อย และไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก  

อย่างไรก็ตาม การบริโภคนมแพะยังไม่กว้างขวางมากนัก เน่ืองจากผู้บริโภคส่วนใหญ่รู้สึกว่านมแพะมีกลิ่น
แรงกว่านมโค ซ่ึงส่งผลให้ไม่ยอมรับในกลิ่นรสของนมแพะ ซ่ึงกลิ่นนี เกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่ สายพันธุ์ การจัดการ
ฟาร์ม อาหารและการสลายตัวของไขมันเป็นกรดไขมันอิสระ (free fatty acids) ซ่ึงปัจจัยเหล่านี เป็นปัจจัยที่
ควบคุมได้ยาก 
 งานวิจัยนี จึงมีแนวคิดการจัดการนมแพะภายหลังออกจากฟาร์มเลี ยง โดยใช้เคร่ือง ระเหยแบบหมุน 
(rotary evaporator) ในการลดกลิ่นในน  านมแพะ เพื่อช่วยส่งผลให้การบริโภคนมแพะมีปริมาณเพิ่มขึ น 

 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลดกลิ่นในนมแพะโดยระบบสุญญากาศโดยใช้เคร่ือง rotary evaporator 
 
อุปกรณ์และวิธีการ 
1. อุปกรณ์ในการระเหยกลิ่นของนมแพะ และอุปกรณ์ในการวิเคราะห์นมแพะ 

1.1 เคร่ือง rotary evaporator ยี่ห้อ BUCHI Rotavapor R-220  
1.2 เคร่ือง Gas Chromatography ยี่ห้อ CHROMPACK รุ่น CP 9001 

2. การเตรียมตัวอย่างนมแพะพาสเจอร์ไรส์ 
ตัวอย่างนมแพะก่อนผ่านเคร่ือง rotary evaporator ถูกเตรียมโดยผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรส์ ขั นตอน

การท านมแพะพาสเจอร์ไรสฺแสดงดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการท านมแพะพาสเจอร์ไรส ์

น  านมแพะดิบ 

ต้มที่อุณหภูมิ 60 °C 

พาสเจอร์ไรส์ที่อุณหภูมิ 80 °C เป็นเวลา 5 นาท ี

ท าให้เย็นลงถงึอุณหภูมิ 25°C  

กรองสิ่งสกปรกออก 
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3. การทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับทดลองการลดในนมแพะ  
การทดลองขั นนี มีเพื่อศึกษาสภาวะอุณหภูมิ ความดัน และเวลาที่ เหมาะสม ของเคร่ือง  rotary 

evaporator ทีส่ามารถใช้เป็นแนวทางในการลดกลิ่นในนมแพะ การทดลองขั นตอนดังต่อไปนี  
3.1 การทดลองหาสภาวะที่เหมาะสม ส าหรับปรับเคร่ือง rotary evaporator  
 การทดลองขั นนี ได้ตั งสภาวะเบื องต้นในการศึกษาทั งหมด 12 สภาวะ ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยให้

อุณหภูมิอ่างน  าร้อนอยู่ที่ 60 °C ซ่ึงเป็นอุณหภูมิที่ไม่ร้อนจนเกินไป ความดันสุญญากาศที่ 100 120 และ 140 
mbar อุณหภูมิหอกลั่นที่ 20 °C ความเร็วรอบในการกลั่นอยู่ที่ 50 และ 100 rpm เวลาที่ใช้ในการกลั่นอยู่ที่ 30 
และ 60 นาที โดยใช้ปริมาณนม 2000 cm3 
4. การทดลองการลดกลิ่นในนมแพะ 

การทดลองขั นตอนนี เป็นการศึกษารายละเอียดของสภาวะที่เหมาะสมทั ง 6 สภาวะจากข้อ 3.1 ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี  

4.1 การทดลองโดยใช้เคร่ือง rotary evaporator 
การทดลองที่ใช้มี 6 สภาวะ โดยให้อุณหภูมิอ่างน  าร้อนอยู่ที่ 60 °C ซ่ึงเป็นอุณหภูมิที่ไม่ร้อนจนเกินไป 

ความดันสุญญากาศที่ 100 120 และ 140 mbar อุณหภูมิหอกลั่นที่ 20 °C ความเร็วรอบในการกลั่นอยู่ที่ 50 rpm 
เวลาที่ใช้ในการกลั่นอยู่ที่ 30 และ 60 นาที โดยใช้ปริมาณนม 2000 cm3ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 1 สภาวะของเครื่อง rotary evaporator ในการทดลองเบื้องต้น  

สภาวะที ่ อุณหภูมิอ่าง
น้ าร้อน 
(oC) 

อุณหภูมิ 
หอกลั่น 
(oC) 

ความดัน
สุญญากาศ 
(mbar) 

เวลาการ
กลั่น 

(min) 

ความเร็วรอบ 
(rpm) 

อุณหภูมิ 
ไอน้ า 
(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 
*สภาวะที่เลือกใช้ในการทดสอบจริง 
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ตารางที่ 2 สภาวะของเครื่อง rotary evaporator ส าหรับการทดลองลดกลิ่นในนมแพะ 
สภาวะที ่ อุณหภูมิอ่าง

น้ าร้อน 
(oC) 

อุณหภูมิ 
หอกลั่น 
(oC) 

ความดัน
สุญญากาศ 
(mbar) 

เวลาการ
กลั่น 

(min) 

ความเร็วรอบ 
(rpm) 

อุณหภูมิ 
ไอน้ า 
(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 
 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
การทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับทดลองการลดกลิ่นในนมแพะ 

การทดลองหาสภาวะที่เหมาะสม ส าหรับปรับเคร่ือง rotary evaporator จากกรณีศึกษา 12 กรณี 
เน่ืองจาก หลักการระเหยด้วยเคร่ือง rotary evaporator นั น ต้องปรับสภาวะความดันสุญญากาศโดยพิจารณาจาก
ตัวท าละลายเป็นหลัก นมแพะมีน  าเป็นองค์ประกอบหลัก ซ่ึงถือว่าเป็นตัวท าละลาย ในการเลือกเบื องต้นจึงเลือก
สภาวะของความดันสุญญากาศที่ 100 120 และ 140 mbar ด้วยความคาดหวังว่าไอน  าอาจน าพากรดไขมัน
บางส่วนระเหยออกจากนมแพะได้  
  จากการทดลองพบว่าสภาวะที่ใช้ความเร็วรอบในการหมุนขวดกลั่น (evaporation flask) 100 rpm มี
การเกิดฟองอย่างรุนแรงก่อนถึงความดันที่ก าหนด ท าให้นมบางส่วนจากขวดกลั่น ถูกดูดลงสู่ขวดเก็บ (receiving 
flask) โดยไม่ผ่านหอกลั่น จึงเลือกใช้ความเร็วรอบในการหมุนขวดกลั่นที่ 50 rpm และใช้เวลาในการระเหยกลั่นที่ 
30 และ 60 นาที ซ่ึงหากเวลานานกว่านี มีผลท าให้นมมีความข้นหนืดเกินกว่าระดับที่ผู้บริโภคยอมรับได้ ดังนั น
สภาวะการทดลองที่คิดว่าเหมาะสมในการทดลองการลดกลิ่นในนมแพะจึงมีทั งหมด 6 กรณีศึกษา  
 
สรุป 

1. มีความเป็นไปได้ในการลดกลิ่นสาบในนมแพะโดยการระเหยกลั่นด้วยระบบสุญญากาศ 
2. สภาวะการระเหยกลั่นที่สามารถลดกลิ่นในนมแพะโดยเคร่ือง rotary evaporator คือสภาวะการ

ระเหยกลั่นที่อุณหภูมิอ่างน  าร้อน 60oC อุณหภูมิหอกลั่น 20oC ความดันสุญญากาศ 100 mbar เวลาในการกลั่น 
30 นาที ความเร็วรอบ 50 rpm และอุณหภูมิไอน  า 47oC และสภาวะการระเหยกลั่นที่อุณหภูมิอ่างน  าร้อน 60oC 
อุณหภูมิหอกลั่น 20oC ความดันสุญญากาศ 120 mbar เวลาในการกลั่น 60 นาที ความเร็วรอบ 50 rpm และ
อุณหภูมิไอน  า 50oC 

3. เม่ือน านมแพะผ่านการระเหยกลั่นด้วยเคร่ือง rotary evaporator ปริมาณกรดไขมันสายสั นที่มีผลต่อ
กลิ่นนมแพะ (C4, C6, C8 และ C10) มีแนวโน้มลดลง  
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การตรวจสอบการปลอมปนนมโคในนมแพะโดยเทคนิค PCR 
 
Detection of Cow Milk Adulteration in Goat Milk by Milk PCR Technique 
 
ผู้วิจัย   จรีพร  บุญล้อม 
   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
 
บทคัดย่อ 

นมแพะมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ย่อยง่าย มีคุณสมบัติใกล้เคียงนมโค  นมแพะจึงเร่ิมเป็นที่นิยมของ
ผู้บริโภคมากขึ้น แต่เน่ืองจากนมแพะมีปริ มาณน้อยกว่านมโค ท าให้มีราคาต่อหน่วยสูงกว่านมโค ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุ
ให้มีการปลอมปนนมโคในนมแพะโดยใช้เทคนิคพีซีอาร์ นมแพะมีชิ้นดีเอ็นเอขนาด 326 bp ในขณะที่นมโคมีชิ้นดี
เอ็นเอขนาด 223 pb การทดลองได้สุ่มตัวอย่างนมแพะทางการค้าที่ผ่านกระบวนการความร้อนจ านวน 8 ตัวอย่าง 
พบว่าตัวอย่างนมแพะที่น ามาทดสอบ พบชิ้นดีเอ็นเอขนาด 223 bp 3 ตัวอย่าง แสดงว่านมแพะที่มีการจ าหน่าย
ทางการค้ามีการปลอมปนนมโค 

 
ค าส าคัญ : นมแพะ นมโค การปลอมปน เทคนิคพีซีอาร์ 
 
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 
 
ค าน า 

การตรวจสอบการปลอมปนนมโคในนมแพะเป็นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพด้านการปลอมปน 
เน่ืองจากนมแพะมีราคาแพงกว่านมโค ท าให้ผู้ผลิตบางรายผสมนมโคลงไปปนกับนมแพะเพื่อให้ปริมาณมากขึ้นใน
การจ าหน่ายและหวังก าไรมากขึ้น ท าให้คุณภาพของนมแพะมีการเปลี่ยนแปลงไป ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่แท้จริง 
เช่น ขนาดโมเลกุลของโปรตีนหรือไขมัน ความเป็นกรด-ด่าง เป็นต้น ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพและการ
เก็บรักษานมแพะ อีกทั้งเม่ือนมแพะดิบได้ถูกผลิตเป็นนมแพะพาสเจอไรส์และนมแพะสเตอริไรส์เพื่อจ าหน่าย มีผล
ท าให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพผิดไปจากฉลาก 

การตรวจสอบคุณภาพนมแพะคร้ังน้ีได้น าเทคนิค Polymerase chain Reaction (PCR) เป็นเทคนิคด้าน
ชีวโมเลกุลที่ตรวจสอบคุณภาพน้ านมได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ โดยใข้ดีเอ็นเอจ าแนกความแตกต่างของ
นมโคและนมแพะ ที่แม้จะมีการปลอมแปลกนมโคในปริมาณเล็กน้อยก็สามารถตรวจสอบได้ 
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วัตถุประสงค์ 
1. ทดสอบประสิทธิภาพของเทคนิค PCR ในการตรวจสอบการปลอมปนนมโคในนมแพะ 
2. เพื่อเป็นแนวทางให้องค์การอาหารและยาน าไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบและสร้างมาตรฐานน้ านม

แพะพาสเจอไรส์และนมแพะสเตอริไรส์ต่อไป 
 
อุปกรณ์และวิธีการ 
1. การสกัดดีเอ็นเอ (DNA Extraction) 

น าตัวอย่างนมโค นมผสม และนมแพะ ปริมาตร 200 µl ใส่ในหลอด 1.5 ml เติม Trapping buffer 400 
µl ลงในแต่ละหลอดตัวอย่าง ผสมให้เข้ากันโดยใช้ vortex วางไว้ที่อุณหภูมิห้อง 5 นาที ปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 
10000 rpm นาน 30 วินาที เทส่วนใสทิ้งเติม Extraction buffer 500 µl ผสมให้เข้ากัน โดยใช้ vortex ให้ตะกอน
แตกตัวจนหมด ปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 10000 rpm นาน 30 วินาที เทส่วนใสทิ้ง จากน้ันเติม Washing buffer I 
500 µl ผสมให้เข้ากันโดยใช้ vortex ปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 10000 rpm นาน 30 วินาที เทส่วนใสทิ้ง เปิดฝาทิ้ง
ไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง จนกว่าของเหลวจะระเหยออกจากตะกอนจนหมด จากน้ันเติม Elution buffer 100 µl ผสมให้
เข้ากัน น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที (เพื่อให้ดีเอ็นเอละลายออกมา) ปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว
รอบ 100 rpm นาน 10 วินาที แล้วจึงดึงส่วนใสที่เป็นดีเอ็นเอใส่หลอดขนาด 1.5 ml หลอดใหม่เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพดีเอ็นเอต่อไป 
2. การเพ่ิมปริมาณชิ้นดีเอ็นเอที่ต้องการโดยเทคนิค PCR 

น าดีเอ็นเอของตัวอย่างนมที่สกัดได้ ท าการเพิ่มปริมาณชิ้นดีเอ็นเอที่ต้องการโดยใช้ 
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’  
ในปฏิกิริยาการเพิ่มปริมาณชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่ต้องการน้ันจะประกอบไปด้วย DNA เร่ิมต้น 400 ng, primer 

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

เม่ือผสมองค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกันแล้ว จึงน าไปใส่ในเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ ซ่ึงมีอุณหภูมิต่าง ๆ ดังน้ี 
93° C 30 วินาที 
60° C 30 วินาที 35 รอบ 
72° C 45 วินาที 
หลังเสร็จสิ้นปฏิกิริยา PCR ตรวจสอบ PCR product (10 µl) ด้วย 1.5 agarose gel แล้วย้อมแผ่นเจล

ด้วยสารละลาย ethidium bromide ตรวจดูแถบดีเอ็นเอบนแผ่น 1.5% agarose gel โดยส่องด้วยแสงอัตราไวโอ
เลต บันทึกผลด้วยการถ่ายภาพ 
3. การตรวจแถบดีเอ็นเอ 

การตรวจ agarose gel ความเข้มข้น 1.5% โดยใช้ผง agarose 1.5 กรัม ในสารละลาย TBE ปริมาตร 
100 ml จากน้ันน าเข้าเตาอบไมโครเวฟเพื่อให้ความร้อนจากเตาอบละลายผง agarose ให้เป็นสารละลายเน้ือ
เดียวกัน เม่ือผง agarose ละลายหมดแล้ว หล่อเจลในแบบพิมพ์และใส่ comb ออกจากแผ่นเจลได้ และยกแผ่นเจล
ที่ได้ใส่ลงในกล่อง (Electrophoresis chamber) เทสารละลาย 1xTBE ให้ท่วมช่องใส่ตัวอย่าง 
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 การเตรียมตัวอย่างที่จะได้ตรวจโดยผสมสารสี loading dye กับสารละลายดีเอ็นเอในอัตรา 1:2 ในแต่ละ
ช่องตัวอย่าง จากน้ันน าสารละลายดีเอ็นเอที่ผสมกับ loading dye แล้วไปลงช่อง (well) บนเจลท่ีเตรียมไว้ จากน้ัน
ใช้กระแสไฟฟ้าความต่างศักย์คงที่ 100 โวลต์ เป็นเวลา 40 นาที เม่ือครบก าหนดเวลาน าเจลไปแช่ ethidium 
bromide จากน้ันล้างด้วยน้ าสะอาดและตรวจดูลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ปรากฏภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต จะเห็น
แถบเรืองแสบของดีเอ็นเอเกิดขึ้น ถ่ายรูป และบันทึกผลการทดลองโดยการตรวจสอบดีเอ็นเอปรากฏดังน้ี 

- นมโค ปรากฏแถบดีเอ็นเอขนาด 223 bp 
- นมแพะ ที่ไม่มีการปนเปื้อนนมโคจะไม่ปรากฏดีเอ็นเอขนาด 223 bp 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
จากการทดลองใช้เทคนิค PCR เพื่อตรวจสอบการปลอมปนนมโคในนมแพะโดยใช้ยีน 12S rRNA 

mitochondrial เป็นต าแหน่งเป้าหมายที่จะแยกความแตกต่างของ DNA ในน้ านมสัตว์แต่ละชนิด และออกแบบ
ไพรเมอร์ที่จ าเพาะต่อนมโค คือ 12SM-FW เป็นไพรเมอร์ที่สามารถจับกับดีเอ็นเอของนมแพะและนมโคได้ 12SBT-
RV เป็นไพรเมอร์ที่จ าเพาะเจาะจงต่อยีนของนมโคเพียงชนิดเดียว เม่ือน าไปตรวจสอบโดยเทคนิคเจลอิเล็คโทรโฟเร
ซิสโดยแยกเป็น 16 lane คือ Land M = Molecular weight marker 100 pb plus DVa ladder Lane 1 = นม
พาสเจอไรส์ 100% Land 2 = นมโคสเตอริไรส์ 100% Lane 3 = นมแพะสเตอริไรส์ 100% Lane 4 = นมแพะ
ผสมนมโคพาสเจอไรส์ 50% Lane 5 = นมแพะผสมนมโคสเตอริไรส์ 50% Lane 6 = นมแพะทางการค้าตัวอย่างที่ 
1 Lane 7 = นมแพะทางการค้าตัวอย่างที่ 2 Lane 8 = นมแพะทางการค้าตัวอย่างที่ 3 Lane 9 = นมแพะทาง
การค้าตัวอย่างที่ 4 Lane 10 = นมแพะทางการค้าตัวอย่างที่ 5 Lane 11 = นมแพะทางการค้าตัวอย่างที่ 6 Lane 
12 = นมโคสเตอริไรส์ทางการค้า 100% Lane 13 = นมแพะทางการค้าตัวอย่างที่ 7 Lane 14 = นมแพะทาง
การค้าตัวอย่างที่ 8 พบว่า lan3 M เป็น Molecular weight marker 100 pb plus DVa ladder ซ่ึงเป็นดีเอ็นเอ
มาตรฐานที่ใช้เพื่อบอกขนาดของดเีอ็นเอที่เกิดแบนในต าแหน่งตา่งๆ โดยแถบล่างสุดเปน็แถบดเีอ็นเอขนาด 100 bp 
ถัดขึ้นมาเป็นแถบที่ 2 และ 3 จากข้างล่างมีขนาด 200 และ 300 pb ตามล าดับ ใน lane 1, 2, 12 เป็นดีเอ็นเอ
ของนมโคพาสเจอไรส์และสเตอริไรส์แท้ 100% จะปรากฏแถบดีเอ็นเอขึ้น 2 ขนาด คือ ดีเอ็นเอที่มีขนาดต่ ากว่า 
100 bp และดีเอ็นเอที่มีขนาด 223 bp ซ่ึงดีเอ็นเอที่มีขนาดต่ ากว่า 100 bp จะถูกจับด้วยไพรเมอร์ 12SM-FW ที่
ออกแบบมาเพื่อจับกับดีเอ็นเอของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ในที่น้ีไพรเมอร์สามารถจับกับดีเอ็นเอของทั้งนมโค
และนมแพะได้ ส่วนดีเอ็นเอที่มีขนาด 223 bp น้ัน ถูกจับด้วยไพรเมอร์ 12SBT-RV ที่ออกแบบอย่างจ าเพาะเจาะจง
ต่อดีเอ็นเอของนมโคเท่น้ัน และเม่ือผสมนมแพะและนมโคที่ระดับ 50:50 ใน lane 4-5 จะพบแถบดีเอ็นเอ 2 ขนาด 
เช่นเดียวกับดีเอ็นเอของนมโค 100% ใน lane 3 เป็นดีเอ็นเอของนมสเตอริไรส์ที่ไม่มีการปลอมปนนมโคจะพบแถบ
ดีเอ็นเอเพียงแถบเดียวเท่าน้ัน คือแถบดีเอ็นเอที่มีขนาดต่ ากว่า 100 bp ส่วนใน lane ที่ 7, 8, 9, 11, 13 เป็นดีเอ็น
เอนมแพะทางการค้า ทั้ง 5 ตัวอย่างจะพบดีเอ็นเอเพียงแถบเดียวเช่นเดียวกับ DNA ของนมแพะ 100% และใน 
lane 6, 10, 14 เป็นดีเอ็นเอนมแพะสเตอริไรส์ทางการค้าจะพบแถบดีเอ็นเอ 2 ขนาดคือดีเอ็นเอที่มีขนาดต่ ากว่า 
100 bp และดีเอ็นเอที่มีขนาด 223 bp แสดงว่าเป็นนมแพะที่มีการปลอมปนนมโค 

เทคนิค PCR สามารถระบุชนิดของน้ านมของสัตว์ทั้งสองชนิดได้ถึงแม้จะมีการผสมหรือปลอมปนเพียง
ปริมาณเล็กน้อย จากการทดลองของพนิตา (2552) รายงานว่าเทคนิค PCR สามารถตรวจสอบการปลอมปนนมโค
ในนมแพะได้ถึงระดับ 0.1% ของการทดลอง และเม่ือผสมและนมโคระดับปริมาณต่าง ๆ ความเข้มข้นของแถบดี
เอ็นเอจะแตกต่างกันไปตามระดับปราณนมโคที่ผสมลงไป และแจเน่ืองมาจากความแตกต่างของความเข้มข้นและ
เวลาที่ใช้ย้อมแผ่นเจลด้วยสารละลาย ethidium bromide กล่าวคือ สารละลาย ethidium bromide จะแทรก
เข้าไปอยู่ในสายดีเอ็นเอยิ่งใช้ความเข้มข้นของสารละลาย ethidium bromide สูงและเวลาที่แช่แผ่นเจลนานก็จะ
ท าให้เห็นแถบเรืองแสงของดีเอ็นเอชัดเจนยิ่งขึ้น (แถบดีเอ็นเอสว่างมากขึ้น) เทคนิค PCR เป็นเทคนิคที่มี
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ประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือในการตรวจสอบการปลอมปนนมโคในนมแพะ เน่ืองจากนมโคมีราคาถูกกว่านมแพะ ท า
ให้ผู้ผลิตได้ก าไรสูงขึ้น หากมีการลดปริมาณนมแพะลงแล้วผสมนมโคลงไปแทน สาเหตุน้ีเองจึงต้องตรวจสอบ
คุณภาพนมเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 
 
สรุป 

สามารถใช้เทคนิค PCR แยกความแตกต่างของนมโคและนมแพะได้ โดยนมโคจะพบชิ้นดีเอ็นเอขนาด 223 
bp ส่วนนมแพะบริสุทธ์ิจะไม่พบชิ้นดีเอ็นเอขนาด 223 bp  
 
เอกสารอ้างอิง 
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บทคัดย่อ 
 เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การท า Focus Group และ delphi Technique 
โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจากวงการวิชาการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน พบว่ามีปัญหาใน 
3 ด้าน คือ ด้านการให้บริการในระดับต่างๆ ด้านการเงินและการคลังด้านสุขภาพ และด้านการบริหารระบบ
บริการอย่างมีส่วนร่วม ที่ส าคัญคือเร่ืองการปรับปรุงระบบบริหารให้เป็นแบบ Area base โดยให้มีกลุ่มเป้าหมาย 
30,000 คนต่อ 1 กลุ่ม ของหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยให้บูรณาการกับระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
การจัดให้ร้านขายยาคุณภาพเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการปฐมภูมิ ให้มีหน่วยงานจัดท าระบบข้อมูลข่าวสาร
ในระดับประเทศและในกรุงเทพมหานคร จัดระบบการส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการเมื่อต้องการการรับบริการที่
ซับซ้อน ควรมีการสนับสนุนด้านวิชาการ ด้านควบคุมป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสภาพจากกระทรวง
และกรมต่างๆ มีระบบการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ปรับการจ่ายเงินให้
หน่วยปฐมภูมิเป็นแบบเหมาจ่าย ที่รวมทั้งค่ารักษา ส่งเสริม และป้องกันโรคตามจ านวนประชากรที่รับผิดชอบ 
จัดท าระบบต้นทุนให้ครบถ้วนเพื่อใช้ในการวางแผนและจ่ายค่าบริการอย่างเป็นธรรม ปรับปรุงระบบการจัดสรร
งบประมาณและกลไกการจ่ายเงิน โดยยึดพื้นที่และกลุ่มประชากรเป้าหมาย สร้างภาวะผู้น าภาคประชาชนเพื่อ
ช่วยในการจัดระบบบริการปฐมภูมิให้ครอบคลุมในทุกระดับ และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเฉพาะต่างๆ 
ปฏิรูปการใช้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในหมู่ประชาชนและ
อาสาสมัครด้านสาธารณสุข ปรับปรุงระบบบริการจัดการด้านสุขภาพ โดยบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติและของ
กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการในระดับพื้นที่  (เขตของกรุงเทพฯ) โดยใช้กลไก
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบรกิารพื้นฐานด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน 
 
Abstract 
 It is a quality study using indept interview, focus groups and delphi technique.  
Many group of experts and health workers are involved.  There are 3 aspects of problems 
found.  Those are health service aspect, financial aspect and participation in health service 
management of parties aspect. Many suggestions are proposed. The service should be 
operated by area base with 30,000 populations in one primary care cluster.  Qualified 
drug store should be included in the service system. Management information System 
should be setting up both at national and Bangkok area. Referral system is necessary for 
better services.  Health promotion, prevention, rehabilitation, and service training should 
be supported by department concerned.  Paying to primary care unit should use integrated 
capitation including curative, preventive, and promotive services.  Costing is necessary 
for planning and payment system.  Leadership training among people and volunteer is the 
must to ensure success of the service.  Using Traditional Thai Medicine and promote 
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health literacy of the people is the key success factors.  Using the new approach of quality 
of life development committee in district level will increase better outcome of the service. 
The ultimate goal of the primary care system in Bangkok is to serve good quality, 
effectives and accessibity of the service to the people. 

วิธีการศึกษา 
เป็นการศึกษาคุณภาพโดยศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ ผลการศึกษา ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

ทบทวนสถานการณ์ และองค์ความรู้ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ ระบบสุขภาพจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยเฉพาะทบทวนจากเอกสารผลการด าเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์และผลงานวิจัย จากข้อเสนอแนะทั้งของคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) จากมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการท า 
Focus Group และ Delphi Technique ในกลุ่มผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ 
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  กรมการแพทย์ ผู้ทรงวุฒิด้านการ
สาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ผู้แทนคลินิกเอกชน ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชน และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านระบบบริการปฐมภูมิ  

ผลการศึกษา 
พบว่าระบบบริการปฐมภูมิในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีศูนย์บริการสาธารสุข 68 แห่ง เป็นหน่วยงาน

บริการด่านหน้าที่ใกล้ชิดประชาชนและชุมชนมากที่สุด ให้บริการสาธารณสุขผสมผสานเชิงรุก ในด้านส่งเสริม
สุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนเรียนรู้และให้มีความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน 
ให้บริการต่อเนื่อง สามารถให้ค าปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วยได้ตลอดเวลา  สามารถจัดกลุ่มเขตได้เป็น 6 กลุ่ม 
(รายละเอียดตามตารางที่1) 

ตารางที่ 1 ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานครจ าแนกตามกลุ่ม/เขตและการให้บริการ ปี 2558 

กลุ่มกรุงเทพ จ านวนเขต 
จ านวนศูนย์บริการ

สาธารณสุข 
จ านวนผู้ป่วยใหม่ 

(คน) 
จ านวนผู้ป่วย

เก่า(คน) 
รวมจ านวนผู้ป่วยทีเ่ข้า
รับบรกิารทัง้หมด(คน) 

กลาง 9 13 70,195 138,401 208,596 

ใต ้ 10 17 108,120 212,821 320,941 

เหนือ 7 8 57,702 99,783 157,485 

ตะวันออก 9 10 80,557 165,752 246,309 

กรุงธนเหนือ 8 10 62,238 131,438 193,676 

กรุงธนใต้ 7 10 80,077 122,358 202,435 

รวม 50 68 458,889 870,553 1,329,442 

ที่มา ; รายงานประจ าปี ข้อมูลด้านสุขภาพของคนกรุงเทพมหานคร ศูนย์เตือนภัยสุขภาพคนกรุงเทพมหานคร 
ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร ปี 2558  
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จากสถิติการใช้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในปี 2558 พบว่ามี

ประชาชนมาใช้บริการรวมทุกศูนย์บริการสาธารณสุข มีจ านวน  1,550,027 คร้ัง แยกเป็น ผู้ป่วยเก่า  1,117,367 
คน และผู้ป่วยใหม่  274,949 คน รวมการให้บริการทั้งผู้ป่วยเก่าและใหม่รวมทั้งสิ้น 1,392,616 คน โดยที่จ านวน
ผู้มารับบริการเพิ่มขึ้นทุกปีมาโดยตลอดมา  

  
ตารางที่ 2 จ านวนหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แยกตามระดับ และสังกัด 

ประเภทหน่วยบริการ จ านวน คิดเป็น จ านวน คิดเป็น 
หน่วยบริการระดับตติยภูมิ และ ศูนย์เชี่ยวชาญ ( แห่ง) ร้อยละ (เตียง) ร้อยละ 

 ศูนย์เชี่ยวชาญ (11) +ระดับตติยภูมิ (130) 141 100 31,622 100 
 ภาคเอกชน 100 70.92 13,853 43.8 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 13 6.4 5,871 18.6 
สังกัดกรุงเทพมหานคร    9 9.2 1,576 4.9 
สังกัดรัฐอ่ืนๆ และมูลนิธิ 19 13.5 10,322 32.6 

หน่วยบริการปฐมภูมิ (ไม่มีเตียง) 
จ านวน 
( แห่ง) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

 สังกัดของกรุงเทพมหานคร 144 3.1565 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและภาครัฐอื่น   8 0.175 
ภาคเอกชน 4,410 96.667 

รวม 4,562 100 
ที่มา: ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และรายงานข้อมูลพื้นฐาน
ทั่วไปเขตสุขภาพ กรุงเทพมหานครปี 2558 ส านักตรวจและประเมินผล กระทรวงสาธารณสุข 
 
  ในกรุงเทพมหานคร มีโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น 141 แห่ง เป็นของรัฐรวมทุกสังกัด
ร้อยละ 28 มีคลินิกเอกชนทุกประเภท (ไม่รวมร้านขายยา) เช่น เวชกรรม ทันตกรรม การแพทย์แผนไทย การ
พยาบาลและผดุงครรภ์ เทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัด รวมทั้งสิ้น 4,562 แห่ง ในจ านวนนี้มีหน่วยบริการ
ปฐมภูมิจ านวน 270 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ าแนกเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิภาครัฐ 
จ านวน 94 แห่ง หน่วยบริการปฐมภูมิภาคเอกชนจ านวน 176 แห่ง และในส่วนของกรุงเทพมหานครมีการ
จัดบริการระดับปฐมภูมิทั้งเชิงรุกและเชิงรับโดยมีสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 153 
แห่ง  ประกอบด้วย สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดส านักอนามัย จ านวน 144 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 68 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 76 แห่ง และโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร 9 แห่ง (รายละเอียดในตารางที่2) 
  ส าหรับข้อมูลการรับบริการของผู้ป่วยที่มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านั้น ข้อมูลจากส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีภารกิจหลักในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
ในพื้นที่ กทม. เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยรับผิดชอบประชาชนที่พักอาศัยใน 
กทม. ใน พ.ศ. 2558 มีจ านวน 8,055,122 คน เป็นประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิบัตรทอง 
3,926,964 คน ได้รับความร่วมมือจากหน่วยบริการภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 285 หน่วย 
ระดับปฐมภูมิ 241 หน่วย (จาก 4,693 หน่วย) ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ 44 หน่วย (จาก 143 รพ.) อัตราการ
เข้ารับบริการผู้ป่วยนอก 1.69 ครั้ง/คน/ปี อัตราการเข้ารับบริการผู้ป่วยใน 0.06 ครั้ง/คน/ปี  
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จาการศึกษาสามารถสรุปประเด็นปัญหาในการจัดระบบบริการปฐมภูมิในกรุงเทพมหานคร ได้เป็น 3 ปัญหา คือ 
1. ปัญหาด้านการให้บริการสุขภาพ 

1.1 การจัดระบบบริการสุขภาพในเขตเมืองยังมีความซ้ าซ้อนระหว่างผู้ให้บริการสุขภาพทั้งในภาครัฐ 
เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบูรณาการในการวางแผนการจัดบริการสุขภาพ ความเชื่อมโยงของ
เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพยังมีข้อจ ากัดโดยเฉพาะระบบส่งต่อ ส่งกลับผู้ป่วย ซึ่งควรจะต้องมีการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.2 การกระจายตัวของหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่เขตเมืองไม่ครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการ
ส่งเสริม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ซึ่งเป็นให้บริการสุขภาพเชิงรุก เป็นผลท าให้ประชาชนที่อยู่อาศัยและ
ท างานในบางพื้นที่ของเขตเมืองไม่สามารถเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง  ท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมและสร้างความไม่
เป็นธรรมทางสุขภาพให้แก่ประชากรกลุ่มดังกล่าว 

1.3 ในบางพื้นที่แม้ว่าจะมีสถานบริการสุขภาพ แต่ก็ยังไม่สามารถครอบคลุมการให้บริการสุขภาพแก่
กลุ่มประชากรในเขตเมืองบางกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เช่น กลุ่มเด็ก   
0-5 ปี มีอัตราการได้รับวัคซีนอยู่ในเกณฑ์ต่ า และการให้บริการสุขภาพยังไม่สามารถครอบคลุมกลุ่มประชากรแฝง 
และแรงงานต่างด้าว 

1.4 ประชาชนบางส่วนขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพของบริการระดับปฐมภูมิ ท าให้ไปรับบริการสุขภาพ
จากโรงพยาบาลโดยไม่จ าเป็น ซึ่งก่อให้เกิดความแออัดในโรงพยาบาล ท าให้การให้บริการในระดับทุติยภูมิ และ
ตติยภูมิ เสียโอกาสในการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

1.5 หน่วยบริการสุขภาพในเขตเมืองยังมุ่งเน้นการจัดบริการสุขภาพในด้านการรักษาพยาบาลและการ
ตั้งรับมากกว่าการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันควบคุมโรคเชิงรุก 

1.6 จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเขตเมืองแบบมีส่วนร่วม:กรณีศึกษาในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่สามของปี พ.ศ.2558 มีข้อค้นพบเบื้องต้นว่าป ระชาชนผู้มีสิทธิ
รักษาพยาบาลข้าราชการ และสิทธิประกันสังคม กว่าร้อยละ 40 ตัดสินใจที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองเพื่อความ
สะดวกในการดูแลรักษาตนเอง และที่น่าสนใจ คือ ประชาชนกว่าร้อยละ 50 จะไปรับบริการทางการแพทย์ต่าง ๆ 
ที่โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน หรือร้านขายยา มากกว่าที่จะไปรับบริการที่หน่วยบริการปฐม
ภูมิที่ขึ้นทะเบียน นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยหลักที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกรับบริการสุขภาพของประชาชน
คือ การมีเวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย คุณภาพดี ได้มาตรฐาน รวมถึงภาพลักษณ์ของ
โรงพยาบาลและการมีแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

1.7 ประชาชนในเขตเมืองมีความเป็นปัจเจกค่อนข้างสูงและแม้จะมีความรู้และการศึกษาโดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับสูง แต่บางส่วนยังขาดความตระหนักในเรื่องของการดูแลสุขภาพตนเอง การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในระดับบุคคล 

1.8 กรุงเทพมหานครไม่สามารถใช้กลไก ในการก ากับ ติดตาม ประเมิน หน่วยงานภาครัฐอื่น รวมถึง 
คลินิกเอกชน ทั้งด้านกฎหมาย ด้านโครงสร้าง บทบาท หน้าที่ ซึ่งบทบาทหน้าที่ดังกล่าวเป็นของกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งเป็น National Health Authority ที่ได้รับมอบทรัพยากร และบทบาทหน้าที่จากรัฐบาลให้
รับผิดชอบด้านสุขภาพกับประชาชนทุกกลุ่มวัย ทุกพื้นที่ 
2. ปัญหาด้านการเงินการคลังสุขภาพ 

2.1 รูปแบบการจัดสรรเงิน และรูปแบบการจัดบริการ ไม่สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของพื้นที่
กรุงเทพมหานครที่มีหน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นภาคเอกชนสูงที่ให้บริการอยู่แล้วร้อยละ 50 ส่งผลกระทบต่อ
ภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพที่ไม่สามารถบริหารจัดการหาหน่วยรับส่งต่อผู้ป่วยไปยัง
สถานบริการอื่นที่มีศักยภาพสูงกว่าหรือปัญหาความไม่เท่าเทียมในการตามจ่าย รวมถึงอุปสรรค เรื่องการส่งต่อ
ผู้ป่วยจากสถานบริการภาคเอกชนไปยังสถานบริการภาครัฐ ท าให้ไม่สามารถจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
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อย่างเต็มที่ ท าให้เอกชนบางแห่งซึ่งอาจจะมีศักยภาพในด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค แต่ไม่มีศักยภาพด้าน
การรักษาพยาบาลในระดับ ทุติยภูมิ หรือ ตติยภูมิ ไม่สามารถเข้าร่วมในระบบบริการสุขภาพได้ ซึ่งท าให้
ประชาชนในกรุงเทพมหานครขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรคที่จะท าให้รัฐ 
ลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาลงได้จ านวนมาก 

2.2 การจัดบริการสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานครประสบปัญหาความไม่เพียงพอ ของงบประมาณใน
การจัดบริการสุขภาพ เพราะนอกจากจะให้บริการสุขภาพแก่ประชากรที่อยู่ในความรับผิดชอบแล้ว ยังจะต้อง
ให้บริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าว และประชากรแฝง ที่ย้ายถิ่นมาอาศัยหรือท างานในพื้นที่เขตเมืองโดยไม่ได้
ลงทะเบียนอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด โดยไม่มีหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาท า หน้าที่
บริหารจัดการระบบ และกลไก การส่งเสริม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นในประเทศไทย  

2.3 มาตรการทางการเงินการคลังสุขภาพ ยังไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมสุขภาพ และการใช้บริการ
สุขภาพของประชากรในเขตเมือง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะไปใช้บริการภาคเอกชน ท า ให้ประชาชนบางส่วนประสบ
ปัญหาทางการเงินจากการเจ็บป่วยเนื่องจากไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ด้วยตนเอง และบางส่วนมีการใช้
บริการสุขภาพนอกระบบหลักประกันสุขภาพ เช่น ร้านขายยา แต่ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ ท าให้เกิดภาระ
ค่าใช้จ่ายครัวเรือนที่มากข้ึนโดยไม่จ าเป็น 
3. ปัญหาด้านการบริหารระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม 

3.1 การบริหารระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมของผู้ให้บริการสุขภาพที่อยู่ต่างสังกัดกันนั้น ยังมีอยู่
น้อย หากพิจารณาการมีส่วนร่วมระหว่าง ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนพบว่า
ยังขาดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ร่วมกันท าให้ไม่สามารถวางแผนการจัดบริการสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนได้อย่า
ชัดเจนครอบคลุม และทั่วถึง นอกจากนี้ยังขาดองค์กรน าที่เป็นแกนกลางในการประสานงานให้เกิดการท างาน
ร่วมกันทั้งด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาบริหาร
จัดการ ระบบแบบบูรณาการโดยสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชน และประชาชนอย่างจริงจัง 

3.2 การขาดการวางแผน การบูรณาการ และการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งด้านบุคลากรสุขภาพ ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาสูง ท าให้เกิดการลงทุนซ้ าซ้อน ไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร 
และปัญหาดังกล่าวยังส่งผลให้เกิด ช่องว่างของระบบสุขภาพที่มีผลกระทบส าคัญต่อการพัฒนาระบบปฐมภูมิใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในกรุงเทพมหานคร 
1. ด้านการให้บริการสุขภาพ                                    

1.1 จัดระบบบริการแบบ Area Base โดยการบูรณาการการด าเนินงานการแพทย์ปฐมภูมิ ในระดับทีม 
ทีมละ 10,000 คน โดยจัดให้ 1 กลุ่มมี 3 ทีม รวมเป็นกลุ่มละ 30,000 คน เพื่อให้การจัดบริการได้แบบใกล้บ้าน 
สร้างกลไกให้เอกชนเข้ามาด าเนินการในระบบ โดยการสร้างแรงจูงใจ แล้วให้ภาครัฐท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับ ติดตาม 
เพื่อให้หน่วยบริการมีคุณภาพตามมาตรฐานและมี การบูรณาการการท างานร่วมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต 
(อ าเภอ)  

1.2 ด าเนินการจัดให้ร้านขายยาคุณภาพเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ในเครือข่าย
ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม และสิทธิข้าราชการเพื่อ 

1.2.1 เพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยด้วยโรคเร้ือรัง  
  1.2.2 ลดความแออัดในโรงพยาบาล  โดยจัดระบบร้านยาเภสัชกรชุมชน ซึ่งในกรุงเทพมหานคร 
มีอยู่ประมาณ 3,600 แห่ง เป็นร้านยาคุณภาพ 400 แห่ง  
      1.2.3 เป็นหน่วยเชื่อมโยงระบบในระดับปฐมภูมิ  
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 1.2.4 เป็นหน่วยบริการเสริมสาธารณสุขในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ร้านยาคุณภาพ  

   1.2.5 เป็นจุดคัดกรอง และให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าจะไปรักษาพยาบาลที่หน่วยบริการใดได้บ้าง 
     1.2.6 เป็นจุดจ่ายยาเร้ือรัง ในขั้นตอนหลังจากที่ได้มีการพบแพทย์มาระยะหนึ่งแล้ว 
     1.2.7 เป็นหน่วยช่วยเฝ้าระวังการเจ็บป่วยเบื้องต้น เช่น โรคความดัน โรคเบาหวาน  
     1.2.8 เป็นศูนย์ข้อมูลที่จะให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชนในชุมชน  
    1.2.9 การเป็นคลังยา ที่เชื่อมต่อเชิงระบบด้านยาในทุกระดับ (Tertiary-Secondary-primary Care) 
     1.2.10 สร้างระบบการติดตามต่อเนื่องด้านยา ส่งต่อและส่งกลับผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ  
     1.2.11 เป็นเครือข่ายคลินิกอดบุหร่ีในร้านยาคุณภาพ  
     1.2.12 เป็นหน่วยสถานีสุขภาพระดับชุมชนในการเฝ้าระวังโรคติดต่อ  
     1.2.13 การจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์   

 1.3 ประสานให้กระทรวงสาธารณสุขจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ จัดท าระบบข้อมูลที่เชื่อมต่อ เชื่อมโยง
กัน ทั้งด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และการจัดระบบข้อมูลด้านทรัพยากรสุขภาพ ในระดับพื้นที่
กรุงเทพมหานคร และ ระดับประเทศเช่นเดียวกับการด าเนินการจัดท าระบบข้อมูลสุขภาพของประเทศ        
 1.4 บริหารจัดการระบบรับส่งต่อร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานต่างๆที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
กระทรวงสาธารณสุขต้องมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาระบบร่วมกับ กรุงเทพมหานครอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.5 ประสานให้กระทรวงสาธารณสุขจัดให้มีหน่วยงานท าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ พัฒนามาตรฐาน
ระบบการด าเนินงาน การส่งเสริม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม รักษา ฟื้นฟู รวมถึงการวัด และประเมินผลอย่างเป็น
ระบบที่ครอบคลุมกลุ่มประชากรเคลื่อนย้าย ประชากรแฝง นักท่องเที่ยวเดินทาง และแรงงานต่างด้าวในระดับ
เขต  โซนเขต และระดับกรุงเทพมหานครแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ทั้งในและ
นอกภาคส่วนสาธารณสุข  

1.6 สนับสนุนให้มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ ให้มี
ศักยภาพ มาตรฐาน ที่ใกล้เคียงกันเช่น หมอครอบครัว และศักยภาพบุคลากรด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม 
และสอบสวนโรคในพื้นที่ 
2. ด้านการเงินการคลังสุขภาพ  

2.1  ปรับเปลี่ยนการจ่ายเงินให้กับหน่วยงานปฐมภูมิ โดยจ่ายทั้งค่ารักษาและส่งเสริมป้องกันโรค  
ให้ทีมแพทย์ปฐมภูมิต่อประชากร 30,000 คน 

2.2 จัดท าการวิเคราะห์ต้นทุนการรักษา แยกตามลักษณะและบริบทของพื้นที่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
2.3 ประสานกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อท าการปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ โครงสร้าง 

ภารกิจ บทบาทหน้าที่ ให้มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ พัฒนาระบบและกลไกการท างานเชิงรุก โดยการสร้างการมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทั้งใน และนอกภาคส่วนสาธารณสุขเพื่อพัฒนาระบบการ
ส่งเสริม เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคให้กับประชากรทุกกลุ่ม ทุกวัย ในพื้นที่เขตเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่
รอยต่อกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อเขตอ านาจ ที่กรุงเทพมหานครไม่อาจจัดสรรงบประมาณ หรือ
ด าเนินการตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ได้ โดยยึดพื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยความทั่วถึง 
3. ด้านการบริหารระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม  

3.1 สร้างภาวะผู้น าภาคประชาชนเพื่อช่วยในการจัดระบบบริการปฐมภูมิ โดยเน้นให้ระบบปฐมภูมิที่มี
พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงผสมผสาน ปฏิรูปการใช้การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน  
และสร้างความรู้ด้านสุขภาพในหมู่ประชนชนและอาสาสมัครสาธารณสุข  
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 3.2 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ โดยเน้นกลไกประสานและบูรณาการนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับชาติ (nation health board) และระบบพื้นที่ของเขตกรุงเทพมหานคร สร้างกลไก
ด้านธรรมาภิบาล ตรวจสอบก ากับ ความโปร่งใส และประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ และทรัพยากรด้านสุขภาพ 
แยกบทบาทและโครงสร้างของ player ในระบบสุขภาพให้ชัดเจน และปฏิรูปการผลิตและพัฒนาบุคลากร ด้าน
สุขภาพอย่างครบถ้วน 
 3.3 การปรับปรุงระบบสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคภัยคุกคามสุขภาพ โดยเน้นการส่งเสริม
การใช้หลักการ Health in All Policies Approach กลไกและระบบการบริหารจัดการระดับพื้นที่บูรณการ
ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆส่วนกลางมีบทบาทเกี่ยวกับนโยบาย มาตรฐานจัดระบบงบประมาณ ก าหนด
นโยบายการกระจายอ านาจไปสู่ชุมชนท้องถิ่นและระบบงานที่สนับสนุนต่างๆ เช่น ข้อมูลข่าวสาร ระบบเฝ้าระวัง
สุขภาพ การเงินการคลัง จัดการความรู้ รวมทั้งการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ โดยบูรณาการการ
ท างานระบบบริการปฐมภูมิกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชข.) และ Primary care cluster (PCC) 
โดยการปรับปรุงกลไกการเงินการคลังและการใช้กองทุนสุขภาพท้องถิ่นเข้ามาช่วยในการด าเนินงาน 
 
วิจารณ์ 
 การจัดระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในเขตกรุงเทพมหานครมีความยุ่งยากซับซ้อนกว่าการจัดบริการปฐม
ภูมิในชนบทและเขตเมืองของจังหวัดต่างๆ เนื่องจากมีโครงสร้างหน่วยบริการภาครัฐที่ไม่เพียงพอ ไม่มี
โรงพยาบาลขนาดเล็ก (รพ.ชุมชุน) เพื่อรับการส่งต่อ ระบบการจ่ายเงินมีความจ าเพาะ การสร้างการมีส่วนร่วม
จากภาคี ภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคประชาชนและภาคเอกชนท าได้ยากกว่าในต่างจังหวัด อย่างไรก็ตาม จาก
การศึกษานี้ ก็พบข้อเท็จจริงที่สอดคล้องกับการศึกษาอื่นๆ เช่น ข้อเสนอแนะในการจัดระบบบริการ โดยใช้
กลุ่มเป้าหมายตามพื้นที่โดยการจ่ายค่าบริการแบบเหมาจ่ายต่อประชากรเป้าหมายแบบบูรณการ รักษา ส่งเสริม 
ป้องกันโรคนั้น ที่สอดคล้องกับการศึกษา เร่ือง ปัจจัยผลักดันระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจากสถานการณ์
และการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ ของสุพัตรา ศรีวนิชชาการ(1)  การจัดให้มีระบบสนับสนุนทั้งการแพทย์แผน
ไทย ร้านยาคุณภาพและการส่งต่ออย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับการศึกษาของ เรื่อง ระบบบริการปฐมภูมิเขต
เมือง 14 ประเทศในวารสารวิจัยระบบสาธารณสุขโดย สุรศักดิ์ บุรณศรีเวทย์ และคณะ(2) การจัดให้มีการ
สนับสนุน วิชาการและการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่จ าเป็นเพื่อให้เกิดเอกภาพด้านการ
ให้บริการ สอดคล้องกับการศึกษา เรื่อง โครงการประเมิลผลเพื่อพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพกองทุน
สุขภาพระดับต าบลในระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้าภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการที่ดีของสุริยะ วงศ์คง
คาเทพ และคณะ(3)  
 การบริหารด้านการเงิน การจ่ายค่าบริการและการจัดท าข้อมูลที่เหมาะสม จะช่วยท าให้การจัดบริการ
ส าเร็จและมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ สอดคล้องตามคู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หลักประกันแห่งความเสมอ
ภาคและคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารสุข โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(4) การมีส่วนร่วมของภาคี
ภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคประชาชน จะเป็นหลักประกันความส าเร็จที่ยั่งยืน ก็สอดคล้องกับการศึกษาของ 
นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข(5) เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดบริการด้านสาธารณสุข กรณีศึกษาและ
บทเรียน 
  การพัฒนาระบบปฐมภูมิในกรุงเทพมหานคร เป็นเรื่องที่จ าเป็นต่อประชาชน โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ จึงจ าเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้ลุล่วงต่อไป  
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เอกสารอ้างอิง 
สุพัตรา ศรีวนิชชาการ. ปัจจัยผลักดันระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจากสถานการณ์และการพัฒนาหน่วย

บริการปฐมภูมิ(ออนไลน์) 
สุรศักดิ์ บุรณศรีเวทย์; วิวัฒน์ พุทยวรรณไชย; วิศรี วายุรกุล; จรรยา ภัทรอาชาชัย. ระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง 

14 ประเทศ. วารสาร วิจัยระบบสาธารณสุข (2555).6:14 
สุริยะ วงศ์คงคาเทพ, ภูษิต ประคองสาย, สุณี  วงศ์คงคาเทพ และอังคณา จรรยกุลวงศ์. โครงการประเมิลผลเพื่อ

พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ กองทุน สุขภาพระกับต าบลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการที่ดี (ม.ป.ท.) 2553  

พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดบริการด้านสาธารณสุข กรณีศึกษาและบทเรียน 
(ออนไลน์) 2547ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หลักประกัน
แห่งความเสมอภาค และคุณภาพบริการสาธารสุข (ม.ป.พ.) 2547 
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แนวทางในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่กรณีศึกษา : พ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 2560 
 
Tobacco Products Control and Non-Smokes Health Protection : A case study in 
Bangkok Area, 2017 

 
ผู้วิจัย   พญ.ศรีศิริ  ศิริวนารังสรรค์ 
   แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

ศ. (วุฒิคุณ) นพ.พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ 
ประธานคณะกรรมการการสาธารณสุข, สภากรุงเทพมหานคร 

 
บทคัดย่อ 
 ได้มีการออกประกาศใช้พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 โดยให้มีการด าเนินการเพื่อให้ลดผู้
สูบบุหร่ีซึ่งก่อให้เกิดโรคและท าให้ตายจากการสูบบุหรี่ ถึงปีละมากกว่า 5 หมื่นคน โดยเฉพาะการป้องกันนักสูบ
หน้าใหม่ ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การท า Focus group และ 
Delphi Technique กับผู้เก่ียวข้องในทุกภาคส่วน ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาที่ส าคัญคือกลุ่มเยาวชนอายุต่ ากว่า 
20 ปี ที่มีอัตราส่วนการใช้ยาสูบเพิ่มข้ึนมาโดยตลอด ยังมีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ การบังคับใช้กฎหมายยัง
ท าได้ไม่ทั่วถึงและจริงจัง ได้เสนอแนวทางแก้ไข 4 ด้าน คือ ด้านการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและคุ้มครองผู้ไม่สูบ
บุหรี่ ด้านการป้องกันมิให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ ด้านการช่วยเหลือผู้เสพติดให้เลิกใช้ยาสูบและด้านการท าให้
สิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ โดยเสนอให้มีการจัดตั้งส านักงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบขึ้นในกรุงเทพฯ เพื่อท า
หน้าที่ทั้งด้านแผนยุทธศาสตร์ แผนงานและติดตามการด าเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีการบูรณาการงาน
ควบคุมยาสูบและควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ เน้นมาตรการในโรงเรียนตามมาตรการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
เชื่อมโยงกิจกรรมและมาตรการระหว่างบ้านกับโรงเรียน เพื่อให้ครอบครัวมีส่วนร่วม โดยให้ครอบคลุมโรงเรียนใน
ทุกสังกัด พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ ให้กับบุคลากร อาสาสมัครและเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง พัฒนา
สถานพยาบาลให้พร้อมและเพียงพอในการบ าบัด เพื่อเลิกสูบยาสูบอย่างจริงจัง จัดให้มีพื้นที่เหมาะสมในสถานที่
ราชการให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายโดยอาศัยเทศกิจในการด าเนินการโดยบูรณาการกับ
การบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ ให้มีการแก้กฎหมายเพื่อให้กรุงเทพฯ สามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุง
กรุงเทพมหานครในสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ยาสูบ และด าเนินการป้องกันและตรวจจับการแบ่งขายและปัญหา
บุหร่ีเถ่ือนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขปัญหานี้มีความยากล าบากอย่างมาก เนื่องจากต้องสู้กับ
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบซึ่งมีมูลค่าและผลประโยชน์ตอบแทนสูงมาก ที่พร้อมจะใช้งบประมาณในการพัฒนาวิธีการ
ในด้านการตลาดอย่างแยบยลและต่อเนื่อง จึงจ าเป็นที่รัฐจะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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Abstract 
Tobacco Products Control Act B.E. 2506 was enacted.  It aims to reduce smoker, 

especially the new coming smoker, teenager.  In ever year, more than 50,000 die from 
smoking.  It is a quality study using indept interview, focus group and delphi technique.  
Many experts and people concerned are involved in this study.  It is found that the under 
20 years old is the most common new smoker.  Many smokers are breaking the law in 
non-smoking area.  Low enforcement still has not strongly implemented.  There are 4 
recommendations from the study.  They are tobacco controls and non-smokers health 
protection aspect, protection of the new coming smoker aspect, assisting to stop smoking 
aspect, and free smoking environment aspect.  Office of tobacco control should be setting 
up to be a body for planning and monitoring.  Integrated program among tobacco and 
alcohol control will accelerate better outcome.  The school program for tobacco control 
with family member involved is the key success factor to protect the teenager.  
Continuously knowledge and skill training is necessary for health officers and volunteers.  
Health facilities to treat for stop smoking should be prepared.  Proper smoking area in 
government offices should be setting up.  Integrated law enforcement of related laws 
should be accomplished by municipal police.  Tobacco tax law for Bangkok Metropolitan 
Administration should be proposed and enacted.  Tobacco Product Control and non-
smoker health protection is a hard job.  This is because the tobacco business is a huge 
profit return.  Budget used for marketing is so high.  So the government should play more 
attention the Tobacco control program for the country.  

ความเป็นมา 
ในปี ๒๕๕๗ กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยข้อมูลว่า คนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ 51,651 คน 

เสียชีวิตจากการได้รับควันบุหรี่จากผู้อื่นปีละ 6,500 คน โดยมีจ านวนเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มโรค ทั้งกลุ่มโรคมะเร็ง 
โรคหวัใจและหลอดเลือด โรคปอดเรื้อรังและโรคอื่นๆ จากสถิติวิเคราะห์ของนักวิชาการองค์การอนามัยโลก โดย
เฉลี่ยเมือ่คนไทย 1 คน ตายด้วยโรคจากบุหรี่จะยังมีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่อีก 20 คน ที่ยังมีชีวิตอยู่
นั้น หมายถึงคนไทยที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ 51,651 คน จะมีคนไทยมากกว่า 1 ล้านคน ที่ป่วยจากโรคที่เกิด
จากการสูบบุหร่ีที่ยังมีชีวิตอยู่ นับเป็นความสูญเสียมหาศาลทั้งด้านค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลและการเพิ่มภาระ
ความแออัดในสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งทุกฝ่ายจึงต้องเร่งรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อย่างจริงจัง 
โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายยาสูบฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เช่น มาตรการที่
ห้ามแบ่งซองขาย ห้ามขายแก่เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี และห้ามแสดงซองบุหรี่ที่จุดขายเพื่อกระตุ้นผู้สูบบุหรี่ที่
จ าเป็นต้องเลิกสูบทันทีหรือโดยเร็วที่สุด ลดภาระการดูแลรักษาพยาบาลในครอบครัวและสังคม โดยเริ่มต้นจาก
การไม่สูบบุหร่ีในบ้านเพื่อท าให้เลิกง่ายขึ้น  

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 
2560 และมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติเดิม 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ซึ่งใช้บังคับมาเป็นเวลานานถึง 25 ปี และมี
บทบัญญัติหลายประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลท าให้การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการ
คุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนจากโรคภัยที่เกิดขึ้น จากผลิตภัณฑ์ยาสูบไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร ประกอบ
กับประเทศไทยได้เข้าเป็นรัฐภาคีของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ในการนี้ 
จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขและจัดท ากฎหมายฉบับใหม่ขึ้น เพื่อก าหนดมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและ
ยกระดับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของชาติ
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ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งเมื่อพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับกรุงเทพมหานคร
ในฐานะหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ จึงต้องด าเนินการตามภารกิจที่
บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการของกรุงเทพมหานครสมบูรณ์ ถูกต้อง  
ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงต้องศึกษาแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและคุ้มครองสุขภาพ
อนามัยของประชาชน ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ต่อไป 
 ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการ มีกรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการ
อืน่ ก าหนดให้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่และการ
บ าบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบและหน้าที่อื่น ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครยังไม่
ด าเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบอย่างเป็นรูปธรรมและเอกภาพส่งผลให้ยังมีผู้สูบบุหรี่อยู่ในกรุงเทพมหานครถึง 
1 ใน 5 ของประชากร โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้สูบบุหร่ีกลุ่มใหม่ 
ซึ่งการสูบบุหรี่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมากอาทิ โรคมะเร็งปากมดลูก โรคหัวใจ ฯลฯ จึงจ าเป็นที่ต้องศึกษา
แนวทางป้องกันไม่ให้มีผู้สูบบุหรี่รายใหม่และหาแนวทางให้ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้ นและ
เพื่อควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้ห่างไกลจากโรคภัยที่เกิดจากผลิตภัณฑ์
ยาสูบ 
 
แนวทางในการศึกษา 
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ จัดกลุ่มประชุม Focus 
Group และใช้ Delphi Technique ในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลและกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้ คือ 
เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ผู้แทนหน่วยงานจากส านักอนามัย ส านักการแพทย์ ส านักเทศกิจ 
ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักงานกฎหมายและคดี ผู้แทนจากสภาทนายความ ส านักควบคุมการ
บริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนจากโรงงานยาสูบ เครือข่ายเฝ้าระวังกลยุทธ์ธุรกิจ
แอลกอฮอล์ ประธานเครือข่ายเยาวชนและนักวิชาการ 
 
ผลการศึกษา 
1. สถานการณ์ 
 จากรายงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2558 พบว่า ทั่วประเทศประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้น
ไปมีจ านวนทั้งสิ้น 54.8 ล้านคน เป็นผู้ที่สูบบุหรี่ จ านวน 11.4 ล้านคน ในจ านวนนี้เป็นผู้สูบบุหรี่ที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ 1.2 ล้านคน โดยกลุ่มที่สูบบุหรี่มากที่สุด คือ กลุ่มวัยท างาน (25-59 ปี) ร้อยละ 
23.5 รองลงมา คือ กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 16.6 และกลุ่มเยาวชน (15-24 ปี) ร้อยละ 14.7 แต่อายุ
เฉลี่ยของผู้ที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกลดลง โดยอายุเฉลี่ยของผู้ที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกและยังคงสูบต่อเนื่องประจ าคือ 
17.8 ปี และอายุเฉลี่ยของกลุ่มเยาวชนที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก คือ 15.6 ปี และมีแนวโน้มที่ผู้เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก
จะอายุน้อยลงเพราะเป็นที่ประจักษ์ว่าในกลุ่มเด็กมีการเร่ิมสูบบุหร่ีก่อนอายุ 15 ปี ปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมาย 
พบว่า ผู้ประกอบการร้านค้ายังมีการละเมิดกฎหมายโดยยังมีการแบ่งขายบุหรี่ ขายบุหรี่ให้แก่บุคคลอายุต่ ากว่า 
20 ปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน กลายเป็นช่องทางที่เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงบุหร่ีได้ง่าย ด้านการ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี พบว่า ยังมีการฝ่าฝืนสูบบุหร่ี บริเวณเขตปลอดบุหรี่ โดยมีการสูบบุหรี่ในสถานที่
สาธารณะ สถานที่ท างาน ยานพาหนะ และขาดการจัดสถานที่ให้มีสภาพเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย  จึงมี
ความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการเพื่อป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ 
ด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นเขตปลอดบุหรี่เพื่อลดผลกระทบของอันตรายจากควันบุหรี่ต่อบุคคลรอบข้าง 
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ส่งเสริมให้ผู้สูบบุหร่ีได้เลิกสูบบุหร่ี และด าเนินการบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลที่ละเมิดกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบอย่างจริงจัง 
2. แนวทางในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ 
 2.1 แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบ ภายใต้
บริบทกรุงเทพมหานคร  
  - สภาพปัญหาปัจจุบัน  พบว่ายังขาดโครงสร้างและความเข้มแข็งของระบบภายใน
กรุงเทพมหานคร 
  - ผลการศึกษา ควรพัฒนาโครงสร้างและการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการ
ควบคุมยาสูบ   ในกรุงเทพมหานคร และสร้างความร่วมมือด้านการควบคุมยาสูบ แบบบูรณาการในทุกระดับ
เพื่อให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
  - แนวทาง/ข้อเสนอที่จะด าเนินการต่อไป ด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ควรมีการตั้งส านักงานที่จัดการเก่ียวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบขึ้นมาท างานด้านนี้โดยเฉพาะ และต้องมีการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในหลักสูตรที่เฉพาะเจาะจงและเข้มข้น ควรมีการประสานและเชื่อมต่อการท างานร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มเฝ้าระวังเรื่องแอลกอฮอล์กับผู้บังคับใช้กฎหมายเรื่องแอลกอฮอล์และบุหรี่ ซึ่งการด าเนินการเรื่อง
บุหร่ีเน้นการบังคับใช้กฎหมายกับร้านค้าที่ฝ่าฝืนขายบุหร่ีให้กับเยาวชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ 
 2.2 แนวทางการป้องกันมิให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ ภายใต้บริบทกรุงเทพมหานคร 
  - สภาพปัญหาปัจจุบัน จากรายงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ  ในปี ๒๕๕๘ พบว่า ทั่ว
ประเทศประชากรที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไปมีจ านวนทั้งสิ้น ๕๔.๘ ล้านคน เป็นผู้ที่สูบบุหรี่ จ านวน ๑๑.๔ ล้าน
คน ในจ านวนนี้เป็น   ผู้สูบบุหร่ีที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ ๑.๒ ล้านคน โดยกลุ่มที่สูบบุหรี่มาก
ที่สุด คือ กลุ่มวัยท างาน (๒๕-๕๙ ปี) ร้อยละ ๒๓.๕ รองลงมา คือ กลุ่มผู้สูงอายุ (๖๐ ปีขึ้นไป) ร้อยละ ๑๖.๖ 
และกลุ่มเยาวชน (๑๕-๒๔ ปี) ร้อยละ ๑๔.๗ แต่อายุเฉลี่ยของ ผู้ที่เร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรกลดลง โดยอายุเฉลี่ยของผู้ที่
เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกและยังคงสูบต่อเนื่องประจ า คือ ๑๗.๘ ปี และอายุเฉลี่ยของกลุ่มเยาวชนที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้ง
แรก คือ ๑๕.๖ ปี และมีแนวโน้มที่ผู้เร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรกจะอายุน้อยลง 
  - ผลการศึกษาและแนวทางในการด าเนินการ ควรด าเนินการตามแนวทาง “๗ มาตรการเพื่อ
โรงเรียนปลอดบุหร่ี” 
   1. การก าหนดนโยบาย“โรงเรียน ปลอดบุหร่ี” ของโรงเรียน 
   2. การบริหารจัดการในโรงเรียนปลอดบุหร่ี 
   3. การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหร่ี 
   4. การสอดแทรกเร่ืองบุหร่ีในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร 
   5. การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหร่ี 
   6. การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหร่ี 
   7. การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่าง โรงเรียนกับชุมชน   
  - ข้อเสนอที่จะด าเนินการต่อไป ควรเสริมกิจกรรมหรือมาตรการในลักษณะเชื่อมโยงระหว่าง
โรงเรียนกับบ้านของนักเรียนเพื่อให้ครอบครัวได้มี ส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาและครูใน
กรุงเทพมหานครควรออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นครูประจ าครอบครัวเทียบเคียงกับหมอประจ าบ้าน  โรงเรียน
มัธยมที่ไม่สังกัดกรุงเทพมหานคร สถาบันอาชีวะ เป็นจุดบอดในการด าเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ใน
กรุงเทพมหานคร  
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2.3 แนวทางการช่วยให้ผู้เสพติดเลิกใช้ยาสูบภายใต้บริบทกรุงเทพมหานคร 
  - สภาพปัญหาปัจจุบัน จากจ านวนผู้สูบบุหรี่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจ านวน
ประมาณ 1.2 ล้านคน มีผู้เข้ารับการบ าบัดน้อยกว่า 1,000 คนต่อปี ผู้ใช้ยาสูบที่เข้ารับการบ าบัดเพื่อเลิกยังมี
จ านวนน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรของกรุงเทพมหานครอีกทั้งสถานบ าบัดยังไม่ได้มาตรฐานและสถาน
บริการในการบ าบัดยังขาดแคลนอย่างมาก 
  - ผลการศึกษา มีสถานบริการในการบ าบัดผู้ใช้ยาสูบน้อยมาก ผู้ใช้ยาสูบใช้บริการสายด่วน
เลิกบุหร่ีน้อยลงมากกว่าคร่ึงและยังไม่มีช่องทางอื่น และผู้ให้บริการที่มีทักษะในการบ าบัดยังไม่เพียงพอ รวมถึงยัง
ไม่มีระบบการส่งต่อจากบุคลากร อาสาสมัคร และเครือข่ายที่ท างานร่วมกับกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง 

2.4 แนวทางการท าให้สิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ ภายใต้บริบทกรุงเทพมหานคร 
  - สภาพปัญหาปัจจุบัน การจัดสถานที่สาธารณะให้มีสภาพและลักษณะเป็นเขตปลอดบุหรี่
หรือเขตสูบบุหร่ีตามที่กฎหมายก าหนดนั้น ยังไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนสูบ
บุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ียังขาดความต่อเนื่องหรือความชัดเจนในการด าเนินการ 
  - ผลการศึกษา หน่วยงาน องค์กรและสถานประกอบการยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยการจัดเขตปลอดบุหรี่ ตลอดจนขาดการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจัดเขตปลอดบุหรี่ที่เข้มงวด
โดยส านักเทศกิจ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย แต่เนื่องจากพนักงานเทศกิจไม่ได้เป็น
เจ้าพนักงานตามกฎหมายควบคุมยาสูบ จึงเกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย กรมควบคุมโรคได้จัดท าประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เร่ือง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
พ.ศ. 2560 โดยเพิ่มเจ้าพนักงานเทศกิจให้เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายควบคุมยาสูบ โดยให้มี 2 ระดับ คือ 
ระดับที่เหมือนพนักงานสอบสวนสามารถออกใบสั่งปรับได้กับอีกระดับคือมีหน้าที่ตักเตือนห้ามปราบ 
  - แนวทาง/ข้อเสนอที่จะด าเนินการต่อไป ให้ความรู้แก่หน่วยงานองค์กรและสถานประกอบการ
ที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม กฎหมายเกี่ยวกับการจัดสถานที่สาธารณะให้เป็นเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย บูรณาการการท าสิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ในโครงการต่างๆ และผลิตสื่อสนับสนุนการจัด
สภาพแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่ เช่น สติ๊กเกอร์หรือป้ายอะคริลิกเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ กรุงเทพมหานคร
ต้องด าเนินการให้เทศกิจเป็นก าลังส าคัญในการบังคับใช้กฎหมายในที่สาธารณะ โดยบูรณาการกับหน้าที่ของ
เทศกิจตามกฎหมายฉบับอื่นๆ และอบรมให้เทศกิจมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายและการบังคับ
ใช้กฎหมายในเรื่องเขตปลอดบุหรี่อย่างเข้มงวด 

2.5 แนวทางการด าเนินมาตรการด้านภาษีและราคา และการปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย ภายใต้
บริบทกรุงเทพมหานคร 
  - สภาพปัญหาปัจจุบัน เนื่องจากกรุงเทพมหานครไม่มีอ านาจในการจัดเก็บภาษียาสูบราคา
ยาสูบในกรุงเทพมหานครจึงมีราคาถูกกว่าในต่างจังหวัดท าให้อัตราการบริโภคยาสูบในกรุงเทพมหานครเพิ่ม
สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งผู้สูบบุหร่ีและคนใกล้ชิดอีกทั้งยังส่งผลกระทบกับระบบการจัดเก็บภาษียาสูบของ
ทั้งประเทศท าให้กรุงเทพมหานครขาดรายได้ไปอย่างน้อยปีละประมาณ 400 ล้านบาท 
  - ผลการศึกษา ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ซึ่งได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 โดยบัญญัติให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าในเขต
จังหวัดดังต่อไปนี้ (1) และ (2) ยาสูบโดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์เพื่อให้องค์การบริหาร ส่วน
จังหวัดมีอ านาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าในเขตจังหวัดได้เพิ่มขึ้นและ
สอดคล้องกับมาตรา24 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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 การปรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีบุหรี่ตามกฎหมายภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่มีทั้งข้อดีข้อเสีย ข้อดีคือบุหรี่มี
ราคาสูงขึ้นท าให้ลดปริมาณการสูบน้อยลง แต่มีบุหรี่อยู่บางยี่ห้อที่ราคาลดลงมาซึ่งเป็นข้อเสีย หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และอกชนยังไม่เข้าใจบทกฎหมายเร่ืองผลิตภัณฑ์ยาสูบและเขตปลอดบุหร่ีอย่างแท้จริง  

- แนวทาง/ข้อเสนอที่จะด าเนินการต่อไป ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 111 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เพื่อให้อ านาจกรุงเทพมหานครสามารถออก
ข้อบัญญัติเก่ียวกับการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุงกรุงเทพมหานครประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท 
เช่น ยาสูบ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 สิ่งที่ต้องป้องกันคือหามาตรการป้องกันไม่ให้มีการแบ่งขายและปัญหาบุหรี่เถื่อนโดย
ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจในการบังคับใช้กฎหมายระดับกรม กระทรวง และระดับชาติ 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
1. จัดตั้งส านักงานจัดการเกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบขึ้นในกรุงเทพมหานคร และให้ท าหน้าที่

เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร 
2 จัดให้มีการด าเนินงานแบบบูรณาการระหว่างการควบคุมการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบกับการควบคุม

การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
3 ด าเนินการตาม “๗ มาตรการ เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่” ร่วมกับกรมควบคุมโรค ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหร่ี 
4 เสริมกิจกรรมและมาตรการที่เชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนกับบ้านของนักเรียน เพื่อให้ครอบครัวมีส่วน

ร่วม และให้ครูออกเยี่ยมบ้าน เพื่อพบปะกับผู้ปกครองให้ช่วยกันเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหา 
5 ประสานให้กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการในโรงเรียนที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการด้วย 
6. พัฒนาทักษะ และองค์ความรู้ ให้กับบุคลากร อาสาสมัคร และเครือข่ายที่ท างานร่วมกับ

กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง 
7. พัฒนาสถานพยาบาลให้พร้อม และเพียงพอต่อปัญหาผู้เสพที่ต้องการบ าบัดเพื่อเลิกยาสูบ จัดให้มี

ระบบการให้ค าปรึกษา เพิ่มช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้ประสงค์เลิกสูบยาสูบเข้าถึงได้โดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย เช่น ไลน์คิวอาร์โค้ดและจัดระบบการส่งต่อที่เป็นรูปธรรมเกิดผลสัมฤทธิ์ 

8. จัดให้มีสถานที่ที่เหมาะสม โดยเฉพาะสถานที่ราชการของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่
พัฒนาระบบการบังคับใช้กฎหมาย โดยอาศัยเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ท างานด้านบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ แบบบูรณาการ 

9. ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘ เพื่อให้อ านาจกรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุงกรุงเทพมหานครในสินค้า
ประเภทผลิตภัณฑ์ยาสูบได้ 

10. ด าเนินการให้มีมาตรการป้องกันและตรวจจับการแบ่งขาย และปัญหาบุหรี่เถื่อนร่วมกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในระดับกรม กระทรวง และระดับชาติ 

วิจารณ์ 
การสูบหรือใช้ยาสูบ เป็นการเสพติดที่ส าคัญที่เสพติดทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การจะเลิกสูบจึงมีความ

ยากและซับซ้อนมาก ดังนั้นการป้องกันการสูบจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง การป้องกันนักสูบหน้าใหม่ถือเป็นการลงทุนที่
คุ้มค่ามาก เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยสูบและตายในช่วงอายุน้อย การศึกษาครั้งนี้พบว่า อัตราการสูบที่เพิ่มสูงขึ้นคือในกลุ่ม
เยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนางสุรัตนา พรวิวัฒนชัย เร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของวัยรุ่นจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลที่ กล่าวว่า พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น
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ชายมีอัตราการสูบบุหรี่สูงกว่าวัยรุ่นหญิงถึง 10 เท่า และเมื่อวัยรุ่นมีอายุที่เพิ่มมากขึ้นจะสูบบุหรี่มากขึ้นด้วย ใน
เรื่องของความรู้นั้นพบว่า ความรู้เกี่ยวกับ อันตรายจากการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นทั้งกลุ่มที่สูบบุหรี่ และไม่สูบบุหรี่มี
ความเห็นว่า การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งต่อตัวผู้สูบเองและผู้ที่ไม่สูบแต่ได้รับควันบุหรี่ (1)  และการฝ่า
ฝืนการสูบบุหร่ีและการไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ห้ามสูบ ยังเป็นปัญหาใหญ่ของการควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข(2) มาตรการโรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นมาตรการที่ส าคัญในการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ นางศิริญญา ชมขุนทด และคณะเรื่อง ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตน
และการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อความมั่นใจในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหร่ีและความตั้งใจไม่สูบบุหร่ีของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาชาย วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา(3) การมีส่วนร่วมของครอบครัวที่จะช่วยป้องกันและ
บ าบัดผู้ติดยาสูบเป็นปจัจัยที่ส าคัญมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนางสิริมา มงคลสัมฤทธิ์ เร่ือง ระบาดวิทยา
พื้นฐานและวิธีการทางสถิติ ส าหรับการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพในหนังสือการวิเคราะห์ความเสี่ยงทาง
สุขภาพ ส าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข(4) ด้านการตรวจจับการแบ่งขายบุหรี่
และบุหร่ีหนีภาษีเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการป้องกันนักสูบหน้าใหม่และช่วยในการลดการเข้าถึงบุหรี่ของเยาวชน 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนางลักขณา เติมศิริกุลชัย เร่ือง รายงานการประเมินสมรรถนะด้านประสิทธิผลของ
การด าเนินนโยบายควบคุมยาสูบของประเทศไทย(5) 
 บริษัทผู้ผลิตและค้ายาสูบมีงบประมาณสูงมากในการขยายกลุ่มผู้สูบใหม่ ด้วยการตลาดที่หลากหลาย
สอดแทรกเข้าไปในกิจกรรมที่เยาวชนของชาติชื่นชอบเพื่อให้เกิดค่านิยมท าตามและคิดว่าเป็นค่านิยมที่ดี ท าให้
การตรวจจับและปราบปราบท าได้ยุ่งยากสลับซับซ้อน จึงจ าเป็นที่รัฐบาลและเจ้าหน้าที่จะต้องรู้เท่าทันและมี
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานจึงจะสามารถต่อสู้กับการตลาดที่ด าเนินการโดยบริษัทข้ามชาติดังกล่าวได้ 
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Pain relieved action of vitamin B6 on formalin test in rat  
 
ผูวิจัย   นพ. ณัฐ เธียรสุคนธ 
   ไอลัดดา แกวมะ  
 
Abstract 

The aim of this study was to evaluate the analgesic activities of pyridoxine. The analgesic 
investigations were carried out against chemical noxious stimuli, formalin-induced pain test by 
subcutaneous injection into the right hind paw of adult male Sprague Dawley rats. The effects 
following pyridoxine (intraperitoneal) pretreatment at 1 h before formalin injection were studied. The 
evaluation of pyridoxine at doses: 100, 200, 400, 800 mg/kg compared to normal saline (control rats) 
were performed by observing numbers of licking behavior of hind paw. It was demonstrated that 
pyridoxine acted in dose-dependent manner reducing the nociception and significantly reduced 
painful stimulus in both phases of the formalin test. In acute phase of pain (0-5 min post injection), 
the antinociceptive effects were shown in pyridoxine (400 and 800 mg/kg). In inflammatory phase (15-
40 min post injection), the maximum effects were shown in all doses of pyridoxine and mostly the 
continuation in decline till 60 min of observation. Staining C-Fos of spinal cord and H&E staining of 
site of injection showed that there was no different between control group and experimental groups. 
The results thus showed that pyridoxine had both central and peripheral effects and this was 
confirmed by their effects on both phases of formalin-induced pain and paw edema. In conclusion, 
the analgesic properties of pyridoxine have been shown and the appropriate dose in rat was 100 
mg/kg in pyridoxine 
 
Keywords: ACUTE PAIN / VITAMIN B6/ PYRIDOXINE / FORMALIN TEST 
 
Introduction 
 Pain is a physiological consequence of impending or actual tissue injury that serves a vital 
protection function. However, pain can become a disease itself when it occurs or persists in the 
absence of tissue damage or following appropriate healing of injured tissues. Chronic pain becomes 
tremendously disabling and has a considerable negative impact on quality of life. The International 
Association for the Study of Pain (IASP) defies pain as “an unpleasant sensory and emotional 
experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage”. 
The definition acknowledges that pain is not only a sensory experience, but may associated with 
affective and cognitive response. The definition also recognizes that the relationship between pain 
and tissue damage is not constant. Thus, an understanding of the anatomical substrates and 
physiological mechanisms by which noxious and non-noxious stimuli are perceived provide the 
essential background to understand the mechanisms of both acute and chronic pain. 
 Somatosensation is the physiological process by which neural substrates are activated by 
physical stimuli resulting in the sensation of perception of what we describe as touch, pressure, 
temperature or pain. Nociception is the physiological process of activation of neural pathways by 
stimuli that are potentially or actually damaging to tissue. In the experimental situation, a stimulus in 
considered nociceptive based on a behavioral avoidance or escape response of an animal. Pain is a 
conscious experience, and the stimulus-induced activation of afferent neural pathways may play an 
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important role. The alteration in somatic sensory processing following injury as well as psychosocial 
factors may influence the overall perception of pain. The experience of pain often results in suffering. 
 The transmission of pain is an important biological response that protects the organism 
from further injury. The transduction of pain involves the conversion of a noxious mechanical, 
inflammatory, or thermal stimulus into an electrical impulse. Pain pathway consists of three neuron 
chain that transmits pain signals from the periphery to the cerebral cortex. The first order neuron has 
its cell body in the dorsal root ganglion and two axons. In the dorsal horn, this axon synapses with 
second order neuron and ascends in the ascending pathway to the thalamus. At that site, it synapses 
with the third order neuron. Nociceptive information is then distributed to the various spinal targets, 
resulting in conscious perception. 
 Melzack and Wall first clearly proposed that descending systems from supraspinal sources 
could modulate nociception. According to the Gate Control Theory , large and small nerve fibers 
project to substantia gelatinosa and central sensory transmission neurons can modulate the 
transmission of pain. Signals of pain are conveyed by small fibers. Larger fibers conveyed low 
threshold non-painful signal, which can inhibit the input from small fibers. Input from the large fibers 
results in activation of local control mechanisms, which project back and modify the Gate Control 
system. These pathways utilize several neurotransmitters, including opioid, serotonin and 
catecholamines. The descending analgesic system descend in the dorsolateral funiculus and have 
these properties: they act presynaptically and reduce the release of neurotransmitters from the 
primary afferent nociceptive terminal, they inhibit the response of dorsal horn cell via the inhibition 
of excitatory interneurons and the activation of inhibitory interneurons, and opioid may mediate the 
inhibition of the response of the dorsal horn cells. 
 Vitamin B6 is a water soluble vitamin and occurs in nature in three different forms which 
are interconvertible. It can be an aldehyde (pyridoxal), an alcohol (pyridoxine) or an amine 
(pyridoxamine). These three forms are shown in figure 8. In all forms, pyridoxine is commonly used as 
a dietary supplement and therapeutic agent. Pyridoxine is stable to light and heat in acid solutions. In 
neutral or alkaline solution it is unstable to light and heat. 
 Pyridoxal phosphate (PLP), the metabolically active form of vitamin B6, is involved in many 
aspects of macronutrient metabolism, neurotransmitter synthesis, histamine synthesis, haemoglobin 
synthesis and function and gene expression. It generally serves as a coenzyme for many reactions and 
can help facilitate decarboxylation, transamination, racemization, elimination, replacement, and beta-
group interconversion reactions. In the nervous system, pyridoxal phosphate is important to the 
synthesis of neurotransmitter that is required for normal nerve cell communication: gamma-
aminobutyric acid (GABA), serotonin, dopamine, norepinephrine and epinephrine. 
 
Objectives 
 The main aim of this study was to determine the antinociceptive effects of pyridoxine. To 
achieve this objective, three investigations were included as follows, 
 1. Effect of vitamin B6 on licking behavior test after formalin injection was evaluated to 
indicate acute and inflammatory responses. 
 2. Effect of pyridoxine on the immunoreactivity of C-Fos in spinal dorsal horn after formalin 
injection was determined to indicate the central sensitization response. 
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 3. Effect of pyridoxine on the histological analysis at site of formalin injection was studied 
to indicate the infiltration of PMN cells related to inflammatory response. 
Experimental designs 
The experiments have been designed according to three investigations as follows 
 1 For the investigation of the effect of pyridoxine on licking behavior test after formalin 
injection, the animals were randomly divided into 2 groups as follows  
 

 

 

 

2 For the investigation of the effect of pyridoxine on the immunoreactivity of C-Fos in spinal 
dorsal horn and the histological analysis at site of formalin injection, the animals were randomly 
divided into 2 groups as follows 
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After formalin injection, the animals were immediately placed in behavior box and observed 
for 1 h. The number of licking at the injected paw was recorded with a chronometer with 5 min 
interval until 1 h, and had been considered as indicative of nociception. The most frequency 
reported behavioral measurement of pain was licking (time spent licking on foot), flexing (time spend 
with the leg held off the floor, flexed and close to body) and paw jerk (number of phasic flexions of 
leg). To avoid the effect of circadian cycle, the behavior test was performed during the same period. 
As a routine protocol, the animals received behavior test without anesthesia 

To investigate the expression of C-Fos in the L4-L6 spinal cord segments, lumbar spinal 
region was identified, removed from their dorsal roots, marked with vertical midline pins, collected 
and postfixed in 4% paraformaldehyde for 48 h., and then cryoprotected in 0.1 M phosphate buffer 
solution containing 30% sucrose until the tissue sank into the bottom of the container. The lumbar 
spinal cord (L4-L6) was serially transverse sectioned on a cryostat at 20 µm thick, and mounted on 
gelatin coated slide. The slides were rinsed three times in 0.01 M Tris buffer for 10 min, washed in 
50% ethanol in Tris twice for 10 min on shaker. The slides were washed in Tris 4 times for 10 min to 
get rid of alcohol. Then, dried section and applied droplets of blocking serum for 30 min in humid 
chamber. Washed serum, dried sections and applied droplets of the primary antibody (C-Fos, sheep 
anti-c-fos polyclonal antibody (Chemicon, 1:500 dilution) 120 microlite). The slides were incubated 
overnight at room temperature in humid chamber. After incubation, sections were washed off the 
primary antibody with Tris 3 times for 10 min on shaker. Dried sections before applying the secondary 
antibodies (HRP conjugated affinity purified secondary antibody (Chemicon, 1:500 dilution) 120 
microlite per slide. After incubation for 2 h, sections were washed 3 times for 10 min on shaker and 
incubated in DAB for 5 min. After that, added H2O2 and waited until the tissue gone brown. The 
reactions were stopped by washing in Tris for 5 min. Then, sections were mounted by mounting 
media and observed under light microscope. 

 
Results 
 1 Effect of pyridoxine on licking behavior test after formalin injection 
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Timing 
(min) 

 Number of licking 

control Treatment with 
100 mg 200 mg 400 mg 800 mg 

    0-5 14.8±3.68 17.4±2.60 19.0±1.51 13.6±2.96 12.6±1.53 
    5-10 6.0±1.58 6.8±2.72 6.4±2.37 6.8±3.44 5.6±1.24 
    10-
15 

6.2±2.85 4.8±2.57 7.8±1.02 3.8±1.71 2.8±0.86 

    15-
20 

14.0±3.28 9.2±1.06 16.0±2.82 10.0±2.42 1.2±2.48 

    20-
25 

17.4±2.29 9.2±5.70 14.4±3.58 14.8±2.55 3.2±1.28 

    25-
30 

14.8±2.05 12.8±2.37 10.6±2.29 11.0±0.70 6.8±1.77 

    30-
35 

13.2±2.76 9.6±2.82 12.2±2.08 13.0±0.94 7.6±2.03 

    35-
40 

8.4±0.81 11.8±3.59 9.4±2.22 15.6±2.73 7.8±1.71 

    40-
45 

6.6±1.91 6.0±1.34 6.8±2.47 8.8±1.90 7.4±1.29 

    45-
50 

4.8±2.03 8.4±2.15 3.2±1.71 6.6±3.68 4.8±1.31 

    50-
55 

4.6±1.69 4.0±1.30 3.8±1.85 4.0±1.67 9.2±2.97 

    55-
60 

2.8±0.80 1.0±0.54 4.2±1.82 6.8±1.82 6.4±1.96 
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In the acute phase (0-5 min period to 5-10 min period), the numbers of licking did not 
different between the control group and the experimental groups at P < 0.001. In control group, 
14.8±3.68 (mean ± SEM) in the first period compared with the experimental groups. As well as the 
second period 6.0±1.58 compared with the rest. In the late phase (after 15-20 min period), there were 
at least 1 group significantly different between control group and experimental groups. In the 4th 
period (15-20 min), 14.0±3.28 minute of control group compared to 9.2±1.06 min (100 mg) and 
1.2±2.48 min (800 mg) (Figure 16). There were significantly different between control group and 
experimental group in the 4th period to 7th period (15 min-35) min. In the following period (after 40 
min), there were no difference from control group to experimental groups. So the most effective of 
antinociceptive property of Pyridoxine was the beginning of the inflammatory phase (15 min- 35 min). 
In figure 17, it showed the peak of each 5 min interval. The period that control group was the highest 
number response showed in the beginning of inflammatory phase. 

2 Effect of pyridoxine on the immunoreactivity of C-Fos in spinal dorsal horn after formalin 
injection 

 
 
Staining C-Fos of spinal cord showed that there was different between control group and 
experimental groups 
 
Conclusions 
 In this study, it could be concluded the antinociceptive effects of pyridoxine as follows: 

1. The pain behavioral model showed biphasic behavioral responses both in control and 
experimental groups, early short-lasting response (first phase, 0-10 min post-injection), followed by a 
late prolonged response, significantly reduced number of licking behavior compare to control group 
in both phases. 

2. Pyridoxine has analgesic activities in both phases (acute phase and inflammatory phase) 
demonstrated by significantly reduced in numbers of licking behavior. 

3. Histological changes in the spinal cord by the C-Fos staining of C-fibers in lamina II could 
indicate the site of action of pyridoxine concerning antinociceptive effect that it was not presynaptic 
or postsynaptic area, but probably at higher brain level. 

4. The histological analysis of site of formalin injection has been determined by changing of 
the distribution of inflammatory cells in paw edema. Our result show that after pyridoxine 
pretreatment, the inflammatory reaction induced at the site of injection on paw edema was 
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decreased and characterized by less prominent of epithelial and connective tissue blisters and less 
infiltrates of inflammatory polymorphonuclear neutrophils (PMN) cells. 

5. This study suggested that the suitable dose of vitamin B6 (pyridoxine) was 100 mg/kg. 
Therefore, pyridoxine may be a suitable useful vitamin for analgesic and anti-inflammatory effects on 
pain behavioral response. 
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ABSTRACT 

 This paper aims to study Dentistry students’ learning strategies in English language, Western 
University. The sample in this study is 29 respondents of Dentistry students in their English subject. 
The data was collected by using questionnaire Rebecca Oxford published (1990) "Strategy Inventory 
for Language Learning" or "SILL", which was used in a great deal of research in the 1990s and early 
2000s other instrument used is Carol Griffiths “English Language Learning Strategy Inventory” (ELLSI) 
2003. 

This study was to explore the relationship between choice of learning strategies and frequency of 
their use and learners’ gender and level of proficiency in English and to do so, memory, cognitive, 
compensation, metacognitive, affective and social language learning strategies were investigated. To 
collect data, the Strategy Inventory for Language Learning (SILL; Oxford, 1990). The results revealed 
that the learners employed learning strategies with high frequency; cognitive and meta-cognitive 
strategies were the most frequent, while affective and social strategies were the least frequent. The 
use of learning strategies in terms of learners’ proficiency and gender was examined using a 
questionnaire and get the descriptive analysis. Proficient learners showed significantly more strategy 
use, as well as more use of cognitive, meta- cognitive and compensatory strategies.  

Keywords:  

Language, Strategy, Cognitive, Frequency, Language Learning Strategies (LLS) 
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INTRODUCTION 

In recent years, there has been a rapid evolution in the demographics of English speaking 
communities and individuals around the world, with an unprecedented growth in the number of 
users and learners of English. In the majority of cases, these learners and users are those who would 
traditionally have been classified as "non-native" speakers. The evolving nature of English in this 
context of its globalization has called for a reassessment of a number of key dimensions in applied 
linguistic studies of English. English has become the preferred language of choice for international 
communication in a variety of domains, thus gaining the status as a lingua franca. As such, English 
language skills have been recognized in Thailand as an essential skills to acquire in order to be 
successful in globalized society. The National Qualifications Framework for Higher Education in 
Thailand (NQF-HEd) Implementation Handbook (2006, p.13) states expected qualifications of 
graduates at different levels-entry level, advanced diploma, bachelor’s, graduate diploma, master’s 
and doctoral degrees. These outcome-based qualifications are elaborated into five different domains; 
ethical and moral development, knowledge, cognitive skills, interpersonal skills and responsibility, 
analytical and communication skills. To illustrate, the ‘knowledge’ domain clearly states that learners 
who complete basic education should have “a broad understanding of important knowledge and skill 
in eight general subjects fields, and the last domain ‘analytical and communication skills’ includes 
the ability to “communicate effectively, both verbally and in writing, in Thai language and in English.  
 

Language learning strategies are among the main factors that help determine how-and how well our 
students learn a (second) foreign language. A second language is a language studied in a setting 
where that language is the main vehicle of everyday. Language learning strategies were first 
introduced to the second language literature in 1975, with research on the good language learner. At 
the time it was thought that a better understanding of strategies deployed by successful learners 
could help inform teachers and students alike of how to teach and learn languages more effectively. 
Initial studies aimed to document the strategies of good language learners. In the 80s the emphasis 
moved to classification of language learning strategies. Oxford (1990) identified the second language 
learning strategies in six categories as the followings: 

1. Cognitive strategies: are one type of learning strategy that learners use in order to learn more 
successfully. These include repetition, organizing new language, summarizing meaning, 
guessing meaning from context, using imagery for memorization. All of these strategies 
involve deliberate manipulation of language to improve learning.  
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2. Metacognitive strategies: refers to methods used to help students understand the way they 
learn; in other words, it means processes designed for students to ‘think’ about their 
‘thinking’. 

3. Memory strategies: are techniques that can be used to learn and retain new knowledge.  
Essentially, these are 'tricks' that can be used to increase the ability to remember and recall 
information. Some of these include memorization, use of mnemonics, outlining important 
points, and chunking. These techniques can be individualized for a specific learner or for the 
nature of the subject being studied. 

4. Compensatory strategies:  Compensation strategies are communication strategies used by 
learners to compensate for limitations in their language. Different kinds of learners have 
preferences for different kinds of learning strategies, for example female learners tend to 
prefer social and affective strategies and monolingual learners may favor compensation 
strategies. 

Example 
Guessing the meaning when you don't understand and using gestures are examples of 
compensation strategies. 

In the classroom 
Miming games and definition activities such as crosswords are two ways to help learners 
practise compensation strategies. 

5. Affective strategies: Affective strategies are learning strategies concerned with managing 
emotions, both negative and positive. The relationship between affective strategies and 
learning is not clear, but a positive affective environment helps learning in general. 

Example 
Lowering anxiety levels with relaxation techniques is one kind of affective strategy. 

In the classroom 
The teacher can play an active role in developing and exploiting affective strategies by 
building a generally positive atmosphere in the class. This can happen by encouraging and 
counseling learners, by helping them identify achievable aims and work towards autonomous 
learning, through personalizing activities, and through pair and group work. 

6. Social strategies: Social interaction learning strategies are all variants of three basic 
techniques: Cooperating with others, asking questions and empathizing with others. 
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Cooperating with others provides a rich potential for second language learning, as you, The Learner, 
cooperate with peers or cooperate with people proficient in your learning language. Offering some 
form of help, volunteering, defining what to do, when, with whom, how, how long... this is a powerful 
catalyst for structured learning and practice. 

In 1990, Rebecca Oxford published her landmark book "Language Learning Strategies: What Every 
Teacher Should Know" which included the "Strategy Inventory for Language Learning" or "SILL", a 
questionnaire, which was used in a great deal of research in the 1990s and early 2000s. Carol Griffiths 
“English Language Learning Strategy Inventory” (ELLSI) 2003. 

Early research on key factors to successful language learning began with empirical studies on the 
behaviors of language learners, such as Rubin (1975) and Stevick (1989). In addition, research on 
learner characteristics attempted to identify particular traits that seem to be shared by successful 
language learners, ranging from intelligence and aptitude to personality and learner beliefs (lightbown 
& Spada, 1999). Another relevant strand of research was aimed at identifying specific learning 
strategies employed by good language learners (O’Malley & Chamot, 1990; Oxford, 1990, Wenden & 
Rubin, 1987, among others. 

This study was designed to investigate language learning strategies of undergraduates students at 
Faculty of Dentistry, Western University Kanchanaburi. To this end, 29 Dentistry students enrolled in 
the course of EN1001 (Basic English) were recruited as participants. The instrument used in this study 
was the questionnaire "Strategy Inventory for Language Learning" or "SILL", a questionnaire, which was 
used in a great deal of research in the 1990s and early 2000s and also (the English Language Learning 
Strategy Inventory or ELLSI) Griffiths 2003.   

RESEARCH METHODOLOGY 

This study of Dentistry students’ strategies in Learning English Language at Western University. This 

section contains information about the subject of the study, research materials, research procedures 

in collecting data and data analysis. 

SUBJECTS OF THE STUDY 

The subjects of this study were 29 Thai Dentistry students, Kanchanaburi, Western University, there 
were 9 males, 20 females who are currently enrolled for this course 2018. The data focuses only for 
Dentistry first year students, so the number of the students is small. Twenty nine students were 
requested to complete the questionnaire. The instrument used in this study was the questionnaire 
using "Strategy Inventory for Language Learning" or "SILL", a questionnaire, which was used in a great 
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deal of research in the 1990s and early 2000s and (the English Language Learning Strategy Inventory 
or ELLSI) Griffiths 2003. The questionnaire was used to further investigate the relationship between 
language learning strategy use and proficiency and also changes in strategy use over time as well as 
teachers’ perspective on language learning strategy use.  

  RESEARCH MATERIALS  

The researchers used questionnaires to collect data. The questionnaire includes about 2 sections: 
section one contains demographic data such as age, gender and prior experience of English study. 
Section two has been designed to collect data on "Strategy Inventory for Language Learning" or "SILL", 
a questionnaire, which was used in a great deal of research in the 1990s and early 2000s and (the 
English Language Learning Strategy Inventory or ELLSI) Griffiths 2003. The questionnaire was used to 
further investigate the relationship between language learning strategy use and proficiency and also 
changes in strategy use over time as well as teachers’ perspective on language learning strategy use.  

The questionnaire were written in English and designed according to the purpose of this study 
 

 PROCEDURES 

a. Research Design 

This research/study questions were addressed in the study. First, what variables (sex, language 

proficiency, course status, motivation level, years of study and major) influence the use of these 

strategies? Second, what kind of strategies do university students report using? 

b. Data Collection  

The researchers proceeded to collect data from 29 Dentistry students in Kanchanaburi, Western 

University. The questionnaire was given to the students in the classroom; it was explained and 

took them 30 minutes to complete the questionnaire individually.  

The questionnaire was used to further investigate the relationship between language learning 

strategy use and proficiency and also changes in strategy use over time as well as teachers’ 

perspective on language learning strategy use. 
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Data Analysis 

The results of the statistics analysis were presented in this section. The questionnaire were 

computed for means and standard deviation (SD) in order to reveal proficiency in using strategies 

of learning language "Strategy Inventory for Language Learning" or "SILL", a questionnaire, which 

was used in a great deal of research in the 1990s and early 2000s and (ELLSI: Griffiths 2003), 

which has a scale range of 1-5.   

Interpretation data of frequency used learning strategies 

High Always or almost use  4.0 to 5.0 

  Usually use   3.5 to 4.4 

Medium Sometimes use   2.5 to 3.4 

Low Generally use   1.5 to 2.4 

  Never or almost never use 1.0 to 1.4 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

a. Demographic Information 
This section contains demographic data such as age, gender, course and prior experience of 
English study. 
Table1. General Information 

Description Frequency Percentage % 
Gender 
        Male 
        Female 

 
9 
20 

 
31.03 
68.97 

Age 
       18 years old 
       19 years old 
       20 years old 
       23 years old 
       24 years old 
       27 years old 
       28 years old 

 
10 
16 
3 
1 
1 
1 
1 

 
34.48 
55.17 
10.34 
3.45 
3.45 
3.45 
3.45 

Course 
      Dentistry  

 
29 

 
100 
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Estimate how long you have 
studied English? 
      I have not studied English 
      Less than a year 
      1-3 years 
      5 years or more 
 

 
 
0 
0 
0 
0 
29 

 
 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
100 

 After data was collected to the participants, there 29 participants who respond and 
returned the questionnaire; most of the participants were female 68.97%, while male was 
only 31.03%. The participants are mostly at aged of 19 years old which is 55.17%, while 
others are 18years old 34.48%, 20 years old 10.34%, 23 years old 3.45%, 24 years old 3.45% 
and 3.45% each of 27-28 years old.   
 It is also stated in the table the 100 percentage of students who are studying English 
for 5 years and more. 
 
Table 2. English Proficiency 
 
Have you ever studied or 
stayed in an English speaking 
country? 
        Yes 
        No 
 

 
 
 
 
5 
24 

 
 
 
 

17.24 
82.76 

Follow up question #5 
How long have you stayed in 
that country? 
 
        Less than 1 year 
        2 years 
       2-3 years 
       5 years or more   

 
 
 
 
5 
0 
0 
0 

 
 
 
 

100 
0.00 
0.00 
0.00 

English Proficiency compared 
with the other students in the 
class: 
Excellent 
Good 
Fair 
Poor  
 

 
 
 
3 
15 
9 
2 

 
 
 

10.34 
51.72 
31.03 
6.90 
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English Proficiency towards with 
native speakers in the class: 
Excellent 
Good 
Fair 
Poor  

 
 
2 
8 
15 
4 

 
 

6.90 
27.59 
51.72 
13.79 

Do you enjoy English language 
learning 
Yes 
No 

 
 

29 
0 

 
 

100 
0.00 

Other Language learned 
Chinese 
Japanese 
Korean 
None 

 
25 
3 
1 
0 

 
86.21 
10.34 
3.45 
0.00 

As presented and shown in table 2, 17.24% of participants who have been abroad and 
English countries to study English courses while 82.76% who have not studied abroad. 100 
percentage of 5 participants who stayed for a year to study abroad. Furthermore the data 
indicates 51.72% of the students shows proficiency in English to their classmates and fair 
level towards the native speakers. Almost 86.21% of the participants studied Chinese 
language and 100% of them enjoyed learning English language. 
 

Table 3. Reason in learning English 
Details Yes  No 

Why do you want to learn 
English language? 
 Language 
 Culture 
 Future career 
 Need for travel 
 English friends from 

abroad 
 Course requirement 

 
 

24 (82.76) 
18 (62.07) 
28 (96.55) 
28 (96.55) 
16 (55.17) 

 
19 (65.52) 

 
 

5 (17.24) 
11(37.93) 
1 (3.45) 
1 (3.45) 

13 (44.83) 
 

10 (3.45) 

As shown in table 3, most of the participants reasons why they practice and improved and 
improve their English because 96.55% believe that they can use it for future career and travelling and 
82.76 percent is considered as their language and 60% respectively for course requirement and 
culture.   
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Graphs on language learning strategies use perceived by the participants. 
 
Graph 4: Means and Standard deviation of cognitive learning strategies  

 
Q1: If I don’t understand the lesson, I will repeat it many times until I get it clearly. 

Q2: If someone corrects my errors, I usually consider it and try to use the correct one. 

Q3: I remember new vocabulary words by drawing or clearing a mental image. 

Q4: When I write English essays I usually do not copy to others. 

Q5: I take an opportunity to practice my English language 

As seen in graph 4, the range of cognitive strategies for solving those problems is between 3.0-4.1 to 

achieve the targeted goal. The mean total average is 3.5  with the standard deviation of 0.83. It 

concludes that frequency shows the monitoring strategy (If someone corrects my errors, I usually 

consider it and try to use the correct one) with 4.1 high average, while the lowest frequency is 

employed strategy, taking the opportunity to practice the language with 3.0.  
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Graph 4.1: Means and Standard deviation of metacognitive learning strategies  

 
Q1: I rely on the context to figure the meaning of the unfamiliar words. 

Q2: I try to guess I don’t fully understand of what is being said. 

Q3: If I am speaking and cannot think of the right expression, I use gestures or switch back with my 

own language 

Q4: If I don’t understand all the words I read and hear, I try to keep on reading and listening to get 

the main idea or meaning. 

Q5: When I don’t know how to say it in English, I switch or change the words. 

As shown in the graph 4.1 is the metacognitive strategies result use in solving the problems meet and 

targeted its result 3.1 to 4.1. The total average of these strategies is 3.55 mean and .77 for standard 

deviation. Furthermore the Q1 shows 4.1 average as the participants prefer to rely on the context on 

identify the unfamiliar words and 3.1 in saying opposite words if they forgot to the words to say. 
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Graph 4.2: Means and Standard deviation of memory learning strategies 

Q1: I think of the relationships between the things I know and will know. 

Q2: I remember new English words or phrases by remembering books read, street signs and 

billboards. 

Q3: I remember new English words by experiences and situation which words maybe used. 

Q4: I use new English words in the sentence to familiarize it. 

Q5: I review English lessons often. 

As shown in the graph 4.2 is the memory strategies result use in solving the problems meet and 

targeted its result 3.1 to 3.6. The total average of these strategies is 3.4 mean and .64 for standard 

deviation. The result shows Q1 of 3.6 that participants connects the words they knew and new things 

they learn as for reviewing the English language lesson often got the average of 3.1. furthermore the 

results shows medium average of remembering the words from street signs, billboards and book 

pages, remember new English words for future use and last one is using the new words in English 

sentence. 
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Graph 4.3: Means and Standard deviation of compensatory learning strategies  

 
Q1: I make a new vocabulary words if don’t know the right one. 

Q2: I make conversations on topic that I know the words. 

Q3: I read English without looking to new words. 

Q4: To understand the unfamiliar words in English, I try to guess. 

Q5: I make gestures when I can’t remember the words to use in the conversation. 

Graph results show the mean and standard deviation from 2.3 to 3.9 frequencies, the total 

average of this strategies 3.1 mean and .83 standard deviation. The Q2 shows highest result of 

3.9 making conversations on topic that I know the words and 2.3 on guessing unfamiliar words. 

Graph 4.4: Means and Standard deviation of affective learning strategies  
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Q1: I think less to minimize stress that would affect my language learning. 

Q2: I make sure to give reward to myself if I got perfect scores in English learning. 

Q3: I try to relax if I encounter new words in learning language. 

Q4: I share and trust my feelings and attitudes in learning languages to my friends. 

Q5: I convince and encourage myself to strive hard in studying new English language. 

Graph shows that the average is 2.7 to 3.0 of applying the affective strategies in solving the situations 

given. With total average of mean 2.9 and .72 standard deviation, Q1 and Q2 give same frequency of 

3.0 which are: think less and less stress to self, giving rewards to self. Result on Q3 and Q4 is 2.7 

which the participants prefer to relax and talk to someone on learning English language. 

Graph 4.5: Means and Standard deviation of social learning strategies  

 
Q1: I usually and ask favor to my friends to edit my English works. 

Q2: I ask my instructor or friends help if I don’t understand my lessons. 

Q3: If I feel confuse I will re-read and study again before asking a friends opinion. 

Q4: I work, share and practice to my friends for more new information. 

Q5: If I feel confuse and need solution to my language learning I prefer to consult native speaker 

rather than a Thai friend. 

Graph results show the mean and standard deviation from 2.6 to 3.0 frequencies, the total average of 

this strategies 2.8 mean and .69 standard deviation. The frequency average of Q1 and Q3 is 3.0 the 
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participants prefer to ask help to friend if they are confused. With 2.6 average of sharing and 

reviewing information to friends.   

CONCLUSIONS  

The present study aimed at exploring effective English language learning strategies used by Dentistry 

students. Descriptive analyses of data obtained from answering the SILL questionnaire by 29 students. 

The participants reported the frequent use of cognitive and metacognitive strategies to manage their 

learning and increase exposure to English input while least on affective and social strategies. The 

participants also emphasized the need for conscious attention to formal aspects and expressions 

contained in language input and efforts to internalize them. Thus, strategies had a pervasive influence 

in learning language, as well on the degree of active involvement which is reflected in the overall 

frequency strategy use in general. Based on research finding on skill development and self-esteem 

(Brown, 2006) we would expect that use of appropriate strategies leads to enhanced actual and 

perceived proficiency resulting in more use of strategies. Although the usefulness of strategy 

instruction has been questioned (for instance by Rees-Miller 1993), many other have run successful 

strategy instruction programs including (Weinstein and Mayer 1986; Chamot and Rubin 1994; Nunan 

1995; Cohen 1998). The finding from the study reported in this article that progress is related to 

increased frequency of reported language learning strategy use – would seem to suggest the 

potential usefulness of helping to increase students’ strategy awareness and use.  
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ในจังหวัดตาก 

FACTORS AFFECTING ELDERLY SELF-HEALTH CARE BEHAVIOR 

ดร.ขวัญสุมาณา พิณราช 1รศ.สมุณฑา สิทธิพงซ์สกลุ 2ผศ.ศรีสรุางค ์ พัฒธนานุรักษ์ 3 

ผศ.อัญชลี นวลคล้าย 4 อาจารยส์รุีวัลย์ วรอรุณ5 

บทคัดย่อ 

  การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพคนเอง ปัจจัย
สนับสนุน  แรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะ และระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ และ
ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยความรู้การดูแลสุขภาพตนเอง ปัจจัยสนับสนุน แรงบันดาลใจในการ
มีจิตสาธารณะการดูแลสุขภาพตนเอง ที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
จังหวัดตาก การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุ ในจังหวัดตากจ านวน 400 คน จากประชากรผู้สูงอายุจ านวน 
60,732 คนของจังหวัดตาก โดยมีสถิติการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรงเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย  

  ผลการวิจัย พบว่า ระดับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ  ระดับปัจจัยสนับสนุน 
การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ระดับแรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะการดูแลสุขภาพตนเอง และระดับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ในจังหวัดตากโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทั้งหมด อีกทั้งยัง
พบว่า กลุ่มตัวแปรอิสระ ซึ่งประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ  ปัจจัยสนับสนุนการ
ดูแลตนเองของผู้สูงอายุ และแรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะการดูแลสุขภาพตนเองมีอิทธิพลต่อตัวแปร
ตามต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ร้อยละ 77.60 โดยมีอ านาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 60.00 
(Adjusted R2 = 0.600) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และปัจจัยสนับสนุนการดูแลตนเองของ
ผู้สูงอายุมีอิทธิพลผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ  มีอิทธิพลสูงสุดเท่ากับ 0.781 

  ข้อเสนอจากผลการวิจัยครั้งนี้ ภาครัฐควรจัดท านโยบายส าหรับการส่งเสริมการศึกษาเรื่องการ
ดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขตนเองในเบื้องต้นและมีการสนับสนุของ
ครอบครัวเพื่อให้บรรลุการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ 

ค าส าคัญ : ความรู้เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ, ปัจจัยสนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเอง   แรงบันดาลใจในการมี
จิตสาธารณะ การดูแลสุขภาพตนเอง  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ 

Abstract 

The research objectives were to study levels of self-health care knowledge, supportive factor, 
inspiration of public mind, and self health care behavior, and to study effects of independent variables 
composing of self-health care knowledge, supportive factor, inspiration of public mind, and self health care 
behavior affecting self health care behavior. This survey research, the questionnaire was used as tool for data 
collection of 400 elders from population of 60 ,732elders in Tak Province. Multiple Regression Analysis was used 
for determining the relationship between independent variables and dependent variable.  
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The results shown that in holistic view of self-health care knowledge, supportive factor, inspiration of 
public mind, and self- health care behavior were more levels. Moreover, independent variables self-health care 
knowledge, supportive factor, inspiration of public mind affected to  dependent variable of self health care 
behavior in Tak Province with 77.60 percent of power prediction (Adjusted R2  = 0.600).at statistical level of 0.01  
The  supportive factor  was the highest effect with 0.781.  

Recommendation of the governmental sectors should formulate the policy for elderly education on 
self health care to assist the elder to be able to have primary self health care by themselves and supporting by 
their families in order to meet quality of life for elder. 

Keywords: Self-health care knowledge, Supportive factor, Inspiration of public mind, Self 
health care behaviors 

1-5 อาจารย์ประจ า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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บทน า 
  จากการเพิ่มจ านวนผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปทั่วโลกประมาณ 600 ล้านคน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเขียมีผู้สูงอายุถึงร้อยละ 53) ของผู้สูงอายทั่วโลก (นันทา มาระเนตร์. 2555) ท า
ให้โครงสร้างของประชากรได้เปลี่ยนแปลงเข้าไปสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) รวมทั้งประเทศไทยเองก็
ก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นกันดังเข่นที่ ส านักงานสถิติแห่งชาติได้รายงานผลส ารวจล่าสุด 2 ครั้ง คือ ใน
พ.ศ.2554 และ 2557 ที่พบว่ามีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.2 และ 14.9 ของประชากรทั้หมด 
ตามล าดับ  (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557)  

  หากพิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่11 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวง
สาธารณสุขโดยกรมอนามัยได้มีนโยบายและทิศทางการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีเป้าหมายที่
จะส่งเสริมสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้สูงอายุหากสามรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพในเชิง
บวกโดยการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเองได้และสามารถลดความเสี่ยงจากโรคประจ า
ดังเช่น ความดัน เบาหวาน และโรคเรื้อรังอ่ืน ๆ  ไปพร้อม ๆ กับให้ความส าคัญกับสนับสนุนของครอบครัว 
ชุมชน และสังคมในการมีส่วนร่วมในการจัดการลดปัจจัยเสี่ยง สร้างปัจจัยเอ้ือกับสุขภาพของสังคม ชุมชน
เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุด้วยตนเองได้ย่อมส่งผลดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองอย่างยิ่ง 
(กรมอนามัย, 2555; ปฐมธิดา บัวสม และคณะ, 2560)  

  ความรู้การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในชีวิตประจ าวันไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการรับประทาน
อาหารที่ถูกสุขอนามัยและมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะกับผู้สู งอายุรวมทั้งการออกก าลังการที่สม่ าเสมอ
และเมาะสมกัยวัยและสภาพรางกายของตนเอง กอปรด้วยอารมณ์และสุขภาพจิตที่ดีจึงเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญของการมคีุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ (นงนภัส เที่ยงกมล, 2552; Tumpracha et al., 2012;  บุษรา 
เกษีสม, 2560)  
   ปัจจัยการสนับสนนุจากครอบครัว ชุมชน และสงัคมในการช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถ
ดูแลตนเองได้อย่างดีและมปีระสิทธิภาพก็ได้รบัการยอมรับว่ามสี่วนส าคัญในการช่วยสนับสนนุให้ผู้สูงอายุมี
ก าลังกาย และก าลงัใจ รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจที่ดีในการจับจ่ายใช้สอยเพื่อให้บรรลุการมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดีมีความสุขนี้เปน็องค์ระกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งทีท่ าให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตอย่างสุขสบาย 
อีกทั้งหากภาครัฐ มีสวัสดีการที่เหมาะสมมีการจ่ายเงินเดือนเป็นประจ าแม้วา่ในขณะนี้จะไม่สอดคล้องกับค่า
ครองชีพและมีบริการทางสุขภาพด้วยราคาย่อเยา 30 บาท และมีบริการอ่ืนทางสังคมทีย่ังไม่ตอบสนองของ
ผู้สูงอายุทุกคน แต่หากมีหน่วยงานเอกชนตา่ง ๆ ใน สังคมมีกิจกรรมที่สนับสนุนการด ารงชีวติของผู้สูงอายุ  
ก็ย่อมท าให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพในการดูแลตนเองอย่างมีคุณภาพได้โดยง่าย (สุดรัตน์ สุดสมบูรณ, 2557; 
Jukravalchaisrietal.,2013;Wongsueb et al., 2015)

      จากการศึกษาของนงนภัส เที่ยงกมล และคณะเกี่ยวกับงานวิจัยจ านวนมากในทางสุขภาพ 
และสิ่งแวดล้อมพบว่าปัจจัยแรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมสุขภาพ การป้องกันโรค การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเชิงบวกทั้งสิ้น (เกษณี โคกตาทอง และ
อุทัยวรรณ  โคกตาทอง , ; Thiengkamol, 2011; Artwanichakul,et al., 2012; Donkonchum, and 
Thiengkamol, 2012; Jukravalchaisri et al., 2013; Suebsing, et al., 2013a; Saisunantharom et 
al., 2013a; Kaewhao  et al., 2 0 1 5 ; Klangburum,et al., 2015; Wiboonwipa et al., 2015; 
Thiengkamol, 2016 ) นอกจากนี้การส่งเสริมการสร้างแรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะการดูแลสุขภาพ
ตนเอง ตามที่จรัญ จักรวาลชัยศรี และคณะได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนารูปแบบการดูแลตนเองของผู้สูงอายุด้วย
จิตสาธารณะ พบว่า แรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในเชิง
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บวก ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า การมีแรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะการดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็น พลังอ านาจที่
เกิดขึ้นในใจซึ่งเป็นการรู้ หรือ เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคลใดบุคคลหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจ หรือในความรู้สึกของ
บุคคลนั้น ซึ่ง แรงหรือพลังอ านาจที่เกิดขึ้นในใจ โดยอาจจะเกิดขึ้นเองจากปัญญาญาณ (การหยั่งรู้ด้วย
ตนเอง) หรือ อาจจะเกิดจากการการกระตุ้นโดยบุคคล เหตุการณ์ สิ่งแวดล้อม และสื่อต่าง ๆ  เมื่อบุคคล
ดังกล่าวเกิดแรงบันดาลใจซึ่งเป็นพลังอ านาจที่เกิดขึ้น หรือเกิดมีพลังอ านาจจากการกระตุ้นแล้วท าให้เกิด
ความต้องการหรือความปรารถนาที่จะกระท าการ หรือประพฤติปฏิบัติและด าเนินการอย่างต่อเนื่องจน
บรรลุผลตามที่ตนมุ่งหวัง หรือมุ่งมาดปรารถนา โดยสิ่งที่ต้องการให้บรรลุนั้นอาจจะท าเพื่อตนเอง บุคคลอ่ืน 
หรือเพื่อสังคมโดยรวมก็ได้ โดยมีจิตที่กระท าเพื่อสังคมโดยรวม รวมทั้งต้องค านึงถึงการใช้ประโยชน์จาก
สิ่งแวดล้อมโดยต้องมีการบ ารุงรักษา โดยต้องให้รุ่น ลูกหลานได้มีโอกาสใช้เช่นเดียวกับรุ่นปัจจุบัน  ดังที่นงน
ภัส เที่ยงกมล ได้พัฒนาเป็นทฤษฎี การสร้างแรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะในการรักษาสุขภาพ และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (นงนภัส เที่ยงกมล. 2554 จ; นงนภัส เที่ยงกมล. 2560; Thiengkamol, 2016)  

  ดังนั้นการศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงปัจจัยความรู้การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ปัจจัยสนับสนุน
การดูแลตนเองผู้สูงอายุ และแรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ  ที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในจังหวัดตากจึงท าให้ทราบถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่
สามารถใช้เป็นพื้นฐานที่จะน ามาปรับปรุงและพัฒนาการดูแลตนเองของผู้สูงอายุให้ประสบผลส าเร็จเพื่อให้
ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการดูตนเองได้เป็นอย่างดีย่อมเป็นส่วนหนึ่งในการน าประเทศบรรลุการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริงสืบต่อไป 
 
วัตถุประสงค์  

   1.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยความรู้การดูแลสุขภาพตนเอง   ที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดตาก 

    2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ ปัจจัยสนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเอง ที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดตาก 

   3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยแรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะการดูแล
สุขภาพตนเองที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในจังหวัดตาก 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
    การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาอิทธิพลของ ความรู้การดูแลสุขภาพตนเอง ปัจจัยสนับสนุน แรง
บันดาลใจในการมีจิตสาธารณะการดูแลสุขภาพตนเอง ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 
จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องสามารถอธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
สมมุติฐานการวิจัย  
   1. ความรู้การดูแลสุขภาพตนเอง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัด
ตากในเชิงบวก 
   2. ปัจจัยสนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเอง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุใน
จังหวัดตากในเชิงบวก 
   3. แรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะการดูแลสุขภาพตนเอง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดตากในเชิงบวก 
 
วิธีการวิจัย 

  วิธีการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้  การวิจัยเชิงปริมาณเชิงส ารวจ  (Survey Research) ด้วย
แบบสอบถามที่สร้างขึ้น ที่ใช้สัมภาษณ์กับผู้สูงอายุในจังหวัดตาก 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ ผู้สูงอายุในจังหวัดตาก ในปี พ.ศ. 2560  
   กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คนได้จากการค านวณ ด้วยสูตรยามาเน่ ก าหนดความคลาดเคลื่อน
เท่ากับ 0.05 (Yamane, 1973) และเก็บรวบรวมโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random 
Sampling) โดยสุ่มระดับอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน  
    
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    1.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามประกอบด้วยคุณลักษณะทางประชากรจ านวน 
4 ข้อ ความรู้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุจ านวน 15 ข้อ ปัจจัยสนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเองตนเองของ
ผู้สูงอายุ จ านวน 15ข้อ แรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะ จ านวน 15 ข้อ  และพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุ จ านวน 15 ข้อ   โดยตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีดังนี้ 
        1.1 หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม โดยหาความสอดคล้องระหว่าง
แบบสอบถามกับเนื้อหา โดยใช้สูตร IOC (Index of Objective Congruence) (Rovinelli& Hambleton, 
1977) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน เลือกข้อที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 (0.67-1.00) มาใช้ในการวิจัย 
         1.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach, 1951) มี
ค่าเชื่อมั่นของความรู้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ปัจจัยสนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเองตนเองของผู้สูงอายุ  
แรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุของผู้ศุงอายุในจังหวัดตาก
เท่ากับ 0.879, 0.895 0.891, 0.และ 0.901  ตามล าดับ 
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 การรวบรวมข้อมูล 
    1. ผู้ช่วยวิจัยใช้แบบสอบถามในการสัมภาษณ์กับผู้สูงอายุ จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สูงอายุใน
จังหวัดตากจากหมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอต่าง ๆ  

    2. น าแบบสอบถามที่ได้รับ มาตรวจสอบจ านวนและตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามเพื่อเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูล 
     3. น าข้อมูลที่ได้ตรวจสอบแล้วไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตามล าดับต่อไป  
  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
  ใช้สถิติอย่างง่าย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percent) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมติ
ฐานการวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์ด้วยสถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) ด้วยการถดถอยเชิงเส้นตรง 
(Multiple Regression Analysis) (Hair, et al., 2010) 
 
สรุปผลการวิจัย  
  1.ผลการศึกษาระดับความรู้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดย
ภาพรวมพบว่าระดับความรู้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 
  2 ผลการศึกษาระดับปัจจัยสนับสนุนการดูแลตนเองของผู้สูงอายุจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 
โดยภาพรวมพบว่าระดับปัจจัยสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15  
  3.ผลการศึกษาระดับปัจจัยแรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะในการดูแลตนเอง ผลการศึกษา
ระดับข้อมูลด้านแรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะในการดูแลตนเอง จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดย
ภาพรวมพบว่า ระดับแรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะด้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21     
  
              4. ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
400 คน โดยภาพรวมพบว่าระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.26  
            5. ผลการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระ3 ตัวแปร ได้แก่ ความรู้การดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้สูงอายุ  (X1) ปัจจัยสนับสนุนการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ (X2) และแรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะการ
ดูแลสุขภาพตนเอง  (X3) ที่ส่งผลต่อตัวแปรตามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ(y) พบว่ามีค่า
สหสัมพันธ์ถดถอย R เท่ากับ 0.776 (ร้อยละ 77.60) และมีค่าสัมประสิทธิ์การท านาย R Square เท่ากับ 
0.601 (ร้อยละ 60.10) โดยมีอ านาจในการพยากรณ์ Adjusted R2 เท่ากับ 0.600 (ร้อยละ 60.00) และมี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (S.E.est) 0.487 ดังปรากฏในตารางที่ 1 และ 2 
 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์หาอ านาจการพยากรณ์ของตัวแปรอิสระ 
 

รูปแบบ 
ค่าสหสัมพันธ์

ถดถอย 
R 

ค่าสัมประสิทธิ์การท านาย 
R Square 

ค่า
ปรับแกA้djusted 

R Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

1 0.776 0.601 0.600 0.487 
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a. ตัวแปรอิสระ: : ความรู้การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ปัจจัยสนับสนุนการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ  
และแรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะการดูแลสุขภาพตนเอง 
b. ตัวแปรตาม: พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 
 
 จากตาราง 1 เม่ือท าการวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (Multiple Linear Regression) ระหว่าง
กลุ่ มตั วแปรอิสระ 3 ตั วแปร ได้แก่  ความรู้การดูแล สุขภาพตนเองของผู้ สู งอายุ   (X1) ปั จจัย
สนับสนนุการดูแลตนเองของผู้สงูอายุ (X2) และแรงบนัดาลใจในการมีจิตสาธารณะการดูแลสุขภาพตนเอง  
(X3) ที่ส่งผลต่อตัวแปรตามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ(y) พบวา่มีค่าสหสัมพันธ์ถดถอยR เท่ากบั
0.776 (ร้อยละ 77.60) และมีค่าสัมประสิทธิ์การท านาย R Square เท่ากับ 0.601 (ร้อยละ 60.10) โดยมี
อ านาจในการพยากรณ์ Adjusted R2 เท่ากับ 0.600 (ร้อยละ 60.00) และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ของการพยากรณ์ (S.E.est) 0.487แรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะ (X5)พบว่ามีค่าสหสัมพันธ์ถดถอย R 
เท่ากับ 0.736 (ร้อยละ 73.60)สัมประสิทธิ์การท านาย R Square เท่ากับ 0.541 (ร้อยละ 54.10)และมี
อ านาจในการพยากรณ์ Adjusted R2 เท่ากับ 0.534 (ร้อยละ 53.40) 

 
 
 
 
ตาราง 2 สัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ  
 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
3 ค่าคงที ่ -0.423 0.232 - -2.125 0.034 

ความรู้การดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้สูงอายุ  

0.356 0.046 0.457 9.645 0.000** 

ปัจจัยสนับสนนุการดูแล
ตนเองของผู้สูงอาย ุ

0.781 0.067 0.650 15.870 0.000** 

แรงบันดาลใจในการมีจิต
สาธารณะการดูแลสุขภาพ
ตนเองผู้สูงอาย ุ

0.318 0.434 0.396 0.445 0.000** 

a. ตัวแปรอิสระ: ค่าคงที่ : ความรู้การดูแลสุขภาพตนเองของผูสู้งอายุ ปัจจัยสนับสนุนการดูแลตนเองของ
ผู้สูงอายุ  และแรงบนัดาลใจในการมีจิตสาธารณะการดูแลสุขภาพตนเอง 

b. ตัวแปรตาม: พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 
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 จากตาราง 4.15 แสดงว่า ความรู้การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ (X1) ปัจจัยสนับสนุนการดูแล
ตนเองของผู้สูงอายุ   (X2) และ แรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะการดูแลสุขภาพตนเอ (X3) ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ  (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แรง สามารถเขียน
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้  ดังนี้ 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ  
      Y = -0.478 + 0.356X1 + 0.781X2 + 0.318X3 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
       Zr  = 0.457Z1 + 0.650Z2 + 0.396Z3 

 

อภิปรายผล  
 ผลการศึกษาวิจัยจะด าเนินการอภิปรายตามสมมุติฐานการวิจัยดังนี้ 
  ผลจากการวิจัยค่าเฉลี่ย: ความรู้การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ปัจจัยสนับสนุนการดูแลตนเอง
ของผู้สูงอายุ  และแรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะการดูแลสุขภาพตนเอง และ อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
ทดสอบสมมุติที่ว่า ความรู้การดูแลสุขภาพตนเอง ปัจจัยสนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเอง และแรงบันดาลใจ
ในการมีจิตสาธารณะการดูแลสุขภาพตนเองที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัด
ตากในเชิงบวก นั้นพบว่าผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมุตติฐานที่ตั้งไว้ดังกล่าวคือ เพราะพบว่าปัจจัยความรู้
การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ปัจจัยสนับสนุนการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ และปัจจัยแรงบันดาลใจใน
การมีจิตสาธารณะการดูสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุใน
จังหวัดตาก เชิงบวกส่งผลต่อตัวแปรตามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่ามีค่าสหสัมพันธ์
ถดถอย R เท่ากับ 0.776 (ร้อยละ 77.60) และมีค่าสัมประสิทธิ์การท านาย R Square เท่ากับ 0.601 (ร้อย
ละ 60.10) โดยมีอ านาจในการพยากรณ์ Adjusted R2 เท่ากับ 0.600 (ร้อยละ 60.00) พบว่าสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Jukravalchaisri  et al., 2013) เรื่อง “การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผู้สูงอายุด้วยจิตสาธารณะ” ที่ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบด้านความรู้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ที่
ประกอบด้วย ความรู้สุขภาพกายของผู้สูงอายุ ความรู้โรคทั่วไปของผู้สูงอายุ ความรู้โรคเฉพาะของผู้สูงอายุ 
ความรู้สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ และความรู้การเสี่ยงทางสุขภาพของผู้สูงอายุ นี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดุ
แลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในจังหวัดราชบุรีด้วยขนาดอิทธิพลทางบวก เท่ากับ 0.44 คิดเป็นร้อยละ 
44.00 และด้านปัจจัยสนับสนุน ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบด้านปัจจัยสนับสนุนการดูแลผู้ สูงอายุ 
ประกอบด้วยครอบครัวสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ ศาสนาสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ สังคมสนับสนุน
การส่งเสริมสุขภาพ เศรษฐกิจครอบครัวส่งเสริมสุขภาพ  สิ่งแวดล้อมสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ และ
สวัสดิการสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ ในจังหวัดราชบุรีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้สูงอายุด้วยขนาดอิทธิพลทางบวก เท่ากับ 0.34 คิดเป็นร้อยละ 34.00 และปัจจัย” ที่ผลการวิจัยพบว่า 
องค์ประกอบด้านแรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะ ประกอบด้วยบุคคลที่เป็นแบบอย่าง เหตุการณ์ที่น่า
ประทับใจ สิ่งแวดล้อมที่น่าประทับใจ การมีจิตสาธารณะในตนเอง และการรับสื่อต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุด้วยขนาดอิทธิพลทางบวก เท่ากับ 0.34 คิดเป็นร้อยละ 34.00  
และยังเป็นไปในแนวทางเดียวกับงานวิจัยของชฎารัตน์ เก้ือสุข และคณะเรื่อง “รูปแบบการด าเนินงานการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ากว้าง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ”ที่
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล การด าเนินการของนวัตกรรมท าให้เกิดการพัฒนาทักษะส่วน
บุคคล ให้แก่ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเร้ือรัง ญาติ และผู้ดูแล ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านความรู้และทักษะใน
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การดูแลผู้สูงอายุการ และโดยร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการติดตามเยี่ยมบ้าน ขณะเดียวกันโรงเรียน
นวัตกรรมผู้สูงอายุ มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมมารวมกลุ่มกันท า กิจกรรม โดยพยาบาลจะเป็นที่
ปรึกษาปัญหาสุขภาพ การปรับพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพตนเองอย่างเหมาะสม 
(Kueasuk et al., 2015) นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่าสอดคล้องกับการศึกษาของขวัญสุมาณา และ
คณะ (Phinnarach, et al, 2012) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาต้นแบบชุมชนเข้มแข็งโดยบูรณาการหลักการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา และการดูแลสุขภาพตนเองของชาวอ าเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ที่พบว่าผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบด้านความรู้เกี่ยวการดูแลสุขภาพตนเองที่ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต
ได้ ความรู้สุขบัญญัติ ความรู้การดูแลสุขภาพตนเองทั่วไป และความรู้การดูแลตนเองเก่ียวกับโรคประจ าตัว มี
ค่าเฉลี่ยสูงเช่นกัน และความรู้เกี่ยวการดูแลสุขภาพตนเอง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และผลการวิจัยที่พบว่าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ
องค์ประกอบด้านจิตส านึกสาธารณะการดูแลสุขภาพของชุมชน จิตสาธารณะในการแนะน าเพื่อนในชุมชน
เก่ียวสุขบัญญัติ จิตสาธารณะในในการแนะน าเพื่อนในชุมชนเกี่ยวโรคทั่วไป และจิตสาธารณะในแนะน าแ ก่
เพื่อนในชุมชนที่มีโรคประจ าตัว มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ด้วยขนาดอิทธิพลทางบวก เท่ากับ 0.30 คิดเป็นร้อยละ 30.00และยังมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านแรง
บันดาลใจในการมีจิตสาธารณะในการดูแลสุขภาพชุมชนต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนอีกด้วย ท าให้สามารถสรุปได้ว่าการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพนั้น
ประกอบด้วย ความรู้สุขภาพกายของผู้สูงอายุ ความรู้โรคทั่วไปของผู้สูงอายุ ความรู้โรคเฉพาะของผู้สูงอายุ 
ความรู้สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ  และความรู้ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของผู้สูงอายุ และและตรงกับการศึกษา
ของวิเดข วงศ์สืบและคณะ (Wongsueb et al., 2015) ที่ศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างมีจิตสาธารณะของต ารวจในจังหวัดชัยภูมิ”ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบด้านแรงบันดาล
ใจในการมีจิตสาธารณะประกอบด้วยบุคคลที่ เป็นแบบอย่าง เหตุการณ์ที่ประทับใจ สิ่งแวดล้อมที่น่า
ประทับใจ จิตสาธารณะในตนเอง  และแรงบันดาลที่เกิดจากสื่อต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการการปฏิบัติ
ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้วยขนาดอิทธิพลทางบวก เท่ากับ 0.63 คิดเป็นร้อยละ 63.00  นอกจากนี้ยัง00 
รวมทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของประกาย วิบูลวิภา และคณะ , 2558 (Wiboonwipa et al., 2015) ที่
ศึกษาเร่ือง “รูปแบบความรู้การใช้สารก าจัดศัตรูพืชและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น” ผลการวิจัยที่พบว่าผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแรงบันดาลใจในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพ
ประกอบด้วยบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่น่าประทับใจ เหตุการณ์ที่ประทับใจ สิ่งแวดล้อมที่ประทับใจ และ สื่อที่
ประทับใจ มีอิทธิพลพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพขนาดอิทธิพลทางบวก 
เท่ากับ 0.73 คิดเป็นร้อยละ 34.00 และตรงกับการศึกษาของวิเดข วงศ์สืบและคณะ (Wongsueb et al., 
2015) ที่ศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีจิตสาธารณะของต ารวจในจังหวัด
ชัยภูมิ”ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบด้านแรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะประกอบด้วยบุคคลที่เป็น
แบบอย่าง เหตุการณ์ที่ประทับใจ สิ่งแวดล้อมที่น่าประทับใจ จิตสาธารณะในตนเอง  และแรงบันดาลที่เกิด
จากสื่อต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้วยขนาดอิทธิพลทางบวก 
เท่ากับ 0.63 คิดเป็นร้อยละ 63.00   
  ผลจากการศึกษาคร้ังตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้ดังนี้ 
   1.ความรู้การดูแลสุขภาพตนเอง  ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัด
ตากในเชิงบวกด้วยอิทธิพล ร้อยละ45.70  
    2.ปัจจัยสนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเอง ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุใน
จังหวัดตากในเชิงบวกด้วยอิทธิพล ร้อยละ 65.00  
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   3. แรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะการดูแลสุขภาพตนเองที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดตากในเชิงบวกด้วยอิทธิพล ร้อยละ 39.60  
  ดังนั้นจึงควรต้องให้ความรู้การดูแลสุขภาพตนเอง แก่ผู้สูงอายุโดยผ่านการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยสถาบันอุดมศึกษาที่กระจายยู่ตามภูมิภาคต่างควรเข้ามีรับผิดชอบด าเนินการ ดัง
ตัวอย่างการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลหนองบัวใต้  จังหวัดตาก การส่งเสริมปัจจัยสนับสนุน
การดูแลผู้สูงอายุนั้น ครอบครัว ชุมชน และสังคมต้องให้การร่วมมือด้วยการสนับสนุนงบประมาณทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะการดูแลสุขภาพตนเองให้เกิดกับ
ผู้สูงอายุด้วยการผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งบุคคลชั้นน าต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ประพฤติปฏิบัติการดูแลสุขภาพอนามัยสู่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ควรศึกษาวิจัยด้วยการน า
ปัจจัยต่างๆนี้ผ่านการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมว่าจะเกิดประสิทธิภาพอย่างไร 
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พยาบาลและผดุงครรภ์กับการน ากราฟดูแลการคลอดไปใช้ 

Midwifery and Partograph 

จารีศรี  กุลศิริปัญโญ* 
Jareesri  Kunsiripunyo 

บทคัดย่อ 

กราฟดูแลการคลอดเป็นกราฟที่น ามาใช้เพื่อบันทึกความก้าวหน้าของการคลอดซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
มารดาและทารกในครรภ์ สามารถเตือนพยาบาลและผดุงครรภ์ที่น าไปใช้ประเมินความก้าวหน้าของการคลอดว่าเป็นไป
อย่างปกติหรือไม่ เพื่อการตัดสินใจส่งต่อ,เร่งคลอด หรือเตรียมมารดาเพื่อรับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องภายในเวลาที่
เหมาะสม กราฟดูแลการคลอดเพียงแผ่นเดียวสามารถสรุปสภาวะของมารดาและทารกในครรภ์ในระยะรอคลอด อย่างมี
ขั้นตอนและมีคุณภาพ พยาบาลและผดุงครรภ์มีความส าคัญมากเพราะเป็นผู้กราฟดูแลการคลอดไปใช้เพื่อป้องกันการ
คลอดล่าช้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้หัตถการในระยะคลอด และลดอัตราการตายของมารดาในระยะคลอดได้
อย่างชัดเจน 

ค าส าคัญ: พยาบาลและผดุงครรภ์, กราฟดูแลการคลอด 

Abstract 

The partograph is a graphic record of the progress of labour and relevant details of the 
mother and fetus. It was initially introduced as an early warning system to detect labour that was not 
progressing normally. This would allow for timely transfer to occur to a referral center, for 
augmentation or Caesarean section as required. It increases the quality and regularity of observations 
made on the mother and fetus, and it also serves as a one-page visual summary of the relevant 
details of labour. Midwifery is very important to assess progress of labour., and has been shown to be 
effective in preventing prolonged labour, in reducing operative intervention, and in improving the 
neonatal outcome. 

Keywords: Midwifery, Partograph 
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บทน า 

อัตราการตายของมารดาในประเทศไทย มีอัตราสูงกว่าเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด จากสถิติของ
องค์การอนามัยโลก ปี 2556 พบอัตราการตายของมารดาระหว่างคลอด คิดเป็น 26 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งเกินกว่าที่
ก าหนดไว้ว่า ไม่เกิน 15 ต่อประชากรแสนคน  สาเหตุสวนใหญเกิดจากการคลอดที่เนิ่นนาน และท าใหเกิดการตกเลือด ,
ติดเชื้อหรือ การคลอดที่ติดขัด ท าใหมดลูกแตก (กรมการแพทย์, 2556)  ซึ่งสวนใหญเปนสาเหตุที่สามารถปองกันได ในปี 
1989 องค์การอนามยัโลก ไดร้เิริม่โครงการ Safe Motherboard Iniative โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ การลดอัตราตาย 
และอัตราป่วยของแม่ เนื่องจากการตั้งครรภ์ และการคลอด ในโครงการนี้ World Health Organization (WHO) ได้น า
แผ่นกราฟดูแลการคลอด (Partograph) มาเผยแพร่ โดยมุ่งหวังให้ประเทศสมาชิกต่างๆ ได้น าไปใช้ ดูแลมารดาขณะ
คลอด กราฟดูแลการคลอดนั้นดัดแปลงมาจาก Friedman curve และน ามาสร้างเป็นกราฟ  (World Health 
Organization, 2014) โดยให้แกนแนวนอนเป็นเวลา ส่วนแนวแกนตั้งเป็นการเปิดขยายของปากมดลูกในหน่วย
เซนติเมตร และเพิ่มข้อมูลต่างๆที่ส าคัญและต้องบันทึกไว้ด้วย เช่น อัตราการเต้นของหัวใจทารก การหดรัดตัวของ
กล้ามเนื้อมดลูก สัญญาณชีพของมารดา ยาที่มารดาได้รับ เป็นต้น ซึ่งแบบฟอร์มดังกล่าวถือว่าเป็นสากลทั่วโลก ใน
ปัจจุบันกราฟดูแลการคลอด (Partograph) ถูกน ามาเปนเครื่องมือชวยติดตามดูแลการคลอด และสามารถบอกความ
ผิดปกติไดแตเนิ่นๆเพื่อจะไดปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแกมารดาและทารก ผู้ใช้กราฟดูแลการคลอด สามารถตัดสินใจ
ไดวา เมื่อไรที่ตองใหการชวยเหลือ จากหลายๆการศึกษา แสดงใหเห็นแลววา ผู้ที่มีความรอบรู้ในการใชกราฟดูแลการ
คลอดจนปราบความส าเร็จสามารถช่วยลด อัตราตายของมารดาและทารก  (Udeme Asibong  et al, 2014)  ใน
ประเทศไทยพยาบาลและผดุงครรภ์เป็นผู้ที่ใกล้ชิดมารดาในระยะรอคลอดมากที่สุด และน ากราฟดูแลการคลอดมาใช้เมื่อ
มารดาเริ่มเจ็บครรภจริงเพื่อชวยในการตัดสินใจวาเมื่อไรควรสงตอผูปวยเมื่อไรควรตัดสินใจรายงานแพทย์เพื่อพิจารณาผ
าคลอด หรือเมื่อไรตองใหการรักษาเรงดวนปจจุบันเปนท่ียอมรับกันวาสามารถลดอัตราการตายของมารดาและทารกลงได้ 
พยาบาลห้องคลอดเป็นผู้ที่ใกล้ชิดผู้คลอด และมีบทบาทโดยตรงในการใช้กราฟดูแลการคลอด (Partograph) เพื่อ
ประเมินความก้าวหน้าของการคลอด หากพบว่ามีปัจจัยใดท่ีส่งผลให้การคลอดผิดปกติ พยาบาลและผดุงครรภ์เป็นบุคคล
แรกที่ต้องให้ความช่วยเหลือ และสามารถรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อช่วยหาทางแก้ไข ให้มารดา ทารกได้รับความ
ปลอดภัย จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในการน ากราฟดูแลการคลอด (Partograph) มาใช้ด้วยความเข้าใจ เพื่อช่วยให้การ
คลอดด าเนินไปอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 

องคประกอบของกราฟดูแลการคลอด 
กราฟดูแลการคลอดประกอบดวย 3 สวน (สุรศักดิ์ ฐานีพานิชยกุล,มปป) คือ การบันทึกภาวะของทารกใน

ครรภ (Condition of fetus)  การบันทึกความกาวหนาของการเจ็บครรภ (Progress of labor) และการบันทึกภาวะ
ของมารดา (Condition of mother) 

สิ่งที่ต้องบันทึกใน Partograph 
1. การบันทึกสภาวะทารกในครรภ์ อยู่ส่วนบนสุดของ partograph แบ่งเป็น

1.1 อัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ (FHR) เป็นจ านวนครั้ง/นาที อัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ ( 
Fetal heart rate) ตารางบนสุดของแผน partograph แต่ละช่องเท่ากับ 10 ครั้ง/นาที เริ่มตั้งแต่ 100 – 180 ครั้ง/นาที 
การบันทึกให้ท าทุก 1 ช่ัวโมงหรือ ครึ่งช่ัวโมง โดยใช้เครื่องหมาย “. ” จุด 

1.2 ลักษณะเยื่อหุ้มทารก (membranes) น ้าคร ่า (liquor) ทั้งจ านวนและสี ลักษณะของเยื่อหุ้มทารกและ
ลักษณะของน ้าคร ่า (Membranes and liqour) ช่องบันทึกอยู่ต ่ากว่า FHR ลงมา จะท าการบันทึกเมื่อมีการตรวจภายใน 
โดยใช้ตัวย่อแทนคือลักษณะของเยื่อหุ้มทารก ดังนี้ 

I = membranes intact (ถุงน ้ายังไม่แตก) 
R = membranes rupture (ถุงน ้าแตกแล้ว) 
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SRM = spontaneous rupture of membranes (ถุงน ้าแตกเอง) 
ARM = artificial rupture of membranes (เจาะถุงน ้า) 
C = clear liqour draining น ้าคร ่าใสปกติ 
M = meconium stained liquor draining น ้าคร ่ามีขี้เทาปน 
A = ถุงน ้าแตกแล้วแต่ตรวจภายในไม่พบน ้าคร ่า 
B = blood stained (น ้าคร ่ามีเลือดปน) 

         1.3 การปรับตัวของศีรษะทารก (moulding) เป็นภาวะปกติของทารกในขณะเจ็บครรภ์คลอด เพื่อลดความกว้าง
ของกระโหลกศีรษะ(BPD)เพื่อสะดวกในการผ่านเข้าสู่อุ้งเชิงกราน และช่องคลอด ในกรณีที่ moulding มากเกินไป อาจ
แสดงถึงขนาดทารกที่โตเกินไปส าหรับเชิงกรานมารดา การบันทึกใช้สัญญลักษณ์ดังนี้ 

O ศูนย์ส าหรับภาวะปกติของกระโหลกศรีษะ ทารกโดยกระดูกกระโหลกของศีรษะทารก จะแยกห่างพอสมควร 
สามารถคล า sagital suture ได้ชัดเจน 

+ กะโหลกศีรษะเคลื่อนมาชิดกันพอดีท าให้คล าร่องตรงกลางกระโหลกศีรษะไม่ชัดเจน จะได้เป็นเส้น 
++ มีการเกยกันของกระโหลกศีรษะ (overlapping) คล าได้กระโหลกเหลื่อมกันอยู่ 
+++ มีการเกยกันของกระโหลกศีรษะมาก ( severe overlapping) คล าได้กระโหลกเหลื่อมกันมากกว่า 0.5

เซนติเมตร 

2.การบันทึกความก้าวหน้าของการคลอด (Progression of labour) 
กราฟดูแลการคลอดใช้บันทึกความก้าวหน้าของการคลอด (Progression of labour) ในระยะที่ 1 ของการ

คลอดเท่านั้น (Oladapo OT  et al, 2006)   โดยบันทึก ใน Latent phase (ระยะปากมดลูกเปิดช้า) และ Active 
phase (ระยะปากมดลูกเปิดเร็ว) 

1. ระยะปากมดลูกเปิดช้า (Latent phase ) เริ่มตั้งแต่เจ็บครรภ์คลอดจรงิ(มดลกูบีบรัดตัวสม า่เสมอ อย่างน้อย
2 ครั้งใน 10 นาทีนานไม่น้อยกว่า 20 วินาที) จนปากมดลูกเปิด ประมาณ 3 ซม. ปกติระยะนี้ไม่เกิน 8 ชม. ถ้านานกว่า 8 
ช่ัวโมง ต้องตรวจสอบหาสาเหตุหรือส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลที่มีความพร้อม 

2.ระยะปากมดลูกเปิดเร็ว (Active phase) เริ่มตั้งแต่ปากมดลูกเปิด 3 ซม.ขึ้นไป (ร่วมกับการเจ็บครรภ์จริง)
จนกระทั่งปากมดลูกเปิดหมด (ปกติการบีบรัดตัวที่ดีคือ 3 ครั้งใน 10 นาทีนาน 40-60 วินาที) ระยะนี้จะมีอัตราการขยาย
ของปากมดลูก 1 เซนติเมตรต่อช่ัวโมง หรือมากกว่านี้ 

3. เส้น Alert line เป็นเส้นที่ลากจากต าแหน่ง 3 เซนติเมตร ไปยังต าแหน่ง 10 เซนติเมตรในแนวทะแยง แทน
อัตราการเปิดขยายของปากมดลูก 1 เซนติเมตรต่อช่ัวโมง โดยเริ่มที่ต าแหน่งช่ัวโมงท่ี 8 เมื่อลากผ่าน alert line หมายถึง
ปากมดลูกเปิดช้ากว่า 1 เซนติเมตร/ช่ัวโมง จะท าให้ระยะการคลอดยาวนาน ขึ้น จึงควรตัดสินใจส่งต่อหรือถ้ามีความ
พร้อมท าคลอดได้ทุกวิธีก็ดูแลอย่างใกล้ชิดมากข้ึน 

4. เส้น Action line เป็นเส้นที่ลาก ขนานกับเส้น Alert line ไปทางขวา 4 ช่ัวโมง ถ้าลากมาถึงหรือผ่านเส้น
action line แสดงว่าความกา้วหน้าของการคลอดล่าช้ามาก ต้องรีบหาสาเหตุและให้การรักษาทันที 
การบันทึกความก้าวหน้าของการคลอดประกอบด้วย 

1. การเปิดขยายของปากมดลูก (Cervical dilatation) จะมีตารางเพื่อบันทึกกราฟในแนวตั้งจะแบ่งเป็น ช่อง
ซึ่งแสดงถึงการเปิดของปากมดลูก 1 ช่องเท่ากับ 1 เซนติเมตร แนวนอนจะแบ่งเป็น 24 ช่อง จาก 0 ถึง 24 ซึ่งแสดงถึง
จ านวนช่ัวโมง 1 ช่อง = 1 ช่ัวโมง ของการเปิดของปากมดลูกให้บันทึกด้วยเครื่องหมาย กากบาท “X” การตรวจภายใน
ครั้งแรกต้องตรวจดูการเปิด ของปากมดลูก ,ความบางตัว (Effacement), สภาพของถุงน ้า ระดับของส่วนน า(Station), 
ความกว้างของทางคลอด (ความชัดเจนของ ischial spine) และความโค้งของกระดูก sacrum การบันทึกเมื่อผู้คลอดมา
ในระยะ Latent phase ให้เริ่มบันทึกตั้งแต่เจ็บครรภ์จริง และการบันทึกเมื่อผู้คลอดมาในระยะ Active phase ให้เริ่ม
บันทึกเมื่อปากมดลูกเปิด 4 เซนติเมตร.การบันทึกการเปิดขยายของปากมดลูกให้ท าบนเส้น Alert line ด้วยเครื่องหมาย 
“X”ลงเวลาที่ตรวจในช่องเวลาให้ตรงกับ “X” 
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2. การเคลื่อนต ่าลงของศีรษะทารก (Descent of fetal head)  
ความก้าวหน้าของการเจ็บครรภ์คลอดที่ดีต้องมีการเปิดของปากมดลูก ประเมินโดยการตรวจทางหน้าท้อง

เหนือกระดูกหัวหน่าว และแบ่งเป็น 5 ระดับโดยใช้บริเวณหน้าผาก (Sinciput = S) และท้ายทอย (Occiput = O) เป็น
จุดเปรียบเทียบ (Landmark) รวมทั้งส่วนน า(Vertex = V) โดยใช้นิ้วมือชิดกัน 5 นิ้ว 

  ระดับ 5/5 ศีรษะทั้งหมดอยู่เหนือกระดูกหัวหน่าว ดังนั้น O,S และ V จะอยู่เหนือกระดูกหัวหน่าว โดยใช้
นิ้วมือชิดกัน 5 นิ้ว 

  ระดับ 4/5 คล าOcciput ได้ชัดเจน Sinciput อยู่สูงจะได้ 4 นิ้วมือชิด 
  ระดับ 3/5 Occiput พอคล าได้ Siciput คล าได้ชัดเจน วัดทางหน้าท้องจะได้ 3 นิ้วมือชิด 
  ระดับ 2/5 Occiput ถึงกระดูกหัวหน่าว Sinciput พอคล าได้ระดับ Vertex อยู่ตรง ischialspine ตรวจ

ทางหน้าท้องได้ 2 นิ้วมือชิด 
  ระดับ 1/5 คล าได้แต่ Sinciput 1 นิ้วเหนือกระดูกหัวหน่าว 
  ระดับ 0/5 คล าไม่ได้เลยทั้ง O, S, และ V 
การบันทึกกราฟระดับศีรษะทารก ใช้ตารางเดียวกับการเปิดของปากมดลูก โดยในแนวตั้งซ้ายมือสุ ดจะ

ก าหนดระดับตั้งแต่ตั้งแต 0 ถึง 5 (Descent of head) แต่ละช่องมีตัวเลขก ากับเช่นเดียวกับการเปิดขยายปากมดลูก การ
บันทึกใช้วงกลม “O” เป็นเครื่องหมายแทน และช่วงเวลาของการบันทึกก็เช่นเดียวกับการเปิดขยายของปากมดลูก ให้
ลากเส้นตรงเช่ือมระหว่างเครื่องหมาย “O” แต่ละจุดเนื่องจากการตรวจทางหน้าท้องอาจไม่ได้รับการฝึกหัดมาก่อน จึง
อาจใช้การตรวจภายในแทน แต่ถ้าหากมี Caput succedaneum ใหญ่ๆ ก็ควรตรวจทางหน้าท้องเปรียบเทียบการตรวจ
ระดับศีรษะทางหน้าท้องกับการตรวจภายใน Station จากการตรวจภายใน การเคลื่อนลงของศีรษะจากการตรวจทาง
หนา้ท้อง 

เปรียบเทียบการการตรวจระดับศีรษะทางหน้าท้องกับการตรวจภายใน 
Stationจากการตรวจภายใน การเคลื่อนต่ าลงของศีรษะจากการตรวจหน้าท้อง 

- 2 (Float)5/5 
- 1 4 (4/5) 
  0 3 (3/5) 
+ 1 2 (2/5) 
+ 2 1 (1/5) 

 

3. การบีบรัดตัวของกล้ามเนื้อมดลูก (Uterine contraction) ความก้าวหน้าของการคลอดที่ดีต้องมกีารบีบรัด
ตัวของกล้ามเนื้อมดลูกท่ีดดี้วย การบีบรัดตัวประกอบด้วยความถี่ (frequency) นับเป็นจ านวนครั้งใน 10 นาที และ
ระยะเวลาของการแข็งตัว (duration) แตล่ะครั้งเป็นวินาท ีโดยมีหลกัเกณฑ์ในการบันทึก คือ 

   3.1. แต่ละช่องมีค่าเท่ากับ 1 contraction เช่น ส าหรับ 2 contraction ต้องใช้ 2 ช่องส าหรับความถี่ 
   3.2. การบันทึกระยะเวลาของการบีบรดัตัว ท าโดยการระบายด้วยปากกา หรือดินสอในลักษณะดังนี้ 
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การแปลผลการบันทึกจากภาพ เป็นดังนี้ 
ครึ่งช่ัวโมงแรก มดลูกบีบรัดตัว 2 ครั้ง แต่ละครั้ง นานไม่ถึง 20 วินาที 
ครึ่งช่ัวโมงท่ี 3 มดลูกบีบรัดตัว 3 ครั้ง แต่ละครั้งนาน น้อยกว่า 20 วินาที 
ครึ่งช่ัวโมงท่ี 6 มดลูกบีบรัดตัว 4 ครั้ง แต่ละครั้งนาน 20 - 40 วินาที 
ครึ่งช่ัวโมงท่ี 7 มดลูกบีบรัดตัว 5 ครั้ง แต่ละครั้ง นานกว่า 40 วินาที 

สภาวะของมารดา (Maternal condition) 
การบันทึกสภาวะของมารดา จัดอยู่ในช่วงสุดท้ายของแผ่นกราฟ ได้แก่ Vital signs ในส่วนบนและการตรวจ

ปัสสาวะในส่วนล่างการบันทึก Vital signs แบ่งเป็น ความดันโลหิต Blood pressure (BP) กับ ชีพจร (Pulse rate) จะ
อยู่ในตารางบน ส่วนอุณหภูมิร่างกายจะอยู่ตรงกลาง โดยมีวิธีการบันทึก ดังนี้คือ 

ความดันโลหิต : ให้ใช้เครื่องหมาย        แทนโดยลูกศรบนช้ีที่ต าแหน่งsystolic BP และลูกศรล่างช้ีที่ต าแหน่ง
diastolic BP 

ชีพจร : ให้ใช้เครื่องหมาย       แทน และบันทึกลงตรงต าแหน่งเลขซ้ายมือและให้ตรงกับเวลาที่บันทึก 
อุณหภูมิร่างกาย : ให้ใช้ตัวเลขก ากับลงไปเลย (องศาเซลเซียส) 

ความถี่ของการบันทึก ให้ขึ้นอยู่กับแบบแผนของห้องคลอดนั้นๆ เช่น วัดความดันโลหิตและชีพจรทุก 1ช่ัวโมงและวัด
อุณหภูมิร่างกายทุก 4 ช่ัวโมงเป็นต้น ในกรณีที่มีความเสี่ยงบางอย่างอาจต้องวัดให้บ่อยมากขึ้นการตรวจปัสสาวะ ที่
ก าหนดให้มี 3 อย่าง คือ การตรวจ protein, acetone และ จ านวน (volume) ความถี่ในการบันทึกข้ึนกับห้องคลอดใน
แต่ละแห่ง ในประเทศไทยนิยมการตรวจ urine sugar และ protein ในขณะแรกรับ ไม่นิยมตรวจ acetone 
 
การใช้ยาและการรักษา 

แบ่งเป็นสองส่วนคือ การให้ Oxytocin และการยาและสารน ้าต่างๆ ส่วนน้ีจะอยู่เหนือต่อการบันทึกสภาวะของ
มารดา หรืออยู่ใต้การบันทึกการบีบรัดตัวของมดลูก 

1 การให้ Oxytocin ไม่จ าเป็นต้องให้ทุกราย การให้oxytocin มีอยู่2 กรณีคือ ใช้ก่อให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอด 
(Medical induction) และช่วยเสริมการเจ็บครรภ์คลอด (Augmentation) ในกรณีที่ใช้ oxytocin ให้ระบุจ านวนตัวเลข
ในช่อง ‘oxytocin” U/500 ml (U=unit) เช่น 5 หรือ10 unit และระบุจ านวนหยด (ควรใช้เป็น microdrip) ต่อนาทีใน
ช่องด้านล่าง เช่นเริ่มจาก10 microdrops/นาที 

2) การให้ยาและการรักษา ให้บันทึกในช่องที่ก าหนดไว้ใต้ต่อช่องของ oxytocin เช่นให้ 5%D/NSS 1000 cc 
ให้ยาแก้ปวด,ยาลดความดันโลหิต (Nepresol) หรือ magnesium sulfate เป็นต้น ให้ระบุเวลาที่ให้ยาหรือสารน ้าด้วย 

เมื่อบันทึกกราฟดูแลการคลอดแล้ว สามารถน ามาประเมินความก้าวหน้าของการคลอดว่าผิดปกติหรือไม่ เพื่อ
น ามาเป็นแนวทางในการให้การพยาบาลต่อไป  
 
บทบาทพยาบาลและผดุงครรภ์กับการน ากราฟดูแลการคลอดไปใช้ 

เมื่อพบความผิดปกติของความก้าวหน้าของการคลอดให้พยาบาลประเมินดังต่อไปนี้ 
1 ระยะ latent phase ยาวนานผิดปกติ (prolonged) ถาหญิงตั้งครรภมาโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใน

ระยะ latent phase (ปากมดลูกเปดนอยกวา 3 เซนติเมตร) และอยูในระยะนี้ตอไปนานมากกว่า 8 ช่ัวโมง ถือวา
ผิดปกติตองใหการรักษา หรือในสถานพยาบาลที่ไมมีความพรอม ตองรีบสงตัวไปรักษา 
ตอทันที 

2 เมื่อเสนกราฟลากผานเสน alert lineในระยะ active phase ที่ปกติเสนกราฟที่เกิดจากการเปดขยายของ
ปากมดลูกจะอยูบนดานซายหรืออยูบน เสน alert line ซึ่งบงถึงอัตราการเปดขยายของปากมดลูก 1 เซนติเมตรตอช่ัว
โมง หรือมากกวา แตถาเสนกราฟลากผานเสน alert line ไปทางขวาจะเปนสัญญาณเตือนวาระยะเวลาของการเจ็บครรภ
คลอดอาจจะยาวนานกวาปกติ 
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ในกรณีที่เสนกราฟลากผานเสน alert line ไปทางขวา ควรปฏิบัติดังนี้ 
   2.1 ในสถานพยาบาลที่ไมพรอมส าหรับการคลอดผิดปกติหรือตองใชวิธีการผาตัด เชน สถานีอนามัยหรือ

โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก ใหรีบสงตอหญิงตั้งครรภดังกลาว ไปรักษาตอยังโรงพยาบาลที่มีความพรอมมากกวายกเวนว
าใกลคลอดมากแลวและประเมินแลววาสามารถคลอดเองได ความจ าเปนในการสงตอในขณะนี้เพื่อใหสถานพยาบาลที่รับ
หญิงตั้งครรภดังกลาว มีเวลาพอเพียงในการดูแล และประเมินความกาวหนาของการเจ็บครรภเมื่อเสนกราฟลากถึงเสน 
action line 

   2.2  ในสถานพยาบาลที่มีความพรอม ใหเจาหนาที่เอาใจใสและตดิตามดูแลความกาวหนาอยางใกลชิด ถายัง
ไมไดเจาะถุงน า้ก็ใหท าในระยะนี ้

3 เมื่อเสนกราฟลากถึงหรือเลยเสน action line ดังไดกลาวแลววาเสน action line คือเสนท่ีลากขนานกับเสน 
alert line ไปทางขวา หางกัน 4 ช่ัวโมง เมื่อเสนกราฟลากมาถึงหรอืลากผาน action line ตองรีบหาสาเหตุของความล
าชา และใหการรักษาที่เหมาะสมตอไป ข้ันตอนน้ีควรท าในสถานพยาบาลที่มีความพรอมเทานั้น 

เพื่อให้เห็นบทบาทที่ชัดเจนพยาบาลผดุงครรภ์ควรใช้กราฟดูแลการคลอดเป็นเครื่องมือในการติดตามการคลอด 
และให้ความช่วยเหลือตามขอบเขตของวิชาชีพให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติขององค์การอนามยัโลก ดังนี้ 

1. แนวทางการปฏิบัติให้เริ่มบันทึกเมือ่ 
1.1 เริ่มเจ็บครรภจ์ริง 
1.2 ถุงน้ าคร่ าแตก ยังไม่เจ็บครรภแ์ละเริ่มให้ Oxytocin 
1.3 เจาะถุงน้ า ไม่ว่าจะให้ Oxytocin ไม่ว่าจะเริม่ให้ Oxytocin มาก่อนหรือไม ่
1.4 ถ้าเร่งคลอด ให้บันทึกเมื่อเข้าสู่ระยะเจ็บครรภ์จริงหรือเมื่อถุงน ้าแตก 

2.  การตรวจภายใน ให้ท าทุก 4 ช่ัวโมง ทุก 1-2 ช่ัวโมงถ้ามีข้อบ่งช้ี 
3.  การวัด Vital signs ให้ท าตามความเหมาะสมแตล่ะแห่งแตไ่ม่ควรนานเกิน 4 ชม. 
4.  การตรวจการหดรดัตัวของมดลูก ให้ท า ทุก 2 ชม.ใน latent phase ทุก1 ชม.ใน active phase 

หรือเมื่อให Oxytocin ให้ท าตรวจก่อนการเพิ่มจ านวนหยด 
5.  การตรวจการเคลื่อนต ่าลงของศีรษะทารกทางหน้าท้อง ต้องท าก่อนการตรวจภายในทุกครั้ง 
6. การฟัง FHS ต้องท า ทุก 1 ช่ัวโมงใน latent phase และ ทุก 1/2 ชม. ใน active phase หรือเมื่อให้  

Oxytocin 
7. เมื่อ Prolonged latent phase (มากกว่า 8 ช่ังโมง) ให้ประเมินทางคลินิก (medical assessment) 

ถ้าปกติ ดูวาเปน true labor pain หรือไม่ ถ้าเป็นให้เจาะถุงน ้าและให้ Oxytocin หลังให้ครบ 8 ช่ัวโมงถ้ายังไม่เข้า 
active phase ให้น าไปผ่าตัดคลอด 

8. เมื่อเส้นกราฟเลยไปอยูร่ะหว่างalert line และ action line ใหเ้จาะถุงน ้า ยังไม่ต้องให้ Oxytocin และให้
ประเมินการตรวจภายในหลังจากครบ 4 ช่ัวโมง 

9. เมื่อกราฟลากผ่านเส้น action line ให้ประเมินทางคลินิก (medical assessment) ถ้าปกติให้ปฏบิัติดังนี ้
   9.1 ใหสารน ้าเขาหลอดเลือด 
   9.2 ให้ปัสสาวะเองหรือสวนปสัสาวะ 
   9.3 ให้ยาแก้ปวดถ้าปวดมาก 
   9.4 เริ่มให้ Oxytocin ถ้ายังไมไ่ด้ให้มาก่อนและมดลูกหดรัดตัวไมด่ี 
   9.4 ถ้า 3 ช่ัวโมงแล้วไม่มีความก้าวหน้า ให้เตรียมมารดาเพื่อพร้อมผ่าตดัคลอดทางหน้าท้อง 
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บทสรุป 

กราฟดูแลการคลอด (partograph) เป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้พยาบาลและผดุงครรภ์ตดิตามมารดาและทารกใน
ระยะที่ 1 ของการคลอด สามารถคัดกรองการคลอดผดิปกตไิดร้วดเร็ว หรือการส่งต่อ และสามารถลดอุบัติการณ์ การ
ป่วย และตายของมารดา และทารกปริก าเนิดได้ สามารถน ามาใช้เพือ่เพิ่มคุณภาพการดูแลการคลอด  
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วัยรุ่นตั้งครรภ์:จุดเปลี่ยนที่ท้าทาย 
Teenage Pregnancy : Turning Point Challenge 

จารีศรี กุลศิริปัญโญ* 
Jareesri Kunsiripunyo, R.N., M.N.S., Ph.D. 

บทคัดย่อ 

ในปัจจุบัน เมื่อได้ยินด้านลบของวัยรุ่นตั้งครรภ์มักท าให้ผู้เกี่ยวข้องรู้สึกยุ่งยาก ล าบากใจ ทั้งๆที่ทราบความจริง
กันอยู่แล้วว่าการตั้งครรภ์วัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่ยากล าบากส าหรับมารดาและทารก ทั้งเรื่องความเสี่ยงในด้านสุขภาพ การ
หยุดพักการศึกษา การใช้ยาและสารเสพติด การทารุณกรรมเด็ก, ความรุนแรงในครอบครัว, ความยากจน, ภาวะซึมเศร้า
และอื่นๆ แทนที่จะมองว่าการตั้งครรภ์วัยรุ่นเป็นความล้มเหลวควรเปลี่ยนมุมมองว่าวัยรุ่นตั้งครรภ์อาจจะเป็น เป็นจุด
เปลี่ยนที่ท้าทาย เพราะส าหรับส าหรับวัยรุ่นบางคนการตั้งครรภ์ช่วยให้ชีวิตพวกเขาประสบความส าเร็จมากข้ึน หากเรามี
กลุ่มให้ความช่วยเหลือสนับสนุน และสามารถเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคคลที่ช่วยให้พวกเขาผ่านช่วงชีวิต
จริงที่ส าคัญนี้ไปได้  

ค าส าคญั: วัยรุ่นตั้งครรภ์,จดุเปลี่ยนท่ีท้าทาย 

Abstract 
At present, we are all a little tired of hearing the negative aspects of teenage pregnancy. We 

know that teenage pregnancy is a difficult time for mother and baby to face health problems, finish 
their educations, an increased risk for drugs and substance abuse, violence, child abuse, domestic 
violence, poverty, depression, and the list goes on.  Instead of looking that teenage pregnancy is 
failing.We looking at the different view, Teenage pregnancy can be a turning point challenging time. 
For some teens, pregnancies actually helped them to lead more successful lives. That’s why we have 
created a specialized support group just for pregnant teens to help them through this critical period 
real-life experiences.  

Keywords: teenage pregnancy, Turning Point Challenge 

บทน า 
สถานการณ์การตั้งครรภ์ในกลุ่มแม่วัยรุ่น อายุระหว่าง 13-19 ปี เป็นปัญหาในสังคมที่สะสมมาอย่างต่อเนื่อง 

จากสถิติสาธารณสุข (ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2557) พบว่าภาวะเจริญพันธุ์
ในประเทศไทยได้ลดต ่ากว่าระดับทดแทน อัตราการเจริญพันธุ์รวมได้ลดลงถึงระดับ 1.5 ซึ่งจากการส ารวจประชากรหญิง 
1,000 คน ปี 2539 มีการตั้งครรภ์ 31 คน และในปี 2554 ลดลงเหลือ 24 คน ขณะที่อัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่น อายุ 
15 -19 ปี ต่อหญิงวัยเดียวกัน 1,000 คน ในช่วง 11 ปีมีแนวโน้มสูงขึ้นมาเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 2546 ถึง ปี 2550 และลดลงใน
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ปี 2551 ที่อัตรา 39.79 หลังจากนั้นก็มีแนวโน้มสูงขึ้นโดยในปี 2554 มีอัตราสูงสุดที่ 46.60 และค่อยๆลดลง ในปี 2556 
ที่อัตรา 41.54 อนาคตประเทศไทยอาจต้องเผชิญปัญหา “เด็กด้อยคุณภาพ” ถ้าสภาวะการมีบุตรของวัยรุ่นไทยไม่ได้รับ
การแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง การพัฒนาคุณภาพประชากรต้องเริ่มตั้งแต่การเกิด โดยมีการเตรียมความพร้อมพ่อแม่ก่อน
ตั้งครรภ์ดูแลครรภ์ขณะคลอด และหลังคลอดทั้งแม่และทารก การเกิดที่มีคุณภาพจะต้องเป็นผลมาจากการตั้งครรภ์ที่
ผู้หญิงมีความพร้อมและตั้งใจ การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนนอกจากเป็นสาเหตุการติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ
เอดส์เพิ่มขึ้น (วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์, 2553)  ยังเป็นสาเหตุของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและไม่ตั้ งใจอีกด้วย จะเห็นได้ว่า
ในช่วง ปี 2551 –2555 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของเยาวชนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่ากระทรวง
สาธารณสุขได้ออกนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติฉบับที่ 1 ด าเนินการในปี 2553-2557 มี
จุดประสงค์ข้อหนึ่งคือ ลดปัญหาการตั้งครรภ์ของมารดาอายุต่ ากว่า 20 ปีก็ตาม แต่ประเทศไทยยังคงมีสถิติผู้หญิง
ตั้งครรภ์โดยมีอายุต่ ากว่า 20 ปี สูงข้ึนอย่างต่อเนื่องในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา เรามีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นตั้งครรภ์
กันอย่างกว้างขวางในหลายๆแง่มุม เช่นการหาสาเหตุของการตั้งครรภ์ ปัญหาด้านสุขภาพในระยะตั้งครรภ์และระยะ
คลอด ปัญหาด้านจิตสังคม ปัญหาการทารุณกรรมและสัมพันธภาพของมารดาและทารก ปัญหาด้านการปรับตัวและแบบ
แผนในการด าเนินชีวิต เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการศึกษาดังกล่าว ท าให้เราได้ผลการวิจัยที่หลากหลายประเด็น เช่นทราบ
สาเหตุว่าส่วนใหญ่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่พร้อม ขาดความรู้ในการป้องกันทั้งก่อนและหลังการมีเพศสัมพันธ์ 
ส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งเสี่ยงต่อการท าแท้งผิดกฎหมาย และส่งผลกระทบต่อเด็กท่ีจะเกิดมา 
(ศรุตยา รองเลื่อน, ภัทรวลัย ตลึงจิตร และสมประสงค์ ศิริบริรักษ์ , 2555) หลายหน่วยงานพยายามเข้ามาช่วยแก้ไข
ปัญหาในหลากหลายรูปแบบเพื่อน าไปหาทางป้องกันแก้ไข.แต่สถิติการตั้งครรภ์วัยรุ่นกลับมีแนวโน้มที่สูงขึ้น (ส านัก
อนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2558) คงถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยต้องยอมรับความจริงว่า
วิธีการแก้ปัญหาโดยการพยายามลดจ านวนมารดาวัยรุ่น ควรต้องท าควบคู่ไปกับการให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์
แล้วให้สามารถผ่านช่วงวิกฤติของชีวิตไปให้ได้ แทนที่จะมองในเชิงลบ ควรมองเป็นโอกาสในการเรียนรู้ชีวิตจริง เป็นจุด
เปลี่ยนท่ีท้าทายให้มารดาวัยรุ่นผ่านประสบการณ์จริง และสร้างกลุ่มเพ่ือสนับสนุน ประคับประคองกันและกัน 
ให้เกิดมุมมองใหม่ในการด าเนินชีวิต  

ผลกระทบของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
ผลกระทบของการตั้งครรภ์ที่มีต่อตัววัยรุ่นตั้งครรภ์ มีทั้งผลกระทบทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านครอบครัว 

และสังคม ดังนี ้
1. ผลกระทบทางด้านร่างกาย การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจะท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่าการตั้งครรภ์ในสตรี

ที่มีอายุมากกว่า 20 ปี  ภาวะแทรกซ้อนที่ เกิด ขึ้นมี ได้ทั้ งในระยะตั้ งครรภ์  ระยะคลอด และระยะหลังคลอด 
ภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ ได้แก่ การมีภาวะโลหิตจาง ภาวะทุพโภชนาการ ภาวะความดันโลหิตสูงระหว่าง
ตั้งครรภ์ การแท้งบุตร และการคลอดก่อนก าหนด เนื่องจากสตรีวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์มักจะขาดความสนใจในการดูแลตนเอง 
มีการฝากครรภ์ล่าช้า หรือไม่มีการฝากครรภ์ ส าหรับภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด ได้แก่ การที่ศีรษะทารกไม่ได้สัดส่วน
กับเชิงกรานมารดา และภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด ได้แก่การตกเลือดหลังคลอด และมีการฉีกขาดของหนทาง
คลอดมาก (Pillitteri, 1995) ซึ่งภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวจะสามารถป้องกันได้โดยวัยรุ่นตั้งครรภ์ มีการไปฝากครรภ์ตั้งแต่
ในระยะไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์และฝากครรภ์อย่างเนื่อง  วัยรุ่นตั้งครรภมักจะไปฝากครรภ์ล่าช้า เนื่องจากไม่
ยอมรับการตั้งครรภ์ มีความยุ่งยากเกี่ยวกับการวางแผนอนาคตของตนเอง และมีฐานะยากจน ภาวะแทรกซ้อนจากการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นจะมากกว่าผู้ที่มีอายุเกินกว่า20 ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีฐานะยากจน เกิดภาวะทุพโภชนาการ ไม่ได้ฝาก
ครรภ์หรืออายุน้อยกว่า17 ปี ยิ่งอายุน้อยเท่าใดก็ยิ่ง มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ทั้งในระยะ
การคลอด ระยะคลอดและหลังคลอดได้มากข้ึน 

ผลกระทบที่เกิดกับทารกได้แก่การคลอดก่อนก าหนด และทารกน้ าหนักน้อย นอกจากนี้ในระยะยาวยังพบว่า
มารดาวัยรุ่นท่ีไม่สามารถเรยีนรูแ้ละเข้าใจพฤติกรรมและอารมณข์องบุตร ไม่มีความอดทนในการตั้งครรภ์ท าให้เกิดการท า
แท้ง หรือถ้าคลอดบุตรการเลี้ยงดูบุตรจึงอาจท าให้เกิดการทอดทิ้งบุตร ท าร้ายร่างกายหรืออาจถึงขั้นฆ่าบุตรของตนได้ 
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(ศรีเพ็ญ ตันติเวสส, ทรงยศ พิลาสันต์, อินทิรา ยมาภัย, ชลัญธร โยธาสมุทร, อภิญญา มัตเดช ,และณัฐจรัส เองมหัสกุล, 
2556) ทารกที่เกิดจากวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่ยากจนมักมีภาวะทางโภชนาการที่ต่ า ส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านจิตสังคม อีกทั้ง
มารดาในกลุ่มนี้ยังมีปัญหาด้านพฤติกรรมด้วยจากการศึกษาของเฟอร์สเตนบอร์กและคณะ (Furstenberg et. al, 1987 
cited in May & Mahlmeister, 1994) พบว่าผลกระทบต่อบุตรในวัยเรียนและวัยรุ่น ซึ่งศึกษาติดตามบุตรของมารดา
วัยรุ่นในช่วง 17 ปีต่อมา พบว่าส่วนใหญ่จะมีความล้มเหลวทางด้านการเรียน โดยร้อยละ 50 มีการเรียนซ้ าช้ัน ร้อยละ 40 
มีปัญหาเกี่ยวกับระเบียบวินัย ขาดเรียน มีพฤติกรรมรุนแรงและถูกพักการเรียน (สุพิชฌาย์ สีหะวงษ์, 2554)  ส่วนหนึ่งมี
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์เร็วและมีปัญหาการตั้งครรภ์ ส่วนหนึ่งมีปัญหาการหนีออกจากบ้าน มีปัญหาด้านกฎหมาย และมี
ปัญหาการใช้สารเสพติด 

2. ผลกระทบทางด้านจิตใจ เมื่อมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านฮอร์โมนท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์และจิตใจ หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมักจะมีอารมณ์แปรปรวนง่าย มักครุ่นคิดถึงแต่เรื่องของตนเอง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเป็นการตั้งครรภ์ที่ยังไม่พร้อมหรือเป็นการตั้งครรภ์นอกสมรสจะท าให้หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น  มีความ
กลัวว่าผู้ปกครองจะรู้วิตกกังวล สับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รู้สึกอับอาย บางคนอาจไม่ต้องการทารกในครรภ์ ละแก้ไข
ปัญหาด้วยการท าแท้ง (สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล, 2555) นอกจากนั้นหญิงตั้งครรภ์ไม่ได้รับการยอมรับจากบิดาของทารก
ในครรภ์ถูกปฏิเสธความรับผิดชอบ ถูกทอดทิ้ง หรือไม่ได้รับการยอมรับจากบิดามารดาอาจท าให้สตรีวัยรุ่นรู้สึกไร้คุณค่า
และอาจฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 

3.ผลกระทบต่อครอบครัว บิดามารดาและสมาชิกในครอบครัวของวัยรุ่นตั้งครรภ์ โดยเฉพาะเป็นการตั้งครรภ์
นอกสมรสหรือตั้งครรภ์ในวัยเรียน มักจะมีความโกรธ ผิดหวังและอับอายเมื่อทราบว่าบุตรสาวตั้งครรภ์จึงมักไม่ยอมรับ
การตั้งครรภ์ และถูกฝ่ายชายปฏิเสธ ไม่รับผิดชอบ อาจมีการกีดกัน ไม่ให้ฝ่ายชายเกี่ยวข้องกับบุตรที่เกิดมา (สุรศักดิ์ ฐานี
พานิชสกุล, 2555) บางครอบครัวอาจต้องมีภาระหรือมีปัญหาการเลี้ยงดูทั้งมารดาวัยรุ่นและบุตรที่เกิดมาเพิ่มขึ้นด้วย 
โดยเฉพาะในครอบครัวท่ีมีรายได้น้อย จึงอาจน ามาซึ่งความเครียดของครอบครัวได้ 

4.ผลกระทบต่อสังคม ผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ได้แก่ปัญหาเกี่ยวกับการท าแท้ง
ซึ่งเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและศีลธรรม นอกจากนั้นการที่สังคมต้องแบกรับภาระเลี้ยงดูเด็กที่ถูกทอดทิ้งและมี
ปัญหาครอบครัว ท าให้รัฐบาลสูญเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องการเลี้ยงดูการจัดการศึกษา การรักษาพยาบาล และสวัสดิการ
สังคมอื่น ๆ แก่เด็กเหล่านั้นเป็นจ านวนมากในแต่ละปีด้วย วัยรุ่นตั้งครรภ์โดยเฉพาะถ้าเป็นการตั้งครรภ์นอกสมรสหรือ
ตั้งครรภ์ในวัยเรียน อาจถูกต าหนิติเตียนและไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัว สังคม ท าให้ต้องแยกจากสังคม กลุ่มเพื่อน 
(มาลีวัล เลิศสาครศิริ, 2557) และถ้าไม่ได้รับการยอมรับจากฝ่ายชาย อาจต้องเลี้ยงดูบุตรตามล าพัง นอกจากนั้น ถ้ามีการ
สมรสเกิดขึ้นมักพบว่าอัตราการหย่าร้างเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มครอบครัววัยรุ่น (อดิณา ศรีสมบูรณ์ , เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร, 
ฉวีวรรณ อยู่ส าราญ และวรรณา พาหุวัฒนกร, 2554)   

จากผลกระทบดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้วัยรุ่นตั้งครรภ์ ต้องแบกรับปัญหาต่างๆ เป็นช่วงวิกฤติในชีวิต การจะ
ก้าวข้ามผ่านช่วงนี้ไปได้ตัววัยรุ่นเองต้องมีการปรับตัวอย่างมาก และต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหรือตามพัฒน
กิจของการตั้งครรภ์ตามขั้นตอน (Duvall. A, 1977) หากสามารถเผชิญปัญหาขณะตั้งครรภ์และปฏิบัติตามขั้นตอน
ของพัฒนกิจในขณะตั้งครรภ์ได้ส าเร็จจะท าให้ข้ามผ่านจุดเปลี่ยนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
พัฒนกิจของการต้ังครรภ์ในสตรีวยัรุ่น 

วัยรุ่นตั้งครรภ์ที่ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ตามพัฒนกิจของการเป็นมารดาระยะตั้งครรภ์จะ
สามารถปรับตัวเข้ารับบทบาทของการเป็นมารดาซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนกิจของการเป็นมารดาในระยะต่อๆไปได้ ซึ่งพัฒนกิจ
ในระยะตั้งครรภ์ มีดังต่อไปนี้ (May & Mahlmeister, 1994) 

1.การยอมรับการตั้งครรภ์ (Accepting the pregnancy) โดยทั่วไปการตั้งครรภ์น ามาซึ่งความยินดีและ
ความสุขแก่หญิงตั้งครรภ์และครอบครัวถ้าการตั้งครรภ์นั้นเป็นการตั้งครรภ์ที่มีการวางแผนและมีความพร้อมส าหรับการมี
บุตร ซึ่งจะช่วยให้วัยรุ่นตั้งครรภ์มีการยอมรับการตั้งครรภ์ได้ง่าย ในทางตรงข้ามถ้าการตั้งครรภ์นั้น เป็นการตั้งครรภ์ใน
ขณะที่ยังไม่พร้อม เช่น การตั้งครรภ์นอกสมรส ตั้งครรภ์ในวัยเรียน วัยรุ่นตั้งครรภ์จะรู้สึกตกใจ เสียใจ กลุ้มใจ กลัว กังวล
ใจ โดยกลัวว่าครอบครัวและสังคมจะรู้ กลัวหมดอนาคต กลัวจะมีปัญหาการคลอด (ชมพูนุช ดอกค าใต้ , 2555). เป็นต้น 
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วัยรุ่นที่ยังไม่พร้อมในการตั้งครรภ์จะหมกมุ่นอยู่กับปัญหาของตนเอง  ไม่ยอมรับการตั้งครรภ์โดยบางคนจะหาทางออก
โดยการท าแท้ง หรือถ้ามีการด าเนินการตั้งครรภ์ต่อมักขาดความสนใจในการดูแลตนเองและทารกในครรภ์เช่น ไม่ไปฝาก
ครรภ์หรือไปฝากครรภ์ล่าช้า (ดลฤดี เพชรขว้าง, จรรยา แก้วใจบุญ, เรณู บุญทา และ กัลยา จันทร์สุข, 2554) ปฏิบัติตน
ในขณะตั้งครรภ์ไม่เหมาะสม และด าเนินชีวิตเช่นเดียวกับก่อนตั้งครรภ์ 

2.การสร้างสัมพันธภาพกับทารกในครรภ์ การที่วัยรุ่นตั้งครรภ์จะสามารถสร้างสัมพันธภาพกับทารกในครรภ์ได้
นั้นจะต้องรับรู้ว่าทารกในครรภ์เป็นอีกชีวิตหนึ่ง ซึ่งจะสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนเมื่ออายุครรภ์มากขึ้นและทารกในครรภ์
มีการดิ้นเกิดขึ้น อย่างไรก็ดี ผู้ที่มีความพร้อมในการตั้งครรภ์จะมีความรู้สึกรักทารกในครรภ์ได้ตั้งแต่แต่ทราบว่าตนเอง
ตั้งครรภ์ในขณะที่คนที่ไม่พร้อมและไม่ต้องการมีบุตรจะสร้างสัมพันธภาพกับ ทารกในครรภ์ได้ล่าช้าหรือไม่สามารถสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับทารกในครรภ์ บางคนจะรู้สึกร าคาญเมื่อลูกดิ้น บางคนอาจรู้สึกเฉยๆต่อบุตร โดยบางคนอาจรู้สึกท้ังรัก
และเกลียดบุตร การที่ไม่สามารถสร้างสัมพันธภาพกับทารกในครรภ์ได้ส าเร็จอาจท าให้เกิดปัญหาการละเลยไม่สนใจหรือ
ทอดทิ้งบุตรในภายหลังได้ (นภาพร นพพัฒนกุล และวีณา จีระแพทย์, 2557) 

3.การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในตนเองในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในตนเอง แบ่งได้เป็นการปรับตัว
ด้านร่างกายและการปรับตัวด้านจิตใจ 

3.1 การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ต้องมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายทั้งขนาดการ
เคลื่อนไหวและการท าหน้าที่ของร่างกายวัยรุ่นตั้งครรภ์บางคนที่ไม่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายหรือ
ภาพลักษณ์ของตนได้ส าเร็จจะรู้สึกไม่พอใจที่รูปร่างมองดูน่าเกลียด รู้สึกอึดอัดไม่คล่องตัว รู้สึกอายที่ท้อ งขยายใหญ่ขึ้น 
ในขณะที่ผู้ที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายขณะตั้งครรภ์ได้จะรู้สึกพอใจที่ครรภ์ขยายใหญ่ขึ้น ซึ่งแสดง
ว่าลูกแข็งแรงหรือรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติของหญิงตั้งครรภ์ (พิมพ์ศิริ พรหมใจษา , กรรณิการ์ กันธะรักษา และจันทรรัตน์ 
เจริญสันติ, 2557) 

3.2 การเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ซึ่งอาจมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงด้าน
ฮอร์โมน จะมีความรู้สึกหงุดหงิดโมโหง่ายใจน้อย บางคนอาจรู้สึกกลัวและวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของบุตรในครรภ์เช่น 
กลัวลูกพิการ กลัวลูกไม่แข็งแรง บางคนจะกลัวและวิตกกังวลเกี่ยวกับการคลอดอย่างไรก็ดีบางคนรับรู้ว่าตนเองมีอารมณ์
ดีขึ้น และใจเย็นมากขึ้น เนื่องจากการตั้งครรภ์และการมีบุตรท าให้ต้องเป็นผู้ใหญ่ขึ้น (บุญฤทธ์ิ สุขรัตน์, 2557) 

4.การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสัมพันธภาพกับคู่สมรส หญิงตั้งครรภ์จะมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้านสัมพันธภาพกับคู่สมรสใน 2 เรื่องคือจะมีการพึ่งพาอาศัยคู่สมรสมากขึ้นและจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์
ทางบางคนแยกทางกับสามีเพศ (กุลธิดา หัตถกิจพาณิชกุล, 2555) 

5.การเตรียมการคลอดและการเป็นมารดา พัฒนกิจของการเป็นมารดาในระยะตั้งครรภ์จะสมบูรณ์เมื่อตั้งครรภ์
มีการเตรียมตัวเพื่อการคลอดและเตรียมตัวส าหรับบทบาทการเป็นมารดา (Duvall, A, 1977) โดยส่วนใหญ่จะมีการ
พูดคุยสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อการคลอดหาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระยะที่ตั้งครรภ์และระยะ
คลอดรวมทั้งหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดูเด็ก 

6. การยอมรับบทบาทการเป็นมารดาหญิงตั้งครรภ์จะยอมรับบทบาทการเป็นมารดา โดยจะเริ่มเรียนรู้บทบาท
การเป็นมารดาในระหว่างตั้งครรภ์โดยเรียนรู้จากจินตนาการ การสังเกตจากมารดาคนอื่น ๆ การเลือกพฤติกรรมเพื่อ
เลียนแบบหรือหลีกเลี่ยง รวมทั้งการทดลองแสดงบทบาทสมมติโดยการทดลองเลี้ ยงเด็กคนอื่น ๆ การเรียนรู้เหล่านี้จะ
ช่วยให้หญิงตั้งครรภ์ สามารถเตรียมตัวส าหรับบทบาทการเป็นมารดาได้  

จากพัฒนกิจ 6 ขั้นตอนข้างต้น วัยรุ่นตั้งครรภ์ต้องพยายามเรียนรู้ด้วยตนเอง และจากสังคมรอบข้างเพื่อให้ตน
ก้าวผ่านพัฒนาการของชีวิตไปอีกข้ัน และด าเนินชีวิตต่ออย่างมั่นใจ (Friedman, M.M, 1986) 
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การส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นในระยะต้ังครรภ์ 

วัยรุ่นตั้งครรภ์สามารถมีสุขภาพดีโดยได้รับการกระตุ้นให้ดูแลตัวเองและทารกในครรภ์อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม เพราะนอกจากต้องดูแลทารกในครรภ์เพิ่มขึ้นแล้วตัววัยรุ่นเองยังอยู่ในวัยเจริญเติบโตด้วย การส่งเสริมสุขภาพ
ตนเอง สามารถปฏิบัติได้ ดังนี้ 

1. ไปรับบริการฝากครรภ์โดยเร็วอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับการประเมินสุขภาพมารดาและทารกในครรภ์
2. ตรวจค้นหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และรับการรักษาที่ถูกต้องหากตรวจพบความผิดปกติ
3. รับประทานอาหารสุขภาพ ในระหว่างตั้งครรภ์ควรได้รับกรดโฟลิค แคลเซียม เหล็ก โปรตีนฟอสฟอรัส

สารอาหารที่จ าเป็นอ่ืนๆ และวิตามินก่อนคลอด เป็นประจ าทุกวันเพราะช่วยในการเติบโตของตนเองและ
ทารกในครรภ์

4. ออกก าลังกายและบริหารร่างกายอย่างเหมาะสม เข้าร่วมโปรแกรมการบริหารร่างกายเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการคลอด

5. ควบคุมน้ าหนักให้เหมาะสม ด้วยการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ ไม่ปล่อยให้น้ าหนักเพิ่มมากหรือลดมาก
จนเกินไป รวมถึงการวางแผนควบคุมน้ าหนักหลังคลอดด้วย

6. หลีกเลี่ยงสารที่มีความเสี่ยง เช่น แอลกอฮอล์ บุหรี่ และยาเสพติดที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ที่มีผลกระทบกับ
ตนเองและทารกในระหว่างตั้งครรภ์ รวมทั้งการใช้ยาตามใบสั่งของแพทย์อย่างระมัดระวัง

7. เมื่อเกิดความท้อแท้ใจ หาเพื่อนคุยที่ให้ก าลังใจ หาคนที่ผ่านประสบการณ์คล้ายๆกันแล้วประสบ
ความส าเร็จในการแก้ปัญหา มาช่วยประคับประคองจิตใจ

8. เตรียมตัวเป็นแม่ด้วยการเข้าเรียนเกี่ยวกับการเตรียมตัวคลอด การเลี้ยงลูกด้วยนม การดูแลทารกแรกเกิด
9. เตรียมปรึกษาด้านการเงิน สถานท่ีคลอด สถานท่ีดูแลบุตรหลังคลอด และคนช่วยดูแลบุตร

บทบาทพยาบาลในการเป็นจุดเปลี่ยนที่ท้าทายให้วัยรุ่นตั้งครรภ์ 
พยาบาลสามารถมีส่วนร่วมให้วัยรุ่นตั้งครรภ์ ผ่านช่วงชีวิตจริงที่ส าคัญนี้ไปได้ ด้วยการเข้าใจและยอมรับว่าการ

ตั้งครรภ์วัยรุ่นเป็นความยากล าบาก ช่วยประสานความเข้าใจในครอบครัว ให้ก าลังใจ ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยให้ชีวิตพวก
เขาประสบความส าเร็จมากขึ้น เป็นจุดเปลี่ยนท่ีท้าทาย และให้บริการอย่างครอบคลุม ดังต่อไปนี้ 

1. บริการข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพวัยรุ่นในขณะตั้งครรภ์ ที่ถูกต้องครบถ้วน ทันสมัย สะดวก
รวดเร็ว ครอบคลุมประเด็นส าคัญ ด้วยระบบวิธีการ สื่อท่ีหลากหลายน่าสนใจ 

2. บริการให้ค าปรึกษา รูปแบบต่างๆ ทั้งในและนอกเวลาราชการแก่วัยรุ่นตั้งครรภ์ รวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครอง ท้ัง
ที่มีความเป็นส่วนตัวและรักษาความลับ 

3. ให้การดูแลที่ได้มาตรฐานทั้งขณะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด และระยะเลี้ยงดูบุตรและการคุมก าเนิดที่
เหมาะสม โดยเปิดโอกาสให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู ตามสภาพปัญหาของวัยรุ่น
ตั้งครรภ์ ด าเนินการแบบองค์รวม ผสมผสาน เคารพและปกป้องสิทธิผู้รับบริการ เข้าถึง และใช้บริการได้สะดวกรวดเร็ว 
และไม่ตีตรา ซ้ าเติม ท้ังในสถานพยาบาลและในระบบของภาคีเครือข่าย 

4. ประเมินสถานการณ์/ปัญหาของวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่ต้องการการดูแลเฉพาะ (ต้องอาศัยการประเมินรายบุคคล-
case manager) ในกลุ่มที่ ขาดเรียน การเรียนตกต่ า หยุดเรียนกลางคัน มีปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น ถูก
แบ่งแยก ท าร้ายร่างกาย มีปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น ลักขโมย ก้าวร้าว ติดเกม 
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ร่วมกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ใช้สารเสพติด เช่น บุหรี่ เหล้า ยาบ้า เป็นต้น 

5. จัดกลุ่มฝึกทักษะชีวิตการเป็นมารดา บิดาเช่น ฝึกใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่นชุดคลุมท้องที่เหมาะสม เสื้อผ้าของใช้
ทารก อุปกรณ์นั่งในรถของทารกอุปกรณ์ช่วยอุ้มทารก การให้นมบุตร การอาบน้ าทารก เป็นต้น 
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6. ให้ข้อมูลองค์กรภาคีเครือข่ายที่ให้การช่วยเหลือแม่วัยรุ่นและบุตรสถานที่ปลอดภัยส าหรับมารดาและทารก
สถานที่รักษาพยาบาลเมื่อต้องการความช่วยเหลือ หรือขอค าปรึกษาและแหล่งสนับสนุนการช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตร 
หน่วยงานภาครัฐ หรือชุมชนที่ช่วยเหลือด้านการเงินหรือสิ่งของ 

7. จัดกิจกรรมเชิงรุกท าความเข้าใจกับชุมชนถึงรากเหง้าของปัญหา ความเห็นอกเห็นใจ และการสร้างความ
รับผิดชอบร่วมกันว่า อุบัติการณ์วัยรุ่นตั้งครรภ์ เป็นผลพวงของปัญหาที่ชุมชนต้องร่วมมือกันแก้ไข การจัดหรือมอบหมาย
ให้ชุมชนหรือหน่วยบริการสุขภาพในชุมชนมีการเยี่ยมบ้านวัยรุ่นตั้งครรภ์เพื่อติดตามภาวะสุขภาพ ติดตามให้มาตรวจตาม
นัด ให้ค าแนะน า และความช่วยเหลือขณะที่แม่วัยรุ่นอยู่ที่บ้าน การท ากลุ่มช่วยเหลือ (group support) เพื่อให้แม่วัยรุ่น
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และดูแลซึ่งกันและกัน หรือการเลือกวัยรุ่นที่เคยผ่านประสบการณ์การตั้งครรภ์แล้ว
ก้าวผ่านภาวะวิกฤติในชีวิตแล้วประสบความส าเร็จ มาพูดคุยปรึกษาเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ท าให้พวกเขา
ผ่านช่วงชีวิตจริงที่ส าคัญนี้ไปได้ จัดให้มีศูนย์ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือแม่วัยรุ่น หรือจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เข้าไปให้
การปรึกษาดูแลแม่วัยรุ่นในชุมชน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน 
และเสริมสร้างศักยภาพของศูนย์พัฒนาครอบครัว หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการสังคมส าหรับแม่วัยรุ่นเพิ่มขึ้น  

8. บริการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการดูแลช่วยเหลือแม่วัยรุ่นและครอบครัว ต้องเป็นบริการที่รอบ
ด้านครอบคลุมความต้องการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ดังนั้นการท างานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจึงไม่
สามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุม จ าเป็นต้องใช้ทีมสหวิชาชีพในการให้บริการ โดยผ่านระบบการให้ความช่วยเหลือ
แบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) ซึ่งจะช่วยเหลือแม่วัยรุ่นได้อย่างเป็นระบบ ครบวงจร และลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน 

บทสรุป 
ปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์เป็นสิ่งที่สร้างความล าบากใจให้กับวัยรุ่นและครอบครัวเป็นอย่างมาก อาจไม่จ าเป็นต้อง

ถามค าถามว่า ท าไม เพราะอะไรต้องเป็นแบบน้ี เราควรเปลี่ยนค าถามที่ท้าทายกว่า ว่าเราจะช่วยเหลืออย่างไรให้ก้าวผ่าน
จุดเปลี่ยนตรงนี้ไปได้ การค้นหาวัยรุ่นตั้งครรภ์อย่างรวดเร็ว การบริการด้านสุขภาพที่เข้าถึงสะดวก รวดเร็ว การให้
ค าปรึกษา การจัดโปรแกรมที่ส่งเสรมิการเรียนรู้และการตดิตามที่ต่อนื่องและการสง่ต่อที่เหมาะสมจะช่วยลดความคับข้อง
ใจและท าให้วัยรุ่นตั้งครรภ์ตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง ว่าพวกเขามีตัวตน เป็นที่ต้องการสังคม มีความมั่นใจ กล้าสื่อสาร
กับครอบครัว ชุมชนและสังคมภายนอก สังคมไทยอาจได้สมาชิกที่มีคุณภาพมากขึ้น แค่ เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส เปลี่ยน
ปัญหาเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง 
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การพัฒนารูปแบบผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างมีจิตสาธารณะ 
DEVELOPMENT OF ELDERLY CAREGIVER WITH PUBLIC 

CONCIOUSNESS MODEL 

ดร.ขวัญสุมาณา พิณราช 1 

รศ.สมุณฑา สิทธิพงซ์สกุล 2 

ผศ.ศรสีุรางค์  พัฒธนานุรักษ์ 3 

ผศ.อัญชลี นวลคล้าย 4

อาจารยส์ุรีวัลย์ วรอุณ5 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรู้ความเข้าใจการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  

ทักษะการดูแลผู้สูงอายุ จิตส านึกสาธารณะการดูแลผู้สูงอายุ  และพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุระหว่างก่อนและหลัง
การอบรมด้วยกระบวนการพาอิก การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง โดยใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมี
ส่วนร่วมแบบพาอิก กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 29 
คน ได้มาจากการสุ่มเลือกแบบเจาะจง จากประชาชนที่มีความสนใจในการดูแลผู้สูงอายุ ในต าบลขามเรียง อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 1-10 เดือนธันวาคม 2560 โดยใช้แบบทดสอบในการเก็บข้อมูลก่อน
และหลังการอบรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ Paired Sample t-test และ One-way ANOVA  

หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมแบบพาอิก ผลการวิจัยพบว่า หลังการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าก่อนการอบรมในด้านความรู้ความเข้าใจการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทักษะการดูแลผู้สูงอายุ จิตส านึกธารณะการ
ดูแลผู้สูงอายุ, และพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งหมดทุก
ด้าน ในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต คะแนนเฉลี่ยมีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 
0.05 นอกจากน้ีการประเมินสี่ด้าน คะแนนเฉลี่ยมีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ การอบรมด้วยกระบวนการพาอิกในด้านความรู้ความเข้าใจการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุทักษะการดูแลผู้สูงอายุ จิตส านึกสาธารณะการดแูลผูสู้งอายุ  และพฤติกรรมการดูแลผูส้งูอายุสามารถท าให้
การมีส่วนร่วมในการดูผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นกระบวนการพาอิกยังสามารถใช้ในการอบรมการ
เป็นวิทยากรฝึกอบรมได้ เพราะฉะนั้นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีนโยบายและแผนโดยจัดกิจกรรมการอบรม
ผู้ดูแลเพื่อใหป้ระชาขนในท้องถิ่นได้พัฒนาศักยภาพด้วยการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และ
ทักษะการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อประโยชน์ของครอบครัว และอาจน าไปประกอบอาชีพหลัก หรือสร้างรายได้เสริมได้อีก
ด้วย 

ค าส าคัญ :  ผู้ดูแลผู้สูงอายุ  ทักษะการดูแลผู้สูงอายุ  จิตส านึกธารณะการดูแลผู้สูงอาย ุ พฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุ 

Abstract 

The research objective was to compare mean scores of knowledge and understanding 
on elderly health care, elderly care skill, public consciousness on elderly care and elderly care 
behavior between before and after implementation through the PAIC process. This quasi-
experiment research used the PAIC Process for training. The sample group of the 29 local 
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peoples were selected with purposive sampling from people who is interesting in elderly care 
and live in Khamriang Sub-district, Kuntarawichai District, Maha Sarakham Province during 1 -1 0 
December 2017. The questionnaire was used to collect data with both before and after training. 
Paired t-test and One-Way ANOVA were used to analyze the data. 
 After Participation-Appreciation-Influence-Control (PAIC) implemented, the results 
revealed that the mean scores of posttest of knowledge and understanding  on elderly health 
care, elderly care skill, public consciousness on elderly care and behavior and training 
achievement were higher than pretest with statistical significance (p < 0.01for all aspects). In 
present and future situations illustrated that mean scores were not different with statistical 
significance (p > 0.05 and p > 0.05). Furthermore Four Dimensional Evaluation, the mean scores 
were not different with statistical significance (p > 0.05).  
 Recommendation of the research, training on knowledge and understanding  on elderly 
health care, elderly care skill, public consciousness on elderly care and elderly care behavior 
with PAIC process, it is able to increase participation on elderly care, the PAIC process can used 
to train the trainer of training, therefore, the local administrative organization should formulate 
policy and plan by arranging the activities on elderly caregiver training for local people to 
develop their competencies by increasing their knowledge and understanding  on elderly health 
care, elderly  care skill, public consciousness on elderly care and elderly care behavior. This will 
be benefit for their family and they are able to use it as an career or complementary income.   
 
Keywords: Elderly caregiver, Elderly care skill, Public consciousness on elderly care, Elderly 
care behavior 
 
 
1-5 อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 
บทน า 

ในปี ค.ศ.2015 แผนกประชากรของหน่วยงานสวัสดิการสังคมและเศรษฐกิจได้รายงาน
เกี่ยวกับประชากรสูงอายุว่าประชากรโลกนั้นมีแนวโน้มว่าประชากรสูงอายุที่จะสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งประเทศที่ พัฒนาน้อยในหกภูมิภาคอาฟริกา เอเชีย (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ลาตินอเมริกัน 
แคริบเบียน อเมริกาเหนือ และโอซีเนีย (ยกเว้นประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ภูมิภาคที่มีการ
พัฒนามากกว่าซึ่งประกอบด้วยภูมิภาคอ่ืน ๆ ยกเว้นสามประเทศจากภูมิภาคที่ พัฒนาน้อยที่
ประกอบด้วย 48 ประเทศ พบว่า ระหว่างปี  
 
ค.ศ. 2015 ถึง ค.ศ. 2030 ประชากรสูงอายุ 60 ปี และมากกว่า จะมีถึงร้อยละ 56 โดยจะเพ่ิมจ านวน
จาก 901 ล้านเป็น 1.4 พันล้านในปี ค.ศ. 2050  แสดงว่าโครงสร้างของประชากรได้เปลี่ยนแปลงเข้า
ไปสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยสมบูรณ์ ซึ่งขณะนี้ยุโรปกลายเป็นภูมิภาคที่มีผู้สูงอายุมาก
ที่สุดในโลก โดยเฉพาะอิตาลี กรีซ เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ หลายต่อหลายประเทศ จึงพยายามศึกษา
และวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุมากขึ้นเพ่ือพัฒนาประเทศของตนให้สังคมผู้สูงอายุมีคุณภาพ คือ “สังคม
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ผู้ สู งอ ายุ ที่ มี คุ ณ ภ าพ ”  ต่ อ ไป ใน อน าคต  (Department of Economic and Social Affairs 
Population Division, 2015) 

ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุเพ่ิมข้ึน จาก 4 ล้านคน (ร้อยละ 6.8 ) ในปี 2537 เป็น 10 ล้าน
คน (ร้อยละ 14.9 ) ในปี 2557 และคาดว่าจะเพ่ิมเป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 โดย
ในปี 2558 กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการประเมินคัดกรองสุขภาพผู้ สูงอายุ จ านวน 6,394,022 คน 
พบว่าเป็นกลุ่มติดสังคมประมาณ 5 ล้านคนหรือร้อยละ 79 และเป็นผู้สูง อายุที่มีภาวะพ่ึงพิง กลุ่มติด
บ้านติดเตียงจ าเป็นต้องสนับสนุนบริการด้านสุขภาพและสังคม ประมาณ 1.3 ล้านคน หรือร้อยละ 21 
เพราะฉะนั้นส านักงานอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญ
การเตรียมพร้อมการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบนั้นจะต้องมีแผนการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจเพ่ือ
รองรับระบบสังคมในอนาคตต่อไป (เอกชัย เพียรศรีวัชรา, 2556) ในปัจจุบันปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนในประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีความซับซ้อน
มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดทางด้านสุขภาพอนามัยคือจากโรคเรื้อรังซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น เช่น 
โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2547:26) จากการส ารวจ
สภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2551 ประชากรผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี ) มีร้อยละ 59 
ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี ) มีร้อยละ 32 และผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปี ขึ้นไป) มีร้อยละ 
10 ส่วนสถานการณ์ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่า มีโรคประจ าตัวเรื้อรัง ร้อยละ 72–80 มีอาการ
ปวดตามข้อต่าง ๆ ร้อยละ 43-48 โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 14-27 มีโรคเบาหวาน ร้อยละ 3-9 มี
ปัญหาเกี่ยวกับเท้าท าให้เดินไม่สะดวก ร้อยละ 16.34 มีปัญหาหกล้ม โดยหกล้มนอกบ้านมากกว่าใน
บ้านและมักเกิดจากการสะดุดสิ่งกีดขวางหรือพ้ืนลื่น ร้อยละ 10 (ส านักงานวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน, 2552) ในกลุ่มวัยสูงอายุ แม้จะมีอายุยืนยาวขึ้นแต่ประสบปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรค
เรื้อรังเพ่ิมขึ้นโดยพบว่าร้อยละ 31.74 เป็นโรคความดันโลหิตสูง รองลงมาคือ เบาหวาน ร้อยละ 
13.32 และหัวใจร้อยละ 7.03 ส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของภาครัฐในอนาคต 
ซึ่งสอดคล้องกับการส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะ
คนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ
ควบคู่กับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2557) 

การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องส าคัญของการจัดการสุขภาพของผู้ดูแลที่ต้องให้
ความส าคัญว่าการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ดีต้องค านึงถึง การให้ความดูแลที่ถูกสุขลักษณะ ภายใต้การ
ปฏิบัติที่ เหมาะสม และมีสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งการสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ ดูแลการออก
ก าลังกายให้สม่ าเสมอ จัดการให้ผู้สูงอายุมีการพักผ่อนและนันทนาการที่เหมาะสมกับอายุ และสภาพ
ร่างกายของของผู้สูงอายุแต่ละคน โดยรวมถึงการฟื้นฟูทั้งภายในคือจิตใจและภายนอกคือร่างกายของ
ผู้สูงอายุของแต่ละราย ทั้งเพราะหากสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุแต่ละรายนั้นย่อยแตกต่างกันตามวัย 
สภาพกายภาพ จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม แต่ถ้าผู้ดูแลมีจิตส านึกสาธารณะในการดูแลผู้สูงอายุอย่าง
แท้จริง กอรปด้วยความรัก เมตตา กรุณา และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาย่อมจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของสุขภาพของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดียิ่ง อีก
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ทั้งซึ่งจะสร้างเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และประเทศโดย
ปริยาย การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ดีของผู้ดูแลผู้สูงอายุจะเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างยิ่งในการ
สนับสนุนท าให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกดีต่อตนเอง ครอบครัว และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุจึงครอบคลุมถึงอารมณ์ จิตวิญญาณ ฟ้ืนฟูทางกายภาพและ  หรือสังคมที่ท าให้
ผู้สูงอายุสามารถสร้างความสมดุลในชีวิต และมีความสุขกาย และสุขใจมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างแท้จริง 
(Pusdorn et al., 2012; Jukravalchaisri et al., 2013) 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปัจจุบันจะมีประเด็น
การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการ
ยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้เติบโตอย่างมี
คุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มี
คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้อง
กับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแต่
ละช่วงวัยตาม ความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริม
ให้คนมีสุขภาพดีที่ เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ ยงด้าน
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ โดยส านักงานอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โดยได้จัดท าคู่มือการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีแนวทางการปฏิบัติให้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ สมศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี (กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข, 2557) 

 จากการศึกษางานวิจัยจ านวนหลายเรื่องในทางสุขภาพ ด้วยการจัดอบรมโดยใช้กระบวนการ
อบรมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมแบบพาอิกสามารถพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดจิ ตส านึก
สาธารณะในการปฏิบัติตนเพ่ือตนเอง ครอบครัว และสังคม รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ความ
เข้าใจที่รับจากการอบรมไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพ หรือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในงานวิจัยหลาย
เรื่องดังเช่นงานวิจัยของ ขวัญสุมาณา พิณราช และคณะ (Phinnarach, et al., 2012b) เรื่องการ
พัฒนารูปแบบความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการดูแลสุขภาพโดยใช้กระบวนการพาอิก และ นิภาภรณ์ 
จงวุฒิ เวศย์ และคณะ (Jongwutives, et al., 2012a) วิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลโดยกระบวนการพาอิก รวมทั้งงานวิจัยของวันทนา กลางบุรัมย์ (2557) 
เรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนเข้มแข็งในการป้องกัน ควบคุมโรคมาลาเรีย ในจังหวัดกาฬสินธุ์ และ  
ดวงสมร กองกูล และคณะ  (Gonggool et al., 2012a)  วิจัย เรื่องการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัคร
สิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยกระบวนการพาอิก ดังที่นงนภัส เที่ยงกมล ได้พัฒนาเป็นทฤษฎีการสร้างแรง
บันดาลใจในการมีจิตสาธารณะในการรักษาสุขภาพ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (นงนภัส เที่ยงกมล, 
2554)  

ส านักงานอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขจึงเล็งเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาให้มีผู้ดูแลผู้สูงอายุตามมาตรฐานทางวิชาการซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายเพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาทางด้านสุขภาพที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุทั้งในปัจจุบันและ
ในอนาคต และเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคม
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แห่งการเรียนรู้ โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการ
สังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนาสุขภาพ
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (กระทรวงสาธารณสุข, 2550) บุคคลผู้ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการให้ความรู้ด้าน
การดูแลสุขภาพ อันประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล โภชนากร เภสัชกร นักกายภาพบ าบัด นักสังคม
สงเคราะห์ บุคลากรสาธารณสุข แม้ว่าทุกฝ่ายมีหน้าที่ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันความเจ็บป่วย 
สอนและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ แต่การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องตามหลักวิชา
เพ่ือตอบสนองสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยนั้นย่อมเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุเอง และลดภาระของ
ครอบครัวของผู้สูงอายุ และสังคมโดยรวม จึงเป็นแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสังคมผู้สูงอายโดย
แท้จริงเป็นรูปธรรม (Pusdorn et al., 2012; Jukravalchaisri et al., 2013) 

การวิจัยครั้งนี้เพ่ือเป็นการพัฒนารูปแบบผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีจิตส านึกสาธารณะ ซึ่งเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชนและสังคม ให้ประสบความสุขทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์และสังคม อันจะสนับสนุนให้ทุกฝ่ายในสังคมด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข
อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือศึกษาการใช้รูปแบบการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีจิตส านึกสาธารณะ โดยใช้การประชุม
เชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (PAIC) ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้รูปแบบการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีจิตส านึกสาธารณะ โดยใช้
การประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (PAIC) ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ พิจารณาจาก 

2.1 เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุก่อนและหลังการประชุมเชิง
ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (PAIC) 

2.2 เปรียบเทียบทักษะการดูแลผู้สูงอายุการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (PAIC)  
2.3 เปรียบเทียบจิตส านึกธารณะการดูแลผู้สูงอายุการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 

(PAIC) 
2.4 เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (PAIC) 

 
กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เพ่ือพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับ ด้านความรู้ความเข้าใจการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทักษะการดูแลผู้สูงอายุ จิตส านึกธารณะการ
ดูแลผู้สูงอาย ุและพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 
สมมติฐาน 
 1. คะแนนความรู้ความเข้าใจการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วน
ร่วม (PAIC) สูงกว่าก่อนการประชุม 
 2. คะแนนทักษะการดูแลผู้สูงอายุหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (PAIC) สูงกว่า
ก่อนการประชุม  
 3. คะแนนจิตส านึกธารณะการดูแลผู้สูงอายุหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 
(PAIC) สูงกว่าก่อนการประชุม 
 4. คะแนนพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (PAIC) สูง
กว่าก่อนการประชุม 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง โดยใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมแบบ
พาอิก กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 
29 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จากประชาชนที่มีความสนใจในการดูแลผู้สูงอายุ ในต าบลขาม
เรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมระหว่างวันที่ 1-10 เดือนธันวาคม 2560  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. คูมือการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีสว่นรว่มพาอิก 
 2.แบบสอบถาม ประกอบด้วย คุณลักษณะทางประชากรจ านวน 7 ข้อ ความรู้ความเข้าใจการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จ านวน 7 ข้อ ทักษะการดูแลผู้สูงอายุ จ านวน 7 ข้อ จิตส านึกสาธารณะการดูแล
ผู้สูงอายุ  จ านวน 7 ข้อ และพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุจ านวน 7 ข้อ  โดยตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ มีดังนี ้
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  2.1 หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม โดยหาความสอดคล้องระหว่าง
แบบสอบถามกับ เนื้ อห า โดยใช้ สู ต ร IOC (Index of Objective Congruence) (Rovinelli& 
Hambleton, 1977) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน เลือกข้อที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 (0.67-1.00) มาใช้ในการวิจัย 
 2.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach, 1951) มี
ค่าเชื่อมั่นของความรู้ความเข้าใจการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทักษะการดูแลผู้สูงอายุ จิตส านึกธารณะ
การดูแลผู้สูงอายุ และพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุ และทั้งฉบับเท่ากับ 0.823, 0.845, 0.911, 0.876.
และ 0.954  ตามล าดับ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างมีสว่นรว่มแบบพาอิก (PAIC) เพ่ือพัฒนา 
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
 2. ผู้ช่วยวิจัยแจกแบบทดสอบให้กับผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 29 คน ทั้งก่อนและหลังการ
อบรม 
 3. น าแบบทดสอบ มาตรวจสอบจ านวนและตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบ
ทดและจัดหมวดหมู่ข้อมูลให้สะดวกต่อการเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4. น าข้อมูลที่ได้ตรวจสอบแล้วไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตามล าดับต่อไป  
  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ใช้สถิติอย่างง่าย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percent) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบ
สมติฐานการวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์ด้วยสถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) ด้วยการสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลคือ Paired Sample t-test และ One-way ANOVA (McDonal, 2014) 
 
สรุปผลการวิจัย  

1. ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 29 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 25-55 ปี มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ลักษณะครอบครัว เป็นครอบครัวเดี่ยว อาศัยบ้านของตนเอง และมีรายได้ระหว่าง 5,001-
10,000  บาท 
 
ตาราง 1.คุณลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 

คุณลักษณะประชากร 
กลุ่มตัวอย่าง 
ความถี ่ ร้อยละ 

เพศ  
ชาย 
หญิง 

 
10 
19 

 
34.48 
65.52 

อาย ุ 
ระหว่าง 25-55 ปี, ค่าเฉลี่ย=32.00,  S.D.=5.25 

 
29 

 
100.00 
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คุณลักษณะประชากร 
กลุ่มตัวอย่าง 
ความถี ่ ร้อยละ 

นับถือศาสนา  
พุทธ 
อิสลาม 

 
28 
1 

 
96.55 
3.45 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา  
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
อาชีวะศึกษา 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโทและสูงกว่า 

 
2 
9 
10 
5 
3 
- 

 
6..90 
31.04 
34.48 
17.24 
10.34 

- 
ลักษณะครอบครัว 
ครอบครัวเดี่ยว 
ครอบครัวขยาย 

 
19 
10 

 
66.52 
34.48 

 
ที่อยู่อาศัย  
บ้านของตนเอง 
  เช่า 

 
20 
9 

 
68.97 
31.03 

รายได้ (บาท) 
<5,000 
5001-10,000  
10,001-15,000 
15,001-30,000 
30,001-50,000 
>50,0000 

 
5 
18 
5 
1 
- 
- 

 
17.42 
62.69 
17.24 
3.45 

- 
- 

รวม 29 100.00 

 
1. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อน 

อบรมและหลังอบรมของกลุ่มตัวอย่าง การอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมแบบพาอิก ปรากฏผล
ดังตาราง 2  
 
ตาราง 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนอบรมและหลังอบรมของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 
หัวข้อที่อบรม 

หลังอบรม ก่อนอบรม  
t 

 
p X  S.D. X  S.D. 

ความรู้ความเขา้ใจการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  

6.75 1.30 4.50 1.28 11.23 0.00** 

ทักษะการดูแลผู้สูงอายุ  32.45 5.77 24.15 4.69 20.15 0.00** 

จิตส านกึธารณะการดแูล
ผู้สูงอายุ  

32.09 4.95 27.86 4.65 18.35 0.00** 
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หัวข้อที่อบรม 

หลังอบรม ก่อนอบรม  
t 

 
p X  S.D. X  S.D. 

พฤติกรรมการดูแล
ผู้สูงอายุ 

33.01 5.55 29.29 4.41 22.37 0.00** 

ผลสัมฤทธิ์ 104.30 12.39 85.80 13.51 37.17 0.00** 

** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 จากตาราง 2  แสดงว่า หลังอบรมด้วยกระบวนการแบบพาอิก พบว่า คะแนนเฉลี่ยของหัวข้อ 
ความรู้ความเข้าใจการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  ทักษะการดูแลผู้สูงอายุ   จิตส านึกธารณะการดูแล
ผู้สูงอายุ และพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุ สูงกว่าก่อบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01 
 3. การประเมินการมีส่วนร่วม 3 ด้านของกลุ่มตัวอย่างในสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบด้วย
การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อน และการประเมินโดยผู้อ านวยความสะดวก เพ่ือใช้
ตรวจสอบการมส่วนร่วมในสถานการณ์ปัจจุบัน ผลปรากฏ ดังตาราง 3
 
ตาราง 3 การประเมินการมีส่วนร่วม 3 ด้านของกลุ่มตัวอย่างในสถานการณ์ปัจจุบัน  

Source of Variation Sum of squares df Mean  Square F Sig. 
Between  Group  
Within  Group 
Total 

2.64 
22.70 
25.35 

2 
58 
60 

0.88 
0.33 

2.66 0.11 

* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 3 การประเมิน 3 ด้าน ประกอบด้วยการประเมินตนเอง การประเมินโดยเพ่ือน 
และการประเมินโดยผู้อ านวยความสะดวก เพ่ือใช้ตรวจสอบการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ปัจจุบัน
พบว่า ผลการวิเคราะห์ด้วย . One-way ANOVA พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้งสามด้านแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่าการประเมินทั้งสามด้านสอดคล้องกัน 
 4. การประเมินการมีส่วนร่วม 3 ด้านของกลุ่มตัวอย่างในสถานการณ์อนาคต ประกอบด้วยการ 
ประเมินตนเอง การประเมินโดยเพ่ือน และการประเมินโดยผู้อ านวยความสะดวก เพ่ือใช้ตรวจสอบ
การมส่วนร่วมในสถานการณ์ปัจจุบัน ผลปรากฏ ดังตาราง 4  
 

ตาราง 4 การประเมินการมีส่วนร่วม 3 ด้านของกลุ่มตัวอย่างในสถานการณ์อนาคต  
Source of Variation Sum of 

squares 
df Mean  

Square 
F Sig. 

Between  Group  
Within  Group 
Total 

2.88 
32.16 
35.04 

2 
58 
60 

1.44 
0.63 

1.58 0.59 

* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง 4 การประเมิน 3 ด้าน ประกอบด้วยการประเมินตนเอง การประเมินโดยเพ่ือน 
และการประเมินโดยผู้อ านวยความสะดวก เพ่ือใช้ตรวจสอบการมีส่วนร่วมในสถานการณ์อนาคต
พบว่า ผลการวิเคราะห์ด้วย  One-way ANOVA พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้งสามดานแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่าการประเมินทั้งสามด้านสอดคล้องกัน 

5. การประเมิน 4 ด้าน ส าหรับการแสดงบทบาสมมุติของวิทยากร ที่ประกอบด้วย การ 
ประเมินตนเอง การประเมินโดยเพ่ือนวิทยากร การประเมินโดยผู้ฟัง และการประเมินโดยวิทยาการ
ผู้เชี่ยวชาญ  เพ่ือประเมินการแสดงบทบาทสมมุติการเป็นวิทยา ผลดังปรากฏใน ตาราง 5 
 
ตาราง 5 การประเมิน 4 ด้านของกลุ่มตัวอย่างในการแสดงบทบาทสมมุติเป็นวิทยากร 

Source of Variation Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 0.54 2 0.85 1.77 0.49 
Within Groups 12.67 58 0.48   
Total 13.21 60    
* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 5 การประเมิน 3 ส าหรับการแสดงบทบาสมมุติของวิทยากร ที่ประกอบด้วย การ
ประเมินตนเอง การประเมินโดยเพ่ือนวิทยากร การประเมินโดยผู้ฟัง และการประเมินโดยวิทยาการ
ผู้เชี่ยวชาญ  พบว่า ผลการวิเคราะห์ด้วย One-way ANOVA พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้งสี่ด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แสดง่าการประเมินทั้งสามด้านสอดคล้องกัน 
 
อภิปรายผล  
 วิจารณ์ผลการศึกษาวิจัยจะด าเนินการอภิปรายตามสมมุติฐานการวิจัยดังนี้ 

1. ประเด็นผลสัมฤทธิ์การอบรม ผลจากการวิจัยค่าเฉลี่ย: หลังอบรมด้วยกระบวนการแบบ 
พาอิก พบว่า หลังการอบรมคะแนนเฉลี่ยของหัวข้อ ความรู้ความเข้าใจการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  
ทักษะการดูแลผู้สูงอายุ จิตส านึกธารณะการดูแลผู้สูงอายุ และพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุ สูงกว่า
ก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องสมมุติฐานที่ตั้งไว้ว่า คะแนนความรู้
ความเข้าใจการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  ทักษะการดูแลผู้สูงอายุ จิตส านึกธารณะการดูแลผู้สูงอายุ  และ
พฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุหลังอบรมจะสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ งานวิจัยของ-;ขวัญสุมาณา พิณราช และคณะ (Phinnarach, et al., 
2012b) เรื่องการพัฒนารูปแบบความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการดูแลสุขภาพโดยใช้กระบวนการพาอิก
พบว่า หลังอบรม ความรู้การดูแลสุขภาพตนเอง ความตระหนักการดูแลสุขภาพตนเอง คุณลักษณะ
อาสาสมัครการดูแลสุขภาพตนเอง พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ชุมชน และผลสัมฤทธิ์การอบรม สูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01  และ นิภา
ภรณ์ จงวุฒิ เวศย์ และคณะ(Jongwutives, et al., 2012a) เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลโดยกระบวนการพาอิก สิ่งแวดล้อมศึกษา พบว่า หลังอบรมคะแนนเฉลี่ย
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ของการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการน้ าเสีย การจัดการขยะ ภูมิทัศน์และการจัดการความปลอดภัย 
และผลสัมฤทธิ์การอบรม สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมแบบพา
อิก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .01 รวมทั้งงานวิจัยของวันทนา กลางบุรัมย์ (2557) เรื่อง การ
พัฒนารูปแบบชุมชนเข้มแข็งในการป้องกัน ควบคุมโรคมาลาเรีย ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ศึกษา พบว่า 
หลังอบรมคะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับการเกิดโรค ความรู้เรื่องการป้องกัน ความรู้เกี่ยวกับการ
รักษา ความตระหนัก แรงบันดาลใจ การมีส่วนร่วมในการป้องกัน ควบคุมโรคมาลาเรีย และ
ผลสัมฤทธิ์การอบรม สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมแบบพาอิก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้ยังพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ  บุษรา เกษีสม 
ที่ศึกษาเรื่อง “ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต าบลคลองฉนวน 
อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ที่ผลการวิจัย พบว่า หลังทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ด้านอาหาร ด้านการออกกาลังกาย ด้านอารมณ์และการจัดการ
ความเครียด ดีกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ด้านอาหาร ด้านการออกกาลังกาย ด้านอารมณ์และการจัดก าร
ความเครียด ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (บุษรา เกษีสม, 2560) และปฐม
ธิดา บัวสม และคณะ (2560) ที่วิจัย เรื่อง “ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง โรคความดันโลหิตสูงในต าบลรมณีย์ อ าเภอกะปง 
จังหวัดพังงา” ที่พบว่าหลังการทดลองผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม มีการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง ความคาดหวังถึงผลลัพธ์การปฏิบัติตัว และ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง มากกว่าก่อนทดลอง และพบว่า หลังทดลอง ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโรคความ
ดันโลหิตสูง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ทั้ ง 3 ด้าน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ปฐมธิดา บัวสม และคณะ , 2560)  และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิทยา ทินวรรณ และคณะ ที่ศึกษาเรื่อง การป้องกันตนเองจากสารเคมีทาง
การเกษตรของนักเรียนในจังหวัดมหาสารคาม ที่พบว่า ความรูในการป้องกันตนเอง สิ่งแวดล้อมศึกษา 
และพฤติกรรมการป้องกันตนเอง และและผลสัมฤทธิ์การอบรม สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการประชุม
เชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมแบบพาอิก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 2. ประเด็นผลการวิจัยในส่วนการประเมินการมีส่วนร่วมทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต 
นั้นก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับงานวิจัยของขวัญสุมาณา พิณราช และคณะ (Phinnarach, et al., 
2012b) เรื่องการพัฒนารูปแบบความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการดูแลสุขภาพโดยใช้กระบวนการพาอิก
พบว่า การประเมิน 3 ด้านทั้งสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ที่พบว่าคะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 ด้านแตกต่าง
กันอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05  และ นิภาภรณ์ จงวุฒิเวศย์ และคณะ(Jongwutives, et 
al., 2012a) เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลโดยกระบวนการพาอิก 
สิ่งแวดล้อมศึกษา พบว่า การประเมิน 3 ด้านทั้งสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ที่พบว่าคะแนนเฉลี่ย
ทั้ง 3 ด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05  และ งานวิจัยของวิทยา ทินวรรณ 
และคณะ เรื่อง การป้องกันตนเองจากสารเคมีทางการเกษตรของนักเรียนในจั งหวัดมหาสารคาม 
พบว่า การประเมิน 3 ด้านทั้งสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ที่พบว่าคะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 ด้านแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05   (Tinvan et al., 2015) รวมทั้งงานวิจัยของวันทนา 
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กลางบุรัมย์ (2557) เรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนเข้มแข็งในการป้องกัน ควบคุมโรคมาลาเรีย ใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ศึกษา พบว่า การประเมิน 3 ด้านทั้งสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ที่พบว่าคะแนน
เฉลี่ยทั้ง 3 ด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05   
 3. ประเด็นผลการวิจัยในส่วนการประเมิน 4 ด้านใน การแสดงบทบาทสมมุติเป็นวิทยากร นั้น 
สอดคล้องตรงกันกับงานวิจัยของขวัญสุมาณา พิณราช และคณะ (Phinnarach, et al., 2012b) เรื่อง
การพัฒนารูปแบบความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการดูแลสุขภาพโดยใช้กระบวนการพาอิกพบว่า การ
ประเมิน 4 ด้านใน การแสดงบทบาทสมมุติเป็นวิทยากร ที่พบว่าคะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 ด้านแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05  และ นิภาภรณ์ จงวุฒิเวศย์ และคณะ(Jongwutives, et 
al., 2012a) เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลโดยกระบวนการพาอิก 
สิ่งแวดล้อมศึกษา พบว่า การประเมิน 4 ด้านใน การแสดงบทบาทสมมุติเป็นวิทยากร ทีพ่บว่าคะแนน
เฉลี่ยทั้ง 4 ด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05  รวมทั้งงานวิจัยของวันทนา 
กลางบุรัมย์ (2557) เรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนเข้มแข็งในการป้องกัน ควบคุมโรคมาลาเรีย ใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ศึกษา พบว่า การประเมิน 4 ด้านใน การแสดงบทบาทสมมุติเป็นวิทยากร ที่พบว่า
คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 ด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05  งานวิจัยของวิทยา 
ทินวรรณ และคณะ เรื่อง การป้องกันตนเองจากสารเคมีทางการเกษตรของนักเรียนในจังหวัด
มหาสารคาม พบว่า การประเมิน 4 ด้านใน การแสดงบทบาทสมมุติเป็นวิทยากร ทีพ่บว่าคะแนนเฉลี่ย
ทั้ง 4 ด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05   (Tinvan et al., 2015) 
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